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Május - Pünkösd hava

Május 4. - Flórián napja
Szent Flórián ünnepe.
Tûzoltók, tûzzel dolgozók védõszentje.

Május 12-13-14. - Pongrác-Szervác-Bonifác,
Ókeresztény vértanúk.
A  fagyosszentek után hirtelen lehûlés követ-
kezhet be.

Május 16. - Nepomuki Szent János
A gyónási titkot megõrzõ cseh vértanú ün-
nepe, a hajósok, derelyések, hídvámosok vé-
dõszentje;

Május 25. - Orbán napja (Szent Orbán fagyos-
szent)
A szõlõtermesztõk, kádárok, kocsmárosok
védszentje; Áldozócsütörtök - Jézus menny-
bemenetelének ünnepe, húsvétot követõ
negyvenedik nap.

Pünkösd - az egyház születésnapja
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek
leszállt az apostolokra. A húsvétot követõ
ötvenedik napra esik Pünkösdvasárnap május
10-e és június 13-a között.

Szentháromság vasárnapja
A Szentháromság ünnepe, Pünkösd utáni va-
sárnap.

Úrnapja - Az Oltáriszentség ünnepe
Pünkösd utáni második csütörtök.
Körmenet, úrnapi sátor az oltárok fölött; az  
úrnapi sátor növényeit, virágait gyógynö- 
vényként használták.



Szeretettel köszöntjük az édesanyákat ezzel a verssel
anyák napja alkalmából.

DDSSIIDDAA  JJEENNÕÕ::    HHáállaaaaddááss

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

E-mail: graskft@gras.hu • www.gras.hu • Telefonszám: 06 29 320-264
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A Parasportnapot 2008. április 12-én ren-
deztük meg az elmúlt év júliusában átadott
Üllõi Városi Sportcsarnokban. A Sportcsar-
nok modern, teljesen akadálymentes kiala-
kítása minden szempontból tökéletesen
megfelelt a rendezvény céljainak. 

A Parasportnap regionális jellegû volt, az egész megye területé-
rõl üdvözölhettünk résztvevõket a több száz megjelent között. A
rendezvény kiemelkedõ volt abból a szempontból is, hogy fo-
gyatékosok, kevésbé sérültek és egészségesek ugyanúgy együtt
mozogtak, sportoltak, mint idõsebbek és fiatalabbak, amatõrök
és kevésbé amatõrök.

A Parasport megrendezése és lebonyolítása sok szervezést és
idõt igénylõ, nehéz feladat. Külön köszönettel tartozunk Dienes
Andrásnak, a Sportcsarnok igazgatójának és Makai Rózsikának,
Egyesületünk alelnökének, akik áldozatos munkájukkal egy na-
gyon szép nappal ajándékoztak meg minket.

Az Üllõi Csajok Kézilabda csapat, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola tanárai, a Szülõi Munkaközösség tagjai és az Üllõi
Nagycsaládosok Egyesületének tagjai bonyolították le a "sport-
versenyeket". Köszönjük nekik a lelkes hozzáállást, a sok mun-
kát és azt, hogy idejüket, energiájukat nem kímélve segítették a
rendezvényt. Lengõ teke, kosárra dobás, kiskapura rúgás-dobás,
ping-pong, sakk, bocsa labdajáték, kerekes-székes ügyességi
verseny sportágakban mérték össze tudásukat a résztvevõk. 

A díjazás - az elmúlt évben Ócsán megrendezett parasportnap
ötletét átvéve – különleges módon történt. Úgynevezett "para-
bazárt" nyitottunk, ahol a támogatóinknak köszönhetõen renge-
teg kisebb-nagyobb édesség, ajándéktárgy, játék várta a sporto-
lókat. A sportteljesítményekért a résztvevõk pontokat kaptak,
azokat váltották be ajándékokra a "para-bazárban". Eredeti cé-
lunk szerint mindenki hozzájuthatott – ha csak csekélységhez
is- valamilyen ajándékhoz, mert már azt is díjaztuk, ha valaki
benevezett egy sportágra. Ismerjük el, ahhoz nagy bátorság kell,
hogy kipróbáljunk valamit, amiben nem biztos, hogy mi va-
gyunk a legjobbak.

A rendezvényt 10 órakor Kissné Szabó Katalin, Üllõ Polgár-
mestere nyitotta meg. A sportolás, a játék után 13 órakor ebéd
következett, amit a Civil Kht. lelkes "fõzõcsapata" – Laczkó
Lajosné vezetésével – produkált mindenki nagy megelégedésére.
Ebéd után bemutatót tartott Mányik Richárd, négyszeres agility
világbajnok, Filip nevû, mozgássérültet segítõ kutyájával. Ri-
csinek igen nagy sikere volt, de be kell valljuk, hogy kutyájának
talán még egy kicsit nagyobb volt a rajongó tábora. A nap záró
mûsorszáma a Budapest Roll Dance kerekes-székes táncegyüt-
tes volt.

A Parasportnap fõ támogatója a SPAR Magyarország Kft. volt.
Ajándékokkal, édességgel, élelmiszerrel sokan támogatták ren-
dezvényünket.

A.N.D 2007 Kft
Ágika Boltja
Cadbury Wedel SpZoo Magyarország
Cartaco Kft.
Corso 2000 Bt. Zöldség - Gyümölcs
Csipet Élelmiszeripari Vállalkozás
Erzsike Háztartási Boltja
Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt
Hableány Lakástextil
Keltike Látványpékség FORNETTI
Lolly Cukorkagyár
Mirelhús Bt., Vad Gábor Húsboltja
Molnár László Húsboltja
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Oázis Kertészet
Penny Market
Ré-ba Zöldség Gyümölcs
Sara Lee Hungary Zrt.
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft
Unilever Magyarország Kft.
Virág Kozmetika

Üllõ Város Önkormányzata

Árpád Fejedelem 
Általános Iskola
Csetneky Klára tanárnõ
Oláh Jánosné, Anikó tanárnõ

Szülõi Munkaközösség

Üllõ Városi Sportcsarnok

Csajok Kézilabda Csapata

CIVIL Szolgáltató Kht.

Támogatóink Együttmûködõ 
partnereink

PARASPORTNAP, ÜLLÕ, 2008. 04. 12.

AZ ÜLLÕI SPORTCSARNOK VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT!
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Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a Majálist.
Szerencsére az idõjárás is kedvezett, mert egész nap szép idõnk
volt. Testvérvárosunk a Püspökladányi Nagycsaládos Egyesület
megszervezte, hogy itt lehessenek. Különbusszal érkeztek és a
családokkal az egész napot itt töltötték. Környezõ helységekbõl
is többen jöttek szórakozni: Inárcs, Ócsa, Monor, Vecsés stb.
Polgármester Asszonyunk 10 órakor megnyitotta az ünnepséget,
utána átadta a szót Haraszti Mária elnök asszonyunknak. Egész
nap folyamatosan a színpadon fellépõk szórakoztatták a jelen-
lévõket. Három különbözõ ugrálóvár várta a kicsiket, nagyokat.
Nagy sikert aratott.
A kézmûves foglalkozás folyamatosan vonzotta a gyerekeket és
a kreatív szülõket. A korongozó mûvészúr felkeltette a gyerekek
érdeklõdését, maradandó agyagedényeket alkottak. 
Köszönjük. A Budapesti VI. kerületi Ren-
dõrség szervezésében biciklis ügyes-
ségi verseny és tesztlap kitöltési le-
hetõség volt a gyermekek számára.
Külön helyiségben egészségügyi fel-
mérés várta a felnõtteket, Aura-foto, masz-
százságy, Bioptron lámpa stb. A szépségver-
senyen kicsik és nagyok boldogan vettek részt.
Este tombola került kisorsolásra sok-sok értékes
ajándékkal.

A nap zárásaként, 19 órakor a Retro-team szórakoztatta a 40-
50-60 éveseket visszamenve az idõben. 
Összességében a napunk jól sikerült, de mindez nem jött volna
létre támogatóink nélkül.

Köszönjük a támogatást a Polgármester Asszonynak, a Polgár-
õröknek, a Városi Sportcsarnok üzemeltetõjének, Dienes And-
rásnak.

Üllõi "Szemünk Fénye" Nagycsaládos Egyesület

Üllõi Majális

Kedves Üllõiek!

Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak,
akik április 26-án délután akár egy tõ virággal, vagy munkájuk-
kal, vagy csak segítõ szándékukkal hozzájárultak a – Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által szervezett -
"Virágos Üllõért"  elnevezésû akciónkhoz. Akik virágot hoztak,
illetve segítettek az ültetésben sorsjegyet kaptak, melyet az
augusztus 20-án megrendezésre kerülõ ünnepségünkön fogunk
kisorsolni. A nyeremény fõdíja 2 db kerékpár lesz!
Az ültetésben részt vett a lakosság apraja s nagyja, és a város
vezetése is.  Csodálatos érzés volt, hogy pici gyermekek is szü-
leikkel együtt virággal a kezükben érkeztek. Az idõjárás is kel-
lemes volt, kedvezett a munkához, amit a rendkívüli szombati
munkarend miatt délután 13-órakor kezdtünk meg. Nagy örö-
münkre, sorra érkeztek a felajánlott növények, a virágok egyre
csak szaporodtak, így kevésnek bizonyult a felásott terület.
Munkacsapatokat kellett kialakítanunk, hogy a növények
megfelelõ helyre kerüljenek. Az idén már eljutottunk a Re-
formátus templomig, bízunk abban, hogy évrõl-évre növekedni
fog a virágokkal tarkított terület, ami megtöri az egyhangúságot,
és egyre szebbé válik a városunk.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon képviselõtársaim-
nak, és a hivatal dolgozóinak, akik személyesen is részt vettek a
virágosításban, valamint azoknak is, akik az egyéb elfoglaltsá-
guk miatt munkájukkal nem-, de virággal hozzájárultak ennek a
szép napnak a sikeréhez.

Külön szeretném megköszönni Dr. Balázs László úrnak a nagy
összegû felajánlását, amit városunk szépítése érdekében nyújtott.

Öröm volt látni, hogy nagyon sok kedves és jóérzésû ember él
itt, illetve költözött ide ÜLLÕRE és vett részt az akcióban.
Drága Gondi István /mindenki Pista bácsija/ is velünk volt egész
délután, tolta a kis talicskáját és boldogan locsolta a virágokat.
Kérem a fiatalabb nemzedéket, kövessük példáját, igyekezzünk,
megóvni, megvédeni városunk és lakóhelyünk környezetét!

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Eddig sem volt kétséges, de mostanra már bebizonyosodott, hogy a szép, tiszta, virágos környezet sokunk számára értékes és fontos.

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/29 320-023
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N Á L U N K  T Ö R T É N T

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

Folyamatos probléma, hogy egyesek szemétlerakónak használ-
ják erdõinket, külterületeinket.
Amellett, hogy esztétikailag rontja a város képét, közegészségü-
gyi problémákat is felvet a kialakult helyzet.
Idén is, mint minden évben, az Üllõ-Vasad Környezetvédõ Va-
dásztársaság megszervezte az említett területek kitakarítását.
Elõzõ számunkban felhívást intéztünk a lakossághoz, hogy csat-
lakozzon az akcióhoz, de ez nem talált nagy visszhangra! (Kö-
szönhetõ talán az esõs idõnek is.)
Április 19-én, reggel nyolckor találkoztunk a vadászokkal a va-
sadi vadászháznál. A képviselõk közül részt vett a szemétsze-
désben Fazekas Violetta, Varga Norbert, (illetve barátnõje, a kis
számú civil egyikeként), valamint e sorok írója, Bácskai József
alpolgármester.
Vida Bernadett, a Városüzemeltetõ Kft. vezetõje, és Tóth Béla
a Városfenntartó Gondnokság vezetõje a dolgozóikkal szintén
részt vettek az akcióban.
Kilenc konténer és két utánfutónyi szemetet vittünk el a vasadi
szemétbányába, melyek összetétele igen vegyes volt. Kibelezett
háztartási gépek, bútorok, autógumik, szélvédõk összetörve, sitt,
pelenkák, stb.
A szemét egy része vélhetõen nem helyi eredetû, gyakran jön-
nek akár Pestrõl is, hogy megszabaduljanak a feleslegessé vált
tárgyaktól. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem a szemét-
szállítással foglalkozó szolgáltatóval szállítatják el, hanem
csak kivitetik a szemetet a határba, erdõbe!
Amellett, hogy ez szabálysértés, bûn is az eljövendõ nemze-
dékekkel szemben, hisz ezen anyagok nagy része nem bom-
lik le, erõsen szennyezi a környezetet!
Nem elegendõ évente egyszer akciószerûen felszedni az össze-
gyûlt szemetet, hanem valódi megoldást kell találnunk a helyzetre!

A megoldási javaslatok között felmerül egy hulladéktároló léte-
sítése, a mezõõri szolgálat felállítása, az illegálisan lerakott sze-
mét folyamatos elszállítása a közmunkások, vagy a Városüze-
meltetõ Kft. által, stb. Mindezeknek azonban költsége is van,
amit a város egyedül nem képes felvállalni, figyelembe véve azt
is, hogy a szemét nagy része nem közterületen található! Ebben
a földtulajdonosoknak is anyagi áldozatot kell hozni, mindamel-
lett el kell ismerni, hogy õk is csak áldozatok, mert nem tehet-
nek róla, hogy valakik hozzájuk hordják a szemetet!
Közös feladat tehát az áldatlan állapot megszüntetése az élhetõ
környezet megtartása érdekében! Emellett már kisgyermek kor-
ban el kell kezdeni a környezettudatos nevelést, és otthon is jó
példát mutatni a fiataloknak!

Bácskai József
alpogármester

SZEMÉThegyek

Üllõ Város területén 2008. május 24-én, szombaton kerül sor a
rendszeres évi lomtalanításra. 
A szállítójármûvek reggel 7,00 órakor indulnak összeszedni a
lomot a városban, ezért kérjük Önöket, hogy a hulladékot a kora
reggeli órákban helyezzék ki az ingatlanuk elé. Az elszállítandó
hulladékot úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármû és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növény-
zetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás ve-
szélyével.
Egy utcában csak egyszer mennek végig a begyûjtõ jármûvek, te-
hát nem áll módunkban a késõbb kihelyezett lomot elszállítani.
Mi minõsül lomnak?
A háztartásokban keletkezõ azon hulladék, amely a szabvány
gyûjtõedényzetben méretére, nagyságára tekintettel nem helyez-
hetõ el. Ilyenek például a háztartási berendezési és felszerelési
tárgyak, bútorok, stb.
Veszélyes hulladék (mint pl.: hûtõszekrény, tv, vegyszerek illet-
ve ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj stb.) és épí-
tési-bontási törmelék kihelyezése tilos!

Továbbá értesítjük a T. Lakosságot, hogy Üllõ Város Önkor-
mányzata ELEKTRONIKAI HULLADÉK- és SZÁRAZELEM
GYÛJTÉSI AKCIÓT, HULLADÉKGUMI-, GUMIABRONCS
BEGYÛJTÉST is szervez.
Ezen hulladékok begyûjtése a Polgármesteri Hivatal udvarán
lévõ raktárban történik az alábbi idõpontokban:

2008. május 23-án pénteken 8,00 órától 18,00 óráig,
24-én szombaton 8,00 órától 14,00 óráig.

A lakosság a felügyelettel ellátott raktárban, az alábbi elektroni-
kai hulladékokat helyezheti el: 
TV, monitor, háztartási kis- és nagygép, (mosógép, hûtõszek-
rény, kenyérpirító, mikrosütõ, stb.) szórakoztató elektronika
(magnó, rádió, videó, stb.) szárazelemek, telefon-, számítógép-,
kisgép akkumulátorok elektromos játék, mobiltelefon, számító-
gép, billentyûzet, telefon, faxgép, fénymásoló, stb.

A hulladék gumi, - gumiabroncs begyûjtése a Polgármesteri
Hivatal mögötti üres területen (Deák Ferenc utca vége) történik!

Üllõ Város Polgármesteri Hivata

LOMTALANÍTÁS 2008
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A drog az az életveszélyes probléma, amelyet
ha nem oldunk meg idõben, akkor a társa-
dalom nyakába szakadva óriási terheket jelent.
Ez a jelenség már a sportban is megfigyel-
hetõ, hiszen a doppingszerek listáján is

számtalan utcai kábítószer szerepel. Mindannyiunk felelõssége, hogy egy biztonságos
jövõ lehetõségét hagyjuk gyermekeinkre. Drogok jelenlétében ez nem lehetséges.

Hiszünk abban, hogy a Drogmentes Magyarországért Maraton is egy hatékony eszköz
arra, hogy ráirányítsuk a közvélemény figyelmét erre a veszélyre.

A programhoz több neves sztár is csatlakozott, nevét adta többek között : Beleznay
Endre (színész), Erdei Zsolt (profi ökölvívó bajnokunk); Görbicz Anita (világ legjobb
kézilabdázója 2006-ban); Sipos Péter (Irigy Hónaljmirigy együttes énekese); Martinek
János (Olimpiai-, Világ- és Európa bajnok öttusázó); Gálvölgyi János (Kossuth-díjas
színész, érdemes mûvész ) és még sokan mások.

Ennek keretében 2008. április 12-én startolt Magyarország legnagyobb drogellenes
programja, "Drogmentes Magyarországért Maraton", hogy 42 napon, 300 telepü-
lésen keresztül, közel 2000 kilométert megtéve felhívták a fiatalság figyelmét a drog-
mentes, tiszta életért. 

Programról bõvebb információ a  

www.drogmentes.hu honlapon található

A Maraton április12-én indult a Duna Plaza-tól, amely Üllõ városát is elérte 2008.
április 13-án. Ócsa felõl érkeztek a futók Üllõ település táblájához, ahol Csetneki
Klára testnevelõ tanárunk maréknyi gyerekserege csatlakozott.

A találkozás pillanata

A közös futás után a Penny Market áruház parkolójában rövid pihenõvel egybekötött
programot tartottak, késõbb folytatva az útvonaltervet Gyömrõ felé vették útjukat. A
résztvevõ futók  emlékül egy oklevelet kaptak.

Rövid pihenõ, és az oklevelek átadása a résztvevõ gyerekeknek.

A rendezvény biztonságáról és a futók épségérõl az üllõi polgárõrök és a vecsési
rendõrök gondoskodtak, ezúton köszönjük segítségüket.

Siska Jánosné

DROGMENTES
Magyarországért 

MARATON

HOZZUK EGYÜTT
MOZGÁSBA ÜLLÕT!

Tisztelt Lakosok!

A Kihívás Napja alkalmából 2008. május
21-én ismét lehetõsége lesz mindenki-
nek, hogy néhány percet aktív mozgással
töltsön.

A program 0 óra 01 perckor az Általános
Iskola elõl induló éjszakai futással kez-
dõdik. 

Ezt követõen hajnali egy órától a Városi
Sportcsarnokban
• kosárlabda
• labdarúgás
• kézilabda
• asztalitenisz 
sportágakban folytatódik a rendezvény,
amelyre várjuk a csapatok jelentkezését

Jelentkezni lehet: Csetneki Klára tanár-
nõnél vagy a Sportcsarnokban Dienes
Andrásnál illetve éjszaka a helyszínen.

További programok: 

12.30-tól 5. és 6. osztályosok 
válogatott labdarúgó mérkõzései

13.00-tól 7. és 8. osztályosok 
válogatott labdarúgó mérkõzései

14.00-tól alsó tagozatos sportjátékok

14.00-16.00 óráig  
az általános iskola udvarán:

• rönkdobó verseny
• kocsi-tolás
• helybõl távolugrás
• ugrókötélhajtás
• zsákban futás
• kötélhúzás

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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Harmónia Zeneiskola

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

Veszedelmes viszonyok
(Dangerous Liaisons)

Rendezõ: Stephen Frears
Iró: Choderlos de Laclos
Forgatókönyvíró: Christopher Hampton
Zeneszerzõ: George Fenton
Operatõr: Philippe Rousselot

Szerepõk: Glenn Close, John Malkovich 
Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, 
Uma Thurman

A filmvetítés helye idõpontja: 
2008. május 23., 20 óra, 

Városi Sportcsarnok Sakk-szoba. 
A belépés díjtalan!

A film Laclos azonos címû regényének
feldolgozása, mely a múlt században til-
tott olvasmány volt. Õszinte történet fér-
fiak és nõk cselszövéseirõl, szövevényes
testi és lelki kapcsolataikról. Középpont-
jában a XVIII. század Franciaországának
fülledt és romlott erotikája áll. Gyönyörû
jelmezekben pompázó szereplõk, az eg-
zaltált, ugyanakkor rendkívül erotikus
John Malkovich, a szépséges Michelle
Pfeiffer, a még kislányosan fiatal Uma
Thurman, és a naiv, szerelmes ifjú Keanu
Reeves remekül érzékeltetik e kor háló-
szobáinak, titkos budoárjainak történéseit.
A gazdag és öntelt márkiné (Glenn Clo-
se) fogadást ajánl nõcsábász Valmontnak
(John Malkovich). 
A feladat: elcsábítani az erényes, de gyö-
nyörû Madame de Tourvelt (Michelle
Pfeiffer). Ám Valmont csapdába kerül,
mert áthágja azt a szabályt, melyet a leg-
fontosabbnak tartott: "Soha ne légy sze-
relmes!"
A film lélegzetelállítóan erotikus, fájdal-
mas és szépséges, mágikus erõvel ra-
gasztja a nézõ tekintetét a vászonhoz. 

L á t n i  k e l l !

Filmvetítés az Üllõi 

F.I.K.K.SZ.

szervezésében

KKöözzéépp--EEuurróóppaa  RRaallllyy  ((CCEERR))  22000088  ::  

Kis Sándor és Czeglédi Péter 

aa  CCEERR  lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb  mmaaggyyaarr  ppáárroossaa..

Kis Sándor és Czeglédi Péter a CE ralin összetett értékelésben közvetlenül a gyári
csapatok mögött, abszolútban a 13. helyezést érték el, amivel az üllõi Technosport
Hungary párosa lett a legeredményesebb magyar egység! 

Ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk a versenyzõ párosnak!

Trianon megemlékezést rendez Üllõ Város Önkormányzata június 1-jén, vasár-
nap 11 órai kezdettel az I. világháborús hõsök emlékmûvénél (a Templom téren).

Ünnepi beszédet mond Varga Domokos György író, publicista, a megemlé-
kezés díszvendége. 

Vargha Gyula verseibõl hangzik el
összeállítás üllõi fiatalok tolmácsolá-
sában. 

A trianoni békediktátummal csatol-
ták el az I. világháború után hazánk
területének kettõharmad részét.
Ennek következtében lett minden har-
madik magyar idegen államok pol-
gára. Erre emlékezünk a koszorúzás-
sal és a rövid mûsorral.

Mindenkit szeretettel 
várnak a rendezõk. 

Kérjük, hívják magukkal 
érdeklõdõ ismerõseiket is.

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
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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 .
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Beszámoló a Tavaszi Bálról

Ismételten megmozdult a Város, mikor a Csajokkal, a bál meg-
hirdetésekor elindítottuk a lavinát. A bál céljának az iskola nyí-
lászáróinak javítását tûztük ki. A terv megvalósításához csatla-
koztak Üllõi cégek, magánszemélyek, az iskola SZMK vezetõi,
tagjai, az összes óvoda Misák Rózsika patronálásával, mostani
és leendõ szülõk lehetõségeikhez mérten. Ennek kapcsán sze-
retnénk pár megkapó momentumot megosztani Önökkel. Nem
kértük, mégis ott voltak szombat és vasárnap reggel a serdülõ
csapat tagjai Horváth Gyuri edzõ és családja, a " Rácz lányok",
Jacsó anyuka és még nem tudom kik az asztalokat, székeket
pakolni. Erre az edzõi nevelésre, hozzáállásra büszke lehet a
Város és Ti is fiúk magatokra. Köszönjük! Mellettük még na-
gyon sokat segítettek: Nagyné Erika, Dósa Ica, Czakó Erika,
Virág Timi az iskolai SZMK-sok. Általuk jött a Gras KFT fela-
jánlása, mely a javításhoz szükséges anyagokat beszerzési áron
biztosítja. A javítandó hibák összegzésénél kiderült, hogy
sokkal nagyobb volumenû a megoldandó probléma, a nyílás-
zárók javításánál. A tetõ szerkezete, szigetelése is kritikus álla-
potban van. Felkértük Szabó Tibor üllõi iparost a tetõszerkezet
állapotának felmérésére, melynek eredményét szakvéleményé-
ben továbbítja kérésünkkel, felajánlásunkkal együtt a Képviselõ
-testület Városfejlesztési Bizottságához az ügy további kezelése
és pénzügyi megoldása céljából.  
No, vissza a báli beszámolóhoz. Úgy kezdtük, hogy majdnem
elmaradt a bál. Az elsõ fél órában meghibásodott a Tiszakécskei
zenekar 2 hangfala. András egyetlen telefonjára mentett meg
Kiss Zoli minket a kudarctól, engem pedig az infarktustól . – És
ami rosszul kezdõdik, az nagyon jól végzõdik. A hagyományos,
iskolások nyitótánca után a Dusmann Kft vacsorája kiadós és
finom volt. A savanyúság a "korábbi helyrõl" és a Nusi nénitõl
jött. Kenyeret Tekes Fejes Pali, szódát Boda Béla, plakátokat a
Dragon PC, meghívókat jutányos áron a Gara Nyomda készí-
tette. Az italokat Tamási Ervin hozta, a díszítés Czövek Erika
ízlését tükrözte. Ránk és autóinkra a Polgárõrség vigyázott. A
meglepetés mûsor a mi ajándékunk volt tiszteletbõl, a vendége-
inknek. Heteken át készültünk Falvai Anett tanárnõ vezetésével.
Nagyon izgultunk, de végül jól sikerült táncot adtunk elõ. A lel-
künk benne volt, és a közönség szemén látszott, hogy nem ud-
variasságból tapsolnak minket vissza. A tombola ajándékok
ismételten értékesek és szépek voltak. Olyannyira, hogy 3 fõdí-
jat sorsoltunk ki. A Smaragd Kertészet hatalmas örökzöldjét, a
Gaál - Autó Kft tolatóradarját és Melkvi Kati gyönyörûen cso-
magolt libamáj kompozícióját. A tombola után már mi is felsza-
badultan mulathattunk a vendégekkel együtt. A zenekar nagyon
jó volt, úgyhogy "megtartjuk" Õket. Az edzett nõket igazolja,
hogy hajnalra már csak pár fiú maradt a mulatós lányok mellett.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet a Sportcsarnok vezetõjé

nek, dolgozóinak, hogy péntek éjszaka hajnalig dolgoztak, hogy
mi tisztán, rendezetten kapjuk meg a bálhoz a csarnokot.
A bál támogatóiról a korábbiakkal ellentétben terjedelme miatt
itt az újságban nem áll módunkban részletes felsorolást adni, de
ezúton köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, adományát. A
támogatói lista továbbiakban megtekinthetõ a Városi Könyvtár-
ban, az Iskolában és a Sportcsarnokban.
Ezúton üzenjük csapattársainknak, hogy büszkék vagyunk Rá-
juk. Kiváltképp arra, hogy nem mennek el a Városban megol-
dandó problémák mellett, hanem ami tõlük telhetõ, vállalják és
megteszik. Na lányok, a Szüreti bálon folytatjuk?!

A város lakóinak üdvözlettel és köszönettel: 
Dr. Halasi Katalin, Kerezsiné Erõs Zsuzsanna

Jónás József a 6-os számú választó körzet képviselõje május 26-én (hétfõ) 17 órától fogadóórát tart a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban. Tisztelettel várom választóimat, Üllõ város polgárait.

Kondás Imre a 4-es számú választói körzet megválasztott képviselõje a fogadóóráit minden hónap második
keddjén  17 órától tartja a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.  Tisztelettel várja választóit, Üllõ város polgárait.

Fogadóórák

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁK NYÁRI 
ZÁRVATARTÁSI RENDJÉRÕL

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
az óvodák 2008. évi nyári zárva tartási 

idejét a következõképpen határozza meg:

A Gyöngyvirág téri Óvoda 
- figyelemmel a felújítási munkálatokra - 

2008. június 1-tõl augusztus 24-ig zárva tart.

A három másik óvoda esetében 
az egyik intézmény 

2008. június végétõl augusztus 18-ig zárva tart,

a másik kettõ pedig csupán két hétig, melynek idõpontja 
2008. 08. 04 - 2008. 08. 18.
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ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a 
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

2008 március 29-én rendezte meg Diákbirkózó Szakosztályunk az "Üllõ Kupa "eln-
evezésû területi versenyét.
Idén már Dienes András segítségével a szép új sportcsar-
nokban tudtuk meghívni a Vasas S.C. anyaegyesülettel
együtt más csapatokat is. Mint az UTE, Csepel és Váci szak-
osztályokat is ezzel is emelve a verseny színvonalát. Így
130 gyermek tudott szõnyegre lépni különbözõ kor- és
súlycsoportban.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és megnyitották versenyün-
ket, Kissné Szabó Katalin polgármesterasszony és
Hamikus Ferencné az üllõi Általános Iskola igazgatónõ-
je.
Kiosztották a különdíjakat azoknak a gyerekeknek, akik
egész évben versenyekre jártak és jó eredményeket értek el.
Üllõi csapatunknak 10 indulója volt, akik nagyon szépen
szerepeltek.
Gratulálunk a fiúknak a szép eredményekért.

Köszönetet mondunk az üllõi D.S.E. vezetõségének a
verseny szervezésében és lebonyolításában nyújtott
odaadó támogatásukért.
Az iskola igazgatónõjének és tanárainak a birkózó
gyerekeknek nyújtott, eddigi segítségükért.
Reméljük, hogy a jövõben is tudunk majd ilyen szín-
vonalas versenyt rendezni.

Gyermek korosztály:
Farkas Levente I. helyezett

Diák korosztály:
Kiss Tamás I.      "
Balla Márk II.     "
Antal Balázs III.    "

Serdülõ korosztály:
Pintér Béla II.     "
Németh Gábor II.     "
Barna Máté III.    "
Farkas Ádám III.    "
Bálint Péter IV.    "
Nagy Károly IV.    "

Eredmények: 

DIÁK BIRKÓZÁS!

Alapkõletétel 
a Sportliget Lakóparkban

Kedves Üllõiek!

2008. április 29-én egy újabb jelentõs
naphoz érkeztünk városunk életében.

Az ún. volt pedagógusföldek területén,
a Sportliget Lakóparkban sor került
egy minden igényt kielégítõ, nemzet-
közi normáknak is megfelelõ új sport-
pálya-, és az ahhoz kapcsolódó épület-
együttes (öltözõ, klubhelyiség, ven-
déglátó egység) alapkövének letételé-
re. Ez az alapkõletétel, egy több mint
200 milliós beruházás kezdõ pillanata.
Reméljük, hogy év végére egy szép,
minden igényt kielégítõ sportkomp-
lexummal gazdagodik a városunk.
Biztosíték erre az, hogy ugyanazokkal
a kivitelezõkkel, munkatársakkal dol-
gozunk együtt, akik munkájának ered-
ménye a Városi Sportcsarnok. Mind-
annyian tudjuk, hogy eddig a pillana-
tig nem volt teljesen sima az idevezetõ
út, de a kölcsönös kompromisszum-
készség, türelem sikert eredményezett.

"Volt kockázat és idegeskedés, kétség,
de a jelen ünnepi pillanat láttán elfelej-
tünk minden szomorúságot, gondot.
Õszintén remélem, hogy Társaságunk
a Sportcsarnok megépítése után e léte-
sítmény megépítésével újra örömet tud
szerezni Önöknek, és még élvezeteseb-
bé tudjuk tenni a hétköznapokat Üllõn"

– mondta Gyulai László Pálné a Si-
mex-Bau Kft. ügyvezetõ igazgatója az
ünnepi esemény kapcsán.
Valóban, innen csak elõre szabad te-
kintenünk. Megígérhetem, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal és az Önkormány-
zat lehetõségeihez képest, minden se-
gítséget meg fog adni a sportpályák és
a kiegészítõ létesítmények mielõbbi
befejezéséhez.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Helyreigazítás

Az Üllõi Hírmondó 4. számában "250
éves az iskolai oktatás Üllõn" c. cikk-
ben rosszul jelent meg az ének-zene
tagozat beindulásának évszáma: a ta-
gozat az 1958-59-es tanévben indult be.
Az elírásért elnézést kérek

Fehér László 

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
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ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

A "TULIPÁNOS NÉNI"

"Én annak örülök, ha másnak is örömet okozhatok 
a virágaimmal."

Él városunkban egy idõs néni, Balla Károlynénak hívják.
Csupán a neve hallatán valószínûleg kevesen tudják magukban
felidézni a személyét. Ám ha azt mondom:"a tulipános néni"
többen is azonosítják Õt azzal a vékonyka, apró termetû, haj-
lott hátú anyókával, aki karján nagy köteg tulipánnal igyekszik
valahová… Mert ha tavasszal kinyílnak a virágai, szinte min-
dig úton van, házhoz viszi a frissen vágott, gondosan csokorba
szedett tulipánjait. Évek óta, március végén, április elején
megjelenik a Hivatalunkban is, és örömmel osztogatja a gyö-
nyörû sárga-piros kelyhû virágait. Most is, mint minden évben,
vártuk már az érkezését az elmaradhatatlan tulipáncsokorral. 
Kicsit elfárasztott az út – mondta mikor megérkezett–, hiába,
lassan betöltöm a nyolcvanadik évemet. Aztán  kicsomagolta a
virágköteget amit hozott,  közben mesélt a virító kertjérõl, a most
nyíló tulipánokról, a számára legkedvesebbnek tartott növé-
nyekrõl. Olyan szeretettel beszélt a tulipánokról, hogy óhatat-
lan volt felé a kérdés:
Nem sajnálja leszedni õket? 
Dehogy! – válaszolta határozottan. Inkább azt sajnálom, ha a
tövén szárad el. 
Mekkora a "kertészete" Balla néni? – érdeklõdtem tovább.  
Közel 260 négyszögöl területen, mintegy 2000-2300 tõ tulipá-
nom van. Sok munkával jár, de nagy örömet jelentenek szá-
momra a növényeim. Szívet-lelket gyönyörködtetõ érzés látni
a virágok fejlõdését, figyelemmel kísérni a természetnek ezen
folyamatát. Ezek a tulipánok – mutat a gyönyörû csokorra –,
este még bimbóban voltak, reggelre pedig mind kinyíltak.
Ilyen csodát még nem látott! – válaszolta büszkén, és szeretet-
tel invitált, hogy megossza velem azt a csodát, amit Õ vará-
zsolt hosszú évek alatt a kertjébe. 
Másnap elmentem, és valóban: nem mindennapi látványban
volt részem. Leírhatatlanul gyönyörû kép tárult elém a renge-
teg színesen virító virág láttán. Ha le tudnám festeni, lefes-
teném, és a kép címe "virágtenger" lenne. 

Honnan ered, és mi a története ennek a mesebeli viráger-
dõnek?
Szülõfalumból – Cigándról – Pestre költöztünk, mikor gyer-
mekeim tanultak. Hiányzott a kert és a saját termés, ezért
kiköltöztünk Üllõre kertes családi házba. Már volt hová, de
nem volt mit ültetnem. Egy üzletben kezembe vettem a tuli-
pánhagymákat, tíz volt egy csomagban. Forgattam a kis zacs-
kót, miközben elképzeltem kertemben a sok szép nyíló virágot.
Sajnos az anyagi lehetõségem nem engedte meg, hogy meg-
vegyem egyszerre ezt a mennyiséget, csak öt darabra futotta a
pénzembõl. Az eladó azt mondta: "Én pótolok a néninek ötöt,
hogy meglegyen a tíz" 
Ebben a kezdetben valóban van valami meseszerû, avagy a
régi közmondást is idézhetjük: "Aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet" 
Ez volt hát az elsõ csepp abban a virágtengerben, amely most
elárasztja Balla néni kertjét. 
Tíz virág az elsõ tavaszon, mára már több mint kétezer…. 
Igen. Ömlött belém a vágy, hogy még többet vegyek. Inkább
lemondtam, amirõl csak lehetett, de sok virágom legyen! A
tulipán nem csak szép, de szaporodás szempontjából kedvezõ-
fajta, mert õsszel egyet elültettem és tavaszra már három virág
volt egy tövön. Ettõl még lelkesebb lettem. Sokan kérdezik, mi
a titka annak, hogy évrõl-évre ilyen szépek a virágaim?
Titok nincs, de fontos a szeretet, a türelem, a gondoskodás, na
és persze a kitartás. A virág ezt érzi, és meghálálja. 
Nem gondolt még arra, hogy pénzért értékesíti a tulipánokat? 
Nem. – hangzott a határozott, rövid válasz, majd mosolyogva
hozzátette: Ezeknek nincs ára, bárkinek szívesen adom.  Én
annak örülök, ha másnak is örömet okozhatok a virágaimmal. 
Különösen boldog vagyok, mikor tavasszal ellátogatnak hoz-
zám óvónénijükkel együtt a kis óvodások, és minden gyermek
a kezében egy szál virággal távozik. Ilyenkor azt remélem,
hogy a szál virággal át tudok adni valamit abból a csodálatos
érzésbõl, amit a virág szeretete jelent nekem.  

Mi pedig ezúton is szívbõl kívánunk Balla néninek nagyon jó
egészséget, hogy sokáig örülhessünk együtt a virágainak!  

(képek a 2. oldalon) Bogdánné Éva

Köszönetet mondunk 
mindenkinek, akik 

HORVÁTH JÁNOS

búcsúztatóján 2008.04.30-án 
az Újköztemetõben részt vettek,

virágot hoztak.

Köszönet mindazoknak, akik
szóban és írásban 

fejezték ki részvétüket, 
enyhítették fájdalmunkat.

A gyászoló  család

Üllõn 150 négyszögöl saroktelken
kb. 90 m2 hasznos alapterületû
(+kamra) 3 szobás  öszkonfortos ve-
gyes falazatu családi ház 15 MFt-
ért eladó.

Érd.: 06 30 / 86 22 052

Hétvégi akció 
az Üllõi Sportcsarnokban

5000 Ft-ért sportolhat 
a nyári idõszakban! 

Bejelentkezés: 06 30 / 86 22 052

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, ismerõsöknek, 

akik szeretett férjem, 

GÉMESI JÓZSEF 

temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló család

" Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell; 

Akit szeretünk nem feledünk el! ''



A cukorbeteg emberek vére túl sok glukózt, azaz szõlõcuk-
rot tartalmaz.
A betegség nem megfelelõ kezelésekor a szervezetben cukor
tartalmú vizelet termelõdik.
Ezt nevezzük diabetes (ejtse: diabétesz) mellitusnak, amely szó
szerinti jelentése: mézédes vizelet ürül.

A cukrot tartalmazó tápanyagok egyszerû cukrokra bom-
lanak le a szervezetben.
A glukóz - amely az emberi szervezet legfõbb üzemanyaga - is
az elfogyasztott táplálékból képzõdik. Elégetésével a szervezet
energiához jut. A vér glukóz szintjét a hasnyálmirigy Langen-
hans szigeteiben termelõdõ két ellentétesen mûködõ fontos
hormon tartja állandó értékben. Az inzulin csökkenti, a gluk-
agon növeli a vércukor tartalmát, ezért mindkettõ szerepe lét-
fontosságú.

Étkezés után a táplálékból származó glukóz a bélfalon ke-
resztül felszívódik a véráramba.
Az inzulin a vérben segít a glukóznak bejutni az izomsejtekbe,
amelyek a glukóz energiáját igénylik mûködésükhöz. Étkezést
követõen , amikor a vércukorszint megemelkedik, normál eset-
ben inzulin szabadul fel, így válaszol a szervezetben lejátszódó
változásban. A fölösleges glukóz glikogéné alakul, és felhasz-
nálásig elraktározódik a májban és az izmokban. A vér glukóz
szintje csak az inzulin segítségével áll vissza a normális ér-
tékre. A cukorbetegséget az váltja ki hogy a szervezet vagy túl
kevés inzulint termel vagy a képzõdött hormon nem mûködik

megfelelõen. A test sejtjei nem képesek a glu-
kóz hatékony felhasználására vagy tárolására,
ennek következtében a vércukorszint egyre
magasabbra emelkedik a többlet  glukóz vize-

lettel ürül. A sejtek zsírokat és fehérjéket
kezdenek égetni, azért hogy energiához
jussanak, ami fogyást idéz elõ a betegnél.
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Az 1-es típusú diabetes esetén a hasnyálmirigy nem termel in-
zulint, vagy csak keveset, ezért a szükséges mennyiséget pótol-
ni kell.

A 2-es típusú diabetes esetén a hasnyálmirigy kevesebb in-
zulint termel, mint amennyi a vér cukorszintjének szabályozá-
sához szükséges. Ilyenkor tablettával és gondosan ellenõrzött
diétával kell kezelni a beteget. 

A cukorbetegség szövõdményei

A cukorbetegség káros hatásai érinthetik a szemet, a vesét, a
szívet és az idegeket.
A szem megbetegedése azért jön létre, mert a retina vérerei
károsodhatnak.
A vese vérereinek sérülése vizeletvizsgálattal mutathatók ki.
Az artériákat (verõereket) zsírszerû anyagok lerakódása szûkít-
heti ki, ami lassítja a szívizmot ellátó erekben a vérkeringést.
A régóta fennálló cukorbetegség, károsíthatja az idegeket, ami
lábzsibbadást okozhat. Ez azért veszélyes, mert a beteg észre
sem veszi és felsértheti, vagy megégetheti a lábát.

A cukorbetegség megfelelõ kezelése nagyon fontos a ké-
sõbbi szövõdmények kialakulásának megelõzése miatt is.

A gyógyszeres kezelésen kívül különösen nagy gondot kell
fordítani a testmozgásra és az egészséges táplálkozásra. A cu-
korbeteg diéta a szénhidrátok, a zsírok, és a fehérjék fogyasz-
tásának kiegyensúlyozott arányát jelenti.

A testmozgás jótékony hatása abban rejlik, hogy az izmok
mûködésükhöz energiát használnak fel és így csökken a vér
glukóz szintje.

A cukorbetegségnek mindkét fajtája esetén szükséges a
rendszeres vércukorszint önellenõrzés. A különbség az, hogy
az 1-es típusú, inzulinnal kezelt betegnél gyakrabban, a 2-es tí-
pusú, tablettát szedõnél ritkábban kell ellenõrizni a vércukor-
szintet.

Fontos, hogy a diabeteses beteg saját maga is képes legyen
a vércukorszint rendszeres ellenõrzésére. Az önellenõrzésre

használatos készülékek által mért értékek tájékoztató
jellegûek. Nem a diagnózis felállítására való, hanem

arra, hogy a diabeteses beteg saját maga leelle-
nõrizhesse vércukor szintjét, amelyet mmol/l

mértékegységben mérünk. Az éhgyomri ér-
ték normál esetben: 3,5 - 5,5 mmol/l kö-
zötti, 6 mmol/l-ig elfogadható. Az étkezést

követõ vércukor szint akkor kóros, ha na-
gyobb, mint 11,1 mmol/l .

A vércukor szint normál értékétõl
való eltérés lehet pozitív és negatív irányú

is. A normál szint feletti vércukorértéket,
hiperglikémiának, a normál szint alattit hipo-

glikémiának nevezzük. A hiperglikémiás rosszul-
létet a beteg sok esetben magas cukor érték mel-

lett sem érzékeli, míg vércukorszint csökkenésével
járó hipoglikémiás rosszullét hamar észlelhetõ.

A cukorbetegség A cukorbetegségrõl általában

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r
Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor

www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167
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Hiperglikémiás rosszullét tünetei:
- szájszárazság, szomjúságérzet,
- száraz, viszketõ bõr,
- nagyobb mennyiségû vizelet ürítése, 
- fáradtságérzet, fokozódó gyengeség,
- hányinger, hányás,
- hasfájás, súlyvesztés
- nehezen gyógyuló sebek, fertõzésre való fokozott hajlam,
- acetonos lehelet.

Oka:
- diéta részleges vagy teljes hiánya, elégtelen gyógyszerelés,
- fizikai aktivitás hiánya.

Teendõ:
- folyadékpótlás: cukor- és koffeinmentes italok,
- inzulinpótlás,
- 2-4 óránként vércukorszint ellenõrzés,
- ha nem csökken a vércukor szintje kórházi elhelyezés szük-

séges.

Hipoglikémiás rosszullét tünetei:
- éhségérzet,
- fokozott verítékezés, nyirkos bõr,
- szaporább szívmûködés és/vagy légzés,
- ingerültség, szédülés, fejfájás, bizonytalan járás,
- homályos tudat,
- eszméletvesztés (kóma). 

Oka:
- gyógyszer vagy inzulin túladagolás,
- a kívántnál ritkább étkezés ill. étkezés kihagyása,
- fokozott fizikai aktivitás,
- hasmenés,
- alkoholfogyasztás,
- menstruáció,
- idõjárás változás
- társbetegség (pl. hormonális zavar, gyulladásos fertõzés).

Teendõ:
- 1-2dl cukortartalmú ital, mellette lassú felszívódású szén

hidrát fogyasztása,
- 15 perc múlva vércukorszint mérés,
- ha kell, megismételni az elõzõeket,
- ha szükséges, orvost kell hívni!

Jó tanácsok:
- éljen nem gyógyszeres kezelés lehetõségeivel, változtasson

életmódján az orvos tanácsai szerint.

Tartsa be az elõírt diétát!

Rendszeresen mérje vércukor szintjét, és mért értékeket
jegyezze fel vérnyomás- és diabetesnaplóba!
Legyen tájékozott, mit kell tennie a vércukorszint csökkenése
vagy emelkedése esetén!
Tartsa be orvosának kezelésre vonatkozó utasításait, a gyó-
gyszereket az elõírt mennyiségben és rendszerességgel vegye be!
Kívánságára vércukorszintjét megmérik a narancssárga fel-
kiáltójeles patikákban is.

Jó egészséget kívánunk!
Szerkesztette: dr. Lõréné Rónaszéki Beáta

15 éve Üllõ és a 
Református gyülekezet 
szolgálatában

1993-ban kedves Tiszteletes Asszony jött az iskolába, a refor-
mátus hittan idõpontjainak egyeztetéseire. Korábban Lénárt
László Tiszteletes Úr tartotta a hittan órákat, de tudtuk, hogy
nyugdíjas éveibe lépett és új vezetõje lesz az egyháznak.

A tiszteletes asszony, Kun Mária, aki férjével Marjovszky
Tiborral és két gyermekével, Dórával és Endrével érkezett az
egyház irányítására. Rövid idõn belül munkához látott, a régi
egyházi iskola területén épült üzlet leválasztott részén közös-
ségi, gyülekezeti termet alakított ki, ahol helyet kaptak az if-
júsági foglalkozások (bibliakör, rendezvények, de még az is-
kolai fejlesztõ foglalkozások is). Kiváló kapcsolatteremtõ ké-
pessége, emberszeretete kinyitotta a kapukat az emberek, a
hivatalok és az intézmények felé. 

A fejlõdést elindította, hollandiai kapcsolata folyamatos se-
gítséget biztosított az egyháznak, a városnak sok-sok terüle-
ten. Legelõször a lelkészilak építése, a harang villamosítása
készült el. A templom teljes rekonstrukciójához hosszabb idõ
kellett, mert a fûtés, belsõ bútorzat és a külsõ munkák na-
gyobb összeget igényeltek. A munkák jól haladtak, a támo-
gatók nem maradtak el. Jutott idõ a gyülekezet közös kirán-
dulásaira, külföldi utakra és az intézményekkel való szoros
együttmûködésekre. Vasárnapi igehirdetéseit a felújított tem-
plomban várja a gyülekezet, mert vágyik az emberihangra és
az érthetõ magyarázatra. Kun Mária az eltelt 15 év alatt a
teológia doktora lett, tanít Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudo-
mányegyetemen, segíti a határon kívüli magyar fiatalok és
helyi fiatalok tanulmányait az egyetemen.

Az elmúlt idõszak alatt két kiskorú gyermeke ifjú felnõtté
vált és sikeresen végzik feladataikat. Szép életút, melyhez fo-
lyamatos segítséget, támogatást kapott férjétõl, barátaitól és a
gyülekezettõl.

A 15 éves évfordulón meghatottan köszöntötték a hozzá kö-
zel állók, jól esett a jelenlevõknek visszatekinteni az elmúlt
idõszak eseményeire, nehézségeire, örömeire és a látható fej-
lõdésre.

Üllõ Városának meghatározó egyénisége, köszönjük, hogy
köztünk van! A következõ idõszakra is jó egészséget kívánunk
Dr. Kun Mária lelkész asszonynak.

"Mindennek, ami itt remek volt,
Emléke, nyoma fönn marad.

Ki, mi nagyot tett, szépet gondolt,
Örökké él, egyre hat."

(Vajda János)

Hamikus Ferencné

15

Árpád Fejedelem Általános Iskola
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Üllõ Város Képviselõ-testületének áp-
rilis 24-i ülésén hozott fõbb döntései:

Üllõ Város Képviselõ-testülete

• elfogadta
a Hivatal és az intézmények, azaz a Város
2007. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót, az Egyszerûsített mérlegbeszámo-
lót, pénzforgalmi jelentést, pénzmarad-
vány-kimutatást és a vagyonleltárt, vala-
mint az intézmények pénzmaradvány el-
számolását. 

• megalkotta
– a 2007. évi zárszámadásról szóló rende-

letét,
– igazgatási szünet elrendelésérõl szóló

rendeletét.
• módosította
– a pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
7/1993. (V.22.) számú Ö.K. rendeletét, 

– Üllõ Nagyközségi Önkormányzat Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.
(III.20.) számú Ö.K. rendeletét.

• elutasította
6 igen, 8 nem, 1 tartózkodással a vagyon-
rendelet módosítását, amely lehetõséget
adott volna arra, hogy az önkormányzat
szervezetek, egyesületek részére pályázat
nélkül, akár ingyenesen adjon át ingatlant
(amennyiben a konkrét esetben úgy
dönt).
• hozzájárult
– az Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesü-

lete által, a Monor és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél felveendõ 25 millió fo-
rint összegû folyószámlahitel biztosíté-
kaként az önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ, Civil Központ megnevezésû in-
gatlanra jelzálog bejegyzéséhez.

• elfogadta
– a Gyáviv kft. 2007. évi beszámolóját.

Egyetértett azzal, hogy a kft. "Mérleg
szerinti eredménye" ne kerüljön felosz-
tásra. Felkérte polgármesterét, hogy a
kft. közgyûlésén képviselje a Testület
döntését,

– az Üllõi Városüzemeltetõ Kft. 2007.
évi Egyszerûsített éves beszámolóját és
Mérlegét.

• megrendelt
az Üllõi Városüzemeltetõ és Környezet-
védelmi Kft-tõl 6 db. szeméttárolót, 
bruttó 90.000.-Ft. összegben. A szeméttá-

rolók elhelyezésére a Hunyadi utca kör-
nyékén (3 db), a Civil Központ környé-
kén (1 db) továbbá a vasútállomás és az
orvosi rendelõ közötti utcaszakaszon (2
db) kerül sor.
• elfogadta 
– az önkormányzat és a SIMEX-Bau Kft.

között létrejövõ – letétbe helyezett
összeg, illetve bankgarancia felhaszná-
lására vonatkozó szerzõdést.

– az épülõ sportpálya mûszaki tartalmára
vonatkozó módosított leírást és a pénz-
ügyi-mûszaki ütemtervet.

• döntött arról, hogy
– az éves útkarbantartások elvégzésére 2

cégnek ad megbízást. Az aszfaltutak
kátyúzásával a BLACK ROAD Kft-t, a
szórt utak javításával, a padkanyesé-
sekkel, a padkafeltöltésekkel és a víz-
szikkasztó árkok létesítésével az Üllõi
Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi
Kft-t bízza meg. 

– pályázatot nyújt be a Közép-Magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanácshoz,
a szilárd burkolatú, önkormányzati utak
burkolat-felújítására, a Maglódi és Liszt
Ferenc utcák vonatkozásában. A pályá-
zat beadási határideje 2008. május 15-e.

– a Damjanich és a Mezõ utca út-
felújítási terveinek felülvizsgálatát
is elvégezteti a késõbbi útfelújítási pá-
lyázatokon való részvételhez. A kép-
viselõ-testület további új utcák terve-
zésére az év folyamán még visszatér.

– pótoltatja a közvilágítási hiányokat:
a Mátyás király utca, a Pipacs utca,
a Vörösmarty utca, és a Református
temetõ melletti szakaszokon kiépí-
téssel, a Dózsa Gy. u. 10, Vasadi u.
26, István u. 16, Öregszõlõ u. 13,
Rákóczi u. 22, Állomás u. 19, Akác-
fa u. 17, László u. vége, Gyöngy-
virág tér, Diófa u. sarkán, Pávay
Vajna utcai játszótéren, István utcai
játszótéren pedig az egyedi hiányok
pótlásával. A munkák elvégzésével
megbízza az ELMÜ-SZOLG  Kft-t,
3.388.389.- Ft-os árajánlata alapján

• meghatározta a lomtalanítás idõpontját:
2008. május 24. A Képviselõ-testület
felkérte a lakosságot, hogy a háztartásuk-
ban felesleges autógumikat a Polgármes-
teri Hivatal mögötti területére szállítsák,
ahonnan azokat az erre szakosodott cég el
fogja szállítani.

• megválasztotta 
– a Pénzügyi Bizottság – nem képviselõ –

tagjává Orosz Tímeát, 
– a Városfejlesztési Bizottság – nem kép-

viselõ – tagjává dr. Szikora Gábort,
– a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság –

képviselõ – tagjává Udvardi Mátyást.
• döntött tanulmányi ösztöndíjra való

pályázati kiírásáról (ld. külön FELHÍVÁS
15. oldalon). 

A Képviselõ-testület soron következõ ülé-
sét május 29-én, 14 órai kezdettel tartja.
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A buszmegállók felújításáról

2007 októberében Media Vendor Kft.
egy ajánlattal kereste meg Önkormány-
zatunkat, amelyben saját költségén vál-
lalja a településen lévõ buszmegállók
egy részének felújítását, illetve az úgy-
nevezett esõfogó helyiségek felújítását,
valamint azok rendszeres karbantartását
és tisztítását legalább 10 éven keresztül,
úgy hogy ez a település számára semmi-
lyen költséggel nem jár. Cserébe a Kft.
jogosult a buszmegállók reklámfelületé-
nek hasznosítására, ugyanennyi idõn ke-
resztül.
Az ajánlatban 7 buszmegálló felújítása,
illetve kialakítása szerepelt. A Képvise-
lõ-testület elfogadta az ajánlatot így a cég
idén tavasszal hozzá is kezdett a kivitele-
zéshez. Így felújításra kerül a Tesco elõt-
ti, Monor felé közlekedõ járat megállója
és megépül a Megálló Falatozó elõtti
esõfogó is. Felújításra kerül még a köz-
pont Budapest felé esõ megállója és a cég
épít egy üvegezett esõfogót a központban
a Monor felé tartó járat megállójában.
Továbbá felújításra kerül a Baross utcá-
val szembeni megálló és megépül a Ba-
ross utca oldalán is az esõfogó. Végül
felújításra kerül a Hatházánál lévõ esõ-
beálló is.
A felújított megállók és esõfogók termé-
szetesen csak akkor szolgálják az utazók
kényelmét, ha azokat hosszú idõn keresz-
tül épségben tudjuk megõrizni és min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy
ne váljanak az értelmetlen rongálás áldo-
zataivá!

Oltványi János
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Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
alábbi felhívás alapján hirdeti meg az ösztöndíj pályázatot.

"F E L H Í V Á S"

Üllõ Város Önkormányzata 2008-ban is pályázatot hirdet ösz-
töndíj elnyerésére, mely egy tanítási év – szeptembertõl júniusig
terjedõ – idõszakára szól.

1) Pályázatot nyújthat be az az üllõi lakos, aki:
– az általános iskola felsõ tagozatos tanulója,
– az általános iskola 8. osztályos tanulója, aki középfokú tan-

intézetbe felvételt nyert,
– középfokú tanintézet tanulója,
– felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

2) A pályázat benyújtásának feltételei:
2.1. Általános iskolában vagy bármilyen középfokú oktatási
intézményben legalább 4,7 tanulmányi eredmény, felsõfokú
oktatási intézményben legalább 4,5 tanulmányi eredmény.

A tanulmányi eredmény számításánál az egyszerû számtani
átlagot kell alapul venni azzal, hogy a magatartás és a szorga-
lom jegyeket figyelmen kívül kell hagyni, valamint, hogy a
magyar nyelv és irodalom tantárgy két jegyének számtani átla-
ga számít.
Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett, és
év végi tanulmányi eredménye alapján nem, csupán az érettségi
átlaga alapján jogosult ösztöndíjra, úgy lehetõség van ez utóbbi
figyelembe vételére a tanulmányi eredmény számításánál.

2.2. magatartása példás vagy jó,
2.3. a család egy fõre jutó jövedelme a mindenkori minimál-
bér másfélszeresét (ez évben: 103.500 Ft) nem haladja meg.
2.4. a gyermeket nevelõ család tulajdonában álló vagyon
(ingatlan, jármû, gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz,
készpénz, takarékbetét, értékpapír továbbá vagyoni értékû jog)
2.4.1. külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

harmincszorosát (2008. évben: 855 eFt-ot), vagy
2.4.2. együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének hatvanszorosát (2008.
évben : 1.710 eFt-ot) nem haladja meg.

Nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a kérelmezõ
lakik, valamint a család 1 db személygépjármûve, foglalkozás-
hoz használt munkaeszköze, ha annak (külön-külön számított)
forgalmi értéke a 2.500.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. július 15.

A pályázat benyújtható: Polgármesteri Hivatal közoktatási re-
ferense (dr. Horváth Eszter) részére

A pályázathoz mellékelni kell:

– a tanulmányi átlageredményrõl szóló bizonyítvány fény-
másolatát,

– a család 1 fõre jutó jövedelmének megállapításához szük-
séges igazolásokat.

– a 63/2006. (III.27.) számú Korm. rendelet 1. számú mel-
léklete szerinti vagyonnyilatkozatot

– a család használatában levõ jármû tulajdonjogát igazoló
dokumentumokat.

A pályázat nyerteseit a Polgármesteri Hivatal értesíti postai
úton, a Képviselõ-testület döntésétõl számított 8 munkanapon
belül."
A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató még megtalálható:

• www.ullo.hu oldalon az ügyintézési kalauz pontban (azon
belül a helyi ösztöndíj alpont)
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
• a Vargha Gyula Városi Könyvtár hirdetõtábláján
• az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
• a Harmónia Zeneiskolában
• a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél

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

A Monori Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának jár-
õrei az APEH, valamint a Munkavédelmi Felügyelet munkatár-
saival 2008. április 22-én közös akcióban vettek részt, melynek
keretén belül ellenõrizték a Monor területén található legális és
illegális színesfém feldolgozó és felvásárló helyeket.

A "nagyító" alá vont területeken több szabálytalanságot is ta-
pasztaltak az ellenõrök, melyek miatt megtették feljelentésüket.
A szabálytalankodók várhatóan mélyen a zsebükbe kell majd
nyúlniuk.

Ezúton kérjük a lakosságot, ha illegális színesfém feldolgozó
üzemrõl van tudomásuk, haladéktalanul értesítsék a Monori
Rendõrkapitányságot a 06-29/410-367-es telefonszámon, vagy
az ingyenesen hívható 107-es 112-es segélyhívószámok
valamelyikén.

Gémesi Beáta r. szds.
sajtóreferens

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

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

Sajtóközlemény
Virágzik a színesfém kereskedés

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 ::
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Ü G Y V É D  Ú R  K É R E M . . .

Ügyvéd Úr kérem…

Új rovatot indítunk útjára az Üllõi Hírmondóban. Ezen az
oldalon hónapról hónapra valamilyen közérdeklõdésre számot
tartó jogi témával jelentkezünk. Nem nyakatekert, nem jogá-
szok számára érthetetlen, jogi szakszövegre kell gondolni,
hanem világos magyarázatokra, hogy a nem jogvégzett olvasó
is megértse a mondanivalót. Így próbálunk meg segíteni a
város lakóinak, ha a jog útvesztõiben elakadnak, legyen szó
ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekrõl vagy a gazdasági tár-
saságok életérõl vagy akár tartási szerzõdésrõl. Felhívjuk a
figyelmet az aktualitásokra is vagy olvashatnak sokunknak
gondot okozó kérdésekrõl. 

Mód lesz ugyanakkor arra is, hogy Ön személyesen kérjen
tanácsot az Üllõi Hírmondó oldalain keresztül.. Ez persze nem
helyettesítheti a személyes találkozót, ahol Ön ügye minden
fontos részletét megosztja ügyvédjével – az újság hasábjain
erre, természetesen, nincs mód –, de tájékozódásnak biztosan
jó lesz. Nos, kedves üllõiek, ne habozzanak, használják ki az
új lehetõséget! 

Mit kell tennem, ha kérdésem van az Ügyvéd Úrhoz?

Semmi mást, csak megírni jogi gondja lényegét a
• ullokonyvtar@monornet.hu e-mail címre vagy 
• bedobni kérdését a könyvtárban erre a célra kihe-

lyezett ládikába.

A tartási szerzõdésrõl 

A tartási szerzõdés, melyet a köztudat
eltartási szerzõdésnek nevez, különleges
szerepet tölt be a közgondolkodásban, hi-
szen sok jó és rossz véleményt hallhatunk
róla. Kedvezõ lehetõségnek tûnik azok-
nak, akik rászorulnak a tartásra, de azok-
nak is, akiknek ingatlanra, ingóságra vagy
készpénzre van szükségük, és emellett
segíteni is szeretnének. Ugyanakkor gyak-
ran hallhatunk visszaélésekrõl, a tartásra
szorulók szomorú sorsáról. 

A jogi szabályozás

A Polgári Törvénykönyv szabályai sze-
rint tartási szerzõdés alapján az eltartó
köteles a tartásra szorulót megfelelõen el-
tartani, míg ezért cserébe a szerzõdés meg-
kötésével megszerzi a tartás ellenértékét,
azaz valamilyen ingatlant, ingóságot. A
szerzõdés megkötése csak írásban és csak
ügyvéd által ellenjegyzett okiratban le-
hetséges.

Mire terjed ki?

A tartási kötelezettség a gondozásra, a
gyógyításra, az ápolásra és az eltemet-
tetésre is kiterjed. A szerzõdés lényeges
vonása, hogy az eltartó szolgáltatásai
rendszeresen ismétlõdnek, idõszakonként,
esetleg biztosítja az élelmezést, fûtést, vi-
lágítást, szükség szerint az ápolást, keze-
lést, idõszakonként vagy rendszeresen
valamilyen pénzbeli szolgáltatást. A szol-
gáltatásokat az eltartó személyesen tarto-
zik teljesíteni, ezt az eltartott mástól nem
köteles elfogadni. 

Meddig áll fenn?

A tartási szerzõdés az eltartott haláláig áll
fenn, ezért a joggyakorlat e szerzõdéseket
szerencseszerzõdéseknek nevezi. Elõfor-
dulhat ugyanis olyan eset, hogy az eltar-
tott a szerzõdés megkötése után rövid
idõn belül meghal, ennek megfelelõen az
eltartó a kapott vagyoni értéknek csupán
egy csekély részét fordítja az eltartott
élelmezésére, gondozására. Ezzel szemben
hosszú életû eltartott esetén az is elõfor-
dulhat, hogy a kapott értéket messze túl-
haladó gondozást kell nyújtani. 

Csak a házamra 
pályáznak…

A szerzõdéssel kapcsolatos visszaélések
megakadályozására szerencsére létezik
jogi védelem. Pert lehet indítani az eltartó
ellen, ha az eltartó – orvosi vélemény,
iratok alapján – tisztában van az eltartás-
ra szoruló egészségi állapotával, és tudja,
hogy az eltartott gyógyíthatatlan betegség
miatt viszonylag rövid idõ alatt meghal-
hat. Ekkor az eltartó az eltartottal abban a
tudatban szerzõdik, hogy a tartást csak
rövid ideig kell szolgáltatni, és viszony-
lag csekély áldozattal megszerezheti az
eltartott vagyonát. Az ilyen szerzõdés a jó
erkölcsbe ütközik, ezért semmis. 

Már nem is akarom ezt az egészet…

Gyakori, hogy az eltartott úgy érzi, hogy
nem azt az ellátást kapja, amelyet a
szerzõdés megkötésekor elképzelt vagy
ígértek neki, vagy az eltartó egyre türel-
metlenebb vele. Az sem ritka, hogy az 

eltartó úgy érzi, hogy a kapott szolgálta-
tásokkal szemben sokkal többet nyújt.
Közös megegyezéssel és a megfelelõ
elszámolással a tartási szerzõdés – írás-
ban, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban
– felbontható. Ha a közös megegyezésre
a felek esetleges megromlott viszonya
miatt vagy más okból nem lehetséges,
akkor is van kiút.  Ilyenkor bármelyik fél
kérheti a bíróságtól, hogy a szerzõdést
véglegesen vagy ideiglenesen változtassa
át életjáradéki szerzõdéssé. Ha erre nincs
lehetõség, a bíróság a tartási szerzõdést –
az addigi tartás megfelelõ elszámolásával
– megszünteti. 

A fenti szabályoktól függetlenül egy
dolog mindenesetre biztos: e szerzõdésben
is emberi életekrõl és sorsokról van szó,
érdemes tehát odafigyelni, hogyan is
állunk hozzá. 

Dr. Hajnal Károly ügyvéd

Felhívjuk figyelmét, hogy a cikk csak
tájékoztató jellegû. Mivel nem minõsül
teljes körû tájékoztatásnak, így az ügy-
véddel való személyes találkozás konkrét
ügyek esetében elengedhetetlen.

A  k ö n y v t á r  n y i t v a :  Hét fõn és Kedden: 1/211-18- ig
Szerda: zár va; Csüt . : 1 /211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ; Szomb.: 8-12- ig ; Vasárnap: zár va





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. 

§ §





Feltétel nélkül!
7,50%     7,75%

Nálunk elhelyezett betétjére ennyi kamatot fizetünk!

4 hónapos számlalekötésre a kamat évi 7,50% EBKM: 7,52%
365 napos számlalekötésre a kamat évi 7,75% EBKM: 7,77%

Az ajánlat 2008. május 07-tõl él.

Válasszon Ön is a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlataiból!

Várjuk kirendeltségeinken!

Monor: 29-410-396 Ecser: 29-335-159 Maglód: 29-325-170 Üllõ: 29-521-245 Sülysáp:
29-635-806 Mende: 29-438-004 Vasad: 29-494-021 Gyömrõ: 29-530-670 Vecsés: 29-

350-354 Nyáregyháza: 29-490-022 Bp. XVIII., 297-1633 Bp. XVI., 403-5014 Bp. VI., 354-
3960, Úri: 29-656-250

www.monor.tksz.hu

Vállaljuk minõségi faipari munkák készítését: 
tetõ (szigeteléssel, cserepezéssel), faház,
rönkház, kerti tó, stég, galéria, szaletli 

Szûcs János ács-állványozó
Telefon: 06 30 971-8409

E-mail: szucsazacs@citromail.hu



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 m2-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

INGYEN
függönyöket

A nálunk vásárolt

varrjuk!

májusban

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

Mobil: 0620/410 8655
Bolt: 0629/320 067
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Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

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

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

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

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

}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám:

503/0804
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