
ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2009. MÁRCIUS
XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A tartalomból:
Március 15. 2
Ez + az 3
Óvodabál 5
Képviselõi oldal 6
Tanácsok 7
Ülésterembõl jelentjük 8
Tájékoztató 9
Költségvetés 10-11
Kultúra 12
Programok 13
Életmód 14
Ügyvéd úr, kérem... 15

Évfordulók

• 20 éve történt, 1989 március 8-án
Elhunyt Mészáros Ági kétszeres Kossuth-
díjas színésznõ, érdemes és kiváló mûvész
(Talpalatnyi föld).

• 40 éve történt, 1969 március 21-én
Budapesten üzembe helyezték az elsõ
magyar színes televízióadót.

• 80 éve történt, 1929 március 28-án
Megszületett Psota Irén Kossuth- és
Jászai-díjas színésznõ.

• 100 éve történt, 1909 március 27-én
Bánki Donát bejelentette szabadalmát a
hydrokompresszorra.

• 110 éve történt, 1899 március 11-én
Meghalt Than Mór festõmûvész, a magyar
történeti festészet jelentõs képviselõje.

• 110 éve történt, 1899 március 18-án 
Megszületett Rómer Flóris Ferenc
mûvészettörténész, régész.

• 130 éve történt, 1879 március 4-én 
Meghalt Paál László festõmûvész 
(Út a fontainebleau-i erdõben).

• 390 éve történt, 1619 március 20-án
Bécsben 62 éves korában meghalt 
II. Mátyás magyar király (I. Mátyás néven
német-római császár és cseh király), aki
igyekezett megszilárdítani birodalma külsõ
és belsõ helyzetét mind a törökkel, 
mind a Bethlen Gáborral megkötött békével.

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK

KÖTELESSÉGGEL, AMELY VAN, 
HANEM AZ IRÁNT IS, AMELY LEHET, S LESZ.  

(Kossuth Lajos) (1802-1894)
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Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtõl;

Fájdalom és düh habzik szivembe'!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Új viharnak közeledtét látom,

És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkrõl az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?

És a másik oldalára fordult,
S mostan újra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsõk közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám,mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,

S ha ébredsz is, annyi idõd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Oly sokáig tengõdtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy

Senkinek sincs semmi köze hozzánk.

Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,

Harcoljon úgy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!

Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsõség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,

Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erõvel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,

S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!

S egy közulök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

Könnyü bánni külsõ elleninkkel,
Ha "kivesznek" e belsõ bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!

Pest, 1848. augusztus

A nemzethezA nemzethez

A 
”
népképviseleti alapon” összehívott nemzetgyûlés alig külön-

bözött a régi rendi országgyûléstõl. Petõfi keserû jellemzése a
nemzetgyûlésrõl, az utolsó betûig igaz volt:

”
Disznóság, amit

azok az emberek országszerte elkövetnek, disznóság. Lesz ugyan
elég derék gyerek az országgyûlésen, de a nép legbuzgóbb és
legönzéstelenebb baráti úgyszólván egészen kimaradnak.”
Ez a nemzetgyûlés, összetételéhez híven, hû támogatója volt a
kormány kapkodási politikájának, opportunizmusának, az ud-
var iránti lojalitásában semmiben sem különbözött a kormány
nagy többségétõl.

”
A többség s a minisztérium tökéletesen egyetért- egyik sem

akar dolgozni… mely azonban a vérrel izzadó népnek csak a
napidíjakat tekintve kétezerkétszáz pengõforintjába kerül.”…
A márciusi baloldal helyzete ezzel a parlamenti többséggel
szemben teljesen reménytelen lett volna a 

”
tiszta demokrácia”

játékszabályai szerint. Tûrniök kellett volna a többség oppor-
tunista, halogató politikáját, a változtatás legcsekélyebb
reménye nélkül. A márciusi baloldal azonban nem félt a for-
radalmi módon értelmezni a demokráciát, nem félt forradalmi
módszerekkel szembeszállni a kormány nemzetgyûlés táma-
szával.
A pesti nép volt az erõ, amely a parlamenti szárnyakon túl-
menõen kiemelkedõ súlyt adott az ellenzéknek, olyan hátvédje
volt a márciusi baloldalnak, amely megtudta ingatni a parlamen-
ti többségre épülõ kormánypolitikát.”

Részlet Fekete Sándor: 
A márciusi fiatalok c. könyvébõl

/ Közreadta: Kondás Imre/

”
A forradalom második szakasza…
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Megtelt a Közösségi Ház február 7-én a 19-órakor kezdõdõ 17. Iparosbálra.
Az érkezõ vendégeket üdvözlõ itallal várták a rendezõk. Az idei bálra nem szervez-
tünk mûsort azért, hogy minél kevesebb legyen a kiadás.
Botlik Béla az ipartestület elnöke üdvözölte a bálozókat és megköszönte, hogy ismét
elfogadták az ipartestület meghívását és újra együtt tölthetnek el egy szép estét. Az Ipa-
rosbált megtisztelte Kissné Szabó Katalin polgármester asszony is.
Elfogyasztottuk a finom vacsorát és elkezdõdött a táncmulatság. A jó zenét ismét, már
sokadszorra az ipartestület 

”
házi zenekara” a Jerzsele Family szolgáltatta.

Éjfél körül került  sor a hagyományos tombola húzásra. 
Sok értékes tombola felajánlás volt a vendégek és az ipartestületi tagok részérõl is,
amit ezúton is szeretnék megköszönni. A zenekar ezután hajnalig 

”
húzta” a talpalá valót.

Sokan mondták, hogy minden idõk egyik legjobb iparos bálja volt az idei. Örülünk
neki!
Megköszönöm a polgárõröknek, hogy biztosították a rendezvényt és mindenkinek, aki
hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához. 

Botlik Béla

IIppaarroossbbááll 2009 Kérlek, segíts!

2007. április 25-én születtünk Budapes-
ten. Születésünk után súlyos állapotba
kerültünk. Nem volt keringésünk és lég-
zésünk, mindent a gépek végeztek he-
lyettünk. Ekkor a szüleink még nem tud-
ták, hogy milyen súlyos betegek mara-
dunk, csak várták, hogy jobban legyünk.
Három hónapot kellett várnunk, hogy
haza jöhessünk, maglódi otthonunkba.  
Jelenleg 21 hónaposak vagyunk,  mindket-
ten súlyosan károsodottak. Nem tudunk
mozogni, beszélni és szájon át táplálkoz-
ni. A betegségünk neve Perinatalis cereb-
ralis laesio, tetraparesis, psychomotoros
retardatio, gastrosztoma. Sajnos 2008.
október 13-án meg kellett  mûteni min-
ket, gastrotubust  kaptunk, hogy táplálni
lehessen bennünket. Egy csõ van beve-
zetve a gyomrunkba, ezen keresztül etet
az anyukánk. A szüleink mindent meg-
tesznek, hogy nekünk jobb legyen,  ne
legyenek fájdalmaink és az állapotunk-
hoz képest boldogok legyünk, de ez mind
nagyon sokba kerül. A gyógytornáért egy
gyereknek is óránként több ezer forintot
kell fizetni, és mi ketten vagyunk. Az
étkezésünket csak speciális, elõre elké-
szített tápszerrel – NUTRINI – lehet meg-
oldani. A fecskendõk, steril gézlapok, fer-
tõtlenítõk,  vitaminok nem kaphatók köz-
gyógyellátásra, ki kell fizetnünk azokat.
Szüleink szeretnének elvinni bennünket
külföldi gyógykezelésre – õssejt beülte-
tésre –, ami az állapotunkon javíthatna.
Az õssejt beültetés  több millió forintba
kerülne kettõnknek. Számunkra, nagyon
fontos lenne. Szükségünk lenne egy spe-
ciális iker babakocsira is, hogy anyának
könnyebb legyen velünk kimozdulnia.
Tudjuk, hogy rajtunk kívül még nagyon
sok beteg  gyerek van, de ha tudsz kérlek
segíts nekünk, hogy a mi életünk is köny-
nyebb legyen, az állapotunk javulhasson,
vagy legalább elviselhetõbbé válhasson.

A számlaszámunk:
OTP Bank: 117-7342501919664

Elérhetõségünk:
Fehér-Englerth Ibolya:  06-70/389-69-92

Kedves Felnõttek és Gyerekek!
Arra kérünk benneteket, hogy gyûjtsetek nekünk mûanyag kupakokat. Minden egyes
kupakkal hozzájárultok Emese és Rebeka gyógyulásához.
Az összegyûjtött kupakokat kérjük eljuttatni az alábbi címek egyikére: Gyermek
Habilitációs Alapítvány Budapest, XVIII. ker. Szélsõ utca 79. szám, vagy Maglód,
Páskom köz 1/b szám, vagy Ecserre, Rita Boltjába.

Elõre is köszönjük segítségeteket!

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Óvodabál
Február 14-én, Bálint nap-
ján került megrendezésre a
hosszú évek óta hagyomány-
nyá vált óvodabál, melyet a
szülõk, nevelõk szerveztek. 
Bár nehezebb idõket élünk,
mint az elmúlt években, mé-
gis maroknyi lelkes csapat
munkájának köszönhetõen

sikeres szervezést tudhatunk magunk mögött. 
A médiából ömlenek a negatív hírek, anyagilag sok embernek
nehezebb, mégis szükségünk van olyan lopott órákra, amikor
kikapcsolódhatunk, a fáradt gõzt kiengedhetjük, töltõdhetünk,
hogy a másnapokat derûsebben folytathassuk. 
Ezt éreztem a bál egész hangulatán. Az emberek szórakozni, ne-
vetni, táncolni vágytak, ami fergeteges hangulatot eredményezett. 
A Bóbita Tagóvoda SZMK elnöke, Karácsony Ágnes és a HSZK
igazgatója, Gazsi Csaba úr megnyitó beszéde után rövid mûsor
következett. Börcsökné Füleki Lívia anyuka (Gyöngyvirág Tag-
óvoda) énekelte a Titanic betétdalát gyönyörûen, majd a  Jam-
land táncegyüttes bemutatóját láttuk. 
A vacsora hangulatát Hera László gitár zenéje tette kellemeseb-
bé. A vacsora finom volt, melynek során a vegetáriánusokra is
gondoltak. A zenét a Jager-Band szolgáltatta, akik egész este
szinte szünet nélkül húzták a talpalá valót. Köszönet a Közössé-
gi Háznak a hely és idõ biztosításáért, Tóth Péternek és Péter
Ibolyának a büfé üzemeltetéséért, Karácsony Ágnesnek, Tóthné
Kostyalik Tímeának és Péter Ibolyának a fõszervezésért. 

Vacsora után került sor a kibõvült Kenderes néptánc csoport
Farsangi alakoskodás címû tréfával, fergeteges tánccal kombi-
nált mûsorára. Igen fontos szerepet kapott bizonyos kecske, ami
elég rakoncátlanul és pajkosan viselkedett, továbbá bizonyos
sárgarépa, ami bearanyozta az egész este hangulatát. Aki kíván-
csi a részletekre kérdezze a résztvevõket. 
További fõszereplõ volt a táncparkett, ami érdekes módon so-
sem akart kiürülni, a remek táncolható zenének köszönhetõen
egész este talpalatnyi hely sem volt. 
Éjfél utáni pihenésképpen Dócs Péter kapott szárnyakat és fe-
ledhetetlenül énekelte mindenki örömére: Ha én gazdag len-
nék…Néhány pillanatra el is feledtük, hol vagyunk és a nívós
pesti színházak hangulata köszönt vissza: tehetséges énekes,
lelkes közönség ovációja közepette. 
Az egész estérõl pozitív szavak jutnak eszembe: vidám, színes,
önfeledt, tarka, fergeteges. 
Persze másnap macskajaj, fájó lá-
bak, derekak, széttáncolt cipõsarkak
várták a résztvevõket, de ez becsüle-
tes tartozéka minden rendes bálnak. 
Ránk fért nagyon ez az este és re-
méljük a folytatást. Már csak 365-
öt kell aludni a következõ ovibálig. 
Szülõk, nevelõk, ha összefognak
nagy eredményeket érhetünk el,
mely óvodáink épülését, szépülé-
sét, gyermekeink örömét szolgálja.
Köszönöm mindenki munkáját, és részvételét. 

Akai Gabriella
Napraforgó Tagóvoda

Utóirat
Szeretném megköszönni azon szülõk és nevelõk munkáját, akik
segítettek nekem abban, hogy rendhagyóvá vált óvodabálunk
ismét jól sikerüljön.
Kiemelném és megköszönöm a Kenderes néptánccsoport nyúj-
totta fergeteges elõadást és azt is hogy ebben a szülõk és ne-
velõk közül néhányan részt vehettünk. 
… és végül akik nélkül az est nem jöhetett volna létre:
házigazdánk: Colore 2000 Bt. Közösségi Ház és Rendszer
távfelügyelet, valamint Ági Kozmetika, ALFA-WIC 95 GAM-
MA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, Babos Ferenc és családja, Bagó Virágbolt, Barta
István, Bella-Cuki Bt. Cukrászüzem, Birta Babett mûkörmös,
Bóbita Óvoda Dolgozói, Juhász (Boczek) Andrea, Boda Béla
Szikvíz, Bozsóki Andrea – mûkörmös, Dócs János, Dócs Péter,
Dr. Hrutkáné Molnár Mónika, Eb-Orvos-Ló Bt., Éva kutya-
kozmetika, Faiskola utcai virágüzlet, Id. Forgó László, Földi
Józsefné – Vitaminsarok, FRÜH-KER Kft., Gabi Könyvesbolt,
Gáldi Bea szülei, Gáspárné Benkó Ibolya – gyógymasszõr,
Gulácsi Beáta és családja, Gulyás Gergõ szülei, Gyöngyvirág
Óvoda Dolgozói, Hera László – masszõr, Herbaház, Holló
József és Holló Józsefné, Horváth Ildikó fodrász, Id. Jónás

József, Juhász Márk szülei, Kanyar zöldséges, Kádár Ilona,
Kerecsenné Méhes Magdolna, Kolozsvári Edina – masszõr,
Kondás Imre, Kreatív Hobbi, Kriszta virág-ajándék, K-SPED
Kft., Kuli Zsuzsi, Laukó Flóra szülei, Lina fehérnemû, Lolly,
Magyar Posta ZRt., Magyarossy Alexandra szülei, Majorosi
Marianna, Medvedovszky Béla, Mol kút, Molnárné Tóth Edit
AVON tanácsadónõ, Nagycsaládosok Egyesülete, Napraforgó
Óvoda Dolgozói, Non-Stop, Novum Könyvkiadó, Nõi és gyer-
mek divat Pesti úti Pajkos Presszó, Palkó Csárda, Paróczi
Tamásné Fodrász, Rakó Andrea, RÉ-BA Zöldség-Gyömölcs,
Rojcsik Étterem, Szabó Ágnes Kozmetikus, Szabó Tímea fod-
rász, Szabóné Joli manikûrös, Szalay Könyvek, Szecsei Építõ
Bt., Szpin Szilvia, Tamási István - Italdiszkont, Tóthné Kostyarik
Tímea, Tûzvédõfesték Kft., Udvardi Mátyás, Valódi Ház Bt.,
Ifj. Vas Lajos, Vas, Mûszaki bolt, Vereckei Istvánné, William's
Stúdió, Zita Kozmetika, Zöld Sziget virágüzlet, Sarki Drogéria.
Mint mindig, idén is az óvodák önállóan döntik el, mire
fordítják a befolyt összeget. A tavalyi évben a BÓBITA és a
GYÖNGYVIRÁG óvoda udvari mászóka építésére, míg a
NAPRAFORGÓ óvoda belsõ felszerelésekre, játékokra költötte
a pénzt.
Minden kedves vendégnek és felajánlónak köszönet a támogatásért!  

Karácsony Ágnes - Bóbita óvoda szülõi szervezet
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Úgy neveltek, ha valahova érkezem, akkor illik elõre köszönni, ha
valahonnan távozom, akkor illik elköszönni. Most ennek az ideje
érkezett el. Március elsejétõl lemondok helyi képviselõi mandátu-
momról. Lemondásom oka új munkahelyem és a képviselõi man-
dátum törvényben megfogalmazott összeférhetetlensége.

Úgy gondolom, hogy búcsúzáskor összegzi az ember a maga mögött hagyott idõt. Ha
megengedik, én is ezt teszem. Képviselõként a 7. sz. választókörzetben szerepeltem
sikeresen 2006 októberében. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki feladatait kaptam meg a testülettõl.
Igyekeztem megfelelni azoknak az elvárásoknak, melyet a lakosság és a testület tá-
masztott irányomba, több-kevesebb sikerrel. Képviselõi idõszakom alatt különbözõ
témakörökben több alkalommal, szám szerint 17 képviselõi indítványt terjesztettem
elõ. Ezek között szerepeltek többek között a város közbiztonságára, a Városüze-
meltetõ Kft. alapítására, szelektív hulladékgyûjtésre, pályázati rendszerre, az Önkor-
mányzat által jegyzett kötvény felhasználási lehetõségére, a szennyvízkezelés és az
ebbõl adódó járulékos problémák megoldására vonatkozóak. Ezen elõterjesztéseim
nem minden esetben kapták meg a megfelelõ támogatást, ezért nem mondhatom el,
hogy ötleteimmel, elõterjesztéseimmel mindenben változást tudtam elérni. Amely
elõterjesztésem megvalósult, úgy gondolom, hogy jól szolgálja a város érdekeit.
Tudom, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, és vérmérséklete szerint más és más for-
mában tudomásomra - vagy a teljes lakosság tudomására - is hozta ellenvéleményét,
szintén csak saját temperamentumának megfelelõen. Ebbõl nem kevés súrlódás volt. 
Legfõbb vitaforrás – bár ezt szinte mindenki másként értelmezi – a Városüzemeltetõ
Kft. alapítása és mûködése. Ez a vállalkozás egy szükséges igény és egy korábbi
szerzõdési kényszer miatt jött létre. A szükséges igény a város munkáinak elvégzése
és a városkép formálása, a szerzõdési kényszer, pedig a Sportintézmények (sport-
csarnok és sportpálya) üzemeltetésének bérbeadási kötelezettségére vonatkozik. 
A sportcsarnok üzemeltetése, a város temetõinek megtisztítása, korábban külsõ vál-
lalkozókkal végzett intézményi rekonstrukciók (bölcsõde, óvodák, iskola, polgár-
mesteri hivatal, temetõk), fémtolvajok által ellopott vízelvezetõ rácsok pótlása, par-
lagfû irtás… Sorolhatnám még a munkákat, melyeket ez a cég végzett. A vállalkozás
munkát biztosít helyi lakosoknak. Olyan üllõi lakosokat is alkalmaz, akik több éve nem
kaptak állást. Örültem a pozitív visszajelzéseknek, és próbáltam tanulni a jogos bírála-
tokból. Volt persze úgynevezett politikai (nagyon nem szeretem ezt a szót) negatív visz-
szajelzés. Ez az a kategória, melyet az idõ megszépít, és évek múlva elfelejti az ember.
Bízom benne, hogy hamarosan, immár ”csak” mint a város lakója vehetem igénybe az
általam bevezetésre javasolt szelektív hulladékgyûjtés elõnyeit, bártan ablakot nyithatok
hát szerdán és szombaton, mert beindul a zöldhulladék befogadására alkalmas telep.
Talán, mint városlakó nyugodtabban engedem el gyerekemet sétálni, ha javul a köz-
biztonság, melynek elõkészítésében, elõterjesztésében szintén volt szerepem.
Örülök annak, hogy a képviselõi mandátumom ideje alatt, a jelen gazdasági hely-
zetben plusz bevételi forrásokhoz jutott városunk, az ”Ipari Park” beruházóitól, befi-
zetett adójuknak köszönhetõen a város fejlõdése nem áll le. Tudom, hogy ezt nem
tapasztalja mindenki.
A célok megvalósításához tervek kellenek, melyek pénzbe kerülnek. A pénzt pedig
a bevételekbõl tud szerezni a város. Örülök neki, hogy javaslatomra immár harmadik
alkalommal kerül megrendezése a virágosítási akció a városban, karácsonykor ”Min-
denki Karácsonyfáját” állítanak Üllõn, valamint augusztusban a családok is össze-
jöttek egy napra a Sportcsarnoknál.
Természetesen voltak hibáim is képviselõként. Ezeket tudom, érzem. Vagy magam-
tól rájöttem, vagy – különbözõ módon – felhívták rá figyelmemet. Tanulok ezekbõl,
remélhetõleg újra nem követem el azokat. Bízom benne, hogy miután már nem
leszek képviselõ Üllõ város lakójaként érzékelhetem a testület nem könnyû, és súr-
lódásoktól sem mentes munkájának eredményeit.
Kívánok ehhez kivétel nélkül minden képviselõnek és hivatali dolgozónak erõt, egész-
séget, kitartást, március elseje után a város eredményeket és fejlõdést váró lakójaként.  

Köszönöm, hogy itt lehettem:  Nagy Sándor

A
képviselõ
búcsúzik

A Vecsési Rendõrõrs életében a 2009. feb-
ruár 9. egy nagyon mozgalmas, de mind
amellett egy sikeres nap is volt.

A már megszokott hétfõ reggeli munka-
áradat végzése közben a rendõrõrs dolgo-
zóinak tudomására jutott, hogy az illeté-
kességi területén a korábbi napokban két
kiemelkedõen súlyos bûncselekmény –
fegyveres rablás – is történt. A sértettek
mindkét esetben az õket ért támadás miatt
nem mertek azonnal a hatósághoz fordulni.
A két eset egymástól teljesen független
volt.

A fent említett reggel a tudomásunkra
jutott, hogy ismeretlen tettes 2009. január
21-én 21:30 óra körüli idõben Üllõ-Vecsés
között közlekedõ személyvonaton utazó
sértettet késsel megfenyegette, hogy a nála
lévõ értékeket adja át. A fiatalember ijed-
tében a táskáját az elkövetõ felé nyújtotta,
aki abból 1600 Ft készpénzt vett ki, majd
elsietett a vonat végébe. 

A másik esetben tudomásunkra jutott,
hogy szintén egy ismeretlen elkövetõ a
sértett hölgyet 2009. 02. 06-án 20:20 óra
körüli idõben Vecsés, Tó utcában fegyver-
nek látszó tárggyal arra kényszerítette, hogy
a nála lévõ értékeket, készpénzt adja át. A
sértett ezt megtagadta, kiabálni kezdett,
amire az elkövetõ a helyszínrõl elmenekült. 

A Vecsési Rendõrõrs nyomozói párhu-
zamosan kezdték meg a két teljesen külön-
bözõ ügy nyomozását. 

A felderítés során – a kiemelkedõ és
eredményes bûnügyi munkának köszönhe-
tõen – megállapítást nyert mindkét ügyben
az elkövetõ kiléte.

A vonaton késsel garázdálkodó O. K.
monori lakost a Vecsési Rendõrõrs mun-
katársai lakásán elfogták és a Vecsési Ren-
dõrõrsre elõállították. Az elkövetõ a bûn-
cselekmény elkövetését elismerte és több
más kiemelt bûncselekmény elkövetését is
beismerte a vecsési nyomozóknak.

A Vecsésen fegyverrel pénzhez jutni
szándékozó elkövetõt K. L. budapesti la-
kost a Vecsési Rendõrõrs nyomozói Buda-
pesten elfogták, és õrizetbe vették.  
Mire a 2009. február 9-i napnak vége lett

mindkét elkövetõ rendõrségi õrizetben
várta az eljárás további folytatását. 
A Bíróság mindkét elkövetõt elõzetes letar-
tóztatásba helyezte. 

Pallaga Norbert
Vecsési Rendõrõrs parancsnoka

Kék hírek

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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T A N Á C S O K

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

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani, mindazoknak, akik részt

vettek és mély gyászunkban 
velünk voltak szeretett elhunytunk

OROSZI ANTAL
temetésén és elkísérték utolsó útjára,
sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

Köszönettel a Gyászoló Család

Köszönetet mondunk, 
mindazon rokonoknak, barátoknak és

ismerõsöknek, akik férjem

SZIGETI JÁNOS
Temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút és virágot hoztak, fáj-
dalmunkban osztoztak.              

A gyászoló Család

HHEELLYYEESSBBÍÍTTÉÉSS
Az Üllõi Hírmondó 2009. február XIX.
évfolyam 2. számában az 50 éves Jubile-
umi Hangversenyrõl írt tájékoztató aláírá-
sában elírás történt. 
A cikket Csetneki Klára a Diákönkormány-
zat vezetõje, Dudinszky Gézáné a humán
munkaközösség vezetõje és Némethné
Fetter Judit írta.

16 gyakorlati tipp, hogy távol tartsa a betörõket

A betörõk egyre szemtelenebbek, világos nappal és éjszakán-
ként egyaránt tevékenykednek, mind nagyobb károkat okozva a
házakban és a kertekben. Összegyûjtöttük azokat a megoldá-
sokat, amelyekkel olvasóink megnehezíthetik a tolvajok dolgát.
1. Kapuk és kerítések
A ház mögötti magas kerítés elijesztheti a betörõt. Ellenõrizze,
melyek azok a gyenge pontok, amelyeket a betörõ esetleg ki-
használhat. A kerítés mentén ültetett tüskés sövény hasznos le-
het, elijesztheti a betolakodókat. De bizonyosodjon meg arról,
hogy a ház fõbejárata az utcáról jól látható maradjon, így a
betörõ nem tevékenykedhet észrevétlenül.
2. A riasztók
A riasztókat mindig jól látható helyre szerelje fel, hogy a betörõ
kétszer is meggondolja, mit tesz. A garázs és a fészer: a garázs
és a fészer ajtaját soha ne hagyja nyitva, különösen akkor ne, ha
onnan egy belsõ ajtón át be lehet jutni a házba is. Zárja el a szer-
számokat és a létrát, ne segítsen a betörõnek tevékenységében
ezek 

”
felkínált” használatával.

3. Idegenek
Figyeljen fel arra, ha ismeretlenek lõdörögnek az utcán, ha gya-
núsan viselkednek, értesítse a rendõrséget.
4. Tartalékkulcsok
Soha ne hagyja a tartalékkulcsot rejtekhelyen, például a lábtör-
lõ alatt, virágcserép alatt, vagy a lakás ajtaján lévõ leveles szek-
rényben. A betörõk itt keresik elõször.
5. A bejárati ajtó fölött lévõ tetõ
A betörõ innen fellépve elérheti az elsõ emeleti ablakot, ezért
ezt is feltétlenül zárni kell.
6. A kisablakok
Nagyon fontos a legkisebb ablakok, mint például az alagsori
ablakok, világító ablakok, illetve a fürdõszobaablakok minden-
kori zárva tartása. Ne felejtse, egy betörõ befér a legkisebb résen,
amely alig nagyobb, mint egy emberi fej.
7. Az ajtók, megerõsített zárak
Szereltessen fel biztonsági zárat az ajtó belsõ tokjára illesztve
(emelõkaros, hevederes). Egy ilyen biztonsági zár, csak saját
kulcsával nyitható. Ha a betörõ a zár kitörésével próbálkozna,
az még belülrõl sem sikerülne neki. Ám ha a betörõ az ablakon
keresztül mégis bejutna a lakásba, az ajtón keresztül akkor sem
tud semmit kivinni.
8. Csuklópántok
Ellenõrizze, hogy az ajtó elég erõs és biztonságos csuklópánttal
van-e ellátva, hosszú csavarokkal rögzített-e. Felszereltethet
emellé még tolózáras zárat is. Ez a zár nem drága, de segít az

ajtó erõszakos kiakasztásának (különösen panellakásoknál eme-
lõkarral, a tokból történõ kiemelésének) megnehezítésében.
9. Leveles szekrények
Soha ne helyezzen el leveles szekrényében tartalékkulcsot.
Ajánlott levélbedobó nyílás mögé az ajtó belsõ oldalára egy kis
doboz felszereltetése, így megakadályozhatja azt, hogy a betörõ
kívülrõl próbáljon meg benyúlni a zárak meglazítása érdekében.
10. Peremtolózár
Az olyan ajtót, amelyet peremes tolózárral ellátva szereltek fel,
és amely automatikusan bezár, akkor az ajtó becsukódása után
azt csak belülrõl lehet kulcs nélkül kinyitni.
11. Automata biztonsági zár
Ez is automatikusan zár, amikor az ajtó becsukódik, belülrõl
nem, kívülrõl csak kulccsal nyitható.
12. Láncok
Abban segítenek, hogy ismeretlen személyekkel beszélhessen
az ajtó kinyitása nélkül. Vásároljon láncot, és MINDEN alka-
lommal használja, mielõtt az ajtót teljesen kinyitná.
13. Kilesõnyílás
Lehetõséget biztosít arra, hogy azonosítsa a becsöngetõ személyt,
mielõtt az ajtót kinyitja. A nagylátószögû optikai kitekintõk igen
hasznosak lehetnek.
14. Új ajtók
Újabban a biztonsági elõírásoknak megfelelõ ajtókat lehet meg-
vásárolni. Beszerelés elõtt érdeklõdjön azok alkalmazásáról.
15. Ablakok
Az ablakok általában kulccsal nem zárhatóak hazánkban. A kulcs-
csal mûködtetett zárakat ajánljuk mindenfajta ablakhoz. Ezek a
zárak arra kényszerítik a betörõt, hogy törjék be az üveget,
amivel viszont azt kockáztatják, hogy a hang miatt felfigyelnek
tevékenységükre. Gondolja végig, érdemes-e rétegelt üveggel
ellátni ablakait, ezeket még nehezebb betörni, vagy éppen betö-
résvédõ belsõ fóliát felragasztani ebbõl a célból. A világítóabla-
kokhoz olyan fémmel ellátott tolózárat ajánlunk, amely az ab-
lakot kitoló fémkar nyitását akadályozza meg. Alacsonyan elhe-
lyezkedõ ablakokhoz olyan zárakat ajánlunk, amelyek csak kulcs-
csal nyithatók. Ezek lehetnek olyan zárak, amelyek két ablakot
zárnak egybe. Sokkal diszkrétebb változata, ha a zárat egy fake-
retbe süllyesztik. Létezik azonban olyan zár is, amely csak egy
bizonyos mértékig engedi az ablakot kinyílni.
16. Világítás
A célzott világítás is elijesztheti a betörõt. Hasznos lehet a
kültéri mozgásérzékelõ, vagy infra-fényû világítás használata.
Kaphatóak olyan lámpák, amelyekben a szenzorok önmûködõen
sötétedéskor, vagy mozgáskor felkapcsolják a világítást. Léteznek
olyan kapcsolók, amelyek beállított idõben automatikusan
felkapcsolják a világítást.
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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

2009. február 12-i ülésén Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete egyetlen napirendet tárgyalt: a Város 2009.
évi költségvetésének rendelettervezetét, melyet elfogadva meg-
alkotta a 2009. évi Költségvetési rendeletet. (ld. külön cikk)

Február 26-án rendkívüli ülést tartott a Képviselõ-testület,
melynek közérdeklõdésre számot tartó napirendjei a következõk
voltak:

Üllõ Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 

• hozzájárult ahhoz, hogy Csévharaszt település a logopédiai
ellátás vonatkozásában csatlakozzon az ”Üllõ és Környéke
családsegítõ, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellá-
tására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás”-hoz. 
A feladat ellátásának a normatív támogatás feletti költségeit
Csévharaszt település szerzõdésben vállalja.

• módosította az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szó-
ló rendeletét, átvezetve az elõzõ módosítás óta történt gazda-
sági események költségvetési hatását.

• elfogadta az Üllõi Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
mûködésérõl készült a Szent-Királyi Könyvvizsgáló, Könyvelõ,
Adószakértõi Kft. által elkészített – jelentést, amely rendben
találta a Kft. mûködését.

• megbízta a képviselõ-testület az Equinox Consulting Kft.-t, 
a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, az ÁROP-3.A.1
jelû pályázattal kapcsolatban,  szakértõi tanácsadás és képzés-
szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyszerû közbeszerzési el-
járás lebonyolításával.

• megválasztotta 2009. március 1-jei hatállyal a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének – Nagy Sándor kép-
viselõ lemondása miatt (aki VKB elnök is volt) – id. Jónás
József képviselõt. A képviselõ úr, aki a Pénzügyi Bizottság el-
nöke is, az újabb megbízásért nem részesül többlet tiszteletdíj-
ban.

• a Helyi Választási Iroda vezetõjének indítványára – a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (2) bekezdésében
foglaltak értelmében – tekintettel, arra hogy a bizottság egyik
tagjának, illetve póttagjának megbízatása megszûnt – a Helyi
Választási Bizottság tagjának illetve póttagjának a következõ
személyeket választotta: tag: Pesti Sándorné (Üllõ, Petõfi u.
9.), póttag: Zentai Sándorné (Üllõ, Bem apó u. 15/a.)

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

TISZTELT adózó ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket a 2009. I. félévi helyi adófizetési köte-
lezettség teljesítésének határidejérõl: 
Az iparûzési- és az építményadó befizetési határideje: 2009.
március 16. 
A gépjármûadó befizetési határideje: 2009. március 31. 
Évek óta rendszeresen visszatérõ probléma, hogy a gépjármûvá-
sárlások esetén az új tulajdonos nem íratja át a nevére a gépjár-
mûvet. 
Ilyenkor az eladó kapja a fizetési kötelezettségrõl szóló értesí-
tést. Kérjük  ezért ügyfeleinket, hogy eladóként is mutassák be
az adásvételi szerzõdést az Okmányirodában, vagy ennek hiá-
nyában tegyenek ott nyilatkozatot az adásvétel tényérõl. 
Elõfordulhat, hogy a 2008. december hónapban történt adásvé-
tel esetén az Okmányirodában nem került még az új tulajdonos
átvezetésre, ezért az elõzõ tulajdonos megkapta a fizetési köte-
lezettségrõl szóló értesítést.  Ebben az esetben kérjük, hogy az
Adócsoportnál mutassák be a gépjármû adásvételi szerzõdését! 

Ügyintézõnknek csak ezek alapján áll módjában a gépjármûadót
eltörölni!
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy az adófizetési kötele-
zettségüket átutalással is teljesíthetik:
Iparûzési adó számlaszám: 11742056-15392141-03540000
Gépjármûadó számlaszám: 11742056-15392141-08970000
Építményadó számlaszám:  11742056-15392141-02440000

Tisztelt Adózók!

Az iparûzési adóbevallás kitöltésének és feldolgozásának könnyí-
tése érdekében elektronikusan kitölthetõ adóbevallás kerül beve-
zetésre.
A nyomtatvány kitölthetõ formában az ullo.hu honlapon április-
tól lesz megtalálható. 
Az alkalmazáshoz csak az ingyenes pdf megtekintõ (Adobe
Reader) programra van szükség, mely a legtöbb számítógépen
megtalálható, vagy az internetrõl ingyenesen letölthetõ. 
Az interaktív súgó segítségével, az adatok formai vizsgálatával
és a számolt mezõk kitöltésével a bevallás elkészítése egy-
szerûbbé és hibamentessé válik.
A kitöltött nyomtatványt kinyomtatva, aláírva a szokásos mó-
don kell eljuttatni az adócsoporthoz. A nyomtatvány adatai a
dokumentumon 2d vonalkód alakban is megjelennek, melynek
segítségével automatikusan beolvasásra kerülnek az adóprog-
ramba.
Az internet eléréssel nem rendelkezõ vállalkozók az adóbeval-
lás nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati iro-
dáján vehetik át.
Új vállalkozások az iparûzési adó BEJELENTKEZÉS nyom-
tatványt is ebben a kitölthetõ formában találják meg. 
A bevallás benyújtásának határideje 2009. május 31.
Az önkormányzat rendelete szerint 2008-ban 500 ezer, 2009-ben
1 millió Ft adóalapig mentesül az adózó az adó megfizetése alól. 

A bevallás benyújtása adómentesség esetén is KÖTELEZÕ!

Köszönjük együttmûködésüket és megértésüket: 
Adócsoport dolgozói
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Hasznos telefonszámok�

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
• Bölcsöde: 29/322-774

• 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: 320-038
• Református lelkészi hivatal: 321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 350-371

Üllõ Város Képviselõ-testülete 2008 áprilisában a város nagy részét érintõen vál-
toztatási tilalmat rendelt el. A döntést követõen a város több településrészén sem
építkezni, sem új telkeket alakítani már nem lehetett. Az intézkedést átmeneti jel-
legûnek kellett és kell tekinteni. Ez csak addig tart, amíg egy újabb és megfelelõbb
módon szabályozó helyi rendelkezést tud a város Képviselõ-testülete megállapítani
és a vonatkozó jogszabályok keretei között törvényesen kihirdetni.

Teljesen jogos a kérdés: MIÉRT?

Üllõ település várossá válása egy összetett folyamat, a Köztársaság Elnökének dön-
tése csak a kezdet, noha megállapítása, mintegy oklevélnek tûnik, de Üllõ csak azt
bizonyította, hogy fejlõdésével elérte azt a kategóriát, hogy falusi községbõl (kis-
vagy nagy-) átalakulva más feladatokat kapjon, vállaljon. A település szerkezeté-
nek, a telek-alakulatoknak, az utak-, utcák hálózatának fejlõdése, azok tudatos fej-
lesztése, intézmények elhelyezése, település-központ kialakítása, kisvárosi arculat
kialakítása, …stb. következetesen együtt kell járnia egy valódi VÁROSSÁ válás-
sal! Be kellett látni, hogy a hatályos építési szabályozások nem gondoltak, de nem
is lehettek kellõ figyelemmel olyan jellegû igényekre, – de talán inkább ötletekre –
amelyek az elõzõ évszázadokban kialakult 

”
falusi” telekformákból eredõ állapo-

tokat a település szerkezetének változtatása nélkül, csak pusztán az egyes ingat-
lanokra, telkekre koncentráltan is képesek olyan módon 

”
fejleszteni”, hogy azzal –

természetesen jogszabályt nem sértõ módon –, de ugyanakkor a szomszéd-jogot –,
sõt az általános közérdeket közvetett úton mégis meg ne sértsék. Sajnos több olyan
lakás-építési beruházás történt Üllõn, amelyeket csak utólag lehet kifogásolni és
kritizálni, de együtt kell vele élni. Ezek döntõen azok a többlakásos házak, amelyek
egyetlen lakótelken épültek meg. Szakmai vélemények szerint ezt nem szabad foly-
tatni semmiféle szociális indokokra alapozva sem! Üllõ Városnak a hosszú távon is
élhetõ és fenntartható lakó-környezet fenntartása a célja, így a Képviselõ-testület-
nek mindenképpen a szabályozás megváltoztatásáról kellett döntenie, amely döntés
következménye: a változtatási tilalom elrendelése, az újabb szabályozás megállapí-
tásáig.

A bevezetõben is jeleztük, átmeneti intézkedésrõl van, volt szó! Az érdekeltek és az
érintettek nyilvánvalóan más-más módon értékelik, élik és nehezményezik ezt a fo-
lyamatot.
Természetesen hosszú idõnek tûnik már, hiszen közel egy éve látszólag 

”
nem

történt semmi”. 

Ez ellenben nem így van! Nagyon szigorú és körültekintõen meghatározott jog-
szabályi keretek között van lehetõsége az Önkormányzat Képviselõ-testületének
megállapítania vagy módosítania a településrendezési eszközeit. Tucatnál is több
államigazgatási szerv vizsgálja meg a települési szabályozások kérdését – akár a
megállapítás, akár a módosítás esetében – és a saját szakmai szempontjai szerint, de
a lakosság érdekeire is figyelemmel véleményezi azokat. Ezek több fordulóban és
bizony több hónapon át tartanak, valamennyi véleményt és érdeket egyeztetni kell,
majd esetleg mindent vagy csak részleteket újragondolni, átdolgozni szükséges.
Mindezen álláspontokról a Képviselõ-testületnek is szükség szerint és esetenként
kell döntenie. 

A település rendezése, szabályozása olyan közérdek, amellyel kapcsolatos bármi-
lyen döntés csak nagyon alapos és körültekintõ folyamat eredménye lehet. Várako-
zásaink szerint tavasszal a munkák újból megkezdõdhetnek! 
Tisztelettel kérjük a polgáraink, a fejlesztõink megértõ türelmét. A helyi szabályo-
zás módosítása nem ellenük, hanem értük történik!

Nyeste László
Kistérségi Fõépítész

T Á J É K O Z T A T Ó
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Kondás Imre a 4-es számú választói körzet megválasztott képviselõje a fogadóóráit minden hónap második keddjén 

17 órától tartja a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.  Tisztelettel várja választóit, Üllõ város polgárait.

Városunk költségvetésérõl

Örömmel közölhetem, hogy a Város 2009-es költségvetését a
Képviselõ-testület 2009. február 12-én elfogadta.

A jelenlegi gazdasági válság a központi költségvetés adatait is
folyamatosan befolyásolja, ez persze kihat az önkormányzati
feladatok támogatására juttatott összegen keresztül, a költség-
vetésünkre is.
Azt már biztosan kijelenthetjük, hogy 2009-ben is csökken a
normatív támogatás, a települések kevesebb pénzt kapnak a köz-
ponti kasszából.

A 2009. évi költségvetési rendeletünk – az ismert gazdasági
problémák miatt – a szokásosnál is több bizonytalan tényezõt
tartalmaz.

• A bevételeink jelentõs részét teszik ki az adóbevételek,
fõként az iparûzési adó. Ha a válság miatt csökken a vál-
lalkozások adóalapja, kevesebb adó folyik be az önkormány-
zathoz, kevesebb jut a feladatok ellátására. Több betelepülõ
céggel kötöttünk településfejlesztési szerzõdést, reméljük nem
kell lassítaniuk a tervezett beruházásaik megvalósítását, és a
megállapodott összegek mihamarább növelik bevételeinket.

• A kiadásoknál pedig fõként az infláció, ezen belül az ener-
giaárak várható növekedése, valamint az esetleges jogsza-
bályváltozások (például az ÁFA kulcs emelése) költség-
növelõ hatása lehetséges.

• A bizonytalan gazdasági környezet hatásainak kivédésére
igyekeztünk biztos lábakon álló, átgondolt, megfontolt költ-
ségvetést készíteni, melyet több hónapos közös munka ered-
ményeként tudtunk összeállítani. Biztonságunk érdekében a
bevételeket nagyon óvatosan terveztük, ezért is nem szere-
pel költségvetésünkben bizonytalan befolyású, ingatlanérté-
kesítési bevétel.

Biztos, hogy félévkor a költségvetés módosítására lesz szük-
ségünk, ekkorra már pontosabb adataink lesznek az adóbevéte-
leinkrõl is.

Mit tudunk tenni a jelen helyzetben?

– Bevételeinket csak úgy tudnánk növelni, ha emelnénk bizo-
nyos térítési díjakat, illetve a helyi adók mértékét, ám nem
szeretnénk a lakosságot tovább terhelni.
– Igyekszünk minden eszközzel támogatni az itt letelepedni
vágyó vállalkozókat, hiszen munkahelyeket teremtenek, ezért
kisvállalkozóink terheinek könnyítésére emeltük az adómentes-
ség felsõ határát + 500 ezer forinttal (egy millió forintra).
– Csökkenteni próbáljuk azonban a mûködési költségeket, 
de nem elbocsátások révén, hanem ésszerûbb gazdálkodással. 
Ennek elsõ lépéseként bevezettük az oktatási intézményekben a
feladatfinanszírozási programmal való költségvetés készítést. 
Ez egy nagyon ésszerû program, amely a feladatokhoz rendeli a
szükséges létszámot és költséget. Ez segítséget ad a gazdálko-
dásunk átláthatóbbá tételéhez és intézményeink ellenõrzése is
sokkal könnyebb lesz.

Ígéretünkhöz híven a lakosság részére nem szerettünk volna
nagyobb terheket róni.

Köztudomású, hogy az Önkormányzatoknak vannak kötele-
zõen ellátandó feladatai: pl. iskolai, óvodai nevelés, egészséges
ivóvízzel való ellátás, közvilágítás, köztemetõ fenntartás és még
sorolhatnám.

És vannak nem kötelezõen ellátandó feladatai, úgynevezett
vállalt feladatok. Önkormányzatunk ezekre is jelentõs összege-
ket áldoz:

Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol az önkormányzatnak van
beleszólása a díj megállapításába, pl. a vízdíj, csatornadíj, sze-
métszállítás díja, jóval a szolgáltatók emelési igényeinek mérté-
ke alatt ( 5 - 6 %-kal)  emeltünk díjakat.
Ez viszont azzal jár – és ezt sokan nem is tudják –, hogy az ön-
kormányzat belenyúl a zsebébe és a lakosságtól befolyó össze-
get, közel 73 millió forinttal egészíti ki a szolgáltató felé.

A gyermekétkeztetés (bölcsõdében, óvodában, iskolában) ön-
kormányzati kiegészítése: 21,5 millió Ft. Csak a nyersanyag árát
fizettetjük ki a kedves szülõkkel.

Rendszeres pénzbeli ellátásokra 28,5 millió Ft-ot, eseti pénz-
beli ellátásokra 38 millió Ft-ot fizetünk ki.

Nem kötelezõ feladataink, mint az állandó orvosi ügyelet, 
a kislabor, a fizikoterápia, szintén nem kis összegbe kerül: 
14,6 millió Ft-tal járulunk hozzá a mûködtetésükhöz.

A zeneiskola mûködtetéséhez (ami szintén nem kötelezõ fela-
dat) – ahova jelenleg 132 tanuló jár –, 22 millió Ft -ot biztosí-
tunk, az állami normatíván felül.

Támogatást nyújtunk alapítványainknak, civil szervezetek-
nek, egyházaknak stb. összesen 22,4 millió Ft összegben.
Ezeken belül elsõ helyre tettük idén a közbiztonságot és a bûn-

megelõzést. Ezért 2 fõ szabadidõs rendõrt is alkalmazunk és
felújítottuk a Malom utcában a számukra biztosított helyiséget,
számítógépeket vásároltunk és adtunk a munkájuk könnyítésére. 
Kiemelten szeretnénk kezelni és támogatni a polgárõreinket is,
hiszen ettõl az évtõl már két csapat is mûködik Üllõn. Minden
fórumon kértük, hogy a polgárõröknek több jogot és lehetõség
szerint több pénzt biztosítsanak fentrõl is, hiszen önzetlenül,
társadalmi munkában végzik feladataikat. Örülünk, hogy egyre
több fiatal jelentkezik. A rendõrséggel igyekszünk szorosabbra
fûzni a kapcsolatukat, hiszen a jelenlegi helyzet nem azt mutat-
ja, hogy a rendõrség állománya hamarosan növekedni fog!
A másik kiemelt szervezet az Üllõi Tûzoltó Egyesület, mely
szintén megérdemli a támogatásunkat. Idén szervezik meg a 
III. Nemzetközi Tûzoltó Viadalt, mely júniusban lesz a Dóra
majorban.

Fejlesztések, vállalt feladatok

– A 2008. évrõl áthúzódó beruházás a Sporttelep létesítése,
melynek készültsége jelenleg 95 %-os. Májusban szeretnénk
átadni, remélem az odavezetõ út is megépül addig.
– Óvoda férõhely bõvítésére keressük a megoldást, hiszen máris
túlzsúfoltak az óvodák. 2010-tõl pedig a jogszabály elõírja,
hogy már a 3 éves korú jelentkezõ gyermekeket is fel kell ven-
nünk (eddig csak 5 éves kortól volt kötelezõ), ez azt jelenti,
hogy legalább 2 csoport bõvítésére lesz szükségünk.
– Szabadidõparkot fogunk létesíteni a Sporttéren.
– Az Agyagosban szeretnénk tovább fejleszteni a meglévõ ját-
szóteret, ahol a nagyobb,  10-16 éves  gyermekek  is megtalálják
a nekik megfelelõ eszközöket.



– Az intézményeink állagmegóvása kiemelt feladat:
• Elsõsorban az Állomás utcai óvoda tetõszerkezetének felújí-

tására, illetve az elõtér bõvítésére gondolok.
• Felújítjuk a Szövetkezet u 10. szám alatt lévõ ingatlanunkat,

melyben a Csatornatársulat mûködött.
• A Közösségi Házunkra is és az Általános Iskolánkra is

áldoznunk kell.
– Fontosak a Viziközmûvekkel kapcsolatos feladataink is:

• Gyár utcai belvizes terület vízelvezetés megoldására kiviteli
terv készítése.

• 106-os csatorna további felújítása (2. ütem Árvácska u.)
• Csapadékvíz-elvezetõ, szikkasztó árkok felújítása.
• Iskolaudvaron vízvezeték cseréje és burkolat felújítása.

– Úthálózatunk építése, javítása is folytatódik
• Jelenleg 26 utca tervét készíttetjük el. Néhány utcát szeret-

nénk önerõbõl rendbe hozni, a fontosabb, költségesebb fel-
újításokra pedig pályázatot nyújtunk be. Folytatni fogjuk a
járdaépítési akciónkat is. 

• A Katolikus temetõben reményeink szerint megépül a beve-
zetõ út és megoldjuk a csapadékvíz-elvezetést.

– Költségvetésünkben szerepel az Integrált Városfejlesztési
Stratégiai Terv készítése, melybe természetesen a lakosságot is
szeretnénk bevonni, hiszen hosszú távú tervrõl beszélünk. 
A Hivatal mögötti területet szeretnénk olyanná formálni, ahol
szívesen sétálna idõs és fiatal egyaránt. Kisvárosunk egyetlen
értékes központi területét közösen szeretnénk megálmodni. 
A terv elkészülte után  ha a lehetõségek megengedik,  pályáza-
tot fogunk benyújtani a megvalósításra.
– 500 m3-es víztorony megépítését tervezzük a Sporttéren, a
tervek már elkészültek a vízjogi engedély folyamatban van.
– Szennyvízkérdés megoldása is fontos feladatunk, a szennyvíz-
tisztító bõvítésére is keressük a megoldást, ez az idõszak a ter-
vezési fázisnak kedvez.
– Környezetvédelmi feladataink:

• A szelektív hulladékgyûjtés megvalósítását fogjuk kezde-
ményezni, egyelõre zsákos megoldással.

• Igyekszünk odafigyelni az energiatakarékos eszközök be-
szerzésére.

• Újrahasznosított anyagok fokozott használata a cél!
A város vagyonát inkább növelni szeretnénk, és nem eladni,

ingatlancserére illetve vásárlásra gondolok.

A pályázati lehetõségek

A már elnyert pályázatokból valósulnak meg ebben az évben a
következõk:
• Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
• Iskola taneszköz-beszerzése
• P+R parkoló. A vasút mindkét oldalán, térfigyelõ kamerával

ellátott parkolók és kerékpártárolók lesznek kialakítva. 

A következõket reméljük további pályázati pénzbõl meg-
valósítani:
• Útépítések
• Településközpont fejlesztés
• Szennyvízkezelés
• Parkoló építés
• Hulladékgazdálkodás fejlesztése
• Épületek energetikai felülvizsgálata, korszerûsítése

A Képviselõ-testület intézményeink számára csupán + 4 %-ot
határozott meg a dologi kiadásaik növelésére. Elmondhatom,
hogy ezen a kereten belül mozgott minden egyes intézményünk
és mindannyian a takarékosság és a gazdaságosság elvét tartják
szem elõtt.

Üllõn a 2009-es esztendõben a nehézségek ellenére is nyugod-
tak lehetünk, intézményeink megfelelõ szinten tudnak mûködni
és a fejlesztésekkel sem állunk meg, hiszen tartalékaink még
vannak!

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Harmónia Zeneiskola
Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Adója 1%-át kérjük, adományozza 
az alábbi civil szervezeteknek illetve egyházaknak:

Adorján Endre Tûzoltó Egyesület  18677746-1-13

Közalapítvány az üllõi temetõk 

szépítésére és fejlesztésére 18675380-1-13

Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41

"Szemünk fénye" Nagycsaládosok Egyesülete  18670196-1-13

Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13

Üllõi Gyermekekért Alapítvány 19180083-1-13

Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 18664940-2-13

Alapítvány Monor és Környéke biztonságáért 19183440-1-13

Magyar Evangélikus Egyház 0035

Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyar Református Egyház 0066

Üllõi Templomért Alapítv. 18703351-1-13

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

Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány

18706550-1-13

Merczel Erzsébet Alapítvány 18711262-1-13

Számítástechnika tanfolyamokat indítunk 
az Üllõi Közösségi Házban.

1. ECDL képesítést adó 140 órás tanfolyam
2. “Abszolút kezdõ” tanfolyam (30 óra)

A tanfolyamok 10 fõ 
jelentkezése esetén indulnak. 
Érdeklõdésüket várjuk 
a Közösségi Házban, 
vagy a 321-933-as telefonszámon.
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KEDVES ÜLLÕI FIATALOK!

Üllõ nevét nem is olyan régen még jegyezték a kézi-
labda rajongók, talán ismét van erre esély?

Az Üllõi Férfi Kézilabda csapat az Üllõi
Városi Kézilabda Sport Klub égisze alatt
2008-tõl a Sportcsarnokban heti két alkalom-
mal (kedd és csütörtök) edzéseket és edzõ-
meccseket tart. Részt vesz a Pest Megyei Kézi-
labda Bajnokságban, ahol változó helyszíneken
méretik meg felkészültségüket és folyamatosan fejlõdõ tudá-
sukat. A játékosok részben üllõiek, valamint a környezõ telepü-
lésekrõl járnak. A klubnak nagy szüksége van fiatal üllõi játéko-
sokra. ”szívesen várja a kezdõket és az érdeklõdõket is”.
Ha valaki kedvet és erõt érez, ahhoz, hogy részt vegyen a rend-
szeres helyi és kedvezõ sportolási lehetõséghez kérem, érdek-
lõdjön az alábbi telefonszámon:

Barta István
06 30 231-3348

Amit a tibeti buddhizmusról
tudni akarsz…

címmel buddhista utazó tanító
elõadása, 

kérdések és válaszok 
2009. március 27-én 18 órai

kezdettel
a Vargha Gyula Városi

Könyvtárban
(2225 Üllõ, Vasadi u 1.).
Szeretettel várunk minden

érdeklõdõt!

”
Az elõadás az EZO-Klub

keretében lesz.”

BBÖÖJJTTII  HHAANNGGVVEERRSSEENNYY
2009. április 4-én 18 órakor
az Üllõi Református Templomban

KKöözzrreemmûûkkööddiikk::
A fóti kántorképzõ Mandák Kórusa
Vezényel: Abaffy Nóra és Balás István

ÁÁhhííttaattoott  ttaarrtt::
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

AAzz  üüllllõõii  eevvaannggéélliikkuussookk  sszzeerreetteetttteell
mmeegghhíívvjjáákk  ÖÖnntt  ééss  ccssaallááddjjáátt..  

TISZTELT SZÜLÕK!
ÉRTESÍTÉS a 2009/2010-ES TANÉV ÓVODAI

BEÍRATÁSÁRÓL!

• Április 6-án 8-18-ig Pitypang Óvoda (Faiskola u.21.)
• Április 7-én 8-18-ig Napraforgó Óvoda (Templom tér 2.)
• Április 8-án 8-18-ig Bóbita Óvoda (Állomás u. 21.)
• Április 9-én 8-18-ig Gyöngyvirág Óvoda 

(Gyöngyvirág tér 2.)

• Pótbeíratás ideje: 2009. április 16-án (csütörtökön), 
minden óvodában: 8-12-ig

Kérjük a T. Szülõket, hogy gyermeküket abba az óvodába
írassák be, ahová a felvételüket szeretnék kérni. 
Továbbá a beíratáshoz a szülõ és a gyermek személya-
zonosító iratait feltétlenül vigyék magukkal.

Dr. Gazsi Csaba
Igazgató

KKööllttéésszzeett  NNaappjjaa,,  2009 Üllõ

Április 6-án, 18 órától Földes László, HOBO
József Attila estje az Üllõi Közösségi Házban

Jegyek 1000 Ft-os áron elõvételben 
és a helyszínen is vásárolhatók, 

vagy megrendelhetõk a 
321-933-as 

telefonszámon.

Mocsári Károly
tavaszköszöntõ koncertje 

a Vigadóban

Válogatás Liszt: Magyar rapszódiákból
2009. március 28. 18 óra Vigadó, Díszterem 

/Monor, Kossuth L. u. 65./
Jegyek 1500 és 800 forintos áron kaphatóak 

a Vigadó emeleti pénztárában.
Információ, jegyrendelés 

a 06-29/413-212-es telefonszámon

A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
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2009. március 26-án, 16 óra
LL..  SSzzaabbóó  EErrzzsséébbeett üvegtervezõ iparmûvész   
Munkácsy-díjas, Érdemes mûvész kiállítása

HHeellyysszzíínn::
Vargha Gyula Városi Könyvtár

AA  kkiiáállllííttáásstt  mmeeggnnyyiittjjaa::
Hamikus Ferencné

Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Igazgatója

AA  kkiiáállllííttááss  mmeeggtteekkiinntthheettõõ::  2009. április 10-ig.

ÁÁrrppáádd--nnaappii  pprrooggrraammookk
2009. március 26-án

TTöörrttéénneellmmii  aakkaaddáállyyvveerrsseennyy,,  1133  óórraa
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
felsõ tagozatos tanulói számára

• Meghívott vendég: Fehér László
fõtanácsos

• Helyszín: az iskola alsó szintjén

ÁÁrrppáádd--nnaappii  sszzaavvaallóó  vveerrsseennyy 1144  óórraa
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatos tanulói számára

• Meghívott zsûri tag: Haness Lászlóné
fõtanácsos

• Helyszín: az iskola II. emelete

2009. március 27-én

ÁÁrrppáádd--nnaappii  ÜÜnnnneeppii  EEmmlléékkmmûûssoorr 1133  óórraa
Árpád-díj átadás 

• A díjakat átadja: Kissné Szabó Katalin
polgármester

Hamikus Ferencné
igazgató

• Helyszín: az iskola II. emelete

KKiissttéérrssééggii    nnééppttáánncc  ttaalláállkkoozzóó 1144..3300  óórraa

• Fellépnek: A Kistérség meghívott néptáncosai
• Találkozót megnyitja: Kissné Szabó Katalin

Üllõ Város Polgármestere
• Díjakat átadja: Hamikus Ferencné

igazgató
• Helyszín: Városi Sportcsarnok

EEmmlléékkeekk  eeggyy  kkiissvviirráággrróóll

Láttuk kibújni gyenge piciny hajtását, 
Láttuk nõni, erõsödni szárának tartását, 

Hogyan alakult, fejlõdött, változott, 
A nap felé miként nyújtózkodott!

Láttuk titokzatos bimbózó virágát
Láttuk és éreztük szirmai illatát.

Gyönyörködtünk és óvtuk a széltõl is 
Figyeltük levele rezdülésének apró kis titkait!

Egy csoda volt, egy szépséges tünemény! 
Mely kitárulva, tisztán nézett a fény felé! 

Élvezte az élet megannyi örömét 
Boldog volt és nem tudhatta, mit jelent a veszély!

Nem gondolta, hogy történhet valami vele 
Egy értelmetlen szönyû vihar szele 

Ami letépheti hófehér harmatos virágát 
Porba tiporhatja a remény álmainak világát!

Láttuk õt, és nem akarttuk elhinni 
Láttuk õt letépve a földre hullani!

Az nem lehet, hogy egy élet így érjen véget!
Még ha egy virág is, tovább Kell hogy éljen!

Egy élõlény a természet varázsa 
Egy kicsiny virág, isten adománya!
Bennünk élsz és itt maradsz örökre! 

Harmatos alkonyróI te jutsz majd eszünkbe!

Kerecsenné Méhes Magdolna

Színházi 
Világnap 
Üllõn
2009. március 27-én, 17 órától 
a Közösségi Házban

Utoljára  Üllõn,

A SSzzíínn--JJááttsszzóó--TTéérr
elõadásában

MMoolliiee''rree::
Kényeskedõk,
avagy a pláza-cicák szívatása

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu



14

R I P O R T

Bemutatjuk Vizi Mónikát 
a Polgármesteri Hivatal költségvetési 
referensét

A Polgármesteri Hivatal a 2008-as év második felében pályáza-
tot hirdetett a költségvetési referens munkakör betöltésére. A pá-
lyázaton ezt a munkakört Vizi Mónika nyerte el, és tölti be né-
hány hónapja. Az új munkatársnõt kérdeztem, terveirõl elképze-
léseirõl, a jövõrõl.

KKéérreemm,,  mmuuttaattkkoozzzzoonn  bbee  nnééhháánnyy  mmoonnddaattbbaann::
December elsejétõl töltöm be a hivatalban a költségvetési refe-
rens munkakört. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy kis településérõl szárma-
zom, onnan kerültem 18 évesen Budapestre, ahol elkezdtem fel-
sõfokú tanulmányaimat. Az ELTE magyar szakát 2004-ben, a
Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Fõiskolai karát
pedig 2006-ban végeztem el, majd folytattam tanulmányaimat
az egyetemi szintû képzésen, költségvetési ellenõrzés szakirá-
nyon, ahol 2008. évben szereztem meg harmadik diplomámat.
Elõzõ munkahelyem az Adóhivatal volt, ahol elõször végrehaj-
tóként, majd belsõ ellenõrként dolgoztam. A közelmúltban Mo-
norra költöztünk, mivel nagyon megterhelõ volt a bejárás, ezért
pályáztam meg az állást, úgy gondoltam, ha sikerül, közelebb
kerülök otthonomhoz.
HHooggyyaann  ffooggaaddttáákk  kkoollllééggaannõõii,,  kkoollllééggááii??  
Mindenkitõl sok segítséget kaptam a beilleszkedés idõszakában.
Külön köszönet jár ezért a közvetlen munkatársaimnak Vargáné
Harmath Ágnesnek, irodavezetõnknek, Tóthné Kökény Zsuzsá-
nak és a Pénzügyi Iroda dolgozóinak.
AAzz  öösssszzbbiizzoottttssáággii  üülléésseenn,,  ––  aahhooll  aa  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvveettééss
mmeeggttáárrggyyaalláássaa  vvoolltt  nnaappiirreennddeenn  ––  llááttvváánnyyooss  ééss  ttaarrttaallmmaass  vvoolltt
aa  mmuullttiimmééddiiááss  bbeevveezzeettõõ  eellõõaaddáássaa,,  aammeellyyrrõõll  mmiinnddeennkkii  eelliiss--
mmeerrõõeenn  nnyyiillaattkkoozzootttt..  SSookksszzoorr  hhíívvjjaa  sseeggííttssééggüüll  aa  sszzáámmííttááss--
tteecchhnniikkáátt??
Igyekszem a technika eszközeit segítségül véve átláthatóbbá
tenni elõadásaimat, elõterjesztéseimet. Nagyon szeretem a szá-
mítástechnikát, az informatikát, nyilván ezeknek a lehetõségeit
kihasználva nagyon szemléletessé lehet tenni egy-egy téma be-
mutatását. 
Több informatikai rendszer bevezetésében, tesztelésben mûköd-
tem közre a korábbi években, mint pl. iskola mellett dolgoztam
a Kéményseprõ Vállalatnál, ahol egy SAP alapú, központosított
vállalatirányítási rendszert vezettünk be, illetve késõbb végre-
hajtóként az elektronikus árverés bevezetésének folyamatában
vettem részt, melyeket azóta is figyelemmel kísérek.  
Az egyetemen arra a szemléletmódra tanítottak, hogy munká-
inkban a közigazgatási-, közgazdaságtani-, jogi- és pénzügyi
szemléletmód ötvözõdjön.
Tekintettel arra, hogy végzett pedagógus is vagyok, talán könnyeb-
ben és érthetõbben tudom átadni ezt a meglehetõsen száraz és
nehezen érthetõ anyagot.
KKööllttssééggvveettééssii    rreeffeerreennsskkéénntt  kkeerrüülltt  aa  hhiivvaattaallbbaa..  MMiitt  jjeelleenntt  eezz,,
ééss  mmiillyyeenn  mmuunnkkáátt  vvééggeezz??
Egyelõre a pénzügyi munkának az elemzõ részét, a már elké-
szült adathalmaz lefordítását, érthetõbbé tételét végzem. De-
cemberben a költségvetés tervezésében, elõkészítésében mû-

ködtem közre Vargáné Harmath Ágnes
irodavezetõvel és a témának Képviselõ-
testület elõtti elõadását én készítettem.
Az elõkészítõ, elemzõ munkám a döntés-
elõkészítési mechanizmust segíti, célom
az, hogy érthetõbbé tegyem az anyagot, és
mindenki eligazodjon a számok világá-
ban, továbbá kifejtem, hogy egy-egy meg-
határozás mit takar, melyek azok a té-
nyezõk, amelyek a döntéseket befolyásol-

hatják. A pénzügyi folyamatba építhetõ kontroll-pontok keresé-
sén is dolgozom jelenleg. Tekintettel arra, hogy az összeállítás,
kimutatás nem pénzügyi szakembereknek készül, prezentációi-
mat szakkifejezések nélkül készítem – mindezzel könnyebbé
téve a döntéshozók munkáját. 
Jelenleg folyamatosan készítek kisebb pénzügyi programokat,
amelyek használatával szeretném könnyebbé tenni a saját mun-
kánkat – több idõt szentelve így egyéb feladatokra, illetve má-
sok számára pedig sokkal érhetõbbé, szemléletesebbé tenni az
üléseken elõterjesztett témákat.
AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  bbeevveezzeettééssrree  kkeerrüülltt  aa  ffeellaaddaattffiinnaannsszzíírroozzáássii
mmóóddsszzeerr..  KKéérreemm,,  iissmmeerrtteessssee  eennnneekk  lléénnyyeeggéétt..
Ez egy nagyon ésszerû program, amely feladatokhoz rendel
hozzá összegeket, valamint létszámot. Ezzel a módszerrel moti-
váltabbá lehet tenni az intézményeket a többletfeladatok elvég-
zésére, átláthatóbbá teszi az intézmények finanszírozását és így
ellenõrzésük is sokkal könnyebb lesz. Volt belsõ ellenõrként
nagyon fontosnak tartom, hogy a kiosztott közpénzek felhasz-
nálását a fenntartó intézmény nyomon követhesse, és azt folya-
matosan ellenõrizni tudja.
A közpénzek felhasználásának negyedéves ellenõrzése kötelezõ
a fenntartó részérõl, 2009. évben elsõ alkalommal ez március-
ban fog megtörténni.
MMiikk  aa  tteerrvveeii,,  ccéélljjaaii,,  mmiitt  sszzeerreettnnee  mmeeggvvaallóóssííttaannii??
Szeretnék egy együttmûködõbb, átláthatóbb közigazgatást önkor-
mányzati szinten. Nagyon fontosnak tartom, hogy akik együtt dol-
goznak, azt a közös célok érdekében tegyék. A költségvetés
szerkezetét tekintve – a jogszabályoknak való megfelelésen túl
– pedig egy modernebb, dinamikusabb e-közigazgatás mielõbbi
bevezetését képviselem döntéseimmel. 
Kell egy másféle szemléletmód, amely némileg oldja a közigaz-
gatás e zárt és szûk kereteit. 
Korábbi tapasztalataim alapján, lehetséges a versenyszféra egyes
elemeinek beépítése a közigazgatás hierarchikus menetébe.
Figyelmem a munkafolyamatok leegyszerûsítésére, hibalehetõ-
ségek kiszûrésére is irányul. Mérlegelni kell egyes pénzügyi
döntések végkimenetelének hatásvizsgálatát, mellyel kedvezõb-
bé lehetne tenni Üllõ városát a vállalkozások számára. 
Mindezen döntések elsõdleges célja azonban továbbra is a
lakossági igények szem elõtt tartása, illetve, hogy az emberek
meg legyenek elégedve Önkormányzatuk munkájával.
MMuunnkkáájjááhhoozz  kkíívváánnookk  ssookk  ssiikkeerrtt  ééss  jjóó  eeggéésszzssééggeett……

A fent leírtakból adódóan joggal következtethetünk arra, hogy a
hivatal pénzügyi irodája egy jól képzett szakemberrel bõvült, és
így könnyebben lehet a növekvõ feladatoknak eleget tenni,  ill.
az új kihívásoknak megfelelni.

Kiss Tibor
a VKB külsõs tagja

V
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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
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Lakossági tájékoztató az ebek veszettség elleni
védõoltásának új szabályairól

A 2009. január 01-tõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes sza-
bályairól szóló 164/2008(XII.20.) FVM rendelet elõírása következtében részben
megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni védõoltáshoz kapcso-
lódó szabályok.

1. A korábbiaktól eltérõen 2009. január 01-tõl az eb tartója nem a területileg illeté-
kes önkormányzatnak, hanem az eb tartója által szabadon választott magán állator-
vosnak köteles bejelenteni, ha a kutyája:

• a három hónapos kort elérte,
• elhullott vagy elkóborolt,
• új tulajdonoshoz került. Ez utóbbi esetben az új tulajdonosnak szintén be kell

jelentenie az eb tulajdonába kerülését az általa szabadon választott magán-állat-
orvos felé, lehetõleg a kutya oltási könyvének bemutatásával.

2. Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának
kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 na-
pon belül veszettség ellen saját költségén beoltatni, az oltást követõen 6 hónapon
belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

3. A kutyák veszettség elleni védõoltást csak érvényes kamarai mûködési engedély-
lyel rendelkezõ magán-állatorvos végezheti.

4. A rendelet 2009. január 01-tõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásá-
nak igatolására vagy útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új, a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara által jóváhagyott, egyedileg sorszámozott oltási könyvet
(Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elõ.
2009-ben csak azoknak az állatoknak kötelezõ, az új rendelet elõírásainak megfe-
lelõ Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelynek 2009. január 01-ig még nem
kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótol-
ni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden
egyéb esetben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállí-
tott oltási könyvek. 2010-ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ
oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen
beoltják.

5. Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti
(érvényes) veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, ugyanúgy, mint az
embert mart ebet. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra
hatósági megfigyelés alá kell vonni, és – amennyiben még nincs – az ebeket elek-
tronikus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költ-
ségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az  érvényes
veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ aggályos ebet veszettség ellen be kell
oltani. Az oltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság
szabható ki.

6. Az állattartó köteles az oltási könyvet/kisállat egészségügyi könyvet/útlevelet
megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi
hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy mindezeket a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás
érvényességének bizonyítása céljából.

Rudó József
hatósági fõállatorvos

Az Üllõi Városi
Sportcsarnok 
márciusi programja

Március 24-én 18 órakor 
Magyarország - Törökország 
Nõi Junior kézilabda mérkõzés 

a Thermik Kupáért.

Visszavágó március 25-én 16 órakor.

MINDKÉT MÉRKÕZÉS
MEGTEKINTÉSE INGYENES!

• Rendszeres programok

Jóga csütörtök - 18:30

Krav-maga kedd, csütörtök - 20:00

Aerobik kedd, péntek - 19:00

Aerobik szerda - 18:00

Judo kedd, csütörtök - 16:30

Hastánc kedd - 18:00

Gyermektánc hétfõ - 17:00

HELYESBÍTÉS!

Az Üllõi Hírmondó 2009. januári
számában hibásan szerepelt a
Mindenki Karácsonya ünnepség-
rõl szóló tájékoztatóban a kará-
csonyfa felajánlást tevõ család
neve.

A fenyõfát CCssiillllaaggnnéé  SSóóttii  MMáárriiaa
(Hunyadi u. 14.) ajánlotta fel vá-
rosunk számára.

A Városi Sportcsarnok elõtt felál-
lításra került fenyõfát a SSmmaarraaggdd
KKeerrttéésszzeettii  ÁÁrruuddaa  BBtt.. ajánlotta fel.

Köszünjük a felajánlásokat és
elnézést kérünk az érintettektõl.

A Szerkesztõ Bizottság

HELYESBÍTÉS!

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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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 !
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A derékfájásról II.

Lényeges, hogy a derékfájás esetén mikor lehet számítani a fáj-
dalom spontán megszûnésére, és mikor kell orvoshoz fordulni.
Idõnként rossz mozdulatra, túlterhelésre jelentkezõ fájdalom.
Szokatlan terhelés pl. emelés, ill. rossz mozdulat váltja ki. 
A fájdalmat legtöbbször izomgörcs okozza.
Néhány óra vagy nap, de legkésõbb 1-2 hét alatt magától is
megszûnik. Kezelése meleg pakolással, fürdõvel, pihenéssel és
fájdalomcsillapítók alkalmazásával történhet.

Állandó, terhelésre fokozódó derékfájdalom.

Ülõ, vagy tartósan egyhelyben álló foglalkozásúak, ill. a gerinc
statikai hibái (pl. hanyag tartás, gerincferdülés) esetén jelent-
kezik. Ilyenkor az ágyéki gerinc túlterhelt. Fontos felismerni és
korrigálni, a tartási hibákat. Meg kell erõsíteni a gerinctartó
izomzatot. Rövid séta javasolt az ülés és a tartós állás megsza-
kításaként.

Erõs, lábba sugárzó derékfájdalom, amire éjszaka is feléb-
redünk.

Nagy valószínûséggel porckorongsérv áll a panaszok hátteré-
ben. Az alsó végtag fájdalma mellet furcsa hidegérzés:

”jéghideg a lábam” vagy ellenkezõleg forróságérzés: ”mintha
tûzzel égetnének” is jelentkezhet. A láb fájdalma gyakran járás-
kor, néhány méter megtétele után lesz
Kifejezett, pihenés hatására megszûnik. Ha néhány napos kímé-
let, megfelelõ mennyiségû fájdalomcsillapító és izomlazító sem
javítja a panaszokat, esetleg alsóvégtag-gyengeség jelentkezik,
feltétlenül keressük fel a háziorvost.

Baleset, elesés, ütés utáni derékfájdalom.

Komoly baleset, ütés kapcsán felmerülhet, hogy a csigolya töré-
se okozza a derék fájdalmat.
Ezt a feltevést a röntgen igazolja. Ha nem látszik törés, de a
panaszok 3-4 hét után változatlanul intenzívek, a vizsgálatot
meg kell ismételni, mert a törés sokszor csak késõbb látszik 
a felvételen.

Fõként éjszaka jelentkezõ derékfájdalom láz, hõemelkedés, 
rossz közérzet kíséretében.

Ilyen esetben gyulladásos, vagy baktérium okozta derékfájásra
kell gondolni. Feltétlenül forduljunk orvoshoz!

Erõs éjszakai fájdalom, étvágytalanság, fizikai gyengeség,
jelentõs fogyás kíséretében.
Ezek a tünetek komoly betegséget sejtetnek a derékfáj-
dalom hátterében. Akár daganatos betegségre is kell
gondolni.

Porckorongsérv operációja után kiújuló derék-
fájás.

A gerincsérv mûtéte után a panaszok nem mindig,
vagy csak lassan szûnnek meg, amit az ideggyök
körüli vizenyõ, a még fennálló izomgörcs vagy a fáj-
dalomkerülõ testtartás okozhat.
Ha röviddel a mûtét után fokozódó, éjszaka, ágyme-
legben erõsebb, esetleg lázzal, hõemelkedéssel kísért
derékfájdalom jelentkezik, feltétlenül keressük fel 
a mûtétet végzõ orvost, mert a mûtét szövõdménye-
ként fertõzés, csigolyagyulladás alakult ki és tartós
antibiotikum szedésre lehet szükség.

Hasznos tanácsok ülõmunkát végzõknek
Ülés közben gyakran változtassuk testhelyzetünket, így a gerin-
cet ért terhelés helye is megváltozik.
Ülés közben néha nyújtózkodjunk!
Csússzunk a széken egyszer elõre, egyszer hátra, helyezzük a
testsúlyt hol az egyik, hol a másik oldali csípõre!
Néha nyújtsuk a lábunkat a talajon, néha nyújtsuk keresztbe.
Ügyeljünk arra, hogy üléskor a térdek a csípõnél ne kerüljenek
magasabbra, és a vállak lazák legyenek!
Támasszuk meg a derekunkat egy akkora (ne túl vastag) párná-
val, ami éppen kiegyenlíti a gerinc természetes görbületét (így 
a terhelés részben áttevõdik a háttámlára)!
Ügyeljünk a helyes székválasztásra! A jó szék támlája a lapoc-
ka alatt végzõdik, kidomborodó, a kidomborodás magassága
pedig állítható, hogy megtámassza az ágyéki gerincet. A szék
magassága is állítható és van karfája, ülõfelülete vízszintes és
kissé lejt elõre, és lábzsámoly is tartozéka.
A számítógép monitorát állítsuk szemmagasságba!
A billentyûzet használatakor támasszuk meg alkarunkat!
Kerüljük az ülés túlzott hátradöntését. A 30 foknál nagyobb
döntés már a nyaki gerincre és a vállakra ró nagyobb terhet.

Szerkesztette: dr Lõréné Rónaszéki Beáta - gyógyszerész

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
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Felhívjuk figyelmét, hogy a cikk csak tájékoztató jellegû. Mivel
nem minõsül teljes körû tájékoztatásnak, így az ügyvéddel való
személyes találkozás konkrét ügyek esetében elengedhetetlen.

5. BUKTATÓ: VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK 
PONTATLAN TERVEZÉSE

Jogvita alakulhat ki a felek között, illetve a szerzõdés teljesítése
is veszélybe kerülhet, ha a vételárral kapcsolatos rendelkezések
nem megfelelõen kerülnek megtervezésre, és e pontatlanság a
szerzõdésbe is belekerül. Ezért ha nem egy összegben és kész-
pénzben történik a kifizetés, akkor a szerzõdésben kell rögzí-
teni:
1. A vételár pontos összegét.
2. Ha nem egyben kerül kifizetésre, akkor meg kell jelölni a
szerzõdéskötéskor kifizetett összeg nagyságát és azt, hogy ezt a
felek minek tekintik. A vételárrészlet ugyanis lehet foglaló vagy
elõleg is, eltérõ jogkövetkezményekkel (lásd a 6. buktatót).
3. A teljes vételárból fennmaradó összeget és kifizetésének pon-
tos idõpontját.
4. Ha a vevõ nem készpénzben fizet, úgy az eladó által meg-
jelölt bank számlaszámát és azt az idõpontot, ameddig az össze-
get át kell utalni. Ezek a szabályok érvényesek több részletben
való fizetés esetén is.

6. BUKTATÓ: A FOGLALÓ ÉS AZ ELÕLEG ÖSSZETÉVESZTÉSE

A foglaló a szerzõdés beteljesedését, végbemenetelét szolgálja.
A foglalót mindig a vevõ adja, és kizárólag a szerzõdés megkö-
tésekor lehet adni a kötelezettségvállalás jeléül. A késõbbi viták
elkerülése végett a szerzõdés megkötésekor átadott pénzössze-
get vagy más dolgot csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez
a rendeltetése a szerzõdésbõl kétségtelenül kitûnik. Ezért fontos
a szerzõdésben egyértelmûen és pontosan megnevezni az áta-
dott pénzösszeg foglaló jellegét. Már az ingatlan adásvételének
tervezésekor is érdemes tudni, hogy a foglaló a finanszírozás
szempontjából hogy mûködik. A foglalót, ha a szerzõdést tel-
jesítik, a vételárba egyszerûen be kell számítani. Ha viszont a
szerzõdés a vevõ hibájából nem teljesedik be, az átadott foglalót
elveszíti. Ha az eladó hibájából történik a szerzõdés meghiú-
sulása, akkor az eladó a kapott foglaló kétszeresét köteles meg-
fizetni. Amennyiben a szerzõdés mindkét fél hibájából szûnik
meg, vagy egyik fél sem felelõs, vagy közös megegyezéssel
bontják fel, akkor a foglaló visszajár a vevõnek. A foglaló mér-
tékét a szerzõdõ felek határozzák meg, de általában a vételár 
5-20 %-a szokott lenni. Ha a foglaló túlzott mértékû, a bíróság
mérsékelheti azt. A gyakorlatban általában a vételár 25 száza-
lékánál magasabb mértékû foglalót tekintik túlzottnak. Az, hogy
a konkrét esetben adott foglaló túlzott-e vagy sem, mindig az
ügyletkötés valamennyi körülményének vizsgálata után dönt-
hetõ el. Ahogy már a korábbiakban kiderült, fontos a szerzõdés-
ben pontosan és egyértelmûen meghatározni, hogy mikor esik
szó elõlegrõl és mikor foglalóról. A foglalóval ellentétben az
elõleg nem szerzõdést biztosító mellékkötelezettség, hanem
elõrefizetés, jelképes értékû. Ha a szerzõdés megkötése meghiú-
sul, az elõleg teljes összege visszajár. Vannak esetek, amikor a
szerzõdést kötõk abban a tudatban vannak, hogy az átadott
összeg foglalónak számít, pedig valójában elõlegnek minõsül.

Erre a legkézenfekvõbb egyik példa az, amikor az áta-
dott pénzösszeg foglalójellege nem tûnik ki
egyértelmûen a szerzõdésbõl, a másik pedig az, amikor

a foglaló mértéke meghaladja a 20 százalékot: ilyenkor ugyanis
a bírói gyakorlat vételárrészletnek elõlegnek tekinti a foglalót.

7. BUKTATÓ: HIBÁS KÖLTSÉGFELMÉRÉS

Gyakran jelent nehézséget, hogy az ingatlan adásvételével kap-
csolatos költségekkel a felek nincsenek tisztában, így ezek meg-
lepetésként érik õket. Ha röviden kell az adásvétel költségvise-
lésének gyakorlatát ismertetni, akkor azt lehet mondani, hogy a
Polgári Törvénykönyv alapján és a kialakult gyakorlat szerint az
eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltün-
tetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket. Továbbá meg-
határozott esetekben adófizetési kötelezettsége is van. A vevõ vi-
seli a szerzõdéskötési költségeket, a visszterhes vagyonátruhá-
zási illetéket, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit. Fontos azonban
tudni, hogy a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek a fen-
ti költségvetési szabályoktól.

BÓNUSZ: A TERMÕFÖLD IS INGATLAN 
– SPECIÁLIS SZABÁLYOKKAL

Mindenek elõtt tisztázni kell, hogy mi is a termõföld és miben
tér el a tanyától, mielõtt részletesebb szabályozási kérdésekbe
belemennénk. A termõföld az a földrészlet, amelyet a település
külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümöl-
csös, kert, rét, legelõ (gyep), nádas, erdõ, fásított terület mûve-
lési ágban vagy halastóként tartanak nyilván; a tanya a település
külterületén lévõ mezõgazdasági termelés (növénytermesztés és
állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgo-
zás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület,
épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó,
legfeljebb 6000 m2 területû föld együttese. 
Belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése Tulajdonszerzésnek
kell tekinteni a termõföld tulajdonjogának – ideértve a rész-
arányként meghatározott tulajdont is – bármilyen jogcímen
(szerzésmódon) történõ megszerzését, kivéve a törvényes örök-
léssel, az elbirtoklással, ráépítéssel, kisajátítással és a kárpótlási
célú árverés során történõ tulajdonszerzést. Nagyon fontos kor-
látozás, hogy belföldi magánszemély termõföld tulajdonjogát
csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában
legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona (a to-
vábbiakban: AK) értékû termõföld legyen. 
Következõ számunkban beszámolunk a termõföldért életjáradé-
kot programról. (Folytatjuk)

Dr. Hajnal Károly ügyvéd

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 2009. február 24-
tõl október 20-ig elõadás sorozat, szakmai fórum indult a föld-
tulajdonosok és földhasználók, valamint minden kedves érdek-
lõdõ részére minden kedden 15 órától a Vargha Gyula Városi
Könyvtárban. Alkalom nyílik rá minden hónap elsõ keddjén
ugyancsak a könyvtárban ezen elõadás sorozat keretében, hogy
Ön személyesen is konzultáljon termõfölddel kapcsolatos
kérdésekben jogi szakértõnkkel, dr. Hajnal Károly ügyvéddel,
mezõgazdasági szakjogásszal, legközelebb április 7-én szintén
15 órai kezdettel. Várjuk érdeklõdésüket!

Hajnal Tünde

Az ingatlan adásvétel 15 buktatója - II. rész



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

NOSZTALGIA TRAFIK
Minden kedves Hölgyvásárlónknak Boldog Nõnapot kívánunk!

Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség
• Újság
• Márkás italok
• Illatszer
• Ajándéktárgyak

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

Az FM (Federico Mahora) parfüm 
kizárólagos forgalmazója

Olcsó árakkal várjuk Önt, a Penny Markettel szemben, a Lovasbolt mellett!

KÖNYVELÉS

– egyéni vállalkozások
– társas vállalkozások (BT, KFT, KKT, Non-Profit szervezetek) teljes

körû könyvvezetését, bér-, tb-, munkaügyi ügyintézését.
– Mérlegkészítés

– APEH bevallások, adatszolgáltatások elkészítése

– APEH képviselet eseti vagy állandó meghatalmazás

alapján 

– Magánszemélyek személyi jövedelemadó éves bevallásá-

nak elkészítése. (Ingatlan eladással kapcsolatos bevallás is)

MICRO-AUDIT KFT, 
ÜLLÕ

Többéves szakmai tapaszta-
lattal rendelkezõ, regisztrált
könyvelõiroda vállalja:

TTEELLEEFFOONN::  
06-20-4212-865, 06-20-4212-678

RREEDDÕÕNNYYÖÖKK
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN  AA

GGYYÁÁRRTTÓÓTTÓÓLL!!!!
AAlluummíínniiuumm--mmûûaannyyaagg,,  rreeddõõnnyyöökk,,

mmoobbiill--ffiixx,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  nnaappeell--

lleennzzõõ,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  

ÚÚJJDDOONNSSÁÁGGOOKK,,
MMIINNÕÕSSÉÉGG,,  

2299 ÉÉVVEESS  TTAAPPAASSZZTTAALLAATT

AAzzoonnnnaallii  ffeellmméérrééss,,
iinnggyyeenneess  áárraajjáánnllaatt

kkéésszzííttééss!!!!
55%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY!!

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

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



A hiányzó fogak implantátummal
való pótlása már a mindennapi fog-
orvosi gyakorlat részévé vált. Az im-
plantációval kapcsolatos általános
gyakorlat az, hogy a csavarok beül-
tetése után azokat 3-6 hónapig nem
szabad megterhelni. Ez sokszor kihí-
vást jelent mind a beültetést végzõ
fogorvosok, mind a páciensek szá-
mára, hiszen ideiglenes pótlást
legalább 2-3 hétig, végleges fogmû-

vet 3-6 hónapig nem lehet készíteni, illetve késõbb a
csavarok felszabadításához újra fel kell nyitni az ínyt.
Ma már tudjuk, hogy mûtéti technika fejlõdésével, az
implantátumok alakjának (ún. rootform, azaz gyökér
formájú implantátumok) és felszínének áttervezésé-
vel, illetve a korszerû fogpótlástani elvek alkalma-
zásával adott esetben az implantátumok azonnali ter-
helése is szóba jöhet. Ennek feltételei: elegendõ meny-
nyiségû és keménységû csontállomány a beültetés
helyén, illetve a csavar megfelelõ rögzülése a csont-
ban. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, hagyo-
mányos módszerrel kell implantálnunk. A módszer
elõnyei: nem kell kivárni a hónapokig tartó gyógyu-
lási idõt a fogpótlás elkészítésével és a csavarok fel-
szabadítására, azaz az íny újbóli megnyitására nincs
szükség. 

A mûtéti eljárás ugyanúgy zajlik, mint a hagyomá-
nyos implantáció esetében, csak az implantátum
alakja miatt – a fejrész a csavarral egybe van építve –
az ínyt nem a csavarok felett, hanem azok nyaka
körül zárjuk, így az implantátum fejrésze a szájüreg-
be nyúlik. Ebbõl ered az azonnal terhelhetõ rendszer
másik elõnye, hogy mûtét után azonnal ellenõrizhetõ
a csavarok stabilitása a Periotest készülék segítségé-
vel. A készülék apró ütéseket mér a csavarok fejrészé-
re, és azok elmozdulását méri. Amennyiben – 2.00
értéknél kisebb az eredmény, az implantátum stabi-
litása megfelelõ, és varratszedés után el lehet kezdeni
a korona, vagy híd elkészítését.

Denti Implant Clinic

Cím: Airport Hotel Budapest 
(2220 Vecsés, Lõrinci út 130/a.)
www.airporthotel.hu

Tel.: 0630-601-9022
Web: www.dentiimplantclinic.hu
Mail: info@dentiimplantclinic.hu

Implantátumok azonnali terhelése



ÉPÍTKEZÕK FIGYELEM!

Ha Ön építkezik, felújít, vagy lakást vásárol és hozzáértõ
segítségre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

felelõs mûszaki vezetés, mûszaki ellenõrzés, költségvetés
készítés (kölcsönhöz is), mûszaki elõkészítés, anyagigény

számítás, tippek a legjobb be-
szerzési forrásokról,

kivitelezõkrõl.

MMéésszzáárrooss  JJáánnooss
06 (30) 927-9855
06 (29) 320-266

janoskol@t-online.hu



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.

Tungsram normál izzók  

25W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
40W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
60W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
75W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
100W E27  . . . . . . . . . . . .45.-

Tungsram kompakt fénycsõ 

9W E27 mini eco  . . . . .626.-
11W E27 mini eco . . . .626.-
15W E27 mini eco . . . .686.-
20W E27 mini eco . . . .686.-

((66000000  óórrááss  éélleettttaarrttaamm))



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 és kínálunk.

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

alomhaus@gmail.com



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

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

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

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

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!

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

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

RRÓÓZZSSÁÁSS
ÜÜVVEEGGIIPPAARRII  KKFFTT..
Rózsás István ügyvezetõ

Telefon: 06-20/211-68-90

ÜÜvveeggeezzééss::
--  HHõõsszziiggeetteelltt  üüvveeggeekk
--  KKaatteeddrrááll  üüvveeggeekk
--  TTüükköörr
--  BBiizzttoonnssáággii  üüvveeggeekk
--  DDrróótttteettõõkk,,  

üüvveeggtteettõõkk  ccsseerrééjjee
--  BBeeééppííttééss
--  ZZuuhhaannyyffaallaakk
--  EErrkkééllyyeekk,,  

kkoorrllááttookk  üüvveeggeezzééssee
--  CCssiisszzoollááss

FFaa--  ééss  mmûûaannyyaagg
nnyyíílláásszzáárróókk
RReeddõõnnyy,,  RReelluuxxaa
--  FFeellmméérrééssee
--  BBeeééppííttééssee
--  SSzzeerreellééssee

FFóólliiáázzááss
RReeddõõnnyy,,  RReelluuxxaa
--  KKiirraakkaattookk  ffóólliiáázzáássaa
--  LLaakkááss  üüvveeggeeiinneekk  ffóólliiáázzáássaa
--  BBiizzttoonnssáággii--,,  

hhõõ--  ééss  fféénnyyvvééddõõ  ffóólliiáákk

HHeellyysszzíínnii  üüvveeggeezzééss,,  ffóólliiáázzááss!!




