
ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2009. JANUÁR
XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból:

Nálunk történt 2-5
Programok 6
Oktatás, ünnep 7
Ülésterembõl jelentjük 8
Tájékoztató 9
Kultúra 10
Felhívás, visszapillantás 11
Csatornatársulat 12
Programajánló 13
Gyógyszerészet Üllõn 14

2009-es évfordulók

• 20 éve, 1989. január 22-én ünnepeltük
meg elõször Farsang Árpád 1985-ös
kezdeményezése nyomán a Magyar
Kultúra Napját annak tiszteletére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen napon
írta le Hymnus, a' Magyar nép zivataros
századaiból címû költeményét, amely
Erkel Ferenc zenéjével nemzeti imádsá-
gunk lett.

• 20 éve, 1989. január 22-én hunyt el
Weöres Sándor, magyar költõ, író.

• 80 éve, 1929. január 27-én született
Garai Gábor magyar költõ, író,
mûfordító, kritikus.

• 90 éve, 1919. január 27-én hunyt el
Ady Endre, a 20. század egyik legjelen-
tõsebb magyar költõje.

• 140 éve, 1869. január 18-án hunyt el
Szemere Bertalan, a független polgári
Magyarország elsõ miniszterelnöke

• 370 éve, 1639. január 17-én hunyt el
Szenci Molnár Albert, Biblia-kiadó
református pap, nyelvtudós, filozófus,
zsoltárköltõ, egyházi író, mûfordító.

A SZERETET LÁNGJA ÜLLÕRE ÉRKEZETT!

SZENTFÖLDRÕL, A BETLEHEMI SZÜLETÉS TEMPLOMÁBÓL INDULT ÚTJÁRA A LÁNG, 

AMELY A SZERETET ÉS ÖSSZETARTOZÁS TÛZÉT LOPJA

SZÍVÜNKBE ÉS ÉREZTETI: MI MAGYAROK EGYÜTT VAGYUNK, BÁRHOL IS ÉLJÜNK A VILÁGBAN.
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Ez az ünnepség évrõl-évre visszatérõen lehetõséget nyújt az
üllõieknek, hogy kicsik és nagyok közösen ünnepeljenek. Idén
december 19-én került volna megrendezésre a fõtéren, de elõtte
közös karácsonyfa díszítése volt a cél. Akkor még nagyon szép
idõ volt és azt hittük, hogy ez így is fog maradni. Tele voltunk
tervekkel, szerveztük a mûsort. Elõttünk állt a hatalmas ezüst-
fenyõ, melyet a város óvodásai, a helyi civil szervezetek és az
önkormányzat szemet gyönyörködtetõ díszei ékesítettek.

Erre a napra már hetekkel elõbb készültünk, elterveztük, hogy
mi hová kerül, megszerveztük a vásárosokat, kiállítókat, de
sajnos az idõ közbe szólt.
A nagy örömünkbõl üröm lett, egész nap jeges, hideg esõ esett,
így a mûsor a Közösségi Házban lett megtartva.
A vendégek köszöntése után, amit polgármester asszonyunk
kedves szavai tettek ünnepivé, az óvodások betlehemes elõ-
adása, majd a mecénások verse, a Zrínyi Ilona és a Harmónia
Zeneiskola kórusa szórakoztatta a telt ház vendégeit.
A mûsor részeként az egyházak részére átadásra került, és így
városunk lakossága számára is elérhetõvé vált a 

”
Szeretet

Lángja”, mely a Szentföldrõl érkezett és Kissné Szabó Katalin
polgármester asszony vett át korábban Üllõ város polgárai
nevében.
A vendéglátást az Önkormányzattal közösen a Mecénások szol-
gáltatták.

Volt citromos tea a gyermekeknek, for-
ralt bor a felnõtteknek és sült tök,

amiért külön köszönet Tekes
Fejes úrnak, városunk pék-

jének, hogy idõre, frissen
sülve vendégeink számára
elkészítette e finomságot.
A mûsor után gyermeke-

inket, vendégeinket manda-
rinnal és szaloncukorral kí-
náltuk a finomságok mellett.
E kellemes karácsonyi han-
gulatban mindenki ráhan-

golódhatott a közelgõ ünne-
pekre.

Köszönjük az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia
Zeneiskola, a Napraforgó Tagóvoda (Felkészítõ óvónõk: 
Õri Józsefné és Péteri Kálmánné, színpadi díszlet: Babos Ferenc),
a Mecénás Mûvészeti Klub és a Közösségi Ház közremûködését
a program szervezésében. Külön köszönettel tartozunk a Hu-
nyadi u. 14. szám alatt élõ Soós családnak a gyönyörû fenyõfa
felajánlásáért, valamint az Üllõi Tûzoltó Egyesületnek a fa ki-
vágásért, városközpontba szállításáért, valamint a fa díszítésé-
ben résztvevõ fiatalok segítségéért.

N.Kékedy Ibolya

Mindenki Karácsonya Üllõn
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Jégvirág Akció

Szentföldrõl, a Betlehemi Születés Templomából indult útjára a
láng, amely a szeretet és összetartozás tûzét lopja szívünkbe és
érezteti: Mi magyarok együtt vagyunk, bárhol is éljünk a világ-
ban. 
Elõször Bécsbe érkezett a Szent Tûz, amelyet innen osztanak
szét a kontinensen. Budapesten Szili Katalin, az Országgyûlés
elnöke és Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségének elnöke fogadta a szeretet lángját, mely innen indult

útjára a Kárpát-medencébe, Kárpátaljára, a Felvidékre, a Dél-
vidékre és Erdélybe.
A szeretet és összetartozás lángját, Üllõ város polgárai nevében
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony vette át Dr. Gémesi
Györgytõl, Gödöllõ polgármesterétõl.
Templomainkban, Üllõn is – ahogyan a Kárpát-medence ma-
gyarlakta területein – ott égnek már az ebbõl meggyújtott mé-
csesek, amikrõl bárki továbbviheti a fényt, a szeretet lángját!

A Szeretet Lángja Üllõn

2009.01.11-én az Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület négy személlyel körbejárta
városunk rászorultjait. Nyolc rászorultnál tettek látogatást, hogy a nagy hidegre való tekin-
tettel segítségüket felajánlják (favágás, fabehordás, vízbehordás). 

Sajnos, volt olyan új lakos is, aki idõs és beteg fiát
egyedül ápolja, õ a jövõben is segítségre szorul, amit
jelentettünk is az illetékeseknek. 
A rászorultak nagyon köszönték a törõdést. Ez már meg-
érte a fáradtságot.

Üllõ Polgárõr 
és Bûnmegelõzési Egyesület  

A gazdasági válsággal terhelt 2009. esztendõben is sok
boldogságot kíván kedves olvasóinak az Üllõi Hírmondó
Szerkesztõbizottsága.
Tekintettel a nehezedõ gazdasági helyzetre a város Önkor-
mányzatának – mint kiadónak – döntése alapján újságunk 
a továbbiakban, átlagban 14 oldalon tájékoztatja a lakosságot. 
A szerkesztõség – mivel nem írja, hanem szerkeszti a lapot – a

kiadó által meghatározott terjedelemben várja a civil szervezõ-
dések, az egyházak, a városi intézmények, az olvasó polgárok
írásait, hozzászólásait.
Az anyagi körülmények ellenére a lap az elkövetkezendõkben is
ingyenesen jut el minden olvasóhoz.

A szerkesztõbizottság nevében: 
Kondás Imre, a szerkesztõbizottság vezetõje

Újévi köszöntõ

A Szeretet Lángjának gödöllõi átvétele

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: 06/70 701-1177
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Karácsonyi diák sportnap
Decemberben immár második alkalommal rendezte meg az
Üllõi Diák Sportegyesület a Városi Sportcsarnokban karácsonyi
rendezvényét, melynek célja a gyerekek és felnõttek közös,
kötetlen sportolási lehetõségének megteremtése volt.
A rendezvényt megnyitotta Kiss László, a DSE elnöke, aki
megköszönte az edzõk munkáját: Márkus Ákos futsal, Kovács
Imre futsal, Barta István és Prikrillné Erõs Ildikó kézilabda,
Kovács János birkózás, Horváth György labdarúgás U 11-13. 
Ünnepi beszédet mondott Kissné Szabó Katalin polgármester
asszony és megajándékozta az elmúlt év kiemelkedõ sportolóit.
Akadályversennyel kezdõdött a nap, ami igen jól sikerült annak
ellenére, hogy nagyon vegyes volt a korosztály (óvodásoktól -

14 évesekig). Nagy ér-
deklõdés közepette zajlot-
tak a Tanár-Diák mecs-
csek. 
Az akadályverseny után,
nagy sikert aratott az
óvódások focibemutató-
ja és a DSE vezetõibõl
összeállt kézilabdacsa-
pat meccsei. 
A nap folyamán biztosí-
tottuk a gyerekek szá-
mára az ebédet és a vé-
gén az ajándékozás sem
maradhatott el. 18 órától
a gyerekek számára dis-
coval zárult a mûsor. 

Aki nem akart egésznap
sportolni (focizni, kézi-
labdázni, akadály- illet-
ve sorversenyt játszani,
az a kézmûves foglalko-
záson próbálhatta ki ma-
gát, ami nagyon vonzot-
ta a gyerekeket (különö-
sen a korongozás, amit
Barta István vezetett) és
a kreatív szülõket is.  
Külön köszönet a Gam-
mel József Képzõmû-
vészeti Játszóház mun-
katársainak (Kordás Sán-
dor, Gyömrei Piroska,
Bartáné Boda Krisztina,
Kovács Gábor), akik
hasznos és érdekes kéz-
mûves tevékenységre ta-
nították egész nap a gye-
rekeket. 
Külön köszönet Dienes Andrásnak, a Sportcsarnok igazgatójá-
nak, aki mindenben segítségünkre volt, valamint Csetneki Klára
tanárnõnek, aki egész nap segítette munkánkat. 
Reméljük sikerült hagyománnyá tenni rendezvényünket és idén
decemberben is megrendezhetjük immár a 3. DSE Karácsonyt.

Diák Sportegyesület

”
Mese-tánc”

Az elmúlt években nagy sikert aratott a mese-tánc oktatása az
óvodákban.
Ebben az évben az iskola vezetõsége adott helyet a folytatásra. 
A szülõk és a gyermekek pozitív megnyilvánulásai bizonyítják,
hogy érdemes volt ezt a kezdeményezést tovább folytatni.
A mese-tánc a gyermekek egész személyiségét fejleszti. A cél-
tudatos képességek fejlesztésén belül, kiemelten igyekszem 

a kommunikációs-, ill. metakommunikációs jeleket, az eszté-
tikai érzéket és az erkölcsi szokásokat fejleszteni.
Karácsonyi ajándékként bemutatót tartottunk a szülõknek, ahol
megnézhették, hogy mit csinálunk heti egy alkalommal.
A visszajelzések ismételten pozitívak voltak, amit az alábbi
képek is bizonyítanak.  

Misák Béláné

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

Tel.: 06 - 29 / 321 - 933  •  Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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"Mi van a puttonyban?" címmel megrendezésre került 
a Magyar Cirkusz és Varieté mûsora 
2008. december 19-én az Üllõi Városi Sportcsarnokban 

A kétszer 60 perces mûsorra nagy számban érkeztek nézõk, felnõttek és gyerekek egyaránt.
Az akrobaták, afrikai vendégmûvészek, bohóc, idomított macskák, csimpánz és artisták tarkította 
mûsor nagy sikerrel zajlott le, hagyományteremtõ jelleggel idén is megrendezésre kerül.

MIRABELL Táncklub a közösségi házban

Három éve mûködik Üllõn, a Közösségi Házban a Mirabell
Táncklub.
A kisebb, óvodáskorú gyerekek mûvészi tornát, balettet, külön-
féle táncokat tanulnak játékos formában. A nagyobb növendé-
kek modern-, színpadi show-, disco-, és hip-hop táncot tanul-
nak. Foglalkozásaikon barátságos légkör, változatos zenék, kre-
atív koreográfiák fogadják az érdeklõdõket.
A Klub folyamatos fellépési lehetõséget és színvonalas oktatást
biztosít táncosainak. Csapataik az évek folyamán számos ver-
senyen végeztek dobogós helyezéssel. Mind a gyermek, mind a
junior csoportok rangos versenyeken elért különdíjakkal, okle-
velekkel és serlegekkel büszkélkedhetnek. 

Az elmúlt két év eredményei, a teljesség igénye nélkül:

• 2007. április – Tápiósági Silver Dance Kupa:                          

”Boszorkányok napja” Ametiszt csoport, junior kategóriában 
I. helyezés. 

”Barbie lányok?!” Deziré csoport, gyermek kategóriában I. he-
lyezés.                   
A verseny legjobb koreográfiájának különdíja a Barbie lányok
produkcióért.

• 2008. február 3. – Amita Dance Jam:                                      
Laborczvölgyi Júlia ”Ki szívét osztja szét” címû produkciója
EZÜST MINÕSÍTÉST kapott.
Deziré csoport  ”Táncoló tányérok” címû produkciója BRONZ
MINÕSÍTÉST kapott.
Ametiszt csoport  ”Candyman” címû produkciója EZÜST MI-
NÕSÍTÉST kapott.                                                                   

Egyéni: 

• 2008. április 26. – monori ”Ki mit tud?!”:
Laborczvölgyi Júlia ”Ki szívét osztja szét” címû modern tánc
produkciója a monori ”KI MIT TUD” döntõjében 5. HELYE-
ZÉST  ért el és elnyerte a GEMINI TV különdíját is.                 

• 2008. október 11. – III. SILVER DANCE KUPA:                   
Ametiszt csoport ”Candyman” címû produkciója junior
kategóriában I. helyezés.
Deziré csoport ”Barbie lányok” címû discotánca gyermek
kategóriában I. helyezés. 

• 2008. november 16. – Moderntánc Kupasorozat:
Ametiszt csoport ”Candyman” címû produkciója serdülõ
kategóriában IV. helyezés.
Deziré csoport ”Barbie lányok” címû discotánca gyermek
kategóriában II. helyezés. 

Gratulálunk a csapatok tagjainak és vezetõjüknek: 
János Ritának.

Vámos Éva
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Az Üllõi Általános Ipartestület által rendezett VIII. Amatõr Sakk Kupa

Az VIII. Üllõi Sakk Kupa a Jobb-1
kávézóban lett megrendezve 2009.
január 10-én. Fél 9-kor kezdõdött a
regisztráció és a svájci rendszerû sor-
solás, a versenyt Botlik Béla az Ipar-
testület elnöke nyitotta meg.
Ezután elkezdõdtek a partik, amelyek
sok izgalmat és meglepetést tartogat-
tak játékosoknak és nézõknek egy-
aránt.

13 órakor ebédszünetet tartottunk és elfogyasztottuk a finom chillis csülkös babot.
Ebéd után folytatódott a verseny és 15 órakor került sor az eredményhirdetésre. 
Az elsõ három helyezett kupát, érmet, oklevelet és ajándékot, a 4.-6. helyezettek
éremtartót, oklevelet és ajándékot, a további helyezettek éremtartót és oklevelet
kaptak. A díjakat Király Zoltán és Botlik Béla ipartestületi elnök adta át.
A verseny fõszponzora az Ipartestület, Király Zoltán, a Telefontos Kft. tulajdonosa,
valamint az Autoport4 volt. 

Az VIII. Üllõi Sakk Kupa hivatalos 
végeredménye:

1. Dr. Körmendy György 8.5 pont
2. Ifj.Botlik Béla 7 pont
3. Kecskeméti László 6.5 pont
4. Holló László 6 pont
5. Béki Gábor 6 pont
6. Gara György 5 pont
7. Krivényi Zoltán 4.5 pont
8. Erdész István 4.5 pont
9. Holló József 4 pont
10. Kaszti János 4 pont
11. Király Zoltán 3 pont
12. Kovács István 2.5 pont
13. Botlik Béla 1.5 pont

Ezúton is szeretném, megköszönni a versenyzõknek a sikeres részvételt, Fábián Lászlónak, hogy a sakkot és a sakkórákat kölcsönzi
több éve, Seprûs Pálnak a Jobb-1 kávézó tulajdonosának, amiért biztosítja a helységet, Kismarosi Józsefnek az Autóport4-tõl 
a támogatást. Anikónak a finom ebédet, és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a sakkverseny sikeres lebonyo-
lításához.                                                                                                                                 Botlik Béla, Ipartestület elnöke

01. 25. (vasárnap) 12 óra:
Üllõ - Kiskunfélegyháza NBI-es nõi 
futsal bajnoki mérkõzés
02. 01. (vasárnap) 13 óra: 
Üllõ - Vesta NBI-es nõi futsal bajnoki
mérkõzés
02. 02. (hétfõ) 19:30: 
Üllõ FC Csõ Montage - Mezei-Vill
Berettyóújfalu NBI-es férfi futsal 
bajnoki mérkõzés
02. 09. (hétfõ) 19:30: 
Üllõ FC Csõ Montage - Aramis NBI-es
férfi futsal bajnoki mérkõzés
02. 22. (vasárnap) 13 óra: 
Üllõ - Univerza NBI-es nõi futsal 
bajnoki mérkõzés

Az NBII-es nõi kézilabdacsapatok
tornájára 
2009. 02. 07-én (szombat) 
és 02. 08-án (vasárnap) kerül sor.

Hastánc oktatás indul 
a Sportcsarnokban! 
Kezdés: 2009. 02. 10-én (kedd), 18 óra.

Személygépkocsi vezetõi tanfolyam
indul 
2009. 02. 20-án (péntek), 16 órakor.

A Sportcsarnok 
januári, februári programja

A Magyar Kultúra Napja nálunk…
1923. január 22-én, Szatmárcsekén Kölcsey 
papírra vetette a HIMNUSZT.
1989. óta minden évben ezen a napon 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

Célunk nem csupán az, hogy megemlékezzünk a Himnusz születésérõl, hanem,
hogy egy civódó országban találjuk meg a közös nevezõt: a nép mindannyi-
unkban ott élõ, eleven lelkét ízlelgessük, hogy milyen hihetetlenül gazdag ez a
nemzet nyelvében, zenéjében és táncaiban egyaránt. Legyünk magyarok, hogy
európaiak lehessünk.

Ebben a szellemben ünnepeljük 2009. 
január 22-én, 17 órától, 

a Magyar Kultúra Napját 
a Közösségi Házban.

Vámos Éva

Köszönetet mondunk mindazoknak a
kedves szomszédoknak, ismerõsök-

nek, 
akik szeretett édesanyánk 

Major Józsefné, 
szül.Link Krisztina

temetésén megjelentek. 
Fájdalmunkban osztoztak és sírjára

koszorút, virágot helyeztek. 
Záhonyi Elekné, Hajmási Lászlóné, 

valamint családtagjaik.

FFeellllééppnneekk::

Majorosi Marianna 
(A Csík Zenekar énekese)

A Kenderes és a Kenderkócok 
Néptánc együttes

A Mecénás Mûvészeti Klub

Webber Musical Stúdió

Dörner György érdemes mûvész

Ünnepi beszédet mond: 
Kondás Imre, az OKB elnöke

Önt is várjuk.

Találkozzunk 2009. január 22-én 
17 órakor 

az Üllõi Közösségi Házban!
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Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

Témakörök: 
• õstermelõ igazolványok 2009. évi hitelesítése
• földalapú támogatások változása
• növényvédelem idõszerû kérdései
• ezüstkalászos/aranykalászos tanfolyam ismertetése

Ezüstkalászos gazda és Aranykalászos gazda szakképzés
A képzés célja:
A mezõgazdasági magángazdálkodást folytató, mezõgazdasági
alapképesítéssel nem rendelkezõk részére átfogó alapismeretek
nyújtása, melyek alapján képesek a piac igényeinek
felmérésére.
Ennek figyelembevételével saját gazdaságunkban:
• a növénytermesztés szerkezetének, a kertészet méretének ki-

alakítására,
• az optimális állatlétszám meghatározása,
• a gazdálkodáshoz szükséges eszközök és gépek nagyságának,

típusának, mennyiségének megállapítására,
• szakszerû növénytermesztés, állattartás, kertészeti termelés

folytatására,

• a megtermelt termékek, termények értékesítésére.
Szakképesítés megnevezése és OKJ száma:
• Ezüstkalászos gazda 21 6201 01
• Aranykalászos gazda 32 6201 01
Végzettség: Ezüst- és Aranykalászos OKJ-s bizonyítvány
Részvétel feltételei: 16. életév betöltése, 8 általános iskola
Jelentkezés: Üllõ, Vargha Gyula Városi Könyvtár
Jelentkezési határidõ: folyamatos 2009. február 12-tõl 2009.
október 20-ig, minden kedden 13 órától
A képzés kezdési idõpontja: 2009. október 20.
A képzés díja: 160 000 Ft, amely a két tanfolyam együttes díja
és tartalmazza a jegyzetet és a vizsgadíjat
Szakmai vizsga részei: gyakorlati és szóbeli mindkét tanfo-
lyam végén
Vizsga idõpontja: 2009. december 20.

2010. január 10-tõl folytatódik az Aranykalászos gazda szak-
képzés

Gyõri József

Ezüstkalászos gazda és Aranykalászos gazda szakképzés
Üllõ Város Birtokhasznosító Bizottsága a földtulajdo-
nosok és földhasználók részére szakmai tájékoztatást
szervez az Üllõi Vargha Gyula Városi Könyvtárban
2009. február 12-tõl 2009. október 20-ig, minden
kedden 13 órától.

Advent elsõ hétvégéjére, a Közösségi Ház színjátszó csoportja
a Színjátszó Tér betlehemes játékkal készült. Az ünnep elõtti
várakozást szerettük volna megélni és barátainkkal együtt meg-
hitté, emlékezetessé tenni. Azt hiszem, aki ott volt ezen a napon
és velünk együtt örült, valamit megérzett ebbõl a hangulatból.
Az ünnepek elõtti rohanás távolinak tûnt és a régi idõk falusi
betlehemezése közel hozta a múltat. A régi idõket, amikor a ka-
rácsony még mást jelentett. Mikor a szeretetet nem az ajándék
nagyságában mérték, mikor egy szép piros alma, egy gyertyával
szebb volt bármilyen drága asztaldísznél, és az együtt sütött mé-
zeskalács, a saját kezûleg készített apró ajándékok és a közös
éneklés maga volt a várakozás és az ünnep. A mûsor elején régi
karácsonyi népszokásokat ismerhettünk meg, utána pedig egy

fuvolaszóló következett. Ezután kezdõdött a régi betlehemesek-
bõl összeállított játék, amit szinte mindenki ismert, sokan a szö-
veget is, a dalokat is tudták. Így a hangsúlyt nem is a szép és
megható történetre helyeztük, hanem egy hangulatot szerettünk
volna megfogni és átadni a nézõknek. Reméljük, hogy ez sike-
rült! Reményeimre rögtön válaszolok is, hiszen tudom, érzem,
hogy sikerült. Az elõadás után ugyanis senki nem rohant el, a piros
almába szúrt gyertyák pislákoló fényénél, a betlehemi díszletek
között még sokáig együtt beszélgettünk azokkal, akiket szere-
tünk, és együtt énekeltük a régi karácsonyi énekeket. Advent
elsõ hétvégéjén mi mindannyian átélhettük a csodát, a várako-
zást és egy pillanatra sikerült megállnunk.
Köszönet érte mindenkinek!                                              V.T.

Betlehemes játék
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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

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

Üllõ Város Önkormányzatának 2008.
december 18-i ülésén hozott közérdekû
döntései:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
• megalkotta 
– az egyes önkormányzati rendeletek

jogharmonizációjával összefüggõ ren-
deletét.

– az Önkormányzat 2009. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét, mely-
ben felhatalmazta polgármesterét, hogy
szerzõdést kössön 2 fõ szabadidõs ren-
dõr havi 64 órában történõ foglalkoz-
tatására, évi 1.382.400,- Ft összegû díj
ellenében a 2009. évi költségvetési ren-
delet megalkotása elõtt. 

• módosította 
– a helyi adókról szóló, többször módosí-

tott 31/1997.(XII.20.) sz. Ö.K. rendele-
tét, amely szerint az iparûzési adó-men-
tesség határát 2009. évre 1 millió Ft
adóalapban határozza meg (a korábbi
500 eFt helyett). E döntésével a Testü-
let a kisvállalkozók terheit kívánja
csökkenteni

– a közterület használatáról szóló, több-
ször módosított 30/2000. (X.5.) számú
Ö.K. rendeletét.

– a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló többször módosított 7/1993.
(V.22.) sz. Ö.K. rendeletét.

• kezdeményezte 
– a többször módosított 7/1993. (VII.23.)

sz. Ö.K. rendelet felülvizsgálatát az ápo-
lási díjra vonatkozó sávhatárok és az
ellátás összegének tekintetében 

• további tárgyalásra utalta vissza a 
– közüzemi víz- és csatornadíj megállapí-

tásáról, illetve a települési szilárd és
folyékony hulladékkal összefüggõ te-
vékenységrõl, a szervezett köztisztasá-
gi közszolgáltatás kötelezõ igénybevé-
telérõl szóló rendelettervezetet. Így a
januári ülésen ismét tárgyalja a ren-
delettervezeteket a Testület.

• elfogadta
– az Üllõi Városüzemeltetõ és Környe-

zetvédelmi Kft. mûködésérõl készült –
az ELE-CASH Könyvelõ, Könyvvizs-
gáló, Adószakértõ Kft. elkészített –
belsõ ellenõrzési jelentést.

• megválasztotta 
– Füles József Üllõ, Dózsa Gy. u. 1/a. sz.

alatti lakost a Városüzemeltetõ és Kör-
nyezetvédelmi Kft. felügyelõ bizott-
ságába 

• megbízta 
– Samu István pályázót az Üllõi Város-

üzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
ügyvezetõi feladatainak ellátásával.

– létszám-átcsoportosításokat, illetve lét-
számbõvítéseket engedélyezett – a fela-
datváltozásokhoz igazodva – a Város
intézményeiben a jogszabályi elõ-
írásoknak való megfelelés érdekében.

• elfogadta
– az ELE-CASH Könyvelõ, Könyvvizs-

gáló, Adószakértõ Kft. 2009. évi belsõ
ellenõrzési tevékenységre szóló aján-
latát. 

• döntött arról, hogy
-- az Üllõi Hírmondó megjelentetésére, a

nyomdai elõkészítésre vonatkozó fel-
tételeket és költségeket is tartalmazó
szerzõdést köt a Gara Bt.-vel. 
A Hírmondóban az önkormányzat ren-
delkezésére álló oldalszám (azaz a hir-
detéseken kívüli oldalszám) 14 oldal
lesz éves átlagban, 3900 példányban
jelenik meg, 2009. évben 11 alkalom-
mal, a július hónap kihagyásával. 
A 2009. évi költségvetésben nyomdai
és a terjesztési költség együttesen 4,5
millió Ft összeg kerül tervezésre 
a Hírmondó elõállítási költségeire.

– a Polgármesteri Hivatal "A" épületének
állagmegóvása és a beázás megakadá-
lyozása érdekében – az Üllõi Városüze-
meltetõ Kft.-tõl megrendeli az ingatlan
tetõfedési munkáinak elvégzését. 
A munkák költségét, bruttó 402.000 Ft-
ot a költségvetés általános tartalékának
terhére biztosítja. 

– a TÁMOP 3.1.4./08/1.(KMR) jelû pá-
lyázat sikertelensége esetén az eljárás-
ban részt vevõ szakértõk díjának kifi-
zetéséhez 1.650.000 Ft-ot az általános
tartalékkeret terhére biztosít.

Összeállította:

Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

Mentõk: 104
Rendõrség: 107
Tûzoltók: 105
Segélyhívó: 112

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

• Vecsési Rendõrõrs: 29/350-444
• Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési 

Egyesület: 20/223-7181

Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

29/320-082, 29/320-083
• Gyermekorvosi rendelõ: 

29/320-035

Gyógyszertárak:
• Csillag Patika: 29/320-940
• Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
• Szent Benedek Gyógyszertár: 

29/322-002

Hibabejelentés:
• GYÁVIV: munkaidõben: 29/320-014

munkaidõn kívül: 29/340-010
• ELMÛ/RFV: 

40/200-855 (éjjel-nappal hívható)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

Óvodák: 
• 1. sz. (Faiskola u. 17.): 29/320-024
• 2. sz. (Gyöngyvirág tér 1/a): 29/320-022
• 3. sz. (Állomás u. 17.): 29/320-059
• 4. sz. (Templom tér 2.): 29/320-966

• Vargha Gyula Városi Könyvtár: 
29/320-102

• Közösségi Ház: 29/321-933
• Postahivatal: 29/320-046
• Városi Sportcsarnok: 29/320-318
• Humánszolgáltató Központ és Nevelési

Tanácsadó: 29/320-023, 29/321-354
• Civil Központ: 29/321-876

Egyházak
• Katolikus plébánia hivatal: 29/320-038
• Református lelkészi hivatal: 29/321-340

Hasznos telefonszámok�
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Tisztelt Lakosok!

A tartósan alacsony hõmérséklet és a téli
idõjárással együtt járó nehézségek meg-
kívánják, hogy saját és családunk épsége
érdekében megfelelõen felkészüljünk a
szélsõséges idõjárási viszonyokra.

Célszerû magatartás hóvihar, tartósan ala-
csony hõmérséklet  esetén:

• Folyamatosan kísérje figyelemmel az
idõjárás-jelentést, hogy idõben felkészül-
hessen;
• Tartson otthonában olyan mennyiségû
élelmiszert, amely az egész család szá-
mára elegendõ, legalább egy hétre. 
Tartson készenlétben alapvetõ gyógysze-
reket, kötszert, és legalább egy hétre ele-
gendõ mennyiséget a folyamatosan sze-
dett gyógyszerekbõl;
• Amennyiben a családban csecsemõ,
vagy kisgyermek van, tartalékoljon a szá-
mára szükséges tápszerekbõl, gyógysze-
rekbõl és egyéb, nélkülözhetetlen cikkek-
bõl;
• Ha lakását vezetékes gázzal fûtik, gon-
doskodjék hagyományos fûtõeszközrõl és
fûtõanyagról, arra az esetre, ha kimaradás
lenne a gázszolgáltatásban;
• Gondoskodjék szükség-világítóeszköz-
rõl, (például petróleumlámpáról és petró-
leumról, palackról, mûködtethetõ gáz-
lámpáról, elektromos lámpáról,) áramki-
maradás esetére;
• Alapszabály, hogy szélsõséges idõjárási
viszonyok között senki ne hagyja el ott-
honát, csak ha meggyõzõdött róla, hogy
úti célját biztonsággal eléri, és a visszau-
tazás feltételei is biztosítottak. Ha ezen
feltételek hiányában is elkerülhetetlen az
utazás, nagyobb távolságra soha ne in-
duljon el egyedül! 
• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan
megtennie, öltözzön rétegesen, felsõruhá-
zata lehetõleg legyen vízhatlan, mindig
vigyen magával meleg kávét vagy teát; 
• Gépkocsival csak akkor induljon el, ha
az feltétlenül szükséges, gépjármûve
megfelelõ mûszaki állapotban van, és
rendelkezik a biztonságos téli üzemelés-
hez szükséges felszereléssel (téli gumiab-
roncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, ela-
kadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.).
Ebben az esetben sem tanácsos egyedül
elindulni;
• Indulás elõtt célszerû tájékozódni a

Közútkezelõ KHT.-nál az útviszonyok-
ról.
Közútkezelõ: 
06-30/336-77-10 vagy www.kozut.hu
Útinform: 
06-1/336-2400

• Indulás elõtt gépkocsijában helyezzen el
meleg takarót, elektromos kézilámpát,
meleg italt, legalább egynapi étkezésre
elegendõ élelmiszert. Legyen felkészül-
ve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat,
és esetleg csak órák múlva fogják kisza-
badítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy
szükség esetén gyalog is képes legyen
folytatni útját;

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ónos
esõ és tartós havazás esetén fokozottan
ügyeljenek az ingatlanaik elõtt lévõ jár-
daszakasz tisztántartására, gondoskodja-
nak a hó eltakarításáról, a síkos járdasza-
kasz hintésérõl, így csökkentve esetleges
balesetek veszélyét.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

VÉRADÁS

Február 2-án, 11-17h 
a Közösségi Házban

Tisztelt Üllõi lakosok!

A huzamosan tartó hideg idõ miatt, az
ivóvíz vezetékek ingatlanon belüli üze-
meltetésével kapcsolatban a következõk-
rõl tájékoztatjuk Önöket és hívjuk fel a
figyelmüket: 

• Az ivóvízhálózat üzemeltetõje a
GYÁVIV Kft., felelõsségük a mérõóra
utáni elzáró csapig terjed ki. A mérõak-
nák fedelét plusz hõszigeteléssel érdemes
ellátni, hogy az aknában ne történjen
fagyás. A mérõóra utáni részek javítása
az ingatlantulajdonosok feladata.
• A kerti csapokat a téli elzáró segít-
ségével vízteleníteni kell még az õszi
idõben.
• Azokat az épületrészeket, amelyet nem
használnak, nem fûtenek, de van vízveze-
ték benne, azokat is vízteleníteni kell.
Ezeknél az épületrészeknél gondolni kell
a fûtésrendszer víztelenítésérõl is. 

A GYÁVIV Kft. kirendeltsége 2225
Üllõ, Szövetkezet u 10. szám alatt talál-
ható, vezetõ: 
Fehér Bálint, telefon 06-29-320 014,
amennyiben a fentieken túlmenõ szakmai
tanácsra van szükségük, forduljanak hozzá.

Hibabejelentés:

• Munkaidõben: 06-29-320-014
• Munkaidõn kívül: 06-29-340-010

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Üllõ Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a 2009. évi I. negyedév
testületi ülésnapjait az alábbi idõpontok-
ban határozza meg:

2009. január 22.
2009. február 12.  
2009. március 12. 

A képviselõ-testület a Város 2009. évi
költségvetését február 12-i ülésén tár-
gyalja.
Az ülések nyilvánosak, várjuk a Tisztelt
Lakosság megjelenését az üléseken.

Megalakult

A Polgármesteri Hivatalban bejelentette
megalakulását a Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt helyi szervezete.

Körmöczy Roland
elnök

AAddjj  vvéérrtt  
ééss  mmeennttss  mmeegg  
hháárroomm  éélleetteett!!”

”
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K U L T Ú R A

Az Üllõi MECÉNÁS MÛVÉSZETI Klub gyermekrajz pályázatot hirdet

”
A VILÁG EGY KERT A SZÍVEMBEN”  címmel

Képzeld el, milyen lenne a világunk, ha BARÁTSÁG és HARMÓNIA övezné.
Ha a Földünk egy nagy család lenne, ahol minden ember boldogan él egymás mellett.
Most itt az alkalom, hogy fantáziádat megragadva alkoss, és oszd meg velünk, hogyan
él a Te Szívedben ez az álom, amelybõl bizonyosan valóság lesz, hiszen szerte 
a Világon nagyon sok gyermek álmodja Veled ugyanezt. 

Határidõ: 2009. április 15.
Pályázhat: 5-15 éves diákok egyéni alkotásaikkal
Méret-technika: csak A/4 lapon, bármilyen eszközzel (kivéve komputer grafika)
Zsûrizés: három kategóriában, (óvoda, alsó tagozat, felsõ tagozat)

kérjük a kép hátoldalára, írd rá a nevedet és az életkorodat.
Díjazás: értékes ajándékok.
Eredményhirdetés: 2009. május 29.

Az elkészült mûveiteket személyesen veszem át óvodátokban és iskolátokban.
A beküldött alkotások megtekinthetõk lesznek a Vargha Gyula Könyvtárban.

Személyes információ:
Nagyné Kékedy Ibolya    
Telefon: 06-70-77-18-782 • E-mail: n.kekedi@monornet.hu 

A SZABAD ERDÉLY                          
A török elûzetése után 

Szabadon lihegsz, szeretett haza!
Szabadon lihegsz, megint! Karunk

Béklyóidat összetöré.
Itt vesztenek õk, itt hulltanak el;
Lobogó tüzeit seregökre

Az isteni bosszu lövellé. 

Nem ejte le minket erõ;
Bízakodás teve rabjaivá

Minket a pogánynak.
Esküdt, s mi jók, hivénk szavát;
S õ a hivõket, bizakodókat,

Cselébe voná, megbuktatá. 

Hegyeink aranyát, ugarinknak
Gazdag termésit irígylé,

És amit táplál a mezõ.
Paripáink neki nyihogtak,
Gyapját neki nyírta meg a nyáj,

S amit nem vett el, ellopá. 

Magyarra vivé ki a magyart,
S vicsorga dühében, hogy a két

Testvérhad érte egymást ölé.
Éh gyermekeinket maszlagon
Hízlalta pribégjeivé, hogy õk

Verdessék, ami még nem ing. 

S mi nyögénk a vad dölyf kéjeit,
S viselénk, de mérges fájdalomban,

Az alázó súlyos igát.
Hunyadink nagy lelke nem hagyott el,
Hunyadink nagy lelkét nem hagyánk el,

S lepattogának láncaink. 

Itt vesztenek õk, itt hulltanak el,
Lobogó tüzeit seregökre

Az isteni bosszu lövellé.
Szabadon lihegsz, szeretett hazánk!
Szeretett hazánk! szabadon lihegsz,

Hunyadink nagy lelke van veled. 

1816

(Közreadta: Kondás Imre)

Kazinczy 
Ferenc

2009 a Magyar Nyelv 
és Kazinczy Éve

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
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F E L H Í V Á S ,  V I S S Z A P I L L A N T Á S

Keresem az Üllõn élõ evangélikusokat

Féléve vagyok Vecsés, Gyál és Üllõ városok evangélikus
gyülekezeteinek lelkésze. Fél év arra elég, hogy kicsit otthonos-
abban mozogjak mindhárom városban, és öröm számomra hogy
már nem minden esetben szükséges elõvennem a térképet, ha
valamelyik városban látogatok. Fél év elég volt arra is, hogy
megtapasztaljam, hogy kedves emberek vesznek körül, és mind-
három városban egy-egy szeretetteljes jó kis közösség alkotja a
gyülekezetet. Jó itt lelkésznek lenni, jó itt dolgozni. Fél év azon-
ban nem elég arra, hogy mindenkihez személyesen eljussak.
Nem is beszélve arról a tényrõl, hogy névsorunk sokkal kevesebb
evangélikusról készült, mint ahányan evangélikusnak vallották
magukat 2001-ben Üllõn. 
Ez a szám akkor 203 volt. Reménységem szerint ennél több
evangélikus él ebben a városban. Szeretettel kérem az evangé-
likusokat, hogy könnyítsék meg munkámat. Szükségem van
Önökre. Kérem, találkozzunk február elsõ vasárnapján, február
1-én, 4 órakor az evangélikus istentiszteleten a református
templomban. Istentisztelet Üllõn minden hónap elsõ vasár-
napján 4 órakor van. 
Ha valaki nem tud eljönni az istentiszteletre, kérem bármilyen

módon, telefonon, e-mailen, személyesen keressen meg. Várom
jelentkezésüket. 

Elérhetõségeim:

Heinemann Ildikó 2220 Vecsés, Károly u. 24. 
Tel: 06 20 7700-442; 

e-mail.: ildiko.heinemann@lutheran.hu

Fülemben és szívemben még au-
gusztus 20-a gyönyörû hangjai csen-
genek édesen vissza, s máris elsza-
ladt az év! Az új év kezdete nekünk
a tanév folytatását is jelenti egyben.

Gazdasági számvetés és zárás egyrészrõl, s a zenei-szakmai ter-
vek-programok teljesítésének megvalósulása másrészrõl. 
Oly' gazdagnak mondható, amit el tudtunk végezni, és milyen
sok szép feladat vár még ránk a nyár közepéig! 
Örömmel mentünk – mint mindig – a Könyvtári kiállítások
megnyitóira. Nem a karácsonyi szeretet, hanem az õszinte, szív-
bõl jövõ szeretet hangján hívnak bennünket ezekre a rendezvé-
nyekre. Lélekemelõ megérezni a kölcsönös szeretetet ezeken a
találkozásokon. Ahogy a festmények, fotók, mûvészeti munkák
gyönyörködtetni képesek a szemünket, azt reméljük, a zene is
épp így fel tudja emelni a hallgatók  lelkét  kis növendékeink és
zenetanáraik muzsikálásakor. Régi zenetanár éppúgy szívesen
közremûködött ezeken az alkalmakon, mint új zenetanáraink.  
Különösen kiemelt jelentõségûnek értékeljük azt az Országos
Zenei Fúvósversenyt, melyen tehetséges kis növendékünk elõ-
ször Dunakeszire, majd Zalaegerszegre vitte el városunk, Üllõ
hírét-nevét. A mi örömünk és sikerünk ez által is eggyé forr a
település örömével-sikerével.  
Nem volt az idén a szokásos karácsonyi zeneiskolai koncert abból
a meggondolásból, hogy olyan sok az ünnepek elõtti rendezvény.
Valahol sajnáljuk, ha meg is értjük a programok zsúfoltságát.
Viszont szívesen muzsikáltak tanáraink a jubiláló házaspárok
ragyogó ünnepségén és az általános iskola 50. jubileumi hang-
versenyén. 

Heteken át esténként a növendékhangversenyektõl volt mozgal-
mas, élettel teli a zeneiskola hangversenyterme. Minden tanszak
minden növendéke színvonalasan bemutathatta szüleinek, sze-
retteinek a zeneiskola színpadán, mit tanultak ebben a félévben. 
Hamarosan a félévi vizsgákon mutatják meg növendékeink új,
addig nem hallott darabokon keresztül, hogy a zeneiskolai kö-
vetelményt teljesítették ebben a félévben is. 
Számtalan gazdag program várja növendékeinket a második fél-
évben is, melyre lelkesen készülnek már most zenetanárainkkal
együtt. Hisszük, hogy mûvészi értéket csak kitartó, alapos mun-
kával, idõigényesen lehet létrehozni. 
Visszatekintve csak az elmúlt pár mozgalmas hónapra, boldo-
gan mondhatjuk, hogy mindezeket a zeneiskolai feladatok, a ze-
netanulás-tanítás folyamata mellett tudtuk tenni. Ezért is kö-
szönettel és elismeréssel nyugtázhatjuk ezeket a tanórán kívüli
értékes zenélési alkalmakat, miközben féltve vigyázzuk a kivá-
lóra minõsített zeneiskola elismerést, s az azoknak való megfe-
lelést evidenciában tartjuk. 
Nem gondolhatja senki, hogy nincsenek gondjaink (persze,
hogy vannak!), de megnyugtató az, hogy vannak még szülõk,
akiknek fontos a hangszeres zenélés öröme és a zenei mûveltség
megszerzése, (ami nem a zenei pályára való törekvést jelenti).
Sok erõt és bíztatást kapunk tõlük ez által.
Köszönjük a tõlük jövõ zeneszeretetet, az igényességet. 
Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt évben bármilyen for-
mában is segítette a kiegyenlítetten folytatható zeneoktatást.    

Pechtolné Kis Melinda

Zeneiskolai visszapillantás

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia
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P L U S Z  2 9  M A G A Z I N  •  M á r  a  T- K á b e l  p r o g r a m c s o m a g j á b a n  i s !
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

A következõ nagyobb feladat a Csatorna II. beruházás megsz-
ervezése és kivitelezése volt. Sokáig úgy tûnt, hogy állami
támogatások híján nem tudjuk a feladatot megoldani. 2000-ben
és 2001-ben a pályázatunkat visszautasították. Végül ország-
gyûlési képviselõnk, dr. Gál Zoltán segítségével 2002-ben si-
került 50 %-os állami támogatást nyerni.
A szervezési folyamatot 2003. február hóban indítottuk el és a
Csatorna II. Közgyûlése 2003. április 28-án 173 taggal csat-
lakozott a már mûködõ Társulathoz. A Csatorna II. érdekeltségi
területe a Gazdák erdeje utca vége, Gyömrõi út sorompón túli
területe, Hajcsár utca vége, Halomhatár dûlõ, Kenderes utca
vége, Vörösmarty utca vége, Gyár utca vége, Ócsai út vége és 
a Kisfaludy utca volt. 
A tervek elkészítése és a vízjogi engedély megszerzése után
2003. júniusában lett a közbeszerzés közzétéve, amire 15 aján-
lat érkezett. A nyertes a ROKLA Kft. lett, aki 51.787.760.- Ft +
ÁFA ajánlott, mely alacsonyabb volt, mint a tervezett összeg.
(bruttó 71 millió Ft.)
A szerzõdés aláírása 2003. szeptember 23-án történt és a kivite-
lezõ október-november hóban elkezdte a munkák végzését. 
A Csatorna II. átadás-átvétele 2004. október 15. volt, amikor 
az átlagosnál jobb minõségû munkák befejezését regisztrálhat-
tuk. A beruházáshoz hozzátartozott a Gyömrõi úti mély árok
rendezése is, melyhez a Társulat plusz 3 millió Ft-os hozzájáru-
lást biztosított. A Csatorna II. teljes beruházási összege (a Gyöm-
rõi úti árokkal együtt) nettó 53,2 millió Ft lett. 
Tehát 2004. október 15-én megtörtént a település szennyvíz-
beruházásának lezárása, Üllõ közmû ellátása szennyvíz oldalról
100 %-á vált.

A Társulat az OTP-tõl összesen 255 millió Ft hitelt vett fel a
beruházások lakossági önrészének finanszírozására. 2008. júni-
us hóban minden hitelt visszafizettünk, még a Csatorna II. fi-
nanszírozására felvett 2010-ben esedékes visszafizetést is.
A Csatorna I.-re 40 %-os támogatást, a Csatorna II.-re 50 %-os
vissza nem fizetendõ állami támogatást kaptunk. A teljes beru-
házás finanszírozása úgy történt, hogy a támogatáson felüli
résznek 50 %-át az Önkormányzat, 48 %-át a Társulat fizette. 
A felvett hitel fedezete az ingatlanok után befizetett érdekeltsé-
gi hozzájárulás volt 300 l/nap egységekre bontva. A Csatorna I.
elsõ ütemének érdekeltségi hozzájárulása 85.000.- Ft/egység
volt, a Csatorna I. második ütemének 98.000.- Ft/egység a Csa-
torna II. érdekeltségi hozzájárulása 125.000.- Ft/egység volt.
Természetesen nagyobb vállalkozások a felhasznált kapacitás
arányában ezek többszörösét fizették. 2008. június 30-án a tel-
jes taglétszám 3794 fõ volt. 

Az ad-hoc bizottságnak a csatorna beruházás mellett fel kellett
vállalni Üllõ úthálózatának teljes rekonstrukcióját is. Az utak
állapota rendkívül rossz volt és a csatornahálózat építése során
az úthálózat teljesen szétesett. A munkálatok és a pénzügyi fi-
nanszírozás során jelentõs segítséget kaptunk a Hídépítõ Rt.
vezetõitõl, akik a csatornaépítés után a helyreállításhoz szük-
séges pénzt rendelkezésünkre bocsátották, így jelentõsen tudtuk
növelni az Önkormányzat útépítésre szánt forrásait. 

2000-tõl több éven keresztül az akkori Képviselõ-testület a gép-
jármûadónak elõször az 50%-át majd a teljes összegét útépítésre
fordította. Így elérte azt, hogy járhatatlan utak nem maradtak,
megteremtette a magasabb szintû útépítés alapjait és minden
településrészen körgyûrûszerûen aszfalt burkolatú utakat
épített. 

A Társulat mûködése – külsõ megítélés szerint is – jó volt, a
kezdeti nehézségek után úgy gondolom, hogy jól szolgálta a
lakosság és a tagság érdekeit. 
A mûködésünk teljes idõszakában – az építkezés során is – jó és
élõ kapcsolatot sikerült a lakossággal kialakítani. A Társulat
irodájának ajtaja a hét minden napján nyitva állt a tagok elõtt. 
Szerdai napokon vezetõi szinten tartottunk egész napon ügyfél-
fogadást és én úgy érzem, hogy a mûködésünk során évente
több száz problémát oldottunk meg. 
Következetesen senkit nem mentesítettünk az érdekeltségi hoz-
zájárulás fizetése alól, de folyamatosan partnerek voltunk a be-
fizetések átütemezése és a részletfizetések terén. 
Már az indulásnál – a fizetés könnyítése érdekében – több fize-
tési módot állapítottunk meg (egyösszegû befizetés, részletfi-
zetés, és hitelre történõ fizetés).
Minden évben minden tag számlakivonatot kapott, amin figye-
lemmel tudta kísérni a befizetéseket és a még fennálló tartozás
nagyságát is. 
A hátralékokról (2 hónapnál nagyobb tartozás esetén) minden
esetben tájékoztattuk a társulati tagokat. Természetesen min-
denkinek lehetõsége volt meggyõzõdni naprakészen a Társulat
számítógépes rendszerében az adatok helyességérõl.
A Társulat Intézõ Bizottsága felnõtt a feladatok nagyságához,
annak ellenére, hogy fõleg 1999-2001-ben a beruházás és a la-
kosság oldaláról is nagy nyomás nehezedett rá. Kiemelném,
hogy 10 év alatt a bizottsági üléseken való részvétel szinte 100
%-os volt. 
A Társulat Közgyûlése – mint a legfelsõbb döntéshozó testület
– végig a tagság és a lakosság érdekeit képviselte. Nagyon sokat
számított a mindennapi munkánk során, hogy a Közgyûlés – 
a kezdeti bizonytalanság után – elfogadta az Intézõ Bizottság
elképzeléseit és az évközi döntéseit.

A Társulat gazdálkodása kiegyensúlyozott és jó volt. Szeren-
csére nem volt olyan idõszak, amikor pénzügyi gondjaink lettek
volna. A beruházások számláit, a hiteltörlesztéseket és azok
kamatait minden esetben átutaltuk. Igen takarékosan mûköd-
tünk, a Társulat pénzét a lehetõ leghatékonyabb módon ke-
zeltük.
A Társulat mindennapi munkáját végzõ csapat jól szervezetten
és elõremutatóan mûködött. Kiemelném Záhonyi Elekné, Fülöp
István és Mészáricsné Vigh Anikó munkáját, akik nagyon sokat
vállaltak és tettek az eredményes munka érdekében. 

A végelszámolási folyamat egyik fõ állomása volt a Társulat
egyszámlájának megszüntetése. Ez 2008. október 17-én meg-
történt és akkor 131.658.139.- Ft-ot utaltunk az Üllõ Város
Önkormányzatának víziközmû számlájára.

Megszûnt a csatorna társulat II. rész
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Listák szerint a tagság teljes tartozása 24.207.770.- Ft, melynek
behajtása az Önkormányzatra hárul.

Én úgy gondolom, hogy ez az összeg is tükrözi a Társulat – álta-
lam az elõzõekben vázolt – eredményes tevékenységét. 

Tisztelt üllõi Lakosok !

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez az összeg a tele-
pülés lakóinak, a társulat tagjainak a pénze, melyet kizárólag
víziközmû beruházások, fejlesztések céljára lehet felhasználni. 

A Társulat a fenti összeg mellett 2004-2008. között jelentõs
mértékben hozzájárult a település víziközmû jellegû fejleszté-
seinek megvalósulásához. 

• 2004-ben 
– a Gyömrõi úti árok rendezéséhez 3.000.000.- Ft

• 2005-2006-ban
– Gazdák erdeje utca vízhálózat bõvítés 2.600.000.- Ft
– Gyömrõi úti vízcsõcserére 23.931.590.- Ft
– szennyvízkapacitás bõvítés 15.700.000.- Ft
– 106-os csatorna felújítása 10.000.000.- Ft
– Árvácska utca - Akácfa utcai vízelvezetés kiviteli terveire

600.000.- Ft
– Gyár utcai vízelvezetés tanulmány terveire 300.000.- Ft

Összesen: 55.232.790.- Ft

A 2008-ban megvalósuló víziközmû fejlesztések összege
(25.800.000.- Ft) az október 17-én az Önkormányzat részére
átadott összeget terheli. (Diófa utcában vízelvezetõ rendszer

építése, Halomhatár dûlõ, Pipacs-Vörösmarty utca ivóvíz rend-
szer építése, Állomás utcai ivóvíz vezeték csere).
A Társulat kapcsolatai jók voltak:
• fõ kapcsolatunk a település Önkormányzatához fûzõdött. A be-

ruházások bonyolítására Társberuházói szerzõdést kötöttünk,
amiben rögzítettük a feladatokat és jogokat. Szeretném kie-
melni, hogy ilyen feladatot csak együtt gazdálkodással, közös
akarattal lehetett megvalósítani. 

• az üzemeltetést végzõ GYÁVIV Kft. vezetõivel végig szoros,
élõ és konstruktív volt a kapcsolat, nagyon sok szakmai segít-
séget kaptunk a problémák megoldásához.

• A felügyeleti szervünk a Pest-Nógrád megyei Vízügyi Szö-
vetség volt, aki megmutatta, hogy egy felügyeleti szervnek a
valós életben, a napi munkában hogyan kell segíteni, köz-
remûködni. 

• Legfõbb kapcsolatunk az üllõi lakosság, a tagság volt. A Szö-
vetkezet utca 10-ben kialakított élõ kapcsolat mellett a beru-
házás és a kivitelezés ideje alatt az Üllõi Hírmondó minden
megjelenõ számában én személyesen tájékoztattam a lakossá-
got a kivitelezés alakulásáról. Ezen túlmenõen minden évben
tájékoztattam Önöket a mérlegzáró közgyûlések tartalmáról.

Tisztelt üllõi Lakosok !

A Beruházó Víziközmû Társulat Intézõ Bizottságának nevében
megköszönöm segítségüket, a kivitelezési munkák végzése so-
rán tanúsított türelmüket és kívánom, hogy településünkön még
sok-sok beruházás megvalósításában legyen sikerélményük.

Zubor György
Üllõ Beruházó Víziközmû Társulat elnöke

ÁPRILIS 4. HORVÁTORSZÁG, VARASD VÁR, VÁROSNÉZÉS indulás: 5:30
MÁJUS 9. AUSZTRIA  LAXENBURG KASTÉLY ÉS KERTJE indulás: 5:30
JÚNIUS 6. MORVAORSZÁG LEDNICE VÁRKASTÉLY indulás: 5:00
JÚLIUS 4. ERDÉLY, NAGYVÁRAD BELÉNYES, MEDVEBARLANG indulás: 5:30
AUGUSZTUS 1. LENGYELORSZÁG ZAKOPANE indulás: 5:00
SZEPTEMBER 5. FELVIDÉK, POZSONY, DÉVÉNY HAJÓKIRÁNDULÁS indulás: 5:15
OKTÓBER 3. AUSZTRIA ROSENBURG indulás: 5:30
NOVEMBER 28. AUSZTRIA ADVENT BÉCSBEN indulás: 5:30

ELÉRHETÕSÉG: Dr LÕRÉNÉ RÓNASZÉKI BEÁTA   06-20-3838194 

TKM ÜLLÕI SZERVEZET 2009-ES PROGRAMJA

Bemutatkozás!

Amatõr fotósnak vallom magam, annak minden elõnyét élve-
zem. Szabadon, kötöttségek nélkül készíthetem el felvételeimet.
Bár már gyerekkoromban belekóstoltam a fotózásba, mégis
csak több évtized múlva kezdtem el belemélyedni annak  rej-
telmeibe.
Az egész világ – a természet, az épített környezet, maga az
ember – fotótéma lehet, csak észre kell venni szépségét, mely
kimeríthetetlen. Kezdetben tájat fotóztam, majd fokozatos bõ-
vült a témák köre. A múlékony pillanat lenyomatát megõrzöm,
megtudom mutatni mindazoknak, akik fogékonyak rá. Rohanó

világunkban néha érdemes egy kicsit lelassítani, megállni szem-
lélõdni. A hétköznapok során szükség lehet egy kis eltávolodás-
ra, feltöltõdésre, hogy lelkünk megújulhasson. Nekem a fotózás
adja ezt meg, remélem, hogy másoknak a felvételeim.
Köszönettel tartozom hajdani páromnak, Mészáros Gábornak,
mert megtanította, hogyan lássam meg a természetben rejtõz-
ködõ csodákat, Szabolcsi Mihálynak, aki biztatott, önbizalmat
adott és tanított, B. Huszta Irénnek, csodálatos verseiért, me-
lyekre rímel néhány képem. 
A kiállítás anyagát kedvenc felvételeimbõl, és digitálisan áta-
lakított képeimbõl állítottam össze.

Bedõ Julianna

Február 12-18-ig Bedõ Juli Fotó Kiállítása! 
Ünnepélyes megnyitó: február 12-én 16:00 órakor a Vargha Gyula Könyvtárban!

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

Egy kis történelmi áttekintés...

Az elsõ gyógyszertár nyitási engedélyéért 1891-tõl, többen
is folyamodtak. 
A Belügyminisztérium azonban sorozatban elutasította a kérel-
mezõket. Ekkor Üllõn, csak a vecsési gyógyszertár fiókpatikája
mûködött. Farkas Dániel 1896-ban kérelmezte a gyógyszertár
nyitási engedélyét Üllõre, amit a 1898-ban, 117588 számon ad-
tak ki.

Az elsõ gyógyszertár, a Szent Ilona nevet kapta. Ezért lett
késõbb – a privatizáció után – a Faiskola utcai gyógyszertár is,
azonos elnevezésû.

Az 1899-ben megnyíló gyógyszertárat, Kovács István bé-
relte. A századfordulón, már Szemák Gyula volt a patika tulaj-
donosa. Az üllõi személyjogú gyógyszertár, a késõbbiekben is,
gyakran cserélt gazdát. 

– 1906-tól Trajtler Zoltán,
– 1912-tõl Faludi  Rezsõ, 
– 1920-tól Vajna Hugo,
– 1926-tól az államosításig Szántó Károly volt a tulajdonos.

Késõbb Szántó György haszonélvezete mellett a felelõs
vezetõ Szrága József volt, akit 

– 1952-tõl Hámorszky Ervinné,
– 1981-tõl Bézi László,
– 1985-tõl Szûcs József, majd
– 1987-tõl Gazdag Andrásné követett.
– 1990-tõl dr Lõréné Rónaszéki Beáta,
– 1995-tõl dr Lõre Attila vette át a vezetést, aki jelenleg is

ellátja ezt a teendõt. Õ korábban az Orvosi Egyetemen dol-
gozott.

A gyógyszertár, 1930-ig a Kossuth Lajos út 30-ban, majd az
Erzsébet tér 5-ben mûködött, innen került át a Faiskola utca 11.
szám alá.

A második gyógyszertárat, a Csillag Patikát, – amely a Pesti út
100 alatt található – 1995-ben alapították. Vezetõje Takács János. 

A harmadik gyógyszertárat ez év elején nyitottuk, az Ócsai
úton, a Penny mellett. Családi vállalkozás keretében üzemeltet-
jük, a Szent Ilona Gyógyszertárral együtt. Személyi jogos ve-
zetõ gyógyszerésze dr. Lõréné Rónaszéki Beáta.

Érdekességként elárulom, a Kedves Olvasónak, hogy az
Üllõn mûködõ mindhárom gyógyszertár vezetõje, azonos év-
folyamon és csoportban végezte el a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát. Ahogy
mondani szokás, akkor még álmukban sem gondolták, hogy
egyszer ugyanazon településen – három patikában – állnak 
a lakosság szolgálatában, munkatársaikkal együtt.

Férjemmel, 20 éve kerültünk Üllõre, bár nem üllõi születé-
sûek vagyunk, mégis otthonunknak érezzük a várost, hiszen két
évtizede a lakosság egészségügyi ellátásának biztosításában
veszünk részt, nap, mint nap.

Folytatva a hagyományt, az újonnan létesített gyógyszertár
neve: Szent Benedek Gyógyszertár.

A névadóról...

Európa védõszentje. Az iskolás gyermekek védõje.
Ünnepnapja március 21-én van.

Szent Benedek Itáliában, Nursiában született, 480 körül. Ró-
mában tanult, ahol lesújtotta a város bûnös élete. Otthagyva azt,
remete lett, a Szabin hegyek között. Az élelmet, kosárban en-
gedték le hozzá. Egyszer megakarták mérgezni. Miután megál-
dotta a végzetes serleget, az szilánkokra hullott.

Élete során, 12 kisebb kolostort alapított, ahol az õ példája
szerint éltek.

529-ben híveit Monte-Casinoban telepítette le, ahol egy régi
pogány templom helyén hatalmas apátságot hozott létre, amely
egy hegy tetején áll. A bencések itáliai fellegváraként tartják
számon. Lélegzetelállító látvány.

Szent Benedek reguláinak alapjai:
– a mértékletesség,
– a szívélyesség,
– a tisztelet.

Szent Benedek nem azért fektette le, ezeket az elveket, hogy
általános elõírássá váljanak, mégis az egész, nyugati keresztény
világban, a szerzetesi élet alapjául szolgálnak.

Hazánkban, több helyen mûködnek bencés szerzetesek, így
Pannonhalmán, Gyõrben és Tihanyban is. A gyógyszertárunk
emblémáján a Pannonhalmi Apátság képe látható.

Munkánkról, célkitûzéseinkrõl...

A betegek nagy részéhez, személyes ismeretség köt bennün-
ket. Mi, a továbbiakban is szeretnénk ezt a kört bõvíteni. Szá-
munkra, a gyógyszerészi gondozás, az egyik legfontosabb elv, 
a patikában. A Szent Ilona Gyógyszertár dolgozói mûködtetik 
a Szent Benedek Gyógyszertárat is, kisebb létszámbõvítéssel. 
A munkatársaink is mindannyian üllõiek. Van olyan szakasz-
szisztensünk, aki korábban velünk dolgozott és most ismét
tudunk biztosítani neki munkát. Mindannyiunk nagy örömére
boldogan tért vissza hozzánk.

Itt szeretnék köszönetet mondani minden kedves kolle-
ganõnknek, akikkel két évtizede együtt dolgozunk és egy csa-
patként állunk az Önök szolgálatában, - azért az együttmûködé-
sért és hangulatért, amiért jó ide bejönni betegként, vásárlóként
és dolgozóként egyaránt. 
Erre fogunk törekedni az újonnan megnyílt gyógyszertárban is.

Továbbra is szeretettel várjuk Önöket 
mindkét gyógyszertárunkba!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, a kollektíva nevében:

Dr Lõréné Rónaszéki Beáta

A település központjában – 110 esztendõ elteltével – megnyílt a harmadik
gyógyszertár Üllõn



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

e-mail: gabikonyv@citromail.hu
honlap: www.gabikonyv.gportal.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ - Péntek: 9-17 óráig, 

Szombat: 9-12 - ig

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

Villanófényes kezelések tavalyi áron !!!
HHaa  mmoosstt  eellkkeezzddii,,  nnyyáárrrraa  sszzõõrrtteelleenn  lleesszz!!!!!!

Végleges szõrtelenítések:  • bajusznál: 4.000.-Ft/alkalom
• hónalj, fazon: 6.000.-Ft/alkalom

CCssúúccsstteecchhnnoollóóggiiaa  aa  kkoozzmmeettiikkaaii  hhiibbáákk  eellttüünntteettéésséébbeenn

VViillllaannóófféénnnnyyeell  ++  mmiikkrrooddeerrmmaabbrráácciióóss  bbõõrrccssiisszzoolláássssaall::

• pattanásos, heges, aknés bõrre
• májfoltokra, hajszálértágulatokra
• ráncos, öregedõ bõrök kezelésére

RReeffeerreenncciiáávvaall!!!!!!

Szeretettel várom kedves vendégeimet!

NOSZTALGIA TRAFIK
Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség
• Újság
• Márkás italok
• Illatszer

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
4:00 - 17:00

Szombat:
8:00 - 12:00

Az FM (Federico Mahora) parfüm 
kizárólagos forgalmazója

Szeretettel várjuk Önt, a Penny Markettel szemben, 
a Lovasbolt mellett!

AA  FFÕÕNN  FFOODDRRÁÁSSZZAATTBBÓÓLL
BBOOLLDDOOGG  ÚÚJJ  ÉÉVVEETT  KKÍÍVVÁÁNN,,  ÉÉSS

KKÖÖSSZZÖÖNN  MMIINNDDEENNTT  AANNII..

JJEELLEENNLLEEGG  BBUUDDAAPPEESSTTEENN,,  
AAZZ  ÓÓÁÁZZIISS  

SSZZÉÉPPSSÉÉGGSSZZAALLOONNBBAANN  
DDOOLLGGOOZZOOMM

((CCÍÍMM::  XXVVIIIIII..  KKEERRÜÜLLEETT,,  
ÜÜLLLLÕÕII  ÚÚTT  337700..))

TTEELLEEFFOONN::  7700  228811--44003366

MMUUNNKKAAIIDDÕÕMM::

HH--KK::        88..0000  --  1133..3300
SSZZ::        1111..0000  --  1177..0000
CCSS--PP::  1144..0000  --  2200..0000

ÜÜllllõõ,,  PPeessttii  úútt  6611..
www.dragonpc.hu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
Nyitva: H-P 10.00-19.00
Szo: 9.00-13.00

TTeelleeffoonn::
06 30 396 4120
BBoolltt::
06 21 252 8700

EE--mmaaiill:: uzlet@dragonpc.hu



Megnyílt 
a Szent Benedek Gyógyszertár!

A Szent Ilona Gyógyszertár
dolgozói értesítik a lakosságot,

hogy új gyógyszertárat nyitottak 
a Penny mellett, az Ócsai úton.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 8-19 óráig.
Szombaton: 8-13 óráig.

Ezzel egyidejûleg a Faiskola utcai
Gyógyszertárban is szeretettel 

várnak mindenkit.

Az új gyógyszertár telefonszáma:

06-29/322-002

VÁLLALKOZÓK, 
MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!

Új ÜZEMORVOSI szakellátás Üllõn!

BEJELENTKEZÉS, IDÕPONTEGYEZTETÉS
MUNKAIDÕBEN:

Telefon: 06 30 685-9881

DR. HALASI KATALIN
háziorvostan szakorvosa

üzemorvos



Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami 
a villanyszereléshez kell!

Lámpatestek, csillárok, kertvilágítás,
riasztók, tûzoltókészülékek...

Nyitva tartás: H-P 7-17-ig
Szo 8-12,30-ig

Tel./fax: 29/321-958
electrical@t-online.hu

2225 Üllõ, Pesti út 212.



ÜLLÕN, új téglaépítésû társasházban és sorházakban 
35 - 78 m2-es lakások eladók, terasszal, saját kerttel, 
gépkocsibeállóval. Napkollektoros, kondenzációs
fûtésrendszer, mellyel 40-50% energia-megtakarítást
érhet el! 
Szoc.pol., illetékmentesség igénybe vehetõ, 
kedvezményes hitelek. 
Árak: 9.900.000 - 18.690.000. Ft 
Tel.: 06-20-775-74-08,  06-20-775-74-11,  

06-20-775-7410,  06-20-775-74-53
Internet: www.napraforgoliget.hu • www.twins-bau.hu

EEllaaddnnáá  iinnggaattllaannáátt?? VVaaggyy  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreess??
EEsseettlleegg  hhiitteelltt  sszzeerreettnnee?? MMii  sseeggííttüünnkk  ÖÖnnnneekk!!

Ügyfeleink részére Üllõn és környékén 

ingatlanokat keresünk

HITEL- ÉS INGATLANIRODA ÜLLÕN

• jelzálog
• szocpol
• szabad felhasználású

hitelek

• személyi hitelek
• földhivatali ügyintézés
• BAZÁR hirdetésfelvétel
• ingyenes tanácsadás
• ügyvédi háttér

BBooddzzáákknnéé  TTiisszzaaii  HHaajjnnaall
TTeelleeffoonn  //  ffaaxx::  06-29-321-048

MMoobbiill:: 06-30-280-4677, 06-20-220-1300

Személyesen: Üllõ, Ócsai út 1.
(a Penny Market-tel szemben 

a Lovasbolt mellett.)

HHoonnllaapp:: www.ketjobarat.eoldal.hu
EE--mmaaiill:: ketjobarat@gmail.com



Az iroda nyitva tartása:

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!

TTeerrmméékkeeiinnkk::

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

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




