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Szeptember - Szent Mihály hava

Szeptember 1. - Egyed napja
Szokás:
– A vetés kezdõnapja (búza, rozs);
– disznók hízóra fogása.

Szeptember 8. - Kisasszony (Kisbol-
dogasszony) napja
Szûz Mária születésének ünnepe 
Szokás:
– búcsúnap;
– vetõnap;
– idõjárásjóslás.

Szeptember 12. - Mária napja, Szûz
Mária névünnepe.
– Búcsúnap. 

Szeptember 21. – Máté napja, Máté
apostol és evangélista emléknapja.
– Búzavetõ nap.

Szeptember 29. - Mihály napja, Szent
Mihály arkangyal ünnepe.
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Augusztus 20-án, Szent István-nap ünnepén színes és változatos
programok várták a város lakosságát a szokott helyen, a Temp-
lom téren.

Bár jó elõre plakátok hirdették a hagyományosan megren-
dezésre kerülõ városi rendezvény programsorozatát, de hogy
senki le ne maradjon, már a kora reggeli óráktól feldíszített
lovas kocsi járta az utcákat és dobszó hívta fel a figyelmet az
ünnepi eseményre. 

Antal Beáta - a nap mûsorvezetõje- délelõtt tíz órakor szikrázó
napsütésben, díszes, magyaros öltözékben állt ki a közönség
elé, és felkonferálta ZOZO bohócot, aki megkezdte a szórakoz-
tatást a színpadon és szinte azonnal a gyermekek kedvencévé
vált. Mûvész és közönsége hamar "egymásra találtak" nagyon
élvezték a gyermekek, hogy a bohóc bevonta õket a mûsorába
és szerepelhettek a színpadon, így õk is nevettetõvé váltak.
Ezután a Buborék együttes varázsolta el a rekkenõ hõségben is
kitartó nézõközönséget. Színes és látványos interaktív gyer-
mekmûsort szolgáltattak, igényes zenés produkciójukkal nem
csak a gyermekek figyelmét vonták magukra, hanem a felnõt-
tekét is. 

Egész nap a kicsik rendelkezésére állt az ingyenes játéksziget, a
Nagycsaládosok Egyesülete jóvoltából kézmûves foglalkozások
és zsákbamacska. Szórakozhattak a gyerekek a mini vidám-
parkban, ahol körhinta, légvár, horgászat, és dodgem várta õket,
és kocsikázhattak pónifogattal. 

A Hivatal udvarában reggeltõl estig a Mecénás Mûvészeti Klub
kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk, ahol a Klub tagjai és
tehetséges amatõr mûvészei igényes mûalkotásokkal kápráztat-
ták el a látogatókat. Többek között láthattak érdekes fafaragá-
sokat, különbözõ stílusú gyönyörû festményeket, csodálatos
gobelineket, és egyéb remek kézmûves alkotásokat.

A déli mûsorszünetet kihasználva ki-ki olthatta szomját a
borkóstoló sátorban vagy a sörsátorban, csillapíthatta éhségét a
büfében, illetve választhatott a kemencés lángos, a kürtös ka-
lács, vattacukor vagy az édességsátor kínálatából. 

A délutáni mûsorfolyam a Mirabell Táncklub látványos és
élvezetes elõadásával vette kezdetét, majd Sebastian, a klarinét-
mûvész szórakoztatta a nézõket. Ezután mutatkozott be a 21
Gramm Zenekar, majd az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulóinak elõadásában láthattunk és hallhattunk részletet az
örökérvényû István a király címû rockoperából. A szép szám-
ban összegyûlt közönség vastapssal jutalmazta a nívós elõadást.
A produkciót követõen a mûsorvezetõ az ünnepi mûsorra invi-
tálta a lakosságot a gyönyörûen felújított Katolikus Templom-
ba, amely méltó helyszínéül szolgált a Szent István-napi meg-
emlékezésnek.

Kissné Szabó Katalin polgármester ünnepi beszédének elhang-
zása után, az immár hagyománnyá vált ökumenikus kenyér-
szentelést Dr. Kun Mária református lelkész, Heinemann Ildikó
evangélikus lelkész és Kovács Kornél plébános végezték, az
egyházaik szertartásának megfelelõen. A polgármester asszony
Vasadi Istvánnét kérte fel a szentelt kenyér megszegésére, aki
köszönettel tett eleget ennek a tiszteletteljes felkérésnek.

Üllõ augusztus 20-án

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 Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Kiadványszerkesztés: Kenguruprint Kft.
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Ezt követõen került sor a képviselõ-testület által adományozott
"Üllõ Város Szolgálatáért"díjak átadására. Az idei évben három
személy részesült ebben a kitüntetésben, az ezzel járó oklevelet
és tárgyi jutalmat Kissné Szabó Katalin polgármester adta át:

• Misák Béláné óvodavezetõ asszonynak, akinek egyúttal
köszönetet mondott – nyugdíjba vonulása alkalmából – több
évtizedes munkájáért,

• Pechtolné Kis Melinda igazgatónõnek, aki 15 éven keresztül
vezette a Harmónia Zeneiskolát.

• Megyeri Ferenc vette át elhunyt felesége Megyeri Ferencné
posztumusz díját, amelyet részére a Polgármesteri Hivatalban
több évtizeden át végzett kiemelkedõ munkájáért adomá-
nyozott a képviselõ-testület. 

Az ünnepi mûsor alatt felcsendülõ – a mûsor keretét alkotó –
zenés betéteket a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei
szolgáltatták, nívós elõadásukkal emelték a mûsor fényét.
A templomi esemény befejeztével bárki részesülhetett a szentelt
kenyér falatkákból, amit az iskolás gyermekek osztogattak.  
A téren nagy tömeg várta a sztárvendég, a Groovehouse Együt-
tes fellépését. Pillanatok alatt fergeteges hangulatot teremtett
rajongói táborának az együttes, kicsik és nagyok, fiatalok és
idõsebbek együtt dúdolták az ismerõs dallamokat. Hamar eltelt
a bõ félórás mûsoridõ, de szerencsére az énekes páros – Judy és
Zsolti – maradtak még, és az igazi rajongóknak volt módjuk
autogramot beszerezni kedvenceiktõl. Az emelkedett hangulatú
koncert után a tombolasorsolás következett, ahol gazdára talál-
tak a tavaszi VIRÁGOS VÁROSÉRT akcióban részt vevõk
részére felajánlott értékes ajándékok, fõdíjként a kerékpár is. 
Sokan várták az est fénypontjaként a tûzijátékot, amely ezennel
– rendhagyó módon – a Templom kertjébõl szórta az égre a
látványos fénykavalkádot, hangulatos zeneeffektek kíséretében.
Utána tovább folytatódott a felhõtlen szórakozás – szó szerint,
hiszen ebben az évben kegyes volt az idõjárás és nem mosta el
esõ az ünnepet – a hangulatért az ASTERIX Live Music Band
volt a felelõs. A hajnalig mulató tömeg igazolja, hogy a zenekar
komolyan vette ezt a feladatát.

A visszajelzések és a képek tanúsága szerint, a nap folyamán
úgy szórakozott a város lakossága, mint egy nagycsalád. Jó
példája volt annak, hogy egy kisváros közösségének is szüksége
van olyan együttlétre, amikor nem rohanunk, kicsit kikapcsoló-
dunk, és ha rövid idõre is de feledjük a napi gondokat, egy-
szerûen jól érezzük magunkat.

Szerkesztõ Bizottság

Üllõ Város Önkormányzata ezúton is köszönetet mond vala-
mennyi résztvevõnek és közremûködõnek, mindazon fellé-
põnek – gyermek és felnõtt szereplõnek –, a felkészítõ tanárok-
nak, akik hozzájárultak Augusztus 20. méltó megünnepléséhez,
a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához. 
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon részt vállaltak
az eseménnyel kapcsolatos munkában. 

Külön köszönet illeti Antal
Beátát, aki dacolva a hõséggel,
reggeltõl késõ estig profi módon
konferálta a nap eseményeit, fá-
radhatatlanul helyt állt a rendez-
vény különbözõ helyszínein.

Egyben a város vezetése köszö-
netét fejezi ki az alább felsorolt támogatóknak, akik önzetlen
felajánlásukkal járultak hozzá az ünnepi eseményhez:
AUCHAN Magyarország Kft.-nek a gyermekek részére fela-
jánlott csokoládéért, a Boncz családnak a díszes lófogat biz-
tosításáért és köszönet a fogathajtónak, a Colore 2000 Bt.-nek
az állófogadás lebonyolításáért, Dóra majori lovasoknak a
látványos felvonulásért, Gabi Könyvesbolt vezetõjének
Bodáné Rusznyák Gabriellának és a Vöröskereszt Üllõi
Szervezetének a tárgyi ajándékokhoz való hozzájárulásért, a
GARA Nyomda vezetõjének Gara Györgynek, valamint
Halassy Zoltánnak az elkészített plakátokért, a Hableány
Ruházati üzlet vezetõjének Béky Tibornénak a díszlethez biz-
tosított nemzeti szalagért, Kiss Horváth István vállalkozónak a
ropi felajánlásért, a Mecénás Mûvészeti Klubnak a kézmûves
ajándékért, a Reflex Kft.-nek a hangosítás biztosításáért. Végül
de nem utolsó sorban köszönet Tekes-Fejes József úrnak, aki
az üllõi Robogó Pékség részérõl felajánlotta és biztosította az
ünnepi keretek között megszentelt új kenyeret.

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

SZENT ISTVÁN Ünnepe 

Tisztelt Ünneplõ Közönség!

Tisztelettel köszöntöm Mindannyiukat a magyarság kiemelkedõ
ünnepnapján, és köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Köszönjük, hogy ebben a megújult, megszépült templomban itt
lehetünk és méltósággal, méltó körülmények között ünnepel-
hetjük augusztus 20-át, Szent István ünnepét.

Tisztelt Polgártársak!

Szent Királyunk tudta, egyik út sem járható. Az általa választott
út gyökeresen eltért az elõzõ kettõtõl. Õ a való élet iránti
tisztelettel és nagy gyakorlati érzékkel meglátta, nemzetünk
csak akkor maradhat meg, ha gyökereibe szilárdan megka-
paszkodva, mindennapjait a kor kívánalmaihoz tudja igazítani.
Mûvét, idõt álló örök emberi értékekre építette fel. Népünk a
kereszténység felvételével egyenjogú tagja lett az európai népek
akkoriban formálódó családjának. Szent István békét és
megértést keresett szomszédaival és más népekkel. Tisztában
volt vele, ha beilleszkedünk a keresztény államok környezetébe,
társakat találunk. Vállalta a harcot a haladásért, a meg-

maradásért, hogy a nomád életmód romjain felépülhessen az új
állam.  Ha valakire, akkor rá érvényes, hogy a tettek és maga az
életmû beszél helyette. Ez az életmû nem más, mint a magyar
államiság. Nemcsak vérrel és harccal született meg, hanem
bölcsességgel, kitûnõ politikai, diplomáciai érzékkel is. 

Tisztelt Ünneplõk!

A Szent István által képviselt puritán kereszténység, szel-
lemiség jegyében fogantak intelmei, amelyek idõtlenné váltak. 
Az intelmek közül egyet emelnék ki:  "…minden ember egy-
formának, egyenlõnek születik, csak az alázat emelhet embert a
másik fölé, és a gõg alázhat meg valakit."
Az intelmek mellé oda kell képzelni nemcsak törvényeit, hanem
Szent István életét is, amelyben hû volt azokhoz az elvekhez,
amelyeket leszögezett. Az egymás iránti tisztelet és megbe-
csülés, a türelem és alázat jegyében történõ hatalomgyakorlás
példaképül szolgálhat az utókor számára.
Illene legalább a nagy király ünnepén magunktól megkérdezni,
hogyan bántunk a ránk bízott erkölcsi, szellemi, lelki örök-
séggel. Mire használtuk, hogyan használtuk. Vajon eszünkben
tartjuk-e még, értjük-e még és követjük-e még Szent István
tanításait, örökségét és intelmeit?
Azért is meg kell kérdeznünk, hogy ne kelljen a XXI. században
is újra megtanulni saját történelmünkbõl azt, hogy csak a bukás
vezethet a megtisztuláshoz. Ne kelljen Muhi, Mohács, Világos,
Trianon és a szovjet birodalom zsákutcáit megjárni ahhoz, hogy
újra megtaláljuk Szent István szellemét és megértsük azt, hogy
a világ népei és Európa nemzetei is csak akkor becsülnek ben-
nünket, ha mi is megbecsüljük magunkat és egymást.
Nemzeti bajaink, sorstragédiáink a máig ható magyar átok
tragikus következményei mindig arra vezethetõk vissza, hogy
elkanyarodtunk Szent István nemzeti önérdeket középpontba
állító örökségétõl.
Az a veszély fenyeget, hogy letérünk a Szent István-i útról.
Arról az útról, amely ezer esztendõn át a magyar nemzet meg-
maradását biztosító igaz útnak bizonyult. 
Az elmúlt ezer év Õt igazolta, népek jöttek-mentek, világhódító
birodalmak tûntek el a történelem süllyesztõjében. A magyar
nép azonban otthonra talált Európában.

Tisztelt Honfitársaim!

Ha szellemmel és tettekkel nem bizonyítjuk mi újra és újra,
hogy a magunk lábán megállni képes nemzet vagyunk,
elveszítjük Önmagunkat és felolvadunk a világ kohójában. 
Ehhez a szellemhez és tettekhez adjon a jó Isten sok erõt és
egészséget mindannyiunknak, adjon a Gondviselés sok örömet,
boldog családot és életünk vezetéséhez Szent István-i kitartást
és bölcsességet!

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A Polgármester Asszony augusztus 20-i ünnepi 
beszédébõl részleteket közlünk az alábbiakban 
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A SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT. megnyitotta má-
sodik magyarországi logisztikai központját Üllõn. Több mint
hat hónapos tervezési munka és közel öt hónapos engedé-
lyeztetési fázis elõzte meg az építkezés megkezdését.
147.000 m2-es telken épült fel a 47.000 m2-es raktárbázis, ahol
126 áruátadó kapun keresztül történik a ki- és beszállítás.
Induláskor nagyságrendileg 300 fõ részére biztosít munkale-
hetõséget; teljes kihasználtságnál 600 fõ részére lesz munka-
hely. A SPAR az ország nyolcadik legnagyobb munkaadója –
közel 15.000 munkatársat foglalkoztat. 
A nagyszabású megnyitóünnepségen beszédet mondott Burány
Sándor, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
államtitkára, Sirman Ferenc, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium szakállamtitkára, Feiner Péter, a SPAR
igazgatótanács elnöke valamint Kozma Imre atya, a Máltai Sze-
retetszolgálat részérõl, aki megáldotta az új épületet.

Feiner Péter megnyitó beszédében köszönetet mondott, az Üllõi
Önkormányzat dolgozóinak, a szakmailag magas szintû és el-
kötelezett, komoly erõfeszítéseket követelõ, becsületes munká-
jukért.
Külön kihangsúlyozta és megköszönte Kissné Szabó Katalin
polgármester asszonynak a megvalósulás érdekében kifejtett te-
vékenységét.
Kifejtette, hogy bízik abban, hogy a továbbiakban is sikeres és
eredményes lesz a két fél együttmûködése.

Burány Sándor kiemelte – többek között – a település önkor-
mányzata képviselõ-testületének fontos szerepét abban, hogy a
beruházás Üllõre kerülhetett, valamint a Polgármesteri Hivatal
engedélyezõ hatóságának fontos munkáját.

Az avató beszédeket követõen az ünnepség hangulatáról Edvin
Marton hegedûmûvész gondoskodott egyedi és rendkívül
szórakoztató mûsorával.

Miért ünnep ez egy kicsit Üllõ városának is?

Azon túl, hogy a SPAR rövidesen 600 embernek biztosít itt
munkalehetõséget, megteremti – más betelepülõ vállalkozá-
sokkal együtt befizetett adóján keresztül – gazdasági, pénzügyi
alapjait egy nagy ívû fejlõdés lehetõségének.

MEGNYÍLT!

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
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2008. július 21-tõl 30-ig az Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó
Egyesület Ifjúsági csapatának hagyományos nyári tûz- és kör-
nyezetvédelmi tábora a Zemplénben, Rudabányácskán volt.

Az elsõ három nap-
ban sok esõben volt
részünk, ezért eze-
ket a napokat a csa-
patépítéssel és az
elméleti foglalkozá-
sokkal töltöttük.
Átismételtük és az
új Lánglurkóknak
megtanítottuk a tér-
kép és a tájoló hasz-

nálatát, valamint az egyéb tájékozódási lehetõségeket.
Egy napra – az esõ miatt – buszos kirándulást szerveztünk. Ezen

a napon látogatást
tettünk Sátoraljaúj-
helyen a Börtön Mú-
zeumban és a hiva-
tásos tûzoltóknál.
Voltunk a füzérrad-
ványi Károlyi Kas-
télyban és annak
gyönyörû parkjá-
ban. Meghódítottuk
a füzéri várat, ahol

a kalodát is kipróbálhattuk. A várból betájoltuk a Nagy-Milicet
– Magyarország egyik legmagasabb pontját – és próbáltuk
elképzelni, hogy milyen lesz majd megmászni.

A gyalogtúrák során teljesítettük az Országos Kék-Túra Mak-
koshotyka és Hollóháza közötti 60 kilométeres szakaszát. Ittunk
hûs forrásvizet, ettünk erdei szamócát és szedret, a határkövek
között sétáltunk, amikor felmásztunk a Nagy-Milicre (896 m).
Elbújtunk az erdõben a zápor elõl, sziklákon és patakokon kel-
tünk át, és nem utolsósorban gyönyörködtünk a Zemplén nyúj-
totta tájban.
Lazításként pedig libegõztünk, az ország leghosszabb libegõjén,
fürödtünk a táborhelyen lévõ tóban és vérre menõ csatákat vív-
tunk a böglyökkel.
A táborban önellátóak voltunk. Csapatmunkában vásároltunk, fõz-
tünk és mosogattunk. A tábortûzhöz is közösen gyûjtöttük a fát.
Egyik éjszaka próbaként riasztást kaptunk a tábortûz eloltására.
Álmosan, de sikerült az elsõ éjszakai tûzoltási gyakorlatunk.
Sokat játszottunk és nevettünk.
Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a tábor
létrejöhetett.
FFõõ  ttáámmooggaattóóiinnkk::
Egyesületünk tagjai, Lánglurkók szülei, Zsófi ABC.
Továbbra is várunk mindenkit (kicsit és nagyot egyaránt), aki
szeretne tenni településünk biztonságáért.

Gáncsosné M.Zsuzsanna
ifjúsági tagozat vezetõ

LÁNGLURKÓK 
NYÁRI TÁBORA 
A ZEMPLÉNBEN

A tábor felépítése

Látogatás a sátoraljaújhelyi tûzoltóknál

A Fûzéri vár meghódítása

Hollóházán az országos Kék-túra emlékmûnél

Hollóházán az országos Kék-túra emlékmûnél

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



7Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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

Ülésterembõl jelentjük
Összeállította Vargáné Harmath Ágnes

Üllõ Város Képviselõ-testületének
2008. július 10-i rendkívüli és augusz-
tus 18-i rendes ülésén hozott, közér-
deklõdésre számot tartó döntései

Üllõ Város Képviselõ-testülete 

• döntött 

arról, hogy az önkormányzati tulajdonú,
felhagyott szeméttelep tulajdonjogát,
továbbá rekultivációs kötelezettségét –
kérésére – átadja a K-Sped ÉP-Gép Kft.-
nek, amennyiben a Kft. a következõ
feltételeket, településrendezési szerzõ-
désbe foglalva, vállalja:
- az 1,2 ha nagyságú, már bezárt és kivont

szemétbánya rekultiválását.
- egy – a Város által megterveztetett –

utat megépít 10 millió Ft értékben.
- a szemétbánya mellett található Üllõi

Lövészklub lõterének elköltözését, és az
új lõtér kialakítását az általa adott cse-
reterületen.

• a 4. sz. fõút mentén tervezett ikerben-
zinkút (kétoldali komplex pihenõhely)
létesítésével egyidejûleg egyeztetõ tár-
gyalások folytatását az útügyi hatósá-
gokkal (Nemzeti Közlekedési Hatóság)
és a közút kezelõjével a Maglódi utca
külterületi folytatásán kialakítandó út és
a 4-es elkerülõ út közötti közvetlen kap-
csolat kialakítása érdekében.

• elfogadta 

az önkormányzat, a polgármesteri hivatal
valamint az önkormányzati intézmények
mûködését érintõ fejlesztési
elképzelésekrõl szóló szervezeti
stratégiát, mely alapján benyújtotta az
ÁROP – 3.A.1. jelû "Polgármesteri Hi-
vatal szervezetfejlesztése" címû pályá-
zatot.

• kinyilvánította szándékát, hogy indul a
TÁMOP-5.2.5/08/1/A jelû a "Gyerme-
kek és fiatalok integrációs programjai"
címû pályázaton. A pályázati anyag
összeállításában való részvételre felérte
a Képviselõ-testület Humán Szolgáltató
Központ szakembereit.

• megbízta a Városüzemeltetõ és Környe-
zetvédelmi Kft.-t a Gyöngyvirág téri
Óvoda Nyárfa utca felõli kerítésének és
a Templom téri Óvoda kerítésének fel-
újításával. A kivitelezés költsége közel
1 millió Ft.

• megbízta Pechtolné Kis Melinda igaz-
gató-helyettest a Harmónia Zeneisko-
lában az igazgatói feladatok ellátásával
2009. július 31-ig – tekintettel arra,
hogy Czövek István eddigi igazgató át-
helyezését kérte a vecsési Zeneiskola
igazgatói beosztásába.

• foglalkozott a település vízellátásának
biztonságosabbá tételét szolgáló 500
m3-es (henger alakú) víztorony létesíté-
sének kérdésével. A víztorony építésé-
vel kapcsolatosan október 3-án köz-
meghallgatást tart a Testület, a vízto-
rony helyének meghatározására ezután
tér vissza.

(A kivitelezés költségeit a nagyvállalko-
zók által befizetett közmûfejlesztési érde-
keltségi hozzájárulások biztosítják.)

• egyetértett azzal, hogy a 1243/4 hrsz-ú
ingatlanon (a Központi Rendelõ oldalá-
val szemben) befektetõ gyógyszertárat
és orvosi rendelõt létesítsen. A szüksé-
ges szabályozási terv-módosítással kap-
csolatos költségek a kérelmezõt terhe-
lik. A részletes feltételeket településren-
dezési szerzõdésben rögzítik.

• pályázatot ír ki az Üllõi Városüzemelte-
tõ és Környezetvédelmi Kft. ügyvezetõ
igazgatói feladatainak ellátására, mert a
jelenlegi ügyvezetõ nem kívánja a to-
vábbiakban ellátni e feladatokat. 

• kiegészítette a Bölcsõde bõvítésére szánt
összeget 10 millió Ft-ra, mert a munkák
során további javítási igények merültek
fel. A felújítás szakszerû elvégzésének el-
lenõrzésével mûszaki ellenõrt bízott meg.

• döntött arról, hogy az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tetõterének hõszigete-
lési munkáit a 2009. évi költségvetési
koncepcióban szerepelteti. A munka elõ-
készítését és felmérését még ebben az
évben el kell végezni.

• elbírálta a lakossági járdaépítésre bea-
dott pályázatokat, és a következõ járda

szakaszok megépítését támogatja:
Berkes András u. 32., 32/a: - 38m, Berkes
köz 1.-3.: - 50 m, Berkes köz 7.: - 20 m,
Berkes köz 9-11-13-15.: - 100 m, Berkes
köz 38.-40.: - 32 m, Maglódi u. 25.: -
18m, Maglódi u. 15.-17.-19.-21.-23.: -
90m, Pásztorház u. 1.: - 40m, Viola u.
12.: - 19m, Vörösmarty u. 56.- 62.: -
100m, Zöldfa u. 5.: - 22m, Zöldfa u. 11.-
13.: - 28m, Zöldfa u. 17.: - 28m, Zöldfa
u.- Zsák u. sarok: - 50m, Dózsa Gy. u. 47.
- 18 m, Ócsai út 40.: - 21m, Pesti út-
Pávay u. sarok - 40m, József Attila u. 12.:
- 20m, Gárdonyi u. 61.: - 14m, Gyár u.
18-26.: - 100m

A jelenleg járdalapos szakaszok aszfaltos
kivitelezéssel való felváltásakor a járda-
lapok más célú felhasználása érdekében
azokat óvatosan kell felszedni. Az új jár-
dához az anyagot csak akkor szabad ki-
szállítani, amikor a tulajdonos nyilatko-
zott, hogy a kiszállítást követõ két napon
belül meg tudja kezdeni a régi járdalapok
felszedését. Ennek elvégzését a közterü-
let-felügyelõ ellenõrzi, majd intézkedik a
járdalapok elszállításáról.

• elvileg támogatta Dr. Szalay Éva fogor-
vos OEP-hez benyújtott kérelemét,
mely szerint Üllõ településen szájse-
bészeti szakellátást kíván létrehozni. 
A szakellátáshoz az önkormányzat anya-
gi hozzájárulást sem most, sem a jövõ-
ben nem kíván biztosítani. 

• elbírálta a 2008-2009-as tanévben tanul-
mányi ösztöndíjra benyújtott pályázato-
kat. A következõ, a kiírt feltételeknek
megfelelõ, üllõi tanulóknak biztosít ösz-
töndíjat:

Bartha Bianka (Árvácska u. 41/2. sz.)
2.000. Ft, Kiss Tamás (Mezõ u. 10. sz.)
8.000. Ft, Kosztyu Kinga (Gyömrõi u. 70.
sz.) 8.000. Ft, Ladányi Réka Judit (István
u. 11. sz.) 12.000. Ft Orosz Brigitta (Kis-
faludy u. 25. sz.) 15.000. Ft, Pintér Kinga
(Török I. u. 14. sz.) 12.000. Ft, Szabó
Bettina (Damjanich u. 40. sz.) 12.000. Ft,
Tolvaj Renáta (László u. 63. sz.) 12.000.
Ft, Virág Luca (Liszt F. u. 2/a. sz.)
12.000. Ft.

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

Szervezési és Önkormányzati Irodára

2. Igazgatás-szervezõt
Képviselõ-testületi, bizottsági döntés-elõkészítõ munkakörbe  

3. Költségvetési referenst, Pénzügyi elemzõ, döntés-elõ-
készítési munkakörre

Végzettség: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség.
Érdekõdni: Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõnél
Telefon: 06 29 320 011/105 mellék

Építéshatósági irodára 

1. Építéshatósági ügyintézõt

Végzettség: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek
elismert végzettséggel rendelkezik.

A szemétszállítási díjkedvezményekrõl

Az önkormányzat 8/1996.(IV.13.) sz. Ö.K. rendelete tartal-
mazza a szemétszállításra vonatkozó szabályokat.
A félreértések és utólagos reklamációk elkerülése végett ezú-
ton ismertetjük a díjkedvezmény és mentesség eseteit, és az
eljárási rendet. 

I. Az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága
mentesíti a szemétszállítási díj megfizetése alól az ingatlanán
egyedül élõ 70 év feletti személyt.
Ezen túl a bizottság a szemétszállításért fizetendõ díj legfel-
jebb 50 %-át átvállalhatja, azon nyugdíjas házaspárok eseté-
ben, akik azt jövedelmi, vagyoni helyzetük miatt megfizetni
nem tudják, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban nem
részesülnek
A díj átvállalásának mértéke 50 %-tól 100 %-ig terjedhet a
65-70 éves, egyszemélyes háztartásban élõk esetében, akik
közgyógyellátásra jogosultak és jövedelmük nem haladja
meg a nyugdíjminimum 130 %-át, jelenleg 37.050,-Ft-ot.

A fenti kedvezmények, mentesség kérelemre illetik meg a
jogosultat, az azok megállapítására irányuló kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kell benyújtani és az
Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el. A díjfizetési

kedvezményben vagy mentességben részesülõ lakosok he-
lyett az önkormányzat fizeti meg a szemétszállítási díjat. 
II. Teljesen más a helyzet a hosszú távon vagy idõlegesen
lakatlan ingatlanoknál, hiszen ezekben az esetekben szünetel
a szemétszállítási szerzõdés. A Saubermacher Kft. nem nyújt
szolgáltatást, nem szállít szemetet és nem számláz. A lakat-
lanság miatti mentesítés az adott naptári évre vonatkozik és
kizárólag akkor lehetséges, ha azt a tulajdonos a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági Irodáján bejelentette. Utólagos bejelen-
tés alapján, visszamenõleges mentesítésre nincs mód sem a
Polgármesteri Hivatalnál, sem a Saubermacher Kft.-nél.

III. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tárgyévet
megelõzõ szemétszállítási díjhátralékokról a Polgármesteri
Hivatal adócsoportja küld felszólító levelet. Ilyenkor nem a
Saubermacher Kft. korábban kiküldött csekkjén kell az elma-
radást befizetni, hanem az adócsoport által küldött csekken
(Üllõ Város Önk. PH. egyéb bevételek besz. számla), hiszen
ilyenkor már a cég átadta a hátralékos listát és a hiány az
adócsoportnál jelentkezik. A kft. csekkjére történõ befizetés
esetén az összeg a Hivatalnál továbbra is tartozásnak
minõsül.

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala az alábbi álláshelyekre keres pályázókat:

TTiisszztteelltt  LLaakkoossssáágg!!

Városunkban ismét lesz kihelyezett tüdõszûrõ állomás.
Saját érdekükben vegyenek részt a pár perces vizsgálaton!

Tüdõszûrés helye:
Közösségi  Ház, Üllõ, Gyömrõi út 24.

Tüdõszûrés ideje:
2008. október 3-tól  2008. november 7-ig

Hétfõ, Szerda: 11.30h-tól -  17.30 h -ig
Kedd, Csütörtök, Péntek:   8h-tól - 13.30 h-ig
Október 18. szombat (munkanap) 8h-tól- 12h-ig
Október 23-24. (pihenõnap) nincs szûrés

PÓTBEIRATKOZÁS A HARMÓNIA ZENEISKOLÁBA!

Ezúton értesítünk minden zenét tanulni vágyó gyer-
meket és felnõttet, hogy még korlátozott számban je-
lentkezhetnek az üllõi Harmónia Zeneiskola AMI
(Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) alábbi tansza-
kaira: furulya, fuvola, gitár, hegedû, klarinét, magán-
ének, trombita, ütõ, xilofon, zongora.

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn::  
Üllõ, Pesti út 53., minden nap 12-18 óra között.

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  
2008. szeptember közepéig

K Ö Z É R D E K Û
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Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a 2008. évi III-IV. ne-
gyedév testületi ülésnapjait az alábbi
idõpontokban határozza meg:
2008. szeptember 11.
2008. október 16. 
2008. november 27.
2008. december 18. 

Az ülések nyilvánosak, a napirendrõl és a
helyszínrõl a Honlapon és a kifüggesztett
hirdetményekbõl tájékozódhatnak.

Üllõ Város Önkormányzat (2225 Üllõ, Templom tér 3.)
pályázat útján értékesíti a tulajdonát képezõ:

Üllõ, Gazdák erdeje utcában található 
3118 hrsz.-ú - 2206 m2
3115/5 hrsz.-ú - 800 m2 
területû ingatlanait.

A telkek közmûvekre való rácsatlakozása a Gazdák erdeje utcából megoldott. 
A telkek telekrendezési költségeit a leendõ tulajdonosok viselik. 

AA  ppáállyyáázzaattii  eelljjáárrááss  sszzaabbáállyyaaii::

Az ingatlanok vételi jogát az a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a legmagasabb
vételárat ajánlja. A vételárat egyösszegben kell megfizetni.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllõ Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2225
Üllõ, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, határideje: folyamatos.

A pályázatok elbírálásának idõpontja: a pályázat benyújtását követõ Képviselõ-
testületi ülés. (Polgármesteri Hivatal A. épületének Házasságkötõ terme)

A licitálás idõpontjáról írásban értesítjük a pályázókat.

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál
lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék, 06/29 320-011/141 mellék)

Üllõ Város Önkormányzat

A vételár minimum összege: 
4.500.-Ft./m2+ÁFA

Köszönet mindazoknak, akik az 
Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó

Egyesületet 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával.

Összesen 342.721,-Ft-tal 
támogatták.

A 2006. évi felajánlásokat az 

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 

tulajdonát képezõ 

RÁBA gépjármû fecskendõ 

felújítására fordította.

Az Egyesület tagsága és vezetõsége

Beszámoló az SZJA 1 % 
felhasználásáról

Az Üllõi Gyermekekért Alapítvány a
2007. évben 797.366 Ft támogatás-
ban részesült a 2006. évi SZJA 1 %-os
felajánlásoknak köszönhetõen. 

Az Alapítvány kuratóriuma az összeget
a gyermekintézmények között – iskola,
óvodák, bölcsõde, zeneiskola – osztotta
fel, gyermeklétszám-arányosan. Az
intézmények az Alapítvány céljainak
megfelelõen óvodai játékokra, köny-
vekre, hangszerek javítására, kirándulás-
ra, balett ruhák vásárlására költötték a
kapott összeget. 
Köszönjük a támogatást!

Az Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Lakosok!

Üllõ Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete közmeghallgatást tart
2008. október 3-án, pénteken 18 órai
kezdettel a Mûvelõdési Házban
(Gyömrõi út 24.) 

A közmeghallgatás napirendje: 

– Tájékoztató az önkormányzat 2008.
évi tevékenységérõl és a következõ
évi tervekrõl

– Víztorony létesítésének területigénye
– Tájékoztató a településen folyó

nagyberuházásokról
– Tájékoztató a zajvédelemmel kap-

csolatos kérdésekrõl
– Közérdekû kérdések, javaslatok

Kérem, hogy vegyenek részt a köz-
meghallgatáson, beszéljük meg együtt,
hogyan fejleszthetjük, szépíthetjük
Városunkat.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy az étkeztetés és a házhozszál-

lítás szolgáltatást a szociálisan nem

rászorult személyek is igénybe

vehetik. A szolgáltatásokról bõvebb

felvilágosítást személyesen a Humán

Szolgáltató Központ Üllõ, Ócsai u. 8.

szám alatt, valamint telefonon

(29/320-023).
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Tájékoztató a lakosok és a vállalkozók 
adóhátralékairól

Tisztelt Adózó Polgárok!

Üllõ Város költségvetésének ma már közel 40 %-át teszik ki
az adóbevételek (605 millió Ft az elõirt adó az önbevallások
alapján).
A gépjármûadóból, építményadóból és iparûzési adóból be-
folyó összeg is szükséges az iskola, óvodák, zeneiskola böl-
csõde és a többi intézmény mûködtetéséhez, illetve a köz-
feladatok pl. közvilágítás költségeinek kifizetéséhez.
Az állami költségvetés az intézmények mûködtetési költ-
ségeihez csak mintegy 60 %-ban járul hozzá, a többit az adó-
bevételekbõl kell hozzátenni (ezért nem tudja az önkor-
mányzat az adóbevételeket csak fejlesztésre, pl. a gépjár-
mûadó-bevétel egészét útépítésekre, útfelújításokra fordí-
tani).

Ez évben igen  jelentõs – több mint 70 millió forint – adóhát-
ralék keletkezett, amely  nehéz helyzetbe hozta a város
gazdálkodását. Az adó- és más fizetési kötelezettségek nem
teljesülése miatt a félév során folyamatosan folyószámla-
hitel igénybevételére kényszerült az önkormányzat (melynek
kamata nem kevés), ahhoz, hogy az intézményekben
zökkenõmentesen folyhasson az oktatási-nevelési munka, ne
kapcsolják ki az áramot és a szükséges karban tartásokat is el
lehessen végezni, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Jelenleg az adó- és egyéb hátralék a következõ (2008. augusz-
tus 31. állapot szerint):

Összeg Hátralékosok 
száma

Iparûzési adó: 21.333.040.-Ft 146 adózó
Gépjármûadó: 14.786.000.-Ft 333 adózó
Építményadó: 11.786.490.-Ft 33 adózó
Talajterhelési díj: 381.000.-Ft 43 adózó
Szemétszállítási díj: 4.474.000.-Ft 260 hátralékos
Csatorna érd. hátr.: 13.398.000.-Ft 197 hátralékos
Késedelmi pótlék: 8.621.000.-Ft 238 adózó
Bírság: 1.192.000.-Ft 16 adózó

Tisztelt Adózó Polgárok!

Közeledik a II. félévi adófizetés határideje. Minden adóalany
megkapta az egyenleget, melyben értesítettük az esetleges
hátralékáról.
Sajnos az állami támogatások folyamatos csökkenése miatt
az Önök által befizetett éves adó nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy településünk mûködni tudjon.
Kérem, hogy ennek megfelelõen adófizetési kötelezettsé-
güknek határidõben szíveskedjenek eleget tenni. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Egy negyed század története: In memorian

Dr. Leier Lóránt Fõorvos Úr 1923. 02. 27- 2008.06.30.

Méltatni szavakkal egy olyan embert, mint szeretett Fõorvos
urunk volt, méltó feladat, de nagyon nehéz.
Rövid és lényegre törõ leszek.
Csömörön született, Nagykõrösön élt rövid ideig, ott szület-
tek gyermekei.
Kecskeméten volt katona, de a tévhittel ellentétben nem
katonaorvos. Katonai szolgálat alatt gyakorlatot szerzett az
Orvoslásban, mint Belgyógyász-sebész. Habitusából eredt
az a katonákra jellemzõ, keménység fegyelem, határo-
zottság, tudatosság. 1960-tól Üllõ betegeinek volt lelkiis-
meretes, szeretõ, alázatos szolgálója, számára a beteg szent
és sérthetetlen volt. Életét a betegellátásnak szentelte, a
Széchenyi úti rendelõ volt otthona és rendelõje. Ott bárki
bármikor felkereshette, ha baja volt. A rendelõi munka és a
területi ellátás napi 12-14 órát jelentett számára, majd az éj-
szakai folyamatos készenlét, amely ez idõ tájt természetes volt.
Olyan körzeti orvos volt, aki ismerte a családokat, tudta
mikor születik a kis jövevény, és végigkísérte egy-egy hal-
dokló életét. Következetesen kemény volt önmagával, de
munkatársaitól is elvárta a maximumot. Azok a munkatár-
sak, akik közelebbrõl is ismerhettük, tudtuk nagyon jól,hogy 
a kemény külsõ egy szeretõ szívet takar, mert aki felé meg-
nyílt, annak õszinte szeretetét kimutatta szavakkal és sok-
sok figyelmességgel - névnap, nõnap, karácsony…
Ha ideje engedte, tanított bennünket, felkészített az önálló
munkára. Az Üllõi évek alatt lelkiismeretesen, nagy tudás-
sal ellátta a terhes-csecsemõ tanácsadást is. A vele együtt
dolgozó profi védõnõi gárdával.
Én, aki ezeket a sorokat írom, 5 évig dolgoztam mellette.
Megismert, megszeretett, lányaként tekintett rám, mert az Õ
elvárásainak megfeleltem. Büszke és boldog voltam, hogy
mellette dolgozhattam, de mind- ezt mondhatnák azok a
kedves kolléganõk, akik munkáját segítették, Jutka néni és
Évike. Aztán 25 év után történt valami, ami arra a lépésre
késztette, hogy azonnali hatállyal felmondott és nem jött
többé Üllõre. 
Az ezt követõ években is dolgozott üzemorvosként, nem
tudott élni a munka adta sikerélmény, az emberek közelsége
nélkül. Keveset tudhattunk róla, csak annyit, hogy jól van
dolgozik, de az a tudat, hogy él, gondol ránk, segítette a
mindennapi életünket, munkánkat.
Aztán a nagy döbbenet a gyászjelentés, melyben haláláról
értesültünk. Fájdalom, ûr, tehetetlenség miért?
Sajnos elment és aki temetésén részt vett, az tudott igazán
ezzel a ténnyel azonosulni.Látva az urnát, melyen az Õ neve
állt, a koszorúk szalagjait, melyen ki-ki a maga módján bú-
csúzott tõle. Kérésére, Csömörön édesanyja mellé helyezték
végsõ nyugalomba.   
Hiánya pótolhatatlan, nyugodjon békében.

Ceglédi Jánosné

H E L Y I  H Í R E K

Megújjult az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub honlapja.
www.ulloimecenas.hu
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Néhány szó a pályázatokról!

A mindennapi híradásokban hallhatjuk, hogy az állam mennyi
pénzt kíván fordítani az óvodák, iskolák fejlesztésére, majd
pedig olvassuk az Állami Számvevõszék jelentését a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség pályázat-elbírálási gyakorlatának hiá-
nyosságairól. Jönnek a hírek, hogy politikai alapon történik az
elosztás, nem mindegy mely önkormányzat milyen színezetû.
Ezt én nem tudom, és nem is akarom megítélni! 
Azt se felejtsük el, hogy ezek a pénzek nem adományok az
állam részérõl, hanem a mi adóforintjainkból az EU közös
kasszába befizetett pénzek visszaosztása történik az Európai
Unió részérõl.
Az idei évben hat olyan pályázatot nyújtottunk be, amelyhez
nagy reményeket fûztünk, illetve fûzünk. Ezek a következõk:
óvodaépítés, zeneiskola bõvítés, az iskola eszközbeszerzése,
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, gyermekek és fia-
talok integrációs programjai, P+R parkoló a vasútállomásnál.
Reménykedtünk abban, hogy megnyerjük az új óvoda építésére,
másrészt a zeneiskola felújítására kiírt pályázatot, hiszen ezek
voltak a legnagyobb támogatást ígérõ projektek!
Megszülettek az eredmények, a tények a következõk:
Nyertünk 14 millió forintot, az Árpád Fejedelem Általános

Iskolának az eszközbeszerzési pályázaton, melynek nagyon
tudunk örülni, ellenben vérzik a szívünk, amikor tudjuk, hogy
az új óvoda felépítésének pályázati pénzbõl már nincs esélye,
ugyanígy nem nyertünk a zeneiskola felújítására beadott pályá-
zaton sem.  Az elutasítás oka: forráshiány.
(Szeretném megjegyezni, hogy a pályázat értékelése kiváló volt,
magas pontszámot értünk el!)

2006 óta Üllõ Városa nincs a pályázatelbírálók kegyeiben. A ta-
valyi útfelújítási pályázatoknál, csupán a Baross utcát tudtuk
ilyen módon felújítani. Vannak szomszédos városok, amelyek
több százmillió forintot nyertek ilyen pályázaton!
Mint a Hírmondó korábbi számaiból értesülhettek, 26 utca ter-
veztetését kezdtük meg, hogy a következõ pályázaton egyálta-
lán indulni tudjunk.
Kistérségünkben az abszolút nyerõ Maglód, õk az elmúlt évben
majd 500 millió forintot nyertek útfelújításra, most pedig 250
milliót iskolára és 400 milliót óvodára. Hasonló lélekszámú, ha-
sonló adottságú város, mint Üllõ, ennek ellenére kaptak egymil-
liárd forintot, mi meg 14 milliót. Hol van itt az arányosság elve?
Zárszóként, azért még egy örömhír: nyertünk egy másik
pályázaton is, úgy tûnik lesz P+R parkolónk a vasútállomáson,
kerékpármegõrzõvel kiegészítve.
Ezeknek a kisebb összegeknek is örülnünk kell, a nagyobb
beruházásokat meg saját erõbõl kell megvalósítanunk, ami
nehéz, mert az önkormányzatok alulfinanszírozottak, a kötelezõ
feladatok ellátására nem elég az állami támogatás, fõleg, ha még
év közben vissza is vonnak belõle tízmilliókat....

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mond-
jak Virág Andrea aljegyzõ asszonynak és csapatának, akik a
pályázatíró cég számára elõkészítették az anyagokat és a munka
oroszlánrészét elvégezték.  

Bácskai József alpolgármester 

Tisztelt üllõi lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2008. június 30-ával befejezte mûködését az Üllõi Beruházó Viziközmû Társulat, 2008. októ-
berétõl  pedig az általa vezetett számla is megszûnik. 
A társulat minden érdekeltet értesített a 2008. június 30-ig fennálló fizetési kötelezettségérõl!
Kérjük, hogy a továbbiakban fizetési kötelezettségüket NE az Üllõi Beruházó Viziközû Társulat számlájára, hanem az Üllõ
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Befejezett Viziközmû B. 11742056-15392141-08110000 számú számlára
készpénzátutalási megbízással illetve átutalással szíveskedjenek megfizetni. Amennyiben korábban pénzintézetnek tartós
megbízást adtak csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetésére, szíveskedjenek annak módosításáról gondoskodni, és azt a
továbbiakban a fenti számlaszámra teljesíteni! 

Hatósági Iroda
Adócsoport

H E L Y I  H Í R E K

Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367



12

P Á L Y Á Z A T O K

ÉÉRRTTEESS ÍÍ TT JJÜÜKK   AA   LLAAKKOOSSSSÁÁGGOOTT ,  hogy  a  P e s t  Megye i  K émény s ep rõ  é s  Tüze l é s t e chn i k a i  K f t .  do l gozó i  t e l epü l é -
sünkön   2008 .  j ú l i u s  1 - t õ l  o k tóbe r  15 - i g  kö t e l e zõ  k émény s ep rõ - i pa r i  kö z s zo l gá l t a t á s  kö r ébe  t a r t o zó  f e l a -
da toka t  l á t nak  e l ,  v a l am in t  d í j a t  s z ednek .  /A  K f t .  munka t á r s a i  a r c k épe s  i g a zo l v ánnya l  r ende l k e znek . /

Vecsési határban :
0145/3 hrsz.-ú 17747 m2
0145/16 hrsz.-ú 8861 m2 
0145/17 hrsz.-ú 3589 m2
0145/18 hrsz.-ú 21139 m2
0145/19 hrsz.-ú 1114 m2
0145/49 hrsz.-ú 1923 m2
0145/71 hrsz.-ú 74328 m2
0145/73 hrsz.-ú 8033 m2

Pipacs utcában
0141/10 hrsz.-ú 1632 m2
0141/15 hrsz.-ú 3857 m2
0143/4 hrsz.-ú 4455 m2
0143/7  hrsz.-ú 1513 m2
0143/8  hrsz.-ú 7472 m2
0143/12 hrsz.-ú 2977 m2
0143/15 hrsz.-ú 2027 m2
0143/17 hrsz.-ú 998 m2
0143/18 hrsz.-ú 1518 m2
0143/21 hrsz.-ú 2215 m2
0143/33 hrsz.-ú 7523 m2 
0143/34 hrsz.-ú 1198 m2
0143/35 hrsz.-ú 3987 m2
0143/42 hrsz.-ú ingatlanból 1531,6 m2

A haszonbérleti díj minimum összege: 
• a Pipacs utcában 5.000.-Ft./hektár/év
• egyéb területeken (Vecsési határban)  4.000.-Ft./hektár/év

A haszonbérlet idõtartama: 1 év.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaz-
nia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét,
c.)  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket

elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllõ Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához (2225 Üllõ, Templom tér 3.) címezve kell benyúj-
tani, határideje: 2008. szeptember 20.

Felhívjuk a T. haszonbérlõk figyelmét, hogy a Termõföldrõl
szóló 1994. évi IV. törvény értelmében: 
A termõföldre és tanyára az alábbi sorrendben elõhaszonbérleti
jog illeti meg:
a) a volt haszonbérlõt, illetve, ha a volt haszonbérlõ a tulajdonos
hozzájárulásával ültetvényt telepített vagy halastavat létesített,
az általa kijelölt személyt, feltéve, hogy a haszonbérlet nem a

tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében szûnt
meg;
b) a helyben lakó szomszédot;
c)  a helyben lakót.

A b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az
elõhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje a következõ:
a) a családi gazdálkodó;
b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkezõ õstermelõ,
egyéni mezõgazdasági 

vállalkozó;
c) jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kívülálló személy által vál-
lalt feltételeket az elõhaszonbérletre jogosult (jogosultak) vál-
lalják, részükre kell haszonbérbe adni a termõföldet. 
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki
licitálás útján a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 

A pályázatok elbírálásának idõpontja: a pályázat benyújtását
követõ Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés. 

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában
Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék

Üllõ Város Önkormányzata

P á l y á z a t i   H i r d e t m é n y

Üllõ Város Önkormányzat (2225 Üllõ, Templom tér 3.) pályázat útján kívánja haszonbérbe adni 
az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanait: 

P Á L Y Á Z A T

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályáza-
tot hirdet a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Város-
üzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban: Kft.)
ügyvezetõ igazgató feladatának ellátására.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 3.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. október 18.

A pályázat részei:
• szakmai önéletrajz,
• a végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatai,
• korábbi munkahelyek és beosztások megnevezése,
• a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések, 
• mûködési koncepció leírása.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás, illetve a
Kft. alapító okirata (elõre egyeztetett idõpontban)  Kissné
Szabó Katalin polgármestertõl kérhetõ a 06/29 320-021/104-
es telefonszámon.
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H I T É L E T

IItttt  vvaann  aazz  õõsszz

Itt van az õsz, itt van újra... Benépesültek az osztálytermek,
megkezdõdött az iskola. A Katolikus Egyházközségben is
megkezdõdik, pontosabban a nyári szünetet követõen foly-
tatódik a közösségek élete, mint a hit útja és a szeretet iskolája.
Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy minden korosztály
megtalálhassa nálunk a helyét, szívesen jöjjön, jól érezze magát
itt. Étlapunkon az alábbi kínálat szerepel:
- Általános iskolások számára: akár a suliban, akár a plébánián
továbbra is lesznek hittanórák, melyeken nélkülözhetetlen hitbeli
és erkölcsi nevelést szeretnénk nyújtani. Országunk morális, lelki,
szellemi állapota olyan, mintha háború rombolta volna le a humá-
num tartópilléreit. Nagyon fontos tehát a jövõ nemzedékeinek for-
málása, amiben az egyház is oroszlánrészt igyekszik vállalni.
A hittanok mellett az Úr Jézus a vasárnapi szentmiséken is várja
a gyerekeket, és egyéb programokkal is próbálunk nekik ked-
veskedni, pl. alkalmankénti játékos közösségi foglalkozások a
plébánián, kirándulás, biciklitúra, élménydús nyári táborok, a
parókiakertben rövidesen épül egy kis játszótér stb. A 120-150
gyerkõc mellett van még hely, jöhet az is, aki nincs megkeresz-
telve vagy eddig nem járt hittanra.
– A középiskolás, fiatal korosztály is megtalálhatja a maga kö-
zösségét, s itt ez a kulcsszó, mert velük a hittan mellett
közösséget építünk: Istennel és egymással. 
Nagy öröm látni, amikor az azonos értékrendû, elkötelezett fia-
talok között életreszóló barátságok szövõdnek, netán házassá-
gok köttetnek, sõt még a település határain is átnyúló kapcsola-
tok épülnek, gondolok a regionális katolikus ifjúsági talál-
kozókra, táborokra, melyeken a környék 8-10 plébániájának
néhány száz fiatalja hitben, szeretetben együtt van.
– ÜKBIK /Üllõi Katolikus és Baráti Ifjúsági Kör/ a huszon-
harminc éveseknek egy valóban baráti, szinte családias légkörû,
kedves csapata, a közös élmények, események, szolgálatok
ezernyi szálával át- és átszõve.
– Fiatal Házasok Közössége: a családok válságának idején, ami-
kor 1000 házasságkötésre 500-nál is több válás jut, igen tanúság-
tevõ, ha vannak, akik az igazat, a helyeset, a tisztát és a jót élik.
Ráadásul, ha ezek a párok összefognak, tapasztalataikat megoszt-
ják, egymást segítik, akkor ebbõl szép eredmények születhetnek.
Nagyképûség nélkül mondhatom, nálunk vannak eredmények.
– Felnõtt Közösség, Biblia-kör azoknak, akik nem elégednek
meg az – úgymond – kötelezõvel: hétvégi mise, napi ima stb.,
hanem ezek mellett szeretnének a keresztény hit és élet
szerteágazó labirintusában elõbbre jutni, hitismeretet bõvíteni,
az Isten igéjét mélyebben megismerni, megerõsödni, gyötrõ
problémára választ kapni, s mindezt persze közösségben.
Itt van az õsz, itt van újra, s ebben a pompás évszakban ismét
hangzik az egyház szava: hiányzol, tárt karokkal várunk. 
Ne habozz, gyere!

Kovács Kornél
plébános

HHuusszzoonnnnééggyy  óórrááss  BBiibblliiaa--oollvvaassááss  aa  KKaattoolliikkuuss  TTeemmpplloommbbaann

A történelmi egyházak a 2008-as esztendõt a Biblia Évének
nyilvánították, melynek alapgondolata keresztény közös kin-
csünk, a Szentírás olvasása. Helyi szinten mi is bekapcsolód-
tunk ebbe a programsorozatba, augusztus 30-31-ére huszonnégy
órás Biblia-olvasást szerveztünk. Szombat reggel 8 órától a
vasárnapi 8 órai mise kezdetéig olvastuk hangosan az Újszövet-
séget, fél óránként váltva egymást. Részt vettek ebben kisebb
hittanos gyermekek, nagyobbak, fiatalok és idõsebbek is, sõt,
még Monorról is érkeztek fiatalok. Sokan olvastak, mások csak
azért jöttek el, hogy hosszabb-rövidebb ideig hallgassák az Isten
szavát, megint mások pedig az elõkészületekben és a huszon-
négy órás program lebonyolításában segédkeztek. Óriási
élményt jelentett számunkra ez a nap, hiszen ez az esemény
egyházközségünk minden rétegét megmozgatta. Nagyszerû
érzés volt együtt lenni, és egy teljes napon át csak a Szentírásra
– hitünk egyik legfontosabb pillérére – illetve a hozzánk szóló
isteni kinyilatkoztatásra fordítani figyelmünket.

Üllõi Katolikus Baráti és Ifjúsági Kör

“
Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.”

/ Ef 5,14/

AZ ÜLLÕI KATOLIKUS PLÉBÁNIA FELHÍVÁSA

Ma egyre többen érdeklõdnek az ún. nagy kérdések /Isten, az
élet értelme, halál, örök élet, feltámadás, boldogság/ iránt.
Ezekre választ és eligazítást kaphatsz a katolikus plébánián, a
szeptember második felében induló kurzuson.
Mindenképpen jelentkezz, ha:
– szeretnél megkeresztelkedni, elmaradt áldozást, bérmál-

kozást pótolni,
– egy megértõ, baráti közösségbe tartozni,
– vagy egyszerûen csak érdeklõdsz a vallási kérdések iránt,
– néhány éven belül templomi esküvõt szeretnél,
– illetve olyan kérdésed van, amire még senki sem tudott vála-

szolni.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés: mielõbb a plébánián.
Cím: Üllõ, Templom tér 4.

Tel.: 29/ 320-038
Korosztály: Elsõsorban fiatal felnõtteket várunk.

A KURZUS INGYENES, LENDÜLETES ÉS FIATALOS
LESZ, EZÉRT HA CSAK EGY MINIMÁLIS

ÉRDEKLÕDÉS ÉS NYITOTTSÁG VAN IS BENNED,
GYERE EL! SZERETETTEL VÁRUNK!

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia
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Üllõ FC Csõ-Montage õszi sorsolása

1. forduló • 2008. szeptember 08. - hétfõ
20:20 Duna Takarék AFC - Üllõ FC Csõ-Montage

2. forduló • 2008. szeptember 15. - hétfõ
19:30 Üllõ FC Csõ-Montage - Goldball RFC Csömör

3. forduló • 2008. szeptember 22. - hétfõ
20:45 Dupont-Fortuna FC - Üllõ FC Csõ-Montage

4. forduló • 2008. szeptember 29. - hétfõ
19: 30 Üllõ FC Csõ-Montage - Legrand-MetalCom Szentes

5. forduló • 2008. október 03. - péntek
19:30 MVFC Berettyóújfalu - Üllõ FC Csõ-Montage 

6. forduló • 2008. október 10. - péntek
20:00 Colorspectrum Aramis - Üllõ FC Csõ-Montage

7. forduló • 2008. október 20.
19:30 Üllõ FC Csõ-Montage - Allianz-FTC

8. forduló • 2008. október 27.
19:00 Gödöllõi Sport Klub - Üllõ FC Csõ-Montage

9. forduló • 22008. november 03.
19:30 Üllõ FC Csõ-Montage - Hírös Futsal Club SE

TTiisszztteelltt  SSzzüüllõõkk!!

Szeretnék, ha gyermekeik Zico, Socrates, Ronaldo, Lucio, Ronaldinho, Robinho és más nagy sztárokhoz hasonlóan, a lab-
darúgás alapjait a brazil és spanyol utánpótlásképzés alappillérének számító futsal segítségével sajátítanák el?

Nincs más teendõjük, mint beíratni gyermekeiket az Üllõ DSE Futsal képzésébe, amelyrõl többet megtudhat az interneten
(www.bfc.hu), az Üllõi Városi Sportcsarnokban, illetve igazgatójától Dienes Andrástól +36 70 396 8122, valamint az NB I-
es Csõ-Montage BFC és az Üllõ DSE közös futsal utánpótlás képzési programjának vezetõjétõl, a válogatott játékos Márkus
Ákostól +36 30 951 4017.

Várjuk nagy szeretettel gyermekeiket 3 és 18 éves kor között programunkba, ahol a család, tanulás, sport filozófiánknak
köszönhetõen nem csak remek nagypályás és válogatott szintû futsal labdarúgókat, de kiváló embereket is igyekszünk nevelni
karöltve Önökkel.

Üdvözlettel: Az üllõi futsal utánpótlás-képzési program vezetõi

A program óvodás kortól képez gyermekeket A gyermekeken keresztül az egész családot
megszólítja

A szorgalmas gyermekeK akár idáig is
eljuthatnak: Magyar Válogatott (2005)

Megalakult Üllõn a nõi futsal csapat!
Mérkõzései a Sportcsarnokban

1.) szeptember 27., szombat, 11 órás meccskezdés;
2.) október 26., vasárnap, 11 órás meccskezdés;
3.) november 23., vasárnap, 13 órás meccskezdés.

Üllõi férfi kézilabdacsapatának 
hazai mérkõzései

1. forduló • 2008. október 11.
17:00 Üllõ DSE - Mogyoródi KSK II.

2. forduló • 2008. november 1.
17:00 Üllõ DSE - Gödöllõi KC II.

3. forduló • 2008. november 18.
20:00 Üllõ DSE - Budakalászi SC II.

4. forduló • 2008. november 22.
17:00 Üllõ DSE - Ráckeve VKSK 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 

BODÓCSI  BÉLA 
gyömrõi festõmûvész kiállításának megnyitójára.

Idõpont: 2008. szeptember 18. 17:30
Megnyitja:  Dr. Patkós József mûvész-tanár

Közremûködik:
Zágoni Szabó Sándor versmondó és a

Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei
A kiállítás megtekinthetõ szeptember18-tól október 9-ig,

a könyvtár nyitvatartási idejében.

S P O R T  É S  K I Á L L Í T Á S

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
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Folytatódik a Klasszikus Balett tanfolyam Vass Andrea
Táncmûvész vezetésével. Az elõzõ évhez hasonlóan minden
héten 14.00 órától kezdõdik az óra. Félévente bemutatót tar-
tanak a növendékek. Helyszín: ÁFÁI - tükör terem.
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ.

Az Üllõi D.S.E. Birkózó Szakosztály sportolói az elmúlt
iskolai tanévben is több országos bajnokságot, diákolimpiát
és versenyt nyertek. Bajnokaink közül említhetjük meg
Nagy Károly, Balla Márk és Kiss Tamás birkózóinkat.
Utánpótlás nevelési célból, kezdõ csoportot indítunk
általános erõnlétfejlesztõ programmal.
Az edzéseket az iskola tornatermében  kedden és csütörtöki
napokon 13.30-tól tartjuk. 
Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. 
Kovács János - edzõ.

Immár 10 éve, hogy az iskola ad otthont a Seiken Egyesület
által tartott karate oktatásnak (Shotokan karate), hétfõn és
csütörtökön az iskola tornatermében 15.30-17.00 óráig.
Várjuk minden kedves érdeklõdõ jelentkezését: Benyó Lipót
Seiken Egyesület Vezetõje: 06/20-238-0629; Edzõ: Sárai
Dávid: 06/30-9819-052
www.seiken.extra.hu 

Szabadidõs programok az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Az elõzõ évekhez hasonlóan 
2008. õszétõl újra várjuk a gyerekeket!

Szereted a meséket?

Szeretsz sokat verselni, mondókázni, énekelni, mozog-
ni, táncolni?

Akkor csak Téged vár a Mesetánc komplex fejlesztõ
foglalkozás, amelyen a mesék birodalmába repülve, jel-
mezekbe bújva kitûnõ pedagógusok vezetésével ve-
hetsz részt.

3 havonta bemutatót tartunk az addig elsajátítottakból!

Az idei tanévben a foglalkozásoknak az Üllõi Általános
Iskola ad otthont, hétfõn és szerdán 16 órától.

Szeretettel várunk!
Jelentkezés és további információ: 

Balassa Brigitta Telefon: 06 30-381-0050

AGYKONTROLL TANFOLYAM

7-10 éves gyermekeknek
ÜLLÕN, A VÁROSI SPORT-
CSARNOKBAN

2008. október 18-19-én
Oktató: Kovács Erika

A tanfolyamra szeretettel várok
gyerekeket egy szülõ kíséretében.

Ha szeretnél eredményesebben tanul-
ni, sportolni, javítanál egészségeden,
kiegyensúlyozottabb szeretnél lenni...
Itt az ideje megtenni az elsõ lépést!

Jelentkezés és információ elõzetesen:
Dienes Andrásnál 70-396 8122
Dr. Halasi Katalinnál 29/ 320 -083

A tanfolyam díja: 18000 Ft
Testvéreknek kedvezményesen:
14500 Ft

Vass Andrea Tánc Társulat
Gyertyalángok

"Ez a nap, mely vitathatatlanul ünnep életünkben,
és  õriz még valamit az ünnep rituális eredetébõl is,
azaz lényegébõl következõen nincs alávetve a történetiségnek,

a lineáris idõ uralmának. Olyan esemény, mely léttörténés is egyben."

Koreográfia: Vass Andrea
Dramaturg: Hegedûs Sándor, Vass Andrea
Táncolják: Horváth Anikó, Kánya Kata, Szirtes Krisztina

2008. szeptember 19. (péntek) 18 óra
Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola

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
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Szeptember elejétõl újraindult a Krav-maga 
oktatás az Üllõi Sportcsarnokban

A Krav-Maga egy magyar gyökerekkel rendelkezõ  önvédelmi és taktikai rendszer.
Hiszen az alapító Imi Lichtenfeld Budapesten született és Pozsonyban nõtt fel. 
A  Krav-maga egy igen hatékony önvédelmi rendszer, mely megtanítja a tanulókat
minden problémás esetben a lehetõ legjobb megoldások elsajátítására. Hetente  2x1,5
órában tartunk foglakozásokat.  A fizikális felkészítés mellett nagy súlyt fektetünk az
elméleti oktatásra is, mely sokszor jobb megoldásnak bizonyul, mint a nyers erõszak.
Az edzéseken a technikák gyakorlása mellet igyekszünk életszerû helyzeteket terem-
teni, melyekkel egy egy problémás támadás megoldását elemezzük ki.                        
A Krav-Maga jelentése közelharc, célja az egyén önvédelmi készségeinek kifej-
lesztése. Számos irányvonala van. Kezdetben katonai harci rendszer volt, mint ahogy
a legtöbb ma tradicionális stílus is katonai harci rendszerként kezdte pályafutását.
Késõbb merült fel az igény a civilek részére is tanulható és alkalmazható technikák
kifejlesztésére, illetve a nagyobb körben történõ oktatásra. Oktatunk felnõtteket és
fiatalokat, férfiakat és nõket. A legtöbb Krav-Maga gyakorló nem csak azért jár edzé-
seinkre, mert szeretné magát megvédeni. Sokak legnagyobb igénye az, hogy kondí-
ciójukon javítsanak, és tegyék mindezt hasznosan és jó hangulatban. Edzéseink
pörgõsek, de figyelembe vesszük a résztvevõ eltérõ  fizikai adottságait. Az edzések
része a stressz, a több támadó elleni technikai és taktikai megoldások, de elsõdlegesen
a megelõzést oktatjuk. 
Önvédelmet oktatunk, és nem erõszakra neveljük a tanulóinkat. És bár a rendszer ere-
detileg katonai stílus volt – mint szinte minden harcmûvészet – edzéseink mégsem
militáns légkörben zajlanak. Edzéseink az értelmes határokon belül kemények és
kihívást jelentenek a tanulóink számára. Minden tanulónkat személyreszabottan, kor-
tól, nemtõl és testalkattól függõen készítjük fel az esetléges konfliktusok megoldására.
A problémák megoldására nem csak erõszakos megoldások léteznek, hanem nagy
súlyt fektetünk a támadások elkerülésére, erõszakmentes megoldására is. 
Tehát  összefoglalva,  a Krav-maga egy reális önvédelmi rendszer mely segítséget
nyújt minden érdeklõdõnek, akik nem akarnak a mai világban egy kegyetlen támadás
áldozatává válni.

Tóth Gábor /Krav-maga instruktor/

KKeeddvveess  ÜÜllllõõiieekk!!

Minden érdeklõdõt értesítünk, hogy
szeptember utolsó péntekén, 26-án
18.00-tól ismét a régi rend szerint mû-
ködik a Könyvtárban az Ezo-klub,
vagy Szellemi mûhelyünk (nevezzük
ahogy jól esik) Ezúttal a téma elõrelát-
hatólag a szeptemberben különösen
aktuális: 

GGYYEERREEKKNNEEVVEELLÉÉSS  --  SSZZÜÜLLÕÕNNEEVVEELLÉÉSS  

(pl.: indigó- és csillag gyerekek, tanu-
lási problémák megoldása stb.)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt: 

Jancsurák Erzsi és Hera Laci 
(06-30-952-4875)

F e l h í v á s !
Tisztelt üllõiek!

Valamennyien tapasztalhatjuk azt a jelenséget, melyet a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett panaszok áradata tükröz: a kerti hulladék (?)
égetésével kapcsolatos problémát. 

Önkormányzati rendelet szabályozza ezt a tevékenységet, azonban úgy tûnik, hogy annak nem sikerül érvényt szerezni.
Ha valaki távolról érkezik településünkre, már messzirõl észreveheti a jellegzetes üllõi  látképet: az égbe szálló füstfellegeket. Beljebb
haladva a szaglószerveket sem kíméli a hét bármely napján és bármelyik napszakban terjengõ füst. 
A rendeletünk szerint az avart és a kerti hulladékot elsõsorban komposztálással kell megsemmisíteni, hiszen ez környezetbarát és
hasznosítható megoldás.

A tûzgyújtás és égetés heti két alkalommal, szerdán és szombaton 14-18 óra között, szélmentes, derült idõben megengedett. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a száraz kerti hulladékot célszerû eltüzelni, mert a nyers, vizes növények csak füstölnek, akár napokig
megkeserítve a lakókörnyezet életét.  
Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat ipari eredetû hulladékot, pl. gumit, mûanyagot, vegyszert, festéket!!
A rendeletben megfogalmazott szabályok megszegõi szabálysértést követnek el és 30.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatók. 

Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda

ZZIITTAA  KKOOZZMMEETTIIKKAA
ééss  WWeellllnneessss--  SSzzaalloonn

Pintér Kristófné Göndöcs Zita
Üllõ, Dózsa György utca 1/c.
Bejelentkezés: Tel.: 323-617, 30/ 3970-114

Új szolgáltatásaim õsztõl bevezetõ áron:
-mikrodermabrációs bõrcsiszolás + IPL- villanófényes keze-
lés. Csúcstechnológia a kozmetikai hibák eltüntetésében,
hajszálértágulatok, pigmentfoltok, hegek, striák eltávolítá-
sa, öregedõ bõr kezelése, finomabb és mélyebb ráncok el-
simítására, elzáródott, tág pórusok, aknék kezelése, továb-
bá tartós szõrtelenítés villanófénnyel!

Wellness- szolgáltatások:
– Testtekercselés cellulitisz ellen: paraffangóval (feketeiszap)
– Szolárium
– Infraszauna
– SPA-méregtelenítés
– Új elektromos fogyasztógép

Szeretettel várom kedves vendégeimet!

T Á J É K O Z T A T Ó K

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r
Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor

www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167
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Ady Endre:
A szemeink utódjai

Be titkosak ma a gyerek-szemek,
Mintha nem látnák a bünös, magyar Mát,

Vagy mintha takarnák,
Húnyón takarnák a magyar Jövõt,

Mely csöndes szárnnyal eléjük lebeg.

A mi szemeink búsak, bágyadók,
Düh vérében mind gyérebben fürödnek,

Alig várva többet,
Alig várva s csak a becsületért
Fenyegetõk és föl-föllázadók.

Gyermekeink szemébe titkokat,
El nem döntött harcainkkal, mi adtunk

És sírni miattunk
Fognak, sírni, ha a Jövõ jajos

S helyettünk lesznek talán boldogak.

Gyerek-szemek, édes utódjai
Sokat látott, fájó, vén szemeinknek,

Óh, vajjon mit intnek,
Mit intnek a jövendõ lusztrumok:
Érdemes volt lelkünket ontani?

Szemetekben rejtõzik a titok:
Mi lesz a Tisza-Duna táján majdan,

Ha mi könnyes jajban,
Jajban és könnyben hunytuk le szemünk

S a Föld megindul s háborogni fog.

Rejtõ, titkos, mai gyerek-szemek,
Emlékeztek majd szem-apáitokra?

Égjetek majd lobogva
S lobogjatok százszor több kínban is:

Csókunk, átkunk s harcunk ég bennetek.

Minden évben 44 000 vihar csap le ránk vil-
lámokkal, energia kisülésekkel. Csak néhány
ezer forinton múlik, hogy megvédjük az
értékes elektromos berendezéseinket. Mit is
tegyünk?
Amikor megveszünk egy nagyértékû számí-
tógépet vagy más elektronikai berendezést,
például egy LCD tévét, nem is gondolunk rá,
hogy a következõ viharban akár egy rakás
ócskavas is válhat belõle. Pedig, ha még rá-
szánunk pár ezrest, akkor biztonságban tud-
hatjuk a féltett eszközt.
A hálózati zavarszûrõ egy egyszerû hosszab-
bítónak látszik, a lényeg belül van. Különbözõ
gyártók által gyártott zavarszûrõk védelmet
nyújtanak a túlfeszültség és a hirtelen feszült-
ségugrás ellen, megvédve a rájuk kapcsolt elek-
tromos eszközöket: telefont, faxot, számító-

gépet, stb. Minden zavarszûrõ tûzbiztos, ég-
hetetlen mûanyagból készült, szemben a
széles körben használt kínai hosszabbítókkal.
A csatlakozók védelmet nyújtanak a kisgye-
rekeknek, nem tudnak beledugni semmit a
konnektorokba. Már ezért megéri otthon ilyet
használni.
A zavarszûrõ felszerelhetõ a falra, ami fõleg
az irodákban elõnyös, sõt kötelezõ megoldás.
Egy vállalkozás esetében, az elõírások szerint,
semmilyen hosszabbító nem heverhet a föl-
dön, a falra kell rögzíteni.
A zavarszûrõs elosztók felhasználási területe
az informatikától egészen a high-tech hifi-ig
terjed.
Városunkban sajnos az áramszolgáltató által
biztosított minõségnél fokozottabb védelemre
van szüksége az elektromos készülékeinknek.
Az informatikai eszközök esetében létezik
egy másik céleszköz, ami az adatok védelmé-

re is hangsúlyt fektet, mégpedig a szünet-
mentes tápegység. Ezen eszközök segítségé-
vel elektromos eszközeinket az átmeneti
áramszolgáltatás kiesés idejére is üzemeltetni
tudjuk, vagy ha ez tartós kiesést jelent, akkor
egy biztonságos kikapcsolást tesz lehetõvé pl.
a számítástechnikai berendezések esetén.
A szünetmentes tápegységeknél egy fontos
paraméter, a kapacitása, ami azt határozza
meg, hogy a rákötött fogyasztó(ka)t mennyi
ideig képes energiával ellátni, mielõtt lemerül
a benne lévõakkumulátor.
A zavarszûrõkkel és szünetmentes tápegy-
ségekkel védelmet nyújthatunk a számító-
gépen kívül a monitornak, DVD lejátszónak,
nyomtatónak. A termékek köre végtelen. Egy
a fontos csak: ne felejtsük el megvenni és
használni is!

Banai Attila

Vörös riasztás: vihar várható!

E Z  +  A Z

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  m u n k a n a p j á n .



ÜGYVÉDI IRODA 
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. 

§ §

SZÉPÜLJÖN NÁLUNK!
KOZMETIKA, FODRÁSZAT, KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

Kozmetika: Pándi Nikolett 06 20 5833 788
akár gõzölés nélküli arctisztítás már 3400 ft-tól, mikro-

dermabrasio, akne, hegkezelés, bõrhalványítás, 
ránckezelés, smink, mûszempilla

Fodrászat: Szabó Tímea 06 20 929 0635
nõi-, férfi-, gyermek hajvágás a legújabb divat szerint!

Alkalmi és esküvõi frizurák, melírtechnikák

Manikûr, pedikûr és lábmasszázs
Bejelentkezés: Szabóné Jolinál 06 20 477 1241

Minden kedves férfi és nõi vendéget szeretettel várunk!

2225 Üllõ, Pesti út 68. (Adidas bolt emelete)

DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS
Bontás nélkül, 0-24h-ig!
Épületen belüli és kívüli 
szennyvíz-vezetékrendszer
tisztítása. 
Mosdók, mosogatók,
zuhanyzók, padlóösszefolyók,
WC-k, piszoárok, kádak, 
gerincvezetékek, esõcsatornák
tisztítása. Házakban, lakások-
ban, éttermekben, gyárak-
ban, intézményekben. stb. 

WaterMatic Kft.
Felsõpakony, Radnóti u. 10.

Tel.: 20/403-5524

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



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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- 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

Õ S Z I  N A G Y T A K A R Í T Á S

Akció
sszzeepptt..  2200  --  ookktt..  2200--iigg

Kitakarítjuk gépét 350 Ft-ért!
Szünetmentes táp, vagy
zavarszûrõs elosztó vásár-
lása esetén az akció idõtarta-
ma alatt iinnggyyeenn  ttaakkaarrííttuunnkk!!

Nyitva: H-P 10.00-19.00
Szo: 9.00-13.00
Tel: 06 30 396 4120
Bolt: 06 21 252 8700



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

TERÜLETI KÉPVISELÕ
Épületgépészeti termékek forgalmazása Magyarország területén

AWI HEGESZTÕ
Rozsdamentes acél termékek minõségi hegesztése

LEMEZLAKATOS
Rozsdamentes acél termékek gyártása

A munkaterületekkel járó feladatokról és a pozíciók betöltéséhez szükséges feltéte-
lekrõl érdeklõdjön a 0629/413-553-as telefonszámon. 
Önéletrajzát a hr@bandk.hu - ra ill. a 2200 Monor, Mátyás kir. u. 11. címre várjuk!

AA  BB&&KK  KKfftt..  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt  kkeerreess  aazz  aalláábbbbii  ppoozzíícciióókk  bbeettööllttéésséérree::



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!

Termékeink:

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
••  KKoommpplleetttt  ffüüggggöönnyyöözzééss
••  HHeellyysszzíínnii  ffeellmméérrééss
••  FFüüggggöönnyyvvaarrrrááss
••  KKaarrnniiss  ééss  ffüüggggöönnyysszzeerreellééss
••  ÁÁggyyttaakkaarróóvvaarrrrááss
••  DDíísszzppáárrnnaa  kkéésszzííttééss
••  RRuuhhaasszzeerrvviizz
••  TTiisszzttííttóó  ffeellvveevvõõhheellyy
••  VVoolláánnbbuusszz  bbéérrlleettáárruussííttááss

HHaabblleeáánnyy  bboolltt  ÜÜllllõõ,,  KKoossuutthh  LL..  uu  ..  11..
EE--mmaaiill::  hhaabblleeaannyy22222255@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

••  FFüüggggöönnyyöökk
••  DDeekkoorraannyyaaggookk
••  LLáánnggmmeenntteess  aannyyaaggookk
••  KKaarrnniissookk
••  TTaakkaarróókk
••  LLaakkáásstteexxttíílliiáákk

Mobil: 0620/410 8655
Bolt: 0629/320 067








