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Az ünnepség keretében városunk polgármestere, Kissné Szabó 
Katalin átadta a lakosság és az egyházak részére a betlehemi Szü-
letés Templomában meggyújtott és Magyarországra is elhozott 
Betlehemi Lángot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fellépőknek az ün-
nepi műsorban való közreműködésükért, a Mecénás Művészeti 
Klubnak az egész napos rendezvény szervezési munkájáért, Far-
kas Vajknak a moderátori szerep betöltéséért, Dudinszky Balázs-

nak és Hofbauer-Mezei Mártának a kórusok vezetésért, 
a Reflex Professional Kft.-nek a hangosítási feladatok 

ellátásáért, az ALFA W.I.C. 95 GAMMA Kereske-
delmi Szolgáltató Kft.-nek a karácsonyi dekoráció 
felajánlásáért, elkészítéséért.

Üllő Város Önkormányzata

2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban 
a már hagyománnyá vált „Mindenki karácsonya” ünnepség. A hi-
deg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre 
idén szabadtéren tarthattuk városunk karácsonyi ünnepségét. 

A nap folyamán a Mecénás Művészeti Klub fáradhatatlan és 
lelkes tagjai a helyszínre érkezőket vásárral, kiállítással, meleg 
teával, forralt borral, kellemes családias hangulattal várták a Ma-
gyarok Szövetségének üllői közösségével együtt.

A délután folyamán megrendezett ünnepi műsor kereté-
ben a Pitypang óvoda gyermekei játékos betlehemi mű-
sort adtak elő, majd a Harmónia Zeneiskola kórusa, 
a Zrínyi Ilona Nyugdíjas kórus, az Óvópedagógusok 
és az Árpád Fejedelem Általános Iskola Pedagógus 
kórusa örvendeztette meg a közönséget számos ka-
rácsonyi dallal.
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A D V E N T E T  Ü N N E P E L T Ü K

Mindenki karácsonya

A hagyományokhoz híven az idén is megrendeztük iskolánk-
ban az ünnepi hangversenyünket. 

Kezdés előtt néhány perccel, zsúfolásig megtelt iskolánk aulá-
ja. Nagy izgalommal várta kicsi és nagy egyaránt, hogy színpad-
ra léphessen, hiszen az előző hetek felkészítő munkáját a sok 
betegség nehezítette. Ennek ellenére tanulóink szép számmal 
érkeztek az ünnepségre.

Vendégeinket Istvánfi Zoltán igazgatóhelyettes úr köszöntöt-
te, majd néhány gondolatot osztott meg velünk az Advent idő-
szakáról.

A legkisebbek kezdték a hangversenyt. Előadásukban népi ka-
rácsonyi dallamok, kórusművek, furulyaszámok csendültek fel. 
Zongorán közreműködött Szivek Éva Judit zongoratanárnő. 

Ezt követte a felső tagozatosok kórusa. Először hallhattuk az 
erre az alkalomra szerveződött fiúkórust, akik közül többen első 
alkalommal állhattak színpadra. Őket követte a pedagógusok kó-
rusa, akik ismert könnyűzenei karácsonyi dallamokat énekeltek 
Dudinszky Gézáné vezetésével és Borsos Dániel 8.a. osztályos 
tanuló gitárkíséretével. Ezután a Bodzavirág Kórus előadásában 
angol és magyar kórusműveket hallhattunk.

Befejezésül karácsonyi spirituálé hangzott el az összkar elő-
adásában, hangszeres kísérettel. Zongorán közreműködött Hoff-

bauer Mezei Márta zongoratanárnő, a Harmónia Zeneiskola 
igazgatóhelyettese.

A hangverseny alatt hangszeren közreműködött: 

Takács Rozina 3. z. oszt. – zongora
Botlik Bence 4. z. oszt. – fuvola
Sárközi Fanni 5. z. oszt. – furulya
Neményi Gergő 5. z. oszt. – furulya
Muszka Dávid 5. z. oszt. – furulya
Szőnyi Levente Donát 5. z. oszt. – trombita
Kalina Norbert 5. z. oszt. – ütőhangszer
Pongó Kevin 3. a. oszt. – 
Baki József 8. z/a. – ütőhangszer
Borsos Dániel 8. a. – gitár

A kórusokat felkészítette és vezényelte Dudinszky Gézáné és 
Némethné Fetter Judit.

Reméljük, az este a több mint százötven fellépő gyermekhez 
hasonlóan a közönségnek is felejthetetlen élményt jelentett.

Dudinszky Gézáné
Némethné Fetter Judit

Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
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I S K O L A I  H Í R E K

Üllő Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola világítási rend-
szerének korszerűsítését 
határozta el. 

Az Önkormányzat igény-
be vette az Oktatási Minisz-
térium által meghirdetett 
Szemünk Fénye Program 
nyújtotta, vissza nem térí-

tendő támogatást, mely 20% kedvezményt jelent.
A Szemünk Fénye program lényege, hogy a korábbi világítá-

si rendszert jó minőségű és takarékos világítótestekkel váltják ki, 
amely - részben - a szabványoknak megfelelő szolgáltatási színvo-
nalat, másfelől jelentős mértékű megtakarítást eredményez. 

A megfelelő - 10 év - futamidő választása esetén a beruházás 
teljes egészében finanszírozható. 

Az önkormányzat részéről a beruházás megindításához önerő 
biztosítása nem szükséges.

Az OM által bonyolított közbeszerzési eljárás nyertese, a Ca-
minus Zrt., elvégezte az intézményben a szükséges villamos fel-
mérési és tervezési munkákat, majd ajánlatot tett a régi lámpa-
testek bontására, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelésére, 
hálózatba kötésére, vezetékcsatornák, vezetékek, kötésdobozok 
beépítésére, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák elvég-
zésére, - melynek értéke 15 millió Ft.

Az iskola épületében a világítás folyamatos biztosítása érdeké-
ben felhasznált jelenlegi beépített teljesítmény mintegy 100 kW. 

A felújítás eredményeként a szabványoknak megfelelő műkö-

déshez, 50 kW beépített teljesítmény elegendő.
Számítások szerint a korszerű világítótestekkel - az EU-s szab-

ványnak megfelelő fényerő biztosítása mellett - 50%-ot elérő ener-
gia-megtakarítás érhető el.

A kivitelező a munkálatokat az iskola tanítási rendjéhez iga-
zodva, azt nem zavarva, mintegy 2 hét alatt - 2009 dec. 29-ig elvé-
gezte, a szerződött határidőig (január közepéig) a mérési jegyző-
könyv, és az átadási dokumentáció is elkészült.

A fent leírtak alapján összefoglalhatjuk, hogy az Árpád Feje-
delem Általános Iskola világítási rendszere megújult, a szükséges 
500 lux fényerősséget biztosító, korszerű, elektronikus vezérlésű, 
vibrálás-mentes lámpatestek felszerelésével, hosszú távra megol-
dódik a felnövekvő korosztály egészségét megóvó, hangulatát javí-
tó világítási feltételek biztosítása.

Kiss Tibor
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

„Szemünk fénye” – érdekében, világításcsere az iskolában

A Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti diákjaink 
nemcsak szellemi, hanem testi épségének megóvását is. Odafigye-
lésük eredményeként a téli szünetben intézményünkben korszerű 
világítótesteket szereltek fel minden helységben. Az új világítótes-
tek nemcsak esztétikusak, melyek szebbé teszik környezetünket, 
hanem a megfelelő fényerőt biztosítják tanulóink számára.

Ezúton köszönjük az Árpád Fejedelem Általános Iskola szülei 
és tanulói nevében, hogy a képviselő-testület lehetővé tette ezt a 
nagy volumenű korszerűsítést.   

Barna Tibor, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója

Terítési verseny
2009. december 21-én került megrendezésre az Árpád Fejede-

lem Általános Iskolában a karácsonyi terítési verseny.
A három fős pártatlan zsűrinek nagyon nehéz feladata volt.
A 15 felső tagozatos osztályból 13 osztály vett részt a megmé-

rettetésben. A szebbnél-szebben megterített asztalok közül a zsűri 
a következő helyezéseket adta ki: 

I. helyezést három osztály ért el, azonos pontokkal: 

5.a. Osztályfőnök: Sajtosné Öllei Andrea

5.z. Osztályfőnök: Balázsné Lőrincz Andrea

7.z. Osztályfőnök:  Csetneki Klára 

II. helyezés:

8.z/a. Osztályfőnök: Balázsné Varga Gizella 

III. helyezés:

6.z. Osztályfőnök: Toldiné Horváth Sarolta 
Köszönjük a gyermekek aktív részvételét:

Csetneki Klára - tanár

Szemünk fénye
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Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Hevesi Antal 1952. június 
14-én született Budapesten. Köz-
gazdász végzettséggel rendelke-
zett. A katonai szolgálat után a 
Belügyminisztérium egyik gaz-
dasági feladatokat ellátó osztá-
lyán dolgozott. 1986-ban került 
először kapcsolatba a tűzvéde-
lemmel, egy tűzvédelmi vállalko-
zásnál töltött be műszaki veze-

tői, majd ügyvezető igazgatói feladatokat. 1993-ban megalapította 
a PIRO-VÉD Építőipari és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft.-t. 

Társadalmi munka terén rendkívül aktívnak bizonyult. A Bu-
dapesti Tűzoltó Szövetség, valamint a Tűzvédelmi Vállalkozók 
Szövetségének, valamint az Üllő Város Közrendjéért és Közbiz-
tonságáért Alapítvány munkájából tevékenyen kivette a részét, de 
a legtöbb feladatot az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöki 
posztja adta. 1985-ben a Közbiztonsági Érdemérem bronz fokoza-
tát, 2004-ben a Gróf Széchényi Ödön emlékplakettet és oklevelet 
vehette át. 2009-ben az Üllő ÖTÉ-nek a helyi önkormányzat Pro 
Urbe-díjat adományozott. Hevesi Antal 2009. december 24-én, 
életének 57. évében hunyt el. 

Emlékét megőrizzük.
Hevesi Antalt, az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület saját halott-

jának tekinti.

A búcsú
Kedves Gyászoló család és gyászoló barátaim, engedjétek meg, 

hogy pár szóval elbúcsúzzam a tűzoltó társadalom nevében, és a 
társszervek nevében közös bajtársunktól, kollégától, barátunktól, 
Hevesi Antaltól.

A munkásságát nem kell bemutatnom, hiszen aki együtt dol-
gozott és élt vele és aki valaha is kapcsolatba került vele az tudja 
milyen ember volt. 

A búcsú percében őt magát idézem, amikor a Vangel János 
temetésén a búcsúztatót azzal kezdte, hogy „ Jancsi nem ezt 
ígérted” most Tóni után szabadon Tóni Te sem ezt ígérted, azt 

mondtad ezt a négy évet még végig csinálod velünk, nem így lett, 
életedben először vertél át minket, de most nagyon. Most itt ál-
lunk tele kérdésekkel, amire a válaszok most még elmaradnak. Az 
életben bármihez fogtál azt csak precízen és profi módon tetted. 
A mi éltünkben is magasra tetted a mércét, jó magasra, de a tő-
led kapott lelkesedéssel és energiával, bízva egymásban és egymás 
segítségével folytatjuk ezt a munkát. Ahogy Te megígérted a Jan-
csinak úgy én is megígérem Neked, hogy amit együtt elkezdtünk 
azt mi az üllői tűzoltók, folytatjuk. A tűzoltó társadalom nevében 
ígérhetem, hogy a Te munkásságod, meg marad örökké, és a jövő-
ben ugyan azt a szellemiséget tovább viszik, amiért te is kiálltál, 
és harcoltál.

Most még a gyász lakozik szívünkben, de holnap már arra ébre-
dek, hogy én tettem ígéretet.

Mindannyiunk nevében, Szia Tóni, szia Tóni Bácsi!
Gáncsos László Üllői ÖTE parancsnok 

a temetésen elhangzott beszéde

Emlékezünk...
Valahányszor találkoztunk, arca, tekintete mindig nyílt volt, 

hangja magabiztosságot, erőt, örömet sugárzott. Ez mindig tökéle-
tes összhangban volt azzal, amit mondott, hiszen valahányszor ta-
lálkoztunk, valami jóról, eredményről, sikerről tudott beszámolni. 
Mindig volt valami, amivel gyarapodott a tűzoltó egyesület élete. 
Az épület és berendezési tárgyai, a tűzoltó eszközök és járművek 
felszereléseinek gyarapodása, a kiszállások egyre nagyobb száma, 
a taglétszám növekedése, az egyesület működésének, hétköznapi 
és különleges, számos esetben országos jelentőségű eseményei…  

Szóval mindig volt valami, ami okot adott a büszkeségre, ami 
bizonyára csak fáradtságos, következetes, kitartó, és egyben öröm-
mel végzett vezetői munkának lehetett az eredménye. Mert Ő na-
gyon tudta mit kell csinálni, és Ő meg is tudta csinálni.  

Az elmúlt évek kiemelkedő eseményei voltak a Dóra majorban 
rendezett tűzoltó viadalok. Az ilyen jellegű rendezvényeket tavaly 
a gazdasági válság és országos bajaink miatt sorra mondták le. Az 
Ő irányításával az üllői egyesület minden erejét latba vetve meg-
teremtette a feltételeket, elérte, hogy ismét sikeresen meg lehes-
sen rendezni ezt a hihetetlenül nagy előkészítő munkát igénylő, 
nagyszabású rendezvényt. Ezzel Üllő országos hírnévre tett szert 
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és szakmai berkekben az üllői egyesület tevékenységét a legjobbak 
között tartják számon. (Vajon hány olyan dolog van, amire mi ül-
lőiek ilyen büszkék lehetnénk?)

Néhány éves egyesületvezetői tevékenysége alatt elért eredmé-
nyei okán felmerült a gondolat, hogy augusztus 20-án Pro Urbe 
-díjban részesüljön. Kiérdemelte az elismerést, ez mindenki szá-
mára nyilvánvaló volt.  Mégis az Ő sugallatára született végül az 
a döntés, hogy az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapja a díjat, 
lévén a 85 éves jubileum. Akkor azt gondoltuk, hogy jövőre vagy 
valamelyik elkövetkezendő évben lesz még lehetőségünk az Ő ki-
váló munkáját is ily módon elismerni. Azt gondoltuk, hogy még 
évtizedekig számíthatunk rá, örülhetünk az eredményeinek. És 
ezt gondolta Ő is, talán még december 24-én délelőtt is… 

A Tűzoltóság hivatalos közleményeiből megismerhetjük élet-
útját – megemelhetjük a kalapunkat előtte. Azt gondolom, élete 
egyik legfontosabb állomása az üllői egyesület összekovácsolása, 
színvonalas működtetése volt. Ebbe azt hiszem, minden eddigi 
élettapasztalatát, szakmai tudását, emberismeretét, lelkesedését 
beleadta. Mindez annyira összeforrt az életével, hogy családtagjai 
is részesültek benne, akárcsak nagy családjának minden tagja, a 
kollégák, a tűzoltótársak, a bajtársak és nem utolsó sorban a gye-
rekek, akiket oly nagy odafigyeléssel nevel az egyesület. És ez a 
nagyszerű mű most a legnagyobb próbatétel előtt áll: képes lesz-e 
elviselni ezt a megrendítő csapást, ezt a pótolhatatlan veszteséget. 
A temetésen láthattuk a társak fájdalommal vegyes, dacos elszánt-
ságot sugárzó tekintetét, hallhattuk Gáncsos Laci parancsnok be-
szédét, aki a keserű szavak után kimondta az ígéretet: bár magas 
a mérce, de lesz folytatás. És az, hogy szakmai felkészültsége és 
közösségformáló ereje révén erre van esélye az egyesületnek, je-
lentős részben Tóni fáradhatatlan munkájának köszönhető.  

Azt tartja a régi bölcselet, hogy az a tiéd, amit másoknak adsz. 
Amit kaptál, amit megszereztél, amit birtokolsz, azt előbb-utóbb 
úgyis elveszíted. 

Kedves Tóni! Te rengeteget adtál másoknak, rengeteget tettél 
másokért, ahogy ez a tűzoltó ember szemléletéből fakad. Így az-
tán neked rengeteg dolgod van itt, ami a tiéd. Renge-
teg dolog van, ami miattad olyan, amilyen, miattad és 
általad működik. És ez így lesz ezután is.

Kedves Tóni! Ismerve a tűzoltóidat, akárhogy is van, 
Te még sokáig fogsz élni.

Laza István, önkormányzati képviselő
a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Köszönetet mondunk mindazoknak, aki drága ha-
lottunk, Hevesi Antal temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Szeretnénk megköszönni az Alfa W. I. C. 95 Gam-
ma KFT.  (Gyár u.) vezetőinek, Tündének és Gábor-
nak, illetve valamennyi dolgozójának a temetés méltó 
lebonyolítását.

A gyászoló család
és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Tábornok elment
Tóni bátyám hirtelen és váratlanul ment el. Könnyeimmel sira-

tom Őt egy kicsit, azután eszembe jut mosolya, létének lényege a 
pörgő életenergiája. Eszembe jut becsületessége, elkötelezettsége és 
az a lelkiismeretesség mellyel tekintélyt parancsolt magának!

Rá és a hozzá hasonló emberekre mondják, hogy karizmatikus 
személyiség. Nem véletlenül neveztem mindig következetesen Tá-
bornok Úrnak. Amúgy is, az önkéntes tűzoltóként betöltött beosz-
tása és főleg elismertsége hivatásos tűzoltóknál tábornoki szintű.

Talán az Ő sugallatára, de már nem potyognak a könnyeim. Talán 
az Ő üzenetét “fogtam” odafentről, mert nem akarok siránkozni! Ő 
valami mást szeretne... Eddig is sejtettem, hogy Ő élő emberként is 
védőangyal. Mindig éreztem, hogy “kapcsolatban vagyunk”. Ahogy 
most is. Már nem sírok, mert Ő nem szeretné. S azt üzeni Nektek, 
kik szeretitek és ismeritek, hogy Ti se sírjatok! Egy drága tűzoltó 
bajtársam mottója jut eszembe, melyet Gabriel Garcia Marquez-től 
idézett: „Ne sírj azért, mert valami véget ért, mosolyogj, hogy ré-
szese lehettél.”
Kedves Hevesi Antal! Tábornok Úr!

Köszönöm, hogy ismerhettelek, köszönöm, hogy tanulhattam 
Tőled, Isten áldjon, remélem, még találkozunk!!!

Dallos Tamás 

Búcsú
Örök nyugalomra helyezték Hevesi Antalt, Üllő Önkéntes Tűz-

oltó Egyesületének Elnökét.
A IV. Nemzetközi Tűzoltó Viadalon, amely Üllőn a Dóra-Ma-

jorban került megrendezésre nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó 
hivatalos találkozásunk. Figyelmessége, udvariassága, segítőkész-
sége állandó volt. Mosolya akkor teljesedett be igazán, amikor 
unokája és családja fotóit mutatta.

A Mecénás Művészeti Klub nevében kérem az Istent, hogy ad-
jon Neki boldog síri álmot.

N. Kékedy Ibolya, klubvezető
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Üllő  Város  elérhetősége:

Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

A Z  Ü L É S T E R E M B Ő L  J E L E N T J Ü K
Üllő Város Képviselő-testületének 2009. december 17-i rendes 

ülésén hozott közérdeklődésre számot tartó döntései:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az iparűzési adómentességet élvezők körét tovább bővítette az- –
zal, hogy 2 millió Ft-ra emelte az adómentes adóalap határát.

úgy döntött, hogy nem növeli meg az építményadó mértékét -  –
az önkormányzat állami forrásainak csökkenése ellenére.

engedélyezte a Humán Szolgáltató Központ létszámának bő- –
vítését 2010. január 1-től a szociális feladatokhoz 2 fővel, az 
óvodai 2 csoport-bővítéshez 6 fővel (4 óvónő + 2 dajka), va-
lamint 2010. szeptember 1-től – az 5. tagóvoda megnyitásától 
– további 5 fővel. 

döntött arról, hogy közreműködői megállapodást köt a  –
KÖZ-LIV Kft.-vel a közigazgatási bírsággal sújtandó közleke-
dési szabályszegések elkövetését igazoló képfelvételek készíté-
sére (mobil traffipax). A bírságokból az önkormányzat részé-
re befolyó bevételt a közbiztonság céljára fordítja. (a témával 
részletesen következő számunkban foglalkozunk)

elfogadta a Polgármesteri Hivatal módosított szervezeti és mű- –
ködési szabályzatát, valamint az Állami Számvevőszék 2009. 
éves átfogó vizsgálatáról szóló jelentést (lásd 7. oldal).  

felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 2010. évre is megkösse a  –
logopédiai ellátásra vonatkozó szerződést a Monor és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással és a szolgálta-
tást igénybevevő településekkel.

támogatta Kissné Szabó Katalin polgármester felajánlását, mi- –
szerint az éves munkája jutalmazására szánt összeget felajánlja 
annak a családnak, akiknél ez évben hármas ikrek születtek, és 
ennek következtében 6 gyermekes családdá váltak.

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. év I. ne-
gyedévében a következő napokon tartja rendes üléseit:

2010. január 21.
2010. február 11. – a 2010. évi költségvetés tárgyalása
2010. március 11. 
Az ülések nyilvánosak, kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Tisztelt adózó ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személygépkocsik és motorkerék-

párok után fizetendő gépjárműadó mértéke 2010. január 1-től az 
alábbiak szerint változik:

Személygépkocsik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban ki-
fejezett adóalap után

gyártási években és az azt követő 3. naptári évben 345.-Ft/kW, –
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kW, –
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kW, –
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft/kW, –
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári  –
években 140.-Ft/kW az adó mértéke.

Ha a hatósági nyilvántartásban a személygépkocsi teljesítménye 
csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesít-
ményt 1,36-tal kell osztani.

A gépjárműadó mértéke az alábbiak szerint változik: autóbusz, 
nyergesvontató, lakókocsi, lakó-pótkocsi és tehergépjármű esetén 
az adóalap minden megkezdett 100 kg után 1.380.-Ft lesz.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges 
vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén a gépjárműadó mértéke 
változatlan, az adóalap minden megkezdett 100 kg után 1.200.-Ft 
marad.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előző évek gyakorlatához ha-
sonlóan a helyi adóhatósághoz fizetendő adók – iparűzési adó, 
gépjárműadó, építményadó – fizetési határideje március 15. és 
szeptember 15. 

Továbbá tájékoztatjuk adózóinkat, hogy fizetési kötelezettsé-
geiket átutalással is teljesíthetik az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
számlaszámokra:

GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-08970000

IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03540000

ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-02440000

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03780000

Adócsoport

Kismihály Béla

VA

RRÓGÉP JAVÍTÁS

Telefon: 06 30/ 9666-491
17h-tól: 06 29/ 351-825
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177

Tájékoztatás Önkormányzatunknál történt 
Számvevőszéki vizsgálatról!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2009. augusztus hónap végétől 2009. 
október hónap közepéig ellenőrizte Önkormányzatunk gazdálkodását. Az ellenőrzésről ké-
szült jelentést, a törvény előírásainak megfelelően a képviselő-testület 2009. december havi 
ülésére terjesztettük. A képviselő-testület az ÁSZ 2009. éves átfogó vizsgálatáról szóló je-
lentést megtárgyalta és azt elfogadta.

  Önkormányzatunkhoz öt számvevőbiztost rendeltek ki, akiknek vizsgálata a 2006-2009 
terjedő időszakra terjedt ki.

 Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat:
milyen módon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és • 
annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi források pótlásában a finan-
szírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása;
eredményesen készült-e fel a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós for-• 
rások igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás 
feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát;
kialakította-e és működtette-e a külső- és a belső feltételeknek megfelelően a költségvetés • 
tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, ezen tevékeny-
ségek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos ve-
zetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés;
megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, sza-• 
bályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Az ellenőrök a jogszabályi előírásoktól történő legkisebb eltérés esetén is vizsgálatot, 
intézkedéseket javasolnak vagy észrevételeket tesznek. Általánosságban elmondható, hogy 
annál az intézménynél ahol ÁSZ vizsgálatot tart, ott a vizsgált időszakban az ÁSZ ki-
sebb-nagyobb hibákat talál, ami sokszor a jogszabályok szinte naponkénti változásának 
eredménye.  

Az Önkormányzatok minősítése azon múlik, hogy milyen minőségű és milyen mennyisé-
gű hibát találnak az ellenőrök, illetve találnak-e valamilyen visszaélésre utaló jelet.

Az ÁSZ jelentésében megállapította, hogy Üllőn a vizsgált 2006-2009 évben semmi-
lyen visszaélés, nagyobb szabálytalanság nem történt. Így felelősségre vonást, vagy további 
vizsgálatot senkivel szemben nem kezdeményeztek, azonban néhány szabályszerűségi és 
célszerűségi javaslatot tettek. A javaslatokról intézkedési tervet készítünk, mely tartalmaz-
za a végrehajtás időpontját, valamint a végrehajtásért felelős nevét. Az intézkedési tervet a 
képviselő-testületnek 2010. január hónapban jóvá szükséges hagynia, s azt az Állami Szám-
vevőszéknek továbbítani kell.

A számvevőszéki vizsgálat tanúsítja, hogy városunkban az elmúlt időszakban kisebb hi-
báktól eltekintve, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályszerűen, az adófize-
tők pénzét törvényesen felhasználva végezte munkáját.

Kissné Szabó Katalin , polgármester

Köszönetet mondok Kissné Szabó Katalin 
polgármesternek, az Önkormányzat dolgozó-
inak, a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub tagjainak 
– külön az Énekkarnak - és mindazoknak, 
akik feleségem, NAGY ERVINNÉ temetésén 
részt vettek és sírjára virágot hoztak.

Nagy Ervin

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik fájdalmunkban osztozva részt vet-
tek NAGY GÁBOR temetésén, sírjára 
koszorút, virágot hoztak. Egyúttal köszö-
netet mondunk a Gyár utcai temetkezési 
Kft.-nek a kegyeletteljes temetésért. 

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. PORTIK BALÁZSNÉ temetésén részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Egyben szeretnénk megköszönni Dr. Halasi 
Katalinnak és asszisztensnőjének, valamint Erzsikének és Julikának lelkiismeretes segít-
ségüket. Köszönjük még  a Gyár utcai temetkezési vállalat valamennyi dolgozójának a 
temetés méltó lebonyolítását. A gyászoló Család
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Tisztelt Üllőiek!
Októberben volt három éve, hogy bizalmat 

szavaztak Üllő polgárai a jelenlegi Testület-
nek. Több-kevesebb sikerrel próbáltuk kép-
viselni az Önök érdekeit. 

Amellett, hogy az állam is egyre kevesebb 
pénzt juttat vissza a kötelező feladatok ellátá-
sára: bölcsőde, óvoda, iskola, közművelődés, 
orvosi ellátás, közvilágítás, stb., (az Önök 
által befizetett személyi jövedelemadóból és 
egyéb járulékokból), ennek ellenére megőriz-
tük fizetőképességünket. 

Sajnos vannak cégek, amelyek nem tud-
tak ellenállni a válságnak és próbáltak előre 
menekülni, vagy halasztást kérni az adóbe-
fizetéseik tekintetében. A város erre illetékes 
szerve ezekben az esetekben megadta a ha-
lasztást, hogy ne kelljen több száz üllői mun-
kavállalót elbocsátani már a múlt év végén. 
Sajnos a válság erősebb volt, így e cégek adó-
befizetései nem fogják növelni bevételeinket.

A gazdasági válság ellenére, költségveté-
sünk bevételi és kiadási oldala egyensúlyban 
van, annak ellenére, hogy kiestek e nagy adó-
zók, de jöttek helyükre más cégek!

Így három év után, mivel ennek a testü-
letnek már egy éve sincs hátra a ciklusból, 
szeretnék felsorolni néhány eredményt, ami 
minősíti eddig végzett munkánkat:

felépült és sikeresen működik a Városi • 
Sportcsarnok
felújítottuk a református temető kerítését, • 
parkolót alakítottunk ki
új területet vásároltunk a katolikus teme-• 
tő részére és kerítést építettünk
felújítottuk a Gyöngyvirág téri óvodát• 
építettünk három játszóteret• 
pályázati pénzből leaszfaltoztuk a Baross • 
utcát
megújultak a buszmegállók• 
felújítottuk a Templom téri óvoda keríté-• 
sét és csoportszobáit
felújítottuk a Polgárőrség és a Rendőrség • 
irodáit
pályázati pénzből és saját erőből felújí-• 
tottuk a Bölcsőde teljes épületét és egy új 
csoportszobával bővítettük
rendbe hozattuk az orvosi rendelő vizes-• 
blokkját
megépíttettük az új Városi Sporttelepet• 

pályázati pénzből kialakítottuk az iskola • 
számítógéptermét
új irodákat alakítottunk ki a Hivatalban, a • 
többit felújítottuk
pályázati pénzből korszerűsítettük a testü-• 
leti üléstermet
felújítottuk a Házasságkötő termet• 
támogatjuk a civil szervezeteket (nyug-• 
díjasok, nagycsaládosok, diáksport, focis-
ták, egyházak)  
magasabb összeggel támogatjuk a Közös-• 
ségi Házat
anyagilag támogatjuk a közösségteremtő • 
rendezvényeket (majális, csülökfesztivál)
megterveztettük 26 utca útépítési terveit • 
(hogy legyen lehetőségünk pályázni)
megrendeltük a városközpont terveit• 
anyagilag támogatjuk a lakosok járdaépí-• 
tését
felújításra került a Harmónia Zeneiskola• 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola vilá-• 
gításkorszerűsítése elkészült
kitiltattuk a város nagy részéről a 7,5 ton-• 
nát meghaladó járműveket
hosszas utánajárás után elértük, hogy fel-• 
újítsák az Ócsai utat (az Önök adójából)
13 utca leaszfaltozása folyamatban van• 
több járda építése folyamatban van, illetve • 
új burkolatot kapott.
15 millió forint közcélú támogatást sze-• 
reztünk az Anvill projektcégtől
100 millió forint közcélú támogatást a • 
Goodman projektcégtől

Vannak olyan beruházások, amelyek folya-
matban vannak:

pályázati pénzből, plusz önrészből indul a • 
P+R parkoló megépítése az állomásnál
pályázati pénzből, plusz önrészből meg-• 
vásároljuk a Kisfaludy téri óvoda berende-
zési- és játszótéri eszközeit
pályázati pénzből, plusz önrészből leasz-• 
faltozzuk a Liszt, Maglódi és Damjanich 
utcákat  
elindult a Kisfaludy téri óvoda építésének • 
folyamata, melyre pályázatot is nyújtot-
tunk be.
pályázatot nyújtottunk be a városközpont • 
megújítására
folyamatban van a víztorony felépítésére • 
kiírt közbeszerzés elindítása.

Mindezen felsorolás a teljesség igénye nél-
kül készült. Természetesen még így is lehet-
nek olyan üllőiek, akik ezen fejlesztések egyi-
kének sem élvezik a hasznát, vagy olyanok, 
akik jobban örültek volna egy járdának, mint 
a szomszédjukban felépült játszótérnek. Sőt, 
számos olyan fejlesztés van, amelyet idén 
nem tudtunk elindítani, de szívünk vérzik a 
hiányuk miatt (nincs kerékpárút, a Pesti út 
egyes szakaszán a járda állapota még most is 
tűrhetetlen, nem indult újra a helyi buszjárat, 
nem csak 12 utca várt volna leaszfaltozásra, 
a kátyúzások pár hónapig tartanak csak ki, 
még mindig vannak gyerekek, akik bölcső-
dei férőhelyre várnak, stb.). Mindezeket el-
ismerjük, még mielőtt önteltséggel vádolna 
bennünket bárki.

Vannak olyan problémák, amelyek megol-
dása még sok harcunkba fog kerülni. Ilyen a 
Sportliget lakópark közműveinek teljeskörű 
megépíttetése!

Ennek ellenére úgy érezzük, hogy a lehető-
ségekhez mérten igyekeztünk minél többféle 
igényt kielégíteni!

Üllő életében nem volt még olyan Testü-
let, amely ennyi pályázatot nyújtott volna be, 
mint mi, nem volt olyan sem, amely annyi 
közbeszerzési eljárást indított volna, mint mi 
és olyan sem, amely megbízása alatt annyi 
utat épített és fog építeni, mint mi. (Mi a vá-
ros vezetői, képviselői csupán ötletelünk, tár-
gyalunk, lobbizunk, szavazunk, ellenőrzünk, 
de a munka oroszlánrészét a Hivatal dolgo-
zói végzik, ezért köszönet nekik!)

Ahhoz, hogy mindezen fejlesztéseket vég-
hez tudjuk vinni, elengedhetetlen, a város-
ban letelepült logisztikai központok adóbefi-
zetése! Ezek nélkül működésképtelen lenne 
az önkormányzat, mivel az állam igyekszik 
egyre több feladatot átadni, amiért egyre ke-
vesebb normatívát ad. Arról nem is szólva, 
hogy az idei költségvetés jelentős összeget 
von el az önkormányzatoktól (Önöktől, gyer-
mekeinktől), mindezen összegeket kell majd 
kipótolnunk ezekből a helyi adókból.

 Kérem Önöket, mindezen tények isme-
retében ítéljék meg munkánkat!

Tisztelettel:

Bácskai József, alpolgármester

Eredményeink

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

N Á L U N K  T Ö R T É N T
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Mozgalmas évet zártunk, egyre bővülő 
feladatokkal. Az elmúlt évekhez hasonló-
an kiemelt feladataink egyike a Véradások 
szervezése, lebonyolítása. Véradóink szá-
ma sajnos nem emelkedett, egy-egy véradá-
son átlagosan 40-48 fő jelenik meg.  Ez a 
létszám a környező települések véradóihoz 
képest nagyon kevés. A sokrétű tájékozta-
tás ellenére sem sikerült a véradóink szá-
mát növelni.

Különféle gyűjtési akciók szervezésével 
segítettünk az arra rászorulókon. Ebben az 
évben sikerült a város frekventált helyein 4 
db ruhagyűjtő konténert kihelyezni. (Hu-
mán Szolgáltató Központ, Ócsai út 8., 
Gyöngyvirág téri Óvoda Bimbó utcai olda-
lán). Segítség ez azoknak is, akiknek ed-
dig gondot okozott a családban összegyűlt, 
feleslegessé vált ruhanemű elhelyezése, és 
segítség a rászorulóknak.

Munkánkhoz nagyon sok segítséget ka-
punk az önkormányzattól, önkéntes segí-
tőktől, támogatóktól. A városban működő 
civil szervezetekkel közösen veszünk részt 
különféle programok szervezésében és le-

bonyolításában. Az iskolában évtizedek 
óta sikeresen működő ifjúsági vöröskeresz-
tes tevékenység folyik, amelynek eredmé-
nyeként 2009-ben megyei I. helyezést értek 
el, így részt vettek az országos versenyen 
is. A gyerekek szívesen segítenek a szerve-
zési munkákban, valamint a bemutatókon, 
versenyeken, és ünnepségeinken is aktívan 
részt vesznek.

Nem maradtak el a már hagyományossá 
vált kirándulásaink sem. Hátrányos helyze-
tű gyermekek részére és a versenyen részt 
vett ifjúsági vöröskeresztes tanulóknak 
 túrát szerveztünk a Rám – szakadékon át 
Dobogókőre. Az egész napos programot 
tombolasorsolással, játékkal tettük még 
felejthetetlenebbé.  Nem maradhattak ki 
felnőtt tagtársaink sem a kirándulásból. 
„Ismerd meg hazádat „mozgalmunk ke-
retében, őket Kecskemét a „Hírős” város 
látnivalóival ismertettük meg. Kirándu-
lásaink sikerét bizonyítja, hogy már most 
nagy az érdeklődés a következőkre. Az 
elmúlt évben a véradóinkat köszöntöttük, 
2009-ben bensőséges karácsonyi ünnepsé-

get szerveztünk tagságunk részére.
Szívesen várjuk szervezetünkbe azok je-

lentkezését, akik segítenének és részt ven-
nének Vöröskeresztes munkánkban, és a 
véradások szervezésében.

Programjaink bővebben megtekinthetők 
honlapunkon: www.voroskereszt.uw.hu.

Balázsné Varga Gizella, elnök
Bodáné Rusznyák Gabriella, titkár

A polgármester asszony három év után 
jutalmat kapott, egyhavi fizetését eddigi 
munkája elismeréseként. A képviselő-testü-
let határozott így decemberi ülésén. 

A polgármester asszony úgy döntött, 
hogy ezt az összeget felajánlja a hármas ik-
rekkel áldott Fülöp családnak, hogy szük-
ségükben segítségükre legyen.

Fontos jelzés, megnyilatkozás most ez, 
ebben a happolós, síbolós, haveros, negy-
ven rabló uralta, aligmagyar mai világunk-
ban. Széchenyi emlékéve lesz az idei. Mind-
ez arra figyelmeztet, hogy egymás segítése, 
az együttműködés „egy alapvető eszköz a 
túléléshez”, arra figyelmeztet, hogy mind 
felelősek vagyunk egymásért.

Köszönet és megbecsülés ezért a tettért.

Kondás Imre, képviselő

Segíteni tudó lakosaink természetbeni hozzájárulását (gyerekbútor, gyerekruha, stb.) 
a Polgármesteri Hivatal fogadja (Németh Elekné családgondozó, B. épület, 1. emelet, 
iktatószoba) a hivatal nyitvatartási ideje alatt.

A családnak alaposan megnőttek a kiadásai, ezért Üllő Város Önkormányzata kereste 
a lehetőséget a család anyagi támogatására. Összefogva az Üllői Református Egyház-
zal, annak alapítványán keresztül szeretnénk a családot megörvendeztetni, helyzetükön 
anyagi segítséggel is javítani. Kérjük, aki teheti, lehetőségeihez mérten támogassa a 
családot. 

Hozzájárulásaikat az alábbi bankszámlaszámra juttathatják el:
 

Üllői Református Egyházközség: 11742283-20020615-00000000
Megújulás Alapítvány: 11742283-20020536-00000000 

(OTP Bank, Vecsési Fiók)

Kérjük, az átutaláson feltétlenül tüntessék fel: ”céladomány: hármas ikrek”.
Amennyiben a támogatásról igazolást kérnek, közöljék adószámukat is.

A felhívás decemberi leközlése óta több anyagi felajánlás is érkezett a család részére, 
melyet ezúton köszönünk mindenkinek. Továbbra is várjuk anyagilag segíteni tudó la-
kosaink hozzájárulásait.

Üllő Város Önkormányzata 

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

N Á L U N K  T Ö R T É N T

A Magyar Vöröskereszt Üllői Szervezetének 2009-es év eseményeiből

Jutalomajándék

Talán nem is sejti, mekkora érték 
az egészsége. 

Önnek csak 20 perc az életéből, 
másnak viszont maga az Élet!

Adj vért és ments meg 3 életet!

Legközelebbi VÉRADÁSUNK időpontja:

2010. február 12. /péntek/
  12-17-óráig a Közösségi Házban, 

Üllő, Gyömrői út 24.

Jó egészséget és Boldog Új Évet
kívánunk mindenkinek a 

Vöröskereszt Vezetősége nevében.  

Üllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felkérte a Vöröskereszt Monori Szervezetét két rászorult üllői család meg-
segítésére. A Vöröskereszt vállalta, hogy hetente élelmiszercsomagot szállít a két rászorult családnak. 
Köszönet érte a Vöröskereszt Monori Szervezetének. Németh Elekné, szociális munkás
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Harmónia Zeneiskola

Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu
e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

K U L T Ú R A

2009. december 
közepén három-
napos Ifjúsági Ka-
marazenei Fesz-
tiválon vett részt 
Budapesten, a Ko-
dály Kórusiskola 

szervezésében négy üllői zeneiskolás nö-
vendék: Szőnyi Levente Donát (trombita), 
Kádár Orsolya (zongora), Bárándi Zoltán 
Félix (zongora) és Varga-Balázs Veronika 
(hegedű). Felkészítő zenetanárok: Láng 
Zsolt, Pechtolné Kis Melinda, Lassánné 
Balogh Andrea. 

Szőnyi Levente Donát trombitajátéká-
val - Kádár Orsolya zongorakíséretével 
- az előkelő II. helyezést hozták haza. 
 Minden üllői büszke lehet rájuk!

Idén immár 5. alkalommal hívtuk a fel-

újított, megszépült Zeneiskolába a négy 
tagóvoda kis óvodásait. A szokásos vi-
dám, pergő és élménydús karácsonyi 
kiskoncertet az óvodások életkorához 
igazodva tartották meg zenetanáraink és 
néhány „idősebb”zeneiskolás. 

Nagy örömmel és vidáman vett részt a 
zeneiskola kórusa a szabadtéren tartott 
Mindenki Karácsonya emlékezetes ren-
dezvényén.

A Katolikus Templomban megtartott 
zeneiskolai karácsonyi hangversenyen 
a következő növendékek tették emléke-
zetessé a hangversenyt: Szőnyi Levente 
Donát (trombita) és Kádár Orsolya (zon-
gora), Kacsmarcsik Eszter (klarinét) és 
Kovács Krisztián (zongora), Varga-Balázs 
Veronika (hegedű), Tímár Julianna (fu-
vola),  Bárándi Zoltán Félix (orgona). A 

Harmónia Kórus mellett a szolfézscso-
portos gyermekek is lelkesen szólaltattak 
meg egy megható kórusművet, melyet a 
zeneiskola tanárai kísértek.  

Megtisztelő az a figyelmesség, mellyel 
Szőnyi Levente Donát (Vasadi István, 
volt polgármesterünk legkisebb unoká-
ja) trombitajátékát részesítette előnyben 
a Budapesti Operaház rendezője. Film-
készítéshez kérték fel, játsszon trombitán 
és gitáron, melyet az Operaház rendszere-
sen megrendezésre kerülő „Hangvarázs” 
c. műsorának keretén belül vettek fel. 

Büszkék és boldogok vagyunk, hogy 
az igen tehetséges tanítványunkra verse-
nyeken is, és egyéb szereplésein is felfi-
gyelnek. Szívből gratulálunk! (Felkészítő 
zenetanára: Láng Zsolt)  

Pechtolné Kis Melinda, igazgató

Ünnep = pihi?
Csak valóságos emberi közösségeknek vannak igazi ünnepei. 

Mert bár az ünnep attól is ünnep, hogy van egy előre kiszemelt 
napunk, amire gyúrunk, hogy kilépjünk a mókuskerékből, többet 
aludjunk, pihenjünk, de a valódi ünnep ennél mindig több. Csak 
KÖZÖSSÉG, a benne egymásra utalt emberek képesek arra, hogy 
az év bizonyos napjait felszabadulttá, örömtelivé tegyék. 

Vegyünk egy egyszerű példát, egy szimpla születésnapot. Ösz-
szejön a család, sokat és finomat eszünk. De nem ettől ünnep az 
ünnep, hanem az üzenetétől: Megszülettél, és mi megerősítünk 
abban, hogy jó, hogy vagy, jó, hogy vagy nekünk, s maradj meg 
nekünk.

Mert az ünnepben mindig összeér MÚLT, JELEN, JÖVŐ. Az 
ünneppel egyszerre válik átélhetővé a három idődimenzió. Mert 
ilyenkor a közösség tagjai megerősítik mindazt, amit a kollektív 
emlékezetben őrzött cselekedetekből értékesnek, fontosnak, me-
gőrzendőnek minősítenek. Megerősítik a múlt értékeit, hogy azok 
áthagyományozódjanak a jövőre, s az ÜNNEP az a pillanat a je-
lenben, amikor ez megtörténik. Az ünnep az ember maga alkotta 
ereje, a felejtés veszedelme, a történelmileg felhalmozódott lét-
fontosságú tapasztalatok elvesztése ellen. Ahogy a családoknak, a 
nemzeteknek is vannak ünnepei. Nekünk, magyaroknak az egyik 
épp most közelít.

Január 22. a MAGYAR KULTÚRA NAPJA.
Ezen az ünnepen arról teszünk hitet, hogy a Magyar Nemzet 

évezredes kultúrája számunkra fontos, s szeretnénk, ha ezt a jövő 
nemzedékek is megerősíthetnék. Arról teszünk tanúbizonyságot, 
hogy nekünk fontos nemzeti himnuszunk, ami összetartozásunkat  

fejezi ki, s amit Kölcsey 187 évvel ezelőtt vetett papírra.
 Január 22. ebben az évben péntekre esik. Nem „piros betűs” 

ünnep, nem munkaszüneti nap.
Mégis arra kérek mindenkit, lépjünk ki önmagunk ácsolta kor-

látaink közül, s ünnepeljünk együtt,

2010. JANUÁR 22-ÉN, 18 ÓRÁTÓL, 
a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN.
Ünnepi beszédet mond, s a rendezvényt megnyitja: 

Kondás Imre úr, 
az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke.

Muzsikál: az Ugrós zenekar
Nem hagy felejteni: Járvás Katalin előadóművész, 

aki a muzsikát is segítségül hívva interpretálja 
a magyar költészet gyöngyszemeit.

S akik égetik a világ piszkát: a Mende Néptánc Együttes.
TALÁLKOZZUNK!

Vámos Éva

Zeneiskolai hírek

A Kultúra Napjára

OXIGÉNES VÍZ
Kiváló élettani hatású magyar termék, 

meglepően kedvező áron.
Szifonban, oxigénes patronnal bárhol 

elkészítheti, és fogyaszthatja.
Aki a termék terjesztésében részt vesz, 

szép jövedelemre tehet szert.

Érdeklődni: 06/20 912-6186
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A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 

Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

Boldog Új Esztendőt kíván minden kedves olvasó-
jának az Üllői Hírmondó Szerkesztőbizottsága.

Nagy László (1925–1978)

Adjon az Isten

Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát, 
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra 
hevernem, 
kérdésre választ 
õ küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne dűljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetõk helyett 
életet – 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem. 

Közreadta: Kondás Imre

K U L T Ú R A

Rajzpályázat gyerekeknek
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub gyermekrajz pályázatot hirdet második 

alkalommal Üllő Város gyermekei részére.
2010-ben ünnepeljük Üllő várossá alakulásának ötödik évfordulóját, és ennek 
kapcsán írtuk ki e pályázatot

 „Milyennek képzeled városod öt év múlva” címmel.

A program során a gyerekek városuk nevében /rajzban/ beszélhetnek arról, 
hogy mit szeretnének a jövőben a legjobbat, legszebbet látni, de cserében azt 
kérik, hogy az elkészült megvalósult városképet tiszteljék és vigyázzanak rá. 

A pályázati program során a gyerekek feladata egy történet megírása rajzban.
A pályázathoz a rajzokat úgy készítsék el, hogy az általuk közvetített ötletei-
ket, elképzeléseiket mindenki megértse.
Kis történetet is írhatnak mellékletként a rajzhoz (max. 5 sort).
A beküldött pályázatokból az Üllői Vargha Gyula Könyvtár Galériában ki-
állítást rendezünk.

Pályázati határidő: 2010. április 20.
Pályázhat: 5-15 éves diákok egyéni alkotásai
Méret-technika: A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel (kivéve számítógép grafika)
Zsűrizés:  három kategória (óvoda, alsó- és felső tagozat)
 (hátoldalra írd rá neved, életkorod)
Díjazás:  értékes ajándékok
Eredményhirdetés: 2010. május 20.

Az elkészült alkotásokat a pályázati határidő 2010. április 20-ig a 
Vargha Gyula Könyvtárba kérjük leadni.

KÉRJÜK A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁT !

Személyes információ: Nagyné Kékedy Ibolya  Telefon: 06-36-70-77-18-782
E-mail: n.kekedi@upcmail.hu

Meghívó!
Az Üllői Általános Ipartestület által rendezett

Iparosbálra,

amely az Üllői Közösségi Házban
(Gyömrői út 24.)

kerül megrendezésre

2010. február 6-án, 19 órai kezdettel.

Zenél a Jerzsele Family zenekar.

Vacsora, zene, tánc, tombola!

A tombola felajánlásokat előre is köszönjük.

Érdeklődni a 06-30-308-4167-es telefonszámon lehet.

2010. január 28. 18 órától, Monoron a Vigadó Dísztermében 

A száműzött magyar irodalom – 
Takaró Mihály irodalomtörténész előadássorozatának első előadása

Első alkalom:  Wass Albert 

Takaró Mihály 1954-ben született Budapesten. Irodalomtörténész, ta-
nár, költő. Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán szerzett dip-
lomát 1982-ben. 2000-2006-ig a Károli Gáspár Református Egyetem 
oktatója. 2001-től a Magyar Reformátusok Világszövetségének főtitkára. 
A magyar nyelv és irodalom országos tantárgygondozója (1993-2003), 
az érettségi szöveggyűjtemény társszerzője (1995). A magyar iroda-
lom OKTV bizottságának ügyvezető elnöke. Református iskolaügyi fő-
tanácsos (1993-2003). A Református Zsinat Elnökségi Tanács tagja, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület világi elnöke (1998-2003). A 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója (2007-2008). 2004-től a Bu-
dapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanára.

 Az előadásra jegyek 400 forintért kaphatóak.

A következő előadás: 2010. február 18. 18:00 – Herczeg Ferenc 

Monori Vigadó programja Iparosbál



A IX. Üllői Sakk Kupa, amely a Jobb-1 kávézóban lett meg-
rendezve 2010. január 9-én.14 felnőtt és kettő ifjúsági versenyző 
regisztráltatta magát. A versenyt Botlik Béla az Ipartestület elnö-
ke nyitotta meg.

Ezután elkezdődtek a partik, amelyek sok izgalmat és meglepe-
tést tartogattak játékosoknak és nézőknek egyaránt.

13 órakor ebédszünetet tartottunk és elfogyasztottuk a finom 
chilis csülkös babot. Ebéd után folytatódott a verseny. 15 órakor 
került sor az eredményhirdetésre.

Az IX. Üllői Sakk Kupa hivatalos végeredménye:

1. Dr. Körmendy György  8 pont
2. Róth Kornél 8 pont
3. Ifj. Botlik Béla 7.5 pont
4. Holló József 6 pont
5. Béki Gábor 5.5 pont
6. Kókán János 5 pont
7. Krivényi Zoltán 5 pont
8. Kaszti János 4 pont
9. Király Zoltán 4 pont
10. Gara György 4 pont
11. Dömötör József 4 pont
12. Bögre László 2 pont
13. Botlik Béla 1 pont
14. Pesti Sándor 0 pont

Az első három helyezett oklevelet, érmet és kupát, a többi ver-
senyző oklevelet és különböző ajándékokat kapott.

Az ifjúsági csoport végeredménye:

1. Botlik Bence Béla
2. Szalai Dávid

Nyereményük: oklevél, érem, 1-1 2Gb Pendrive. Gratulálunk!!!
A díjakat Király Zoltán és Botlik Béla ipartestületi elnök adta át.

A verseny főszponzora az Ipartestület, Király Zoltán (Telefon-
tos Kft.), valamint Krivényi Zoltán urak voltak.

Ezúton is szeretném, megköszönni a versenyzőknek a sikeres 
részvételt, Fábián Lászlónak (Gyömrői Sakk Klub), aki a sakkot 
és a sakkórákat kölcsönzi több éve, Seprűs Pálnak a Jobb-1 kávé-
zó tulajdonosának, aki biztosítja a helységet, Kismarosi Józsefnek 
az ajándékokat, Anikónak a finom ebédet és mindenkinek, akik 
valamilyen formában hozzájárultak a sakkverseny sikeres lebo-
nyolításához.

Botlik Béla

December 3-án közgyűlést tartott az Üllői Sport Egyesület.
Itt beszámoló hangzott el az elmúlt évről, és utána megválasz-

tottuk az új vezetőséget.

2010-ben nehéz feladat vár az egyesület új vezetőségére. Az 
anyagi alapok előteremtése, a csapatok versenyeztetéséhez felké-
szítéséhez ró nehéz feladatokat. Az Önkormányzat hathatós se-
gítségén túl más szponzorok felkutatása bevonása kellene ahhoz, 
hogy ezt a nehéz időszakot átvészelve, majd megerősödve tudjunk 
az előttünk álló sportfeladatokra koncentrálni.

Az új vezetőség:
Az elnök: Szűcs István, szakosztályvezető: Tóth Béla, gazdasági 

vezető: Juhász János, technikai vezető: Sallai Ákos, a Pest megyei 
Labdarúgó Szövetség felé összekötőnek pedig Hornyák Mihály 
lett megválasztva.

A választást jó hangulatú évzáró vacsorával zártuk.
Juhász János
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ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Évvégi beszámoló az ÜSE-nél

Az Üllői Általános Ipartestület által rendezett IX. Amatőr Sakk Kupa 

Balról jobbra: Róth Kornél, Dr. Körmendy György, Ifj. Botlik Béla



A Sportcsarnok január 
havi programja

Kedd-Péntek 18:00-19:00 alakformáló aerobik

Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik

Szerda 18:30-19:30 aerobik

Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó

NB I-es női kézilabdamérkőzés Üllőn!

2010. 01. 30. szombat
HUNNIA MKSK - Dunaújváros (Radulovics Bojanával)

13:00 - serdülő csapatok
15:00 - ifjúsági csapatok
17:00 - felnőtt csapatok mérkőzése

Belépés ingyenes!

NB I-es férfi felnőtt Futsal bajnoki mérkőzések

2010. 02. 08. hétfő
20:30 Rubeola FC Csömör — Üllő FC Cső-Montage

2010. 02. 15. hétfő
19:30 Üllő FC Cső-Montage — Gyöngyösi Futsal & BSK

A Gyáli-patak rekonstrukciója 
a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(KDV-KÖVIZIG) 1,2 milliár-
dos kiemelt projektje. A projekt 
2012-es megvalósulásával az 
érintett területen csökkennek a 
belvízkárok, javul a külterületi 
termőföldek termőképessége, a 
víz minősége, a meder öntisztító 
képessége és ökológiai állapota. 
Egyúttal csökken a meder fenn-
tartási költsége is.

A Gyáli-patak felső szaka-
szának rekonstrukciója a Kö-
zép-Magyarországi Operatív 
Programban, a kormányzati 
döntés körében nevesített ki-
emelt projektként szerepel, 
amely 15%-os központi költ-
ségvetési hozzájárulás mellett 
85%-os Európai Uniós forrásból 
jön létre. A megvalósítási sza-
kasszal kapcsolatos közbeszer-
zési eljárások lezajlottak, illetve 
folyamatban vannak. A munká-

latok előreláthatóan jövő év ta-
vaszán indulnak.

A Gyáli-patak a Ráckevei (So-
roksári) Dunába torkolló 32 km 
hosszú vízfolyás, melynek tel-
jes vízgyűjtő területe 450 km2. 
A beruházásban érintett felső, 
24,7 km-es szakasz kizárólagos 
állami tulajdon, melynek keze-
lője és üzemeltetője a KDV-KÖ-
VIZIG. A csatorna rendezése 
közvetlenül érinti Gyál, Vecsés, 
Üllő, Gyömrő és Monor telepü-
léseket, közvetve pedig a teljes 
391 négyzetkilométeres felső 
vízgyűjtő területet. 

Az elmúlt 30 év dinamikus 
fejlődésével a patak vízgyűjtő-
jének területhasználata jelen-
tősen megváltozott. A beru-
házásban érintett terület alsó 
szakasza csapadékos, belvizes 
időszakban csak korlátozottan 
tudja a környező mélyterületek 
vízelvezését biztosítani. A felső 
szakasz csapadékmentes idő-

szakokban nem kap természetes 
utánpótlást, a meder kiszárad, 
illetve csak tisztított szennyvizet 
szállít.

A beruházás során megvaló-
sul a patakszakasz teljes körű 
felújítása a természetbarát víz-
rendezés eszközeivel. A víz visz-
szatartására bukókat építenek, a 
kisesésű szakaszokat mélyíteni 
fogják, és a teljes szakaszon me-
dertisztítást végeznek. A projekt 
részét képezi a rézsű és part ren-
dezése, amely a természetközeli 
környezet kialakítását szolgálja.

A patak rekonstrukciója meg-
teremti a lehetőségét a térség-
ben tervezett számos jelentős 
beruházás megvalósításának, 
így munkalehetőséget teremtve 
a környéken élőknek. 

A Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

sajtóközleménye
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TKM Üllői Egyesületének 
2010-es túraprogramja

1,2 milliárd a Gyáli-patak rekonstrukciójára

Április 10.  Szlovénia, Mura-völgye:
 műemlék és várlátogatás 
Május 15.  Alsó-Ausztria, Altenburg: 
 Apátság megtekintése 
Június 12.  Alsó-Ausztria, 
 Krauzenstein vára, Tulln városa 
Július 17.  Felvidék, Nagyszombat: 
 műemlék és városlátogatás 
Augusztus 14. Szlovénia, Maribor: 
 műemlék és városlátogatás 
Szeptember 18. Wachau, Duna-völgye, Ausztria 
 hajókirándulás, apátság   
Október 9. Stájerország, Vachau, Ausztria 
 Apátság megtekintése    
November 27. Advent Bécsben, 

 Schönbrunn: városnézés és kastélylátogatás 

Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 
06/20 383-8194, 06/20 38 38 194, 
06/29 320-033,  06/29 322-002, 
E-mail: sztilona@monornet.hu

UGYE NEM UTASÍT 
VISSZA 1-2 MILLIÓT?
Lakása energiakímélő 
korszerűsítéséhez most 

30% támogatást kaphat!
Mérsékli a 

környezetszennyezést, 
csökkenti kiadásait,
és növeli lakásának 

értékét. Saját tőke nélkül 
is megoldható!

Ugye érdekli? 
Keressen: 06/20 912-6186

KERESETI LEHETŐSÉG

Önálló időbeosztás, 
teljesítményarányos 

kereset.
Saját internet használat 
előny (de nem feltétel)

Kis befektetéssel, 
jelentős jövedelemre 

tehet szert!

Érdeklődni: 

06/20 912-6186












