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"A SZABADSÁG OTT KEZDÕDIK, 
AHOL MEGSZÛNIK A FÉLELEM."

(Bibó István)

Évfordulók

• 20 éve, 1989. május 9-én
hunyt el Kárteszi Ferenc matematikus,
egyetemi tanár, akadémikus, 
Bolyai János A tér tudománya címû
mûvének közreadója.

• 30 éve, 1979. május 10-én
hunyt el Bibó István magyar jogász, 
társadalomkutató, 1956-ban a Nagy Imre
kormány államminisztere. 

• 60 éve, 1949. május 4-én
született Nagy Gáspár Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar költõ, prózaíró,
szerkesztõ. 

• 60 éve, 1949. május 17-én
hunyt el Balázs Béla magyar író, költõ,
filmesztéta, filmrendezõ.

• 80 éve, 1929. május 10-én
született Kányádi Sándor, romániai
Kossuth-díjas magyar költõ. mûfordító, 
a Digitális Irodalmi Akadémia alapító
tagja. 

• 100 éve, 1909. május 5-én
született Radnóti Miklós, a 20. század
egyik legjelentõsebb magyar költõje.

• 130 éve, 1879. május 7-én 
született Erdõs Renée író, költõ.

• 180 éve, 1829. május 4-én
Bolyai Farkas közzétette matematikai
fõmûve, a Tentamen etc. elõfizetési 
felhívását.

1911-1979
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Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsõs segítség:
Bogdánné Éva, Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.

A nap legizgalmasabb része a gyermek szépségverseny, nagy
sikert aratott. Amíg a zsûri tanácskozott, addig a Webber Musi-
cal Stúdió lépett színpadra, amit sajnos az esõ miatt félbe kellett
szakítani, de a vihar elvonultával ismét övék volt a fõszerep. 
A tátikával a gyerekek bemutathatták mûsoraikat. Az üllõi Mi-
rabell, és a monori táncklubok fergeteges hangulatot teremtettek
a 17 órakor fellépõ Tóth Gabinak, aki az esõ ellenére lejött a
színpadról és a gyerekek körében énekelte el a dalait. 
A tombolasorsoláson nagyon sok értékes nyeremény került ki-
sorsolásra. A Szirének elõadása után a Whiscats együttes és a
Dinoszaurusz Band zárta a napot.
A színpad mellett egész nap kézmûves foglalkozások, légvár,
arcfestés, lufihajtogatás, fafaragás, korongozás várta a gyerekeket.
Mindenki nagy örömére a tûzoltóság és a rendõrség autója
egész nap a kicsik rendelkezésére állt.
Színessé tette az egész napos rendezvényünket a Mecénás Klub
kiállítása, és a Magyarok Szövetsége bemutatkozása a jurta
sátorban, ahol érdekes filmek és beszélgetések hangzottak el a
magyarság valós történelmérõl, szokásairól, kulturális örök-
ségérõl.

Köszönetünket fejezzük ki:
Kissné Szabó Katalin polgármester asszonynak, és a hivatal
dolgozóinak, Tóth Bélának és az embereinek, akik nagy segít-
ségünkre voltak az elõkészületekben. Az Üllõi Sport Egyesület-
nek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a sportpályát. Végh
Zsófinak és Dobrovicz Viviennek az arcfestésért és a lufihajto-
gatásért, Bartha István korongozónak, Semes Bogya Eszter fa-
faragónak, hogy segítettek a gyerekeknek elkészíteni az alkotá-
saikat. 
Konyecsni Dórának és Farkas Vajknak, hogy egész nap a ren-
delkezésünkre álltak a mûsorok felkonferálásában. Az Üllõi
Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesületnek, hogy biztosították a
rendezvény helyszínét. A Tûzoltóknak és a Rendõrségnek a
színvonalas közremûködésért. A Williams TV -nek a majális
közvetítéséért.

Továbbá:
Tesco, Csipet ropiüzem, Military bolt, Dragon PC számítástech-
nikai szaküzlet, Piroska virágbolt, Claudia virágbolt, Boda Béla
szikvízüzem, Szeibertné Birta Andrea kereskedõ, Birta Babett
manikûr, Birta Istvánné pedikûr, Balázs Tünde fodrász,
Schertlin Éva Fornetti üzlet, Oliver pelenkadiszkont, Gabi Köny-
vesbolt, Pall 2000 Kft., Palermo Cukrászda, Premier Garden Kft.,
Szivárvány Favorit Kft., Vargha Gyula Városi Könyvtár, Ré-Ba
zöldségüzlet, Virág Tímea kozmetikus, Zöld Sziget virág –
ajándéküzlet, Krenyóczi Ferencné zöldségüzlet, Bagó László
virágüzlet, Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Boczek
Andrea kereskedõ, Szent Benedek – Szent Ilona gyógyszertár,
Molnár Péterné Avon tanácsadó, Csacsi játékbolt, Andrásik
Papír- írószerüzlet, Strom Kft. Vecsés, savanyítóüzem.

Egyben köszönöm a nagycsaládos egyesület aktív tagjainak a
sok segítséget a szervezésben és a majális lebonyolításában.

Haraszti Mária
Nagycsaládos Egyesület vezetõje

MAJÁLIS

2009. május 1-én a 
”
Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllõi Egyesülete megrendezte

a város majálisát a sportpályán.
A megnyitó után N. Kékedy Ibolya és Lukács Richárd mondott verset az édesanyák-
nak és a nagymamáknak. Utánuk a Kenderes Néptánccsoport mûsorát láthattuk, akiket
a Buborék együttes követett. Az ecseri Nazirah gyermekhastánc csoport és a maglódi
majorettek mûsora után Dócs Péter operett és Semes Bogya Eszter énekelõadását hall-
gathatta a kedves közönség.
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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

"Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben, 
kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi örömet szerez másoknak "

Délelõtt csodaszép kék ég, izzó napsütés fogadta a látogató vendége-
ket. Délutánra felhõk hosszú sora borította be az eget, voltak félõseb-
bek, de a bátrabbak kitartottak.
A programok sokrétûek voltak és változatosak, úgy érzem itt mindenki
megtalálta a kedvére valót. Sok nézelõdõ, vagy vásárolni, vagy enni,
vagy épp mûvelõdni vágyó látogatót láthattunk. Felnõttnek és gyer-
meknek adva volt a szórakozás, mindenki találhatott magának ezen a
majálison remek elfoglaltságot.
Szeretném megköszönni, azoknak az embereknek, akik ebben az önzet-
len, rengeteg elõmunkálatokkal, összefogott és összeszokott munkájuk-
kal meg tudták szervezni úgy e napot, hogy nagyon sokunknak örömet
szereztek

-N.Kékedy-

Virágosítás
2009. április 29-én Üllõn, ismét megrendezésre került a virá-
gosítási akció, melynek keretében nagyjából ezer palánta került
elültetésre a város központi területén. A virágosítási akció idén
kiterjedt a Katolikus Temetõre és az Agyagosban lévõ ját-
szótérre is. A virágültetési munkákban nagy számmal vettek
részt helyi civil szervezetek, egyesületek tagjai, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, városunk lakói. 
Örömünkre szolgál, hogy nagyszámú résztvevõ bevonásával
városunk 

”
felvirágoztatásán” munkálkodhattunk. 

A virágpalántát adományozók között sorsjegyek kerültek kiosz-
tásra, melyek közül értékes ajándékokat sorsolunk ki az augusz-
tus 20-i ünnepi rendezvény keretében.
Köszönjük a résztvevõknek a palánta felajánlásokat, az ültetés-
ben való közremûködést, valamint minden lakost köszönet illet,
aki egyénileg vagy szomszédokkal összefogva, saját háza elõtt
végzett növénytelepítést. 

Id. Jónás József
VKB elnöke

Vargha Gyula Szavalóverseny
Három éve rendezik meg a Vargha Gyula Szavalóversenyt 
évente, mely idény a bakonyi Nemesgörzsönyben kapott otthont.
Az alsós, felsõs, gimnáziumi és felnõtt kategóriákban egy-
aránt indultak versenyzõk, és a kategóriák szerint zsûriztek. 
A zsûriben minden település (Bénye-Káva, Üllõ és Nemes-
görzsöny) képviseltette magát. A versenyzõk felkészülten, 
kissé izgulva vágtak neki a versenynek. Az idei versenyt
sajnos nem tudták megtisztelni Vargha Gyula leszármazottai.
Nemesgörzsöny polgármestere köszöntötte a versenyzõket.
Az iskolák tanárai és diákjai nagy lelkesedéssel és odaadással
készültek a versenyre.

Résztvevõk Üllõrõl:

Alsó tagozat:
Szalai Bence (különdíj)
Kovács Szimonetta
Zódor Viktória (II.
helyezett)
Zódor Vivien

Felsõ tagozat:
Czinege Dóra (különdíj)
Tanai Bettina (III. helyezett)
Varga Bernadett
Gorni Veronika

Felnõtt:
Jámbor Barbara (különdíj)
Jónás Csaba (különdíj)
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Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu

Számítógépterem bõvítés az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Üllõ Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be

”
Halmozott hátrány, halmozott segítség. A szociális és életviteli

kompetenciák fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzé-
se az Üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskolában” címmel, az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Ope-
ratív Programjának felhívására.
Az elmúlt tanév végén a számítástechnika tanításával foglal-
kozó – Farkas Edit és Simon Gyula – kollégáimmal elkészítet-
tük a legtökéletesebb eszközök jegyzékét, amelyekkel egy új
számítástechnikai termet lehet berendezni. A 90-es években,
amikor a Gyors-és gépíró Szakiskola mûködött, dr. Kövérné
Sándor Erzsébet és néhai Obrotka Gyuláné irányításával szintén
két számítástechnikai tanterem volt. Az iskola tanulói részérõl
alsó, felsõ és speciális tagozaton is egyre nagyobb az igény,
hogy az alapismereteket elsajátítsák. A digitális táblák hasz-
nálata a 2009/2010-es tanévben 7 tanteremben megkezdõdik.
Az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és a
Magyar Állam által nyújtott támogatás keretébõl nyertük meg a
pályázatot (a megítélt támogatás 14 668 308 Ft), miszerint:

30 db Számítástechnika munkaállomás,
3 db Vetítéstechnikai Projektor,
4 db Vetítéstechnika 60” interaktív tábla,
10 db Vetítéstechnika tanári tábla,
1 db Mini DV kamera,
30 db számítógépasztal (2 személyes),
30 db tantermi szék (5-7 korcsoport),
10 db asztali DVD-lejátszó,
25 db notebook került az iskola tulajdonába.    

A korszerû tudás elsajátításához ezek az eszközök elengedhe-
tetlenek. A 25 db laptop az osztályfõnöki munka könnyítését, 
a szülõi kapcsolattartást szolgálja, mert az új tanévtõl a szülõk
havonta tájékozódhatnak (interneten keresztül), megadott kód
alapján gyermekeik érdemjegyei és egyéb bejegyzései iránt. 
Az iskolai adminisztráció a kezdeti idõszakban természetesen
még papírformában is rögzítésre kerül, de ha a gyakorlat kiala-
kul az írásos adminisztráció minimális lesz.

Az iskola két korszerû számítástechnikai tanterme lehetõvé
teszi, hogy a harmadikos, negyedikes érdeklõdõ tanulók számá-
ra elérhetõ legyen a számítógépes oktatás.

Ezek az eszközök a városi illetve iskolai vagyongyarapításon
túl, óriási lehetõséget tárnak a tanulók elé. Terveink közt szere-
pel a számítástechnikai tantermek teljes munkaidõ alatti kihasz-
nálása, amit a tanulók, pedagógusok számára elérhetõvé kívá-
nunk tenni.
Köszönjük a pályázat megírásában, szerkesztésében és lebo-
nyolításában közremûködõknek a felelõsségteljes munkát, mel-
lyel hozzájárultak a pályázat sikeres elnyeréséhez.
Bízunk benne, egy év múlva jó eredményekrõl tudunk beszá-
molni az Üllõi Hírmondó olvasóinak.

Acsai Zoltán
programozó
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Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367 5

Egyszer egy gyermek 
megszületni készült, 
és így szólt az Istenhez:

”
Azt beszélik, holnap leküldesz a Földre, de hogyan fogok

élni ott, hisz kicsi és védtelen vagyok?”
Isten azt válaszolta: 

”
A sok angyal közül kiválasztottam

neked egyet, aki várni fog téged és vigyázni rád”.

”
De itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak énekelek

és mosolygok. Erre van szükségem, hogy boldog lehessek” –
mondta a gyermek.
Isten így felelt: 

”
Az angyalod mindennap fog énekelni neked.

És érezni fogod a szeretetét, és boldog leszel.”

”
És hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a

nyelvüket?” – kérdezte a gyermek.

”
Az könnyû! Az angyalod meg fogja tanítani neked a leg-

szebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz,
és az angyalod türelemmel és gondossággal meg fog tanítani
beszélni” – válaszolta az Isten.
A gyermek felnézett Istenre és így szólt: 

”
És mit fogok tenni,

ha veled akarok majd beszélni?”
Isten rámosolygott a kisdedre és azt mondta: 

”
Az angyalod

össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni.”
A gyermek kissé szomorúan folytatta: 

”
Úgy hallottam, hogy

a Földön rossz emberek is vannak. Ki fog engem megvédeni
tõlük?”
Az Isten megölelte a gyermeket és azt válaszolta: 

”
Az angya-

lod óvni fog téged akkor is, ha az az élete kockáztatásával
jár.”
A gyermek elszontyolodva nézett maga elé és így szólt: 

”
De

mindig bánatos leszek, mert nem láthatlak téged.” 
Isten ismét megölelte a gyermeket: 

”
Az angyalod mindig

beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutatni, hogyan jut-
hatsz vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek.”
Ekkor, bár nagy békesség volt a Mennyben, már hallani lehe-
tett a földi hangokat. A gyermek sietve kérdezte: 

”
Istenem,

ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom
nevét!”
És ekkor Isten így válaszolt: 

”
Az angyalod neve nem fontos.

Egyszerûen így fogod hívni: Édesanya!”

CSÜLÖKFESZTIVÁL

Üllõ Város Önkormányzata és az Üllõi Általános Ipartestület
más civilszervezetekkel együttmûködve, hagyományõrzés cél-
jából, megrendezi a IV. Csülökfesztivált.

A fesztivál idõpontja: 2009.  05.  23. szombat reggel 8 óra
Helyszín: a Jobb-1 kávézó melletti belsõ terület, 

Üllõ, Pesti út 199.

Itt kerül megrendezésre a csülökfõzõ verseny,
amelyen baráti társaságok indulhatnak. 
A nyersanyagról és a fõzéshez szükséges esz-
közökrõl, sátorról, padról, mindenki maga
gondoskodik. 
Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben
valamilyen formában, jelen legyen a fesztivál
névadója a csülök.

Az elkészült ételeket egy 3 fõs zsûri fogja értékelni. A zsûri a
helyszínen elkészült ételt és a terítést is értékeli. Az elsõ három
helyezett díjazásban részesül, minden résztvevõ emléklapot kap.
Tervezünk különdíjazást is.

Nevezni az alábbi telefonszámon lehet:  
06/20 979-4636 -Tóth Béla-- a fesztivál fõszervezõje.
Érdeklõdni a Jobb-1 kávézóban a 29/320-680-as számon is lehet.

Nevezési határidõ május 16.
Nevezési díj a jelentkezéskor fizetendõ: 2500Ft

A fõzõverseny ideje alatt a helyszínen az Üllõi Mecénás Mûvé-
szeti Klub egésznapos vásárral és gyermekfoglalkoztatóval készül.

További programok:
• Légvár gyermekeknek
• Krav Maga bemutató, bemutatja Tóth Gábor és barátai. 

(A bemutató 2 részbõl áll. Az elsõ részben egy rövid ízelí-
tõt láthatnak kravmaga technikából, majd egy életszerû
szituációs gyakorlatot több emberes támadás esetén.)

• Borkóstoló Vinea Bt.
• 17 órától a Jerzsele Family zenekar játszik.

A fesztivál idején a Jobb-1 kávézó csapolt sörrel, hideg italok-
kal, villányi borokkal várja a kedves vendégeit!

Donászy Magda: 
Ajándék

Színes ceruzával
rajzoltam egy képet,
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.
Lerajzoltam én egy
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.

Elkészült a madár,
nem mozdul a szárnya...
Pedig hogyha tudna,
a válladra szállna.
Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban,
amit anyák napján
mondani akartam. 

Csak egy van

Édesanya csak egy van ezen a világon, mindenki
Megtapasztalja én csak azt kívánom.

Mindent tõle kaptam amit ma már tudok, alig tudom
Meghálálni mikor nála vagyok.

Régebben nem hittem azt amit õ mondott, de most
Már hogy szülõ lettem az õ igazát vallom.

Viszem hozzá unokáit hagy játszanak
Szépen, szemének a ragyogása mindent megér nékem.

Birta Attila
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ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
www.ulloiipartestulet.hu  •  1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Budapest, 2009. április 23. – Fejlesztõ, bérlõ és generálkivitele-
zõ együtt ünnepelt Üllõn. A logisztikai központokat és üzleti
parkokat fejlesztõ és kezelõ globális ingatlancsoport, a Good-
man a Rossmann Magyarország Kft.-vel és a Market Építõ Zrt.-
vel együtt vett részt a Goodman Üllõ Airport Logisztikai Köz-
pont elsõ, 27000 négyzetméteres raktárának bokrétaünnepségén. 
A 2780 négyzetméter irodával és közösségi terekkel kiegészülõ
24521 négyzetméteres raktárat a vezetõ német drogérialánc, 
a Rossmann magyarországi leányvállalata speciális üzleti és
logisztikai igényeinek megfelelõen alakítják ki. A létesítmény
az elsõ ütem az Üllõ Airport Logisztikai Központban, amelyben
összesen 155000 négyzetméternyi fejlesztési terület áll rendel-
kezésre. A bérleti megállapodást és a gyors építkezést a Good-
man, a Rossmann és a generálkivitelezõ Market Építõ Zrt. a mai
bokrétaünnepségen együtt ünnepelték.
A Goodman Airport Logisztikai Központ Üllõn, a budapesti
agglomeráció egyik leggyorsabban fejlõdõ kereskedelmi és lo-
gisztikai csomópontjában helyezkedik el, közvetlenül az M4-es
mellett, kiváló megközelíthetõséggel az M0 körgyûrûtõl, vasúti
és tömegközlekedési csomópontok közvetlen közelében, mind-
össze 3 kilométerre a ferihegyi repülõtértõl. Mindezen földrajzi
tényezõk olyan helyi és nemzetközi vállalatok számára teszik
ideálissá a központot, amelyeknek fontos Budapest, más magyar-
országi városok, valamint egész Közép-Európa könnyû meg-
közelíthetõsége.

A létesítmény több ütemben készül el, teljes befejezésekor
155.000 négyzetméternyi raktár- és irodaterületet kínál majd.
Rendkívüli rugalmasságot biztosít mind kialakításában, amely-
nek köszönhetõen az ügyfelek saját szükségletei érvényesülhet-

nek, mind az egyes fázisok befejezésének ideje terén (jellem-
zõen 4-6 hónap). A standard kialakítás magában foglalja a rend-
kívüli be- és kirakodási kapacitást, a szabályozott hõmérsékletû
tereket és a sprinkler oltórendszereket. Mivel a központ kis- és
nagyméretû terek bérlésére is alkalmas, ideális mind kisebb át-
csomagoló (ún. pick and pack) szolgáltatók, mind közepes és
nagy nemzetközi gyártók számára, amelyeknek terjeszkedésük-
höz a jelenleginél nagyobb telephelyre van szükségük.
(részlet a Goodman Hungary Kft. sajtóközleményébõl)

A Bokrétaünnepség keretében a Harmónia Zeneiskola növen-
dékei élõzenét adtak: Kovács Krisztián (gitár) és a Rézvirágok
(trombita).
A Bokrétaünnepségen beszédet mondott Kissné Szabó Katalin,
Üllõ Város polgármestere:

”Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy képviselõ-
társaimmal és kollégáimmal meghívást kaptunk a ”GOOD-
MAN” cég ”Bokréta-ünnepségére”, mely 2009. április 23-án
délelõtt volt a Goodman Üllõ Airport Logisztikai Központban.
Mindig is hangsúlyoztuk, hogy Üllõnek ki kell használnia a
földrajzi adottságaiból adódó lehetõségeit.
A SPAR Magyarország KFT Logisztikai Központja után, az új
M4-es út melletti területen a nyár folyamán 27 ezer négyzet-
méteren, raktárbázis kerül átadásra. Bérlõje a ROSSMANN
Magyarország KFT lesz.
Nagyon fontos számunkra (pláne a mai világban), hogy ismét
munkahelyeket fognak Üllõn teremteni.
Ez a beruházás is nagymértékben hozzájárul egy élhetõ és
fejlõdõ kisváros anyagi alapjainak biztosításához. 

Bácskai József
alpolgármester

Bokréta Ünnepség

Május utolsó péntekén este 6-kor ismét EZO klub a Könyvtárban!

Egészséges életmód a minden napokban és jógával a betegségek ellen

címmel elõadást tart Hera László okleveles gyógymasszõr. Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk, 

Jancsurák Erzsi és Hera Laci,  Telefon: 06-30/952-4875

Újra EZO-Klub
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A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete adománygyûjtései során azt
tapasztalta, hogy az emberek legszíve-
sebben használt ruháikat ajánlják fel a
rászorulóknak. Ennek a feladatnak meg-
oldására ruhagyûjtõ konténerek felál-
lítását tervezi. A ruhagyûjtési konténerek
könnyen megközelíthetõek, rendszeresen
fogják üríteni azokat. Ezekbe a konténe-
rekbe lehet elhelyezni a ruhákat. Amelye-
ket a V. K. Szervezet fertõtleníti, tisztítja,
és ezt követõen jutnak majd el a rászoru-
lóknak. Településünkön elõreláthatólag
három frekventált helyen lesznek elhe-
lyezve a konténerek: A Tesco Áruház
parkolójában, a Humán Szolgáltató Üllõ,

Ócsai út 8. sz. elõtt, és a vasúton túl a
Gyöngyvirág téri óvoda elõtt. Ezek az
eszközök kifejezetten ruhanemûk gyûjté-
sére lettek kifejlesztve. A konténerek acél-
ból készülnek, lengõajtós kivitelezésük
óvja a ruhákat a környezeti ártalmaktól,
és a garázdaságtól.
Üllõ Város ezzel a kezdeményezéssel 
a Vöröskereszttel közösen segíteni sze-
retne a feleslegessé vált ruhanemûk el-
szállításáról, és megfelelõ helyre történõ
eljuttatásáról.
A kezdeményezés összességében a tele-
pülés humánusságát is tükrözi.

Segíts, hogy segíthessünk!

Ruhagyûjtõ konténerek kihelyezése

A Magyar Közút Kht. országos szemét-
gyûjtési akciót szervezett április 22-ére, a
Föld Napjára. Az akció lényege, hogy
elsõsorban a fõutak mentén és a fõutakról
nyíló erdei behajtókban felhalmozódott
hulladékot összegyûjtsék a környezetü-
kért felelõsséget érzõ állampolgárok és
civil szervezetek.
Mindehhez a Magyar Közút Kht. biztosí-
totta az eszközöket; mintegy 150 db hul-
ladékgyûjtõ zsákot, ugyanennyi pár kesz-
tyût és a láthatósági mellényeket. A Kht.
gondoskodott továbbá az akció végén az
összegyûjtött hulladék elszállításáról.
Sajnálatos, hogy az akció hétköznapra
esett, mert így mindössze 10-15 fõ vett
részt a civil szervezetek részérõl a sze-
métgyûjtésben. Egy hétvégi napon ennek
többszörösére is számíthattunk volna. 

Ki kell azonban emelni a Magyarok Szö-
vetségének tagjait, akik már a Föld Napja
elõtti szombaton több, mint 100 zsák sze-
metet gyûjtöttek össze a Gyár utca végi,
illetve a Kölcsey utca környéki erdõbõl.
A legjobb hír persze az lenne, ha nem
lenne szükség ilyen szemétszedési akci-
ókra és az erdõ talaját szemét helyett csak
az aljnövényzet borítaná!
Kérjük tehát a Tisztelt Lakosságot, te-
gyen meg mindent annak érdekében,
hogy az elkövetkezõ években ne kelljen a
környezõ erdõket ismét sok-sok mázsá-
nyi szeméttõl megtisztítani!
Ezúton is köszönjük az akcióban részt
vevõ civil szervezetek közremûködését!

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala

Szemétszedési akció a Föld Napján

Lomtalanítás!

Üllõ Város területén 2009. június 6-án,
szombaton kerül sor a rendszeres évi
lomtalanításra. Kérjük Önöket, hogy a
lom hulladékot reggel 7 óráig helyezzék
ki az út szélére. Az elszállítandó hulla-
dékot úgy kell elhelyezni közterületen,
hogy az a jármû és gyalogosforgalmat ne
akadályozza, a zöldterületet és a növény-
zetet ne károsítsa, illetve ne járjon bale-
set vagy károkozás veszélyével.
Egy utcában csak egyszer mennek végig
a begyûjtõ jármûvek, tehát nem áll
módunkban a késõbb kihelyezett lom
hulladékot elszállítani.

Mi minõsül lomnak?

A háztartásokban keletkezõ azon hul-
ladék, amely a használt gyûjtõedényzet-
ben méretére, nagyságára tekintettel nem
helyezhetõ el. Ilyenek például a háztar-
tási berendezési- és felszerelési tárgyak,
bútorok, háztartási jellegû szemét bekö-
tött nyakú zsákban, stb. 
Veszélyes hulladék. (pl: hûtõszekrény,
TV, gumiabroncs, vegyszerek illetve
ezek szennyezett csomagolóanyagai,
fáradt olaj stb.) és építési-bontási tör-
melék kihelyezése tilos!

Ugyanezen a napon, (2009. június 6-án,
szombaton) Üllõ Város Önkormányzata
ELEKTRONIKAI HULLADÉK- és SZÁRAZ-
ELEM GYÛJTÉSI AKCIÓT, továbbá HULLA-
DÉK GUMI-, GUMIABRONCS BEGYÛJTÉST
is szervez a lakosság részére.

Az elektronikai hulladékok gyûjtése a
Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ rak-
tárban történik!

A gyûjtés reggel 8 órától 15 óráig tart, a
lakosság a felügyelettel ellátott raktár-
ban, az alábbi elektronikai hulladékokat
helyezheti el: TV, monitor, háztartási
kis- és nagygép (mosógép, hûtõszekrény,
kenyérpirító, mikrosütõ, stb.), szórakoz-
tató elektronika (magnó, rádió, videó,
stb.), szárazelemek, telefon-, számítógép-,
kisgép akkumulátorok továbbá elektromos
játék, mobiltelefon, számítógép, billentyû-
zet, telefon, faxgép, fénymásoló, stb.
A hulladék gumi, -gumiabroncs begyûj-
tése a Polgármesteri Hivatal mögötti üres
területen (Deák Ferenc utca vége) történik!
Az összegyûjtött hulladékok az akció vé-
gén elszállításra kerülnek.

Tisztelettel: 
Üllõ Város Polgármesteri Hivatala

Az elõzõ évektõl eltérõen az idei megemlékezés június 14-én (vasárnap) 11 órakor
lesz a Templom téren. Ennek keretében kerül felavatásra Bognár István üllõi faszob-
rász mûvész Trianon emlékmûve.

A szervezõk

Trianon megemlékezés
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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.

A Képviselõ-testület 2009. április 23-án
tartott ülésén hozott határozataiból:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete

– megtárgyalta és elfogadta  
• a Vecsési Rendõrõrs 2008. évi tevé-

kenységérõl szóló beszámolót.
• az Üllõi Önkéntes Tûzoltó Egyesület és

az Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért
Közalapítvány 2008. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolót.

• a GYÁVIV Kft. 2008. évi mérlegbeszá-
molóját és eredmény-kimutatását.

– megalkotta a 2008. évi zárszámadás-
ról szóló rendeletét, miután elfogadta 
a város 2008. évi gazdálkodásról szóló
beszámolót, benne 
• az intézmények pénzmaradvány-elszá-

molását
• az Egyszerûsített mérlegbeszámolót,

pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-
kimutatást és a vagyonleltárt, valamint

• a 2008. évi belsõ ellenõrzésekrõl szóló
jelentéseket

– felhatalmazta a polgármestert, hogy
kössön szerzõdést az OTP Bankkal az
étkezési térítési díj csoportos beszedésére
(míg ezzel párhuzamosan a csekkes befi-
zetés lehetõsége is megmarad) és az étkez-
tetési nyilvántartási program beszerzésé-
re a HSZK intézményei –  az iskola, az
óvodák és a bölcsõde – részére.

– támogatta a Közösségi Ház további
mûködésének biztosítása érdekében a je-
lenlegi üzemeltetõvel történõ további
szerzõdéskötést és ennek érdekében tár-
gyalások folytatását. 

– módosította a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló, többször módosított
8/1995. (IV.17.) számú  Ö.K. rendeletét,
miután elfogadta az annak függelékét ké-
pezõ Ügyrendben történt (a Hivatal szer-
vezeti felépítésére vonatkozó) módosítá-
sokat.

– rendeletet alkotott a közoktatási fela-
datot ellátó intézmények adatszolgáltatási
rendjérõl 

– elfogadta a jogszabályi változá-
sokhoz igazított Közbeszerzési Szabály-
zatot, valamint jóváhagyta a 2009. évi
közbeszerzési tervet az alábbi tartalom-
mal: 

• Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesz-
tése 

• Az Állomás utcai óvoda felújítása 
• Óvoda építése 
• Vízvezeték felújítás (Árpád Fejedelem

Általános Iskolában 180 m, ) 
• Csapadékvíz elvezetõ árok felújítása,

(zárt rendszerû: Akácfa, Árvácska, és
nyílt árok: 2.200 m Damjanich utcai,
105 számú, a Hunyadi utcai, Árvácska u.
elején) 

• Tervezések: úttervek: Állomás, Akácfa,
Gárdonyi, Homok, László, Kenderes, 

• Vízelvezetés kiviteli terv: Gyár utcai
ingatlanok 

• Út- és járdaépítések 

– közös megegyezéssel megszüntette
az Üllõi Városüzemeltetési és Környezet-
védelmi Kft.-vel fennálló bérleti szerzõ-
dést, mely az önkormányzat tulajdonát
képezõ Üllõ, Pesti út. 41. sz. alatti, nem
lakás céljára szolgáló 47 m2 alapterületû
helyiségek bérletére vonatkozott. 

– megismerte Gyömrõ Város település-
szerkezeti- és szabályozási tervének, va-
lamint településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatban megküldött
anyagot és tekintettel arra, hogy a fejlesz-
tendõ területek egy része (pl. golf park)
szomszédos Üllõ közigazgatási területé-
vel, az 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2)
bek. b) pontja alapján részt kíván venni
ezek véleményezési eljárásában. 

– döntött arról, hogy 
• az új könnyûszerkezetes, 3 csoportos

óvodát a Kisfaludy téren építteti meg.
Az óvoda létesítési költségét a kötvény,
a mûködési költségeket pedig a tartalék
terhére biztosítja. 

• játszóteret létesít a Sport téren. A ját-
szóeszközök beszerzésével és komplett
telepítésével az ACER Kft-t bízza meg.
(1 db rugós lovacska, 1 db rugós né-
gyes, 1 db homokozó 3 x 3 m, 1 db Poly
ball, 1 db 

”
Iris” játszóvár – hinta, csúsz-

da, mászóka –, 1 db 
”
Honberg” mászó

kombináció).
• pályázatot ír ki ez évben is a lakossági

járdaépítésre (ld. Felhívás). A költség-
keret meghatározását a beérkezett pá-
lyázatok számának ismeretében hatá-
rozza meg, a költségvetési tartalék ter-
hére.

• meghosszabbítja újabb 1 évre a folyó-
számlahitel-keret OTP Bank Nyrt-nél
való rendelkezésre állási megállapodást,

az önkormányzat átmeneti forráshiá-
nyának fedezete biztosításául.

– elfogadta az önkormányzati területek
gyommentesítése tekintetében
• a külterületeknél a SZIE Állatorvos-

tudományi Kar 5.500.-Ft/ha + ÁFA
• a belterületeknél a Korona Szolgáltató-

ház Bt. (2230 Gyömrõ, Szt. István u.
83.) 15-30.-Ft/m2 + ÁFA árajánlatát 

– megbízta 
• az úthálózat karbantartása keretében az

aszfalt és itatott makadám utak kátyúzá-
sával, és a mart aszfalttal szórt utak kar-
bantartásával a Közterép Kft-t.

• az Archeo-Art Bt.-t, hogy készítse el az
Üllõ Város településrendezési eszköze-
inek 2009-es módosításához szükséges
Örökségvédelmi Hatástanulmányt, mely-
nek költségét – 400.000 Ft+ÁFA
összeget – a mûködési tartalékkeret ter-
hére biztosítja.

– engedélyezte a Pesti út 41 alatti lakás
9 m2 alapterületû helyiségének a DORA-
DO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. bérle-
ményhez való csatolását, valamint – a
számlák benyújtása után – az átalakítási
költségek (kb. 150 eFt.) bérleti díjba tör-
ténõ beszámítását.

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2009. évi második negyedév
testületi ülés napjait az alábbi idõpontok-
ban tartja:

2009. május 21.
2009. június 25.

Az ülések nyilvánosak, tiszteljék meg je-
lenlétükkel. Az ülések napirendje az ülés
elõtti napokban kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatalban.

Összeállította: 
Vargáné Harmath Ágnes

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

Üllõ Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete lakossági járdaépítési pá-
lyázatot ír ki a település központján /az
Ócsai út a Hunyadi utcától a Pesti útig, 
a Pesti út  a Pávai V. utcáig, (benne  a
Sportcsarnokhoz vezetõ Árpád fejedelem
utcával), Pávay V. utca,  József A. utca,
Állomás utca, Batthyány utca, Pesti út a
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Petõfi utcáig, a Faiskola utca (benne a
Pesti út – Faiskola utcai tömbfeltárás) az
Ócsai útra./  kívül esõ utcákra (!) vonat-
kozóan az alábbi feltételekkel:
A lakossági járdaépítési pályázatra azok
az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek,
akik az Önkormányzat által biztosított
anyagból vállalják a munkák kivitelezé-
sét, és beadványukban megjelölik a ki-
vitelezésért felelõs személyt, aki a mun-
kálatokat irányítja és aki írásban vállalja
a munka minõségi végrehajtását. A járda
elkészültét mûszaki ellenõr erõsítse meg.
A pályázaton indulhatnak: utcák, utca-
szakaszok (saroktól-sarokig), vagy lega-
lább 100 fm hosszú szakaszok, továbbá
foghíjpótlásra váró szakaszok.
A járdaépítés elõtt kötelezõ megoldani a
csapadékvíz elvezetését vagy vízszikkasz-
tó árkok kialakítását. 
Sikeres pályázat esetén az anyag kiszál-
lítása elõtt a felelõs kivitelezõ a Mûszaki
Iroda munkatársával helyszíni szemlét
tart és egyeztet az anyag helyes mennyi-
ségének megválasztása és a járda hosszú
élettartamát biztosító kivitelezés érdeké-
ben. 
A munkák befejezését követõen a felelõs
kivitelezõ haladéktalanul köteles e tényt
bejelenteni, egyidejûleg írásban nyilat-
kozni a munkák megfelelõ minõségben
történt végrehajtásáról. 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2009. június 30.

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal 2009. nyári idõszakra vo-
natkozó igazgatási szünete a következõ-
képpen alakul:

A Szervezési és Önkormányzati Iroda
valamint Jegyzõi Iroda vonatkozásában
az igazgatási szünet 2009. 07. 13. - 07.
24-ig tart.
A Hatósági Iroda, Mûszaki Iroda és
Költségvetési Iroda vonatkozásában az
igazgatási szünet a 2009. 07. 13.-2009.
07. 17-ig tart.
A Polgármesteri Hivatal a 2009. 07. 13
- 07. 17-ig lesz teljesen bezárva, így eb-
ben az idõszakban az ügyfélfogadás szü-
netel. Az igazgatási szünet ideje alatt a
hivatal telefonos ügyeletet tart, kollegá-
ink munkaidõben a 30/718-1205-ös tele-
fonszámon várják ügyfeleink hívását.

Tisztelt Szülõk!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2009-ben is lehetõsé-
günk van az arra jogosultak gyermekei számára ingyenes nyári étkeztetés biztosí-
tására (kizárólag meleg étel igénybevételére!), mely ebben az évben nyári napkö-
zivel együtt is igénybe vehetõ. 
Ezt a lehetõséget a Nagycsaládosok Egyesületének és a Humán Szolgáltató Központ-
nak a szervezésében biztosítjuk Önöknek. 

A szolgáltatás 2009. július 6. napjától augusztus 14-ig vehetõ igénybe (melybõl 30
nap étkezés ingyenes gyermekenként). 
A nyári napközi a Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében és az õ területükön
(Üllõ, Pesti út 106. sz. alatt) fog mûködni, színes programokkal a gyermekek számá-
ra. (kézmûveskedés, táncfoglalkozások, foci, filmvetítés, kirándulások…)
A napközit 8. 00 óra és 16. 00 óra között lehet igénybe venni. A napköziben részt
vevõ gyermekek számára a szervezett programokon való részvétel kötelezõ jel-
legû, és a napközi házirendjét a jelentkezõknek el kell fogadniuk! Felhívjuk figyel-
mét, hogy a házirend megszegése a napközibõl való kizárást vonhatja maga után.

Aki a napközire nem, csak az étkezésre tart igényt, az a napközisekkel együtt, cso-
portosan tudja az étkezést igénybe venni, ezért kérjük, hogy a napközi helyszínére
menjen minden nap 11. órára. A napközit is igénybe vevõk számára az ebéden kí-
vül tízórait és uzsonnát is biztosítunk.

Akinek rászorultsági alapon az ingyenes étkeztetés nem jár, annak is van lehetõsége
a nyári napközi igénybe vételére. Számukra a nyári napközi szintén ingyenes, de
az étkezésért körülbelül napi 500,- Ft-ot kell fizetniük. A jelentkezési lapokat már
a pontos árral küldjük meg Önöknek.

Mivel a nyári napközi megszervezése, a biztosított programok és az étkezés miatt
pontos létszámadatokat kíván, ezért kérjük, hogy igényfelmérési lapon szándékukat
jelezni szíveskedjenek 2008. május 29. napjáig. A jelentkezési lapokat azok számá-
ra küldjük meg, akik az igényfelmérést a fenti határidõig kitöltve leadták az iskolá-
ban a portán, illetve a Humán Szolgáltató Központban a recepción. Ezért kérjük,
hogy amennyiben még nem biztos abban, hogy igénybe kívánja venni a szolgáltatást,
az igényfelmérést névvel ellátva akkor is küldje vissza! 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a gyermek jelzés nélkül két egymás után
következõ napon nem jelenik meg, az ingyenes étkezést másnak biztosítjuk rá-
szorultsági sorrendben. 
Amennyiben a meleg étkezést gyermeke nem veszi igénybe, a nyári étkezés más
formában nem jár!

További információ: Haraszti Mária tel: 06-70-701-11-77
Czvikli Annamária, tel: 06-30-746-95-10

Üllõ Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó,
Óvoda és Központi Rendelõ Gyermekjóléti Szolgálat
NNyyáárrii  nnaappkköözzii  ééss  ééttkkeezztteettééss

Üllõ Város Önkormányzatának Oktatási és Közmûvelõdési Bizottsága 11/2009
(05.23) sz. határozata alapján a városi óvodák és a bölcsõde 2009. évi nyári
zárva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

• 2009. július 1 - augusztus 21-ig zárva tart a Bóbita és Pitypang tagóvoda
(Ezen idõszakban a Napraforgó és Gyöngyvirág tagóvodák fogadják az óvodásokat:

– a Bóbita óvoda gyermekeit a Gyöngyvirág óvoda,
– a Pitypang óvoda gyerekeit pedig a Napraforgó óvoda fogadja.) 

• 2009. július 27 - augusztus 7. között nyári karbantartási munkálatok miatt a Gyöngy-
virág óvoda zárva tart. (Ezen idõszak alatt a Napraforgó óvoda ügyel.)

• 2009. augusztus 10 - augusztus 21-ig nyári karbantartási munkálatok miatt a Nap-
raforgó óvoda zárva tart. (Ezen idõszak alatt a Gyöngyvirág óvoda ügyel.)

• A bölcsõde 2009. július 20 - augusztus 19. között zárva tart.

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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A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

Szavazni csak személyesen lehet. A személyazonosság és a
lakcím igazolására alkalmasak: lakcímet tartalmazó személya-
zonosító igazolvány, kártya formátumú személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha a választópolgár mozgásában gátolt, kérésére mozgóurná-
val szavazhat. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi válasz-
tási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól
lehet írásban kérni.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár –
kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztár-
saság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig beérkezõ-
en, személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én
16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009.
május 22-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
jegyzõtõl. 

Az igazolással a szavazás napját megelõzõen az igazoláson fel-
tüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás
napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti
névjegyzékbe vételét a választópolgár.

A választással kapcsolatban minden információt megtalálhatnak
a www.valasztas.hu oldalon.

Tisztelt választópolgárok!

Az európai parlamenti választásokkal egyidõben a 7. számú
egyéni választókerületben (Állomás, Batthyány, Bercsényi,
Deák Ferenc, Klapka, Liszt Ferenc, Május l., Móra Ferenc,
Rákóczi, Széchenyi utca, Maglódi út, Sport tér, Zsarókahegy)
idõközi képviselõ választásra is sor kerül. Az érintett választó-
polgárok az errõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt
megkapták. 

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választá-
sáról szóló 1990. évi LXIV. tv 27. §. (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselõjelölt az, akit az adott válasz-
tókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Fentiek értelmében a képviselõ jelöltséghez szükséges aján-
lószelvények minimális száma: 9 db

Jelöltet ajánlani illetve a jelöltet a Helyi Választási Bizottságnak
bejelenteni 2009. május 15-én 16 óráig lehet. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Juhász Attila elnök
Benke Györgyné elnökhelyettes
Pesti Sándorné tag
Zentai Sándorné póttag

A választás június 7-én 6 órától 19 óráig tart. Szavazni csak
személyesen, a – fentiekben már jelzett – személyazonosításra
alkalmas okmányok bemutatása mellett lehet.

A választás egyfordulós, képviselõ az lesz, aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapja. 

A választásokkal kapcsolatban részletes tájékoztatásért a Pol-
gármesteri Hivatalban mûködõ választási irodához fordulhatnak
az alábbi elérhetõségeken, továbbá információkat találhatnak a
település honlapján: www.ullo.hu 

Helyi Választási Iroda vezetõje:
Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ       29/320-011/105

Helyettese:  
Virág Andrea aljegyzõ                               29/320-011/138

Tagjai:
Maróthy Károlyné                                     29/320-011/145
Lazáné Széll Éva                                       29/320-011/108

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
Jegyzõ

Helyi Választási Iroda vezetõje

Az európai parlamenti és a helyi idõközi választásról
22000099..  jjúúnniiuuss  77..

A Magyar Köztársaság Elnöke 22000099..  jjúúnniiuuss  77--rree tûzte ki az EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  
ttaaggjjaaiinnaakk  vváállaasszzttáássáátt. A választáson pártok állíthatnak listát, ezekre lehet szavazni. 
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár ajánlása szükséges. 
A választás egyfordulós, a pártok listáit a megszerzett szavazatok arányában illeti meg a mandátum.
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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

CCssaakk  eeggyy  mmaarraaddhhaatt!!  HHooggyyaann  lleeggyyeenn  aazz  ÖÖnn  ccééggee  aa  ttúúllééllõõ  aa  vváállssáággbbaann??

IINNGGYYEENNEESS  KKIISSVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓII  MMAARRKKEETTIINNGG  KKOONNFFEERREENNCCIIAA!!

Szeretné kitenni a kirakatba a 
”
Minden elkelt” vagy az 

”
Új ügyfeleket már nem

fogadunk” táblát? Indítsa be cége turbó-motorját és hagyja le versenytársait! Ha Ön
üllõi vállalkozó, akkor ott a helye INGYENES konferenciánkon!

Jelentkezzen most a ""HHooggyyaann  kkeerreessssüünnkk  ppéénnzztt  aa  vváállssáággbbaann??""
címû ingyenes marketing konferenciára!

Miért érdemes eljönni?
• Eláruljuk, hogyan legyen önmaga profi marketingese
• Megtanítjuk a vevõszerzõ reklámok készítésére
• Pénztermelõ üzemmódba állítjuk marketingjét
• Ellesheti a vevõvonzó szövegírás titkait
• Megmutatjuk, hogyan készítsen ügyfél-mágnes honlapot
• Segítünk Önnek abban, hogy ajánlata már a zsebükben kinyissa vevõi pénztárcáját 
• Eláruljuk, hogy hogyan szerezhet olyan hitelt, mellyel átvészelheti a nehéz hó-

napokat – és azt is megmutatjuk, hogyan alakítsa úgy marketingjét, hogy a több-
letbevételbõl vissza is tudja majd fizetni hitelét

• Segítünk eligazodni a pályázati lehetõségek és feltételei között, hogy Ön is sike-
resen pályázhasson 

++  AAJJÁÁNNDDÉÉKKOOKK amit a konferencián kisorsolunk a résztvevõk között:

• Egy ajándék honlapot szövegírással együtt
• Egy ajándék szórólap vagy hirdetés szöveget és grafikát
• 2 órás exkluzív marketing tanácsadást a 6ás Kommunikációs Mûhely szakértõivel

MMIINNDDEEZZTT  IINNGGYYEENN!!

Önnek csak jelentkeznie kell, hiszen a helyek korlátozottak. Ne maradjon le róla!

Ingyenes kisvállalkozói marketing konferencia 2009

Szervezõk: Üllõi Polgármesteri Hivatal és 6ás Kommunikációs Mûhely
Idõpont: 2009. június 8. hétfõ (9-16 óráig)
Helyszín: Üllõi Közösségi Ház
Jelentkezni lehet: az alábbi regisztrációs lapot kitöltve a következõ címre, vagy

faxszámra eljuttatva: 6ás Kommunikációs Mûhely 2220
Vecsés, Aulich u. 28. FAX: 06-1/998-0178

További információ: www.gazdasagivalsagkezeles.hu

REGISZTRÁCIÓS LAP*

CÉG NEVE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÉG CÍME:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SZEMINÁRIUMRA JELENTKEZÕ(K) NEVE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEFONSZÁM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-MAIL CÍM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* A regisztrációs lap kitöltésével hozzájárulok, hogy a 6ás Kommunikációs Mûhely részemre hírlevelet küldjön.  
A hírlevél fogadása önkéntes, és bármikor indoklás nélkül leiratkozhat róla, a hírlevelek alján lévõ linkre kattintva.

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
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Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Az új jogszabályok és az üllõi gyermeklétszám növekedése szükségessé tette az óvo-
dai férõhelyek számának növelését. Jelenleg a négy tagóvodában 336 fõre engedé-
lyezett férõhellyel rendelkezünk, amelyre ténylegesen 392 gyermek van felvéve. 
A várható óvodás létszám 2009 õszén 441 fõ. Továbbá 2010-tõl a szülõ kérelmére a
3 évet betöltött gyerekeket is fel kell venni az óvodába. 
A képviselõ-testület új, bõvíthetõ, háromcsoportos óvoda létesítésérõl döntött, ame-
lyet a Kisfaludy téren kívánunk felépíteni. Ennek a döntésnek nagy jelentõsége van,
mert 75-80 gyerek elhelyezését teszi lehetõvé a település Ócsa felõli részén. Ezen a
részen csak a Faiskola utcai óvoda négy csoportja áll rendelkezésre, jelentõs túlje-
lentkezéssel. Az új óvoda épülete három csoportszobát, tornaszobát, minden cso-
portszobához öltözõt és vizes blokkot, valamint egyéb kiszolgáló helyiséget tartal-
maz. Az udvar tágas, sok játszóeszköz elhelyezésére ad lehetõséget, fõútvonaltól
távol esik, és jelentõsen javítja a környék óvodai ellátását. Az épület szükség esetén
bõvíthetõ lesz további csoportszobákkal. A tervek már készülnek, a közbeszerzési
eljárás után a kivitelezõ várhatóan két hónap alatt tudja elkészíteni a könnyûszer-
kezetes épületet, amely várhatóan még ebben az évben elkészül. 
A meglévõ óvodákban is szükséges néhány felújítás, az Állomás utcai óvodában a
tetõszerkezet, a csoportszobák felújítása, valamint az udvaron a csoportszobák össze-
kötésére egy külsõ folyosó építése szükséges. A Templom téri óvodában csõtörés miatt
javításra van szükség, és a Faiskola utcai óvodában az udvari kis épület felújítása vált
szükségessé. Ezeket a munkálatokat csak a nyári szünetben tudjuk biztonságosan elvé-
gezni.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Háromcsoportos óvoda épül a Kisfaludy téren

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket arról,
hogy a Képviselõ-testület újabb játszótér
létesítésérõl döntött áprilisban. A helyszín
a Sport tér Maglódi út felé esõ, a járda
által határolt kisebbik része. A terv elké-
szült, amely tartalmaz két padot és sze-
metest, homokozót, rugós lovacskát, 
rugós négyest, kötélmászókát, hintaáll-
ványt, csúszdás várat és kosárlabdapa-
lánkot. A területet kapuval ellátott eszté-
tikus kerítés veszi körül. A játékok alá
ütéscsillapító anyagként homokot helyez-
nek el egy-egy keretbe. A játszótér mel-
lett van ivókút és közvilágító lámpa is. 
A kivitelezõ a legjobb ajánlatot adó
ACER Kft. május végére készíti el a léte-
sítményt úgy, hogy gyermeknapra a gye-
rekek birtokba tudják venni az új esz-
közöket. A gyerekeknek és kísérõiknek
kellemes idõtöltést kívánok és kérem,
hogy vigyázzunk értékeinkre.

Kissné Szabó Katalin 
polgármester

Játszótér épül 
a Sport téren

Bizonyára valamennyiük elõtt ismert tény, hogy Üllõ város te-
rületén az ivóvíz szolgáltatása mellett a szennyvíz közcsatorna
hálózatot is a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. üzemelteti. 
Ez a tevékenység magába foglalja a vezetékek és az átemelõk
mûszaki felügyeletét, karbantartását és a szükség szerinti hiba-
elhárítási tevékenységet. Feladatainknak igyekszünk oly módon
eleget tenni, hogy azzal ne zavarjuk az érintett területen élõk
nyugalmát. Vannak azonban olyan jellegû munkák, amelyek
végzése elengedhetetlenül zajjal és a közlekedés kisebb mértékû
korlátozásával jár.
Az átemelõk rendszeres takarítása, a csatornahálózaton keletke-
zõ dugulások megszüntetése és egyes átemelõi üzemzavarok
elhárítása csak szippantó gépkocsik és nagynyomású csatorna-
tisztító gépkocsi igénybevételével lehetséges. Ezen eszközök
üzemeltetése zajjal jár és méretüknél fogva a közlekedést is
akadályozhatják.
Az elõre tervezhetõ munkákat éppen ezért munkanapokon, nap-
közben végezzük el. A keletkezõ hibák elhárítását azonban ha-
ladéktalanul, akár az éjszakai órákban is meg kell kezdenünk,
hiszen ellenkezõ esetben fennáll annak a veszélye, hogy a csa-
tornában visszaáramló szennyvíz közterületen vagy ingatlano-
kon belül kiönt. A hibaelhárítás azonnali megkezdésére jogsza-
bály kötelezi a szolgáltatót, de egyúttal az üzemeltetési bizton-
ság, végsõ soron a település lakosságának a biztonsága is ezt
teszi szükségessé.

Elõfordulhat olyan eset, hogy egy átemelõ szivattyúinak üzem-
zavara esetén a szennyvizet szippantó gépkocsival kell az át-
emelõbõl elhordani. A gépkocsi ürítése ilyenkor egy közeli,
mûszaki szempontból arra alkalmas közterületi aknába történik.
Egy átemelõ kiürítéséhez a szippantó gépkocsinak több fordulót
kell teljesítenie, ezért fontos a lehetõ legrövidebb fordulóidõ
biztosítása. Amennyiben nem így cselekednénk, úgy a hibael-
hárítás elhúzódásával a szennyvíz kiöntés veszélye jelentõsen
megnõne. 
Egy ilyen jellegû hibaelhárítás során a szippantó gépkocsi pó-
tolja az átemelõ meghibásodott szivattyúinak a szerepét, azaz
ugyanazt a szennyvizet továbbítja, amit a szivattyúk emelnének
át rendeltetésszerû mûködésük esetén.
A szennyvíz közcsatorna hálózat üzemeltetése, valamint a hiba-
elhárítási munkák végzése során a kiszolgált területen élõk
érdekében járunk el. Ezen tevékenység megzavarása, megaka-
dályozása a település lakosságának biztonsága ellen irányuló
cselekedet.
Kérjük, hogy a fent leírtak ismeretében a munkavégzésünkkel
esetlegesen okozott kényszerû kellemetlenségeket ne zaklatás-
nak, hanem az Önök érdekében végzett tevékenységnek tekint-
sék.

Köszönjük szíves megértésüket.  
Rawsky György

szennyvízágazat vezetõ

Tisztelt Üllõi Polgárok!
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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

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy ezen a héten megkezdõdik az ön-
kormányzati utak karbantartása. Ezek az utak rossz állapotban
vannak, a 2008. évi költségeket megnövelve többet kívánunk
fordítani az úthálózat javítására. Korábban már tájékoztattam
Önöket, hogy elsõ ütemben 16 utca építése kerül sorra, kétrétegû
bitumen emulziós makadámút lesz a Wesselényi, Szegfû, Ker-
tekalja, Gárdonyi, Mátyás király, Jókai, Pásztorház, Öregszõlõ,
László, Batthyány, Május 1., Zug, Diófa, Nyárfa, Viola, Táncsics
utca. A többi utca karbantartása az aszfaltkátyúzással, az itatott
makadámutak kátyúzásával és a mart aszfalttal szórt utak kar-

bantartásával folytatódik. Ezeket a munkálatokat a KÖZTERÉP
Kft., május 4-én kezdte meg. Hosszú távra rendbe tesszük az
utak alapját, burkolatát, padkáját és a vízszikkasztó árkokat. 
Az útkarbantartással kapcsolatos kéréseiket, bejelentéseiket a
29-320-011/147 melléken Békés István fogadja. 
Bízom benne, hogy ezek a tervezett munkák elõsegítik az Önök
kényelmesebb közlekedését. Õsszel, amikor az éves karbantar-
tás és a saját erõbõl megvalósított 16 utca elkészül, tájékoztatni
tudom Önöket, hogy 2010-ben mely utcák építését kívánjuk
megindítani.

Bácskai József
alpolgármester

Útkarbantartási munkák

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Évek óta húzódó problémát jelentett városunk lakossága számá-
ra az Ócsai út állapota és azon zajló teherforgalom.
Az új M0-ás autóút átadását követõen több levélben kerestük
meg a Pest Megyei Közútkezelõ Igazgatóság illetékeseit annak
érdekében, hogy az úttest felújítása mielõbb elkészüljön.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy kérésünk meghallgatásra
talált és a 4603-as út felújítása lassan befejezéséhez közeledik.
Tudnunk kell, hogy ez több százmillió forintos költséggel járó
beruházást jelent. Ezzel az értékkel ismét városunk gyarapodik.
Ezek az útszakaszok állami kezelésben vannak, ezért a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. irányítja a felújítást. A város belterületi
szakaszán a Gyömrõi út és az Ócsai út felújítása tartozik ebbe a
munkába. Európai Uniós forrásból kerül felújításra a két útsza-

kasz. A felújítás tartalmazza az aszfaltmarást, két réteg aszfal-
tozást, padka  és árok rendezést. Ennek a munkának egyik fon-
tos része a Könyvtár elõtti kanyarodó ív rendbe tétele, amely ké-
résünkre megtörtént. Az aszfaltmarásból 90-100 m3 mart aszfal-
tot kaptunk az önkormányzati utak javításához. Az átadást me-
gelõzõ bejárás 2009. május 11-én lesz. A lakosoktól érkezõ ész-
revételeket minden esetben továbbítottuk a kivitelezõ COLAS
Eger Kft. mûvezetõje felé. Az útfelújítással párhuzamosan is-
mételten megindítottuk a súlykorlátozásra irányuló kérelmün-
ket, ami azt jelenti, hogy az Ócsai úton és a Pesti úton Monor
irányában a 7,5 tonnán felüli jármûvek behajtása remélhetõleg
tilos lesz. Amint errõl pontos információnk lesz, azonnal tájé-
koztatom Önöket.

id. Jónás József
VKB elnöke

Az Ócsai és Gyömrõi utak felújítása

Tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy a 358/2008.(XII.31.)
Korm. rendelet értelmében 2009. április 1. napjától megváltozott
a telepengedélyezés rendje. Ezen idõponttól az üllõi telepenge-
délyezési ügyek Monor Város Jegyzõjének hatáskörébe tartoznak.
Hatóságunk valamennyi, e tárgykörben keletkezett iratot átadta
a monori polgármesteri hivatalnak.
További változás, hogy a jogszabály az ipari, szolgáltató tevé-
kenységek kétféle kategóriáját és eljárási rendjét állapítja meg. 
A kormányrendelet melléklete felsorolja a bejelentés köteles
tevékenységek körét, melyeket a megadott adattartalommal a te-
vékenység megkezdése elõtt be kell jelenteni a jegyzõnek.
A tételesen felsorolt tevékenységeken túl szintén bejelentés kö-
teles, ha bárminemû ipari, szolgáltató tevékenységet ipari terü-
leten folytatnak vagy ha újonnan létesített teleprõl van szó és a
jogerõs használatbavételi engedély 6 hónapnál nem régebbi.
A jegyzõ – ha a tevékenység az adott telepen az építési szabály-
zat alapján végezhetõ – a telepet nyilvántartásba veszi és köz-
zéteszi az interneten. A szakhatóságok a bejelentés köteles te-
lepnél utólagosan végeznek ellenõrzést. 
A fenti körbe nem tartozó tevékenységek továbbra is telepenge-
dély birtokában végezhetõk.

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Megváltozott a telepengedélyezés rendje

Június 06. Morvaország, Lednice
Az UNESCO 1996-ban nyilvánította a Világörökség részévé a
Lednice-Valticei Kultúrtájat.
A lednicei kastély mindenki számára felejthetetlen élményt nyújt.
Az épület megnyerõ külseje mellett érdekes belsõ építészeti
megoldásokkal találkozhatunk. A kastélykörüli francia kert és az
azt körülvevõ angolpark felfedezése teszi még élvezetesebbé.
A Lednicében található romantikus Lichtenstein kastély eredetileg
XIII. századi gótikus vár volt, amelyet az 1500-as években roman-
tikus kastéllyá építettek át. Száz évvel késõbb barokkizálták és fran-
cia parkkal vették körül. A XIX. században a régi kastélyt részben
lebontották és neoromantikus szellemben, az angol gótika stílusá-
ban emelték a ma is látható lenyûgözõ kastélyt. Belsõ kialakítása
minden tekintetben pazar, például a Könyvtár csigalépcsõjét egyet-
len óriás tölgybõl faragták ki. A kastély körül francia park és angol
stílusú õspark található, melynek halastavának partján egy 60m
magas minaret is látható. A tornyot nem a törökök építették. Gyö-
nyörû kilátás nyílik belõle a környékre. A kastélyban gazdag fegy-
vergyûjtemény, Porcelán Múzeum és vadásztrófea kiállítás látható.

Elérhetõség: dr. Lõréné Rónaszéki Beáta 06-20/38-38-194,
délután 17 óra után 06-29/320-033

E-mail: sztilona@monornet.hu

T K M Üllõi Egyesületének következõ programja
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A képviselõ-testület április 23-án el-
fogadta a város intézményeinek be-
számolóját a 2008. évi költségvetés
teljesítésérõl és megalkotta ennek
alapján a zárszámadási rendeletet.
Az önkormányzat választott könyv-
vizsgálója is rendben, és a szabá-
lyoknak megfelelõen elkészítettnek
találta az önkormányzat teljesítési
adataiból készített mérleget és egyéb
kimutatásokat.

Az önkormányzat éves gazdálkodása mind a bevételek mind a
kiadások teljesülése tekintetében jónak mondható. Az iparûzési
adóból származó bevétel a tervezett szerinti összeg volt (467
millió Ft), az építmény és a gépjármûadó-bevétel kissé elmaradt
a hátralékosok nagyobb száma miatt.

A kiadások közül a felújítási-beruházási kiadások mintegy 14
%-ot tettek ki 384 millió Ft).
Az év folyamán felújításra került a Gyöngyvirág téri óvoda, a
Bölcsõde valamint a Malom utcai ún. védelmi épületben a rend-
õrség illetve a polgárõrség irodái. Elkészült a Baross utca felújí-
tása, megépült Üllõ második játszótere az Agyagosban. Az új
Sporttelepen az épület kész van, a pályák és a lelátó építése ma-
radt 2009-re. Több helyen pótoltattuk a közvilágítási hiányokat.
Elkészítettük a városközpont akciós tervét, amely szükséges a
városfejlesztéshez és majd, továbblépve, a városközpont-reha-
bilitációs pályázaton való részvételhez. A Sportcsarnok akuszti-
kájának javítására költött összeg megtérül a koncert rendezési
lehetõségek bõvülése révén befolyó bevételekbõl.
Vízhálózat-bõvítésre és csapadékvíz elvezetésre is igen jelentõs
összeget fordított az önkormányzat az év folyamán.
A katolikus temetõ további bõvítéséhez újabb területet vásárolt

az önkormányzat a Kertekalja utcában. Megépítettük a Refor-
mátus Temetõ Kistemetõ utca felõli kerítését. A civil szerveze-
teket, egyházakat 2008. évben is támogatta a Testület, összessé-
gében 23 millió Ft-tal.

A 2008. év eredményeit a fejlesztések mutatják, melyek, ha kis
lépésekben is történnek, azért folyamatosan szépítik környeze-
tünket. A gazdasági válság jelei a 2008. évi gazdálkodásban
még nem voltak szembetûnõek. Reméljük, hogy a 2009-es esz-
tendõben is jut a bevételekbõl a tervezett fejlesztésekre, hiszen
olyan jelentõs feladatok állnak elõttünk, mint pl. az óvodabõvítés.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Az “Életmód” és az “Ügyvéd Úr kérem!” 
cikkek e havi számunkból 

anyagtorlódás miatt kimaradtak!
A következõ hónapban bepótoljuk!

Beszámoló Üllõ Város 2008. évi
költségvetésének teljesítésérõl A Monori Körzeti Földhivatal a termõföld tulajdonosokat érintõ

termõföld hasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos felhívást tett
közzé és juttatott el a Polgármesteri Hivatalhoz, amelynek leg-
fontosabb rendelkezései a következõk:

”A Tfvt. 5. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint” a
földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, válasz-
tása szerint – köteles a termõföldet mûvelési ágának megfelelõ
termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talaj-
védelmi elõírások betartása mellett a gyomnövények megtele-
pedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezett-
ség).

...A termõföldekre fennálló mûvelési kötelezettség ellenõrzé-
sére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alap-
ján a település teljes területén folyamatos határszemle kerül
megtartásra.

...a törvény által elõírt mûvelési kötelezettségét, illetve a gyom-
mentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal
szemben a földhivatalnak, Tfvt. 5. §. (5) bekezdésének ren-
delkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megál-
lapítva.”

A földvédelmi bírság mértéke a termõföld aranykorona értéké-
nek kétezerszeres szorzata szerinti forint összeg, de minimum
10.000,- Ft.

Fentiek alapján a Földhivatal felhívja a termõföldek tulajdono-
sait és használóit, hogy termõföld hasznosítási kötelezettségük-
nek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felõl személyesen
vagy megbízott útján intézkedjenek.

A felhívás telje szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal-
ban, valamint Üllõ Város hivatalos honlapján, a www.ullo.hu -n.

Termõföld tulajdonosok figyelmébe

22000099..  jjúúnniiuuss  1100--éénn  1188  óórraakkoorr  

Magyar Ligaválogatott - Dél-Korea

nõi kézilabdamérkõzés.

Üllõn az olimpiai- és világbajnok 
Dél-Korea nõi kézilabda csapata!

Május 16-án, 10 órakor
egész napos fitness A és B kategóriás döntõ.

Kedd: Judo 16:30-17:30
Hastánc 18:15-19:15 
Aerobic 19:00-20:00 
Krav Maga 20:00-21:30

Szerda: Aerobic 18:30-19:30

Csütörtök: Judo 16:30-17:30  
Krav Maga 20:00-21:30

Péntek: Aerobic 19:00-20:00
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Dr. Csákabonyi Beáta 
ügyvéd

Új helyre költözött: 
Üllõ, Pesti út 126. (Civil Központ mellé)

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

HORVÁTH FERENC

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek. 
A gyászoló család.

Ezúton szeretném megköszönni a Gyár utcai temetkezési
vállalat valamennyi dolgozójának lelkiismeretes, 

hittel végzett munkáját. 
A gyászoló család nevében Erdõs Attila.

Köszönetet mondunk mindazoknak, rokonoknak, 
barátoknak és ismerõsöknek, akik édesanyám özv. 

SZABÓ JÓZSEFNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

Köszönetünket fejezzük ki háziorvosának dr. Halasi Katalin
és asszisztense Krisztike, továbbá az ügyeletben lévõ

orvosok, asszisztenseknek és mindazoknak, akik 

MISKOLCZI FERENCNÉ, 

szeretett édesanyánk temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak. A gyászoló család.

Magyarországon elõször 1902-ben ünnepelték meg a Madarak
és Fák Napját, már abban az évben, amikor Párizsban az euró-
pai államok egyezményt kötöttek a mezõgazdaságban hasznos
madarak védelmének érdekében. Hivatalos bevezetésére körren-
deletet adtak ki, amely szerint e napon gyümölcsfákat kellett ül-
tetni és öntözni, és megemlékezni a hasznos madarakról. 
A huszadik század elsõ felében minden májusban sor is került
erre, ám a második világháború alatt megszakadt, és valójában
csak a kilencvenes években kezdtük újra komolyan venni az
eseményt. Pedig lehetne egy második majális, egy szabadban,
piknikezve eltöltött délután mindannyiunk életében.

Ez a nap, május 10., számunkra is ünnep. 
A tobzódó természet, a nyíló virágpompa és
a madarak éneke testnek, léleknek azt sugall-
ja: Élni jó.

E nap szellemében várjuk azok jelentkezését,
akiknek szívügye a kert, a kertészkedés, illet-
ve a madarak védelme. Célunk az, hogy létre-
jöjjön egy olyan közösség, mely környezet-
tudatosan alakítja a világot.

Nem kell nagy dolgokra gondolni! 

• A közösség tagjai tanulhatnának egymás tapasztalataiból. 

• Bizonyos kérdések megvitatásához szakavatott elõadókat
hívnánk.

• Akinek kedve van hozzá, beszállhatna a „Nyitott kertek”
sorozatba. (Az év egy napján megnyitná kertjét az érdek-
lõdõk elõtt és elbüszkélkedne kedvenceivel.)

• Évente két alkalommal (tavasszal és õsszel) börzét rendez-
nénk, ahol gazdát cserélhetnének a feleslegessé vált vetõma-
gok, virághagymák, tövek, palánták és a többi kincs…

• Megszerveznénk bizonyos népszerû balkonnövények, facse-
meték, nagy tételben történõ, így olcsóbb beszerzését
(Esetlegesen nem csak a kör tagjai, hanem az Üllõn élõ
érdeklõdõk számára is.)

• Versenyt, illetve fotópályázatot hirdetnénk Üllõ kertjei,
Kedvenc virágaim, Madarak… témákban

• Szeptemberben terménykiállítást és virágkötészeti bemu-
tatót szerveznénk.

• Télen pedig elérkezne a barkácsolás ideje: madáretetõk és
odúk, virágfuttató rácsok kerülnének ki a kezünk alól.

Folytathatnám még a sort, de a programokat úgyis közösen ala-
kítanánk a résztvevõk érzelmei, szakértelme és szellemi muníci-
ója alapján. Várjuk tehát minden érdeklõdõ jelentkezését  a Cso-
dakert Klubba!

Jelentkezni személyesen a Közösségi Házban, a 321-933-as
telefonszámon, vagy a dideki61@gmail.com e-mail címen lehet.

Vámos Éva

Madarak és Fák Napja

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



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

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

30-50 ml-es parfümök 2950 Ft-ért áprilisban!

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

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak,
mozgásszervi betegségek 

gyógyítása, kezelés háznál is.

MMAASSSSZZÁÁZZSSOOKK::  
Svéd, thai, lávaköves,

zsírégetõ, cellulitisz, talp- és
gyógymasszázs.

AAkkcciióóss  áárraakk,,  bbéérrlleetteekk!!
HHíívvjjoonn,,  nnee  ffáájjjjoonn!!

06-30/952-4875 
Hera László okl. manuálterapeuta

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

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

Szemüvegkészítés 
hagyományos, 

vékonyított, 
fényre sötétedõ 
és multifokális 

szemüveglencsékkel.
Javítás.

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

Tel.: 320-881 
Mobil: 06-20-3549-483

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

MÛKÖRÖM,

PEDIKÛR, MANIKÛR
HHáázzlleerrnnéé  ÕÕrrii  TTíímmeeaa

Üllõ, Erdõsor u. 83.
Rugalmas nyitva tartás.  

BBeejjeelleennttkkeezzééss:: 06-30-5291664
MMûûkköörröömm  
ffrraanncciiaa  ddíísszzííttéésssseell::  44000000  FFtt

- tip zselé, porcelán
- épített zselé, porcelán 
- saját köröm erõsítése: 3000 Ft

MMaanniikkûûrr:: 22000000  FFtt
- klasszikus
- francia 

PPeeddiikkûûrr:: 33000000  FFtt

SSzzeerreetteetttteell  vváárroomm  kkeeddvveess  nnõõii  
ééss  fféérrffii  vveennddééggeeiimmeett!!

G á z s z e r v i z

MMaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ggáázzkkéésszzüülléékkeekk
sszzeerrvviizzeellééssee,,  

kkaarrbbaannttaarrttáássaa..

Akció!
Díjtalan beszerelés IImmmmeerr  
gázkészülékcsere esetén!

TTeelleeffoonn::
06-20/9385-133
06-30/2156-140

IDÕSEK OTTHONA ÜLLÕN!

Kedves nyugdíjas! Gondoljon a jövõjére!

A Gyógyforrás Idõsek Otthona várja kedves lakóit
Üllõn élethosszig tartó, 

kiemelkedõ színvonalú ellátással!

Részletekrõl érdeklõdjön az alábbi telefonszámon: 
06 70/392-0247

www.gyogyforrasalapitvany.hu

Balatonalmádiban
nyaraló kiadó. 

Tel.: 06-20/361-31-35

Tóth Béla
redõny - reluxa -

árnyékolástechnika

Szalagfüggöny
készítése, javítása

Telefon:
06-20/979-4636

Üllõ, Bem u. 21.



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

Helyben készült fagylalttal, süteményekkel és

jégkásával várjuk Önöket!
Formatorták készítésére 
megrendelést felveszünk!

Nyitva tartás: Hétfõ - péntek: 10-19 óráig
Szombat - vasárnap: 10-20 óráig.

Rendelés felvétel:

Üllõ, Pesti út 79., Telefon: 06-30/675-4395



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 Tanfolyamkezdés: május 20-án  

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

Garanciális és garancián túli javítások és Szervizek

Service 4+ áraink 4 évnél öregebb Opelekre
AAssttrraa  GG          AAssttrraa  FF          CCoorrssaa  BB          CCoorrssaa  CC

OOllaajjccsseerree  (10W40 olaj, szûrõvel, munkadíjjal)   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..88999900  FFtt

MMoottoorrsszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, gyertya)   ..  ..  ..1177999900  FFtt

ÁÁllttaalláánnooss  sszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, 

pollenszûrõ, üzemanyagszûrõ, gyertya + átvizsgálás + felmérés)  . . . . .3311999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1122999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ++  fféékkttáárrccssaa  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall,,  fféékkhhaattááss  mméérréésssseell . . .3311999900--3388999900  FFtt

BBoosscchh  sszzeerrvviizzüünnkk  vváárrjjaa
aauuttóójjáátt  
ttiippuussttóóll  ffüüggggeettlleennüüll
ccoommppuutteerreess  mmoottoorr
ddiiaaggnnoosszzttiikkáárraa,,  
hheellyysszzíínneenn  mmeeggvváárrhhaattóó
mmûûsszzaakkiivviizzssggáárraa,,  
zzööllddkkáárrttyyáárraa..  
IIggéénnyy  sszzeerriinntt  aauuttóójjáátt
ffeellkkéésszzííttjjüükk..

AAzz  aajjáánnllaattookk  aazz  11..22,,  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  GG,,  aazz  11..00,,  11..22  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  CC,,
aazz  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  FF,,  ééss  aazz  11..00,,  11..22,,  11..44  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  BB  mmooddeelllleekkrree  éérrvvéénnyyeesseekk..

AAzz  áárraakk  ttaarrttaallmmaazzzzáákk  aa  ggyyáárrii  aallkkaattrréésszzeekk  ééss  aa  bbrruuttttóó  mmuunnkkaaddííjj  áárráátt..

T R A D Í C I Ó  -  S Z A K T U D Á S  -  G A R A N C I A
22222255  ÜÜllllõõ,,  BBiimmbbóó  uu..  2200..  TTeell..//FFaaxx::  0066  2299  332200  115577

WWeebbssiittee::  wwwwww..ggaaaallaauuttoo..hhuu    ••    EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ggaaaallaauuttoo..hhuu

4 év felett



Denti Implant Clinic
CCíímm:: Vecsés, 2220 Lõrinci út 130/a.
TTeell:: 06/29-55-72-55
FFaaxx:: 06/29-55-72-56
RReennddeellééssii  iiddõõnn  kkíívvüüll:: 06/30-601-9022

www.dentiimplantclinic.hu
info@dentiimplantclinic.hu
Skype: dentiimplantclinic

MEGNYITOTTUNK!!!

Fõ profilunk a fogászati implantátumok beül-
tetése és a fogszabályozás, amely szolgáltatá-
sok áraiból áprilisban 1100%% kedvezményt 
biztosítunk!

NNyyeerrjjee  vviisssszzaa  eeggéésszzssééggeess  mmoossoollyyáátt  ÖÖnn  iiss!!

Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest
szállodában mûködik, ahol kellemes környezetben
az egyszerû fogászati kezelésektõl a legbonyolul-
tabb szájsebészeti beavatkozásig minden felmerü-
lõ problémájára megoldást kínálunk. 

ÁÁllllaappoottffeellmméérrééss  (ingyenes!)

FFooggmmeeggttaarrttóó  kkeezzeelléésseekk

EEsszzttééttiikkaaii  ffooggáásszzaatt

FFooggppóóttlláássookk

FFooggsszzaabbáállyyoozzááss

DDeennttáállhhiiggiiéénniiaa

SSzzáájjsseebbéésszzeett

SSüürrggõõssssééggii  eellllááttááss

IImmppllaannttoollóóggiiaa

Kedvezõ árak, szakszerû és korszerû ellátás!

Röntgen helyben!

Tanfolyamot szervezünk fogorvosok továbbképzésére.


