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MERT HA A KIRÁLYT ISTENTELENSÉG ÉS KEGYETLENSÉG SZENNYEZI, 
HIÁBA TART IGÉNYT A KIRÁLY NÉVRE, ZSARNOKNAK KELL NEVEZNI.

(Szent István)
(975-1038)

Évfordulók

• 30 éve, 1979. szeptember 4-én
hunyt el Öveges József Kossuth-díjas
fizika professzor, aki könyveivel, cikkeivel,
népszerû rádió- és televíziós sorozataival 
a magyar természettudományos ismeret-
terjesztés megalapozója volt. 

• 40 éve, 1969. augusztus 10-én
hunyt el Kodolányi János, író, újságíró, 
az úgynevezett népi írók kiemelkedõ 
képviselõje, a huszadik századi magyar
irodalom egyik legjelentõsebb regényírója,
világirodalmi rangú epikus.

• 50 éve, 1959. augusztus 14-én
hunyt el Jávor Pál, az egyik legismertebb
és legkedveltebb magyar színész, az elsõ
magyar férfi filmsztár. 

• 60 éve, 1949. augusztus 8-án
született Magyari Béla mérnök, repülõ, 
kiképzett magyar ûrhajós aki 1980-ban
Vlagyimir Dzsanyibekovval a Valerij
Kubaszov – Farkas Bertalan páros mellett
a Szojuz-36 ûrhajó tartalékszemélyzetének
tagja volt.

• 80 éve, 1929. augusztus 17-én
hunyt el Benedek Elek újságíró, író, 

”
a nagy mesemondó”, a magyar gyermek-

irodalom egyik megteremtõje, az ifjúság
kiemelkedõ nevelõje.

• 90 éve, 1919. szeptember 5-én
hunyt el Schulek Frigyes magyar építõ-
mûvész, mûegyetemi tanár, az MTA tagja.

• 100 éve, 1909. augusztus 31-én
született Fejtõ Ferenc történész, kritikus,
Széchenyi-díjas, baloldali publicista.

• 1000 éve, 1009. augusztus 23-án
Szent István apostoli király megalapította 
a Pécsi Egyházmegyét.
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A XI. századra Európa hatodik 
nagyhatalmaként született meg a Magyar
Királyság, amikor I. Szent István király
befejezte az elõdjeitõl megkezdett 
magyar államalapítást.
A Magyar Szentkorona Országainak 

egységét 1920-ban Trianon diktátuma
szüntette meg, a Szent Korona eszméje
és a királyság államformája fennmaradt 
a II. Világháborús vereségünkig.

A korona amerikai hadizsákmány lett,
országai a jaltai rendszer keretében 
az orosz érdekzónába kerültek. 
1797-ben megjelent két énekeskönyvben
– Szent-mihályi Mihály és Bozóky Mihály 
gyûjteményeiben – található meg 
a legnépszerûbb Szent István-ének.

Fohásza máig érvényes.

I. Szent István királyunk ünnepe

Ah, hol vagy magyarok
Tündöklõ csillaga!
Ki voltál valaha
Országunk istápja?

Hol vagy, István király?
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Teelõtted sírván.

Rólad emlékezvén
Csordulnak könnyei,
Nem szûnnek iszonyú
Sírástól szemei.

Lankadnak szüntelen
Vitézlõ kezei,
Búval harmatoznak
Szomorú mezei.

Virágos kert vala
Híres Pannónia,
Mely kertet öntözé
Híven Szûz Mária.

Kertésze e kertnek
István király vala,
Behomályosodott
Örvendetes napja.

Elõtted könyörgünk
Bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk
Árva menedékid.

Tekints, István király,
Szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra.

Reménységünk vagyon
Benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak
Hív királynéjában.

Még éltedben minket
Ennek ajánlottál
És szent koronáddal
Együtt feláldoztál.

Közreadta: Kondás Imre

DDéélleellõõttttii  pprrooggrraammookk::

09:00 órától: fogat és lovasok járják a várost és hívják fel a
figyelmet az ünnepre.

10:00 órától: megnyitó 

A megnyitó után 12 óráig mûsor gyerekeknek (fellép a 
Buborék együttes, mesejáték, bohócok és bûvész szórakoz-
tatja a gyerekeket, valamint meglepetés mûsorra kerül sor.)

A Hivatal udvarán egész nap megtekinthetõ a Mecénás
Mûvészeti Klub kistérségi kiállítása. A program 
megnyitójára 10:30 órakor kerül sor, ezt követõen egész
napos vásárral és a korábbi éveknek megfelelõen idõsek
vendéglátásával várják a szervezõk a vendégeket.

DDéélluuttáánnii  pprrooggrraammookk::

13:30 órától: részlet az Árpád - Gála mûsorából
14:00 órától: a Mirabell Táncklub elõadása
14:30 órától: a Monori Tánccsoport mûsora
15:00 órától:

”
Hajnal Kálmán és barátai” operett és magyar

nóta mûsora 
15:30 órától: Sztárvendég: Mc Hawer és Tekknõ 

16:15 órától: Szõnyi Levente trombitaszólója
16:30 órától: Ünnepi mûsor a Katolikus Templomban
Ünnepi beszédet mond: Kissné Szabó Katalin polgármester
(Az Önkormányzat által adományozott Pro Urbe, Üllõ Város
Szolgálatáért és Üllõ Város Díszpolgára kitüntetõ díjak 
ünnepélyes átadása, az új kenyér megáldása a történelmi
egyházak által. A mûsorban közremûködnek a Harmónia
Zeneiskola tanárai és növendékei)

18:00 órától: a Gyáli Mûkedvelõk Színtársulatának elõadása

”
Szállj fel magasra, dalom” címmel 

18:40 órától: a Dream Musical és Showszínház mûsora  
19:15 órától: Tombolasorsolás (a tavaszi virágosítási akció-

ban részt vevõk sorsjegyeinek kihúzása)
19:45 órától: fellép a Jerzsele Family zenekar
21:00 órától: Tûzijáték

Tûzijáték után éjfélig tartó utcabál! A zenét és a jó hangulatot
a Jerzsele Family zenekar biztosítja.
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen idén is lesz sör-
sátor és édességsátor, kemencés lángos, kürtõskalács, vatta-
cukor és még sok más finomság.

Tisztelettel meghívjuk Önt, és Kedves Családját államalapító Szent István királyunk
tiszteletére, a Templom téren rendezendõ ünnepségünkre.

2009. augusztus 20-án (csütörtökön), egész napos programokkal várjuk a gyermekeket:
Bohócmûsor, zenés interaktív gyermekmûsor, ugrálóvár, körhinta, 

kézmûves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás és még sok más érdekesség.
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Városunk értékeit évtizedek alatt hoztuk

létre az adófizetõk pénzébõl, ezeket az

értékeket a jó szándékú emberek igye-

keznek megõrizni és fejleszteni. Az el-

múlt években sok szándékos károkozás-

sal találkoztunk, a csatornahálózatba

dobott idegen tárgyakkal, tönkretett ját-

szótéri játékokkal, kidöntött utcanév és

KRESZ táblákkal, falfirkákkal, meg-

gyújtott játszótéri játékkal és az elmúlt

hétvégén a Faiskola utcai óvodában lévõ

udvari kis épület felgyújtásával, a város-

központban KRESZ táblák kidöntésével.

A kis épület felgyújtását 12-13 éves 

gyerekek követték el, fa polcot, játékokat

gyújtottak meg, ezen kívül az épület

mennyezete égett ki. Az egész épület csak

azért nem égett le, mert a szomszédok

figyelmesek lettek a füstre, értesítették a

Ismét vandálok pusztítottak Üllõn

Tûzoltóságot, õk pedig idõben érkeztek.

Köszönet illeti a szomszédot, és más

lakost, akik figyelnek környezetükre. 

A szülõknek, a felnõtteknek nagy fele-

lõsségük van a fiatalok nevelésében, irá-

nyításában. A legerõsebb eszköz a szemé-

lyes példamutatás, és a nyilvánosság. 

Kérem a lakosságot, segítsenek a jövõben

is értékeink megõrzésében azzal, hogy

figyelmeztetik a fiatalokat, vagy közvet-

len veszély esetén értesítik a Polgárõrsé-

get, a 20/223-7181, vagy a Rendõrséget a

29/350-444-es telefonszámon.

Munkanapon napközben a közterület

felügyelõt is tudják hívni a 320-011/136

telefonszámon. Segítségüket köszönöm,

javaslatokat is szívesen veszünk.

Kissné Szabó Katalin 
polgármester
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A verseny végeredménye:

Kecskemét H.Ö.T. 
Nagykáta H.Ö.T. II.
Kispesti Tûzõrség
Dabas H.Ö.T.
Nyíregyháza H.Ö.T. 

”
Fitt Daliák”

Tura Ö.T.E. 
”
Öregfiúk”

Nagykáta H.Ö.T. I.

”
SÜN” Józsefvárosi Tûzõrség

Paks H.Ö.T. 
”
Kopaszok”

Miskolc H.Ö.T. II.
Salgótarján H.Ö.T.                      
Nyíregyháza H.Ö.T. 

”
B-vitamin”

Monor H.Ö.T. 
”
B”

Mezõkövesd H.Ö.T.
Konifo Zuglói Tûzõrség 
KOK 
(Katasztrófavédelmi Oktatási Központ)
Pánd Ö.T.E. 
Monor H.Ö.T. 

”
C”

Tura Ö.T.E. 
”
Kopaszok”

Miskolc H.Ö.T. I.
Berettyóújfalu H.Ö.T.
Szentes H.Ö.T.
Tatabánya H.Ö.T.
Paks H.Ö.T. 

”
Öregfiúk”

Gyõr H.Ö.T. 
FER Tûzoltóság Kft. - Százhalombatta
OKF RKI II.
Csákvár Ö.T.E.
OKF RKI I.
Tura Ö.T.E. 

”
Amazonok”

Monor H.Ö.T. 
”
A” 

FER Tûzoltóság Kft. 
”
Algyõ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A IV. Üllõ-Dóra Majorban rendezett tûzoltóviadal képekben
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Kék hírek
A nyári hónapokban sokan indulnak pihenni, nyaralni hátrahagyva ingatlanjaikat,

amit sok esetben kihasználnak a bûnelkövetõk Üllõ városában is. A nyári melegben
sok család úgy tér éjszakai pihenõre, hogy az ingatlanok ablakait, erkélyajtóit nyitva
hagyják szellõztetés céljából. A rendõrség természetesen éberen próbálja megóvni az
állampolgárok tulajdonát, de kérjük, amennyiben lehetséges figyeljünk, hogy ne ad-
junk lehetõséget a bûnelkövetõknek arra, hogy könnyû prédává váljunk. A magára
hagyott ingatlanokat ismerõseinkkel, családtagjainkkal rendszeresen ellenõriztessük.
A melegben próbáljunk meg olyan ablakokat nyitva hagyni, amelyen nem tudnak
behatolni az elkövetõk. Sok esetben elõfordul, hogy az ingatlan riasztórendszerrel
ellátott, azonban a tulajdonosok mégsem aktiválják a rendszert. Kérem a lakosságot, hogy
a kánikulában is próbáljanak meg figyelmet fordítani a vagyontárgyaik megõrzésére!

A Vecsési Rendõrõrs rendõrei a nyári hónapokban sem mentek 
”
vakációra”! 

A júniusi hónapban elfogtunk egy négy fõbõl álló bûnelkövetõi kört, akik a vecsési
lakótelepen több személygépkocsit törtek fel, valamint pincékbe, garázsokba hatoltak
be eltulajdonítva az ott található értékeket. A Vecsési Rendõrõrs nyomozói beazono-
sították a négy elkövetõt, akiket elfogtak és õrizetbe vettek. A négy férfiból hármat
elõzetes letartóztatásba helyezett a Monori Városi Bíróság. Az eljárást a továbbiakban
a Monori Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának Vizsgálati Alosztálya folytatja.

Üllõ és Vecsés városában több ingatlanba és üzlethelységbe hatolt be dolog elleni
erõszakkal az a három fõbõl álló elkövetõi kör, akiket július 2-án vett õrizetbe a
Vecsési Rendõrõrs állománya. A gyors és összehangolt felderítõ munkának köszön-
hetõen egy nap alatt sikerült elfogni a három elkövetõt, valamint az eltulajdonított
értékeket felvásárló orgazdát is. Az eltulajdonított tárgyak, értékek egy része is felta-
lálásra került a házkutatások során. A négy gyanúsítottat a Monori Városi Bíróság
elõzetes letartóztatásba helyezte, így õk a nyár további kánikula hullámait már a hû-
vösön élhetik át.   

A Kisfaludy utcában található Pitypang óvoda melléképületében július 26-án lán-
gok csaptak fel, amit a kiérkezõ tûzoltóság eloltott. A tûzoltók megállapították, hogy
gyújtogatás történt. A kiérkezõ körzeti megbízott és járõrtársa széleskörû adatgyûjtést
végzett, amely eredményeként késõ délutánra beazonosították az elkövetõket. 
Az elkövetõk egy tizenkettõ és egy tizenhárom éves fiú volt. Gyerekcsínynek szánták,
azonban nagyon súlyos következményei is lehettek volna, ha a tûz továbbterjed.    

Az Üllõ város által foglalkoztatott 
”
szabadidõs rendõrök” munkájukkal jelentõsen

növelik a rendõri jelenlétet a városban. Az elmúlt hónapokban több sikeres intézkedést
és elõállítást foganatosítottak, amellyel erõsítik Üllõ városának közbiztonságát.  

Pallaga Norbert – Vecsési Rendõrõrs parancsnoka

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a 27/1996.
(X.30.)BM rendelet 3.-7§-a
értelmében elõírt kötelezõ
kéményseprõ ipari 
közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat a települési
önkormányzat közigazgatási
határain belül 2009. július 01-
tõl 2009. szeptember 30-ig
arcképes igazolvánnyal ren-
delkezõ dolgozóink látják el,
valamint díjat szednek.

Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft.

Ügyelet
• 2009. augusztus 17. (hétfõ)

8 - 12 óráig

Pótvizsga
• 2009. augusztus 25. (kedd)

8 óra
• Helyszín: 

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Tanévnyitó Ünnepség
• 2009. szeptember 1. (kedd) 

8 óra
• Helyszín: 

Városi sportcsarnok

Barna Tibor – igazgató

ÁÁrrppáádd  FFeejjeeddeelleemm
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa

TISZTELT ÜLLÕI ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adófizetési kötelezettségekrõl az ADÓEGYENLEGEKET augusztus hó folyamán postázzuk. 
Az értesítés tájékoztatást ad az elõzõ-, folyó évi tartozásokról, melyeket a kézhezvételkor kötelesek kiegyenlíteni, illetve a 2009.
szeptember 15-ig esedékes II. félévi adófizetési kötelezettségekrõl. Felhívjuk figyelmüket, hogy aki  

– szemétszállítási díj hátralékkal rendelkezik (2008. december 31-ig) annak az EGYÉB BEVÉTELEK, aki
– csatorna érdekeltségi hozzájárulás hátralékkal rendelkezik (2009. június 30-ig), annak az IDEGEN BEVÉTELEK 

számláján került a hátralék kimutatásra.

Kérjük Önöket továbbá, hogy az évközben értékesített gépjármûvekrõl szóló adás-vételi szerzõdés másolatát Vecsés Város
Okmányirodájában adják le, mert a vonatkozó jogszabályok alapján így tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Csak
abban az esetben  nem terheli a következõ évtõl az eladót a gépjármûadó fizetési kötelezettség, ha  a fenti bejelentési
kötelezettségének eleget tett az Okmányiroda felé.

Felmerülõ kérdéseivel kapcsolatosan az adócsoport dolgozói állnak a rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal "A" épület 1-es
szobájában, ügyfélfogadási idõben: Hétfõn: 13-18-ig, Szerdán: 8-12-ig és 13-16-ig, valamint Pénteken: 8-12 óráig. Telefonon
a 320-011/109 és 116-os melléken.                                                                                                                     Adócsoport

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

TTáámmooggaattáássrraa  jjooggoossuulltt  aazz  aa  nnaaggyykkoorrúú  sszzeemmééllyy,,  aakkiinneekk::
• a családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az

egy fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57.815.- Ft) nem haladta meg,

• részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény
1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem
folyósítanak,

• a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható ese-
mény következtében a családja mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került,

KKrríízziisshheellyyzzeettnneekk  mmiinnõõssüüll::
A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszé-
lyeztetõ krízishelyzetnek minõsül különösen, ha a kérelmezõ

• a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,
• jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest

20%-ot elérõ mértékben csökkent,
• lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége

a törlesztõ-részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest
20%-ot elérõ mértében emelkedett,

• egészségi állapota indokolja.  

NNeemm  jjooggoossuulltt  ttáámmooggaattáássrraa  aazz  aa  sszzeemmééllyy::
• akinek 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összeg-

ben átmeneti segélyt állapítottak meg,
• akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás

van folyamatban, a kérelem elbírálásának idõpontjáig, vagy
• aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló

kérelmének benyújtását megelõzõ 90 napon belül átmeneti
segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, ki-
véve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek
az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötven-
ezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása ese-
tén legfeljebb százezer forint.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet a kérelmezõ lakó-
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormány-
zat jegyzõjénél 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a
között formanyomtatványon nyújthatja be.
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára álla-
pítható meg. 

A kérelemhez mellékelni kell:
– a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy

annak másolatát, valamint
– a törlesztõ-részlet emelkedése esetén a havi törlesztõ-rész-

let emelkedését igazoló iratot.

A jegyzõ ellenõrzi, hogy 
– a kérelmezõ a kérelmet megfelelõen és hiánytalanul töltötte-

e ki, továbbá, hogy a szükséges igazolásokat a kérelmezõ be-
nyújtotta-e, valamint vizsgálja, hogy a kérelmezõ esetében a
támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. 

Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a jegyzõ a kérelmezõt 
3 munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.

A jegyzõ a kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõ
– a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidõben nem

tett eleget, vagy a 
– támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Ha a jegyzõ a kérelmet nem utasítja el, igazolja (a formanyomtat-
ványon), hogy a kérelmezõ

• a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel,
• átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási

kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül elutasították
vagy nem utasították el, és 

• a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlõ
ok fennáll vagy nem áll fenn 

A jegyzõ a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja a székhelye
szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak.
Az Igazgatóság a támogatásról, illetõleg annak összegérõl a
kérelem beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül dönt. 
Az Igazgatóság a meghatározott ügyintézési határidõtõl eltérõen
5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérel-
mérõl, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a
támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül jog-
erõsen elutasították. 

AAzz  IIggaazzggaattóóssáágg  aa  kkéérreelleemmrrõõll::
• az egy fõre jutó havi jövedelem összegének,
• a családban élõ gyermekek számának,
• a különös méltánylásra okot adó körülményeknek, és 
• a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keret-

összegének mérlegelésével dönt. 

AAzz  IIggaazzggaattóóssáágg  kküüllöönnööss  mmééllttáánnyylláássrraa  ookkoott  aaddóó  kköörrüüllmméénnyykkéénntt
vveehheettii  ffiiggyyeelleemmbbee,,  hhooggyy  aa  kkéérreellmmeezzõõ

• jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 30
%-ot meghaladó mértékben csökkent,

• lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsé-
ge a törlesztõ-részlet 2008. szeptember havi összegéhez ké-
pest 30 %-ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy 

• családjában legalább három 18. életévét be nem töltött gyer-
mek eltartásáról gondoskodik, 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 5 munkanapon belül gondos-
kodik a támogatás folyósításáról.

A krízishelyzetbe került személyek támogatásának 
megállapításához szükséges kérelem letölthetõ Üllõ Város

hivatalos honlapjáról (www.ullo.hu), illetve személyes 
megjelenés esetén kitölthetõ ügyfélfogadási idõben 

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában. 

A honlapról letöltött és kitöltött kérelmeket ügyfélfogadási
idõben az Ügyfélszolgálati irodába kérjük benyújtani.

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ
a Kormány 136/2009.(VI.24.) sz. rendelete a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezõ nagykorú, személynek egyszeri vissza nem térítendõ támogatást állapíthat meg.
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K Ö Z É R D E K Û

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

Hasznos telefonszámok�

Mentõk:   104, Rendõrség: 107
Tûzoltók: 105, Segélyhívó: 112

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

• Vecsési Rendõrõrs: 29/350-444
• Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési 

Egyesület: 20/223-7181
Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

29/320-082, 29/320-083
• Gyermekorvosi rendelõ: 29/320-035
Gyógyszertárak:
• Csillag Patika: 29/320-940
• Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
• Szent Benedek Gyógyszertár: 

29/322-002
Hibabejelentés:
• GYÁVIV: munkaidõben: 29/320-014

munkaidõn kívül: 29/340-010
• RFV (közvilágítási hiba esetén): 

40/200-855 (éjjel-nappal hívható)
• ELMÛ-ÉMÁSZ Dél-pesti régió: 

06-40/383-838 (lakossági)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható) 
Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Óvodák::
• 1. sz. (Faiskola u. 17.): 29/320-024
• 2. sz. (Gyöngyvirág tér 1/a): 

29/320-022
• 3. sz. (Állomás u. 17.): 29/320-059
• 4. sz. (Templom tér 2.): 29/320-966
• Bölcsöde: 29/322-774
• Vargha Gyula Városi Könyvtár: 

29/320-102
• Közösségi Ház: 29/321-933
• Postahivatal: 29/320-046
• Városi Sportcsarnok: 29/320-318
• Humánszolgáltató Központ 

és Nevelési Tanácsadó: 
29/320-023, 29/321-354

• Civil Központ: 29/321-876
Egyházak
• Katolikus plébánia hivatal: 320-038
• Református lelkészi hivatal: 321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 350-371

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Az utóbbi évtizedben városunkban nem
készült semmi olyan szociológiai felmé-
rés, amely hûen tükrözné a Város lakosa-
inak szociális helyzetét és igényeit, ezt
pótolván az Üllõ Város Humán Szolgál-
tató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda
és Központi Rendelõ munkatársai váro-
sunkban szociológiai kérdõív formájában
szeretné ezt a felmérést pótolni.
A felmérés célja, hogy

• felmérjük a város lakosainak szociális
helyzetét,

• ehhez képest milyen új szolgáltatások
bevezetését igényelnének,

A város lélekszámának gyarapodásával
• milyen új infrastrukturális fejleszté-

sekre van szükség a város intézmény-
hálózatában (óvodák, bölcsõdék, szo-
ciális ellátórendszer, stb…)

Hogy információkat kapjunk arról, 
• milyen jellegû és hány fõs bölcsõdei

ellátásra lesz várhatóan igény
• hány fõs óvodai ellátásra lesz várha-

tóan igény

• az iskolai oktatásban milyen demog-
ráfiai változás (növekedés-csökkenés)
várható

• milyen társadalmi-közösségi szerve-
zõdéseket kívánnak igénybe venni
(nyári napközi, idõsek klubja, ifjúsági
klubok, civil egyesületek, karitatív-
egyházi jellegû egyesületek, stb...)

• melyek azok a szociális ellátások,
melyeket kevésnek tartanak (segélye-
zési rendszer átalakítása, célzott segé-
lyek, még nem létezõ új segélyezési
típusok bevezetése, stb…)

A felmérõlapok és a hitéletrõl szóló fel-
mérés kitöltése sem kötelezõ.
A teljes anonimitás érdekében a szocioló-
giai felmérést egyetemi gyakorlatukat az
Üllõ HSZK-ban töltõ kolozsvári diákok
végzik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy egy-
üttmûködésükkel segítsék munkavégzé-
sünket!

Gazsi Csaba sk.
Igazgató

TÁJÉKOZTATÁS

Üllõ Város Önkormányzat 90/2009. (IV. 23.) számú Ö.H. határozata

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete lakossági járdaépítési pályázatot ír
ki a település központján (az Ócsai út a Hunyadi utcától a Pesti útig, a Pesti út 
a Pávai V. utcáig, (benne  a Sportcsarnokhoz vezetõ Árpád fejedelem utcával), Pávay
V. utca, József A. utca, Állomás utca, Batthyány utca, Pesti út a Petõfi utcáig, a Fais-
kola utca (benne a Pesti út – Faiskola utcai tömbfeltárás) az Ócsai útra.)  kívül esõ ut-
cákra vonatkozóan, mely utcák az alábbi feltételekkel pályázhatnak lakossági jár-
daépítésre:

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik
az Önkormányzat által biztosított anyagból vállalják a munkák kivitelezését, és bead-
ványukban megjelölik a kivitelezésért felelõs személyt, aki a munkálatokat irányítja
és írásban vállalja a munka minõségi végrehajtását, a járda elkészültét mûszaki ellenõr
erõsítse meg.
A pályázaton indulhatnak: utcák, utcaszakaszok (saroktól-sarokig), vagy legalább 100
fm hosszú szakaszok, továbbá foghíjpótlásra váró szakaszok.
A járdaépítés elõtt kötelezõ megoldani a csapadékvíz elvezetését vagy vízszikkasztó
árkok kialakítását. 
Sikeres pályázat esetén az anyag kiszállítása elõtt a felelõs kivitelezõ a Mûszaki Iroda
munkatársával helyszíni szemlét tart és egyeztet az anyag helyes mennyiségének
megválasztása és a járda hosszú élettartamát biztosító kivitelezés érdekében. 
A munkák befejezését követõen a felelõs kivitelezõ haladéktalanul köteles e tényt
bejelenteni, egyidejûleg írásban nyilatkozni a munkák megfelelõ minõségben történt
végrehajtásáról. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.
A Képviselõ-testület a költség-keret meghatározását a beérkezett pályázatok számá-
nak ismeretében kívánja meghatározni, a költségvetés általános tartalékának terhére.
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A Z  Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

Üllõ Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 2009. június 25-i és július
30-i rendkívüli ülésén hozott közérdek-
lõdésre számot tartó határozatai:

A 2009. június 25-i ülés elsõ napirend-
ként Kiss Tibor (akit a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség – Üllõ Polgári Kör
közös jelöltjeként 148 szavazattal június
7-én képviselõnek megválasztottak a 7 sz.
választókörzetben kiírt idõközi önkor-
mányzati képviselõ választáson) ünne-
pélyesen esküt tett a Képviselõ-testület
elõtt. 
A Képviselõ-testület a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének
Kiss Tibort választotta meg, miután id.
Jónás József lemondott a fenti bizottsági
elnöki tisztrõl, melyet Nagy Sándor
képviselõ és bizottsági elnök lemondása
után ideiglenesen vállalt el.

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
• megismerve az Üllõi Mozgáskorláto-

zottak Egyesületének pénzügyi helyze-
tét valamint jövõre vonatkozó terveit,
hozzájárult a Monor és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél általuk felveendõ 
20 millió forint összegû rulirozó hitel
biztosítékaként – az önkormányzat
tulajdonát képezõ Civil Központ meg-
nevezésû ingatlanra történõ – jelzálog
bejegyzéséhez.

• elfogadta a településközpontra vonat-
kozó funkcióbõvítõ rehabilitációs elkép-
zeléseket, így egyetért a Polgármesteri
Hivatal új funkciókkal történõ bõvíté-
sével, úgymint 100 férõhelyes házas-
ságkötõ terem, 60 férõhelyes tanácste-
rem, 4 munkahelyes ügyfélszolgálat és
bizottsági tárgyalók. A településköz-
pont fejlesztésére kiírandó uniós pályá-
zaton történõ indulás érdekében meg-
kezdi az ahhoz szükséges szabályozás-
módosítás elõkészítését.

• megtárgyalta és elfogadta 
– az Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési

Egyesület beszámolóját 
– a közterület-felügyelõ munkájáról

készült beszámolót.

• felkérte a HSZ vezetõjét, hogy kérjen
árajánlatokat a Templom téri és a Fa-
iskola utcai óvodákban a csoportszobák

azonnali helyreállítására és a legked-
vezõbb ajánlattevõvel kösse meg a szer-
zõdést. A kivitelezés költségét a mû-
ködési céltartalékból biztosítja és átcso-
portosítja a HSZK költségvetésébe.   

• tervek készíttetését határozta el az
Erdõsor utcai csapadékvíz elvezetésé-
re, amelynek alapján megkérhetõ a
vízjogi létesítési engedély. A tervek és
a kivitelezés költségeit a viziközmûvek
fejlesztésére elkülönített összegbõl fe-
dezi.

• döntött – az I. félévi adóbevételek és a
tartalékkeret ismeretében – hogy a tele-
pülésen mûködõ társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyházak részére, 2009. II.
félévére a mellékelt táblázat szerinti
támogatást biztosítja a mûködési céltarta-
lék terhére. A támogatási szerzõdéseket
folyamatosan készítik elõ a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi irodájának munkatársai.

• megtárgyalta a Budapest-Ferihegy Nem-
zetközi Repülõtér zajgátló védõöveze-
tének kijelöléséhez szükséges akusz-
tikai számításokról szóló dokumentá-
ciót, de csak abban az esetben fogadja
el azt, ha a Budapest Airport Zrt. írás-
ban is kötelezettséget vállal a követke-
zõkre:
– 1. pontosan, naprakészen és folya-

matosan megküldi a zajmérések ered-
ményeit Üllõ Város Önkormányzata
számára,

– 2. havonta szolgáltat adatot az indu-
lási- és érkezési eljárási szabályokat
megszegõ légi jármûvekrõl, a sza-
bályszegés idejérõl és helyérõl,

– 3. évente tájékoztatja Üllõ Város Ön-
kormányzatát a zajterhelési díj bevé-
telekrõl és azok felhasználásáról,

– 4. megvizsgálja annak lehetõségét,
hogy a zajvédelmi intézkedések a te-
lepülés egészére kiterjeszthetõek le-
gyenek,

– 5. felülvizsgálja a Ferihegyi Repü-
lõtér futópálya-használatát abból a
szempontból, hogy, hogyan tehetõ
egyenlõ mértékûvé az Üllõ városát,
illetve Budapest érintett kerületeit
sújtó zajterhelés. Jelenleg Üllõt a töb-
bieknél nagyobb zajterhelés sújtja. 

A Képviselõ-testület – szakmai véle-
mény alapján – javasolja megvizsgálni
a pályairányonként 25 %-os forgalom-

megoszlás elvét, amelyet 6 órás ciklu-
sokban az alábbiak szerint lehet üze-
meltetni:
– Négy napos, folyamatosan ismétlõdõ

ciklusban, minden nap 6 órás szaka-
szokban változik a használatos futó-
pálya úgy, hogy a nap utolsó negye-
dében használt pálya megegyezik a
következõ nap elsõ negyedével. Ezál-
tal az eltérõ forgalmi terhelésû nap-
szakok a négy nap alatt mindig más-
más pályára esnek, biztosítva az érin-
tett települések egyenlõ teherviselé-
sét. Ettõl a pályahasználattól eltérni
csak az idõjárás által indokolt esetben
lehet.

• megállási tilalmat rendelt el a Malom
utca balesetveszélyének csökkentése
érdekében a Tûzoltószertár elõtti sza-
kaszon, KRESZ tábla kihelyezésével.
A közterület-felügyelõ útján az új
közlekedési szabályok betartását foko-
zottan ellenõrzik. Az Árpád Fejedelem
Általános Iskola udvarán – az iskola
pedagógusai és alkalmazottai részére –
parkolót alakít ki, amelyet a vízvezeték
csere munkálatok befejezése után va-
lósít meg.

• pályázat benyújtásáról döntött az Öreg-
szõlõ, Mátyás király és a Kertekalja
utcák építésének támogatására, melyet
a Pro Régio Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Szolgáltató Kft. írt ki. 

A 2009. július 30-án tartott rendkívüli
ülésén 

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
• kihirdette a Bölcsõde felújítás /09/Üllõ

megnevezésû egyszerû közbeszerzési
eljárás nyertesét: Gazsi és Gazsi Kft.
2251 Tápiószecsõ, Kátai út 47. szám
alatti vállalkozót.  A bölcsõde felújítása
12 millió forintba kerül, melyhez az
önkormányzat közel 8 millió forint
támogatást nyert el.

• döntött a Harmónia Zeneiskola hátsó
épületrészének felújításáról, melynek
költségét az önkormányzat maximum
2,7 millió forinttal támogatja, a Zene-
iskola által felajánlott 600.000 forint
mellett.

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss   ee ll éé rr hh ee tt õõ ss éé gg ee ::
I n t e r n e t : w w w. u l l o . h u  •  Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 2 0 - 0 1 1
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• határozott a Faiskola utcai óvoda
udvari kis épületének (mely leégett)
lebontásáról, melynek maximális költ-
ségét 500 eFt-ban határozta meg. Az új
épület létrehozásáról, az ajánlatok meg-
ismerése után, az augusztus 17-i Kép-
viselõ-testületi ülésen dönt. 

• meghosszabbította a lakossági jár-
daépítési pályázat határidejét 2009.
augusztus 30-ig, változatlan tartalom-
mal. 

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2009. III. negyedévének

testületi üléseinek idõpontjait az alábbi-
akban határozza meg:

2009. augusztus 17. (hétfõ)

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Társadalmi szervezet, alapítvány, egyház neve: Támogatás II. félévi összege:

Közalapítvány az Üllõi Temetõk Szépítésére, Fejlesztésére 600.000.-Ft.

Üllõ Közrendjéért Közalapítvány 600.000.-Ft.

Aranyi Állatotthon Alapítvány 100.000.-Ft.

Katolikus Egyház (+ a Katolikus Baráti Kör) 550.000.-Ft.

Vecsési Evangélikus Egyház 50.000.-Ft.

Üllõi Polgárõr Egyesület 250.000.-Ft.

Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület 250.000.-Ft

Sportegyesület 3.250.000-Ft.

Üllõi Diáksport Egyesület 1.000.000.-Ft.

"Szemünk Fénye" Nagycsaládosok Üllõi Egyesülete 325.000.-Ft.

Vöröskereszt 75.000.-Ft.

Merczel Erzsébet Alapítvány Mecénás Mûvészeti Klub 150.000.-Ft.

"Életet az Éveknek" 3. számú Nyugdíjasklub 75.000.-Ft.

Õszirózsa Nyugdíjasklub 75.000.-Ft.

Zrínyi Ilona Nyugdíjasklub 75.000.-Ft.

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1.750.000-Ft.

Ruhaipari Természetjáró Egyesület 50.000.-Ft.

Üllõ Város Kézilabda Sport Klub 600.000.-Ft.

Kenderes Néptánccsoport 100.000.-Ft.

Összesen: 9.925.000.-Ft.

A 2009/2010-es tanévre a tankönyvek árusítása az alábbiak szerint alakul:

2009. augusztus 17. hétfõ 8. 00 - 16. 00-ig 11  --  22..  oosszzttáállyy
2009. augusztus 18. kedd 8. 00 - 16. 00-ig 33  --  44..  oosszzttáállyy
2009. augusztus 19. szerda 8. 00 - 16. 00-ig 55  --  66..  oosszzttáállyy
Augusztus 20-21. csütörtök-péntek SZÜNET

2009. augusztus 25. kedd 8. 00 - 16. 00-ig 7 - 8. osztály és speciális tagozat.
Kérem, hogy pontosan kiszámolt összeggel jöjjenek a tankönyvekért!
Ingyenes tankönyv ellátásban az alábbi tanulók részesülhetnek:

• Tartós beteg,
• Speciális nevelési igényû,
• Három vagy többgyermekes családban él,
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Mindegyik jogosultságot igazolni kell!!!

T A N K Ö N Y V Á R U S Í T Á S

Aki áfa-s számlát kér, 
(A munkahely kifizeti a gyermek
tankönyvét), az árusítás napján 
elõre jelezze igényét! 
A Dinasztia Kiadó tankönyveirõl 
csak átvételi elismervényt 
kapnak a tanulók, 
a számlát késöbb kapják meg. 

Érintett osztályok:
1.a, 1.b, 1.z/b, 2.c, 2.z, 4.b, 4.z, 7-8 .
évfolyam.

A tankönyveket készpénzzel 
lehet fizetni, a különbözõ 
vásárlási utalványokat 
nem áll módunkban elfogadni!!!

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

Harmónia Zeneiskola
Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu
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K Ö Z É R D E K Û

Hozzátartozónk elvesztése igen fájdalmas, de erre – amennyiben lehetõség van – fel
kell készülni, hiszen bármilyen  sokkoló is a gyász, a haláleset kapcsán sürgõsen intéz-
kedni kell.

Lakáson történõ elhalálozás esetén értesíteni kell munkaidõben a család háziorvosát,
munkaidõn túl az ügyeletest, hogy a halottvizsgálatot elvégezze. (Tel.: 29/320-082)
A halottvizsgálatot végzõ orvos kiállítja a 6 oldalas halottvizsgálati bizonyítványt,
melyet a hozzátartozó részére átad. Ez követõen intézkedni kell az elhunyt elszál-
lításáról – fõ szabályként – a temetés helye szerinti temetõbe. 

Amennyiben  elhalálozás kórházban történt, akkor a halottvizsgálati bizonyítványt,
a 

”
Jegyzõkönyv haláleset bejelentésérõl” nyomtatványt, valamint a KSH. halálozási

lapot a kórházi felvételi iroda állítja ki, és adja át a hozzátartozó részére.
A halálesetet legkésõbb az azt követõ elsõ munkanapon be kell jelenteni a haláleset

helye szerinti önkormányzat  anyakönyvvezetõjénél.  
Intézetben történt halálesetet az intézet vezetõje köteles bejelenteni, az intézeten
kívüli halálesetet az elhunyttal egy lakásban élõnek vagy az elhunyt hozzátartozójá-
nak, illetve annak kell bejelentenie, aki a halálesetrõl tudomást szerzett.

Ha a bejelentõ magánszemély, a bejelentéskor be kell mutatnia a személyi igazolványát.
A haláleset bejelentésékor át kell adni az anyakönyvvezetõnek a 6 pld-os halottvizs-

gálati bizonyítványt. Amennyiben az elhunyt hamvasztatva lesz, az anyakönyvezést
megelõzõen a dabasi ÁNTSZ Fõorvosának aláírása és pecsétje szükséges a 6 pld-os
halottvizsgálati bizonyítványra. Az anyakönyveztetéshez szükséges leadni az elhunyt
személyazonosításra alkalmas okmányait – személyi igazolványt, útlevél, vezetõi
engedélyét – és lakcímkártyáját. (A fényképes okmányokat természetesen érvényte-
lenítés után az ügyfél kérésére visszajuttajuk)

A haláleset anyakönyveztetéséhez szükséges továbbá  az elhunyt születési anya-
könyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata, elvált családi állapota esetén a jog-
erõs bontóítélet, özvegy családi állapot esetén a volt társ halotti anyakönyvi kivonata,
vagy a halálesettel záradékolt házassági anyakönyvi kivonata. (A szükséges kivona-
tokat a halálesetre tekintettel illetékmentesen be lehet szerezni) Fontos információ az
anyakönyvvezetõ számára még az elhalt iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása,
gyermekeinek száma, utolsó munkaköre.

Az anyakönyvvezetõ a halálesetet a bejelentést követõen azonnal köteles anyaköny-
vezni.

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása elsõ ízben illetékmentes. Azt ezt követõen
igényelt halotti anyakönyvi kivonatokért – meghatározott kivételektõl eltekintve –
illetéket kell fizetni. 

Településünkön jelenleg 3 temetkezési szolgáltató mûködik, akik teljeskörû szol-
gálatást végeznek, tehát gondoskodnak a szállításról, a haláleset anyakönyveztetésé-
rõl, a temetésrõl. 

A szolgáltatók neve és elérhetõsége a következõ:

• ALFA-W.I.C. 95 GAMMA Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
– Üllõ, Gyár u. 64.
– Tel: 29/321-420; 06-30/975-25-50

• MÛDEKOR 2004 Kegyeleti, Dekorációs Terméket Gyártó és Forgalmazó 
Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

– Üllõ, Pesti út 164. 
– Tel: 29/321-78; 0620/404-21-72 

• A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt., 
– Üllõ, Pesti út 78/IV. 
– Tel: 29/321-214; 0630/331-91-22

(Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyújtott szolgáltatások köre és az értük fizetendõ díjak
eltérõek lehetnek!)

Haláleset esetén szükséges intézkedésekrõl OOrrsszzáággooss  ttûûzzggyyúújjttáássii  ttiillaalloomm
2009. április 8-tól

Az utóbbi idõben a csapadékmentes
idõjárás, valamint az emberi gondatlan-
ság következtében jelentõsen megnõtt az
avar, parlag, nádas és az erdõtüzek száma.
A tûzesetek megelõzése érdekében az
ország teljes területén lévõ erdõkben és
az erdõterületek határától számított 200
méteren belüli területen – a kijelölt
tûzrakó helyen is – valamint a közút-és
vasút menti fásításokban mindennemû
tûzgyújtás, beleértve a parlag és gazége-
tést is, 2009. április 8-tól átmeneti idõre
tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdõben
a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betar-
tása mellett a tilalom idõszakában is vé-
gezhetõ.
Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM ren-
delet értelmében a tûzveszélyes üzemi te-
vékenységre vonatkozó elõírások szigorú
betartása mellett lehet csak végrehajtani.
Az égetésnél figyelembe kell továbbá
venni a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel
kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat
tûzveszélyes tevékenység végzésére
vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat,
hogy égõ cigaretta csikket és dohány-
nemüt ne dobjanak ki a jármûvek abla-
kán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti
töltések mellett keletkezõ tüzek sok eset-
ben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági
területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándu-
lók, valamint a mezõgazdasági területe-
ken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ
dohánynemût eldobni nem szabad, azt
minden esetben gondosan el kell oltani.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket meg-
szegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûz-
veszély elmúltával, késõbbi idõpontban
intézkedik a minisztérium.

Forrás: 
FVM - Humánpolitikai és Igazgatási
Fõosztály

.

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

Tel.: 06 - 29 / 321 - 933  •  Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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Köszöntés Kovács Kornél plébános úr 
üllõi szolgálatának tizedik évfordulóján

”
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”(Mt.28,19.). Valószínûleg

ez az evangéliumi parancs is lelkesíthette Vianney Szent Jánost, a plébánosok védõ-
szentjét, amikor megérkezett Ars-ba, új plébániájára, egy teljesen elvallástalanodott
kis francia faluba. Hosszú évek fáradhatatlan, imádságos munkájának és az isteni
kegyelemnek köszönhetõen a falu lakóinak lelkébe lassanként visszaköltözött a hit. 

Tíz év telt el azóta, hogy – az említett evangéliumi parancsot is követve – Kornél atya
megkezdte üllõi szolgálatát, és nem véletlen az, ha hasonlóságot vélünk felfedezni a
két életút között. 
Az Úr házáért való buzgalmának egyik – külsõ szemlélõ számára is látványos –
gyümölcse évrõl évre megújuló templomunk, mely lassan teljesen visszanyeri eredeti
szépségét. 
De ahogy azt Szent Pál apostol írja: 

”
ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk

figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök”(2.Kor.4,18.).
Kornél atyának köszönhetõen épült, gazdagodott, újult meg egyházközségünk lelki
élete is. Ez alatt a tíz év alatt szentmisék százait celebrálta, számtalanszor szolgáltat-
ta ki a különbözõ szentségeket, gyermekeket és felnõtteket tanított hitre, erkölcsre és
Istenszeretetre, többeknek nyújtott lelki támaszt nehéz idõkben és sok ember lelkében
vetette el a hit mustármagját. 
Hosszan sorolhatjuk azokat az élményeket, amelyeket hittanosként, az ifjúsági közös-
ség, a fiatal házasok közösségének tagjaként, vagy a szombat délutáni bibliaórák hall-
gatójaként Kornél atyának köszönhetünk: biciklitúrák, diósjenõi lelkigyakorlatok,
nyári hittanos táborok, lengyelországi kirándulások, regionális ifjúsági találkozók,
egyházközségi kirándulások, bográcsozások. Ugyanilyen nehéz felsorolni, azokat a
prédikációknak és gondolatoknak a sorát, amelyek hitbeli fejlõdésünkre szolgáltak,
vagy az élet nagy kérdésein való elmélkedésre indítottak. 
Manapság nem könnyû egy plébános élete, szolgálatát számos megpróbáltatás, aka-
dály nehezíti, de egy jó lelkipásztort még ezek sem képesek megállásra kényszeríteni,
éppen ellenkezõleg, még inkább küldetésének teljesítése felé sarkallják, hiszen Szent
Pál apostoltól tudhatja: 

”
az Istent szeretõknek minden a javukra válik” (Róm.8,28.). 

Vianney Szent János szerint: 
”
a jó pásztor, az Isten szíve szerinti jó pásztor, a lehetõ

legnagyobb ajándék, amit Isten adhat egy plébániának” Mi mást is kérhetnénk a
Mindenhatótól ezen az évfordulón, mint azt, hogy Kornél atya még sokáig legyen
ilyen, Isten szíve szerinti jó pásztora plébániánknak, valamint, hogy a rábízottakkal
együtt, növekedjen a hitben, a reményben és a szeretetben.

Kedves Kornél atya!
Köszönjük eddigi lelkipásztori szolgálatát, melyért persze elsõsorban 
a Jóistennek tartozunk hálával. 

Farkas Vajk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Zubor Pál

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got helyeztek. Továbbá köszönetün-

ket fejezzük ki háziorvosának dr.
Halasi Katalinnak és asszisztensének

Krisztikének, az ügyeletben lévõ
orvosoknak, asszisztenseknek 
és mindazoknak, akik hosszú

betegségében segítségünkre voltak. 

Tisztelettel a gyászoló család.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a Gyár utcai temetkezési vállalat 

valamennyi dolgozójának 
lelkiismeretes, hittel végzett

munkáját és azt a segítõkészségüket, 
amit rokkant édesanyánknak 

nyújtottak. 

Lányai, Ica és Eszter

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, 

Ugron György Sándor
temetésén megjelentek, 

fájdalmunkban osztoztak, 
sírjára koszorút és virágot helyeztek. 

A gyászoló család.

"Búcsúztam volna tõletek,
de erõm nem engedett,
így búcsúm nélkül szívetekben
tovább élhetek"

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Kiss Sándorné (Benke Terézia)

temetésén megjelentek, 
fájdalmunkban osztoztak, sírjára 
koszorút és virágot helyeztek el.

"A gyászoló család"

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak, mozgás-
szervi betegségek 

gyógyítása, kezelés háznál is.

MMAASSSSZZÁÁZZSSOOKK::  
Svéd, thai, lávaköves, zsírégetõ, cel-

lulitisz, talp- és gyógymasszázs.

AAkkcciióóss  áárraakk,,  bbéérrlleetteekk!!
HHíívvjjoonn,,  nnee  ffáájjjjoonn!!

06-30/952-4875 
Hera László okl. manuálterapeuta

K Ö S Z Ö N T Õ
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Felsõ sor: Vincze Márk,
Kovács Dávid, Kozma Dá-
niel, Seres Olivér, Dobos
Ádám, Márkus Ákos – 
edzõ. Alsó sor: Stummer
Dániel, Bánhidi Dániel,
Boldizsár Márk, Gál Dá-
niel, Oláh Attila. Hiányzik
a képrõl: Szántó Gergõ,

Imre Gergõ, Gulyás Dániel, Motolai Gábor.

Felsõ sor: Márkus Ákos –
edzõ, Balogh Veronika,
Baki Andrea, Takács Lili-
en, Kalicza Rita, Bozó-
Bódy Vivien, Horváth Bar-
bara, Polyák Betty. Alsó
sor: Kacsmarcsik Eszter,
Füredi Andrea, Horváth
Vivien, Boncz Anna, Ko-

vács Zsófia, Pintér Diána. Hiányzik a képrõl: Tóth Katalin,
Erõs Beatrix.

A Budapesti Labdarúgó Szövetség U13-as bajnokságában, a
budapesti fiatalok indultak és a 3. helyezést szerezték meg,
ezzel bejutva a Grassroots Futsal Kupa országos döntõjébe,
ahol a 2. helyezést szerezték meg!

Felsõ sor: Dombai Dávid,
Mészáros Dániel, Márkus
Ákos-edzõ, Tóth Szabolcs-
válogatott játékos, Sebes-
tyén Róbert, Mérõ Dávid.
Középsõ sor: Sörös Máté,
Garamszegi Ábris, Gul-
rich Tamás, Párkányi Ri-
chárd. Alsó sor: Bartha

Gábor, Kádár Máté, Szokoli Dávid, Derényi Dávid, Bíró
Sándor, Orosz Balázs. Hiányzik a képrõl: Kádár Máté, Szabó
Levente.

Az üllõi fiatalok ezalatt
Horváth György irányítá-
sával a Pest Megyei Lab-
darúgó Szövetség bajnok-
ságában versenyeztek és a
4. helyen végeztek. A téli
idõszakban azonban mind
a két bázis részt vett az
Eötvös Futsal Kupa soro-

zatán, ahol üllõi fiataljaink az 5. helyet, míg budapesti fiatal-
jaink az 1. helyet szerezték meg.
Felsõ sor: Mátai Richárd, Kozma Richárd, Nagy Gábor, Bajári
Roland, Horváth György-edzõ. Alsó sor: Szabó István, Román
Dávid, Bárány Roland, Pataki Adrián, Keller Tamás, Gombos
Levente. Hiányzik a képrõl: Lõre Tamás, Berndt Krisztián,
Kecskés Norbert, Dányi Barnabás, Lukács Richárd, Mezei
Csaba, Balla Szabolcs.

A Budapesti Labdarúgó Szövetség U11-es bajnokságában a
budapesti fiatalok indultak és a 3. helyezést szerezték meg, míg
az Eötvös Futsal Kupán a 4. helyen végeztek, az üllõi bázis
sajnos ebben a korcsoportban kevés, ám de tehetséges játékos-
sal rendelkezik, akik a nagyobbakkal együtt versenyeztek.
Felsõ sor: Csikós Attila,
Herta Edvárd, Rót Benja-
min, Bácskai Barnabás,
Sipos Dávid. Alsó sor:
Endrekovics Kristóf, Po-
szuk Barnabás, Csordás
Gergõ. Hiányzik a képrõl:
Siklós Özséb-edzõ, Márki
Dániel, Jordán Marcell,
Nagy Toma, Szelényi Bence, Szelényi Márton, Madaras Ákos,
Szabó Tamás, Draskovics András, Gyurcsovics Endre, Tremmel
Dávid.

U7-es névsor (balról jobbra): Czinege Norbert, Kormos Péter,
Korom Botond, Bajkó Benedek, Zsigmond Kristóf, Kökény
Gábor
U9-es névsor (balról jobbra): Vangel Zoltán, Dikovics Levente,
Kovács Bálint, Lukács Tamás, Urbanovics Erik, Pongó Kevin,
Fülöp Ádám, Jenei Marcell, Fülöp Viktor, Lukács Tímea. Elöl:
Urbanovics Ferenc (kapus)

Kovács Imre vezetésével az U9 - U7-es korcsoportokban is
folyik a képzés, és a 2008 õszén indított program, nevelõ és
fejlesztõ munkájának köszönhetõen remélhetõleg egyre több
üllõi gyermek és család találja meg boldogságát és sikereit az
Üllõ DSE keretein belül.

Az itt látható közel 50 óvo-
dás, akik Üllõ város három óvo-
dájában csatlakoztak a program-
hoz, tehetséges gyermekekkel
látják el a futsal utánpótlás ne-
velõ programot majd a követ-
kezõ években.

FANTASZTIKUS ÉVET ZÁRT AZ

ÜLLÕ FUTSAL CLUB CSÕ-MONTAGE
II. rész
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Az üllõi Mecénás Mûvészeti Klub augusztus 20-án reggel 10:00-tól este 18:00
óráig ismét nagyszabású kiállítást rendez a polgármesteri hivatal udvarában, ahol
a képzõmûvészek, kézmûvesek, kézimunkások és irodalmárok mellett vendég
mûvészek alkotásai is láthatóak lesznek.

Immár negyedik alkalommal, ismét szeretnénk vendégül látni városunk idõs /de
örökifjú 70 év feletti/ polgárait. Jöjjön el, elbeszélgetni a múltról, jelenrõl, öröm-
rõl, bánatról egyaránt. Megtisztelésnek vennénk, ha elfogadná meghívásunkat és
személyesen is találkozhatnánk 10:15 órakor a polgármesteri hivatal udvarán a
pavilonok alatt. Az esetleges szállításról és orvosi ügyeletrõl klubunk gondos-
kodik.

Kérjük részvételi szándékát jelezze a könyvtárba a 320-102-es telefonszámon,
vagy személyesen.

-N.Kékedy-

augusztus 20.Szent István napi ünnep a Mecénás Klubbal

A Közösségi Házban!

Az elsõ elõadás idõpontja:
SSzzeepptteemmbbeerr  2200..,,  1155  óórraa

Jelentkezés a szervezõknél:

06-29/321-933
06-20/355-9441
06-20/364-9298

Fotószakkör indul Üllõn
szeptemberben!

KEGYTÁRGYKERESKEDÉS
2225 Üllõ, Pesti út 78.

KKeeggyyeelleettii  ttáárrggyyaakk,,  tteemmeettkkeezzééssii  kkeelléékkeekk
nnaaggyykkeerreesskkeeddeellmmii  áárroonn!!

A kiállított tárgyakon kívül – katatalógus alapján – 
a kívánságának megfelelõ árucikkeket az

elõzetesen megbeszélt határidõre beszerezzük.

A temetkezési kellékeket a megadott helyre és idõre, 30 km-es távolságon belül 

díjmentesen kiszállítjuk.

NNyyiittvvaa:: munkanapokon 8 - 16 óráig
TTeelleeffoonn:: 06 - 29 - 321 214 

2009. augusztus 24-én, hétfõn 19.30 órakor az ÜLLÕ FC  CSÕ-MONTAGE NBI-es futsal csapat szurkolói találkozót ren-
dez!  Az újonnan igazolt játékosok ekkor kerülnek bemutatásra, majd következik az ÜLLÕ FC CSÕ – FTC edzõmérkõzés!
Belépés ingyenes! Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! 
A csapat és a vezetõk célja a bajnokság megnyerése, ehhez kérjük a szurkolók biztatását, segítségét! A bajnokság augusztus
31-én, hétfõn indul!!! A sorsolás lapzárta után készül, ezért kérjük, figyelje Üllõ Város hivatalos honlapján! (www.ullo.hu)

Szeptembertõl baba-mama zenés foglalkozás a Sportcsarnokban délelõttönként, érdeklõdni: szeptember 1-tõl!
Dienes András 06 70 396-8122

I N F O R M Á C I Ó K

AZ ÜLLÕI SPORTCSARNOK VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT!
E-mail: sportullo@monornet.hu • Telefon: 06-70/396-81-22
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É L E T M Ó D

Ha szeretne lefogyni, de nem tudja, hogy fogjon hozzá, akkor
szánjon néhány percet a cikk elolvasására, amely – feltehetõen
– segítséget fog nyújtani a testsúlycsökkentésben. Az eredmé-
nyesség pedig sajnos, csak rajtunk múlik, nagy elhatározás és
kitartás szükséges hozzá. Nincsenek csodapirulák. Segítséget,
azonban bármikor kérhetünk kezelõorvosunktól, gyógyszeré-
szünktõl.
Minden ember más, nemcsak bensõnkben, hanem külsõ meg-
jelenésünkben is különbözünk. Más a testmagasságunk, a test
tömegünk, a körméretünk és az anyagcserénk tempója is.
A sikeres fogyáshoz fontos átgondolnunk a következõket.
Miért hízunk?
Találjuk meg, mi az oka, ezt követõen pedig dolgozzuk ki a
megfelelõ stratégiát.
A felesleges testtömeg kiváltó okaiként leggyakrabban az aláb-
bi hárommal találkozunk:

• túlzott mennyiségû és folyamatos kalóriafogyasztás, amely
jelentõsen meghaladja a szervezet szükségleteit,

• mozgáshiány,
• hormonzavarok és ehhez társuló gyógyszeres kezelés.

A látszat ellenére a genetikai tényezõk csak kismértékben
idézhetnek elõ elhízást, vagy túlsúlyt.
A nem megfelelõ életmód, a  rossz táplálkozási szokások: pl. a
zsíros ételek fogyasztása, túl sok szénhidrátbevitel, nassolás,
egyszerre túl sok táplálék elfogyasztása, a késõ esti étkezés, a
túlzott ragaszkodás az evéshez okozhatja leginkább egész csalá-
dok kövér megjelenését.
Mit mondanak a számok?
A testtömeg mutató a BMI (Body Mass Index). Ez a szám le-
hetõvé teszi, hogy a testsúlyhiány, a normáltestsúly a túlsúly,
vagy az elhízás mértékét meghatározó egyik csoport valamelyi-
kébe soroljuk magunkat. Az eredményt úgy kapjuk meg, hogy a
(kilogrammokban kifejezett) testtömeget elosztjuk a méterben
megadott és négyzetre emelt testmagassággal.

< 18,5 testsúlyhiány,
18,5-24,9 normális testsúly,
25,0-29,9 túlsúly,
> 40,0 gigantikus elhízás.

Az Egészségügyi Világszervezet a normális testsúlyt 18,5-24,9
között helyezi el.
Körte, vagy alma típusú az elhízás?
A túlsúly mértéke önmagában még nem ad teljes képet arról,
hogy egészségünket milyen kockázat fenyegeti. A zsírszövet
elhelyezkedése éppolyan fontos a szervezet különbözõ részein.
Ha a csípõmérethez viszonyítjuk a derék méretét, megkapjuk a
csípõ derék mutatót, a WHR-t. A legújabb irányelvek szerint az
egészségünk számára az a legártalmasabb, ha a zsírszövet a has
tájékán halmozódik fel (alma típus). A hasi elhízás akkor ismer-
hetõ fel, ha a WHR mutató 0,8 vagy annál magasabb, a férfi-
aknál pedig, amikor 1,0 vagy annál több.
Az egészségügyi következményeit tekintve enyhébb, bár szin-
tén nagyon nem kívánatos, amikor a zsírszövet feleslege a com-
bokra és a farra halmozódik fel (körte típus).

Ezek után nézzük a fogyás alapelveit
A magyar lakosság sajnálatos módon többségében túlsúlyos.
Többen közülük már túl vannak néhány fogyókúrán. A többség
számára ismeretes, hogy a rendszerességen és a kitartáson
múlik az eredmény. Fontos, hogy ne kívánjunk lehetetlen súly-
veszteség elérést. A lassan leadott kilók, késõbb a fogyókúra
befejeztével, tartósabb fogyást eredményeznek. A test súlyának
sikeres és tartós csökkentése türelmet és idõt igénylõ feladat.
Határozottan kell felvenni a harcot a súlyfelesleggel szemben.
Mérhetõ súlyvesztés nem következik be egyik napról a másikra.
Ez kedvetleníti el legjobban a fogyni vágyót. A túlsúly több-
nyire éveken át halmozódik fel. 1kg túlsúly leadásához a szer-
vezetnek körülbelül 7000 kilókalóriával többet kell elégetnie,
vagy ugyanennyivel kevesebbet kell felvennie, mint korábban.
Ez az energiaérték pl. közel1kg tiszta zsírnak felel meg.
A sikeres fogyás alapkezelése testmozgással kombinált csök-
kentett kalóriabevitelt foglal magába.
Elhízott embereknél a fogyás alapszabályának tehát így kellene
hangzania:

• zsírszegény egészséges táplálkozás (60-80g zsír/nap),
• intenzív mozgással kombinálva.

Sok embernek nagy nehézséget jelent a zsírban gazdag (napon-
ta 120g és e feletti) táplálkozásról átváltani zsírszegény étrend-
re. Ezért ezek az emberek a fogyásban tartós eredményt, több-
nyire nem érnek el. Segítséget jelenthetnek a különbözõ zsír-
megkötõ szerek is. 
A gyakori és tartós diéták során vitaminok (C, B) és ásványi
anyagok (vas, kalcium, jód, fluor) hiánya léphet fel a szervezet-
ben. A diétánál ezért javasolt kiegészítõ vitamin és ásványi
anyag tartalmú készítmények szedése.
Az elhízás nemcsak rossz közérzetet jelenthet, és esztétikailag
lehet zavaró, de megterheli a szervezetet, a mozgásszerveket
éppúgy, minta a keringésrendszert és más betegségek rizikófak-
tora is lehet. Ezért is fontos, hogy egészségünk érdekében tuda-
tosan küzdjünk a súlyfelesleg ellen.

Szerkesztette: 
dr. Lõréné Rónaszéki Beáta - gyógyszerész

Egészségünkért, avagy küzdelem a kilók ellen

SZEPTEMBER 5. FELVIDÉK, POZSONY, DÉVÉNY 
HAJÓKIRÁNDULÁS indulás: 5:15

OKTÓBER 3. AUSZTRIA, ROSENBURG
indulás: 5:30

NOVEMBER 28. AUSZTRIA, ADVENT BÉCSBEN
indulás: 5:30

ELÉRHETÕSÉG: dr. LÕRÉNÉ RÓNASZÉKI BEÁTA
06-20-3838194 

TKM ÜLLÕI SZERVEZET 
2009 II. FÉLÉVI PROGRAMJA

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N  •  M á r  a  T- K á b e l  p r o g r a m c s o m a g j á b a n  i s !
A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r  •  Ismétlés: vasárnap 15 óra, 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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11. BUKTATÓ: JELZÁLOGJOGGAL TERHELT 
INGATLAN

Ingatlan vásárlása esetén fontos meggyõzõdni arról, hogy az
ingatlant jelzálogjog terheli-e. Ha igen, akkor tudni kell, hogy
egy ilyen ingatlanra megkötött adásvételi szerzõdés érvényes
lesz a terhek fennmaradása mellett is, a jelzálogjog jogosultjá-
nak nem kell a hozzájáruló nyilatkozata. Ez esetben – a prob-
lémák elkerülése érdekében – érdemes olyan megállapodást
kötni, hogy az eladó vállalja, hogy az ingatlant meghatározott
idõn belül tehermentesíti, vagy a vevõ az eljáró ügyvédnek adja
át a tehermentesítéshez szükséges vételárrészt. Mindenképpen
célszerû a szerzõdésbe foglalni, hogy a terhek milyen összegûek
és milyen módon, ki fogja teljesíteni õket. Ez azért is fontos,
mert az ingatlan nyilvántartásban szereplõ összeg általában nem
a jogügyletnek, hanem a bejegyzésnek az idõpontjában fennál-
ló tõketartozást tükrözi. Amennyiben az eladó nem vállalja az
ingatlan tehermentesítését, a szerzõdés megkötése elõtt mindig
nyilatkoztatni kell a jelzálogjog jogosultját a fennálló tartozás-
ról, hiszen az a bejegyzése óta csökkenhetett például a folyam-
atos, határidõben történõ törlesztés következtében, vagy nõhe-
tett késedelmes befizetések, kamatok miatt. A jelzálogjog jogo-
sultjának megkeresése általában az eladó, illetve az eljáró ügy-
véd feladata.

12. BUKTATÓ: ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI
TILALOM

A problémamentes szerzõdéskötés akadálya lehet az, ha az in-
gatlan tulajdoni lapján – fõként a jelzálogjogok biztosítékaként
– az ingatlanra vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalommal
találkozunk. Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tilalom fen-
nállása alatt megkötött szerzõdés semmis. Ez azt jelenti, hogy
az ilyen szerzõdéssel nem szerezzük meg a tulajdonjogot, viszont
pereskedhetünk, hogy az általunk esetleg már kifizetett vételárat
visszakapjuk az eladótól. Az ilyen kellemetlen szituációk a jel-
zálogjoggal kapcsolatos eljárással védhetõk ki. Adott esetben
nem pusztán a hátralékos összeg kifizetése lehet a megoldás,
hiszen például egy öröklési szerzõdést biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom esetében elõször a leendõ örökösökkel kell
megállapodni. Az ingatlan-nyilvántartásban egyébként mindig
szerepel az a jog is, amelynek biztosítására a tilalom szolgál. A
földhivatalnál is megismerhetõk az ehhez kapcsolódó doku-
mentumok, ezért utána tudunk járni a pontos feltételeknek. Ezt
lehetõleg csak ügyvédi, vagy más szakértõi segítséggel tegyük,
mert a feltételek, megismerése azt jelenti, hogy tanulmányoz-
nunk kell a tilalom alapjául szolgáló szerzõdéseket, határoza-
tokat, illetve fel kell venni a kapcsolatot a jogosulttal.

13. BUKTATÓ: DOKUMENTUMOK
ÁTTANULMÁNYOZÁSÁNAK ELMULASZTÁSA

A dokumentumok áttanulmányozását mindig a tulajdoni lappal
kezdjük, amelyben megtalálhatjuk az eladó fontosabb adatait (a
tulajdonos személye, az ingatlan megnevezése, fõbb adatai, ter-
hei). Tulajdonjogot csak tulajdonostól, jelen esetben az ingat-
lan-nyilvántartásban bejegyzett, így a tulajdoni lapon szereplõ
személytõl lehet szerezni. A kellõ körültekintés éppen ezért
fõleg az eladóként fellépõ személy azonosítása miatt fontos. Az
ügyvédnek és a közjegyzõnek kötelessége a felek személya-
zonosságáról meggyõzõdnie, de az eladó iratainak megtekintése
a vevõnek sem árt. A hamis dokumentumok gyakori elõfor-
dulása miatt ezek megtekintésével nem mindig lehet kideríteni
azt, hogy a tényleges tulajdonossal állunk-e szemben, de gyak-
ran néhány kérdés vagy némi utánjárás elég lehet az azonosítás-

ra. Fõként a nagyobb értékû ingatlanok esetében érdemes lehet
például a bejelentett
lakó-, vagy tartózkodási helyén felkeresni, felhívni a tulajdo-
nost. Azért is célszerû az adásvételi szerzõdés megkötése elõtt
közvetlenül megtekinteni a tulajdoni lapot, mivel egyre gyako-
ribb az, hogy nem a tulajdonos adja el a lakást, illetve ugyanaz
a személy rövid idõn belül több személynek értékesíti. Ha a baj
már megtörtént, és a csaló eladó több vevõnek is eladta az ingat-
lant közel egy idõben, akkor az ilyen, többszöri eladás esetén az
a vevõ követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba
való bejegyzését, aki elsõnek jóhiszemûen birtokba lépett, ha
pedig ilyen nincs, a korábbi vevõ, kivéve, ha a késõbbi vevõ tu-
lajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Mindig az
aktuális tulajdoni lapot nézzük meg, ne elégedjünk meg a leg-
gyakoribban hallott és a közigazgatásban is általában elfogadott
harminc napnál nem régebbi állapottal. Az ingatlanon ugyanis
akár a szerzõdés aláírásának napján is történhet változás, amely
kizárhatja a tulajdonszerzést, vagy hosszas pereskedésre kény-
szerítheti a vevõt. A legkörültekintõbb ügyvédek még a szerzõ-
déskötés napján, vagy a vételár kifizetését megelõzõen ellenõ-
rizni szokták az ingatlan nyilvántartási helyzetet. A tulajdoni
lap mellett fontos információkat tartalmaz társasház esetében a
társasház alapító okirata is. Ebbõl tudhatjuk meg azt is, hogy
például tartozik-e tároló, vagy erkély a lakáshoz. Gyakran elõ-
fordul, hogy a lakásból is elérhetõ erkély az eladó tájékoztatása
alapján a lakáshoz tartozik, és csak késõbb derül ki, hogy ezt
más is használhatja (közös tulajdonban van), vagy éppen a
vevõknek nincs joguk ott tartózkodni. Természetesen ilyenkor
az eladó megtévesztette a vevõt, és az eladó pereskedhet a vé-
telár mérséklése vagy az eredeti állapot helyreállítása – a vételár
teljes visszafizetése és a tulajdonviszonyok visszaállítása – ér-
dekében. Jobb azonban az ilyen helyzeteket megelõzni, már
csak azért is, mert a vevõnek kell a megtévesztést vagy tévedést
bizonyítani, ami adott esetben lehetetlennek bizonyulhat. A fen-
tiek megtartása fontos azért is, mert a bírói gyakorlat szerint az
ingatlan-adásvételi szerzõdés megkötése elõtt az ingatlan-nyil-
vántartás adatai megtekintésének elmulasztása a vevõ kockáza-
ta. A vevõ nem kérhet kártérítést sem, ha az ingatlan-nyilván-
tartás megtekintésével meggyõzõdhetett volna, a tényleges álla-
potról Gyakran elõfordul, hogy a szerzõdéstervezet átolvasását
követõen a végleges szerzõdést már nem olvassa el a vevõ,
mivel elhiszi az eladó azon állítását, hogy azon már semmit nem
változtattak. Az esetek döntõ részében ez igaz is, de azért, hogy
ne fordulhasson elõ – akár véletlen elírás miatt – ennek ellenke-
zõje, a szerzõdést az aláírása elõtt mindig alaposan át kell tanul-
mányozni. Pár perc ráfordítással elkerülhetõ pár év pereskedés,
vagy az ingatlan elvesztése. (Folytatjuk)

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

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy elõadás sorozat,
szakmai fórum indult a földtulajdonosok és földhasználók, vala-
mint minden kedves érdeklõdõ részére minden kedden 15 órától
a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.  
Alkalom nyílt rá minden hónap elsõ keddjén ugyancsak a
könyvtárban ezen elõadás sorozat keretében, hogy Ön szemé-
lyesen is konzultáljon termõfölddel kapcsolatos kérdésekben
jogi szakértõnkkel, dr. Hajnal Károly ügyvéddel, mezõgazdasá-
gi szakjogásszal.

Várjuk érdeklõdésüket!
Hajnal Tünde

Az ingatlan adásvétel 15 buktatója - IV. rész

Ü G Y V É D  Ú R ,  K É R E M . . .

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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NOSZTALGIA TRAFIK
Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség, üdítõk
• Újság, bizsu
• Márkás italok
• Illatszer
• Ajándéktárgyak
• BKV jegyárusítás 

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

Olcsó árakkal várjuk Önt, a Penny Markettel szemben, 
a Lovasbolt mellett!

MACKÓ KUCKÓ
A Mackó Kuckó Családi Napközi Üllõn a

2009/2010-es tanévre felvételt hirdet! 

Várjuk a gyermekeket 1,5 - 4 éves korig. 

Egész napos, félnapos illetve párórás ellátásra,

gyermekfelügyeletet is vállalunk.

Beiratkozás és idõpont egyeztetés:

06-30-580-6473 Juhászné

Dr. Csákabonyi Beáta 
ügyvéd

Új helyre költözött: 
Üllõ, Pesti út 126. (Civil Központ mellé)

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. 

§ §
• Számítógép alkatrészek, kiegészítõk forgalmazása 
• Komplett számítógépek értékesítése 

és szervizelése
• Notebook-ok forgalmazása, bõvítése 

és szervizelése
• Használt PC alkatrészek beszámítása, eladása
• Toner töltés
• Internet elõfízetés kedvezményes árakon

Tekintse meg folyamatosan frissülõ árlistáinkat
weboldalunkon!

CCrreeddiiggeenn áruhitel gyors ügyintézéssel!

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::

CCíímm::  2225 Üllõ, Gyömrõi út 25. • WWeebb:: www.kaszpi.hu
EE--mmaaiill:: kaszpi@kaszpi.hu • TTeelleeffoonn::  06 (29) 320-580

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

Hétfõ: 14:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 9:00-18:00
Csütörtök: 9:00-18:00
Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 9:00-13:00

Augusztus 21-tõl

iskolakezdési akció!



Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami 
a villanyszereléshez kell!

Lámpatestek, csillárok, kertvilágítás,
riasztók, tûzoltókészülékek...

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

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

2225 Üllõ, Pesti út 212.

Most váltson kompakt 
fényforrásra!  

Szeptember 1-tõl megszûnik az
EU-ban a 100 W-nál nagyobb
izzók gyártása. Most cserélje
hagyományos izzóját energia-
takarékos fényforrásra (kompakt
vagy LED)!
Hozza be régi, gazdaságtalan
izzóját és beszámítjuk új, energia-
takarékos fényforrás vásárlása
esetén!

EEllaaddnnáá  iinnggaattllaannáátt?? VVaaggyy  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreess??
EEsseettlleegg  hhiitteelltt  sszzeerreettnnee?? MMii  sseeggííttüünnkk  ÖÖnnnneekk!!

Ügyfeleink részére Üllõn és környékén 

ingatlanokat keresünk és kínálunk.

HITEL- ÉS INGATLANIRODA ÜLLÕN

• jelzálog
• szocpol
• szabad felhasználású

hitelek

• személyi hitelek
• földhivatali ügyintézés
• BAZÁR hirdetésfelvétel
• ingyenes tanácsadás
• ügyvédi háttér

BBooddzzáákknnéé  TTiisszzaaii  HHaajjnnaall
TTeelleeffoonn  //  ffaaxx::  06-29-321-048

MMoobbiill:: 06-30-280-4677, 06-20-220-1300

Személyesen: Üllõ, Ócsai út 1.
(a Penny Market-tel szemben 

a Lovasbolt mellett.)

HHoonnllaapp:: www.ketjobarat.eoldal.hu
EE--mmaaiill:: ketjobarat@gmail.com

alomhaus@gmail.com

ÜLLÕ Sportliget Lakóparkban 
újépítésû sorházak 

33m2- tõl 48m2- ig,  10,9 MFt-tól.

MMiinnddeenn  aammii
aazz  iisskkoolláábbaa  kkeellll!!

IIsskkoollaasszzeezzoonnooss AKCIÓ!

MILAN, LYRA, 
FABE CASTEL, ICO

mmáárrkkáákk  ffoorrggaallmmaazzóójjaa..

KUPON
200 Ft, 

2000 forintos
vásárlás esetén!

Beváltható szeptember 30-ig!

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

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

Szombat: 9-12



Üllõ új építésû részén, mediterrán 
lakóparkban, napkollektoros lakások

Akciós ajánlatainkról a  www.napraforgoliget.hu weboldalon tájékozódhat.

8.990.000. Ft-tól eladók.

Akció Augusztusban!!!
Árukészletünkbõl 200-250 Ft-ért válogathat!!!     

HASZNÁLT NÕI, FÉRFI ÉS GYERMEK RUHA  
amerikai és angol árukészlet

2225 ÜLLÕ, PETÕFI S. U. 29.

H-P: 8-18  óráig
Sz  : 8-13  óráig

Sok szeretettel várjuk üzletünkben!       
Árukészletünket folyamatosan újítjuk!   

www.calibraplusz.gportal.hu



Az iroda nyitva tartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

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

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

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

Garanciális és garancián túli javítások és Szervizek

Service 4+ áraink 4 évnél öregebb Opelekre
AAssttrraa  GG          AAssttrraa  FF          CCoorrssaa  BB          CCoorrssaa  CC

OOllaajjccsseerree  (10W40 olaj, szûrõvel, munkadíjjal)   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..88999900  FFtt

MMoottoorrsszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, gyertya)   ..  ..  ..1177999900  FFtt

ÁÁllttaalláánnooss  sszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, 

pollenszûrõ, üzemanyagszûrõ, gyertya + átvizsgálás + felmérés)  . . . . .3311999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1122999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ++  fféékkttáárrccssaa  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall,,  fféékkhhaattááss  mméérréésssseell . . .3311999900--3388999900  FFtt

BBoosscchh  sszzeerrvviizzüünnkk  vváárrjjaa
aauuttóójjáátt  
ttiippuussttóóll  ffüüggggeettlleennüüll
ccoommppuutteerreess  mmoottoorr
ddiiaaggnnoosszzttiikkáárraa,,  
hheellyysszzíínneenn  mmeeggvváárrhhaattóó
mmûûsszzaakkiivviizzssggáárraa,,  
zzööllddkkáárrttyyáárraa..  
IIggéénnyy  sszzeerriinntt  aauuttóójjáátt
ffeellkkéésszzííttjjüükk..

AAzz  aajjáánnllaattookk  aazz  11..22,,  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  GG,,  aazz  11..00,,  11..22  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  CC,,
aazz  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  FF,,  ééss  aazz  11..00,,  11..22,,  11..44  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  BB  mmooddeelllleekkrree  éérrvvéénnyyeesseekk..

AAzz  áárraakk  ttaarrttaallmmaazzzzáákk  aa  ggyyáárrii  aallkkaattrréésszzeekk  ééss  aa  bbrruuttttóó  mmuunnkkaaddííjj  áárráátt..

T R A D Í C I Ó  -  S Z A K T U D Á S  -  G A R A N C I A
22222255  ÜÜllllõõ,,  BBiimmbbóó  uu..  2200..  TTeell..//FFaaxx::  0066  2299  332200  115577

WWeebbssiittee::  wwwwww..ggaaaallaauuttoo..hhuu    ••    EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ggaaaallaauuttoo..hhuu

4 év felett



A Fiat Autócsere Program támogatására az jogosult, aki 5 évesnél idõsebb, Magyarországon forgalomba
helyezett autó tulajdonosa és az új autó vásárlásakor tulajdonát igazolja. Az ár a Fiat Panda, Grande Punto,
Linea és Bravo alapmodellekre vonatkozik. Az ajánlat 2009.06.01-30. között megkötött szerzõdésekre érvényes,
kizárólag az MKB-Euroleasing Zrt. által nyújtott ”Fiatplusz” finanszírozással együtt megrendelt gépjármûvek
esetében. A feltüntetett kezdõár tartalmazza a Fiatplusz finanszírozás és a Fiat Autócsere Program támo-
gatása esetén nyújtott árengedmények mértékét. A hitelt az MKB-Euroleasing Zrt. nyújtja, maximum 96 hónap
futamidõvel, EURO alapon. A minimális kezdõrészlet 31-36%, THM: 12,98-15,99%. A THM mutató mértéke
nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. Fogyasztás: vegyes/városi/országúti 7,2-8,7/4,8-5,6/5,7-6,7 l/100 km;
CO2-kibocsátás 135-158g/km. A tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül ajánlattételnek. 
A részletekrõl érdeklõdjön a Fiat márkakereskedésben!


