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Április – Szent György hava

Április elseje. 
Hajdan sok népnél évkezdõ nap volt, a
tavaszi napéjegyenlõséget, az újjáéledõ
természetet ünnepelték. Amikor a nap-
tárreformmal január elseje lett az év elsõ
napja, április elsõ napja "komolytalan"
újévvé vált. Nálunk a diákság terjesztette
beugrató tréfák nyugati eredetûek.

Április 5.  –  Vince napja
Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha ed-
dig nem, most már biztosan itt a tavasz.

Április 24. – Szent György napja
Sárkányölõ Szent György napja, a lova-
gok, lovasok, fegyverkovácsok, szíjgyár-
tók védszentje.

Április 25. – Márk napja 
Márk evangélista ünnepe.

Április – nápi mondóka

György-nap elõtt, ha nem esik,
György-nap után sok is esik.
Hogyha Vitálisz didereg,
Tizenötször lesz még hideg!
Áprilisnak szárazsága,
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége
Fáknak termõképessége.



Hatvan évvel ezelõtt, 1944. április
16-án kezdték meg a magyar zsi-

dóság gettókba zárását, ezzel
vette kezdetét a magyarországi
holokauszt. A II. világháború
során a kutatók szerint össze-
sen közel 11 millió ember lett

a nácik áldozata faji, vagy ide-
ológiai okból. Közel 6 millió –

köztük több mint félmillió ma-
gyar – zsidó és 200-500 ezer ci-

gány vesztette életét a náci
munka – és koncentrá-
ciós táborokban. Egy
tavaly õsszel készült
felmérés szerint a ma-
gyar lakosság több mint
fele nincs tisztában
azzal, mi volt a
holokauszt. Az évfor-
dulón nyitotta meg ka-
puit a nagyközönség

elõtt a Holokauszt Emlékközpont, amely gyûjti az áldozatok és
túlélõk személyes tárgyait. Az intézmény fontos feladatának tek-
inti azt is, hogy 60 év után tényleges párbeszéd alakuljon ki a holo-
kausztról.

E M L É K N A P

2
Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal Beáta, Fehér
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Az Orbán-kormány idején vetõdött fel, hogy április 16-a, az elsõ
magyarországi gettó felállításának napja holokauszt-emléknap
legyen. Az emléknapra 2000 januárjában Pokorni Zoltán akko-
ri oktatási miniszter tett javaslatot. Az Országgyulés még abban
az évben nyilvánította április 16-át a holokauszt, február 25-ét
pedig a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 
Az egykori pesti gettót 1945. január 18-án szabadította fel az
akkori szovjet hadsereg. A VII. kerületi Dohány utca, a mai
Kertész utca, a Király utca és a Károly körút által határolt terület
épületeibe 55-70 ezer budapesti zsidót zsúfoltak össze.

Erre emlékeztessen Radnóti Miklós verse!

A magyar holokauszt emléknapja
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Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31.

Április 11. - a költészet napja
A tragikus sorsú költõ születésnapja 1964 óta, 

a költészet napja is egyben.

HAZÁM 
(részlet)
1 
Az éjjel hazafelé mentem,
éreztem, bársony nesz inog,
a szellõzködõ, lágy melegben
tapsikolnak a jázminok, 
nagy, álmos dzsungel volt a
lelkem
s háltak az uccán. Rám csapott,
amibõl eszméltem, nyelvem
származik s táplálkozni fog, 
a közösség, amely e részeg
ölbecsaló anyatermészet
férfitársaként él, komor 
munkahelyeken káromkodva,
vagy itt töpreng az éj nagy odva
mélyén: a nemzeti nyomor. 
2 
Ezernyi fajta népbetegség,
szapora csecsemõhalál,
árvaság, korai öregség,
elmebaj, egyke és sivár 
bûn, öngyilkosság, lelki restség,
mely, hitetlen, csodára vár,
nem elegendõ, hogy kitessék:
föl kéne szabadulni már! 
S a hozzáértõ dolgozó
nép gyülekezetében
hányni-vetni meg száz bajunk. 
Az erõszak bûvöletében
mint bánja sor törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk!
3 
A földesúr, akinek sérvig
emeltek tönköt, gabonát,
csákányosokkal puszta tért nyit,
szétveret falut és tanyát. 
S a gondra bátor, okos férfit,
ki védte menthetlen honát,
mint állatot terelni értik,
hogy válasszon bölcs honatyát. 
Cicáznak a szép csendõrtollak,
mosolyognak és szavatolnak,
megírják, ki lesz a követ, 
hisz "nyiltan" dönt, ki ezer éve
magával kötve mint a kéve,
sunyít vagy parancsot követ.

Közreadta: Kondás Imre

Ezen a napon hagy-
ományosan koszorút
helyeznek el József
Attila budapesti
emléktáblájánál, a IX.
kerületi Gát utcában.
A táblát annak a ház-
nak a falán helyezték
el, ahol egykor a költõ
lakott, s tiszteletére
emlékszobát ren-
deztek be.

A megemlékezésen
Asperján György író
mond beszédet, aki
Fogadj örökbe cím-
mel két éve, József
Attila születésének
100. évfordulójára
jelentette meg a költõ
éltét feldolgozó,
nyolcszáz oldalas
regényét. Az emlék-
táblánál koszorút
helyez el Kalász
Márton, a Magyar
Írószövetség elnöke.
Az eseményen jelen
lesz Gegesy Ferenc,
Ferencváros pol-
gármestere is.

József Attila 1905. április
11-én született Budapesten,
Ferencvárosban, a Gát utca
3. szám alatt. 1937. decem-
ber 3-án vesztette életét, ami-
kor egy tehervonat elé esett.

Radnóti Miklós 1909. május 5-én született
Budapesten egy asszimilált zsidó családban.
1944-ben a Gyõr közeli Abda község határában
több zsidó társával, kimerültsége okán tömeg-
sírba lõtték.
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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

2008. március 20-án (csütörtökön) kezdõdött a Harmó-
nia Zeneiskolában a X. Kamrazenei Fesztivál. Iskolánk
legfõbb profilja a kamarazene megszerettetése.
A növendékek és zenetanáraik izgalommal várták ezt a
fellépési lehetõséget. 
Zsúfolásig megtelt a hangversenyterem szülõkkel,
rokonokkal, vendégekkel, gyerekekkel. Akik nem fértek
be, az igazgatói szobában és a folyosón kivetítõkön
követhették nyomon a rendezvényt. Sajnos (szerencsé-
re) ismét kicsinek bizonyult zeneiskolánk befogadóké-
pessége.
Czövek István igazgató úr köszöntötte a jelenlévõket. A

háromtagú zsûri (Pechtol Csilla elnök, Kondás Imre, az Oktatási Bizottság elnöke,
és Hofbauer Mezei Márta) 40 növendék zeneszámát hallgatta végig. 5 kategóriában
osztották ki a díjakat. 
Kellemes színfoltja volt a programnak a közönségdíj megszavazása. 
S végül, kíváncsian vártuk, kinek ítéli oda a zsûri a vándorkupát, ami
egy évig a díjazottak otthonában, birtokában lehet. 
(A díjazottak neve a zeneiskola honlapján olvasható.)
Minden résztvevõ kapott emléklapot, zenei tollat és
ceruzát, édességet. A díjazottak CD-t is. Azt gondol-
juk, minden résztvevõ nyertese a Fesztiválnak!
Sajnos sokan betegség miatt lemaradtak e várva
várt rangos rendezvényrõl. Vigaszként év végi nö-
vendékhangversenyeiken eljátszhatják produk-
ciójukat! 
Gratulálunk a felkészítõ tanároknak, a díjazottaknak és
minden szereplõnek! Köszönjük a vidám fesztivál-
hangulatot!
(A X. Kamarazenei Fesztiválról felvétel készült. A
felvétel CD-je kedvezményes áron megvásárolható a
Zeneiskola titkárságán.)

Szivek Éva Judit
zongoratanár 

X. Kamarazenei Fesztivál

HHáárroomm  TTaavvaasszzii  ZZeenneeii  KKoonncceerrtt  

aa  ZZeenneeiisskkoolláábbaann  ((iinnggyyeenneess)),,  
mmeellyyrree  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  

mmiinnddeenn  zzeennéétt  ééllõõbbeenn  
hhaallllggaattnnii  kkíívváánnóó  éérrddeekkllõõddõõtt..

1.) 2008.április 9. szerda 17:00  
Lipcsei János – gitár
Szerdahelyi Pál – magánének
Közremûködik: 
Asztalos Enikõ – zongora

2.) 2008.április 18.péntek 18:00
Pechtol Csilla – magánének
Szerdahelyi Pál – magánének
Közremûködik: 
Czövek István – zongora
Kiss Sándor – dob

3.) 2008.május 8.csütörtök 18:00
Erdõ Krisztina – zongora       

Helyszín: Harmónia Zeneiskola,
Üllõ, Pesti út 53.

Nagy sikerû kiállítást nyitottunk meg
április 8-án a könyvtár galériájában
"SZOMSZÉDOLÁS" címmel, melyen
Felsõpakony, Gyál, Vecsés, Alsóné-
medi és Üllõ mûvészei  mutatták be al-
kotásaikat.  
Az elõzõ számunkban meghirdetett go-
belin kiállításra több mint tizenöten je-
lentkeztek, munkájukat április 24-tõl
május 10-ig  tekinthetik meg a könyv-
tár kiállító termében.
Az ünnepélyes megnyitó idõpontja:
április 24, 17 óra

Megnyitja: Dr. Kun Mária 
református lelkész.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak
a Mecénás Klub tagjai
és a könyvtár dolgozói.

Vargha Gyula Városi Könyvtár
kiállítótermének programjai:

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki eljött a Szellemi Klub elsõ összejövetelére a

könyvtárba. Reméljük, jól éreztétek magatokat és tetszettek az Indiai élménybeszámo-

ló képei. Legközelebb április utolsó péntekén, 25-én este 18.00 h  találkozunk ismét.

Téma: Van-e élet a halál után?  (halál közeli élmények)

Kérésünk is lenne: Kérjük, ha valakinek volt ilyen élménye, vagy ismertek olyat,
aki átélt hasonlót, jelentkezzen az alábbi telefonon: 
06/ 30- 952- 4875 Hera Laci, 06/ 30- 203- 5775 Jancsurák Erzsi

Kedves Üllõiek!

Elõre is köszönjük, a szervezõk.
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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

Az Árpád-napok iskolai rendezvényei minden évben fontosak
számunkra. Igyekszünk változatossá tenni a megemlékezést, próbá-
lunk gyermekeinknek maradandó élményt adni.
Maradandó élményt, hogy tudjanak majd õk is emlékezni iskolai
rendezvényeinkre, a közös ünneplés örömeire.
Idén az Árpád-napok rendezvénysorozat március 27-én délután
vette kezdetét a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
A fotókiállítás megnyitóján színvonalas mûsort
láthattak az érdeklõdõk.
Az iskolában a felsõ tagozatos tanulók történelmi
akadályversenyen vehettek részt. Az iskola alsó
szintjén rendezte kiállítását a Mecénás Mûvészeti
Klub, Sárándi Tibor vezetésével. Az ünnepi mûsor
március 28-án délelõtt 11 órakor kezdõdött.

Ez évi ünnepünk is sikeresnek mondható. Meg-
tisztelõ számunkra, hogy megjelent körünkben és
iskolai ünnepségünket megnyitotta Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költõ, mûfordító; megjelent Dr. Gál
Zoltán országgyûlési képviselõ; Kissné Szabó Ka-
talin Üllõ polgármestere; részt vettek a képviselõ-
testület jelenlegi és volt tagjai. Velünk ünnepeltek
az intézmények vezetõi, a civil szervezetek és itt
voltak iskolánk volt dolgozói is.

Pecznyik Ibolya, Baranyi Ferenc költõi pályáját
összegzõ bevezetõjét követte az iskola diákjainak,
énekkarának közremûködésével az "István a király"
címû rockopera bemutatása. A mûsor Barna Tibor
igazgatóhelyettes vezetésével, Dudinszky Gézáné
közremûködésével készült. A zenekar munkáját Du-
dinszky Balázs irányította. Szólt a zene, szállt a dal
István király dicsõítésére, a magyarság érzésének
erõsítésére. A szereplõ közel száz kisdiákunk teljes
átéléssel, hitelesen tolmácsolta elsõ királyunk tet-
teit, majd pedig zengett a sportcsarnok a vendégek,
érdeklõdõk és tanulóink vastapsától. 

Az ünnepség színvonalát emelte 
az Árpád-díjak és Árpád-plakettek átadása.

Árpád-díjat kaptak:

Misák Béláné a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetõje

Dr. Kun Mária református lelkész
Hamikus Ferencné

az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója

Árpád-plakettben részesültek:

Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költõ, mûfordító
Dr. Gál Zoltán országgyûlési képviselõ

Délután 14 órától az alsó tagozatosok szavalóverse-
nyére került sor. Pesti Imréné igazgatóhelyettes veze-
tésével; Gazdagné Boda Emõke fõtanácsos, Déry

Mária színmûvésznõ, Vargáné Pus Erzsébet magyar tanárnõ
zsûrizésével; jól sikerült rendezvény volt.
A Sportcsarnokban ugyanekkor kezdõdött a kistérségi kórus- és
néptánc találkozó Nagy Sándorné és Dudinszky Gézáné vezetésé-
vel. Már a gyülekezéskor jó hangulat alakult ki, a bemutatón
résztvevõk száma közel 300 fõ volt, a csarnok pedig megtelt a
nézõközönséggel.
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony nyitotta meg a találko-
zót. Beszédében kiemelte: "Mindig hittem és hiszem ma is, hogy aki
a kultúra részesévé válik, annak van erkölcsi tartása, a néptáncos

példát mutat kitartásból, a kórusok együtténeklése
pedig barátságokat alakít ki, vagyis az út embertõl-
emberekig vezet".

A találkozón fellépett a Vecsési Falusi Iskola
néptánc csoportja. Visszatérõ módon-vastapssal jutal-
mazta bemutatójukat az érdeklõdõk köre. A péteri
néptáncosok a Pittner Dénes Mûvészeti Általános
Iskola diákjai voltak. A felnõtt lány csoportjuk bemu-
tatója méltán vált a délután legszínvonalasabb,
legautentikusabb produkciójává.

A Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatosai népi játékokkal gyönyörködtették a
közönséget. Üllõ Város minden korosztálya képvisel-
tette magát. Kezdtek a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda kicsinyei, Ledneczki Júlia és Varga Gabriella
óvónõk vezetésével, akik színvonalas bemutatójuk-
kal nagy sikert arattak.
Iskolánk speciális tagozatos tanulói – bizonyítva,
hogy nekik is helyük van a találkozón – jól "kidol-
gozott", pontosan elõadott sváb táncot mutattak be.
Felkészítõjük Toldi Miklósné, Hajba Imréné és Erdõ
Lyubov volt.

A néptánc csoportok bemutatóját felsõ tagoza-
tos néptánc csoportunk zárta. Összeállítást láthattunk
lónai csárdásból, Dél-alföldi oláhosból, moldvai tán-
cokból. Közös ugróst mutattak be az utánpótlás 3.z
és 4.z osztályos kicsinyekkel. Szép látvány volt, ami-
kor a nyolcvan kis-és nagy diák három körben együtt
höcögött, légbokázott, cifrázott.

A jó hangulatot növelték a kórusok bemutatói.
A Vecsési Falusi Iskola Pálmainé Pápai Márta veze-
tésével, a Harmónia Kórus Czövek István karvezeté-
sével, az Üllõi Napsugár Napközi Otthonos Óvónõk
kórusa, a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub, az iskola Bod-
zavirág Kamara Kórusa Dudinszky Balázs kar-
vezetésével adott színvonalas mûsort.

A bemutatók után a  Kongó-Bongó ütõegyüttes
szerepelt.

A találkozó végén Hamikus Ferencné igaz-
gatónõ valamennyi csoport felkészítõjének munkáját
emlékplakettel, könyvekkel, virágcsokrokkal és sze-
rény vendéglátással köszönte meg.

Elmondhatjuk, hogy az Árpád-napok iskolai
rendezvényei jó hangulatban, értékes produkciókkal,
sikeresen zajlottak ebben a tanévben is. Köszönet
érte a tanulóknak, felkészítõ tanároknak.

Üllõ, 2008. április 2. Barna Tibor
igazgatóhelyettes

Árpád - napok
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Sajnos január elején elveszítettük a
Nagycsaládosok Üllõi Egyesületének

elnökét, Edit nénit. Mély fájdalommal
vettünk Tõle búcsút. Fel sem merült a
gondolatunkban, hogyan tovább, mi lesz

az Egyesületünkkel. Nem volt kérdéses, tovább
induljunk-e? Edit néni emlékét megõrizve tovább kell men-
nünk, elõre kell néznünk. A családok számítanak ránk.
Március elején megválasztottuk új elnökünket Haraszti Mária
személyében, aki 3 kiskorú gyermeket nevel.  Õ már 8 éve aktív
tagja egyesületünknek, eddig is részt vállalt az egyesület
munkájában, agilis, gyermekszeretõ.
Új elnökségi tagok kerültek megválasztásra. A feladatokat szét-
osztottuk, hogy ne egy ember vállát nyomja a rengeteg teendõ.
A foglalkoztató terem felújításra került, (ami nagyon rossz
állapotban volt) a családok összefogásával, segítõkész munkájá-
val. A fõfalat kicseréltük, a teljes belsõ felújítás, konyha
kialakítása megtörtént. Edit néni még láthatta december elején,
hisz minden vágya a terem felújítása volt. Örömmel mutattuk
meg neki, hogy elkészültünk. Sajnos a felavatásra, Szilveszter-
kor már nem tudott eljönni. De Õ még akkor is ránk gondolt,
örült, hogy a régen használt termet újra használni tudjuk. Edit
néni mindig azt mondta, hogy elõre nézzünk, nem szabad meg-
állni, mindig lesznek olyan emberek, akik segíteni fognak. 

Folytatjuk az egyesület munkáját, megyünk tovább.
Februárban a gyerekek nagy örömére farsangot tartottunk.
Kicsik és nagyok beöltöztek, sok jutalom került kiosztásra.
Sok még a teendõnk. Összefogással az udvart rendbe tesszük, a
gyerekeknek játszóudvart, kertet alakítunk ki. Sokan segítenek,
részt vesznek a munkálatokban, mert tudják, hogy magunknak,
és a gyerekeinknek csináljuk. Sok családnak ez az egyetlen
szórakozási- és kikapcsolódási lehetõsége. Minden hétvégén fa-
kultatív összejöveteleket tartunk. Az elsõ napsugaras hétvégén
bogrács partit szerveztünk, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Május 1-re a MAJÁLIST már szervezzük, a Városi Sportcsar-
noknál lesz megtartva. Felvettük a kapcsolatot mûvészekkel,
fellépõkkel. Kicsiknek és nagyoknak változatos programokat
szervezünk, és a hagyományt tovább visszük.
A Szociális turkáló újra mûködik az egyesület udvarán. Minden
hétköznap 9-17-ig, szombaton 9-12-ig tart nyitva.
Szeretettel várjuk az üllõi nagycsaládosokat, akik még nem tag-
jai egyesületünknek és tagjaink szeretnének lenni.

Megváltozott az elérhetõségünk: 
Tel.: 06 29 323 352, Haraszti Mária: 06 20 434 75 23
2225 Üllõ, Pesti u. 106. • E-mail: ulloi.ne@gmail.com

N.Ü.E.

""SSZZEEMMÜÜNNKK  FFÉÉNNYYEE""  NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK  ÜÜLLLLÕÕII  EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE

Kedves Üllõi Fiatalok!

Tájékoztatunk Benneteket arról, hogy
kosárlabda – edzések kezdõdtek az
ÜLLÕI SPORTCSARNOKBAN álta-
lános iskolás korosztálytól 20 éves ko-
rosztályig.

Edzések idõpontja:

Szerda 16h-17h-ig
Péntek 15h-16h-ig
Tagdíj: 1500Ft/hónap

Érdeklõdni lehet:
Kovács Rékánál, 
a 06-30/3636-773 

telefonszámon.

Szeretettel várunk mindenkit, aki
szereti ezt a sportot és szeretne egy jó
kis csapattal együtt sportolni!

Kovács Réka
edzõ

ghjjklpoiuzt

04.19. 19:00  szombat
Sportbál

04.27. 17:00 vasárnap 
Felsõpakony KSK - Verõce SE 
Nõi kézilabda mérkõzés

04.28. 19:30 hétfõ
Üllõ FC Csõ-Montage - 
Colorspectrum Aramis Futsal 
NB  I - es mérkõzés

05.01. Majális

05.03-04. 9:00 szombat-vasárnap
Borsodi Sörgyár által szervezett 
országos teremfoci bajnokság 
Ómérkõzései 24-24 csapat részvételév-
el.

05-10. 9:00 vasárnap
a Városi Sportcsarnok és a Férfi kézil-
abda csapat szervezésében: Pünkösdi
férfi kézilabda torna, négy csapat rész
vételével. 

Péntekenként 18:30-tól és szombat-
onként 18:00-tól a II. Városi teremfoci
bajnokság a Peugeot Frédi-Béni
Kupáért

Örömmel tájékoztatjuk az üllõi lakossá-
got, hogy megalakult az üllõi férfi kézi-
labda csapat Üllõ SE néven.

További tájékoztatás Dienes Andrásnál
a 06/70-39-68-122-es telefonszámon,
vagy a www.uvkkft.fw.hu honlapon
lehetséges.

ÜÜllllõõii  VVáárroossii  SSppoorrttccssaarrnnookk  áápprriilliissii  --  mmáájjuussii  pprrooggrraammjjaa

N
A
U
GF
B
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Harmónia Zeneiskola

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

Üllõ Város Önkormányzata és az Üllõi Általános Ipartestület 
más civilszervezetekkel együttmûködve, 

hagyományõrzés céljából, megrendezi a harmadik Csülökfesztivált.

A fesztivál idõpontja: 2008.05.11. vasárnap reggel 8-óra
Helyszín: a Jobb-1 kávézó melletti belsõ terület Üllõ, Pesti út 199.

Itt kerül megrendezésre a csülökfõzõ verseny, amelyen baráti társaságok
indulhatnak. A nyersanyagról és a fõzéshez szükséges eszközökrõl,
sátorról, padról, mindenki maga gondoskodik. 
Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben valamilyen formában, jelen
legyen a fesztivál névadója a csülök.
Az elkészült ételeket egy 3 fõs zsûri fogja értékelni. A zsûri a helyszínen

elkészült ételt és a terítést is értékeli. Az elsõ három helyezett díjazás-
ban részesül, minden résztvevõ emléklapot kap. Tervezünk különdí-
jazást is.

Nevezni az alábbi telefonszámon lehet: 
06- 20- 979-46-36 (Tóth Béla - a fesztivál fõszervezõje).  

Érdeklõdni a Jobb-1 kávézóban a 29/320-680-as számon lehet.
Nevezési határidõ május 4.

Nevezés díj a helyszínen fizetendõ: 2500Ft

Tervezett idõpontok:
Regisztráció: 8. 00 tól - 8. 30 ig.
A fõzõverseny kezdete: 9 óra
A zsûrizés idõpontja: 13 órától.
Eredményhirdetés: 15.30 óra

A fõzõverseny ideje alatt a helyszínen 
az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub alkotóinak kiállítása is megtekinthetõ!

További programok:
Arcfestés, rajzverseny gyerekeknek.

Vinea Bt borkóstoló stb.

17-órától a Jerzsele Famili zenekar játszik.
A fesztivál idején a Jobb-1 kávézó csapolt sörrel, 
hideg italokkal, villányi borokkal várja 
a kedves vendégeit!

Szervezõk

2008. május 1-jén /csütörtök/ ismét megrendezésre kerül
a majális.
Lesznek zenés gyermekmûsorok, vetélkedõk, légvárak.
különbözõ egészségügyi szûrések, Zenekarok, szépség-
verseny, táncosok, kutyabemutató és még sok más
érdekes program. Tombola. Este fellép a" KÉT
ZSIVÁNY".

Mindenkit szeretettel várunk. N.Ü.E.

Majális a
sportcsarnoknál.

Változtatási tilalom

Üllõ területén az utóbbi években nagyon
elszaporodtak a vállalkozói társasházépí-
tések, akárcsak korábban Vecsésen és
több környékbeli településen. Ez elsõsor-
ban a településközponti vegyes területe-
ken és a településközponthoz közeli, kert-
városias lakóterületeken vehetõ észre.
Problémát azért okoz, mert egy adott
teleknek a teljes beépíthetõségét használ-
ják ki a vállalkozók, akár 8 lakást is bezsú-
folva az így már szûkké vált területre.
Gondot okoz ilyen esetekben az is, hogy
nincsen garázs, a telken belüli parkolás is
csak nagyon szûkösen oldható meg egy-
egy ilyen ingatlanon, pedig a helyi épí-
tési szabályzat szerint ezt telken belül
kell megoldani.

A lakásokon kívül sok esetben  már nem-
csak garázsnak nem marad hely, hanem
egyéb kiegészítõ-, tároló épületnek sem,
ugyanakkor ezekben az övezetekben a 30-
50%-os beépítés ésszerûen úgy használha-
tó ki, hogy épül 1, esetleg 2 lakás + gará-
zs(ok), vagy egyéb melléképületek. A cél
az, hogy ne használja ki az építtetõ a ma-
ximális 30, vagy 50 % beépíthetõséget, an-
nak érdekében, hogy ne egy agyonzsúfolt,
hanem egy "élhetõ" környezet alakuljon ki.

Fentieken túl számos konfliktus forrása
is az egymással szomszédos telkek egy-
mástól teljesen eltérõ beépítése (falusias,
gazdálkodó típusú beépítés- és sorházi
lakások egymás szomszédságában) és ezek
szûkös egymás mellett élése.

Ezért Üllõ Önkormányzata a további
kedvezõtlen építési folyamat megakadá-
lyozására 2008. április 5-ével kezdõdõen
változtatási tilalmat rendelt el a város
lakóterületein.
Ezzel együtt azonban meg is kezdte egy
új, módosított építési szabályzat megal-
kotását annak érdekében, hogy a további
beépítés ismét a kertvárosias életformá-
nak megfelelõen alakuljon. A módosítás
mintegy 6 hónapot vesz igénybe.

A változtatási tilalom a módosított sza-
bályozás hatályba lépésével megszûnik.

Oltványi János
Polgármesteri Hivatal
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Ü l l õ i  M e c é n á s  M û v é s z e t i  K l u b
2 2 2 5  Ü l l õ ,  K i s t e m e t õ  u .  1 .

w w w . u l l o i m e c e n a s . h u

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a József
Attila Mûvelõdési Ház szervezésében

Április 18. péntek 18 óra:
Kiállítás – Kiállító-terem
• Szomszédolás – a kistérség mûvészei-

nek tárlata
• Közremûködik a Vecsési Zeneiskola és

a Concerto Harmónia Kórus
• A kiállítást és a fesztivált megnyitja:

Szlahó Csaba polgármester, a fesztivál
fõvédnöke

Április 19. szombat 14 órától 
Mûvelõdési Ház
• V. Kézmûves Ünnep a Moccantó

Egyesület szervezésében
• Kézmûves foglalkozások kicsiknek,

nagyoknak
• ELTE Néptánc együttes mûsora élõ

zenével
• Moldvai magyar táncház élõ zenével

Április 21. hétfõ 18 óra
Mûvelõdési Ház
• I. rész: Zenés, színpadi játék Petõfi

Sándor mûveibõl Varsa Mátyás és ba-
rátai elõadásában

• II. rész: Elindultam szép hazámból

• Utasi Árpád mesemondó és Bíró
Gergely népdalénekes, valamint az
OPERAHÁZY BORLOVAGOK (mû-
vészeti vezetõ: Laczó András Bartók-
Pásztory díjas, a Magyar Állami Ope-
raház énekmûvésze) mûsora

Április 25. péntek 18 óra
Mûvelõdési Ház
• A Világjárók Klubja sorozatban emlé-

kezés Wass Albertre.
• Rendhagyó utazás az író fejedelemmel:

Adjátok vissza a hegyeimet
• Filmvetítés és találkozás Koltay Gábor

filmrendezõvel

Április 26. szombat 20 óra
Falusi iskola – aula
• A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszín-

ház elõadása
• Wass Albert: A világ és a vége
• Dráma két részben

Április 27. vasárnap
Egész nap az Epresben
• Kárpát-medencei Ízek Fõzõversenye

leves és fõétel kategóriában
• Kézmûves vásár és hungaricum sátrak
• A Történelmi Kézmûves és Bajvívó

bemutatók

• Egészségügyi szûrõvizsgálatok a Szak-
rendelõ közremûködésével

• 13 órától a színpadon: valamennyi vec-
sési iskola és óvoda gyermekeinek be-
mutatója

• Vecsésiek bemutatója: a VHZ Fúvós-
zenekara, a Labdarózsa Népdalkör, a
Báj-keverõk, a JAM Népdalkör és a
New Dance World elõadása

• Kárpát-medencei Néptánc Fesztivál -
erdélyi, felvidéki, délvidéki és hazai
táncegyüttesekkel

• Csillag született: a For4 Dance mûsora
• 21 órától sztárvendégünk: Demjén

Ferenc rockénekes 
• Borkóstoló – vecsési gazdákkal, tûzi-

játék, tombola, utcabál és még sok
egyéb

A rendezvények ingyenesek!
Információ: www.vecses.hu 

és 20 - 466 59 50 

6. Vecsési Tavaszi Fesztivál – a magyar kultúra jegyében

Hihetetlenül sok egzotikumra vágyó természetbarát látogatta
meg a Közösségi Ház hüllõ-kiállítását. Özönlöttek Üllõ és a
környezõ települések óvodásai, iskolásai, sok család is ezt a
programot választotta hétvégi kikapcsolódásul. 
A rendezvény méltán tartott számot érdeklõdésre. Akik eljöttek,
távoli földrészek élõvilágával ismerkedhettek. 
Volt itt, hogy csak néhányat említsek: 
Kockás piton, ami Délkelet Ázsiában, Szumátra, Borneo, Jáva
vidékén õshonos.
Albínó tigrispiton, ami az elõbbi pigmenthiányos változata és
szokatlan sárga színével ejtett bennünket ámulatba.
Zöld anakonda, ami a Föld legnagyobbra növõ kígyófaja, hite-
lesen mért rekordja 9,15 m, amihez több mint 300 kg-os súly
társul. Dél-Amerika Andoktól keletre esõ vidékén él és a kígyók
többségével ellentétben elevenszülõ.
Rácsodálkozhattunk a Vörös királysikló és a Gabonasikló szín-

pompájára, a gekkók és leguánok õslényeket idézõ formájára.
Örülhettünk, hogy a madárpókokat jótékonyan elválasztja
tõlünk a terrárium üvege.
A picik kedvencei – talán nem meglepõ módon – a felsoroltak
ellenére a csincsillák, mókusok, törpenyulak voltak.
Ami a jó szervezésen, a bemutatott élõlények gazdag skáláján
túl hozzájárult a rendezvény sikeréhez, az a tulajdonos, Tóth
Attila személyisége és állandó jelenléte volt. Attila évtizedek
óta együtt él ezekkel az állatokkal. Hihetetlen tudás birtokosa, s
ezt a tudást szívesen megosztotta az érdeklõdõkkel.
Mesélt arról, hogy az Amazonas ill. Orinoco vidékén õshonos
Pápaszemes kajmántól õ maga is a mai napig tart, arról, hogy a
mókusok is "vérszomjas fenevadak", rendre megharapják a
kesztyûn keresztül. Mesélt az állatok szaporodásáról, arról,
hogy egyes kígyófajok több száz tojást is raknak, de ugyanilyen
átható lelkesedéssel beszélt a neki oly kedves kagylókról, csi-
gákról és ásványokról is.
Remélem, hogy történetei és kiállításunk hatására sokan meg-
szabadultak a hüllõk iránt érzett elõítéleteiktõl, félelmeiktõl és
szorongásaiktól. A lehetõség jövõre ismét adott lesz.

Vámos Éva

Egy kiállítás 
margójára…
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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

Sajtóközlemény

Közlekedési balesetek

Hét nap alatt két halálos és egy súlyos személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
történt Üllõ lakott területén kívül a 4-es fõút és a 4603-as út keresztezõdésében. 

Üllõ, lakott területén kívül 2008. 03. 17.
Halálos közlekedési baleset 
Tehergépkocsi - gyalogos

T. J. (36) az általa vezetett teherautóval Üllõ felõl közlekedett a 4-es számú fõút felé,
ahol a jelzõlámpás keresztezõdéshez érve jobbra kanyarodott Monor irányába. Ennek
során nem észlelte, hogy a teherautó mellett egy kerékpárját tartó gyalogos
tartózkodik, aki viszont Gyömrõ irányába kívánt haladni. A lámpa szabad jelzésére
elinduló tgk. a gyalogost maga alá gyûrte, majd rajta megállt, aki ennek következtében
a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a Monori Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya
vizsgálja.

Üllõ, 2008. 03. 14.
Rosszullét

Villanyvezetéket tartó oszlopnak ütközött Üllõn az a férfi, aki haladása során hirtelen
rosszul lett. A baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyû sérüléseket szenvedett.

Üllõ, lakott területén kívül 2008. március 13.
Halálos baleset
Szgk.- szgk.

G. L.(28) csörögi lakos Lada Samara-val közlekedett Gyömrõ felõl a 4-es számú fõút
irányába, ahol a lámpás keresztezõdéshez érve egyenesen szándékozott áthajtani,
azonban figyelmen kívül hagyta az "Állj, elsõbbségadás" jelzõtábla utasítását és
összeütközött a fõúton szabályosan haladó, neki balról érkezõ személygépkocsival.
Az ütközés következtében a Lada a neki jobbra lévõ vízelvezetõ árokba sodródott,
majd az árok falának csapódott.
A Lada vezetõje a helyszínen életét vesztette, a vétlen autó sofõrje pedig súlyos
sérüléseket szenvedett.

Üllõ, 2008. 03. 11.
Súlyos sérüléses baleset

Szintén az Üllõ lakott területén kívül lévõ 4-es számú fõút lámpás keresztezõdésénél
súlyos, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt.  Sz. B. É. (34) mendei
lakos Suzuki típ. autójával Budapest felõl haladt Monor irányába, amikor a
keresztezõdéshez érve Gyömrõ felé kívánt kanyarodni. Sebességét azonban nem az
idõjárási viszonyoknak megfelelõen választotta meg, ezért megállásakor nekiütközött
az elõtte álló, balra kanyarodásra várakozó személygépjármû hátuljának.
A baleset során a Suzuki vezetõje súlyos sérüléseket szenvedett. 

Monor, 2008. március 21. Gémesi Beáta r. fhdgy.
sajtóreferens

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
Monori Rendõrkapitányság Vezetõje 
2200 Monor, Kossuth L. u. 86. Pf. 5. 

Tel.: 06 /29/ 410-367 BM: 30-322

BBeemmuuttaattkkoozziikk  aazz  úújj  
vveeccssééssii  õõrrss  ppaarraannccssnnookkaa

Baranya megyében, Siklóson szület-
tem 36 évvel ezelõtt, általános-, és
gimnáziumi tanulmányaimat is ezen a
környéken végeztem. Nyugdíjas szüle-
im, valamint ügyvéd nõvérem és csa-
ládja a mai napig Harkányban élnek,
ahol 18 éves koromig jómagam is ne-
velkedtem. 
Középiskolás koromban harci helikop-
ter pilóta szerettem volna lenni, de ak-
koriban megváltoztak a képzés felté-
telei és ki kellett volna menni 4 évre a
Szovjetunióba, ezt én nem vállaltam.
Így kerültem a rendõrséghez, és 1990-
ben elkezdtem a Rendõrtiszthelyettes-
képzõ iskolát Szombathelyen. Utána
Budapestre kerültem, és a Rendõrtiszti
Fõiskola nappali tagozatára felvételiz-
tem, mivel itt ekkor lehetõség volt ar-
ra, hogy rendõrségi helikopterpilóta
képzésre Spanyolországba menjek,
majd sajnos 1992-ben még mielõtt él-
hettem volna vele – ez a lehetõség be-
zárult, hát maradtam a rendõrségnél,
amit végül nem bántam meg. 1992-ben
megpályáztam egy ENSZ külszol-
gálati beosztást, amit végül elnyertem,
és így másfél évig voltam Kambodzsá-
ban békefenntartó. 
Hazatértem után nem folytattam a fõ-
iskolát, hanem inkább járõrként kezd-
tem dolgozni, majd rövid idõn belül a
bûnügyi szolgálathoz szegõdtem, ahol
évek alatt egyre magasabb beosztást
értem el. Ennek fõbb állomásai: A
BRFK IV. kerületi Kapitányságon vol-
tam vizsgáló, majd a Gépjármû-felde-
rítési Osztályon fõnyomozó, csoport-
vezetõ. 1996-1998-ig újabb külszolgá-
laton vettem részt, ezúttal a Sínai fél-
szigeten, Egyiptomban, Izraelben, ahol
a magyar katonai rendészeti alegység
nyomozócsoportját szerveztem meg és
vezettem.
Hazatértem után 1998 márciusában a
BRFK Akció Osztályán kiemelt bûn-
cselekmények (fõként fegyveres bûnel-
követés, rablások, életellenes bûncse-
lekmények, kiemelt vagyonelleni bûn-
cselekmé-nyek, veszélyes körözöttek
elfogása stb.) elkövetõinek forró nyo-
mon üldözésével és elfogásával foglal-
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koztam hét éven keresztül, ott is cso-
portvezetõként. Ezúttal már olyan be-
osztásban, amihez kötelezõ volt a Ren-
dõrtiszti Fõiskola elvégzése, tehát
1998 õszén újrakezdtem tanulmánya-
imat, most már levelezõ szakon, és 1D
eredménnyel be is fejeztem azokat. A
fõiskolát bûnügyes múltam ellenére
közrendvédelmi szakon végeztem el,
mivel úgy éreztem, hogy más szolgá-
lati ágakat is meg kell ismernem, ha
sokoldalú vezetõ szeretnék lenni.
2004-tõl az Autópálya Rendõrségen
voltam kiemelt fõnyomozó, majd bû-
nügyi osztályvezetõ-helyettes. Az Autó-
pálya Rendõrség bizonytalan helyzete
miatt 2007. március 1-jén a Monori
Kapitányság, Õr-járõrszolgálati Alosz-
tályának vezetõje lettem. 2008. január
1-jén a Maglódi Rendõrõrs megbízott
parancsnokává neveztek ki, majd
április elsejével, Gyebnár Imre õrnagy
úr távozásával, Kelemen József rendõr
alezredes, Monori Kapitány Úr bizal-
mat szavazott nekem, és a terület leg-
nagyobb rendõrõrsének vezetését bízta
rám. 
Örsparancsnoki munkám mellett részt
veszek a rendõri utánpótlás felvételé-
ben, illetve mivel angol nyelven anya-
nyelvi szinten beszélek, ezért az IRM
Nemzetközi Oktatási Központjában
1998 óta folyamatosan részt veszek a
külszolgálatra utazó magyar katonák
és rendõrök felkészítésében, nekik
angol nyelven oktatok szakmai isme-
reteket.
2003-ban Budapestrõl Gyömrõre,
majd 2007-ben Maglódra költöztem.
Feleségem ugyancsak rendõr, õ jelen-
leg a Maglódi Rendõrõrs állományá-
ban járõrvezetõként teljesít szolgála-
tot, gyermekünk még nincs.
Bízom benne, hogy a Vecsési Rend-
õrõrs új parancsnokaként képes leszek
folytatni a Gyebnár úr által megkez-
dett pozitív tendenciákat, aktívan segít-
hetem a helyi Önkormányzatok mun-
káját, és végül, de nem utolsó sorban
vezetõim felé is meg fogom szolgálni
a megelõlegezett bizalmat.

Tisztelettel: 
Németh István rendõrõrnagy 

Vecsési Rendõrõrs parancsnok.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

A közelmúltban  megtartotta évi rendes közgyûlését az Adorján Endre Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület és a Polgárõrség. A Vecsési Rendõrõrssel egyetemben beszámoltak az
elmúlt évi tevékenységükrõl mind a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság ülésén, mind
az azt követõ képviselõ-testületi ülésen. Ezen események során megismerhettük a
településünkön mûködõ alapvetõ fontosságú szervezetek jelenlegi állapotát,  tevé-
kenységük eredményeit, a munkájukat nehezítõ tényezõket, és a városunk biztonsá-
gosabbá tétele érdekében szükséges teendõket.
A Vecsési Rendõrõrs tájékoztatója szerint a bûnügyi adatok megfelelnek az elmúlt
évek átlagának. Bár bûnestbõl a kevés – az egy is – sok, a helyzet ismeretében a mu-
tatók viszonylagos állandósága jelentõs eredménynek tekinthetõ. Ugyanis a rendõrség
mûködési feltételei a személyi állomány létszáma és egyéb tekintetben is romlottak a
korábbi idõszakhoz képest. Ezzel együtt a kockázati tényezõk a település gyarapodá-
sával – a lakosság számának emelkedésével, a lakópark, a kereskedelmi és szolgáltató
övezetek kialakulásával – drasztikusan bõvülnek.

A helyzet javítása, a problémák enyhítése céljából két vonalon is meg kell tenni a
szükséges lépéseket. Egyrészt helyben is több – költségekkel járó – áldozatot kellene
vállalni. Lehetõség van szabadidõs rendõrök célirányos alkalmazásával fokozottabbá
tenni a közvetlen rendõri jelenlétet. Mezõõri szolgálat létesítésével a külterületeket is
biztonságosabbá lehetne tenni. Közvetlen anyagi támogatással javíthatók lennének a
bûnüldözés mûszaki, technikai feltételei. Térfigyelõ kamera rendszer kiépítésével je-
lentõsen lehetne javítani mind a közrend, mind a közlekedés biztonságának esélyeit.
Üllõ Város Önkormányzatának – a költségvetési feltételek ismeretében – döntenie kell
a szükségesnek tartott intézkedések ügyében.

Másrészt mindenképpen indokolt megkeresni a felsõbb szerveket – megyei, országos
fõkapitányságot, országgyûlési képviselõt –, hogy hozzák meg a szükséges döntéseket
rendõrõrsünk létszámának növelése érdekében. Ugyanis a lakosság létszámát és a bûn-
ügyi számadatokat nézve is mindenféle összehasonlításban aránytalanul kis létszám-
mal mûködik.
A képviselõ-testületi ülésen jelen volt Kelemen József alezredes úr, a Monori Kapi-
tányság vezetõje, aki a fentieken kívül a lakosság figyelmét is felhívta, lehetõség sze-
rint többet törõdjön saját és környezete biztonságának fokozásával, és segítse a rend-
õrség bûnmegelõzõ és bûnfelderítõ munkáját!

(folytatás a következõ oldalon)

A márciusi vihar kárelhárítása közben



A  M Ú L T

12 ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss aa   aa zz   ii nn tt ee rr nn ee tt ee nn   ii ss   mm ee gg tt aa ll áá ll hh aa tt óó ::
w w w. u l l o . h u

A kapitányság vezetõje tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Vecsési Rendõrõrs
parancsnoka, Gyebnár Imre õrnagy más beosztásba kerül, távozik az õrs élérõl, és
helyét áprilistól Németh István õrnagy tölti be.
Ezúton is megköszönjük Gyebnár Imre parancsnoki munkáját, új munkaköréhez sok
sikert kívánunk. Németh István õrnagy úr tevékenységéhez hasonlóképpen sikereket
és eredményeket kívánunk – mindannyiunk biztonsága érdekében.

Az Üllõi Polgárõr Egyesület, amint ez ifj. Fülöp Árpád elnöki beszámolójából is kide-
rült, az alapvetõ polgárõri feladatokon – éjszakai õrjáratok, rendezvények biztosítása –
túlmenõen a postásokat is figyelemmel kíséri a nyugdíjak kihordása idején, és a váro-
sunkat csúfító szemétlerakatok felszámolásában és újak megakadályozásában is
kiveszi a részét. Ez utóbbi kérdés megoldatlansága egyelõre több évtizedes kudarca
Üllõnek. Átfogó stratégiára, intézkedések, szabályozások és tettek sorozatára, társadalmi
összefogásra és együttmûködésre lenne szükség az áldatlan állapotok felszámolása
érdekében. Tanulságos, hogy Vecsésen a rendõrség, a polgárõrség, a közterület felü-
gyelõk és a mezõõrök összehangolt akcióinak eredményeképpen sokat javult a helyzet. 

Bár az üllõi  polgárõrség az idén négy fõvel gyarapodott, a jelenlegi 26 fõs létszám
igen kevés a település nagyságát és a tízezer fõt meghaladó lakosságot tekintve.
Ezúton is felhívjuk minden érdeklõdõ figyelmét, ismerjék meg a polgárõrség tevé-
kenységét, és lehetõség szerint csatlakozzanak a városunk biztonságát segítõ egyesü-
lethez!

Az Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület minden tagja saját szabadidejét áldoz-
va, ingyenesen végzi a gyakran jelentõs értékeket védõ és mentõ feladatát, az "Együtt
másokért" nemes gondolat jegyében.

Sok-sok dicsérõ értékelést hallhattunk és olvashattunk már az egyesületrõl, amelyek
méltatták a civil szervezet tevékenységét. Tettrekészségük, a kivonulások mennyisége
és gyorsasága, az általuk használt épület, technikai eszközök, jármûvek kifogástalan
állapota, pénzügyi feltételek pályázati úton és támogatók megnyerésével való javítása,
generációkat átfogó mintaszerû közösségépítõ és utánpótlás nevelõ munkájuk valóban
minden elismerést megérdemel, országos viszonylatban is figyelemre méltó.
Szemléletükre jellemzõ, hogy március 1-jén, délután, az éves ünnepi közgyûlésük
ideje alatt, amikor a hatalmas vihar elérte Üllõt, saját ünnepeltetésük helyett is a
riasztásra figyeltek, minden értesítésre rohamtempóban kivonultak, és segítették a
bajba jutottakat.  
Hevesi Antal az egyesület elnöke és Gáncsos László parancsnok találkozásaink során
mindamellett a kialakult problémákra, a tûzoltók munkáját akadályozó, sok esetben
lehetetlenné tevõ tényezõkre is felhívja a figyelmet.Üllõn a tûzcsapok kérdése sürgõs
felülvizsgálatra szorul. Felszíni tûzcsap kevés áll rendelkezésre, a föld alattiak elavul-
tak, használhatatlanok. A nyeles telkeken és a mostanában egyre szaporodó tömb-
házakban lévõ lakások tûzoltóautóval sok esetben megközelíthetetlenek.
A város szûkebb utcáin parkoló jármûvek gyakran elzárják a vonulás útját.
Az iskola környékén, sõt a tûzoltó szertár kijáratánál (!) várakozó autók nemcsak a
KRESZ szabályai ellen vétenek, de tûzoltóink kivonulását is megakadályozzák.
Az említett problémák felszámolása önkormányzati döntéseket és hatósági intézkedé-
seket igényel.

Biztonságunk, környezetünk védelme érdekében van tehát tennivaló. Jut ebbõl az ön-
kormányzatnak, a hivatásos szervezeteknek, az önkéntes civil egyesületeknek és váro-
sunk minden egyes lakójának. Tegyünk is hát érte, mert a gondjaik önmaguktól nem
oldódnak meg! 

Laza István
önkormányzati képviselõ

A 2008. február 14-én megrendezett
iskolai Mátyás király mesemondó
verseny végeredményének közlése
nem volt pontos. Az eredmény:

I. Hera Gergõ 3. b
II. Hajnal Cintia 4.b,

és Szalai Bence 3.a 
III. Kovács Szimonetta 3. b,

Szõnyi Levente 3. z,
Varga -Balázs Dorottya 3. z

A tévedésért elnézést kérünk.

Üllõ, 2008. 04. 02.
Barna Tibor-Kovács Endre

Helyreigazítás

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

Üllõi raktári kisegítõ
munkavégzésre

keresünk 
üllõi lakosokat. 

Feltétel: büntetlen
elõélet. 

Érdeklõdni: 
70/703-5588, 
1/413-1825
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250 éves az iskolai oktatás Üllõn       
1757/58 - 2007/08

A cikk szerzõje:
AAzz  üüllllõõii  hheellyyttöörrttéénneett  ttuuddóójjaa,,  aa  VVáárrooss  iiggaazz  kkrróónniikkáássaa..

Egykorú feljegyzés szerint az
iskolai oktatás Üllõn 1757-ben in-
dult meg, tehát e tanévben emlékez-
hetünk e fontos esemény 250.
évfordulójára.

1740-es adat szerint a lakosság
száma 1461 fõ, zömében katolikus,
kisebb részben református vallású.
Ez a szám 1757 körül 1500 fõ lehe-
tett, ez a létszám indokolhatta a
rendszeres oktatás kezdetét. A rend-
szeresét, mert idõszakos kezde-
ményezések bizonyára korábban is
történtek.

Mária Terézia oktatásügyet szabályozó rendelete, a Ratio
Educationis 1777. augusztus 22-én jelent meg Bécsben, a ma-
gyar oktatásügy az iskolaügy kezdeteit – országos értelemben –
ettõl az eseménytõl számítja. S bár a megvalósítása nem kö-
vetkezett be máról – holnapra, s a protestánsok el is utasították-
mondván, hogy az iskoláról dönteni egyedül az iskolafenntartó
egyházi közösség jogosult, ebbe nincs beleszólása az államhata-
lomnak- mégis- a Ratio rakta le a polgári tanügy állami szerve-
zetének alapjait, határozta meg – 10 hónapban – a tanulmányi
idõ hosszát, az iskolai tantárgyak rendszerét, tartalmát. Arány-
lag korszerû nevelési elveket képviselt, de természetesen az
általános tankötelezettséget még nem mondta, nem mondhatta
ki. Megfogalmazta viszont az iskolaszervezet 5 egymásra épülõ
fokozatát, melybõl bennünket az elsõ, a népiskola érint, mely-
nek egy-, két-, három – tanítós, illetve évfolyamos változata
létezett magyar nyelven.

I. Ferenc 1792-ben királyi rendeletben iskolaállításra köte-
lezte azokat a községeket, melyekben a népiskolás korú gyer-
mekek száma meghaladta az ötvenet. Az 1806-os ún. második
Ratio több ponton módosította az 1777-es egyes intézkedéseit.
S bár általános tankötelezettségrõl nem beszélt, de kívánatosnak
mondta, hogy a falusi gyerekek iskolába járjanak, amíg el nem
érik a "falusi munkák végzésére alkalmas életkort".  Fontosnak
tartotta: a gyerek kellõ idõben tanulja meg, mivel tartozik Isten-
nek, milyen kötelezettségei vannak az uralkodó, a szülei, a föl-
desura iránt. (A protestánsok számára nem volt kötelezõ érvé-
nyû, mert az 1790/91-es országgyûlés törvényben biztosította
számukra az autonómiát.)

A következõ fontos dátum az alapfokú oktatás számára
1845., ekkor a helytartótanács "Magyarország elemi tanodáinak
szabályai" c. rendeletével intézkedett a népoktatás újjászervezé-
sérõl. Ez megfogalmazta, hogy a meglévõ népiskolákat ötosztá-
lyossá kell szervezni, az alsó két osztályos "alsó elemi iskolát"

minden 6-12 éves gyermek számára elrendelte, s a "felsõ elemi
iskola" három osztályát "polgár-iskolának" tervezték.
Üllõ  lélekszáma ekkor durván 2000 fõ körül járhatott, s ha az
akkori országos adatokat vesszük (minden 14 lakosra jutott egy
tanuló), akkor kb. 140-150 fõ tanulhatott településünkön.

Az elsõ magyar minisztertanács oktatási minisztere, báró
Eötvös József 1848. júl. 24-én nyújtotta be híres törvény-
javaslatát az elemi népiskolai oktatásról, melyet a képviselõház
megtárgyalt, de a felsõház a bekövetkezõ harci események miatt
már nem tudta elfogadni, tehát nem lett belõle törvény. Rend-
kívül haladó szelleme miatt érdemes belõle néhány pontot kira-
gadni: "az elemi oktatásnak a célja, hogy a gyermekek a tudo-
mány elsõ elemeibe avattassanak. A közállomány kötelessége
felvigyázni, hogy az elemi nevelésben mindenki részesüljön…
A közállomány gondoskodni fog, hogy minden helységben és
népes pusztán, amennyiben lehet, tanintézmények legyenek…
Minden szüle, vagy gyám kötelesek gyermekeiket, vagy gyá-
moltjaikat, ha nevelésükrõl háznál, vagy magánintézetben nem
gondoskodnak, nyilvános iskolába járatni, mégpedig fiúkat hat-
éves koruktól, tizenkétéves korukig, a leányokat szintén hatéves
koruktól, a tizedikig… Az elemi nevelés minden közintézetek-
ben ingyen adatik…" 

Jött a szabadságharc, az önkényuralom, a kiegyezés. Az
Andrássy-kormányban ismét Eötvös lett az oktatási miniszter,
akinek most már sikerült az 1848-as terve: a népiskolai oktatás-
ról szóló 1868. évi XXXVIII. törvény kivitelezése. A szuverén
magyar országgyûlés elõször iktatta törvénybe a tankötelezett-
séget, s kimondta, hogy az elemi iskola a 6 osztályos minden-
napi népiskola. Az intézmények nyilvános, vagy magániskolák,
a törvényben megszabott módon fenntarthatnak iskolákat a hit-
felekezetek, társulatok és egyesek, községek és az állam, s hogy
azokban a községekben, ahol hitfelekezetek nem tartanak fenn
iskolát, a község köteles a szükséges népoktatási intézeteket fel-
állítani, ezek az iskolák közös tanintézetek a község lakosainak
gyermekei számára felekezeti különbség nélkül. Széleskörû jo-
gokat biztosít a felekezeti iskoláknak, ezzel fenntartói maguk
választhatják tanítóikat, meghatározhatják fizetésüket, megszab-
hatják a tankönyveket stb. A törvény faluhelyen 8, városban, 9
hónapban szabta meg a szorgalmi idõt. A tanyai iskolákban ezt
7 hónapra szûkítették.

Érdekes dokumentum van a Honismereti gyûjtemény tulaj-
donában: "Milyen viszonyban áll a néptanoda az egyház és az
államhoz, melyek az egyház és az államnak a néptanodát illetõ-
leg kötelmei, kívánatos-e a néptanodának az egyház vezetése és
befolyása alóli felszabadítása, s milyen hátrányok származnak
ezen elkülönítésbõl, mind az egyház és államra, mind a tanügy-
re nézve" címmel. Néhány gondolat a dokumentumból: 

"A néptanoda feladata, célja: jó, buzgó keresztényeket, jó
honpolgárokat, s értelmes gazdákat nevelni… kereszténye-
ket… honpolgárokat kik a királynak, mint közös atyjoknak
fiúi szeretettel, jobbágyi alázattal hódolnak… kik édes
hazájoknak becsületét, szabadságát terjesztik, oltalmazzák, s
ha szükséges, azért meghalni is készek,… kik méltán
választók s választhatók… Minden 6-7 éves gyermek, 12-13
éves korig a köznapi, 12-13 éves korától pedig 15-16 éves
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korig a vasárnapi iskolát szüleinek szigorú, s szegény szor-
galmas tanoncok téli ruháinak beszerzésén fordítandó
pénzbírsággal megbüntetésének terhe alatt szorgalmasan
látogatni tartozik… Minden községnek 60-80, s legfölebb
100 tanoncból egy-egy kellõ térségû és világosságú jól bebú-
torozott s fölszerelt tanterme, s minden tantermében egy
tanítója legyen…A tanoncok a tanodából kilépvén iskolai
bizonyítványok nélkül semmiféle pályára (sõt házasságra se)
ne léphessenek, a községi tisztségekre, hivatalokra kijelöl-
tetésre csak a jeles iskolai bizonyítványokkal ellátott
egyének tarthassanak igényt… A kántortanítók  kántori teen-
dõi pedig úgy intéztessenek el, hogy azok a tanórákat soha,
egy percre se zavarják. …Kelt Üllõn, 1867. júl. 28-án Lénárd
István kántor segédtanító".

Ez a dokumentum dr. Szentkuthy Lászlótól származik, az õ
egyik õse volt Lénárd István, s a dokumentum valamilyen orszá-
gos felmérésre születhetett, tehát még Eötvös József által alko-
tott törvény elõtt.

A település lélekszáma fokozatosan növekedett, a XIX. sz.
második felében: 1870-ben 2217 fõ volt. E körül vált szét a
katolikus és a református iskola. A növekvõ gyermeklétszám és
az 1868-as már említett törvény alapján több osztályteremre és
több tanítóra volt szükség. A következõ adatok a római kato-
likus plébánián 1727-tõl vezetett (latin, majd magyar nyelven)
Historia Domus-ból valók: "a kántor lakása 1869-ben épült és
két tanterem… 1889-ben a Templom téren épült tégla alapon
vert falakkal az új iskola és két tanítói lakás, a területet a poli-
tikai község adta hozzá… 1906-ban készítette el a hitközség a
Kossuth utcai tanítói lakást… s történt meg a VII. tanítói állás
szervezése… 1913-ban vettük a Faiskola utcában iskolai célok-
ra a telkes gazdáktól 600 korona kedvezményes árban a 2000
négyszögöl területet, míg majd építkezünk rá, tanítói kerteknek
használjuk… 1914-ben épült a templom mellett az új két tanter-
mes iskola. Én (Kubinyi Endre) az újonnan megvett területre
szerettem volna építtetni, de az iskolaszéki tagok ide kívánták…"

1908-ban fogadta el az országgyûlés a XLVI. törvényt, mely
szerint: "Az állami, községi és hitfelekezeti népiskoláknak úgy
mindennapi, mint ismétlõ tanfolyamában a tanítás teljesen in-
gyenes." Az iskola tartalmi fejlesztésében nagy jelentõségû az
1925-ös tanterv megjelenése, melynek célja: "..a hazának vallá-
sos, erkölcsös, értelmes és öntudatos hazafias polgárokat nevel-
ni, akik az általános mûveltség alapelveit bírják, és képesek
arra, hogy ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék…"
1928-ban az Országos Köznevelési Tanács a miniszter utasítá-
sára elkészítette a nyolcosztályos elemi népiskolára vonatkozó

törvényjavaslat tervét. Az 1926. évi VII. törvény értelmében
1930-ig 3500 tanterem és 1500 tanítói lakás épült (Klebelsberg
Kuno programja), zömében 1-2 tanterem és tanerõs tanyai isko-
lák. (Ekkor épült a Löbön a 2 tantermes iskola is?) Az 1940. évi
XX. Törvény elrendelte a 8 osztályos elemi iskola bevezetését,
s kimondta "az iskolázási kötelezettség a gyermek 6. életévének
betöltésével kezdõdik." 1945 aug.16-án az ideiglenes kormány
miniszterelnöke aláírta az általános iskola létrehozásáról szóló
rendeletet, melyet a népiskola I-VIII. és a polgári iskola, vala-
mint gimnázium I-IV. osztályaiból kellett létrehozni. Ez alapján
az általános iskola felsõ tagozatába szakrendszerû oktatás, sza-
ktanárok vezetésével folyt.

Az általános iskola elsõ tanterve 1946-ban jelent meg, s így
fogalmazta meg az iskola feladatát: "a tanulók egységes, alap-
vetõ, nemzeti mûveltséghez juttassa, mindenirányú továbbneve-
lésre és önnevelésre képessé, és közösségi életünk tudatos és er-
kölcsös tagjává tegye."

Az 1950-es új tanterv már arról ír, hogy "…az általános isko-
la célja, hogy tanulóifjúságunkat Népköztársaságunk  öntuda-
tos, fegyelmezett állampolgá-
rává, a dolgozó nép hûséges fiává, a szocializmus építõjévé ne-
velje". Ez a tanterv maximalistának bizonyult. Idõleges vissza-
lépés után azonban az 1962-es új tanterv az ált. iskola célját ab-
ban jelöli meg, hogy alapozza meg a kommunista ember szemé-
lyiségének kialakítását. 1978-ban már nem új tanterv jelent
meg, hanem az "Általános  iskolai nevelés és oktatás terve". Ez
többek között arról szól, hogy "tegye képessé a fiatalokat arra,
hogy cselekvõen vegyenek részt a fejlett szocialista társadalom
építésében" és "megismertesse a tanulókat a természet- és társa-
dalomtudományok korszerû alkalmazásának legfontosabb mód-
jaival a termelésben".

Az 1980-as évektõl megnövekedett az igény az iskolarendsz-
er átalakítására. Jelentõs az 1985. évi I. törvény, melynek "…
alapvetõ gondolata az iskolák a pedagógiai közösségek szakmai
önállóságának… kibontakoztatása."

A társadalmi rendszerváltozás kiemelkedõ eseménye, hogy
1989. okt.23-tól hazánk államformája: köztársaság. E társadal-
mi változás szerves következménye az 1993. évi LXXVI. tör-
vény, a közoktatási törvény, a Nemzeti Alaptanterv és változá-
sai. (1995 és 1996). Azóta is szinte minden évben valamilyen
szempontból módosítják, kiegészítik az alaptörvényt, hogy a
változó társadalmi feltételeknek a kiegészítésekkel együtt minél
jobban feleljen meg. Az alapelv azonban változatlan: "…az is-
kola… felelõs a gyermekek, a tanulók testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlõdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulá-
sáért, és fejlõdéséért. Ennek érdekében:

a./ a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, ké-
pességeinek                
kibontakoztatásában együttmûködik a szülõvel

b./ a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesz-
tése során a szülõk   közösségével együttmûködve végzi
nevelõ-oktató munkáját

c./ felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre".

De engedjék meg nekem T. Olvasóim, hogy errõl többet ne
írjak, mert egyrészt ez a közelmúlt, másrészt nem akarok elveszni

A volt üllõi római katolikus álta-
lános iskola ( 1965 körül). Ma
Vargha Gyula Városi Könyvtár

A volt üllõi református általános iskola
(1965 körül) Üllõ Kossuth L u. 1 sz. alatt 
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a részletekben. És térjünk vissza a történelemhez, a történetekhez.
1948. jún. 16-án fogadta el az országgyûlés a XXXIII. Tör-
vényt, amelynek lényege az egyházi iskolák államosítása. Az
1948/49-es tanévben, 19 tanulócsoportban (osztályban) 22 ne-
velõ 720 gyermeket tanított. A település lakosságának növeke-
désével növekedett a tanulók száma is. Üllõnek 1949-ben 7073,
1970-ben 8921, 1990-ben 9304, 2000-ben 9789 lakója volt,
2004-ben pedig 10142 fõ. Napjainkban 10200 körüli a lakosság
száma.

Ennek megfelelõen 1955/56-ban 24 tanulócsoportban 767 fõt
tanít 33 nevelõ, 1960/61-ben 26 csoportban 986 fõt 37 nevelõ. De
1966/67-ben már 1074 fõ tanul. 1968-tól 1000 fõ alá csökken a
létszám, s ebben az értelemben az 1972/73-as tanév a "mélypont":
846 tanuló van 27 osztályban. Majd a létszám ismét növekedik:
1979/80-ban 1015 tanuló 36 tanulócsoportban 58 nevelõ (11 nap-
közis csoport vezetõjét is beleszámítva). A hullám az 1983/84-es
tanévben tetõzik 1152 tanulóval 42 osztályban. A 2000/2001-es
tanévben, 36 tanulócsoportban 840 fõt 61 nevelõ tanított.
2007/2008-ban 38 tanulócsoportban 815 fõt 61 nevelõ tanít.

Más változások is történtek az iskola életében, szerkezetében.
1953 szept. 1-vel indult be a napközi 1 csoporttal, a következõ
évben, 2 csoportban 80 fõ napközis van. 1972/73-ban 4 csoport-
ban 120 tanuló van. 1978-ban pedig már 344 fõ napközis 9 csoport-
ban. 1989-ben 13 napközis csoportban 281 fõ és 110 menzás van.

A másik lényeges változás: 1948/49-tõl beindul az ének-zene
tagozat (emelt óraszám, több énekóra és zeneoktatás. A zeneok-
tatás a Monori Zeneiskola kihelyezett tagozata keretében törté-
nik, míg 1992-ben létrejön az Üllõi Harmónia Zeneiskola).

A növekvõ tanulócsoport és tanulólétszám több tantermet is
igényelne. 1976/77-ben már 7 különbözõ épületben folyik ket-
tõs váltással a munka (délelõtt-délután, alsó-felsõ váltás-
ban). Új iskola építése égetõ gondja a településnek. Így kerül
sor 1976 aug.1-én, a Malom úton a 16 tantermes iskola alap-
kõletételére. A tantermi szárny 1 év alatt elkészül, a következõ
tanévben a "B" szárny (konyha, ebédlõ, tornaterem) átadására is
sor került. Két év alatt sikerül belakni az új épületet.

Mindez azonban nem jelent teljes megoldást. Magasabb óra-
száma miatt az új épületben a felsõ tagozat kerül elhelyezésre, és
csak néhány alsó tagozatos osztály. Továbbra is szükség van az
Ócsai út 2. szám alatti régi központi épületre: itt alsós osztályok
tanulnak váltásban, miközben az új épületben minden nagyobb
helyiség tanterem, (sõt néhány évre az alsó szint folyosójának
végébõl is lerekesztéssel egy szükségterem kialakítása történik).

1992-ben sor került az új iskola lapostetejének beépítésére,
ahová zömében alsó csoportok kerültek. Ezzel az alsó tagozat
kettõs váltása is megszûnt.

Csak 1998. jelent végleges megoldást, amikor az Ócsai úti
épületért cserébe megépül az új 8 tantermes szárny. Nem vál-
takoznak többé tanulócsoportok, s megszûnik az alsó és felsõ
tagozat közötti feszültség.

Az élet azonban új gondokat vet fel: 1992 és '98 között
gyors- és gépíró szakiskola is indul, kezdetben évente 2-2, majd
1-1 tanulócsoportban. Az országos szakközépiskolai hálózat
növekedése azonban azt eredményezte, hogy a tagozat érdekte-
lenség miatt megszûnt. 

A vecsési Gyógypedagógiai Iskola 1995-ben megszûnik, így
az üllõi szülõknek vagy a fõvárosba, vagy Gyömrõre kellene
vinnie a gyerekeket. Az iskolavezetés az önkormányzattal fel-
vállalja, hogy létrehozza a kisegítõ tagozatot, ahol évente 3-4
összevont osztályban folyik az "almácskák" speciális tanítása.

Vannak más változások is: a rendszerváltás következtében
megszûnik az orosz nyelv oktatása. Kezdetben osztálybontások
révén angol-német, majd angol-angol csoportokban folyik a
nyelvi oktatás. Sõt a társadalmi igényeknek megfelelõen sor
kerül az informatika oktatására is (szintén csoportbontásban), 
5-8 osztályokban.

Nagyon fontos esemény volt az iskola életében, hogy felvette
az Árpád Fejedelem nevet. A névadás pedig elindítója lett az Ár-
pád-napi eseménysorozatoknak, amelyre vagy március, vagy má-
jus hónapban került, kerül sor. Kezdetben iskolai rendezvénysoro-
zat volt, ma pedig már városi rendezvénysorozattá nõtte ki magát.

Nem volt célom egy részletes iskolatörténetet írni, hisz az egy
könyv terjedelmét feszegetné, éppen ezért a megemlékezés nem
teljes, nem is lehet az. Sok minden kimaradt belõle: nem szól a
cserkész-, majd úttörõ mozgalomról. Nem szól a különbözõ szak-
körök, énekkarok, sportkörök, tanulmányi versenyek helyi és
országos szintû ünnepek történetérõl. Nincsenek benne szemé-
lyes adatok, nevek, -tanulók, nevelõk, igazgatók-. Megpróbálja
viszont vázlatosan összefoglalni a 250 év történetét az országos
történet medrébe beágyazva. Megpróbál rámutatni, hogy a tár-
sadalmi elvárásoknak, sõt rendszerváltozásoknak, az emberi igé-
nyek állandó változásának, fejlõdésének hogyan próbált és próbál
eleget tenni a kisváros egyik legnagyobb -és ma már legszebb
intézménye. S miközben olvasóim ezeket a sorokat olvassák,
gondoljanak vissza az itt töltött évekre, a sikerekben, élmények-
ben, s bizonyára nehézségekben, talán itt-ott kudarcokban is
gazdag itt töltött évekre, nevelõikre, osztály-, és iskolatársaikra, a
gyökerekre, mert az évek során minden üllõit "megérintett" az
iskola szelleme, kit így, kit úgy, – kit tanulóként, kit szülõként, kit
nevelõként.

Üllõ, 2008 március, Fehér László

Az Ócsai út 2 sz. alatt régi központi
épület tetõ cseréje 1978 körül

A Malom úti 1 sz alatti épületünk
1982-ben

Az új 8 tantermes szárny A Malom úti épületünk 1994-ben
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Üllõ Város Képviselõ-testületének
2008. március 27-i ülésén hozott
közérdeklõdésre számot tartó határo-
zatai:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 

– Elfogadta a vecsési rendõrõrs 2007.
évi munkájáról készített beszámolót. 
• Megállapította, hogy Üllõ és Vecsés vá-
rosok együttes lélekszámához (mintegy
30.000 lakos)  viszonyítva, a vecsési õrs
létszáma (19 fõ) aránytalanul kevesebb,
mint a környezõ települések lélekszámá-
hoz viszonyított ottani rendõrõrsök lét-
száma.
• Felhatalmazta Polgármesterét, hogy a
létszámra vonatkozó jelzését továbbítsa a  
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
illetékesei felé, kérve õket az aránytalan-
ság megszüntetésére. 
• Felkérte a Testület a monori Rendõrka-
pitányság vezetõjét Kelemen József urat,
hogy a rendõri jelenlét növelése érdeké-
ben dolgozza ki az önkormányzat részére
a szabadidõs rendõrök foglalkoztatására
vonatkozó együttmûködési megállapodás
lehetõségeit.
• Elfogadta az Üllõi Adorján Endre Tûz-
oltó Egyesület 2007. évi munkájáról ké-
szített beszámolót. Felkérte a polgármes-
tert, intézkedjen a tûzcsapok átvizsgálása
iránt, valamint, hogy a közterület-felü-
gyelõ bevonásával ellenõrzésre kerüljön
a Malom utcában reggel és délben a köz-
úti szabályok betartása.

– elfogadta az üllõi Polgárõrség 2007.
évi munkájáról készített beszámolót.

• Jóváhagyta Üllõ Város Humán Szolgál-
tató Központ, Nevelési Tanácsadó és Köz-
ponti Rendelõ Alapszolgáltatási Köz-
pontja és Gyermekjóléti Szolgálata szak-
mai programjainak módosítását.
• Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
pedagógiai programjának, valamint neve-
lõi és tanulói házirendjének módosítását,
• A Harmónia Zeneiskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítását,
mely szerint a zeneoktatás helyszíne bõ-
vül: a Zeneiskolán és az általános iskolán
kívül a Humán Szolgáltató Központ épü-
letében is tartanak a jövõben órákat.

• Szabályozta a feladat-ellátási helyek kö-
zötti kapcsolattartás rendjét is. 

– Megtárgyalta és elfogadta az Üllõi
Mozgáskorlátozottak Egyesületének be-
számolóját a Támogató Szolgálat 2007.
évi mûködésérõl. A Támogató Szolgálat
az önkormányzattal kötött szerzõdés
szerint látja el ezt az alapvetõen önkor-
mányzati feladatot.

– Megválasztotta az "Üllõ Közrendjé-
ért, Közbiztonságáért Közalapítvány" új
tisztségviselõit: a kuratórium tagjának
Sallai Józsefet, a Felügyelõ Bizottság tag-
jának pedig Békés Istvánt.

– Jóváhagyta a Képviselõ-testülete a
2008. évi ünnepségekre jutó költségeket:

Március 15. 310 e Ft
Csülök fesztivál 720 e Ft
Trianon emléknap 48 e Ft
Augusztus 20 2160 e Ft
Október 23. 48 e Ft
Karácsonyi ünnepség 480 e Ft
Sportpálya átadási ünnepség 1000 e Ft
Arany és ezüstlakodalmasok 
ünnepsége 240 e Ft
Gyermeknap 74 e Ft
Majális 200 e Ft

Összesen: 5280 e Ft  

– Jóváhagyta az önkormányzat 2008.
évi közbeszerzési tervét az alábbi tar-
talommal: 
• Gyöngyvirág téri Óvoda felújítása,
• Sportpályához kapcsolódó közmûvek
kiépítése, 
• Vízvezeték építés, felújítás (Halomha-
tár, Pipacs, Vörösmarty, Állomás u.-k)
•  Csapadékvíz elvezetõ árok felújítása,
(Diófa u.)
•  Tervezési feladatok

– Megalkotta Üllõ város egyes terüle-
teire vonatkozó változtatási tilalomról
szóló rendeletét (ld. külön cikk). 

– Módosította a következõ önkor-
mányzati rendeleteket:
• Az Üllõ Nagyközségi Önkormányzat
Szervezési és Mûködési Szabályzatáról
szóló 8/1995. (IV.17.) számú Ö.K. ren-
deletét. 
• A háziorvosi körzetek kialakításáról

szóló módosított 12/2002. (VI.22.) számú
Ö.K. rendeletét. 
• A közterületek használatáról szóló több-
ször módosított 30/200. (X.5.) számú Ö.
K. rendeletét.
• Az önkormányzati építészeti-mûszaki
tervtanács létrehozásáról, szervezetérõl és
mûködési szabályairól szóló módosított
18/2007. (VI.30.) számú Ö. K. rendeletét.

– Döntött a Képviselõ-testület közte-
rületi játszótér létesítésérõl, az ún. Agya-
gos területén. Kivitelezéséhez elfogadta
az ACER Kft. bruttó 1.702.440 Ft-os
ajánlatát, amelyhez (a járulékos költsé-
gekkel együtt) a tartalékkeretbõl biztosít
maximum 2 millió Ft-ot. Amennyiben a
késõbbiekben lesz rá fedezet, még egy
játszóteret kíván építtetni a Sport téren,
egy idõsebb korosztály számára alkalmas
"Dühöngõ"-vel együtt.

– Megtárgyalta a lakossági és az
önkormányzati járdaépítés módját. A –
településközpont kivételével – lakossági
járdaépítésre (az elõzõ évekhez hason-
lóan) pályázatot fog kiírni. A település-
központ területén, az egységes kép kiala-
kítása érdekében az önkormányzat kíván
gondoskodni a járdaépítésrõl, de az érin-
tett járdaszakaszokról csak késõbb fog
döntés születni.  

– Határozott arról, hogy meghirdeti ez
évben is a virágosítási akciót, 2008. 04.
27. 8-12óra közötti idõpontban. 

– Elfogadta a Baross utca burkolat-
felújítási munkáinak elvégzésére az
EUROASZFALT Kft- bruttó 7.547.829
Ft ajánlatát. Az útburkolat felújításán
kívül a Hunyadi és Baross utcák torko-
latában a csapadékvíz elvezetést is el kí-
vánja végeztetni a kivitelezõvel bruttó
337.510 Ft értékben. Tulajdonosként
hozzájárul az útburkolat felújításán kívül
az ABC elõtti területrendezéséhez, vala-
mint a tûzcsap áthelyezéséhez, mely
munkálatok költségeibõl 720 eFt-ot az
üzlet tulajdonosa visel, a fennmaradó
összeget az önkormányzat a költségvetés
általános tartalékából fedezi. 

– Engedélyezte az önkormányzat tu-
lajdonát képezõ Üllõ, Pesti u. 41. sz. alat-
ti épületre megfigyelõ kamera felsze-
relését a bérlõ, a Városüzemeltetõ Kft.,
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költségére, és engedélyezte a mintegy
50.000 Ft összegnek a bérleti díjba való
beszámítását.

– Döntött az önkormányzat tulajdonát
képezõ –  természetben Üllõ, Szõlõskert
utcában található –  Üllõ, belterület 3657
hrsz.-ú, 803 m2 területû ingatlanának
értékesítésérõl.

Az ülések jegyzõkönyve és az önkor-

mányzati rendeletek a Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtárban és Üllõ Város Hon-
lapján (www.ullo.hu) megtekinthetõk.
Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2008. évi II. negyedév tes-
tületi ülésnapjait az alábbi idõpontokban
határozza meg:

• 2008. április 24.
• 2008. május 29.
• 2008. június 26.

Az ülések nyilvánosak, várjuk a Tisztelt
Lakosok megjelenését. Az ülés napirend-
je az ülés elõtti napokban megtalálható az
önkormányzati hirdetõtáblán és Üllõ
Város Honlapján (www.ullo.hu).

Összeállította:Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

2008. március 8-án Üllõn az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában tartotta tizenhetedik éves közgyûlését az Üllõi
Polgárõrség, ahol a levezetõ elnök Szabó László úr volt.

Alapszabályuk értelmében háromévente tisztségviselõket kell
választaniuk, így  elnök és az elnökségi tagok megválasztására
került sor.
A polgárõrség elnökének ifj. Fülöp Árpád urat, titkárnak Siska
Jánosnét, gazdasági vezetõnek id. Fülöp Árpád urat, vezetõségi
tagoknak pedig Tóth Balázs és Juhász József urakat választották
meg.

A polgárõrség tevékenységérõl ifj. Fülöp Árpád elnök adott szá-
mot. Értékelte a 2007-es évet. Elmondta, hogy legfontosabb fela-
datuk a bûnmegelõzés volt. Úgy érzi, minden tõlük telhetõt
megtettek ez ügyben. A rendõrség körzeti megbízottjaival, több
alkalommal végeztek éjszakai járõrözést és biztosítási feladatot.
A környezetvédelemmel kapcsolatosan elmondta, a helyzet
mindég rosszabb, elkeserítõbb, az illegális szeméthegyek egyre
csak nõnek. Több gócpont van, mely körül öleli a várost, ezért ter-
veznek egy tavaszi nagytakarítást, melyet közös összefogással,
munkával kell elvégezni. 

A közgyûlés meghívott vendégei között jelenlévõ Kelemen
József rendõr alezredes úr a Monori Rendõrkapitányság vezetõje
és Gyebnár Imre rendõr õrnagy úr a Vecsési Rendõrõrs
Parancsnoka. a polgárõrség éves tevékenységét megköszönte,
mivel õk szabad idejüket, pihenésüket feláldozva végzik fela-
datukat a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében.

Továbbá a kapitányság vezetõje elmondta, éreznie kell a
közösségért való felelõsséget mindenkinek és tenni, védeni saját
tulajdonát.

Kovács István alpolgármester úr is megköszönte a polgárõrség
munkáját, akikre számítani lehet. Ha a településen valamilyen
kár, vagy baj bekövetkezik, akkor a polgárõrök és a tûzoltók
közösen segítenek. A polgárõrség mûködése szükséges, anyagi
támogatásukat a város vezetése biztosítja a jövõben is.  

Laza István képviselõ úr a rendvédelmi bizottság nevében is
köszöntötte az újra választott elnök urat, elnökségi tagokat, az új
titkárt és azokat, akik több éven keresztül segítették a pol-
gárõrség munkáját. A polgárõröknek külön köszönte
önkéntességüket, akik büszkén, emelt fõvel járhatnak, mert Üllõ
lakosságának egy pluszt adnak a biztonságért, mely a település
jobbítása érdekében történik. E munka folytatásához, és a
következõ év szép eredményeihez kívánt jó erõt és egészséget.

Ifj. Fülöp Árpád elnök a hozzászólásokat, munkájuk méltatását
megköszönte. A polgárõrök áldozatos munkáját és a családtagok
megértését külön is megköszönte és polgárõr társai nevében,
további eredményes  munkát ígért.  
Ezután bezártnak tekintette a közgyûlést.    

Pesti Sándorné
a  közgyûlés 

jegyzõkönyvvezetõje

A Polgárõrség közgyûlésérõl!
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Tájékoztatás az Üllõi Általános
Ipartestület gyûlésérõl.

2008. március 3-án tartotta gyûlését az
Üllõi Általános Ipartestület, ahol be-
számoló hangzott el a 2007. év mun-
káiról, eredményeirõl és a felügyelõ
bizottsági jelentésrõl.  Ezt követõen a
vezetõség megválasztására került sor. 

Az Üllõi Általános Ipartestület tagsága
elnökének Botlik Bélát, alelnökének
Kovács Istvánt választotta. 
A vezetõség tagjai: Tóth Balázsné,
Erdélyi Péter, Gaál Attila és Holló
József lettek.  
A felügyelõ bizottság elnökének Ba-
busa Jánost, tagjainak Gáspár Lászlót
és Gavallér Györgyöt választották. 
Botlik Béla elnök úr megköszönte
mindazok munkáját, akik az elmúlt 15
évben segítették az ipartestületet. 

Köszönet az elõzõ vezetõség mun-
kájáért, különösen 

Tóth Balázsné, Miczkó Józsefné és
Sznopka János vezetõségi tagoknak, akik
az alapítástól fogva segítették a testületet. 
Az új vezetõségnek és a tagságnak jó
egészséget és eredményes közös
munkát kívánt.

Pesti Sándorné
Az iparos gyûlés  

jegyzõkönyvvezetõje.

Tájékoztatás az Üllõi 
Általános Ipartestület gyûlésérõl.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a gépjármû adóztatással kapcsolatosan
felmerült problémákról. 
Mint ahogy az már valamennyi adózó elõtt ismert, 2007. január 1-tõl a gépjár-
mûadó alapja személygépjármû és motorkerékpár esetén, a teljesítményük kilo-
wattban kifejezve.
Sajnálatos módon a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is elõfordul, hogy a
Belügyminisztérium adatszolgáltatásában ez a kilowatt adat nem szerepel, ezért
az ilyen gépjármûvek esetén - a többitõl eltérõen -, egy késõbbi idõpontban kerül-
nek kézbesítésre a határozatok. 
A fizetési határidõ természetesen ez esetben is a kézhezvételtõl számított 30 nap. 
Továbbá évek óta rendszeresen visszatérõ probléma, hogy gépjármûvásárlás
esetén az új tulajdonos nem íratja át a nevére a gépjármûvet. 
Kérjük T. ügyfeleinket, hogy ebben az esetben az adás-vételi szerzõdést mu-
tassák be az Okmányirodában, ennek hiányában nyilatkozatot kell tenni az adás-
vétel tényérõl. Ügyintézõnknek csak ezek alapján áll módjában a gépjármûadót
eltörölni. 

Köszönjük megértésüket!
Polgármesteri Hivatal Adócsoport 

Tisztelt Ügyfeleink!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. Kézér Gábor  

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Szemünk fénye egyesület,
Fazekas István és családja

Tisztelt üllõi Lakosok!

Értesítem Önöket, hogy 2008. április
18-19-én (péntek-szombat) Üllõ Vá-
ros területén az önkormányzattal
kötött szerzõdés értelmében patkány-
irtást végzünk.
A patkányirtás gócszerûen, kizárólag
a legfertõzöttebb területekre terjed ki.
Az irtószerek kihelyezése zárt mûa-
nyag etetõládákban történik.

Kihelyezett irtószer: PROTEKT-B
patkányirtó szer
Hatóanyag: BROMADIOLON
0,005% véralvadásgátló szer
Ellenszer: K 1 vitamin (inj. Konakion)

Kérjük, tegyék lehetõvé az ingat-
lanokba történõ bejutásunkat – és
ahol indokolt – a patkányirtó szer
elhelyezését.

Ducsák András
eü.gázmester

g
Adója 1%-át kérjük, adományozza 

az alábbi civil szervezeteknek illetve
egyházaknak:

Adorján Endre Tûzoltó Egyesület  

18677746-1-13

Közalapítvány az üllõi temetõk szépítésére

és fejlesztésére 18675380-1-13

Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41

"Szemünk fénye" Nagycsaládosok

Egyesülete  18670196-1-13

Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13

Üllõi Gyermekekért Alapítvány 

19180083-1-13

Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

18664940-2-13

Alapítvány Monor és Környéke bizton-

ságáért 19183440-1-13

Magyar Evangélikus Egyház 0035

Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyar Református Egyház 0066

Üllõi Templomért Alapítvány

18703351-1-13

Üllõi Diák Sport Egyesület, Adószám:

18710546-1-13

Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért Köz-

alapítvány 18706550-1-13

Merczel Erzsébet Alapítvány

18711262-1-13
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Április 27-én, 10-16 óráig Egészségnap lesz a Közösségi Házban.
A rendezvény több éves múltra tekint vissza. Alapötletét az adta,
hogy a Vöröskereszt minden erõfeszítése ellenére, különbözõ
gazdasági és egyéb folyamatok következtében évrõl évre
kevesebb vér gyûlik össze. 
Az emberek hajlamosak kifogásokat keresni, úgy érzik, hogy ez
a probléma õket nem érinti. Kérem e cikk olvasóit: gondolják át,
akkor is keresnének-e kifogást, ha a saját szüleik, kedvesük, gyer-
mekük… életének megmentése lenne a tét? Ugye nem?
Ez vezette az Egészségnap szervezõit is. A rendezvény vasár-
napra esik. Legtöbbünknek nem kell munkába menni. Kinek-
kinek lelkiismeretén, elhatározásán múlik, eljön-e. Nagyszerû
lehetõség ez arra, hogy anyagi helyzetünktõl függetlenül,
önzetlenül segítsünk.
A véradás fél órát, 4,5 dl vért kíván tõlünk, s ezzel megment-
hetünk három életet. Nem nagy ár.
Ki adhat vért? Mindenki, akinek életkora 18-65 év között van, és
testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Nõk évente háromszor, férfiak
ötször adhatnak vért. Két véradás között legkevesebb 56 napnak
kell eltelnie.
Mit hozzon magával, ha elszánta magát? Személyi igazolványt
vagy útlevelet, lakcímkártyát valamint TAJ-kártyát feltétlen! Ha
már regisztrált véradó, akkor a véradó igazolványát, vagy iga-
zolást véradásról. Ez utóbbiak nem kötelezõk, de megkönnyítik a
szükséges adatok kikeresését a nyilvántartásból.

Sok éve történt. Egy barátnõm vért adott. Akkor is szegény volt
az "eklézsia". Cipõkrémet kapott ajándékba. Lehetett válasz-
tani: barnát kér, vagy feketét.
Kolléganõje megkérdezte
- Ezért képes voltál elmenni?"
- Nem. Nem ezért.

De kanyarodjunk vissza az egészségnaphoz! 
Véradásra 10 és 15 óra között lesz lehetõsége, de a nap folya-
mán számos más – az Ön és családja egészségének megõrzését
célzó program – is várja.

A "Klubban"elõadások:

• 1 11-tõl : Tiszta forrásból (Az életet adó víz és
tisztításának lehetõségei.)

• 1 12-tõl : Cukorbetegek diétája
• 1 13-tól : Homeopátia a gyógyításban
• 1 14-tõl:  Elsõsegélynyújtás (bemutató)
• 1 15-tõl: A betegség, mint az önismeret tényezõje

A Nagyteremben folyamatosan a  következõ lehetõségek
közül választhat:

• Vérnyomás-, vércukorszint-, és koleszterinszint mérés
• Szem-, és hallásvizsgálat
• Életmód-tanácsadás
• VOLL-féle egészségügyi állapotfelmérés
• Lávaköves masszázs-ágy (Bemutató és próba)

• Aurafotózás
• Zepter fényterápiás bemutató (Az érdeklõdõk közt a

nap végén tombolát sorsolnak ki.)
• Ingyenes, kóstolóval egybekötött ismertetõ az Aloe-

vera termékek jótékony hatásáról
• Masszázs és csontkovácsolás bemutató és próba. (csak

10-13 óráig)
• A szervezet méregtelenítésének lehetõségei
• Csoda-alga

Jöjjön el ÖN is! Egészségünkre!

Egy nap az egészségért…
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Remélhetõleg sok kedves olvasónknak nyújtunk kellemes
perceket azzal, hogy helyi újságunk hasábjain a jövõben bemu-
tatunk olyan embereket, akik városunkban élnek, mindenkép-
pen pozitív személyiségek és valamiben eltérnek, vagy külön-
böznek a nagy átlagtól: pl. különleges munkájuk vagy hobbyjuk
által, kiemelkedõ teljesítményük alapján, vagy egyszerûen úgy
értékeljük, hogy nem mindennapi ember.

"HAZAJÖTTEM, MERT TUDTAM, 
ITTHON KEVESEN VANNAK"

"Az élet csodálatos szépség: az élet megvalósítható álom, 
Az élet játék, amit játszani kell, az élet fájdalom, melyet le kell gyõzni, 

Az élet dal, hogy daloljunk, az élet kaland mellyel szembeszállunk
Végül hozzáteszem: az élet élet, melyet meg kell menteni."

(Calcuttai Teréz anya)

E sorozatban elsõként Dr. Ablonczy László csecsemõ- és gyer-
mekgyógyász, gyermekkardiológus fõorvossal készítettem
interjút.

"Óriási magyar orvosi siker! 2007. október 18-án,
hosszas elõkészületeket követõen megtörtént Magyarország
elsõ gyermek szívátültetése Budapesten, a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézetben".

"Donor nélkül nulla életesélye volt! Már jól van a
szívátültetésen átesett kisfiú" – hallhattuk különbözõ híradá-
sokban, és olvashattuk valamennyi újság címlapján. 

Egy ország drukkolt nap, mint nap Balázsnak, aki orvosainak
köszönhetõen, e nem mindennapi beavatkozás által új esélyt
kapott az életre. Azt hiszem, valamennyien együtt izgultunk a
kis betegért, aki ezután bizonyára októberben ünnepli majd a
születésnapját. Ilyen szenzációs hír hallatán méltán lehetünk –
és vagyunk – büszkék arra, hogy kis hazánkban is vannak olyan
szakmailag felkészült magyar orvosok, akik erre képesek.

Azt azonban talán csak kevesen tudják városunkban, hogy a
szívtranszplantációt végzõ orvoscsoport egyik tagja Dr. Ablon-
czy László – csecsemõ – és gyermekgyógyász, gyermekkardi-
ológus szakorvos, transzplantációs koordinátor – itt él Üllõn a
családjával, innen ingázik naponta kis betegeihez Budapestre, a
Kardiológiai Intézetbe.
Amikor megkerestem azzal, hogy szeretnék vele interjút készí-
teni a helyi újság számára, készségesen mondott igent. A barát-
ságos fogadtatás után, – mielõtt még elsõ kérdésemet feltehet-
tem volna – , megjegyezte: "Ha lehet, magamról csak keveset"
Nem lepett meg ez a kérés, hiszen aki már ismerte Õt elmond-
ta, hogy kedves, közvetlen, és a személyét illetõen nagyon sze-
rény ember. 

Az elõre megfogalmazott kérdéseimet szinte teljes egészében a
szakma köré fontam, mivel az orvosi hivatás az egyik olyan,
amelyben az ember és munkája elválaszthatatlan egység, és az
EMBERT a munkája által lehet megismerni és bemutatni. 

– Honnan indult a pályafutása? – kérdeztem elõször a
kezdetekrõl a Doktor urat.

– Orvos-családból származom, így nem volt nehezen eldönt-
hetõ kérdés számomra a pályaválasztás. Kazincbarcikán szület-
tem, az orvosi egyetemet Debrecenben végeztem. Az orvosi pá-
lyámat Miskolcon kezdtem a Gyermekegészségügyi Központ-
ban, mint neonatológus (újszülöttgyógyász), ezután fordultam a
kardiológia felé.

– Örülünk, hogy Üllõn telepedett le a családjával. Miként
esett a választásuk Üllõre, és hogy érzik magukat itt?  

– Magyarország a kardiológia szempontjából centralizált or-
szág, a képzés Budapesten folyik, így kerültem a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézetbe, a Gyermekszív Köz-
pontba. Munkám miatt Budapest lett volna az ideális lakóhely,
ám feleségemmel nem szerettük volna gyermekeinket a szennye-
zett levegõjû zajos fõvárosban nevelni. Csendesebb, nyugod-
tabb környezetre vágytunk és kertes családi házra udvarral.
Üllõn találtuk meg ezt a helyet. Korábban semmi nem kötött
minket ehhez a városhoz, de szeretünk itt lakni, úgy gondolom,
megállapodunk itt.

– Miben fejlesztené a lakóhelyét, és mi az, amin esetleg
változtatna, ha módjában állna?

– Két dolog hiányzik, ha lenne, sokat jelentene a városnak.
Sajnos egész Magyarországra jellemzõ a kerékpárutak hiánya,
így el kell utazni olyan helyre, ahol adott ez a lehetõség. Épül és
alakul Üllõ, ám a közterek, és a parkok szépítésére, virágosítá-
sára több gondot kellene fordítani, hogy minél barátságosabb
legyen a városkép. Vannak települések, amelyek hasonló anya-
gi kondíciókkal rendelkeznek, mint Üllõ, de talán fontosabbnak
érzik ezeket a dolgokat, és láthatóan többet áldoznak a meg-
valósításukra.

– A továbbiakban szeretnék egy kis bepillantást nyerni a
szakmai életébe, hogy megoszthassam azt is az olvasókkal.
Én elfogult vagyok az egészségügy irányába – hiszen ott
kezdtem a pályafutásomat, mint felnõtt szakápoló, – de biz-
tos vagyok abban, hogy rajtam kívül sok ember érdek-
lõdésére tart számot az Ön hivatása. Valamennyien csodá-
lattal adózunk az orvostudomány fejlõdése- és az orvosok
munkája elõtt. A laikus ember számára sokszor szinte fel-
foghatatlan, amit Önök végeznek. Ilyen többek között a
szervátültetés is. Mit tart az eddigi legnagyobb szakmai si-
kerének?

– Napjainkban a szív és vérkeringés betegségei a vezetõ be-
tegségfajták közé tartoznak, ezért az ellenük való küzdelem a
modern gyógyászat egyik legfontosabb célját képezi. Az utóbbi
idõben sok szó esett a szívtranszplantációról, én is fõként ezzel
foglalkozom. Ez nem az én személyes sikerem, hanem a Gyer-
mekszív Központé, de az én munkám is benne van. Egy olyan
területen, ahol eddig csak elveszítettük a gyermekeket és nem
tudtunk mit tenni, kialakult egy olyan lehetõség, hogy tudunk
segíteni a súlyos szívbeteg gyermekeken.

– Mint tudjuk, Balázs a 7 éves kisfiú volt az elsõ Magyar-
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országon, aki tavaly októberben új esélyt kapott az életre a
szívátültetés által. Milyen hosszú felkészülés elõzte meg a
beavatkozást?
- Négyévi készülõdés elõzte meg. Gyermekeknél a szívtransz-
plantáció sokkal bonyolultabb, mint a felnõtteknél. A felnõtt-
szívátültetésnek már évtizedes hagyományai, tapasztalatai van-
nak Magyarországon, a gyermek-szívátültetésben azonban nem
volt tapasztalatunk. A gyermek-szívátültetés rengeteg olyan
szakmai igényt támaszt, amire hosszú évek alatt kell felkészül-
ni egy csapattal. Minden transzplantációnál, így a felnõttekénél
is az a lényeg, hogy körülbelül akkora szív kerüljön be a beteg-
be, ami befér a mellkasba. Egy 40 kilós felnõttbe nem lehet egy
150 kilós emberbõl kivett szívet beültetni, és fordítva sem. A
transzplantáció nem egyszeri kezelés, hanem egy folyamat. A
betegkiválasztás, az elõkezelés, felkészítés, mûtét és utógondo-
zás tökéletes összhangja biztosítja a legjobb eredményt. 

– Melyek a közeli és a távolabbi célkitûzései?
– A közvetlen cél, a transzplantációs programhoz kapcsolódó

mûszív-program beindítása Magyarországon. A transzplantá-
ciós program nehézségei – amivel számolunk kezdettõl fogva –
az alacsony donorszám. A gyerekeknél különösen kockázatos a
hosszú várakozási idõ, mivel donor híján sokkal hamarabb válik
súlyossá az állapotuk. Erre a problémára lehet megoldás a mû-
szív-program, amellyel a gyermekek ki tudják várni azt az idõt,
ameddig hozzájuthatnak egy új szívhez. 

– Bizonyos esetekben a szervátültetés az egyetlen- és az
utolsó esély a beteg életben maradásához. Köztudott, hogy
világszerte érezhetõ a szervhiány, országosan nagy gondot
jelent a donor hiánya, a szervfelajánlástól való elzárkózás.
Ön lát-e esélyt arra, hogy ez a szemlélet belátható idõn belül
változik, és javulni fog a helyzet Magyarországon? 

– Társadalmi megítélés és egészségügyi kultúra viszonya,
hogyan reagálnak az emberek arra a kérdésre, hogy saját hozzá-
tartozójuk szerveinek felajánlása felõl döntsenek. Az utóbbi
idõben többször elõfordult, hogy a gyerekek kapcsán is fokozó-
dik a felajánlás, ami azt jelenti, hogy talán a köztudatban is
megjelenik az az álláspont, hogy ha már ilyen tragikus esemény
bekövetkezik, hogy valaki elveszíti a gyermekét, akkor mégis
gondol arra, hogy ennek kapcsán meg tud menteni más gyer-
mekeket.

Jelenleg egyébként 10-15 olyan gyermek van az országban,
akiknél valószínûsíthetõ, hogy a következõ években szívátül-
tetésre lesz majd szükség az esetükben.

– Tudjuk, hogy sajnos vannak esetek, amelyek – minden
erõfeszítés és áldozatos munka ellenére – kudarccal végzõd-
nek, és a kis beteget elveszítik. Hogyan éli ezt meg lelkileg,
milyen nehezen tudja feldolgozni ezeket a szomorú esemé-
nyeket?

– Más úgy megélni egy gyermek elveszítését, hogy mindent
megteszünk, ami a rendelkezésünkre áll jelenleg, és más az a
helyzet, amivel 3-5 évvel ezelõtt álltunk szembe: tudtuk, hogy
transzplantációval lenne esélye a betegnek az életre, de Magyar-
országon ez nem áll(t) rendelkezésre. Ez ugyebár jelentõs különb-
ség! Most viszont ott tartunk, hogy mindenkinek megadjuk a
lehetõség szerint a legmagasabb szintû ellátást.

Nagy öröm, hogy elértük azt, hogy ami Nyugaton rendelkezésre
áll, azt meg tudjuk adni a gyermekeknek a kardiológiában. 

– Olvastam Dr. Szatmári András a Gyermekszív Központ
szakmai igazgatójának írását, mely szerint rendkívül ke-
vesen vannak ebben a szakmában, emellett gyenge az után-
pótlás. Komoly aggálya továbbá, hogy "hiába a szakérte-
lem, a tudás, a gerinc, nem tudhatjuk, mikor jön el az a ha-
tár, amikor azt mondják a fiatalok, hogy engednek a külföld
anyagi csábításának, és akkor kellõ számú szakember
nélkül nem tudjuk folytatni a munkát". Hogyan látja Ön ezt
a helyzetet?

– Nincs könnyû helyzetben a gyermekszívsebészet és a gyer-
mekkardiológia Magyarországon. Van kb. 5-6 gyermekszívse-
bész, melyek közül kettõ tartósan külföldön dolgozik. Ezeket az
embereket közel húsz év alatt képezzük ki a legmagasabb szin-
tû gyermekszívsebész szintjére, az ország  pedig elengedi õket.
Nem ad olyan fizetést és olyan megbecsülést, hogy itt tudjanak
nyugodtan élni. Marad három ember, aki ezen a területen dol-
gozik, de ha valaki közülük kiesik, akkor tulajdonképpen vissza-
eshet a szívsebészet, megállhat a szakma.
Én is többször dolgoztam külföldi gyermekszív központban, a
felkészüléshez hozzátartozik a külföldi gyakorlat.  Hamburgban
töltöttem 1 évet, 2006-ban 1 évig Berlinben voltam családostól.
Nehéz eldönteni, hogy az ember külföldön dolgozzon jó anyagi
megbecsülés mellett, vagy nehezebb anyagi körülmények kö-
zött itthon maradjon.  
Mindenki fölteszi magában ezt a kérdést, hogy hazajöjjön-e vagy
ne. Annak idején én is feltettem ezt a kérdést, nekem is dönte-
nem kellett: egy év után hazajöttem Hamburgból, majd Ber-
linbõl is, mert tudtam, itthon kevesen vannak.

Nemes döntés volt! Azt hiszem, valamennyien tudjuk, hogy
ilyen döntést csak "szívvel" hoz az ember. Büszkék lehetünk
arra, hogy ha kevesen is, de vannak ilyen orvosok. Örülhet
a szakma, örülhet Balázs, és örülhetnek annak a csecsemõ-
nek a szülei, aki – e beszélgetést követõen – másodikként
esett át sikeresen Magyarországon szívtraszplantáción, és
örülnek a kis betegek a Klinikán, továbbá mindazok a gyer-
mekek, akik az életet köszönhetik Önnek! 

Doktor úr köszönöm a beszélgetést. Végezetül engedje meg,
hogy szívbõl kívánjak Önnek és családjának nagyon jó egészsé-
get, az orvosi pályáján további töretlen és nagy ívû szakmai sik-
ereket!

Bogdánné Éva
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,
Többen is a fõvárosból járnak ki Üllõre, az Önkormányzat
által fenntartott zeneiskolába tanítani. Egyiküktõl hallottam,
aki maga is félve merte kimondani – hiszen magának is alig
meri bevallani a torz valóságot, de nem fogalmazhat másként,
mint ahogy hallotta – a többnyire felsõsök által egyöntetûen
megfogalmazott reagálást, hogy "CIKI Üllõn zeneiskolába
járni." 
Elgondolkodtató. Mégpedig az, hogy vajon hol vannak a gyer-
mekekért felelõs felnõttek, akik nyilvánvalóan értesülnek a
negatív beállítottságú hangadók véleményérõl, s felülbírálat, s
mélyreható gondolkodás nélkül sodródnak lefelé, és viszik a
gyermekeket is ebbe az irányba. (Lehet, hogy talán észre sem
veszik!?) 
Nem a zeneiskolának ciki, ha nem jönnek tovább az iskolás
gyermekek! Azt gondolom, Kodály, Bartók, Liszt – akik által
a zene értéke akaratunktól függetlenül is megmarad –
hazájában az a ciki, ha nem tud valaki egy örök érték mellett
voksolni.  
Bizonyára naivitás részemrõl azt feltételezni a felnõttekrõl, azt
gondolni, azt várni, hogy a felnõtt ne csak elvárja, hogy
felelõsséggel végezze a zenetanár a zenetanítás gyönyörûséges
munkáját, hanem hogy õ maga is felelõsséggel terelgeti a gyer-
mekek értékítéletét, és az értékrõl elismerõen beszélget vele.
Ki irányítsa a bontakozó gyermeki lélek figyelmét, ha nem az
érte élõ, érte mindent megtevõ felnõtt? Valóban mindent
megtesznek a gyermekekért?  
A ciki az, ha nem javítja ki a felnõtt a felsõs gyermeket, ha

ilyet hall: ciki zeneiskolába járni. Ez a zenetanár meghallotta a
baj forrását. Ha félve is, hogy tényleg jól hallotta-e, de bölcsen
szóvá tette. Ezt teszem én is. Hány, de hány felnõtt sajnálkozik
azon, hogy nem taníttatták szüleik, vagy nem hívták fel a zene-
tanulásra a figyelmét tanárai (mert esetleg nem ismerték fel a
zenetanulás személyiséggazdagító, vagy jótékony, vagy akár
terápiás jelentõségét). Felnõtt fejjel sokkal nehezebb meg-
birkózni a hangszertudással. A gyermeki életkor sajátossága a
hangszertanulás elsajátítása. Ezért mûködteti a városi önkor-
mányzat is ezt az intézményt, hogy ide járjanak hangszeres ze-
nét tanulni a gyermekek. Igaz, ide nem kötelezõ járni, és tiszte-
letben is tartjuk ezt az elvet. Mi sem tesszük kötelezõvé a zene-
tanulást, mint sok zenei tagozatos iskolában ezt megteszik.
(Emiatt aztán jelentõségét veszti, azaz nincs is értéke a ciki-
zésnek. ) 
Mi csupán felajánljuk e lelket nemesítõ, egyéni foglalkozást. A
felnõttnek csak annyi lenne a dolga, mint a futóversenyen, ahol

a kifáradt versenyzõt idõnként megsegíti lelkesítõ bekiabálásá-
val. Nem megijeszti hangoskodásával, hanem lendít elõrehala-
dásán. Ezen gondolkodtam el. Mert nem kell kitûnõ iskolai
bizonyítvány a zenetanuláshoz! Csak a bíztatás, a kitartásra
nevelés a megfáradt idõszakokban! Lehet, hogy egy gyermek
nyelvérzéke gyenge, vagy a testnevelésórán esetlen a mozgása,
netán a számok vagy a történelmi évszámok terén hadilábon
áll? Miért lenne neki ciki megpróbálni a zenei érzék fejlesz-
tését? Talán itt kerülne egyensúlyba az egyénisége! Elgondol-
kodtak-e már ezen?
Más kérdés a tanárváltás kérdése. Személyes kötõdések ala-
kulnak ki az egyéni oktatás által növendék és zenetanár között.
Ez nagyon jó a gyermekek személyiségének fejlõdése során.
Az egyéni oktatás figyelembe tudja venni a személyiséget. A
zenedarabok választását egyénre lehet szabni, míg a csoportos
oktatás gyakran egységesít. Tényleg ciki a gyermek személyi-
ségét egyénre szabottan fejleszteni? 
Elgondolkodtató. Aki úgy van vele, hogy elfogadta és beletö-
rõdött abba, hogy kedves zenetanára elhagyta a zeneiskolát és
növendékeit, s életébõl most már nemcsak a zenetanár hiány-
zik, hanem a zene is, vagy úgy érzi, hogy mégis szeretne hang-
szerén tovább játszani, keresse fel újra a zeneiskolát, és foly-
tassa tanulmányait! Garantált, hogy se rosszabb, se szegé-
nyebb nem lesz az, aki zenével is foglalkozik. Egyáltalán nem
igaz az, hogy ez ciki lenne!
Ebben az iskolában nem jellemhiba kitartóan, rendszeresen
gyakorolni, a mûvészet értésének megszerzéséért fáradozni
éveken át. Erõs jellemet és a segítõ, felelõs szülõi hátteret mu-
tatja az, aki kitart a zenetanulásban.. Számunkra egyáltalán
nem ciki az, ami érték. A mi szívünket inkább átmelegíti az
értékessel foglalatoskodni.
Az egyénre szabott a zenetanítás során a gyermek rátalálhat az
önmaga által létrehozható szépség lehetõségére. 
Könnyû és gyors sikert nem ígérhet az igazi mûvészet. Így a
zenemûvészet, a zenetudomány sem. Az éveken át tartó zene-
tanulás hozzásegít e szépséghez, s ezenfelül – bizonyítottan –
finomítja is az egyéniséget. Ez lenne hát ciki? Hogy finomul a
lelkünk? Ne sodródjunk a hangadókkal! Gondolkodjunk néha
errõl is a gyermekek és a saját békénk érdekében!
Az elmúlt 15 év munkája alapján az országos minõsítés során
az Üllõi Harmónia Zeneiskola a KIVÁLÓAN MEGFELELT
minõsítést kapta! Érdemes ezen is elgondolkodni! A minõsé-
gre törekvés korában! Velünk együtt lehet örülni a lelkesedés-
sel és kitartó munkával elért kiváló elismerésnek. 
Köszönjük, aki ezt teszi! 
Bátran vállalom, hogy szerintem a mûveltség, a zene egyéni
mûvelése egyáltalán nem ciki! 

Üllõ,2008. március 
Pechtolné Kis Melinda

ZENEISKOLÁBA JÁRNI?

CIKI
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Hosszú idõ óta problémát jelent, hogy a városunk területén található erdõket ismeretlenek telehordják
szeméttel. 
Itt a tavasz, ébred a természet, eljött a kirándulások ideje, akár gyalog, akár kerékpárral. Az Üllõ környéki
erdõk ideális helyszínei lehetnének ilyen családi programoknak, ha nem szemétlerakónak használnák egye-
sek!

Az Üllõ -Vasad Környezetvédõ Vadásztársaság – mint eddig minden évben, – az idén is felvállalta, hogy
megszervezze az erdõ kitakarítását. Ehhez kérjük az üllõi polgárok segítségét!

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért, találkozzunk április 19-én szombaton reggel 8:00 órakor a Va-
dászháznál és közösen tisztítsuk meg az erdõt az ott lerakott szeméthalmoktól!
Mindenki hozzon magával védõkesztyût, lapátot, esetleg vasvillát!
A vadászház megközelíthetõ:  A 4-es fõútról Monor irányába a Rojcsik Vendéglõ  ("Péterbácsi ") utáni
bekötõút - Széles út – jobbra, majd a második dûlõ jobbra, vagy  Üllõn a Gyár utca végén lévõ  Vasad felé
vezetõ úton , amely egyenesen oda vezet. ( Eligazító jelzés lesz kihelyezve)

A jól végzett munka jutalma egy tányér finom bográcsgulyás, a Vadásztársaság jóvoltából!

További információt nyújt: Petz Mátyás a 06-30-9648-728 telefonszámon

Bácskai József
alpolgármester

FELHÍVÁS! Tisztelt Üllõi Lakosok!

Te is elsajátíthatod a társastánc alapjait, (szamba, cha-cha-cha, 
angol keringõ, tangó,,,stb.) 

Az Üllõi Közösségi Házban, május 9-én induló tanfolyamon!
Várunk szeretettel minden pénteken, kicsiket, nagyokat, párokat!

Valamint szeretettel várunk 10-16 éves fiúkat a már mûködõ Latin táncok tan-
folyamunkra! Érdeklõdni:06 30 382 3482

Emlékszel?
„Megatánc“,

„Szombat esti láz!“
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Felvétel
Budapesti építõipari cég 

hosszú távra munkatársakat keres: 
kõmûves, ács, állványozó,
segédmunkás munkakörbe.

Szállítás biztosítva.

Érdeklõdni: 06-30/948-5397
06-1/388-7299

Feladata:
– Beérkezõ projekt információk feldolgozása
– Árajánlatok készítése, nyomon követése
– Megrendelõkkel, ajánlatkérõkkel 

történõ mûszaki, kereskedelmi egyeztetés

Elvárások:
– Épületgépész vagy mûszaki felsõfokú végzettség,
– Mobilitás, B kategóriás jogosítvány
– Felhasználói szintû számítógépes ismeret

– Monori vagy Monor vonzáskörzetében lévõ lakhely

Elõny:
– Kereskedelmi gyakorlat,
– Angol vagy német nyelvismeret

Fényképes 
önéletrajzokat 
a következõ 
címre várunk:

cím:
2200 Monor, 
Mátyás K. u. 11.     
e-mail:
hr@bandk.hu

AA  BB  &&  KK  KKfftt..  PPrroojjeekktt  mmaannaaggeerr  mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreess
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Az optimális vérnyomásérték 120/80 Hgmm.
Ha a határértékek meghaladják a 140/90 Hgmm-t magas
vérnyomásról, azaz hipertóniáról beszélünk, ami kezelést
igényel. A tünetek nem jellegzetesek ezért ezt a betegséget
néma gyilkosnak is nevezik. Néhány gyanújel azonban
jelezheti, felhívhatja figyelmünket arra, hogy valami nincs
rendjén.
A gyakori fejfájás, szédülés, hányinger, fülzúgás, nyugtalan-
ság, álmatlanság, mellkasi nyomás, felerõsödõ szívdobogás,
látászavar, orrvérzés mind árulkodó jel lehet. 
Szomorú adat, hogy minden harmadik, vagy negyedik ember
magas vérnyomású, de csak minden tizedik tud róla. A
kezeletlen magas vérnyomás hosszú távon károsítja szervein-
ket, és így visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el
szervezetünkben is. Súlyosabb esetben akár szívinfarktust,
agyvérzést, vesebetegséget, vakságot okozhat. Szövõdmé-
nyeivel korai halált is eredményezhet. Az idõsebb korban
jelentkezõ cukorbetegség kialakulásában is nagy a szerepe. 
A hipertóniára való hajlam családon belül is öröklõdhet. Kü-
lönbözõ környezeti tényezõk szükségesek ahhoz, hogy a
hajlamból betegség alakuljon ki. 120/80 és 140/90 Hgmm
közötti vérnyomásértékeknél elõször az életmódon kell vál-
toztatni. Ezzel az esetek legnagyobb részében gyógyszerek
nélkül is fenntartható az elfogadott érték. Nagyon fontos a
vérnyomás gyakori ellenõrzése. Ezt a rendelõben, a gyógysz-
erészi gondozásban résztvevõ gyógyszertárakban, (Üllõn a
Szent Ilona Gyógyszertár is) vagy akár otthon is elvégezheti
egy megbízható készülékkel. 
Milyen módon védekezhetünk a magas vérnyomás ellen?
Iktassuk ki életünkbõl a kockázatot növelõ tényezõket. A
helyes életmód önmagában is vérnyomásrendezõ hatású.
Legfontosabb teendõink saját állapotunk õszinte felmérése
után:

– a testsúlycsökkentés,
– a rendszeres testmozgás,
– a túlzott alkoholfogyasztás mellõzése,
– a koffein tartalmú italok mértékletes fogyasztása,
– a só fogyasztás csökkentése, 
– a dohányzás elhagyása,
– a rendszeres, lazítás, kikapcsolódás és pihenés.

Nézzük a fentieket részletesen! 
• A túlsúlyról

Az elhízottak között kétszer gyakoribb a hipertónia, mint nor-
mál esetben.
A fogyást a kalória-bevitel csökkentésével, és a testmozgás
fokozásával együttesen érhetõ el. Fontos a nassolás és luxus-
kalóriák (alkohol, édesség) minimálisra csökkentése. A
kenyérbevitelt is korlátozni kell a szénhidrát tartalma miatt.
Ha sikerül 10 kg-tól megszabadulnunk, akár 20 Hgmm-rel is
kevesebb lehet vérnyomásunk felsõ értéke. Fontos a lassú
fogyás és az elért testsúly megtartása. A helyesen kivitelezett
DASH diéta, amely gyümölcsben, zöldségben, alacsony zsír-
tartalmú tejtermékben gazdag, telített zsírsavakban szegény,
kevés koleszterint, sok kalciumot, magnéziumot és rostot tar-

talmaz, energiatartalma kevesebb, mint 2000 kcal, eredmé-
nyes lehet. 

• Az alkoholfogyasztásról
Az alkoholfogyasztás emeli a vérnyomást. A megengedett
mennyiség 25g, ami megfelel 2dl bornak, másfél deci pezs-
gõnek, vagy fél liter sörnek. Nõknél az elõbbi mennyiségek fe-
le megengedett. A vörösbor kis mennyiségben való fogyasztása
a vérkeringésre összességében jó hatású. 

• A sófogyasztásról
Hogyan kerül a só szervezetünkbe? 15%-ban sózással 10%-
ban természetes élelmiszerekkel, és 75%-ban tartósított élel-
miszerekkel. A só emeli a vérnyomást, sõt rontja a gyógysze-
rek hatékonyságát. Ha sikerül csökkenteni a bevitelét, akár 8
Hgmm vérnyomáscsökkenést is elérhetünk.
Az ételeink nátrium tartalma maximum 1gramm lehet.
Hogyan csökkentsük a sóbevitelt?

– kevesebb sót használunk fõzéshez,
– kerüljük az utánsózást,
– inkább ízesítsük ételeinket fûszernövényekkel, 
– használjunk nátriumszegény, kalciumban gazdag sót,
– kevés csipszet és sós ropit együnk,
– igyunk alacsony nátrium tartalmú ásványvizet
– mérsékelten fogyasszunk füstölt, pácolt és fõként nátri-

um-benzoáttal tartósított élelmiszereket.  
Rövid idõ alatt hozzá lehet szokni a sószegény ételekhez.

• A dohányzásról
A cigaretta káros hatásait külön cikk tárgyalja a késõbbiek-
ben. A dohányzásról való végleges leszokáshoz erõs
elhatározás, akarat és kitartás szükséges, amely mellett jó, ha
gyógyszeresen is támogatjuk szervezetünket. 

• A pihenésrõl
Fontos, hogy életünket úgy tudjuk élni, hogy a munka és a
kikapcsolódás összhangban legyenek. Mindannyiunk szerve-
zetének pihenésre, is szüksége van az újrakezdéshez.
Ha az életmódváltozás nem hoz eredményt, akkor
következhet a gyógyszeres kezelés, ami az esetek legnagyobb
részében életfogytig tartó gyógyszerszedést jelent. A vérnyo-
más optimális beállításához gyakori mérés szükséges. Nagyon
fontos, hogy az elõírt gyógyszereket rendszeresen, megfelelõ
dózisban, ugyanazon idõpontokban szedjük. Ha sikerül gyógy-
szeresen a kívánt vérnyomásértéket elérni, a vérnyomáscsök-
kentõ szedését nem szabad abbahagyni.
A betegség felismerése után életmódváltással, és gyógyszeres
kezeléssel általában két hét alatt a vérnyomás rendezõdik, így
megóvhatjuk magunkat a további súlyosabb következmé-
nyektõl.
A közérzet javul, az élet aktívabbá, és könnyebbé válik.
Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak, és ne feledjék, egyénre
szabott tanácsokat szívesen adnak orvosaik és gyógyszerészeik!  

Szerkesztette: 
dr. Lõréné Rónaszéki Beáta

dr. Lõre Attila

A magas vérnyomásról
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MAJÁLIS A VÁROSI SPORTCSARNOKNÁL.

A SZEMÜNK FÉNYE NAGYCSALÁDOSOK ÜLLÕI EGYESÜLETE
AZ ÜLLÕI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL IDÉN IS MEGRENDEZI A MAJÁLIST.

PROGRAMOK

10.30 Tündüs Manó gyermekmûsor
11.30 Anyáknapi köszöntõ
12.00 Táncbemutató
12.30 A Kiskakas gyémánt félkrajcárja

(a nagy családos gyerekek elõadásában)
13.00 Az Ogre kutyaiskola bemutatója
14.00 Zenés gyermekmûsor
15.00 Gyermek szépségverseny
16.00 Tátika
16.30 Dócs Péter operett slágereket ad elõ Mezei Márta zongora kiséretében
17.00 Jam Land Tánciskola bemutatója
17.30 Eredményhirdetések
18.00 A RetroTeam zenekar nosztalgiakoncertje
19.00 Tombola
20.30 A Két Zsivány mulatós sztárcsapat mûsora
21.30 Disco

LLééggvváárr,,  aarrccffeessttééss,,  lluuffiihhaajjttooggaattááss,,  zzssáákkbbaammaaccsskkaa,,  
üüggyyeessssééggii  ééss  ccssaappaattjjááttéékkookk,,  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzáássookk  ééss  mmááss  éérrddeekkeessssééggeekk..

EEggéésszz  nnaapp  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzûûrréésseekk,,  bbeemmuuttaattóókk..

Mindenkit 

szeretettel várunk!



ÜGYVÉDI IRODA 
NYÍLT 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. 

§ §

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

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

Fényre sötétedõ 
Szemüveglencsék üveg,

mûanyag, multifocalis
(piogresszív)

30% kedvezménnyel
új szemüveg vásárlása esetén

Színes névjegykártya 
laminálva, rövid határidõvel! 

Fotók kicsinyítése és nagyítása 
a helyszínen is!

Hûtõmágnes készítés 
10 db-tól!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Telefaxolás, fénymásolás,
színes nyomtatás 
A/4-es méretig 

Elektronikus telefonegyenleg
feltöltés

Pannon, T-Mobil, Vodafone

e-mail: gabikonyv@citromail.hu
honlap: www.gportal.hu/portal/gabikonyv

Nyitva tartás:
Hétfõ - Péntek: 9-17 óráig, 

Szombat: 9-12

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.



HITELÜGYINTÉZÉS.
PETRICSNÉ RAKOS ZSUZSANNA

• LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
• ÉPÍTÉSRE

• SZABADFELHASZNÁLÁSRA
• KÖZALKALMAZOTTI, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK

• VÁLLALKOZÓI HITELEK
• SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS

HÍVJON BIZALOMMAL !
06/70 610 2930

Üllõ központjában,
kertvárosi övezetben,
új téglaépítésû házban
42-78 m

2
-es lakások

eladók. 
15 m2 terasszal, saját
kerttel, gépkocsibeál-
lóval. Spanyol burko-
latok, klímaberende-
zés, riasztórendszer.

Szoc. pol., illeték-
mentesség lehetsé-
ges, hitel akár 0%
önerõvel!

Ár: 12,9 - 17,9 m Ft



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!

- 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

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

TermØkeink:

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





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

}
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Nyilvántartási szám:
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