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Kiskalendárium

November - András hava

November 1. – Mindenszentek napja
A naptárban név szerint nem említett
összes szentek emléknapja.
A sírok megtisztítása, feldíszítése,
gyertyagyújtás a halottak tiszteletére.
November 2. – Halottak napja, a
halottakra való emlékezés napja.
Temetõbejárás, a sírok rendbehozata-
la, gyertyagyújtás.
November 11. – Szent Márton napja
A középkor egyik legnépszerûbb
szentje. Pannóniában született.
Márton napi-lúd (a következõ év bõ-
sége reményében ettek és ittak ezen a
napon).
Aki Márton napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik.
Márton napján, ha a lúd jégen jár, ak-
kor karácsonykor vízben poroszkál.
November 19. – Erzsébet napja.
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe.
Ha havazik, azt mondják: Erzsébet
megrázta a pendelyét.
November 25. – Katalin napja
Szent Katalin a házasságra vágyó le-
ányok védszentje.
Ha Katalin kopog, karácsony locsog.
November 30. – András, Szent And-
rás apostol emléknapja.
Aki böjtöl András napján, võlegényt
lát éjszakáján.
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1956. Aki átélte, annak lelkébe, szívébe
égett emlék. A szabadságé, a hazaszere-
teté, az álomé, az ígéreté, a hõsiességé,
amit 1956. november 4. hajnalán haza-
áruló hóhérok segítségével letiportak a
szovjet tankok százai.
A kommunista és a posztkommunista
rendszer intézményesítette a korrupciót,
a szegénységet, a nép szellemi, lelki el-
nyomorítását, a felelõsséget nem ismerõ,
hazug politikusokat, az ÁVH verõlegé-
nyeket, az ÁVH-s módszereket.
Ennek igazságát sajnos bizonyítja több
mint 20000 letartóztatott, közel 300
kivégzett áldozat és 200000, az országot
többnyire örökre elhagyó emigráns.
Hosszú-hosszú idõre beköszöntött a tél
és vele a csend a hó és a halál!

Tisztelt ünneplõ Közönség!

13 évvel ezelõtt az elsõ szabadon válasz-
tott országgyûlés törvényben állított em-
léket 1956-nak. A forradalomnak, a hõ-
söknek, az évekig tartó bosszúhadjárat
áldozatainak, a meghurcoltaknak, a meg-
gyilkoltaknak és a megmaradtaknak, aki-
ket egész életükön át elkísért a megaláz-
tatás gyötrõ emléke.
1990-tõl végre lehetett több pártra
szavazni, véleményt szabadon nyilvání-
tani, hátrány nélkül templomba járni,
cenzúra nélkül média-tevékenységet
folytatni, nyugatra is szabadon utazni.
A szabadságot persze mindenki élvezhe-
ti. Az elmúlt rendszer vezetõi és kegyelt-
jei is. Õk ugyanúgy megtartották pozí-
ciójukat, mintha a rendszerváltás nem
történt volna meg.
Ez rányomja bélyegét a mai közéletre és
legnagyobb fájdalmunkra, az 1956-os
forradalom és a benne résztvevõ "ötven-
hatosok" megítélésére is.
Emlékezzünk!
Hajtsunk fejet '56 eszméi, hõsei elõtt,
hajtsunk fejet, és soha ne feledjük õket és
tanításukat.
Õrizzük meg 56 emlékét, mint hitet adó
keserû kincset és adjuk tovább nemze-
dékrõl nemzedékre, mint büszke örök-
séget!

(Részlet a polgármester asszony
beszédébõl)

Október 23.
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1958-2008
Üllõi Általános Iskola

Örömmel töltött el Bennünket, hogy meg-
értük ezt a napot, s október 18-án a Közös-
ségi Házban megtartottuk 50 éves évfo-
lyam-találkozónkat.
Petõfi verse jutott eszembe: "Az idõ, hogy
lejár". Sajnos, fiatalabbak nem lettünk, pa-
naszkodhattunk volna, hogy itt is fáj, ott is
fáj, de most ünnepelni jöttünk, elfelejteni a
gondokat és visszafiatalodni kisdiákká a
szép emlékek hatására.
Mivel már nyugdíjas éveinket töltjük, sok
új kihívást nem várhatunk az élettõl.
Minden nap ajándék, amit gyerekeinkkel,
unokáinkkal tölthetünk, s mesélhetünk
nekik, mennyi mindent megértünk az el-
múlt évek során.
Ha számadást készítünk az elmúlt 50 évrõl,
elmondhatjuk, hogy nehéz, de szép életünk
volt. Amikor iskolások lettünk 5 éve
fejezõdött be a II. Világháború. Nagyon szegények voltunk
mindannyian. Nem kellett azon gondolkodni, hogy mit vigyünk
tízóraira (csak zsíros kenyérre telt). Karácsonyra elég volt egy
labda, egy könyv. Késõbb tanúi voltunk a technika óriási fejlõ-
désének, s ma már meg se tudnánk lenni mosógép, hûtõszek-
rény, televízió, mobiltelefon stb. nélkül. Unokáink tanítják ne-
künk a számítógép, az Internet használatát.
Hálás szívvel emlékeztünk volt tanítóinkra, tanárainkra:
Galcsikné Erzsi néni, Bartalos Tivadar bácsi, Szentkúty Ili néni,
Pulya néni, Jákai Ili néni, Tamassy Bandi bácsi.
Nem feledkeztünk meg szeretett halottainkról sem, egy perces
felállással adóztunk emléküknek.
Köszönjük a Közösségi Ház vezetõjének és munkatársainak,
hogy hidegtállal, töltött káposztával, születésnapi tortával ked-
veskedtek nekünk.

Köszönettel tartozunk Hernádi Gábornak, Nagy Gizinek és
Hegedûs Évának a szervezésért, és kérjük, hogy a továbbiakban
is ilyen lelkesen szervezzék találkozóinkat.

Ferenczy Lászlóné Béki Manyi
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

50 éves osztálytalálkozó

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia

FELADATA:
- rozsdamentes acél termékek gyártás közi és kimenõ áru ellenõrzése

ELVÁRÁSAINK:
- szakirányú technikum
- precíz munkavégzés
- 3 éves szakmai tapasztalat

ELÕNY:
- Monor vagy Monor környéki lakhely

Jelentkezéseket a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.

A B&K Kft. MEÓS munkatársat keres
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HOVÁ LESZNEK AZ UNIÓS  
MILLIÁRDOK?

Célkeresztben Közép-Magyarország

Bosszankodott már a közmondásosan rossz minõségû magyar
utak miatt vezetés közben? 60-as, sõt 30-as tábla az út szélén,
jókora kátyúk az út közepén. "Persze egyszerûbb a 60-as táblát
kitenni, mint az utat felújítani!" - állapíthatjuk meg bosszúsan,
hozzátéve: "Hol vagyunk mi Európától?!". Aztán a döcögõs,
kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak!
Az autó simán gurul. Mintha a táj is megváltozott volna körülöt-
tünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget
figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos
sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint
a KRESZ-táblák szigora szorít bennünket a szabálykövetésre.
Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa!
Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát a
baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben,
települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában is
mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul minden-
kinek épülnek. Nem pártokról, politikáról, hanem rólunk, mind-
annyiunkról szólnak. A Megyeri híd, egy körforgalmasított út-
keresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása mind egy egy
újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé. 

UTAK

A rendszerváltás óta hivatalban lévõ kormányok mindegyike
fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés feltételei-
nek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre
szerepelt az autópályák hosszának növelése. A drága autópálya-
építések ugyanakkor elszívták a forrásokat az országos közút-
hálózat felújításától, melynek állapota évtizedek óta romlik, a
kátyúk, úthibák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig
rohamléptekben nõ. Ezen a tragikus helyzeten is változtathatnak
az uniós támogatások. 
Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a
közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-as elkerülõ
út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása
volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ
települések megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fej-
lesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számje-
gyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását,

átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott élõk
életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi
régióban hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet meg
hamarosan az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében,
európai uniós támogatással. A nagy forgalmú és ma még bale-
setveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett
hamarosan megkezdõdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségé-
ben a 1108-as és a 11108-as jelû utak egy-egy szakaszának a
felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós
támogatással. Felújítjuk a 3105-ös, a 3107-es, a 3111-es és a
3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, Péteri,
Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer
hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. Alsónémedi,
Dunavarsány és Majosháza térségében – szintén uniós forrás-
ból, mintegy 590 millió forintos beruházás eredményeként –
hamarosan megújul a 4602-es, az 51108-as és az 52101-es utak
egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es számú út egy
szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony
összekötõ út építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009
végére fejezõdik be, amelynek köszönhetõen a 17 km-es - több
mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ - útsza-
kasz új, európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett telepü-
lések között.
További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg
2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ
megóvása érdekében: a Benta patak mederrehabilitációjával nõ
az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep
rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg.
A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele.

ISKOLÁK

Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõresza-
ladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében.
Nincs vita ma a parlamenti pártok között abban, hogy az
oktatás, ezen belül is a közoktatás helyzetének javítása az egyik
legfontosabb közügy. 
Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra
érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt – a regionális
fejlesztési tanácsok kérésére – arról gyõzte meg, hogy a 2007-
13-as idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatás-
ra szánt keretet. Az elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és
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óvodafelújítási programja, a Nemzeti Iskolafelújítási Program
keretében csak a közép-magyarországi régióban 14 pályázat
kapott zöld utat az év eleje óta, összesen 2,4 milliárd forint
értékben. Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesz-
tésére jut – 9 milliárd forint – uniós forrás. A támogatások
odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési
tervet tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esély-
egyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempon-
tokra is. Ezért csak az az intézmény kaphatott most uniós pénzt
felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra,
képzési színvonalának javítására használja fel.
A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, illetve
a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és iskolák-
ba járnak az érintett településeken a gyermekek.

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
További információ: www.kozpontiregio.hu

CIVIL
MUNKAKÖZVETÍTÕ IRODA
a TÁMOP 1.4.1-07/1-2008-0102 számú 

"Az Üllõi Civil Munkaközvetítõ Iroda prog-
ramjának támogatása" címû projektje
keretében

INGYENES OKJ-S KÖNNYÛGÉPKEZELÕI 
(TARGONCA) KÉPZÉST INDÍT

OLYAN BIZONYÍTVÁNYT KAP, AMIT MINDEN MUNKAHELYEN ELFOGADNAK.
A KÉPZÉS ÉS A TRÉNINGEK IDEJE ALATT 69.000 FT KÉPZÉSI TÁMOGATÁST
BIZTOSÍTUNK HAVONTA.
MI VALÓBAN SEGÍTÜNK PROBLÉMÁI MEGOLDÁSÁBAN ÉS A MUNKAHELY
MEGTALÁLÁSÁBAN.

Várjuk Önt, ha
– általános iskolai végzettséggel vagy 
– elavult szakképesítéssel rendelkezõ 
– 16-25 év közötti vagy 
– 45 év feletti álláskeresõ.

Érdeklõdni lehet:
– személyesen: Üllõn a Civil Központban (Pesti út 124.) hétfõ-péntek: 9-15h
– telefonon tanácsadóinknál a 06-29-321-876 számon vagy
– Zsoldi Ágnes 06-30-428-3004
– Váczi Melinda 06-30-428-2567

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

László György 
26 éves monorierdei lakos

– Miért jelentkezett a programba?
– Megszûnt a munkahelyem. Láttam a Civil
Központ hirdetését a raktáros képzésrôl.
Gondoltam, jelentkezem,
hátha sikerül egy jó munkahelyet találni.
– Mennyi ideig volt munkanélküli?
– Talán 4-5 hónapig.
– Mit várt a programtól?
– Piacképes szakmát, amellyel késõbb tovább
tudok lépni.
– Mit kapott hogy érezte magát a prog-
ramban?
– Sok embert ismertem meg. Tetszett az
oktatók felkészültsége.
– Milyen benyomásokat szerzett a Civil
Központról?
– Megbízhatóak, pontosak és segítõkészek
voltak, így jól együtt tudtunk mûködni.
– Jelenleg dolgozik-e valahol?
– Igen, sikerült a Civil Központ segítségével
elhelyezkednem az üllõi SPAR raktárban.
– Ajánlaná-e a Civil Központ programját
más, hasonló helyzetben lévõ emberek-
nek?
– Igen ajánlom, mert a megszerzett
bizonyítvánnyal jobban el tudnak helyezkedni.

Mi van a puttonyban ...?
15 éves jubileumi téli gálamûsorunkban

ismét újdonságokkal lepjük meg nézôinket.
Fellépéseink helyszíne 14 magyarországi város mellett,

immár harmadik éve Erdély, Felvidék és a Vajdaság. 
Két órás családcentrikus elôadásunkban a 

bemutatott produkciók
minden korosztály számára kellemes szórakozást nyújtanak.

Mûsorunkban mindig a fiatalság dominál, szerepelnek benne
ifjú akrobaták, afrikai vendégmûvészek, bohóc, 

idomított macskák,
csimpánz, pávián, makákó, valamint púpos tevék

és természetesen nem hiányozhatnak mûsorunkból a
Baross Imre Artistaképzô végzôs növendékei sem.

Válogatást adunk az elmúlt 15 év sikeres produkcióból.

Reméljük, elôadásunk most is akkora sikert arat,
mint eddig minden évben.

Mûsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!

Magyar Cirkusz és Varieté mûsora
2008. 12. 19-én 19 órakor

az Üllôi Városi Sportcsarnokban.
Jegyek elôvételben a Sportcsarnokban, 

és a könyvtárban kaphatóak.

Holiday&Business Reklám Bt.
Telefon: 06 30 241-1170
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Üllõ Város Képviselõ-testületének október 15-én tartott
ülésén hozott közérdekû határozatai 

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 

• elfogadta 
– az oktatási intézmények: Árpád Fejedelem Általános Iskola, a

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és a Harmónia Zeneiskola
vezetõinek átfogó beszámolóját a 2007/2008. tanévben
végzett munkájukról és az intézmény minõségirányítási pro-
gramjának mûködtetésérõl.

– az óvodák módosított házirendjét (mely szerint az óvodák
reggel 6-tól este 6-ig lesznek nyitva) és az egyes óvodák –
szakértõ által véleményezett – nevelési programját.

– a Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetõjének a könyvtár
2006-2007. évi tevékenységérõl készített beszámolóját, és a
könyvtár módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát

– a Humán Szolgáltató Központ módosított Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. 

– az Üllõi Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
Felügyelõ Bizottságának beszámolóját.

– a 2009. évi - a Monori Kistérségi Társulás által megbízott
belsõ ellenõrrel végrehajtásra kerülõ - belsõ ellenõrzési prog-
ramot.

• engedélyezte 
– az iskola 6 fõ magántanulója részére heti 2 órában, csoportos

korrepetálás beállítását az oktatási óraszámba, valamint bér-
és járulékfedezetét a 2008/2009-es tanév I. félévére 132 e Ft
összegben az általános tartalék terhére biztosította.

– a fejlesztõ foglalkozások beállítását az iskola meglevõ órake-
retébe, és a tervezett bértömegébõl a havi mintegy 440 ezer Ft
felhasználását e célra a 2008/2009-es tanév I. félévében. 

– az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarán lévõ 6 x 6 m-es
faház lebontását a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Kft.-nek.

–  a Harmónia Zeneiskola bérmaradványából 1.500.000 Ft fel-
használását a korábban jóváhagyott eszközjegyzékben sze-
replõ, de még meg nem vásárolt eszközök beszerzésére. 

–  fedezetet biztosított óvodai ágyak és lepedõk vásárlására a
teljes gyermeklétszám részére (380 fõ), összesen 3,5 millió Ft
összegben.

– jóváhagyott további 1,3 millió Ft támogatást az Üllõi
Sportegyesület mûködési költségeire.

•  döntött arról, hogy
–  az Üllõi Városüzemeltetõ Kft-nek adja bérbe a megépülõ

sporttelepet. A részletes feltételeket az elkészítendõ
szerzõdésben fogalmazza meg a Testület.

–  a 2008-2009 év telén a sózással, a város egész belterületén a
KÖZTERÉP Kft-t, a hó eltakarítással a 400-as úttól Gyömrõ
felé az ÉPGÉP 2002 Kft-t, a 400-as úttól Ócsa felé az Üllõi
Városüzemeltetõ Kft-t, a városközpontban és az intézmények
elõtti területen Földi Józsefet bízza meg.

– az önkormányzati járdaépítésre szánt, de fel nem használt
1.000.000 Ft-ot  az Öregszõlõ köz végén vízszikkasztó árok
ásására, illetve a Vadvirág utcában kialakult csapadékvíz-

gyûjtõ megszüntetésére, valamint az Erdõsor és Gazdák erde-
je utca sarok vízelvezetés kialakítására fordítja. Kivitelezõ: az
útkarbantartással megbízott Városüzemeltetési és Környezet-
védelmi Kft.    

– a GYÁVIV Kft. által megvalósítandó, hengeres formájú, 500
m3-es, víztorony helyszíne a Sport tér Móra Ferenc utca felõli
része.

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
ír ki a Harmónia Zeneiskola AMI (2225 Üllõ, Pesti út 53.) igaz-
gatói álláshelyére:

A megbízás 5 tanévre szól.
A megbízás kezdõ napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszûnése: 2014. július 31.
A megbízás feltétele: a Ktv. 18. §-ban foglalt feltételek fennál-
lása. 
Elõny: vezetõi gyakorlat
Illetmény és vezetõi pótlék: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30 nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 nap.
A pályázathoz mellékelni kell:
–  szakmai önéletrajzot
–  a megbízás feltételeként szereplõ végzettségek, képzettségek

ill. szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolatát
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
–  helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket
–  vezetõi programot

Pályázati cím: Kissné Szabó Katalin polgármester
Üllõ Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2225 Üllõ, Templom tér 3.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Polgármesteri
Hivatal oktatási referensénél (Dr. Horváth Eszter, Tel.: 29/320-
011/143).

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. november 27.

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/70 701-1177
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Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

B E M U T A T K O Z Ó

A Vecsési Rendõrörs 
parancsnoka
Pallaga Norbert 
Õrsparancsnok

Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy Budapesten élek a
XVII. kerületben 15 hónapos kislányommal és feleségemmel. 
A szakközépiskolában tudatosult bennem, hogy rendõrtiszt
szeretnék lenni. A vendéglátóipari technikum elvégzése után
mégis az ELTE Történelem szakára nyertem felvételt. Ezt
elvégezve jelentkeztem a rendõrséghez. A BRFK XVII. kerületi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán kaptam munkát, mint
bûnügyi vizsgáló. A beosztás betöltése mellett elvégeztem a
Rendõrtiszti Fõiskola átképzõ, másoddiplomás képzését és
rendõrtiszti diplomát szereztem. Ezután saját kérelmemre áthe-
lyeztek a Vecsési Rendõrõrs fõnyomozói beosztásába, ahol
Gyebnár Imre rendõr õrnagy úr vezetése alatt dolgoztam. 
2006-ban a BRFK XVII. kerület Rendõrkapitányság Nyomozó
Alosztály vezetõi beosztásába kerültem, ahol vezetõi tapaszta-
latokat szerezhettem. Néhány hónap kitérõt tettem a Monori
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán, majd a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság II. Életvédelmi Alosztály, II. Gyilkossági
Reagáló Csoport fõnyomozójaként dolgoztam. Ezután ajánlotta
fel Kelemen József rendõr alezredes úr, a Monori Rendõrkapi-
tányság Vezetõje a Vecsési Rendõrõrs parancsnoki beosztását.
Tekintettel arra, hogy nyomozóként szerettem Vecsésen dolgo-
zni és ez idõ alatt megismertem a városban élõket, valamint
rálátásom nyílt a bûnözõi tevékenységekre, illetve annak vissza-
szorításán dolgozhattam, motivációt éreztem ahhoz, hogy elfo-
gadjam a nekem felajánlott megtisztelõ beosztást.
Szakmai céljaimat tekintve mindenféleképpen fontosnak tartom
a közbiztonság megszilárdítását és a bûncselekmények számá-
nak visszaszorítását. Személyem és a Vecsési Rendõrõrs
állománya mindent meg fog tenni az elkövetkezendõ idõszak-

ban azért, hogy egy biztonságos és bûncselekménymentes térsé-
get teremtsen Vecsés és Üllõ városában. A Vecsési Rendõrõrs
állományának 90%-át régóta ismerem, többen voltak kollegáim
a korábbiakban. Az állomány fiatal, lendületes és szakmailag
megfelelõen képzett ahhoz, hogy közös céljainkat megvalósít-
suk.
Fontos feladatnak tekintem a bûnmegelõzést, amelyben nagy
segítségünkre lehet a két város polgárõrsége. A polgárõrségek-
kel való kapcsolatunk jelenleg kifogástalan, és remélem, hogy
az együttmûködésünket ezután is fent tudjuk tartani, sõt az ered-
ményesebb munka érdekében még gyümölcsözõbbé tudjuk
tenni.
Ezúton szeretném megköszönni az eddig tapasztalt támogatását
parancsnokaimnak, a vecsési polgármester úrnak, az üllõi pol-
gármester asszonynak, az önkormányzatok dolgozóinak, a két
város állampolgárainak, valamint a Vecsési Rendõrõrs vala-
mennyi dolgozójának.

(forrás: Vecsési Tájékoztató)

A Magyar Vöröskereszt Üllõi Szervezete 2008. november 15-én
15 órakor az Üllõi Közösségi Házban; (Üllõ, Gyömrõi út 24.) a
VÉRADÓK NAPJA alkalmából ünnepséget tart, melyre sok
szeretettel meghívja a VÉRADÓKAT és a szervezet tagjait. Ez alka-
lomból megajándékozzuk, és kitüntetjük többszörös véradóinkat,
akik Üllõn jelentek meg  véradáson. Értékes ajándékokat sorsolunk
ki az idén véradáson részt vettek számára. 
A VÉRADÓNAPI ÜNNEPSÉGET  megnyitja  Kissné Szabó Katalin
polgármester asszony. Továbbá ünnepi mûsor, svédasztalos hideg-
tál, kötetlen beszélgetés várja kedves vendégeinket.

A helyi vezetõség nevében:
Balázsné Varga Gizella elnök,  Vígh Józsefné véradásszervezõ 

és  Bodáné Rusznyák Gabriella titkár.

MEGHÍVÓ

Mindenkit szerettel várunk az

Adventet megelõzõ

Ünnepi Hangversenyre

november 28-án, pénteken 

16 órára az Üllõi 

Katolikus Templomba
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Mit kell tudnunk az 
influenzáról?

Az õszi, téli idõszakban jelentkezõ légúti betegségeket – téve-
sen – influenzának hívják, pedig ezek többnyire más vírus vagy
baktérium okozta fertõzések.
Az influenza decembertõl márciusig okoz járványos megbete-
gedést.
Az influenza cseppfertõzéssel terjedõ fertõzõ betegség, melyet
az influenza A, B, és C vírus okoz. Köhögéssel, tüsszentéssel,
de normál beszéd közben is sok millió vírus kerül a levegõbe, és
ezek belélegezve, akár tömegek fertõzését okozhatják.
A vírus a légzõszervek nyálkahártyáját betegíti meg, onnan jut
a vérkeringésbe és más szervekbe. A vírus legyengíti az immun-
rendszert, lehetõséget adva más fertõzéseknek, pl. a tüdõgyul-
ladást okozó pneumococcus baktériumoknak. Ez az influenza
leggyakoribb szövõdménye, mely az idõsek és a tartós beteg-
ségben szenvedõk halálozásához is jelentõsen hozzájárulhat. 
A pneumococcus okozta tüdõgyulladás is megelõzhetõ védõ-
oltással!
Az influenza hirtelen kezdõdik, magas lázzal, erõs fejfájással,
izomfájdalommal, gyengeséggel és kaparó érzéssel a torokban,
a "náthás tünetek": orrfolyás, orrdugulás, hörghurut más vírus-
fertõzésre utal, nem jellemzõ az influenzára.
Járványos idõszakban kerülni kell a zárt helyeket, tömegeket. 
A beteg pár napig maradjon otthon ágynyugalomban saját gyó-
gyulása és a járvány megelõzése érdekében.
A védekezés hatékony módja az évenkénti védõoltás. Ismételt
oltásokra azért van szükség, mert a vírus változékonysága miatt
az elõzõ évben gyártott oltóanyag nem vált ki védettséget a
következõ évben elõforduló vírusok ellen.
Kinek a számára fontos az influenza elleni oltás?
A betegség súlyosan, gyakran szövõdménnyel zajlik krónikus
tüdõ-, szív-, és vesebetegségben, immunkárosodásban, cukor-
bajban szenvedõknél és 65 éves kor felett.
Súlyos lefolyású lehet az influenza a szociális és egészségügyi
intézményekben tartósan ápolt bármely korú személyek köré-
ben. A felsoroltak számára minden évben térítésmentes védõol-
tás áll rendelkezésre.
Javasolt még az oltás azok számára, akik munkájuk során zárt
helyen, sok emberrel foglalkoznak.(pedagógus, közlekedésben,
egészségügyben, kereskedelemben stb. dolgozó)
Mikor kell kapni az oltást?
Az influenza szezonja december hónapban indul, csúcsát,
január, február, március hónapban éri el, ezért érdemes novem-
ber hónapban kérni az oltást, de késõbb adva is kivédheti a fer-
tõzést.
Lehet-e influenzát kapni a védõoltástól?
Az oltás nem okozhat influenzát, mert nem tartalmaz élõ vírust.
Az oltóanyagban lévõ elölt vírusok ellenanyagot termeltetnek a
védekezõ rendszerrel, melyek majd megakadályozzák az influ-
enza kialakulását.
Az influenza elleni védõoltás a járványos idõszakban hozzáfér-
hetõ a gyógyszertárakban, orvosi receptre lehet kiváltani.

Akinek térítésmentes oltás jár, jelentkezzen háziorvosánál az
oltás felvételére!
Az influenza elleni védõoltás elsõdleges célja az, hogy egyéni
védelmet nyújtson azoknak a személyeknek, akiknél egy
esetleges influenza vírus-fertõzés alapbetegségük vagy életko-
ruk miatt súlyos lefolyású lehet.
Különösen javallt a védõoltás:
– 60 éven felülieknek (egészségi állapotuktól függetlenül)
– krónikus betegeknek (tüdõ-, szív-, anyagcsere, vesebetegek,
csökkent immunitásúak)
– egészségügyi dolgozóknak
– baromfival kapcsolatba kerülõknek (baromfitartók, állat-
egészségügyben dolgozók)
Az állam által ingyenesen biztosított oltóanyag beadása vi-
zitdíj és térítésidíj mentes, kérjék a háziorvosuktól!

Tekintettel arra, hogy az influenza és a Streptococcus pneu-
monie  okozta tüdõgyulladás csaknem azonos kockázati cso-
portba tartozó személyeket veszélyeztet, továbbá, hogy az influ-
enza szövõdményei között igen gyakoriak a S.pneumoiae okoz-
ta, másodlagos, bakteriális eredetû tüdõgyulladások, a rizikó
csoportba tartozóknak javasolt a pneumococcus elleni védõoltás
is. Ehhez társadalombiztosítási támogatással rendelkezõ, vényre
felírható pneumococcus elleni oltóanyagok állnak rendelkezés-
re a gyógyszertárakban.

Nagyné Gyõzõ Erzsébet
járványügyi felügyelõ

ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Kistérségi Intézete

A Mecénás Mûvészeti Klub és a Vargha Gyula Könyvtár

(Üllõ, Vasadi u 1.)

Szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt
2008. november 18-án 16 órai kezdettel

NAGY ZSÓFIA "GÓLYA"
FESTÕMÛVÉSZ

"AZ ÉN VILÁGOM"

címû kiállítására.

A kiállítást megnyitja:

JOÁNOVITS GYÖRGY

A mûsorban részt vesznek:
A HARMÓNIA ZENEISKOLA

növendékei és tanára
TÁTRAI ESZTER énekesnõ

musical részletekkel
DIMITRI REDUKOV zongora kíséretével

A kiállítás megtekinthetõ:  2008. november 18-29-ig
a könyvtár nyitva tartás ideje alatt. 

Nagyné Kékedy Ibolya



Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályáza-
tot hirdet a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Város-
üzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban: Kft.)

ügyvezetõ igazgató feladatának ellátására.

A Kft. ingatlanhasznosítási-, városüzemeltetési-, közétkezte-
tési-, környezetvédelmi üzletágakkal került megalakításra.
A Kft. legfõbb feladata jelenleg a Sportcsarnok mûködtetése,
valamint városüzemeltetési feladatok ellátása. 
(Középtávú fejlesztési elképzelések között szerepel a környe-
zetvédelmi és a közétkeztetési üzletág beindítása.)

Az ügyvezetõ fõbb feladatai:
• a Kft. gazdasági irányítása,
• gondoskodni a Kft. nyereséges üzemeltetésérõl,
• a középvezetõk útján mûködtetni a Kft. üzletágait,
• a Kft. munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása,
• a Kft. által kötött szerzõdésekben a Kft. képviselete,
• kapcsolattartás a Hivatal vezetésével, a Képviselõ-testület-

tel,
• a Kft. anyagi helyzetét befolyásoló döntések meghozatala

elõtt a tulajdonos hozzájárulásának megszerzése,
• pályázatok figyelése, ezekre reagálás,
• új technológiák és módszerek felkutatása,
• kapcsolattartás a környezõ települések hasonló szerveze-

teivel.
• nyereséges üzemeltetés.

Elvárások:
• minimum középfokú mûszaki, vagy közgazdasági vég-

zettség,
• vezetõi, üzleti tapasztalat,
• jó kommunikációs képzettség,
• dinamikus, kreatív gondolkodás,

• jó szervezõ képesség,
• felhasználói számítógép ismeret,
• jogosítvány, saját gépkocsi

A feladat a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napjától tölt-
hetõ be.

A megbízás idõtartama: 3 hónapra szól, de a felek megál-
lapodása alapján a megbízási jogviszony hosszabbítására
lehetõség van.

A megbízás díj összege: Az ügyvezetõt az elsõ három hónap-
ban bruttó 200.000.-Ft., hosszabbítás esetén bruttó 280.000.-
Ft. megbízási díj illeti meg.
(Egyéb juttatások: évi egyszeri jutalék: a kiadás és bevétel
közötti különbség 8%-a, utazási és telefon költségtérítés,
étkezési utalvány, számla ellenében 50.000.-Ft./év ruházati
költségtérítés.)
A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 18.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. november 27.

A pályázat részei:
• szakmai önéletrajz,
• a végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatai,
• a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések, 
• mûködési koncepció leírása
• korábbi munkahelyek és beosztások megnevezése.

A pályázatokat "Városüzemeltetõ" felirattal ellátott, zárt
borítékban az alábbi címre kérjük  elküldeni:

Üllõ Város Önkormányzat 2225 Üllõ, Templom tér 3.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás, illetve a Kft.
alapító okirata (elõre egyeztetett idõpontban)  Kissné Szabó
Katalin polgármestertõl kérhetõ a 06/29 320-021/104-ös tele-
fonszámon.

P Á L Y Á Z A T
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Köszönjük a Simex Bau Kft. és az Electrical Kft. anyagi támogatását 
a Republic koncert megrendezéséhez! 

Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik Vas Lajost

utolsó útjára elkísérték, sírjára

koszorút, virágot helyeztek és

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Dienes András

Köszönetet mondunk minda-

zoknak, akik részt vettek fér-

jem, Szabó József temetésén,

utolsó útjára elkísérték, sírjára

virágot hoztak és a család fáj-

dalmában osztoztak.

A gyászoló család nevében:

Szabó Józsefné

A kupon visszaküldõje

30% árengedményre

jogosító diszkont kártyát és
egyszeri ajándékot kap!

Beküldõ neve:

Címe:

Telefonszáma:

Beküldési cím: Dobándi Irén
2097 Pilisborosjenõ, Ezüsthegy út 64.
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Egy dédelgetett 
álom....

Óvodáink fennállása óta végre lehetõség
adódott a régi vaságyainkat új elõírások-
nak megfelelõ ágyakra cserélni, így a
régóta dédelgetett álmunk most valóra
vált. 
380 gyermek részére, 3.5 millió Ft érték-
ben tudtunk új ágyakat beszerezni.
A szülõk véleményét tolmácsolva, sze-
retném elmondani, hogy szívbõl örültek,
amiért a balesetveszélyes ágyak kikerül-
tek óvodáinkból.
A gyermekek nagy lelkesedéssel, játéko-
san vehetnek részt a "Munkára nevelés"
keretén belül a napi tevékenységek
alkalmával az ágyazásokban.
Ezek a fekvõhelyek mûanyagból készültek, könnyen hor-
dozhatók, – a baleset elkerülése érdekében – a gyermekek mé-
reteihez igazodó alacsony, esztétikus, a csoportszobát is díszítõ
fektetõk. A gyermekek a kényelmes fekhelyeken még szí-
vesebben hallgatják a délutáni pihenõ elõtt a meséket, altató
dalokat.

Szeretnénk köszönetet mondani az
Üllõi Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének és a Humán Szolgáltató Központ Gaz-
dasági Igazgatójának, hogy megteremtették ennek anyagi hát-
terét.

Ledneczky Julianna
Pitypang Tagóvoda vezetõje

A bál elmarad
Ebben a tanévben november 8-án lett volna megtartva a Szülõi
Munkaközösség immár hagyománnyá vált jótékonysági bálja. 
Ha …                                                        
De sajnos az idén – érdeklõdés hiányában – ez a "Szülõk és
Gyermekek az Iskolánkért" elnevezésû bál elmaradt. Pedig a
bevétel évek óta segíti az iskolát, ahová a gyermekeink járnak. 
A segítõ szándékú emberek adományaiból minden évben
látványos és fontos problémákat oldottunk meg. Lambériáz-
tunk, új cipõsszekrényeket kaptak a gyerekek, segítettünk, hogy
az ebédlõ új bútorokkal legyen berendezve, a kinti színpadot is
az SZMK újította fel, nyolc garnitúra keringõruhát vásároltunk
az iskolának, hogy a nyitótánc a bálokon színvonalas legyen. A
nyolcadikosoknak emlékpadot csináltattunk. Minden évben
diáknapot rendeztünk, ahol az egész nap a gyerekekrõl szólt.
Neves elõadók jöttek szórakoztatni a gyermeksereget, kézmû-
ves foglalkozásokat, sportvetélkedõket, akadályversenyeket,
fõzõversenyt, karaoke-t, tátikát rendeztünk. Karácsonykor a
gyerekek a mi segítségünkkel készíthettek ajándékot a szüleik-
nek testvéreiknek, a táncházban pedig együtt táncolhattak. A
nyugdíjas klubból egy néni a régi karácsonyokról mesélt nekik
és közben sültek a mézeskalácsok. Segítettünk megszervezni
több iskolai rendezvényt, pl.: Egészségnap, Drog prevenciós
elõadások, Szülõk Akadémiája, Árpád napok, Farsang.. 

A speciális tagozatnak vagy a kirándulásuk-
hoz adtunk pénzt, vagy a mikulás csoma-
gokat vettük meg nekik. 800 gyereknek
és a tanároknak csináltattunk egyforma
pólót az Árpád Fejedelem címerrel,
amiben azután különbözõ rendezvé-
nyeken büszkén képviselhették az
iskolát. Minden évben megaján-
dékozzuk a gyermekeinket ta-
nító pedagógusokat karácsony-
kor és évvégén egy kis jelképes
ajándékkal, virággal. Gyûjteni
szeretnénk az alumínium dobo-
zokat és a pille palackokat, a-
mihez tömörítõ gépet vásárol-
nánk. A bevételt természetesen
megint gyermekeink körülményeinek javítására szeretnénk
fordítani. Jelmezes farsangi bált szeretnénk rendezni és ezen
felül is még sok-sok ötletünk és elképzelésünk lenne. 
Ha …De sajnos ez a bál most elmaradt. Pedig ez az egyetlen
bevételi forrásunk. Reméljük, hogy az elképzeléseinket és a
tenni akarásunkat nem kell feladnunk a pénz hiánya miatt.
Reméljük, hogy segítõ szándékunkra szükség lesz ezentúl is és
a gyerekek örülhetnek majd megint a munkánk gyümölcsének.
Mi nem keseredünk el és megpróbáljuk jövõre is. 
Ha …

SZMK

N Á L U N K  T Ö R T É N T
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www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

Hajóba magyar…
Az utóbbi évtizedek sportsikerei átformálhatják a "lovasnem-
zetrõl" formált képet, a "Lóra magyar!" felkiáltást a "Hajóba
magyar!" követheti. Mert az kétségtelen, hogy a világ legjobb
kajakosai és kenusai ma az ezeréves fohászt mondják kis
módosítással az elrajtolás elõtt: a magyarok hajóitól ments meg
minket, Uram. 
Persze nemcsak a mának kell élni, gondoskodni kell az után-
pótlásról is. Ennek lett támogató  részese Üllõ város is  Hajdu
Martin  kiváló sportolói eredményén keresztül, aki az Árpád
Fejedelem Általános Iskola 7/a osztályos tanulója. 
Martin a Központi Sport és Ifjúsági SE kajak szakosztályában
edz, versenyez, ami az Újpesti-öbölben található.
– Hosszú volt az út a Magyar Bajnok cím elnyeréséig?
– Nemrég kezdtem ezt a sportágat, mert elõtte 5 éves koromtól
szertornáztam az FTC-ben és 3 éves koromtól úsztam 9 éves
koromig a Spartacusban kisversenyzõként. Az iskola mellett
minden nap két edzésen voltam, de tornaedzésre szombaton is
kellett menni. Naponta három óra torna és 1-2 óra úszás volt.
Két évvel ezelõtt egy tornaverseny elõkészítõ edzésen meg-
sérültem, eltörött a lábujjam. Szüleimmel akkor megbeszéltük,
hogy sportágat kell váltani, mert a tornában nem lehet két-
három hónapot kihagyni, és hogy visszatérjek a legjobbak közé,
egy évre is szükség lehet. 
– Akkor neked komoly alapok voltak arra, hogy ezt a szintén
nagyon kemény sportágat válasszad. Kiváló úszóként nem kell
tartanod attól, hogy borulás esetén gondjaid lehetnek a Dunán. 
– Másfél évvel ezelõtt ültem elõször kajakba, akkor nagyon
izgultam. Csak úszni tudó gyerekek versenyezhetnek, de az ed-
zõk a borulásokra felkészítik a gyerekeket. Egyszer én is borul-
tam, akkora szél volt a Dunán, hogy felborított egy hullám. A
víz meg nagyon hideg volt, éppen tél vége volt. A hajómba
kapaszkodtam, de az edzõ motorcsónakkal gyorsan kimentett. 
– Szóval szûk másfél év kajakozás  után lettél Magyar Bajnok?
Örült az edzõd  is, gondolom.
– Igen, az elsõ hajóba szállásom és a bajnoki cím között éppen
16 hónap telt el. Augusztusban volt a verseny a Velencei tavon,
Sukorónál. Ott van egy kiépített versenypálya. 4000 méteren és
200 méteren volt a verseny.  Mindkét távon gyõztem, de a 4000
méternek örülök a legjobban. 
– Mire vagy büszke még a magyar bajnoki cím mellett? 
– Augusztusban meghívtak a válogatott keretbe. Szeretnék cí-
meres mezben versenyezni. 
– Ez nagy büszkeség lenne mindannyiunk számára!
– Szeptember végén volt egy nemzetközi kajak verseny Olasz-
országban, Savonában. A válogatottal én is ott voltam, nagyon
sok külföldi gyerek mellett. Ott, a Földközi-tengernek egyik
öblében volt a verseny. 
– Izgultál a rajt elõtt?
– Nem, nem szoktam izgulni. Szerettem volna megmutatni,
hogy milyen kajakos vagyok. A verseny elõtti héten kaptam egy
felnõtt versenykajakot, még nem tudtam egészen megszokni.
Azért jól sikerült a verseny. Ott 2000 méter és 200 méter volt a
táv. Mindkét hosszon harmadik lettem. Legjobban az tetszett,
amikor a nevemet az õ nyelvükön bemondták a hangszóróban.

– Gratulálok! Az országos bajnoki cím után két harmadik hely
nemzetközi versenyen igazán szép teljesítmény! De nem beszél-
tünk az iskoláról! Ott milyen eredményeket értél el?
– Nagy segítséget kaptam az iskolától, a tanáraimtól. Magán-
tanuló vagyok, otthon minden nap két-három órát tanulok önál-
lóan, hetente háromszor a napi tanulás mellett Acsai Zoli bácsi
segít a matematikában és fizikában. Nekem minden anyagot
meg kell tanulni, nem lehet kihagyni, mert nem tudom, hogy
mit fognak kérdezni a tanáraim az osztályozó vizsgán. Évente
kétszer kell a tantárgyakból vizsgáznom. Tavaly matematikából
és angolból 4-es lettem, a többi tantárgyból 5-ösre vizsgáztam.
Az osztálytársaimat nem nagyon ismerem, de kedvesek voltak
hozzám most az évnyitón is. Közös fényképet is készítettünk az
osztályteremben, osztályfõnökömmel együtt.
Köszönöm a tanáraimnak és az iskolának, hogy segítenek
abban, hogy jó kajakos legyek, értük is fogom húzni a lapátot.  

(H.R.)

Üllõi Városi Sportcsarnok november - decemberi programja

11. 14. 19:00 Republic Koncert
11. 16. 10:00-18:00 Városi bajnokság
11. 18. 20:00 Üllõ DSE - Budakalász Férfi kézilabda 

mérkõzés
11. 23. 8:00-12:00 Utánpótlás Futsal bajnokság a Fradi ren-

dezésével
11. 23. 13:00 Hellotel Üllõ - Miskolc Nõi NBI futsal
11. 24. 19: 30 Üllõ FC Csõ-Montage - Dupont Fortuna 

Futsal NB I-es   mérkõzés
11. 30. 14:00 Vecsés - Taksony Ifi kézilabda mérkõzés
11. 30. 16:00 Vecsés - Taksony Nõi NB II-es kézilabda 

mérkõzés
12. 09. 19:30  Üllõ FC Csõ-Montage - Berettyóújfalu

Futsal NB I-esmérkõzés
12. 06. 10:00 Civilnap
12. 09. 19:30  Üllõ FC Csõ-Montage - Aramis Futsal NB 

I-es mérkõzés
12. 12. 16:00 Karácsonyi Jubileumi Hangverseny
12. 19. 19:00 Mi van a Mikulás puttonyában? c. elõadás
a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. vendégelõadásában

További tájékoztatás Dienes Andrásnál 06-70-39-68-122
www.uvkkft.fw.hu honlapon lehetséges. 
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Az üllõi 56-os!
1956. november 4-én kezdõdött a háború és a megtorlás.

Erõs István
Üllõ, 1913. 09. 27. – Budapest, 1958. 10. 10.

1957. március 11-én tartóztatták le. Elsõ fokon a Fõvárosi
Bíróság Fekete László vezette népbírósági tanácsa mozgalom-
ban való részvétel és egyéb vádak alapján életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélte 1958. február 5-én. A legfelsõbb Bíró-
ság Népbírósági Tanácsa Vágó Tibor elnökletével a korábbi
ítélet minõsítését helyben hagyva, ítéletét halálbüntetésre
súlyosbította 1958. október 7-én. 10-én kivégezték. Három
elemit végzett, írni-olvasni jóformán nem is tudott. Szakmát
nem tanult, alkalmi munkákból élt. 1950-ben egy üzemi bale-
set következtében nyugdíjazták. A következõ évben feleségül
vett egy özvegyasszonyt, aki egy lányt hozott a házasságba,
majd közös gyermekük is született.

HALOTTAK NAPJÁN

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk --
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!... 

Ady Endre

A város közvilágítását évrõl évre igyekszünk bõvíteni, és a kar-
bantartás terén is kiegyensúlyozott szolgáltatást biztosítani a
lakosság részére. A növekvõ bûnözés sajnos kihasználja a
közvilágításban rövidebb- hosszabb ideig fennálló hibákat,
vagy azokat a területeket, amelyeknek nem kielégítõ az éjszakai
megvilágítása. A város vezetése ezt a problémát érzi, és igyek-
szik mindent elkövetni a zavartalan mûködés fenntartása
érdekében. Elõzmény az, hogy 2003-ban a közvilágítást korsze-
rûsítette a Regionális Fejlesztési Vállalat a saját pénzén. Az
akkori megállapodás az volt, hogy a város változatlan közvilá-
gítási díjat fizet az RFV-nek, így a csökkentett energia költsé-
gen felüli megtakarításból fizetjük vissza a beruházás költségét
több éven át. Az Önkormányzat forráshiánya miatt kötötte a
korábbi képviselõ-testület ezt a megállapodást. Ebbõl adódik,
hogy az RFV által felszerelt lámpák, szabályzó szekrények kar-
bantartását eddig az ELMÜ Rt. a hálózat tulajdonosa végezte,
egy jogszabályváltozás viszont lehetõséget adott, hogy 2008-tól
az aktív elemek (lámpák, szabályzók) tulajdonosa végezze ezt a
munkát. Így került át 2008 július 1-tõl a városi közvilágítási
hálózat karbantartása az RFV-hez. 
Az elmúlt idõszakban két alkalommal történt összevont ünne-
peken több utcára kiterjedõ világítási hiba. Az új cég ezt eddig
nem a korábban megszokott gyors ütemben javította ki. 
Legutóbb az október 23-án keletkezett, több utcát érintõ (Pávay,
Dózsa, Nagysándor, Szegfû, Wesselényi) közvilágítási hibát a
karbantartó cég csak október 29-re, szerdára tudta elhárítani.

Ezen a napon az RFV-nek a közvilágítás karbantartásáért fele-
lõs vezetõje eljött a Polgármesteri Hivatalba, bejelentette, hogy
a hibákat elhárították, személyesen vállalta a felelõsséget a ké-
sedelemért, és biztosította a város vezetõit, hogy a jövõben ilyen
nem fordul elõ. A közvilágítási hibákat a következõ telefonszá-
mon lehet bejelenteni: 06-40-200-855, vagy a kozvilhiba@
t-online.hu e-mail címen, vagy munkaidõben a Polgármesteri
Hivatalban a 29-320-011 számon.  
Az átállásból adódó hibáért a szolgáltató nevében is elnézést
kérünk Önöktõl, és teljes erõnkkel azon leszünk, hogy a hibák
kijavítása rövid határidõn belül megtörténjen.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Üllõ Város közvilágításáról

KIADÓ!

Üllõn, frekventált helyen 96 m2-es
üzlethelyiség!

Telefon: 06 20 361-9023
06 29 321-616

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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



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. 

§ §

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

MMeeggnnyyiittoottttaamm  FFooddrráásszzaattoomm!!
Trend-Ász Fodrászat

2225 Üllõ, Kossuth Lajos u. 56.

NNyyiittvvaa::  HH--PP:: 8 - 18-ig, SSzzoommbbaatt:: 8 - 13-ig
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.

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

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

Szemüvegkészítés, javítás.
Új szemüveg rendelése 

esetén most
10 % - 20 % - 30 %

árengedmény

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

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

Új szolgáltatásaim 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!



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
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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 

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 nyitva tartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

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

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

Termékeink:

Szolgáltatásaink:
• Komplett függönyözés
• Helyszíni felmérés
• Függönyvarrás
• Karnis és függönyszerelés
• Ágytakaróvarrás
• Díszpárna készítés
• Ruhaszerviz
• Tisztító felvevõhely
• Volánbusz bérletárusítás

Hableány bolt Üllõ, Kosuth L. u . 1.
E-mail: hableany2225@freemail.hu

• Függönyök
• Dekoranyagok
• Lángmentes anyagok
• Karnisok
• Takarók
• Lakástextíliák

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

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

Kerülje el a kötelezõ biztosító-
váltás csapdáit!
Csak:

- biztos háttérrel rendelkezõ,
- jó kárszolgáltató,
- tõkeerõs biztosítót

válasszon!

Autója mellett bízza ránk
otthonát is! 
2008. 11. 01. - 12. 31. kö-
zött újonnan kötött gépjár-
mû felelõsség biztosítás
vagy casco mellé lakás-
biztosítást köt, annak díjá-
ból 15% rendkívüli partner-
kedvezményt adunk.

Segítünk eligazodni!

DORADO XXI.
Független Biztosítási Alkusz Kft.







Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami a 
villanyszereléshez kell!

Lámpatestek, csillárok, kertvilágítás,
riasztók, tüzoltó készülékek...

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

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

2225 Üllõ, Pesti út 212.


