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T I S Z T E L E T T E L  M E G H Í V J U K  Ö N Ö K E T

Az 1956-os FORRADALOM MEGÜNNEPLÉSÉRE, melyet 2008. október
23-án, (csütörtökön) 10 órakor tart Üllõ Város Önkormányzata a XX.
SZÁZAD HÕSEINEK ÉS ÁLDOZATAINAK EMLÉKPARKJÁBAN.
(Rossz idõ esetén a Mûvelõdési Házban – 2225 Üllõ, Gyömrõi u. 24.)

A mûsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adják, Barna Tibor,
Kovács Endre, Lózsi Tamás pedagógusok vezetésével. 
Beszédet mond: Kissné Szabó Katalin Üllõ Város Polgármestere

A mûsor után koszorúzással tisztelegnek az '56-os forradalom emléke elõtt
Üllõ Város intézményei, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselõi.

A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk. 
Üllõ Város Önkormányzata

Kiskalendárium

Október - Mindszent hava

Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja,
a ferences rend megalapítójának ün-
nepe.
- Vetésre alkalmas hét;
- szüretkezdõ nap.

Október 15. - Terézia napja

Október 20. - Szent Vendel napja
Szent Vendel a jószágtartó gazdák és
a pásztorok védõszentje. A pásztorok,
juhászok, jószágtartó gazdák ünnepe.

Október 21. - Orsolya napja
amilyen az idõ ezen a napon, olyan
lesz a tél.

Október 26. - Dömötör napja
Szent Dömötör az ország keleti
felében a juhászok védõszentje. A
Dömötör napi hideg szél kemény
telet jósol.

Október 28. - Simon-Júdás napja
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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. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Kiadványszerkesztés: Kenguruprint Kft.

Bensõséges ünnepség keretében
köszöntötte Üllõ Város Önkor-
mányzata és Képviselõ-testülete
nevében Kissné Szabó Katalin pol-
gármester dr. Balázs Lászlót orvosi
szolgálatának negyven éves jubile-
uma alkalmából.

”
Magyarországon nagyon kevesen

mondhatják el, hogy gyógyító
munkában egy munkahelyen töltöt-
tek el negyven évet. Fejet kell, hogy
hajtsak, hajtsunk ez elõtt a tény elõtt.
Sajnos egyre több orvos, egész-
ségügyi dolgozó hagyja el az
országot, mert nem könnyû napja-
inkban itthon orvosnak lenni, gon-
doljuk csak végig az elmúlt két év
eseményeit.
Mindennapi küzdelmeidben való-
színûleg Teréz anya tanítása vezé-
relt: Ha gyógyítani akartok, nem

kell Calcuttába jönnötök. Calcutta mindenütt ott van, ahol éltek és az emberek
szenvedésén segíteni akartok.
Kívánok a Képviselõ-testület és magam nevében jó egészséget, sok türelmet, segítõ
családi hátteret és ebben a bizonytalan világban töretlen optimizmust.”

Köszöntõt mondott Erdei Gábor a korábbi idõszak tanácselnöke, aki majd két
évtizedet dolgozott együtt dr. Balázs Lászlóval.

Az ünnepélyes hangulatot oldandó, kollégái nevében Dr. Halasi Katalin vidám
hangulatú megemlékezéssel köszöntötte az ünnepeltet.

Dr. Balázs László 40 éves szolgálata

2008. október 3-án Üllõ Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete köz-
meghallgatást tartott a Közösségi Házban.
Elsõ napirendi pontként Kissné Szabó
Katalin polgármester beszámolt az önkor-
mányzat 2008. évi tevékenységérõl, költ-
ségvetésérõl, tervekrõl.

Ebbõl közlünk részletet:

”
Költségvetésünknek csak 1/3-ad része

az állami támogatás, a többit saját ma-
gunknak kell kigazdálkodnunk.
A költségvetés fõösszege 1.769 millió Ft,
(kötvény nélkül) ebbõl 1.166 millió Ft-ot
kell adókból és egyéb bevételi források-
ból elõteremtenünk. Például az OEP csak
részben fedezi az éjszakai illetve a hétvé-
gi orvosi ügyeletek díjait. 14 millió Ft-ot
kapunk, ehhez azonban még 34 millió 
Ft-ot  a város költségvetésébõl kell hozzá-
tennünk.

Fontosnak tartom, hogy röviden beszél-
jek a kötvény kibocsátásról. Sajnálatos
módon gyakran nem a valóságnak meg-
felelõ adatok kerülnek a köztudatba, és
így a lakosság téves képet kap a jelenle-
gi, valós helyzetrõl.
A képviselõ-testület döntésének értelmé-
ben 500 millió Ft. összegnek megfelelõ
névértékû kötvény-kibocsátását határoz-
tuk el 20 éves futamidõvel és 2 éves tü-
relmi idõvel.

A kötvény összegébõl 60 millió Ft-ot
folyószámlahitel törlesztésére, fejlesztési
célokra használtunk fel a testületi döntés
értelmében. Így a 440 millió Ft valamint
az átváltáskor képzõdött árfolyamnyere-
ség 27 millió Ft. került lekötésre.
Tehát jelen pillanatban összesen 467 mil-
lió Ft. kamatozik. Ki kell hangsúlyoz-
nom, hogy a havonta kapott kamat 1 mil-
lió Ft-tal magasabb a fizetettnél. Ez je-
lenleg összesen kb. 7 millió Ft nyeresé-
get jelent számunkra.”

A közmeghallgatás teljes szövege a hiva-
talos honlapon /www.ullo.hu / olvasható!

Közmeghallgatás
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Z E N E I  V I L Á G N A P

Tisztában vagyok vele, hogy a zene ün-
nepe nem jelent minden ember számára
ünnepet. Nem is várható el senkitõl.
Ezért is gondoltam, leírok néhány gondo-
latot a zene világnapjáról.

Yehudi Menuhin orosz származású amerikai hegedûmûvész 

”
jó idõben jó helyen” járt. Ugyanis 1975-ben  a híres mûvész az

UNESCO Zenei Tanácsának tagjaként el tudta fogadtatni ok-
tóber 1-et ZENEI VILÁGNAP-nak (a muzsikusok számára
mindenképpen pirosbetûssé nyilvánított ünneppé). 
Milyen célja lehetett  a névadónak? Elsõként is a zene népsze-
rûsítése - ez senki elõtt nem kérdés. Mi is ezt tesszük itt, a Har-
mónia Zeneiskolában. Ezen túlmenõen a népek közti barátságot
szándékozta szorgalmazni a zene közös nyelvén. Leszûkítve
szûk hazánkra, itt Üllõn is azon vagyunk, akik mûvészettel és
zenével foglalkozunk, hogy a zene, minden kibocsátott-meg-
szólaltatott szép hang, az összetartozás jó érzését erõsítse ben-
nünk minden kibocsátott-megszólaltatott szép hang.
A hegedûmûvésznek egyetlen kérése volt csupán, hogy a világ
minden táján adjanak koncerteket ezen a napon. (Õ maga is
sokat koncertezett Magyarországon!) Csendüljön fel a zene
hangja, de ne csak a koncerttermekben, hanem utcákon-tereken
is, akár spontán is, de zengje be a világot a ZENE.
Itt Üllõn, a Harmónia Zeneiskolában a kezdetektõl, 1992-tõl ün-
nepelünk. Az idei koncerten növendékhangverseny keretén be-
lül tettük emlékezetessé ezt a napot. Szereplési lehetõséget ka-
pott minden zeneiskolás, akinek elõadásra-kész zenedarabja
volt (így a tanév elején ez bizony nagy szó!). 
Változatos összeállításban kamarazenéltek a fellépõk. Nemcsak
növendék játszott növendékkel, hanem elõfordult, hogy zene-
tanári kísérettel muzsikált a zeneiskolás növendék. Hatkezes
mûsorszám éppúgy felhangzott a 3 testvér elõadásában, mint az
édesanyjával zongorázó kisdiák. Minden tanszak képviselte ma-
gát: gitáros, hegedûs, trombitás, xilofon zongorakísérettel. 
A legkisebbek pedig körjátékot játszva a színpadon örvendeztek

a zene hatása alatt. A zárószám (Vangelis 1492) érdekessége az
volt, hogy amit augusztus 20-án, a városi ünnepi mûsorban a ze-
netanárok adtak elõ a katolikus templomban, azt október 1-jén
új szereposztásban örömünkre – zömében zeneiskolás növendé-
kek szólaltatták meg. Látható volt minden mûsorszám után, hogy
az egyéni életekben milyen örömöt tud okozni a zenélés, a tár-
sas vagy egyéni muzsikálás. A zene maga! Kinek mi tud örömet
okozni? Nekünk itt a zeneiskolában a zenélés elsõsorban. 
Mi ehhez értünk! Sokan nem szeretik a zenét, de 

”
felmentést”

kapnak ez alól, mert azt gondolom, nem értik igazán. (Ehhez
bárkinek tudunk segítséget adni.) Aki érti, az nemcsak szereti a
zenét, nemcsak szívesen hallgat zenét, hanem ha teheti koncert-
látogató lesz (akár itt a zeneiskolában). A szerencsésebbek
zenemûvelõk, vagy legalább zenepártolók. 
Kívánom minden olvasónak, legyen módja minél több zenét
hallgatni! 

Ne csak a zenei világnapon! Ne csak Yehudi Menuhin kedvéért!
Önmagunk békéjéért, nyugalmáért!

Pechtolné Kis Melinda

Zenei Világnap 2008.

Republic koncert
Üllõn 

a Sportcsarnokban!

2008.11.14-én, 19 órakor

Jegyek elõvételben 
október 20-tól 
a Sportcsarnokban, a
Könyvtárban és az üllõi 
lottózókban kaphatók 
2000 Ft-ért.

Az elõadás napján 
a Sportcsarnokban 2500 Ft-ért.

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia
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ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Többször, legutoljára 2006. február 9-i
testületi ülésen merült fel a Gyöngyvirág
téri óvoda felújításának lehetõsége. Ekkor
nem valósulhatott meg, sõt késõbb az
óvoda lebontásának gondolata is szóba
került.
2007. nyarán egy kihelyezett testületi ülé-
sen, – mely természetesen az óvodában
volt – a testület tagjai egyhangúlag a fel-
újítás mellett döntöttek. A 2008-as költ-

ségvetésben ez a felújítás kiemelt helyre került és így megteremtõdött a saját erõbõl történõ felújítás finanszírozásának lehetõsége. 
A legjobb ajánlatot a PRÍM ÉPÍTÕ Kft. adta. 
A felújítás teljes összege 17.602.000,- Ft. lett.
Kissné Szabó Katalin polgármester köszönetet mondott a kivitelezõknek a szakszerû munkáért, Békés István fõtanácsosnak, aki az
Önkormányzatot képviselte, Antal László építésznek, aki a felújítás szigorú mûszaki ellenõre volt, a képviselõ-testület tagjainak,
megfontolt döntésükért, és nem utolsósorban az óvodapedagógusoknak és a szülõknek az önzetlen társadalmi munkájukért.

Óvjuk közösen, hogy sokáig ilyen szép, tiszta, rendezett, kulturált lehessen még hosszú évekig!

Gyöngyvirág téri óvoda felújítása

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját, 
valamint Barátait, az Árpád Fejedelem Általános Iskola

2008. november 8-án, 19 órakor kezdõdõ

"Gyerekek, Szülõk az Iskolánkért"
jótékonysági báljára, 

melyet a Szülõi Munkaközösség szervez.

Helyszín: Üllõ, Városi Sportcsarnok, 
Zenét szolgáltatja: Tiszakécskei Reflex Zenekar

Belépés csak meghívóval!

A belépõjegy ára 3500 Ft, mely tartalmazza a vacsora összegét is.
Jegyek kaphatók az SZMK tagoknál és az iskolában.

Jó szórakozást kíván a szülõi munkaközösség nevében:

Virág Timea
SZMK elnök

MEGHÍVÓ
“Gyerekek, Szülõk az Iskolánkért”
jótékonysági bálra
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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

Az Aradi vértanúk névsora (balról jobbra haladva):
Knezich Károly tábornok (1808-1849)
Nagysándor József tábornok (1804-1849)
Damjanich János tábornok (1804-1849)
Aulich Lajos tábornok (1792-1849)

Láhner György tábornok (1795-1849)
Poeltenberg Ernõ tábornok (1813-1849)
Leiningen-Westerburg Károly gróf tábornok (1819-1849)
Török Ignác tábornok (1795-1849)
Vécsey Károly gróf tábornok (1807-1849)

Kiss Ernõ altábornagy (1800-1849)
Schweidel József tábornok (1796-1849)
Dessewffy Arisztid tábornok (1802-1849)
Lázár Vilmos ezredes (1815-1849)

Az 1848-49-es szabadságharc megtorlása   1849. október 6.

”
A zsarnokság mindig ostoba – mutat Lõrinc a szétlõtt házakra. – Végsõ fokon min-

dig ostoba. Az értelem ebben reménykedhet. Egy zsarnok lehet jó taktikus, de mindig
rossz stratéga. A pillanatnyi célért habozás nélkül feláldozza a távolabbit. Gyõz a
jelenben, következésképp elveszti, amivel áltatja magát, csal bennünket, saját
jövõjét.”

1956. október 23-a emlékére

Rá egy hét: pár óra alatt
felnyüzsgött az országnyi Boly:
a dermedt Dávid talpraállt
s ledõlt a Góliát-szobor.

Sipkákra bimbó nyílt! magyar!
Parittya benzint röpitett.

”
Hacaca!” – szólt a rádió.

Éheztük a becsületet.

Szabadság, itt hordozta hõs
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melybõl nép lép ki, már
ámúlva nézte a világ.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszûlt a jövõnk.
S temettük a halottakat.

Ablakunk mind fény, gyertyaláng!
Aztán már settengõ gyanuk.
Még egy éj. S Budapest köré
vashernyók gyûrûje szorúlt.

Szabó Lõrinc: Meglepetések II.,,  Egy hét múlva

Ez a nemzet az egész világ elõtt
bebizonyította, hogy a szabadságot

egy nép, ha kell, súlyos áldozatok árán is, de kivívhatja.
1848-49. súlyos csapás volt az osztrák Habsburg uralkodói ház-
ra, de nem csak a bécsi Habsburgoknak, Európa többi uralkodói
házának is félelmetes volt. Annak érdekében, hogy ne gyõzzön
a magyar forradalom és szabadságharc, mindent meg is tettek.
Elbukott 1849-ben dicsõ harcunk a orosz kozákok támadásai
miatt, "de szellemét a tûz nem égeté meg".
1849. október 6-án szándékosan a bécsi forradalom és Latour
honvédelmi miniszter halálának elsõ évfordulóján Aradon
kivégeztek 13 honvédtisztet.
Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott ura, Haynau

táborszernagy 14 tagú haditörvényszéke tanúk meghallgatása,
védõk részvétele nélkül, két tárgyalás után olyan honvéd-
tiszteket ítélt halálra, akik a szabadságharc kitörése elõtt a csá-
szári és királyi seregben tényleges tisztként szolgáltak és a sza-
badságharc alatt tábornoki rangot értek el, vagy önálló sereg-
testet vezettek.
E katonák sokban különböztek: néhányan forradalmárnak val-
lották magukat, mások csak esküjükhöz kívántak hûek maradni. 
A magyarokon kívül volt közöttük német, osztrák, lengyel,
horvát, szerb; kisnemes, polgár és fõnemes; dúsgazdag és va-
gyontalan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, de egyben
azonosak voltak: hõsiesen harcoltak a magyar szabadságért,
nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták.

TÖRTÉNET RÖVIDEN

Hogy ne felejtsünk, közreadta Kondás Imre
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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

Útjára indult 
”
VidékFigyelõ” címmel

egy online programmagazin. 

A magazin célja, hogy a környezõ
települések kulturális-, sport-, és
szabadidõs programjait egy csokorba
gyûjtve hirdesse azokat, ezáltal
látogatottabbá téve a rendezvényeket.  
Az oldalon való programok hirdetése
mindenki számára ingyenes! 
Célja a tájékoztatás, szórakoztatás.

Megtekinthetõ a
www.videkfigyelo.hu internetes
oldalon.  Innen egyszerûen feladhatja
rendezvényének hirdetését is.
További információért írjanak az
info@videkfigyelo.hu címre.

Keressük azokat a fiatalokat, akik
fotóznának, cikkeket írnának 
programmagazinba az aktuális 
rendezvényekrõl. 
Jelentkezni az info@videkfigyelo.hu
címen lehet.

Ifj. Jónás József

VidékFigyelõ

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõok-
tatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is
elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való részvételt. 
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázat a felsõoktatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni.

A Bursa ösztöndíj pályázatnak két típusa van:

1) 
”
A” típusú pályázat a már felsõoktatási hallgatók számára

2) 
”
B” típusú pályázat a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára

A pályázati feltételeket, a szükséges mellékletek felsorolását a
pályázati kiírások tartalmazzák.

A pályázati kiírás tartalma, valamint a pályázati ûrlap, és a mel-
lékletek hozzáférhetõek:

• a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél, dr. Horváth
Eszternél (Tel.: 320-011/143)

• a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján,

• Üllõ Város honlapján: www.ullo.hu 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2008. október 31.

Üllõ Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve kiírja 
a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Gyermekek részére, alsósoknak az iskolában, 
a megadott idõpontban, felsõsöknek a plébánián:

• 5-6. osztály péntekenként 15 óra
• 7-8. osztály péntekenként 16 óra

Ifjúsági hittan középiskolásoknak péntekenként 18 óra.
Imaóra fiatal felnõtteknek csütörtökön 18.30 óra.

Felnõtt hitelõkészítõ szerdánként 18 óra.
Megújulási közösség középkorúaknak 
minden hónap elsõ szombatján 18 órakor.

Fiatal házas közösség minden hónap 
második szombatján 18 órakor.
Bibliaóra minden hónap harmadik szombatján 18 órakor.

Hittanok, közösségi alkalmak rendje a katolikus plébánián

Mindenkit szeretettel várunk ezeken az alkalmakon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy az étkeztetés és a

házhozszállítás szolgáltatást a

szociálisan nem rászorult szemé-

lyek is igénybe vehetik. A szol-

gáltatásokról bõvebb felvilágosí-

tás személyesen a Humán Szol-

gáltató Központ Üllõ, Ócsai u. 8.

szám alatt, valamint telefonon

(29/320-023).

10. 18.-19-én Szombat-Vasárnap: Agykontroll Gyerekeknek
10. 20. 19:30 Hétfõ Üllõ FC Csõ-Montage -Allianz FTC Futsal NB I- mérkõzés
10. 25. 17:00 Szomba Üllõ DSE - Aranyszarvas SE Férfi kézilabda mérkõzés
10. 26. 11:00 Vasárnap DTE Üllõ -Tolna -Mözs Nõi NB I Futsal mérkõzés
10. 30. 20:00 Csütörtök Üllõ DSE -Gödöllõ KC Férfi kézilabda mérkõzés
11. 03. 19:30 Hétfõ Üllõ FC Csõ-Montage - Kecskemét Futsal NB I- mérkõzés
11. 08. 19:00 Szombat Szülõi Munkaközösségi Bál
11. 09. 9:00-16:00 Rock & Roll táncverseny
11. 14. 19:00 Péntek Republic Koncert
11. 18. 20:00 Kedd Üllõ DSE - Budakalász SC Férfi kézilabda mérkõzés

Péntekenként 19:00-tól és szombatonként
18:00-tól a III. Városi teremfoci bajnokság a Manuel Caffé támogatásával.

Üllõi Városi Sportcsarnok október - novemberi programja

Sportolási lehetõségek:

Hétfõ Gyermektánc 17:00
Kedd Cselgáncs gyerekeknek 16:30

Aerobic 19:00
Krav Maga 20:00

Szerda Aerobic 18:30
Csütörtök Cselgáncs gyerekeknek 16:30

Jóga 18:30
Krav Maga 20:00

Péntek Aerobic 19:00

További tájékoztatás Dienes Andrásnál  
a 0670-39-68-122-es telefonszámon vagy 
a www.uvkkft.fw.hu honlapon lehetséges.
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F e l h í v á s
Üllõ Város Önkormányzata jubileumi ünnepséget szervez
azon párok részére, akik 25, 50, 60 éve kötöttek házasságot.
Az rendezvény idõpontja: 2008. november 28.
Kérjük az érintetteket, hogy ha szeretnének részt venni az
ünnepségen, szíveskedjenek szándékukat jelezni 2008.
október 31-ig a Polgármesteri Hivatalban személyesen
ügyfélfogadási idõben, vagy az alábbi elérhetõségeken:

Lazáné Széll Éva  Tel.: 320-011/108
Szászik Istvánné Tel.: 320-011/110

Kissné Szabó Katalin       
polgármester

Elsõ diplomások figyelem!
A tudás kincs, ezért Üllõ Város Polgármestereként szeretném
hagyománnyá tenni városunk azon hallgatóinak köszöntését,
akik kitartó munkájuk eredményeként megszerzik elsõ
diplomájukat. 
Tekintettel arra, hogy erre ez idáig még nem volt példa,
önkormányzatunk erre vonatkozó nyilvántartással nem rendel-
kezik, ezért kérem, hogy az érintettek, hozzátartozóik, vagy
ismerõseik jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal oktatási
referensénél (Dr. Horváth Eszter Tel.: 320-011/143).

Kissné Szabó Katalin       
polgármester

Figyelem!
Egy héttel korábban ér véget a tüdõszûrés!

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a tüdõszûrés idõpontja
megváltozott, – a korábbi tájékoztatással ellentétben – a
tüdõszûrés 2008. október 3. - október  31-ig tart.

A tüdõszûrés helyszíne és nyitvatartási ideje változatlan.

Kedves Üllõiek! Kedves "Ezo-klubosok"!
Ebben a hónapban is összejövünk a könyvtárban október
utolsó péntekén, 30-án 18.00 órakor. Fõ témaként: Tibetben
szerzett tapasztalatairól, élményeirõl hallgatunk meg egy fia-
talembert, aki közel egy évet töltött tibeti szerzetesek között.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk: 

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

A ferihegyi repülõtér üzemeltetõje, a Budapest Airport Zrt. (to-
vábbiakban BA) megkezdte önkéntes zajszigetelési programját,
amelyben a repülõtér közvetlen szomszédságában lévõ lakások
hálóhelyiségeinek zajszigetelését vállalja.
A programba jelenleg 250 lakást vontak be, amely az alábbi
utcákban élõket érinti:

• Állomás u. a Batthyány utcától a Széchenyi u. végéig és 2-3
ingatlan a Batthyány utcától   a Kossuth u. felé,

• Klapka u.
• Bercsényi u.
• Rákóczi u.
• Batthyány u.
• Széchenyi u. Kenderes utcától vasútig tartó szakasza.

A program a hálóhelyiségek ablakainak zajszigetelésére, továb-
bá egy szellõztetõ berendezés beiktatására ad lehetõséget, abban
az esetben, ha az igénylõ kitöltve visszaküldi az erre szolgáló
ûrlapot, továbbá mellékletként csatolja az abban felsorolt iga-
zoló dokumentumok másolatának valamelyikét (tulajdoni lap
vagy építési engedély vagy adásvételi szerzõdés). Ezen doku-
mentációkat a BA annak igazolására kéri, hogy a lakás tulaj-
donjoga valóban az igénylõé, továbbá, hogy az épület nem
engedély nélkül áll a helyén. Említetteken kívül egy vázlatos
rajzot is kér a BA a hálóhelyiségek és ablakainak elhelyezke-
désérõl.
Az ablakok zajszigetelését egy, a meglévõ ablaktáblákra felsze-
relhetõ, de a tisztíthatóság érdekében zsanérral ellátott külsõ, 6
mm vastag, rugalmas kerettel ellátott üveg felszerelésével old-

ják meg, amely a BA illetékesei szerint 40 dB zajcsökkenést
eredményez.
A szellõztetõ berendezés egy 8 W teljesítményû, a BA szerint
nagyon alacsony zajszintû ventilátor, amely egy, az épület falán
átvezetett csõ segítségével áramoltatja a külsõ, friss levegõt a
helyiségbe.

Ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy a program a BA ön-
kéntes vállalása, hiszen az a határozat, amely a jogszabály sze-
rint kijelölheti az egyes zajterhelési övezeteket, ezáltal kötele-
zõvé téve a zajvédelmi intézkedések végrehajtását, még nem
született meg. Ennek oka, hogy az érintett települések eddig
egyik számítási módszer szerinti övezetkijelölést sem fogadták
el, hiszen a jelenlegi jogszabály a kijelölt övezetek kategóriájá-
hoz nem rendelt kötelezõ védelmi intézkedéseket.

Mindezek mellett Önkormányzatunk a BA jelenlegi zajszigete-
lési programját nem tartja elégséges megoldásnak és- úgy, mint
eddig is- folyamatosan tárgyal a repülõtér üzemeltetõjével
annak érdekében, hogy olyan megoldás szülessen, amely a tele-
pülés minden lakója számára elfogadhatóbbá teszi a légi forga-
lomból származó zajterhelést, hiszen azt nem csak a jelenlegi
programban szereplõ utcák lakói szenvedik el városunkban.

Végül kérjük a programban érintetteket, hogy a végleges döntés
elõtt alaposan mérlegeljék, hogy saját belátásuk szerint a szige-
telési eljárással valóban javulnak-e az életkörülményeik és csak
ezt követõen döntsenek, hogy a szigetelést valóban elvégezte-
tik-e vagy sem.

Oltványi János
Mûszaki Iroda

Zajvédelem
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A Képviselõ-testület közérdeklõdésre
számot tartó napirendjei, határozatai
szeptember 11-i és 25-i ülésén:

A Képviselõ-testület a szeptember 11-i
ülése elsõ két napirendjeként tájékoz-
tatókat hallgatott meg:

• 1. napirendjeként Hardy Mihály, a Buda-
pest Airport Zrt. Kommunikációs Igaz-
gatója tájékoztatta a Testületet arról, hogy
a kormány nyáron elfogadta a repülõtér
fejlesztését kiemelt beruházásként. 
A Testület tagjai ismét elmondták, hogy
az üllõi lakosok eddig is sokat szenvedtek
mind a hanghatás, mind a kerozin miatt.
Az áruszállító nagy gépek számának nö-
vekedése ronthatja a helyzetet. 

Mit tervez a Budapest Airport az itt élõk
helyzetének javítása érdekében?
E kérdésre Szarvas Gábor a Budapest
Airport Zrt. munkatársa válaszolt: a zaj-
gátló védõ övezet kijelölése a lezárási stá-
diumba lép, kidolgozása ezekben a hetek-
ben történik, valószínûleg Üllõre is hama-
rosan el fog jutni ez az anyag véleménye-
zésre. A zajszigetelés kérdése is elhúzó-
dott többek között, mert ki kellett válasz-
tani a vállalkozókat, akik ezeket a be-
ruházásokat el tudják végezni.

• 2. napirendként Kelemen József, mono-
ri rendõrkapitány úr bemutatta a most
kinevezett Pallaga Norbert vecsési õrs-
parancsnok urat. Németh úr, a nemrég
kinevezett korábbi õrsparancsnok meg-
vált a hivatásos szolgálattól. Pallaga
Norbert úr jelenleg Budapesten él, de
dolgozott már Vecsés és Üllõ városá-
ban, van helyismerete. Örömmel fogad-
ta el ezért a felkérést a vecsési õrs veze-
tésére, szívesen jött vissza e területre
dolgozni. Az iskola rendõre címen el-
kezdõdött egy országos program. Üllõn
is felvették a kapcsolatot az általános
iskolával. Folyamatos munka a drogter-
jesztõk felgöngyölítése is. Több ren-
dõrre van szükség, hogy a jelenlét fo-
lyamatos legyen, az üres álláshelyek
betöltésére folyamatosan tárgyalnak a
jelentkezõkkel.

• 3. napirendként meghallgatta a Testület
az ÖKO-FERMENT Zrt. képviselõjét,
aki ismertette a zöldhulladék és a
szennyvíziszap feldolgozására vonatko-
zó beruházás lehetõségeit. Ezzel a témá-
val kapcsolatban a Képviselõ-testület 2
határozatot hozott:

– nem kíván veszélyes hulladék ártal-
matlanítót létesíteni a város közigaz-
gatási területén.

– delegációt alakít az ÖKO-FER-
MENT Zrt-vel a zöld hulladékgyûj-
téssel kapcsolatos beruházás lehetõ-
ségeirõl való tárgyalásra. A képvi-
selõ-testület a delegáció tagjának
megbízta Kissné Szabó Katalin pol-
gármestert, dr. Dobrovitz Magdolnát,
az önkormányzat jogi képviselõjét és
Oltványi János ügyintézõt. A tár-
gyalás eredményét a polgármester
terjeszti majd a képviselõ-testület
elé.

A továbbiakban módosította a képviselõ-
testület a következõ rendeleteit:

• 27/2008. (IX.20.)számú rendeletével
módosította a 2008. évi költségvetésé-
rõl szóló rendeletét.

• 28/2008. (IX.20.) számú rendeletével
módosította a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat elbírálásáról szóló, többször mó-
dosított 23/2001. (VIII. 08.) számú Ö.K.
rendeletét. A módosítás többek között a
vagyoni határok szélesítésére is vonat-
kozott, hogy önkormányzatunk minél
több, szociálisan rászorult pályázó ré-
szére nyújthasson segítséget tanulmá-
nyai folytatásához. A rendelet elfoga-
dása után kinyilvánította a Testület azt a
szándékát is, hogy 2009. évben is csat-
lakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz,
és meghirdeti (a mellékelt pályázati ki-
írás szerint) Városunkban a hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallga-
tók, illetõleg felsõoktatási tanulmányo-
kat kezdõ fiatalok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulóját.

• 29/2008. (IX.20.)számú rendeletével
módosította a rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatásról, a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, valamint a
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményrõl szóló 7/1998. (V.2.) számú Ö.K.
rendeletét. A módosítás a gyermekét-
keztetésben fizetendõ ebéd árának pon-
tosítását tartalmazza. A nyersanyagnor-
mát, melyen a fizetendõ összeg alapul,
határozatban állapította meg a Testület,
195 Ft+ÁFA=234 Ft összegben.

• 30/2008. (IX.20.)számú rendeletével
módosította az állattartásról szóló több-

ször módosított 8/2004.(III.20.) sz. Ö.K.
rendeletét. A rendeletmódosításra a ha-
táskört gyakorló bizottság nevének
megváltozása illetõleg a néhány helyen
szövegpontosítás miatt volt szükség. 

• 31/2008. (IX.20.)számú rendeletével
módosította a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat – többször módosított –
8/1995. (IV.17.) számú Ö. K. rendeletét
– a jogszabályok megváltozása miatt – a
vagyonnyilatkozati kötelezettsége te-
kintetében. (Azokat a személyeket érin-
ti, akik a közpénzek elosztásával és fel-
használásával foglalkoznak.)

• elfogadta Üllõ Város 2008. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítésérõl
szóló beszámolót (ld. külön cikk).

• döntött arról, hogy mintegy 40 millió Ft
összegben, a kötvénybõl finanszíroz
fejlesztéseket. 

• megbízta a Városi Sporttelep kút felújí-
tási munkáival Badenszki Ferenc kút-
fúró vállalkozót, 1.250.000.-Ft+ÁFA
árajánlata alapján. Az összeget a Sport-
telep beruházás önkormányzati felada-
taira elkülönített keret terhére biztosítja. 

• elviekben támogatta az önkormányzat
tulajdonát képezõ földterületek cseréjét
a Kerekes Zoltán és társai tulajdonát ké-
pezõ 038/93 hrsz.-ú 2 ha 8874 m2 terü-
letû ingatlannal. Felkérte az önkor-
mányzat jogi képviselõjét, hogy a végsõ
döntést megelõzõen, a cserével érintett
területekre vonatkozóan készítsen in-
gatlanfejlesztési célú értékbecslést.

• nem tett észrevételt Monor Város sza-
bályozási terv- és helyi építési szabály-
zat módosításával kapcsolatban.

• a telekalakítási megállapodás megköté-
sérõl döntött a Testület (az Önkormány-
zat és az Üllõ One 2008- és Üllõ Two
2008 Ingatlanforgalmazó Kft. között
korábban létrejött településrendezési
szerzõdés alapján), amelynek értelmé-
ben egyrészt az Önkormányzat bizo-
nyos földterületet út létesítésére átad a
kft. részére, másrészt hozzájárul ahhoz,
hogy az elkészült út önkormányzati
útként kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba.

• nyertest hirdetett a képviselõ-testület a
Víziközmû beruházásokra meghirdetett
közbeszerzési eljárásban. Ennek ered-



9

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

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss   ee ll éé rr hh ee tt õõ ss éé gg ee ::
I n t e r n e t : w w w. u l l o . h u  •  Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 2 0 - 0 1 1

Az önkormányzat képviselõ-testülete
szeptember 11-i ülésén módosította a vá-
ros 2008. évi költségvetési rendeletét és
áttekintette a 2008. január 1. és június 30.
közötti idõszak pénzügyi teljesítését
bemutató beszámolót. 
Korábban a Pénzügyi Bizottság és a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság együttes ülésén részletesen
megvizsgálta a bevételek és a kiadások
tekintetében az idõarányostól (50 %) va-
ló eltérés (amelyik elõirányzat jogcímnél
volt ilyen) okait, a féléves gazdálkodás
egyensúlyát.

A költségvetési rendelet módosítására
azért volt szükség, mert a február hónap-
ban megalkotott költségvetési rendelet-
hez képest változások történtek mind a
bevételek, mind a kiadások oldalán. 
A bevételi változások egy része belsõ
átcsoportosítás, másrészt különbözõ cé-
lok fedezeteként befolyó többletbevéte-
lek (pl. pályázati összegek), vagy éppen
csökkenések, mint az állami normatív
támogatás esetében is, ahol a jogszabá-
lyok változása miatt le kellett annak egy

részérõl mondani (pl. házi szociális gon-
dozásnál kisebb az elismerhetõ létszám).
A kiadások jogcímenkénti összegei fõ-
ként a tartalék konkrét célra való felhasz-
nálása következtében változtak.
A módosítások eredményeképpen a
2008. évi költségvetés bevételi és kiadási
fõösszege 41 millió Ft-tal nõtt. (2 milli-
árd 228 millió Ft-ról 2 milliárd 269 Ft-ra). 

A költségvetési rendelet tulajdonképpen
egy terv, mely felsorolja, és egyensúlyba
állítja a várható bevételeket és az abból
teljesíthetõ kiadásokat. Amennyiben a
tervezett bevételek nem, vagy csak rész-
ben folynak be, akkor a kiadások sem
valósulhatnak meg teljes egészükben.
Ekkor merül fel az a kérdés, hogy a fela-
dat maradjon el, vagy hitelt vegyen igény-
be az önkormányzat. Amennyiben az in-
tézmények mûködtetésérõl van szó, nyil-
vánvaló, hogy elõ kell teremteni a fede-
zetet. Többnyire, ha jó volt a terv, és a
bevételek reális számokon alapultak, a
bevételek befolyása csak tolódik, de nem
marad el, és ekkor a hiány idõleges, ami
folyószámlahitel igénybevételével áthi-
dalható (a kamatok természetesen növe-
lik a nem tervezett kiadásokat). 

Az önkormányzat az I. félévben az
intézmények mûködtetésére (iskola, óvo-
dák, zeneiskola, könyvtár, bölcsõde), és
egyéb közfeladatok ellátására (pl. egész-
ségügyben, közösségi házban, sportcsar-
nokban, közvilágítás, szociális feladatok
stb.) összességében közel 700 millió Ft-
ot költött, ami az e célokra tervezett, mó-
dosított összegnek 52 %-a, azaz kissé az
idõarányos feletti (melynek oka pl. a nem
egyenletes energiafelhasználás). A mû-
ködésre fordítható bevételek (melyhez
ma már az állami támogatáson és egyéb
bevételeken felül az adóbevételeket is
hozzá kell venni, 676 millió Ft volt, 
a módosított tervhez képest 48 %. 

Összességében elmondható, hogy a
2008. évi költségvetés mûködési kiadásai
lényegében a terv szerintiek, a bevétel
elmaradása viszont likviditási problémá-
kat okoz az önkormányzat gazdálko-
dásában. A mûködéshez igénybe venni
kényszerült folyószámlahitel a magas ka-
matok miatt megnöveli az amúgy is egy-
re emelkedõ költségeket.

Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

Üllõ Város 2008. évi költségvetésé-
nek módosításáról és gazdálkodá-
sának elsõ féléves teljesítésérõl

ményeként mind a vízvezeték építési és
rekonstrukciós, mind a csapadékvíz-
elvezetõ árok felújítási munkákat a V-
Kristály 95 -Kft-t, mint a legkedvezõbb
ajánlatot tevõ végezheti. A két beruhá-
zás költsége nettó 10.123.378.-Ft, illet-
ve nettó 10.560.826.-Ft, amelynek pénz-
ügyi fedezete 10 %-ban a költségvetés-
ben tervezett összeg, a 90 %-ban pedig
a Beruházó Víziközmû Társulat erre a
célra biztosított keretösszege.

• megtárgyalta és elfogadja az Üllõi Vá-
rosüzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
beszámolóját, azonban mivel az ügyve-
zetõ igazgató lemondott, szükségesnek
találta, hogy az új ügyvezetõ kinevezése
elõtt a kft mûködését egy belsõ ellenõr
és egy független könyvvizsgáló teljes-
körûen ellenõrizze. 

• Üllõ Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete elismerését és köszönetét
fejezte ki Dr. Balázs László háziorvos-
nak településünkön 40 éven át kifejtett
áldozatkész, magas színvonalú munká-
jáért. Munkája elismeréseként tárgy-
jutalom adományozásáról döntött a
Testület (költségeit a polgármesteri ke-
retbõl biztosítja), melyet szeptember 26-
án a Közösségi Házban rendezett ün-
nepségen adott át Kissné Szabó Katalin
polgármesterasszony, tolmácsolva a kép-
viselõ-testület köszönetnyilvánítását is.

Szeptember 25-én rendkívüli képviselõ-
testületi ülést tartott az önkormányzat,
melyen megtárgyalta a következõ sürgõs
témákat:

1. Üllõ Város több másik településsel
együtt nyert azon a pályázaton, ame-
lyik a vasútállomásnál épülõ P+R és
B+R parkolóhoz biztosítja a költségek
90 %-át. A projekt megvalósításához
szükség volt több vonatkozásban a
képviselõ-testület döntésére. 

2. A SIMEX BAU. Kft. – a korábbi
együttmûködési megállapodás alapján
– építi az új sporttelepet. Az elkészült
munka arányában az önkormányzat tel-
keket ad tulajdonba a kft.-nek, melye-
ket  azonban az birtokba csak az új
sporttelep 100 %-os elkészülte, és az
önkormányzatnak használatra való
átadása után vehet. A képviselõ-
testület felkérte a Sport és Ifjúsági
Bizottságot, hogy a sporttelep beren-

dezés- és eszköz-szükségletét mérje
fel, és tegye meg javaslatát a testület
felé.

3. A képviselõ-testület megalkotta a ró-
mai katolikus temetõben lévõ, önkor-
mányzati tulajdonú ravatalozó üzemel-
tetésére vonatkozó szabályokról szóló
rendeletét. A rendeletben szabályozta 
a Testület azokat a díjakat, amelyeket a
SZIGÜ Pest megyei Temetkezési Rt., a
ravatalozó üzemeltetõje, felszámíthat 
a temetést végzõ más kegyeleti szol-
gáltatóknak. A Testület elfogadta a
SZIGÜ Pest megyei Temetkezési Rt.
felajánlását – amely szerint a jövõben
temetésenként 8000.-Ft.-ot utal át az

”
Üllõi Temetõk Szépítésére és Fejlesz-

tésére Közalapítvány” számlájára, tá-
mogatást nyújtva ezzel a Közalapít-
vány által elvégeztetett fûkaszáláshoz,
szemétszállításhoz. 

Összeállította:
Vargáné Harmath Ágnes

pénzügyi irodavezetõ



Külsõs tagok
Bizottsági ülések

száma
Hiányzások
száma (db)

Botlik Béla
PB: 15
VKB és PB együttes: 12

2
2

Dienes András SIB: 10 1

Dr. Halasi Katalin ESZB: 26 6

Dr. Lõre Attila ESZB: 26 4

Dr. Szikora Gábor
/2008. május óta 
tagja a VKB-nak/

PB: 5
VKB és PB együttes: 12
VKB: 3

5
6
1

Farkas Vajk
/1 évet ösztöndíjjal
külföldön töltött/

RÜB: 7 –

Fehér Imre
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

4
2

Füles József
PB: 15
VKB és PB együttes: 12

3
2

Ifj. Fülöp Árpád RÜB: 18 4

Ifj. Jónás József SIB: 10 –

Kiss Tibor
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

3
–

Medvedovszky
Béla

VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

5
3

Orosz Tímea
/2008. május óta 
a PB tagja/

PB: 4
VKB és PB együttes: 2

2
1

Pálmai Lászlóné OKB: 21 2

Képviselõi munka számokban
Félidejéhez érkezett a jelenleg mûködõ testület és felmerült az
igény, hogy jelenítsük meg a választópolgárok számára, melyik
képviselõ, milyen mértékben vesz részt a testületi munkában,
hány testületi, illetve bizottsági ülésen van jelen.
Ehhez született a mellékelt táblázat!
A leírtakat minõsíteni, magyarázni nem szeretném, csupán né-
hány tényt szeretnék közölni.
• A törvény betûje szerint a képviselõ köteles részt venni a

testület munkájában, sõt közérdekû feladatai ellátása idejére 
a munkáltatója köteles felmenteni a munkavégzés alól.

• A jelenlegi gyakorlat szerint, a hiányzásokat a Testület nem
szankcionálja anyagilag.

• Nem derül ki a táblázatból az adott hiányzás oka (betegség,
munkahelyi probléma, stb.)

• A testületi ülésnapok negyedévre elõre tervezettek.
• A rendkívüli ülések idõpontja tervezhetetlen, gyakran egy-két

nappal elõtte hívjuk össze.
• Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kéthetente ül össze, a

többi havonta, kivéve Sport és Ifjúsági Bizottságot, amely
ritkábban.  

A következtetéseket minden képviselõtársamnak magának kell
levonnia! Bácskai József, alpolgármester

Elmúlt testületi ülésünkön, egyik képviselõtársam napirend elõtt
felvetette, hogy a SPAR megnyitóval kapcsolatos cikkemben,
nem kellõ mértékben domborítottam ki, hogy az említett be-
ruházás kezdeti, tervezési lépései, még az elõzõ testület mûkö-
dése alatt történtek. 
Az adott cikkben próbáltam a megnyitón történtekkel foglalkoz-
ni és csupán az ott elhangzottakra szorítkozni. A miniszter úr di-
csérte, többek között, Üllõ Város képviselõ-testületét, mely  ér-
telmezésem szerint vonatkozik mind az elõzõ, mind a jelenlegi
testületre. 
Az, hogy Üllõn ipari park legyen, annak minden hátrányával,
(megnövekedett kamionforgalom, zaj, levegõszennyezés), illet-
ve elõnyével, (építményadó, iparûzési adó, munkahelyterem-
tés), valóban az elõzõ képviselõ-testület gondolataiban született
meg. Nem szeretném, ha az lenne a látszat, hogy ezt elvitatom
tõlük. Jelen testület csupán továbbhaladt a már megkezdett
úton, melyrõl már nem lehetett letérni. Amit mi újdonságként
bevezettünk, az a Településrendezési Szerzõdések megkötése
az adott beruházókkal, melyben õk, a fent említett pozitívumok

mellett plusz anyagi terhet vállaltak a hátrányok kompenzálása
végett. (Anvill: 50 millió, Goodman: 100 millió)

Természetesen ezt a kiegészítést örömmel megtettem a képvise-
lõ  úr kérésére, remélve, hogy az õ általa is szerkesztett sajtóter-
mékben õ is hasonlóan cselekszik majd, ha Polgármester
Asszonyról, a városvezetésrõl, a jelenlegi testületrõl, vagy ép-
pen a Hírmondóról, esetleg hiányos, vagy téves információk
jelennek meg!

Bácskai József 
alpolgármester

Kiegészítés...
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Biblia kiállítás október 19-26 Református Templom gyülekezeti házában. 
Részletes további információt a www.videkfigyelo.hu oldalon találnak.

Bizottságok neve és rövidítése:

Pénzügyi Bizottság: PB
Egészségügyi és Szociális Bizottság: ESZB
Sport és Ifjúságvédelmi Bizottság: SIB
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: VKB
Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság: RÜB

A táblázatok a 2006.X.13 - 2008.IX.11-ig terjedõ idõszak
adatait mutatják be.



Képviselõ neve
Testületi

ülések
száma 

Hiányzás
száma
(db)

Rendkívüli
testületi ülések

száma

Hiányzás
száma
(db)

Bizottsági ülések száma 
Hiányzás

száma
(db)

Kissné Szabó Katalin 25 – 13 –

Kovács István 25 – 13 2

Bácskai József 25 2 13 4

Dr. Hrutkáné Molnár
Mónika

25 10 13 6
ESZB: 26
OKB: 21

13
9

Ellenbacher András 25 2 13 6 ESZB: 26 5

Fazekas Violetta 25 1 13 2
ESZB: 26
SIB: 10

–
–

Fehér András 25 5 13 2
SIB: 10
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

–
7
2

Hajdú Róbert 25 3 13 6
SIB: 10
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

8
2
4

Id. Jónás József 25 2 13 1
PB: 15
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

–
–
1

Kántor József 25 7 13 5
PB: 15
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

3
3
3

Kondás Imre 25 1 13 2
OKB: 21
PB: 5
VKB és PB együttes: 12

–
4
2

Laza István 25 5 13 4 RÜB: 18 1

Miczkó József 25 – 13 2 RÜB: 18 2

Nagy Sándor 25 1 13 1
VKB: 20
VKB és PB együttes: 12

–

Pesti Imre 25 2 13 5 OKB: 21 6

Udvardi Mátyás
/2008.május óta Rend-
védelmi és Ügyrendi
Bizottsági tag/

25 – 13 –

PB: 15
VKB: 20
RÜB: 4
VKB és PB együttes: 12

–
–
1
–

Varga Norbert 25 5 13 3
ESZB: 26
SIB: 10

6
5

Zubor György 25 2 13 2 – –
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Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

TKM Üllõ
Egyesületének 
2008. novemberi 
programja

Bécs Advent fényében 2008. november 29. szombat

Karácsony elõtt ünnepi díszbe öltözik a császárváros. Fényárban úsznak az utcák és a terek.
A városháza elõtt minden évben megrendezésre kerül a különös hangulatú karácsonyi vásár.

Az utazás költsége:
5500 Ft /fõ, 14 év alatt 5000Ft /fõ, Biztosítás: 300 Ft/fõ, 65 év felett 600 Ft/fõ
Indulás fél 6-kor Üllõrõl, Bp-en a Népligetnél a Planetárium tábla alól negyed 7-kor lehet felszállni.
Érdeklõdni: dr. Lõréné Rónaszéki Beáta; 06 20 383 81 94, 06 29 320 033



Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Siposhegyi Péter
HHAALLOOTTTTAAKK  NNAAPPJJÁÁTTÓÓLL  VVIIRRÁÁGGVVAASSÁÁRRNNAAPPIIGG

RReennddeezzttee:: Andrási Attila
SSzzeerreeppoosszzttááss::
Mária: Erdélyi G. Henrietta, Fazekas Andrea 
Kiss Ernõ, õrnagy: Péter Ferenc, 
Kender Ferenc: Kálló Béla • Szépvölgyi Aladár: Csernik Árpád
ZZeenneesszzeerrzzõõ:: Barabás Zoltán • HHaanngg  ééss  FFéénnyytteecchhnniikkaa::
Szöllõsy Vágó János   
JJeellmmeezztteerrvveezzééss:: Rostás Zoltán és Anjuska
DDrraammaattuurrgg:: Andrási Attila

Mûvelõdési Központ, 2200 Monor, Bocskai u. 1., 
2008. november 7. 18 óra

DDÖÖRRNNEERR  GGYYÖÖRRGGYY
Érdemes mûvész önálló estje
OOppttiimmiissttáánn  bbeellee  aa  rreemméénnyytteelleennssééggbbee címmel

A magyarságról, hazaszeretetrõl; rólunk.
AA  mmûûssoorr  ssoorráánn  eellhhaannggzzaannaakk::
Kölcsey, Reményik, Wass Albert válogatott ver-
sei és prózái, valamint Kodály és csángó dalok

2008. október 24. 18 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ, Díszterem
Monor, Kossuth L. u. 65.
Belépõjegy ára: 2000 és 1500 Ft

TTÖÖKKLLÁÁMMPPÁÁSS  FFAARRAAGGÁÁSS
Kézmûves foglalkozás és játszóház
A játszóház után az AALLMMAAEEGGYYÜÜTTTTEESS  kkoonncceerrttjjee
17 órától a monori Mûvelõdési Házban   

KKöözzööss  jjeeggyy /játszóház és koncert/ 1200 Ft
KKoonncceerrttjjeeggyy 1000 Ft, JJááttsszzóóhháázz  jjeeggyy 400 Ft
2008. október 31-én, 15 órától

MMoonnoorroonn  aa  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann  vveennddééggüüll
llááttjjuukk  aa  JJááttéékkooss  ttuuddoommáánnyy  eellmmééss  jjááttéékkookk  
kkiiáállllííttáássáátt  22000088..  nnoovveemmbbeerr  1100--ttõõll  1155--iigg..  

A kiállítás öt részre különül el:

• Érdekes jelenségeket (gravitáció, fény, hang, elektro-
mosság, mágnesesség) játékosan bemutató eszközök.

• Ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt próbára tevõ
játékok.

• Illúziók, csalafinta képek galériája.
• Ördöglakatok és logikai játékok.
• Otthon saját kezûleg elkészíthetõ kísérletek bemutatója.

Öveges professzor megvalósult álma jelentkezik itt. Egy sci-
ence múzeum, ami a természet törvényeit, és jelenségeit mu-
tatja be szokatlan, látványos formában. Ám ez a kiállítás
nemcsak bemutatja ezeket a jelenségeket, hanem meg is
magyarázza. 2005 a fizika éve volt, ennek apropójából ké-
szült e kiállítás, hogy játékos formában mutassa be a termé-
szeti törvényeket, méghozzá úgy, hogy a látogatók kiállított
eszközöket saját maguk mûködtethetik. A kiállítás elsõsor-
ban a fiatalabb korosztályhoz szól, de a felnõttek is nagy
örömmel feledkeznek bele ezen eszközökkel való kísér-
letezésbe. Számos múzeum mûködtet hasonló játszóházat
(San Francisco, London, München, New York) Magyarorszá-
gon a budapesti Csodák palotájában, vagy a Természettudo-
mányi Múzeum játszóházában találkozhatunk velük.

A kiállítás 2008. november 10. hétfõ 12.00 órától november
15. szombatig minden nap reggel 8.00-tól este 20.00 óráig,
illetve szombaton csak 12.00 óráig tekinthetõ meg.  A kiállí-
tás egy minimális egységes 300 forintos belépõdíjjal láto-
gatható, a pedagógusoknak természetesen ingyenes. Várjuk
osztályok, csoportok jelentkezését, melyet elõzetes idõpont
egyeztetés útján tudunk fogadni. 

IInnffoorrmmáácciióó,,  jjeeggyyrreennddeellééss::
06-29/413-212, 06-30/366-51-01-es telefonszámokon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

AA  VViiggaaddóó  KKuullttúúrrááll iiss  ééss  CCiivvii ll   KKöözzppoonntt  pprrooggrraammjjaa

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

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

EE--mmaaiill:: uzlet@dragonpc.hu
TTeelleeffoonn:: 06 30 396 4120
BBoolltt:: 06 21 252 8700

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

Új szolgáltatásaim októbertõl bevezetõ kedvezményes áron:
-mikrodermabrációs bõrcsiszolás + IPL- villanófényes kezelés. Csúcs-
technológia a kozmetikai hibák eltüntetésében, hajszálértágulatok,
pigmentfoltok, hegek, striák eltávolítása, öregedõ bõr kezelése, fino-
mabb és mélyebb ráncok elsimítására, elzáródott, tág pórusok, aknék
kezelése, továbbá végleges szõrtelenítés villanófénnyel!
Wellness- szolgáltatások:
– Testtekercselés cellulitisz ellen: paraffangóval (feketeiszap)
– Szolárium– Infraszauna– SPA-méregtelenítés
– Új elektromos fogyasztógép

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
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K U L T Ú R A

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N  •  M á r  a  T- K á b e l  p r o g r a m c s o m a g j á b a n  i s !
A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r  •  Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor

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



A harmadik évezred elején
elmondhatjuk már, hogy a ká-
bítószerezés, az alkoholizmus,
nemcsak a nyugati világban
súlyos probléma, hanem ha-
zánkban is azzá vált. 

Az emberek egyre nagyobb része nyúl olyan pót-
szerekhez, melyek használata függõséghez vezet. 
A szerfüggõ ember magatartását a parancsoló szük-
ségszerûség határozza meg, amely olyan viselkedés-
re ösztönzi, amely magára, másokra és a környezeté-
re nézve is gyötrelmes.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása
alapján minden olyan SZER, amely a szervezet, elsõ-
sorban a központi idegrendszer mûködését befolyá-
solja és vele kapcsolatban függõség alakul ki drog-
nak minõsül. Ebben az értelemben nemcsak a köznapi
szóhasználatban értelmezett drog, vagyis kábítószer a

drog, hanem ide tartozik a dohányzás, a mértéktelenül
fogyasztott alkohol, a gyógyszer, a szenvedéllyé vált
játék, az internetfüggõség, a munkamánia és még so-
rolhatnánk mi minden. 
Aki ebben az értelemben 

”
drogot” fogyaszt, az egyfaj-

ta 
”
drogoskarriert” fut be a használat során. 

Akiknek problémát jelent az életükben a drog, az
alkohol, a gyógyszerfogyasztás, vagy bármilyen
szenvedélykeltõ szer élvezete, azok segítséget kap-
hatnak a közösségi szenvedélybeteg ellátás keretein
belül. Segítséget kérni és elfogadni nem a gyengeség,
hanem a szilárd elhatározás jele.

A Közösségi szenvedélybeteg ellátás helye:

• Üllõ Város Humán Szolgáltató Központ 
és Nevelési Tanácsadó
Üllõ, Ócsai út 8., Telefon: 29/320-023

Közösségi gondozó: Turóczi Csabáné 
06/20-51-31-592

Függõ     -iszony

Az õsz
Még csillog az õszi napsugár,
Sugára még meleg,
De már a színes lombokat átöltözteti,
Aranybarna köntöst ad reájuk.
Így küldi a világot lassú hervadásba
Még csillogva ragyog a napsugár az ökörnyálon,
De már halotti fátylat szõ vele a virágon.
Ködfátylát még meglebbenti
A haldokló virágok felett,
És beborítja vele a meghaló természetet.

Gyarmati Jánosné Tóth Éva
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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

Felsõpakony Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

ADÓÜGYI ELÕADÓI
munkakörre pályázatot hirdet 

Érdeklõdni lehet: Jegyzõnél, 
Telefonon: 06/29 317-131

www.felsopakony.hu weblapon. 

Jelentkezési határidõ: 2008. október 30.

MMeeggnnyyiittoottttaamm  FFooddrráásszzaattoomm!!
Trend-Ász Fodrászat

2225 Üllõ, Kossuth Lajos u. 56.

NNyyiittvvaa::  HH--PP:: 7.00- 20.00-ig, VVaassáárrnnaapp:: Zárva
GGuurrmmaaii  MMáárriiaa:: Férfi-, Nõi-, Gyerekfodrász

Érd.: 06-30/ 247-13-48  ill. személyesen

Szolgáltatások: -melegollós hajvágás
-festékidõ rövidítése gõzbúrával
-kontyok ill. menyasszonyi frizurák
-legújabb vágási technikák stb.



ÜGYVÉDI IRODA 
ÜLLÕN 

Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd
Irodát nyitott Üllõ, Pesti út 57. szám alatt, a lottózó mellett.

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

SZÉPÜLJÖN NÁLUNK!
KOZMETIKA, FODRÁSZAT, KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS EGY HELYEN!

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

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

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

Alkalmi és esküvõi frizurák, melírtechnikák

Manikûr, pedikûr és mûköröm építés
Svéd kéz- és lábmasszázs

Bejelentkezés: Szabóné Jolinál 06 20 477 1241
Minden kedves férfi és nõi vendéget szeretettel várunk!

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

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

WaterMatic Kft.
Felsõpakony, Radnóti u. 10.

Tel.: 20/403-5524

MASSZÁZS
CSONTKOVÁCSOLÁS

Nyak, hát, derék, lumbágó,
gerincsérv, térd, lúdtalp stb.

kezelése.

Orvosi rendelõ:
K-Cs 14-tõl

Többi nap: Üllõ, Ecseri u. 3.
T: 06 30 952-4875

06 29 323-465

Hera László okl.
manual-terapeuta



Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

P I R O - V É D  A  T Û Z T Õ L  V É D !

• tûzvédelmi szolgáltatást
• tûzvédõ anyagokat
• bevonatokat
• tûzoltó készülékeket
• tûzvédelmi eszközöket
• felszereléseket
• tûzoltó készülékek, felszerelések 

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

PIRO-VÉD Kft.
1102 Budapest, 
Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Telefon: 433-2475
E-mail: piroved@freestart.hu
web oldal: www.piro-ved.hu

}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám:

503/0804
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- Légkondicionált kellemes 

környezettel

- Modern 4 sávos pályával

- Moonlight bowlinggal

- Bumperrel

- Bárunkban széles italválasztékkal

Várjuk kedves vendégeinket

Pályafoglalás: 06-30-356 4016,  06-29-320 557

Nyitva tartás:  H-Cs.: 16-01-ig, P.: 16-03-ig, Sz.: 14-03-ig, V.: 14-01-ig

Üllõ, Ócsai út 7.

www.arizona-bowling.com

ÜLLÕN, új téglaépítésû társasházban és sorházakban 
35 - 78 m2-es lakások eladók, terasszal, saját kerttel, 
gépkocsibeállóval. Spanyol burkolatok, klímaberendezés,
riasztórendszer. Napkollektoros, kondenzációs fûtésrend-
szer, mellyel 40-50% energia-megtakarítást érhet el! 
Szoc.pol., illetékmentesség igénybe vehetõ, 
kedvezményes hitelek, akár 0% önerõvel. 
Árak: 10.900.000 - 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

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05 TANFOLYAMKEZDÉS OKTÓBER 30-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





Az iroda nyitvatartása:

hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig, péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

DORADO XXI. 
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
Üllõ, Pesti út 41.
Tel./Fax: 06-29/322-235 • Mobil: 06-30/9708-083 
E-mail: pinczel@hu.inter.net • www.doradoxxi.hu

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

Termékeink:

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

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

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

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








