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Kiskalendárium

Június - Szent Iván hava

Június 8. - Medárd napja
Ha ezen a napon esik, negyven napig esni
fog, ellenkezõ esetben pedig negyvennapos
szárazság következik.

Június 24, - Szent Iván (Keresztelõ Szent
János) napja

Június 29. - Péter-Pál napja
Elsõsorban Péter apostol fejedelem ünnepe.
- Az aratás kezdõnapja.

Július - Szent Jakab hava

Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja
Szûz Mária ünnepe, Szûz Mária Erzsébetnél
tett látogatásának emléknapja.

Július 22. - Mária Magdolna napja
a Bûnbánó Mária Magdolna ünnepe.

Július 26. -Anna napja
Szûz Mária anyjának emlékünnepe. 
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1  1  É V E S  A  S P O R T C S A R N O K U N K

Bál kezdetére várva

Az iskola tanulói felavatták 
a sportcsarnokot

A szobor átadása

Néptánc és népzene

Bemutatkozik az Üllõ Fc Csõ csapata

Egy kis Salsa bemutató

Közmeghallgatás

Árpád-napon táncol az iskola 
apraja-nagyja

Nézzük, ki az erõsebb!

A gyõztes mindig elnyeri jutalmát

Egész évet végigkísérõ amatõr te-
remfoci bajnokság

Borsodi teremfoci torna 

Köszönet annak a közel 23000 látogatónak, akik intézményünk,
65 nagy rendezvényén, az elmúlt egy évben jelen voltak és ezzel is
bizonyították, hogy Üllõnek szüksége van egy ilyen sportlétesít-
ményre. A jövõben várjuk mindazokat, akik eddig még nem jártak
nálunk.

“Nem a gyõzelem, hanem a részvétel a fontos”

A parasportnap  legnépszerûbb fel-
lépõi

KKééppeekk  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvbbõõll......
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Immár másodszor került sor erre a rendezvényre az I. világ-
háborús emlékmû elõtt június elsején. A mûsort ifj. Jónás József
vezette, beszédet mondott Varga Domokos György. Könyvtárunk
névadójának Vargha Gyulának verseit Czinege Dóra, Farkas
Vajk, Szabó Erzsébet, Varga Norbert adták elõ, Juhász Gyula
megzenésített Testamentum címû versét G. Horváth Gyöngy éne-
kelte. Az alábbiakban a köszöntõ szövegét közöljük.

Tisztelt Emlékezõk!

Az elmúlt évben, Üllõ Város Képviselõ-testülete döntött arról,
hogy meg kíván emlékezni a nemzetünk számára oly tragikus
trianoni békediktátumról.

Hosszú ideig nem volt szabad Trianonról beszélni. Ugyanúgy,
mint az egyes embernél, a nemzetnél is okozhat az elfojtás lelki
zavarokat. A magyarságnak el kellett felejteni a Kárpát-meden-
cében betöltött, hajdani politikai és kulturális vezetõ szerepét, el
kellett felejtenie a trianoni megaláztatást, nem volt szabad emlékez-
nie a két világháborúban elesett fiaira, illetve az 56-os hõsökre.
Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy ilyen mentális állapotban
van az ország lakossága!

Ezek után rászabadították az emberekre, az ultraliberális eszmé-
ket, melyekben nincs értéke sem Istennek, sem hazának, sem
családnak.  
Sokan ma is csak valami régmúlt történelmi eseményként tekin-
tenek Trianonra, nem fordítva figyelmet az akkor történt egyéni
katasztrófákra, a tönkrement emberi életekre, szétszakított csa-
ládokra.

Ugyanígy figyelmen kívül hagyják a
diktátum mai hatásait. A Vajdaságban
és a Felvidéken magyarokat vernek meg,
Erdélyben leszerelik a magyar helység-
névtáblákat, Szlovákiában szélsõsége-
sen magyargyûlölõ kormánypárti poli-
tikusok lovas bohócnak nevezik Szent
István királyunkat.
Aki felemeli a szavát ezek ellen, az már
szélsõséges, nacionalista,
csõcselék és sorolhatnám
még a nemzeti érzésû em-
berekre szórt rágalmakat.
Nem hagyhatjuk szó nél-
kül, ha nemzeti nagyjain-
kat, nemzeti jelképeinket
meggyalázzák, akár külföldi,
akár magyar politikusok!

Ne járjunk lehajtott fejjel azért, 
mert magyarok szeretnénk lenni Magyarországon!

Ne hagyjuk elfelejteni Trianon tragédiáját!

Bácskai József
alpolgármester

TRIANONRÓL emlékeztünk
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– és színész benne minden férfi és nõ. Fellép s lelép; s min-
denkit sok szerep vár… – idézhetnénk a népszerû Shakespeare
mottót, mert aki ott volt, azt valóban elvarázsolta a darab és
szinte az elõadás részévé vált. Június 1-én ismét nagy sikerrel
mutatta be az üllõi Szín-Játszó-Tér társulata a Molie're – Ké-
nyeskedõk, avagy a plázacicák szívatása címû darabot. Sajnos a
16 órai elõadásra a meghívottaknak csupán a fele tudott eljönni,
de a 19 órai fergeteges hangulatú és talán az eddigi legjobban
sikerült bemutató volt. A "színészeket" szinte húzta magával a
közönségbõl áradó jókedv és a hangulat. A szereplõk is úgy

érezték, hogy végre minden a helyén volt, megérte a sok munka
és a számtalan éjszakába nyúló próba. Mint egy profi társulat-
ban, mindenki tette a dolgát és szívét, lelkét adta bele. 
Bevallom azért szomorú vagyok és kicsit csalódott. No, nem az
elõadás sikere miatt, mert aki eljött és megnézte a darabot, az
igazán élvezhette ezt a híres, és méltán népszerû mûvet, és a
vidám arcok igazolták a fáradalmainkat. Csalódottságom oka az
érdektelenség, amit a bemutató népszerûsítésekor tapasztaltam.
Talán nem itt és nem most kellene errõl írnom, de a siker eufó-
riája és a szomorúság furcsa egyvelege keveredik bennem, és
nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel. Mi, akik évek óta dol-
gozunk a helyi kultúra csiszolgatásán a munkánk, hobbink mel-
lett és persze a családi életünk rovására, tudjuk, hogy a közön-
ség szervezése a legnehezebb feladat, ami az amatõr csoportok-
nak plusz teher és probléma. De egy kézlegyintéssel nem ugor-
hatunk át ezen mégsem, és nem mondhatunk le a kulturális tö-
rekvéseinkrõl, mert "a mûvészet balzsam az elmének". Szükség
van rá, hogy itt helyben is legyen lehetõségük az érdeklõdõknek
értékes szórakozásra, üllõiektõl-üllõieknek. Mert a kultúra soha
nem öncélú és nem csupán a jelen átélésében van szerepe.
Mindig szól valamirõl, elgondolkodtat, és ezáltal nevel, formál-
ja a lelket és nélküle sivár, egyhangú lenne az élet.
Mi lehet a baj? Miért ez az érdektelenség? Talán az amatõr kife-
jezést nem jól értelmezik, akik elõítélettel vannak a szó iránt. Ez
a szó nem azt jelenti, hogy amit csinálunk igénytelen, gyenge
próbálkozás, hanem csupán annyit, hogy az amatõr mûvészek
nem a megélhetésükért, hanem a közönség szórakoztatásáért és
persze egyéni sikereikért, de minden tekintetben a kultúra érde-
kében vállalták fel a tevékenységüket. Az ilyen embereket meg
kell becsülni, büszkének kell lenni rájuk, hisz mindannyiunk
örömére dolgoznak oly sokat. 

Több mint ÖTVEN ÉV. Ennyi
idõ telt el azóta, hogy legutóbb
helyi amatõr színjátszókkal
ilyen színvonalas darab színpadra
került itt Üllõn. A II. Világháború
elõtt élénk kulturális élet volt településün-
kön, többek között amatõr színjátszó kör is
tevékenykedett. A világháború utáni rendszer
azonban nem tette lehetõvé, hogy a régi egy-
letek újjáéledjenek, a szervezõk csak a köz-
pontilag irányított "kulturális" eseményekre
összpontosíthattak. 1975-tõl egész 1990-ig a
helyi mûvelõdésnek még otthona sem volt, így idõvel az üllõi
emberek le is szoktak az ilyenfajta szórakozásról. Hogy Üllõn a
színjátszás felélesztése idõszerû-e ebben a nehéz és a média
által összezavart világban, elgondolkodtató. De mivel a közönség
elõtt való szereplésnek – a színjátszásnak – több évezredes
hagyománya van a világban, nem kérdéses, hogy jövõje is van.
Nem volt szabad tovább halogatni a hagyomány újraélesztését,
mielõbb fel kellett vállalni. 
De ehhez szükség volt egy elszánt, céltudatos, a nehézségeket
és az anyagi akadályokat is sikeresen megoldó rendezõre. Az
üllõi színjátszás felélesztésének megvalósítója Vámos Éva, hatal-
mas feladatot és felelõsséget vállalt azzal, hogy életre hívta a
Szín-Játszó-Tér társulatát. 
Valóban sok fárasztó munka, érdekes és nevetéssel teli éjszaká-
ba nyúló próbák vannak mögöttünk, de a cél az volt, hogy tele-
pülésünkön az egykor oly élénk és több évtizede hiányzó ama-
tõr színjátszást újra elindítsuk. És a siker minket igazolt.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki eljött és visszajelezést, erõt
adott a társulatnak a folytatáshoz. Biztosak vagyunk abban,
hogy aki látta a darabot, legközelebb is szívesen eljön. Kérjük
Õket, vigyék hírét ennek a lelkes kis csapatnak, hogy mindenki,
akit érdekel, tudomást szerezzen arról, hogy itt Üllõn ismét van
valami, amire büszkék lehetünk.

Reméljük, hogy lesz foly-
tatás és lesz közönség is,
mert az biztos, hogy
színjátszók lesznek, akik
szívvel, lélekkel azért
fognak dolgozni, hogy az
üllõi közönségnek cso-
dálatos pillanatokat sze-
rezzenek. 

Sárándi Tibor

Színház az egész világ…
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2008. PEDAGÓGUSNAP DÍJAZOTTJAI

AZ ÓVODA DÍJAZOTTJAI: 

" AZ ÉV PEDAGÓGUSA" :

ZÁRAYNÉ SÁNDORHÁZY ELEONÓRA

a Templom téri óvoda dolgozója

Az óvodavezetõ javaslata alapján elsõ
ízben került odaítélésre "Az év pedagó-
gusa különdíj" amelyben idén DÓCSNÉ

BODNÁR GIZELLA az Állomás úti óvoda
dolgozója részesült kimagasló tevékeny-
ségéért.
Az "Év munkatársa" különdíjat MÁJER

ISTVÁNNÉ és POLYÁK LÁSZLÓNÉ kapták
átlagon felüli munkavégzésük elismeré-
seként, mindketten a Faiskola úti óvoda
technikai dolgozói.

AZ ISKOLA DÍJAZOTTJAI :

NÉGYEN VEHETTÉK ÁT

"AZ ÉV PEDAGÓGUSA" DÍJAT:
SZABÓ SÁNDORNÉ TANÍTÓNÕ

SZÕNYINÉ BÁN ILONA TANÍTÓNÕ

GÁL LÁSZLÓNÉ TANÁRNÕ

ACSAI ZOLTÁN TANÁR ÚR

A Pedagógusnap alkalmából rendezett
ünnepségen – a fent említett díjazottak
mellett – kiemelkedõ vezetõi munkája
elismeréseként MISÁK BÉLÁNÉ a címze-
tes óvodavezetõ-, PECHTOLNÉ KIS ME-
LINDA a címzetes igazgatói címet ve-
hette át. Továbbá ez alkalomból került
átadásra HAMIKUS FERENCNÉ igazgató
asszony részére elismerõ oklevél, mely
szerint " Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Árpád Fejedelem
Általános Iskola vezetõjeként elvégzett
magas színvonalú munkájáért testületi
dicséretben részesíti."

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak
és az elismerésben részesülõknek!

ÜÜNNNNEEPPEELLTTÜÜKK  AA  PPEEDDAAGGÓÓGGUUSSOOKKAATT!!

Pechtolné Kis Melinda és Kissné Szabó Katalin

Hamikus Ferencné és a Polgármester Asszony

Balról-jobbra:
Gál Lászlóné, Dócsné Bodnár Gizella, Misák Béláné,
Zárayné Sándorházy Eleonóra, Szõnyiné Bán Ilona
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Pünkösd vasárnapján már kora reggel gyülekeztek a III. Csülök-
fesztivál résztvevõi a Jobb-1 kávézó melletti füves területen. A
korábban felállított "nagy" sátor körül egyre több sátor épült fel.
A 21 jelentkezõ csapatból 15 csapat indult a fõzõversenyen. A
regisztráció után Kovács István alpolgármester úr köszöntötte a
megjelenteket. Bemutatta a zsûri elnökét, Varga István mes-
terszakácsot és a zsûri tagjait, Vámos Évát és Kismarosi Józsefet. 
Az Önkormányzat és az Ipartestület nevében jó fõzést és kel-
lemes szórakozást kívánt mindenkinek, majd 9 órakor elkez-
dõdött a fõzõverseny. Nagyon sok bográcsban fõtt, rotyogott a
különféle étel, amelynek remekmûveit – a csülkös bablevest,
káposztás csülköt, a csülkös pacalt, és még sokféle finomságot
- a háromfõs zsûri kóstolta végig, majd értékelte. A kilátogató
közönséget is elvarázsolta az ételek és az ízek kavalkádja,
járkáltak edénykéikkel egyik bográcstól a másikig, hogy lehetõ-
leg a számukra legízletesebb falatoknál kössenek ki. Így gyor-
san elfogytak a finomságok.
A csapatok nagyon jól felkészültek a fõzõversenyre. Az ételek
mellett nagy figyelmet fordítottak a tálalásra, és szépen feldíszí-
tették a sátrakat is. Késõbb egymást vendégelték meg, és igazán
családias hangulatban telt el a délután. A díjakat a polgármester
asszony, az Ipartestület elnöke és a zsûri tagjai adták át a ver-
senyzõknek. Minden résztvevõ oklevelet és ajándékot kapott.
A Mecénás Klub kiállításával, a gyermek rajzverseny meg-
szervezésével – ahogy mondani szokás – emelte a fesztivál szín-
vonalát!

5 órától a Jerzsele Family zenekar szórakoztatta a nagyérdemû
közönséget. Este 11 órakor még nagyon sokan ropták a táncot,
és sokszor visszatapsolták a zenekart.
Ezen a szép tavaszi vasárnapon nagyon sokan kilátogattak a
rendezvényre, és vidáman töltötték el a napot. Összességében
megállapítható, hogy nagyon jól sikerült ez a májusi fesztivál,
az emberek igénylik az ilyen jó hangulatú városi eseményt. Aki
kint volt, az jól érezte magát.

A csapatok különbözõ ajándékokat kaptak: amelyeket az Önkor-
mányzat, a Vinea Bt., a Piro-Véd Kft., az Ipartestület és Kisma-
rosi József ajánlottak fel.
A hangosítást a Reflex Kft. végezte. A tûzvédelemrõl az Önkén-
tes Tûzoltóegyesület gondoskodott. A tévéfelvételeket a Plusz
29 munkatársai készítették. Köszönet érte!
Továbbá szeretnék köszönetet mondani elsõsorban az Önkor-
mányzatnak a fesztivál anyagi támogatásáért, Tóth Bélának a
fesztivál fõszervezõjének, a Mecénás Klubnak, a zsûri tagjainak
fáradságos munkájukért, Seprûs Pálnak és Seprûs Bélának a
Jobb-1 tulajdonosainak. Külön köszönet a résztvevõ csapatok-
nak, s mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában vala-
milyen formában részt vállaltak.

Botlik Béla
Ipartestület elnöke

Üllõ Város Önkormányzata és az Üllõi Általános Ipartestület 2008. május 11-én, megrendezte a

III. Csülökfesztivált.

Budai Bernadett kormányszóvivõ elmondta: a Széna
téren, a Kossuth téren, a Corvin közben, a Mûegye-
temnél, az 56-osok terén és a Nagy Imre Emlékháznál
lehetett gyertyát gyújtani június 16-án.

Üllõ város önkormányzata is bekapcsolódott az orszá-
gossá terebélyesedett megemlékezés sorozatba. Június
16-án 20 óra 30 perckor gyújtották meg a meg-
emlékezés gyertyáit a Templom téren az 1956-os
áldozatok emlékmûvénél.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Nagy Imre kivégzésének évfordulóján
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Rendszeresen olvashattak az üllõi
lakosok arról, hogy városunk mû-
emlék jellegû templomát igen nagy
nehézségek közepette próbáljuk
felújítani, kérve a lakosság segít-
ségét is. Ezúton is köszönjük eddi-
gi támogatásukat, mellyel hozzájá-
rultak ehhez az óriási horderejû és
sajnos rengeteg pénzt felemésztõ
munkához. Most, hogy itt a vaká-
ció, arról is szeretnénk beszámolni,
hogy egyházközségünkben milyen
közösségi programok várják az
érdeklõdõket. 

Ebben a tanévben is rengeteg minden történt plébániánkon.
Az üllõi hívek az elmúlt évben is részt vehettek latin nyelvû
szentmisén Advent második vasárnapján, melyen az olvasmá-
nyok szentírási szakaszai és a szentbeszéd kivételével minden
latin nyelven hangzott el, a liturgia énekeit pedig szintén a latin
nyelvû, õsi, felbecsülhetetlen értékû gregorián anyagból válo-
gattuk. Tavasszal a Húsvét elõtti vasárnapon /Virágvasárnap/,
és Nagypénteken hallhatták a hívek a templom kórusától Máté
és János Passiójának egyszólamú változatát, Jézus szenvedésé-
nek történetét. Mivel akkor éppen a karzat állt felújítás alatt, az
idén elõször nemcsak hallhatták, hanem láthatták is a hívek az
énekeseket – azt hiszem ez új élmény volt mindannyiunk számára.
Ebben a tanévben is tovább mûködtek az eddigi közösségeink,
illetve új ötleteinket is próbáltuk megvalósítani. A kisebb hit-
tanosoknak több alkalommal szerveztek lelkes fiatalok játékos
szombat délelõttöket, amiken a gyerekek nemcsak fizikai ener-
giájukat vezethették le, hanem vetélkedtek is egymással, illetve
ha az idõ rosszabbra fordult kézmûveskedtek. Gondtalanul
együtt töltötték ezt az idõt, majd közös imádsággal zárták eze-
ket az összejöveteleket. Az elsõ szentáldozásra az idei évben
huszonhárom gyermek készült fel, õk május 25-én, Úr Napján
járulhattak a szentség felvételéhez szentmise keretében, melyet
körmenet tett még ünnepélyesebbé. Ehhez a nagy eseményhez
azért kellett a gyermekek és a szülõk kitartása is, hiszen magát
az áldozást megelõzték a hittanórák és végül egy vizsga hittani
alapismeretekbõl, illetve az elsõ szentgyónás. Hogy az ezekkel
járó izgalmakat levezethessék, május 31-én biciklitúrázhattak egy
jót a srácok, a Dóra Major volt az úti céljuk. A náluk kicsit idõ-
sebbek továbbra is találkozhattak egymással az ifjúsági hit-
tanórákon, melyeken érdekes – leginkább a fiatalokat érintõ –
témákról beszélgettünk. És hogy a nyár se teljen eseményte-
lenül, felhívom a szülõk és gyerekek figyelmét táborozási lehe-
tõségeinkre. Július 7-tõl egy hétig a kisebbek a Nógrád megyei
Diósjenõre mehetnek, a nagyobbaknak (13 év fölöttiek) pedig
kiváló lehetõséget nyújt az értelmes, lelki életet is formáló idõ-
töltésre a Dél-dunamenti Régiós tábor Dunaharasztiban július
24-tõl 27-ig.
A fiatal házaspárok az idén is havonta egy alkalommal jöttek
össze a plébánián, hogy olyan kérdésekrõl beszéljenek, amelyek

a családdal, házassággal, gyermekneveléssel kapcsolatosak. Eze-
ket az alkalmakat egy nagyon jól sikerült bográcsos kerti buli-
val zártuk, ahol kötetlenül beszélgethettünk egymással, a kis-
gyermekek egyre bõvülõ serege pedig ugrálhatott, játszhatott a
templomkertben. Immár második éve mûködik az úgynevezett
Megújulási Közösség azon középkorúak részvételével, akik úgy
érzik, hogy a rengeteg hétköznapi teendõk mellett megpróbál-
nak idõt szakítani erre, mert nekik is fontos a közösségi élet,
illetve a szentmisén kívül is szívesen találkoznak egymással
ezeken a jó hangulatú alkalmakon. 
Május hónaptól kezdõdõen minden hónap elsõ csütörtökjén 18
órai kezdettel szentségimádást tartunk a papi hivatásokért. Az
idei évet a történelmi egyházak a Biblia Évének nyilvánították,
ezért nálunk is létrejött egy bibliakör, amelynek keretében ha-
vonta egy órát mi is arra szánunk, hogy a Szentírás egy-egy
rövid szakaszáról beszélgessünk. Nem elõadások ezek, hanem
tényleg valódi beszélgetések, ahol mindenki hozzászólhat az
adott témához, elmondhatja, milyen gondolatokat ébresztett ben-
ne az adott rész.
A fiatalabbak és az idõsebbek is kitûnõen érezték magukat
õsszel a máriabesnyõi kiránduláson, és éppen ezért sokan már
alig várják az újabb, júniusi egyházközségi kirándulást Zircre,
mely remélhetõleg nemcsak kulturális, hanem igazi közösségi
élményt is jelent majd a résztvevõknek. 
Az ember a más emberekkel formált közösségben tud kibonta-
kozni igazán, fõként ott, amelynek valódi feje az Úr Jézus. Ép-
pen ezért szeretettel várunk mindenkit továbbra is programja-
inkra, közösségeinkbe, melyek szeptembertõl várhatóan újult
erõvel tovább folytatódnak.

Június 22-én tartjuk templomunk búcsúját, az ünnepi szentmi-
sék 8 és 10 órakor lesznek, szeretettel várunk erre az alkalomra
is minden üllõi lakost.

dr. Mezei Zsófia

Események a katolikus plébánia életébõl

Az üllõi búcsúban június 22-re várunk mindenkit szeretettel a szokásos helyen, a Búcsú téren.

Fotó: Pesti Zsolt



9

S Z E N V E D É L Y B E T E G S É G R Õ L

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

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

"Ki mer síkra szállni velem? Kinek van olyan hatalma, mint
nekem? Én már megszámlálhatatlan milliókat terítettem le a
földre. Aki meghódol, azt lehúzom a sárba, akár tanult, akár
egyszerû ember. Én elrablom az ifjútól az egészséget, a lány-
tól a tisztaságot, a férfitõl az erõt. Én megnyitom a szív sötét
forrásait, amelyekbõl gazság, gyalázat, és mocskos beszéd
bugyog elõ.
Az emberekbõl tolvajt, hamis esküdözõt, gyilkost csinálok.
Nincs parancsolat, amelyet naponta százszor áthágni ne segí-
tenék. Megtöltöm a börtönöket.
Milyen tehetségtelen hozzám képest minden zsarnok! Az em-
berek szívesen nekem áldozzák a vagyonukat, feleségüket,
gyermeküket, becsületüket, testüket, lelküket. Hatalmam az
egész világra kiterjed. 
Szeretem és szólom is a legnagyobb hazugságokat. Amikor a
pálinkát kitalálták, azt hitték az emberek, hogy az élet italát
találták meg, pedig a halál itala az. Ígérem, hogy megerõsítem
a testet, pedig tönkreteszem azt. Ígérek vidámságot, barátsá-
got, de csak verekedést, erõszakot, ébresztek. 
Látod ott azt az embert az árokparton? Úgy fekszik ott, mint
aki meghalt, pedig ez csak az én mûvem. Hallod az utcán az
ordítást? Nótának indult, és üvöltés lett belõle. Hallod a sze-
gény feleségek, anyák, gyermekek sírását? Ez mind az én
hatalmam diadala! 
Akit egyszer megfogtam, nemigen eresztem el. Keményen
tartom. Akar, nem akar, innia kell! Ugyan ki száll velem síkra
az én hatalmam ellen, ki tudná szabaddá tenni foglyaimat?

Látod azt az embert? Most tápászkodik fel a részeg álom
után, pedig hányszor fogadkozott feleségének, "ártatlan gyer-
mekei" életére, hogy "ez volt az utolsó", de ma este is ott lesz
az ivócimborák között! Az én hatalmam óriási! Én a gonosz
szolgálatában állok!"

RIM
Szabadulni akarsz a "zsarnok" uralma alól?

Segítséget kérni és elfogadni nem a gyengeség, hanem a
szilárd elhatározás jele. Sokkal erõsebb ember az, aki lépé-
seket tesz a szenvedélyekbõl való szabadulás érdekében, mint
az, aki ittasan helyben hagyja családját, vagy a problémák elõl
menekülve kábítószerhez nyúl. 
2008. január 01-tõl Vecsés, Gyömrõ, Maglód, Üllõ városok,
és Ecser község önkormányzatai, Maglód és környéke
közösségi szenvedélybeteg ellátásra Mikrotérségi Intézményi
Társulást hoztak létre. Az intézmény mûködési területe, Maglód,
Vecsés, Gyömrõ, Üllõ, és Ecser község közigazgatási területe.
Maglód város a közösségi szenvedélybeteg ellátást, mint tör-
vényben maghatározott alap feladatot biztosítja az öt település
szenvedélybetegei körében.

A közösségi szenvedélybeteg ellátás lényege:
Segít rendezni, fenntartani mindazokat a kapcsolatokat, ame-
lyek a szenvedélybetegség kialakulásával egy idõben tönkre-
mennek. Segít megõrizni a szenvedélybeteg családtagjainak
lelki egyensúlyát.
A közösségi szenvedélybeteg ellátás túlmutat a betegség tünete-
in, a beteg céljaival, problémáival foglalkozik. A segítségnyúj-
tás a családra épül. A családtagok szükségleteit, problémáit is
felvállalja, és a családot, mint egészet tekinti. Az egyének
problémáit a család közös problémájának részeként kezeli. Az
ellátás ezért személyre szabott is, hiszen a családtagok szemé-
lyes céljait is figyelembe veszi. 
Kiket céloz meg az ellátás?
Akiknek problémát jelent az életében a drog, az alkohol, a
gyógyszer fogyasztás illetve a játékszenvedély kialakulása.
Családtagokat, akiknek közvetlen közelében szenvedélybeteg él.

A KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS HELYEI:

Központ:

Maglód Város Önkormányzat Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat épülete.

Cím: 2234 Maglód, Fõ u. 24.
Érdeklõdni ezeken a telefonszámokon lehet!
Telefon: 06/29-325-156
Közösségi gondozó: Turóczi Csabáné 06/20-513-1592  
Csoportfoglalkozásokat minden második hét csütörtökén tar-
tunk 5-7 óra között.

Jelentkezéseket személyesen, vagy telefonon várunk. Lehetõ-
ség van a jelentkezõk anonimitására. A szolgáltatás kapcsán
ügyfeleink adatait a titoktartás szabályainak betartásával ke-
zeljük.

Telephelyek megközelíthetõsége:

Gyömrõ: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
2230 Gyömrõ, Tompa M. u. 21. Minden hétfõn 13 órától.
Üllõ: Üllõ Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési
Tanácsadó. 2225 Üllõ, Ócsai u. 8. 
Minden szerdán és pénteken 9 órától. (Elõzetes idõpont
egyeztetéssel.)
Vecsés: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. 
2220 Vecsés, Telepi u. 44/A 
Minden szerdán és pénteken 9 órától. (Elõzetes idõpont
egyeztetéssel.)
Ecser: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2233 Ecser,
Bajcsy-Zs. u. 3. /Mûvelõdési Ház épületében/  
Minden kedden 13 órától. (Elõzetes idõpont egyeztetéssel.)

A SZESZKIRÁLY DIADALÉNEKE!
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Üllõ Város Önkormányzatának május
29-i ülésén hozott közérdeklõdésre szá-
mot tartó határozatai

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 

• engedélyezte: 

– az Üllõ Humán Szolgáltató Központ
keretein belül mûködõ Nevelési Tanácsa-
dóba 1 fõ pszichológus szakember felvé-
telét

– címzetes óvodavezetõi és címzetes igaz-
gatói cím adományozását

– bányaszolgalmi jog alapítását az önkor-
mányzat tulajdonát képezõ 0145/71 hrsz.-ú
ingatlanból összesen 6298 m2 területû in-
gatlanrészre vonatkozóan, s egyben elfo-
gadta a felajánlott 1.483.749.-Ft. összegû
kártalanítást. 

• döntött: 

– a Bölcsõde nagyobb gyermeklétszám-
mal való továbbmûködtetése érdekében
az épület részleges átalakítási munkálata-
iról, amelyhez a 3 millió Ft költséget az
általános tartalékból biztosítja. A gyer-
meklétszám növekedése miatt szükséges
további 2 gondozónõ alkalmazását enge-
délyezte. (A bérüket és annak járulékait
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
felszabaduló 2 státusz megmaradó bére
és járuléka fedezi.)

– új Bölcsõde építésére pályázat beadá-
sáról, mert az elõbbi döntés szerinti áté-
pítés után kialakuló Bölcsõde mûködését
is csak 3 évig engedélyezi az ÁNTSZ;

– az Árpád Fejedelem Általános Iskola
12 fõs technikai létszámának a Humán
Szolgáltató Központ részére történõ áta-
dásáról (munkavégzésük helyszíne tovább-
ra is az iskola, de munkáltatójuk a HSZK
igazgatója);

– a Nevelési Tanácsadó átköltözésérõl a
jelenlegi, Ócsai u. 8. sz. alatti helyiségek-
bõl a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
Üllõ, Templom tér 2. sz. alatti épületének
üres emeleti helyiségeibe;

– az Ócsai út végétõl a Gyömrõi út végéig

kialakítandó kerékpárút tervezésére vonat-
kozó pályázat benyújtásáról; 

– a közbiztonság javítása érdekében arról,
hogy szabadidõs rendõröket foglalkoztat
az önkormányzat ez év végéig, havi 128
órában, amelyre bruttó 230.400 Ft/hó
összeget biztosít. A jövõ év elején felül-
vizsgálja a Testület a foglalkoztatás ha-
tékonyságát, és e szerint dönt a szerzõ-
dések meghosszabbításáról. A foglalkoz-
tatásra azért van szükség, mert jelenleg
Üllõn, a város méreteihez, és a lakosság-
számhoz képest igen kevés a rendõri je-
lenlét. A Képviselõ-testület errõl – a me-
gyei rendõrfõkapitányon túl – levélben tájé-
koztatja Gál Zoltán országgyûlési
képviselõt.

– arról, hogy – elõvásárlási jogával élve –
megvásárolja id. Papp Imre és ifj. Papp
Imre Üllõ, Kertekalja u. 26. sz. alatti la-
kosok tulajdonát képezõ 2215/2 hrsz.-ú
1296 m2 területû, valamint 2215/3 hrsz.-
ú 1499 hrsz.-ú ingatlanokat 17.500.000.-
Ft. összegû vételárért;

– arról, hogy részt kíván venni a Pest
Megye Önkormányzatnak a "Tégy a par-
lagfû ellen!" elnevezésû Alapítvánnyal kö-
zösen szervezett versenyén, a város par-
lagfûvel fertõzött területeinek csökkentése
érdekében.

• elfogadta: 

– az önkormányzat 2007. évi gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti feladatainak ellá-
tásáról szóló beszámolót; 

– az önkormányzat Intézkedési Tervének
felülvizsgálatát benne az önkormányzat
oktatási koncepciójával;

– Zakárné Horváth Ida közoktatási szak-
értõnek, az Árpád Fejedelem Általános
Iskola átfogó ellenõrzésérõl készített ér-
tékelését. Az iskola vezetõjét, Hamikus
Ferencnét, az elvégzett magas színvonalú
munkájáért, valamint az intézmény peda-
gógusait, munkájuk elismeréseként, a
Testület dicséretben részesítette;

– a Harmónia Zeneiskola pedagógiai prog-
ramját;

– az ANVIL Project Kft.-vel az Üllõ,
3666 hrsz-ú ingatlanának fejlesztésére
kötendõ – településrendezési szerzõdés

– tervezetét, valamint a Kft. által felaján-
lott közérdekû kötelezettségvállalást,
az alábbi célok megvalósítása érdeké-
ben:

– a Sport téren és az Agyagosban sport-
és ifjúsági park kialakítása, létrehozása
tájház kialakításához ingatlanvétel

– a katolikus temetõ bõvítése kapcsán, az
új temetõrész megközelítése érdekében
út céljára ingatlanvétel,

– Zeneiskola felújítása, bõvítése.

• módosította a következõ rendeleteit:

– a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó-
ló többször módosított 7/1993. (V.22.) sz.
Ö.K. rendeletét. 

– a Harmónia Zeneiskolában a
2008/2009. tanévben fizetendõ térítési,
kölcsönzési és tandíjakról szóló 23/1996.
(XII.21.) sz. Ö.K. rendeletét. (A rendelet
szerint a következõ tanévben némileg
emelkednek a díjak.)

– a helyi adókról szóló többször módosí-
tott 31/1997.(XII.20.) sz. Ö.K. rendeletét.
A rendelet módosítása alapján mentesül-
nek az iparûzési adó fizetése alól azok a
vállalkozók, akiknek az éves adóalapjuk
nem éri el az 500 eFt-ot.

– a közterület használatáról szóló, több-
ször módosított 30/2000. (X.5.) számú
Ö.K. rendeletét.

– a helyi építési szabályzatról szóló
9/2004. (III.20.) számú rendeletét.

• megbízta:

- a Sportcsarnok akusztikájának javításá-
val az Arató Akusztikai Kft-t, 4.243.500
Ft összegért.

– a Black Road Kft-t az alábbi utcákban
és szakaszokon az aszfaltburkolat javítá-
sával: Tamási Áron u: 130 m2, 
Hunyadi u.: 10 m2, Erdõsor u.: 50 m2, 
Vörösmarty u.: 10 m2

– az Üllõi Városüzemeltetõ és Környe-
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ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

zetvédelmi Kft-t a következõ martaszfalt
utak kátyúzásával, és esetenként vízelve-
zetõ árok ásásával: Hosszúberek u., Ber-
kes köz, Vásártér u., Pásztorház u., Öreg-
szõlõ köz, Öregszõlõ u., Vörösmarty u.,
Petõfi u., Batthyány u., Május 1. u., Zug
u., Diófa u., Arany J. u.

– a Gyáviv Kft.-t a Szõlõskert közben
ivóvízhálózat kiépítésével. A munkálatok
költségét – 1.712.000.-Ft.+ÁFA – a vízi-
közmû számlára befizetett hozzájárulás-
ból fedezi.

– az Üllõi Városüzemeltetési és Környe-
zetvédelmi Kft.-t az önkormányzati
területek gyommentesítésével. 

– az Üllõi Városüzemeltetõ és Környe-
zetvédelmi Kft.-t a Gyömrõi út, Állomás
utca, és Széchenyi utca sarkáról ellopott,
vízelvezetõ árkok lefedésére szolgáló
rácsok pótlásával. Az 1.420.000 Ft-ot ki-
tevõ anyagárat és munkadíjat a költség-
vetés általános tartaléka terhére biztosítja
a Testület. 

Megemelte 12 %-kal, tekintettel az utób-
bi 3 évben történt jelentõs élelmiszeráre-
melésekre, az étkeztetésre vonatkozó nyers-
anyagnormát. Így 2008. július 1-tõl a nyers-
anyagnormák, ÁFA-val, a következõk:
iskolában, óvodában, bölcsödében a gyer-
mekeknek: tízórai és uzsonna 66 Ft, ebéd:
208 Ft, (tehát napköziseknek 340 Ft/nap),
felnõtteknek ebéd: 254 Ft (a fizetendõ

térítési díjakra vonatkozó rendeletter-
vezet módosítását a Képviselõ-testület
soron következõ ülésén tárgyalja).

Megköszönte a Képviselõ-testület a Csa-
jok nõi kosárlabdacsapat pénzbeli fela-
jánlását az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tetõszerkezetével kapcsolatos prob-
lémák megoldására. A szigeteléssel és az
ablakok cseréjével kapcsolatos munkákra
árajánlatokat kell bekérni, és annak
ismeretében lehet ütemezni – az anyagi
lehetõségek függvényében – a feladatokat. 

Lakossági járdaépítési pályázat

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Képvise-
lõ-testület  lakossági járdaépítési pályázatot
írt ki a település központján (az Ócsai út
a Hunyadi utcától a Pesti útig, a Pesti út a
Pávai V. utcáig – benne  a Sportcsarnok-
hoz vezetõ Árpád fejedelem utcával – a
Pávay V. utca, József A. utca, Állomás
utca, Batthyány utca, Pesti út a Petõfi
utcáig, a Faiskola utca, benne a Pesti út –
Faiskola utcai tömbfeltárás az Ócsai
útra.) kívül esõ utcákra vonatkozóan.

A lakossági járdaépítési pályázatra azok
az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek,
akik az Önkormányzat által biztosított
anyagból vállalják a munkák kivitelezé-
sét és beadványukban megjelölik a kivi-
telezésért felelõs személyt, aki a munká-

latokat irányítja és írásban vállalja a mun-
ka minõségi végrehajtását, a járda elké-
szültét mûszaki ellenõr erõsítse meg.

A pályázaton indulhatnak: utcák, utca-
szakaszok (saroktól-sarokig), vagy lega-
lább 100 fm hosszú szakaszok, továbbá
foghíjpótlásra váró szakaszok.

A járdaépítés elõtt kötelezõ megoldani a
csapadékvíz elvezetését vagy vízszikkasz-
tó árkok kialakítását. 

Sikeres pályázat esetén az anyag kiszál-
lítása elõtt a felelõs kivitelezõ a Mûszaki
Iroda munkatársával helyszíni szemlét
tart és egyeztet az anyag helyes mennyi-
ségének megválasztása és a járda hosszú
élettartamát biztosító kivitelezés érdeké-
ben. 

A munkák befejezését követõen a felelõs
kivitelezõ haladéktalanul köteles e tényt
bejelenteni, egyidejûleg írásban nyilat-
kozni a munkák megfelelõ minõségben
történt végrehajtásáról. 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. július 31. Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Iroda Oltványi János mûszaki
fõelõadónál

Összeállítota: Vargáné Harmath Ágnes

ÉRTESÍTÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

ÉS A NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETRÕL

Értesítjük Önöket, hogy a Köztisztviselõk napjára tekintet-
tel Hivatalunk 2008. június 30-án (hétfõn) és július 1-én
(kedden) ZÁRVA TART.

Június 27-én (pénteken) azonban meghosszabbított nyitva
tartással 8,00 - 17,00 óráig várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselõ-testület [16/2008.(V.03.)] rendelete alapján 
a Polgármesteri Hivatalban 2008. július 21 - július 25.
napjáig nyári igazgatási szünetet rendelt el, így a hivatal
mûködése ezen idõszakban szünetel.

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyek – születés és haláleset
anyakönyvezése – érdekében 

készenléti ügyeletet tartunk az alábbi elérhetõségen:

06/30 475-0986

KIHÍVÁS NAPJA 2008

Már második éve indul településünk a Kihívás Napi sportrendezvényen.
A tavalyi évhez képest sokkal kisebb létszámmal vettek részt lakosaink
a versenybe, ennek oka valószínûleg a rossz idõjárás volt.  0 óra 1 perc-
kor futással kezdtünk az iskolától: Malom út- Gyömrõi út-Pesti út út-
vonalon, a Sportcsarnok elé érkeztünk.  A csarnokban foci, kosár-, kézi-
labda, kosárra dobás, asztalitenisz lehetõségekkel vártuk a résztvevõket,
valamint a büfésünk jóvoltából zsíros kenyérrel. Itt reggel hat óráig
zajlottak az események, majd az iskolában és az óvodákban folytatódott
a rendezvény. Volt rönkfa dobás, és kocsitolás is. Sajnos a civil
szervezetek közül csupán a DSE és a vezetõi vettek részt az eseményen.
Végül azonban szép és nem várt sikert ért el városunk, hiszen a 8000-
25.000 lakosú települések között a versengésben 6. helyezést értünk el.
Kiemelkedõ teljesítményünk jutalmául sorsoláson vehettünk részt, és
100,000 Ft értékben sportszereket nyertünk. 
Ezúton is köszönjük a közremûködését Csetneki Klára tanárnõnek, a Diák
Sport Egyesületnek, a Sportbizottság elnökének, Fehér András úrnak.
Köszönet az útvonal biztosításáért a rendõrségnek és a polgárõröknek.
Büszkék vagyunk az elért 6. helyezésre, de remélem 2009-ben nagyobb
létszámmal veszünk részt e versenyben, és ennél is jobb eredményt érünk
el!

Dienes András - Sportcsarnok vezetõ
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VARGHA GYULA SZAVALÓVERSENY
2008 május 3, Káva

A lassanként hagyománnyá váló Vargha Gyula szavalóversenyt az
idén Káva rendezte meg május 3-án napsütéses, nagyon jó idõben.
Az üllõi csapat szombaton reggel 9-tõl gyülekezett a Könyvtár
elõtt és indultunk 4 alsós, 5 felsõs, 2 középiskolás, 1 felnõtt
versenyzõvel a Káva- Nemesgörzsöny- Üllõ települések közötti
versenyre. Megérkezésünk után Kálmán József, Káva polgár-
mestere köszöntötte a versenyzõket, a megjelent vendégeket, a
helyi érdeklõdõket, majd bemutatta a 8 tagú zsûrit (településen-
ként 2-2 fõ, és a Vargha család két tagját. Üllõt Bácskai József
alpolgármester és Kondás Imre az Oktatási Bizottság elnöke
képviselte. A zsûri elnöke, Vargha Domokos György ismer-
tette a verseny szabályait és 10 órakor  elkezdõdött az
verseny. Bár 4 kategória volt, s kategóriánként egy-egy
település 4 versenyzõt nevezhetett, a kiírás lehetõvé
tette, hogy egy kategóriában 4 fõnél több versenyzõ
induljon, ha más kategóriában kevesebbet neveztek.
Így aztán az elsõ kategóriában (alsó tagozatos ta-
nulók ) 25 fõ indult a másodikban (felsõ tagozat)
11 fõ, a középiskolásoknál összesen 2 fõ (csak
Üllõrõl), a felnõtt kategóriában 1 fõ (szintén Üllõ-
rõl). A zsûri elnöke külön kiemelte, hogy bár ver-
senyrõl van szó, mégis elsõdleges a versek, a Vargha
Gyula versek megszerettetése és a hagyományteremtés!
Mindennek ellenére nagy volt az izgalom. Az elsõ versenyzõ
egy elsõ osztályos pinduri kislány – (nem tõlünk) – egybõl sírás-
sal kezdte izgalmában, majd lassanként minden versenyzõ sorra
került. A alsósok után 10 perc szünet, majd a többiek következtek.
12 óra után néhány perccel fejezõdött be a nagyszámú közönség (az
iskolaterem zsúfolva volt) elõtti szereplés.
S a zsûri elkezdte értékelõ munkáját, mialatt a versenyzõk, meghívot-
tak, vendégek egy kis irodalomtörténeti "falujárásra" indultak. A
költõ szülõháza a versekben említett kis patak, a költõ szüleinek a
sírja, a költõ apjának munkahelye, stb. szerepeltek a látnivalók között.
Kb. 13.30 kor kezdõdött az eredményhirdetés. A zsûri (a két
Vargha leszármazott) általánosságban értékelte a versenyt s a
szép szavalatokat, a versenyzõk izgalmát, a felkészülés milyen-
ségét, a helyiek kedvességét és fáradozását. Itt csak az üllõiek
eredményeit, verseit sorolom fel. 

1. KATEGÓRIA 

II. helyezett: Nagy Hunor 1/z - verse az Ezüsterdõ. A zsûri
elnök különdíját is Hunor kapta - megkapó szavalata jutalmául.
II. helyezett: Zódor Viktória 3/b - verse a Vízimalom
Különdíjat kapott: Kovács Szimonetta 3/b - A vén kakas
Könyvet (Vargha Gy. kötet) kapott: Szalai Bence 3/a - Pasztell-
kép

2. KATEGÓRIA  

I. helyezett: Czinege Dóra 7z/a - Az élet vize
II. helyezett: Pintér Diána 7z/a - Álom-való
III. helyezett: Mészáros Kristóf 6z/a - A csillagokhoz
III. helyezett: Varga Bernadett 6/a  - Öreg ház

3. KATEGÓRIA:

Könyvet és oklevelet kaptak:
Juhász Gabriella - Kezdõdnek a disznótorok
Molnár Nikolett - Vízimalom

4. KATEGÓRIA:

I. díjat kapott: Szabó Erzsébet - Jövõbe látás c. verssel

Különdíjat kapott: Németh Krisztina 7z/a - Ezüsterdõ

A felkészítõ és kísérõ nevelõk is emlék-oklevelet kaptak:
Üllõrõl Balázsné Varga Gizella, Kovács Endre és

Fehér László. 
A végén Kálmán József polgármester köszönte meg
a végzett munkát a versenyzõknek, a felnõtteknek,
majd rövid köszönetet mondott Bácskai József
Üllõ alpolgármestere és Gyõrffy Balázs Nemes-
görzsöny polgármestere aki a jövõ évre saját tele-
pülésére hívta meg a 3 település versenyzõit.

Én úgy gondolom, nagyon kedves versenyen vehet-
tünk részt, s élvezhettük a 700 fõs kisközség vendég-

szeretetét. Igazi vers- megszerettetõ nap volt ez, tény-
leg köszönet érte mindenkinek. És csak köszönni lehet az

üllõiek hozzáállását is, hiszen szabadidejüket, az autójukat is
felajánlották, hogy mi is résztvevõk lehessünk. 
Így abc sorrendben:  Antal  Zoltán, Czinegéné Mezei Andrea,
Istvánffy Zoltán, Kovács Péter, Mészáros János, ifj. Mészáros
János, Molnár Zoltánné, Németh Ferenc, Vargáné Nagy Andrea,
Zódor Zoltán. Köszönet illeti a kísérõ szurkoló szülõket, nagy-
szülõket is.
Külön köszönet Balázsné Varga Gizella tanárnõnek, aki az is-
kolában beszervezte a tanulókat, az autós szülõket. Köszönet
illeti a zsûriben Üllõ részérõl részt vett Bácskai József, Kondás
Imre munkáját is!
A fényképeket Németh Ferenc készítette.

Fehér László

Vargha Gyula
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Idén kilencedik alkalommal szerveztük
meg az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában az angol nyelvi vers- és prózamondó
versenyt.
A hatvan versenyzõ Albertirsáról, Ceg-
lédrõl, Farmosról, Gyálról, Jászkaraje-
nõrõl, Monorról érkezett, de iskolánk
tanulói is szép számmal képviselték
intézményünket.

A népes mezõny ezennel is nagyon
felkészülten versenyzett a már elõzõ
években kialakított kategóriák szerint.
Így külön értékeltük az alsó tagozatoso-
kat, az 5-6. évfolyam versmondóit és pró-
zamondóit, valamint a 7-8. évfolyam
vers- és prózamondóit.

Vendégeink 10 órától érkeztek iskolánba,
Csetneki Klára és Lõrincz Andrea tanár-
nõk fogadták õket, és látták el a kategó-
riának megfelelõ sorszámmal a verseny-
zõket.
A verseny 11 órától kezdõdött az alsó ta-
gozatosok produkcióival.
Az üllõi alsó tagozatos diákokat (19 fõ)
Csomor Katalin tanárnõ készítette fel a
versenyre, s közülük Holyba Ferenc 3.b
osztályos tanuló 2. helyezést ért el, Hera
Gergely 3.b osztályos tanuló pedig 3. lett.
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítõ-
jüknek!

Az alsósok versenye és eredményhirde-
tése után ebédszünet következett, mialatt
a zsûribe meghívott Mr. Eric Gaudiosi, az
Amerikai Nagykövetség politikai fõtitká-
ra, és Zemplén Tamás Úr, az Amerikai

Nagykövetség fõmunkatársa megismer-
kedett a környezõ települések angol taná-
raival és kiosztották köztük az ajándékba
hozott könyveket és egyéb taneszközöket.
Ezúton is köszönjük munkájukat, segítsé-
güket.

A szünet után a felsõsök versenyére ke-
rült sor, ahol üllõi tanulóink ismét szép
eredményeket értek el. Az 5-6. évfolyam
vers kategóriában: Kosztyu Kinga 5.z osz-
tályos tanuló 3. helyezést, a 7-8. osztá-
lyosok vers kategóriában: Pintér Diána
7.z/a osztályos tanuló 2. helyezést, a
próza kategóriában : Bagó Barbara 7. z/b
osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Mel-
lettük még hét felsõs tanulót készítettem
fel, akik szintén szépen szerepeltek, de
sajnos helyezést nem értek el.

A díjazott versenyzõk könyvjutalmat és
oklevelet vehettek át, melyek megírásá-
ban Saskõi Szilvia tanárnõ segédkezett.
Senki sem ment haza üres kézzel, hiszen
Acsai Zoltán tanár úr  jóvoltából minden
versenyzõ emléklapot kapott.

A verseny a második emeleti színpadon
zajlott, melynek gyönyörû dekorációját
Balázsné Varga Gizellának és Erdõ Lju-
bának köszönhettük.

A kollégák segítségének köszönhetõen jól
szervezett, eredményes versenyen vagyunk
túl. Találkozzunk jövõre a tizediken!

Toldiné Horváth Sarolta 
angol tanár, a verseny szervezõje

2008. május 16. "Egy nehéz nap krónikája” BIRKÓZÁS

Közel egy évtizede mûködik Üllõn
birkózó szakosztály. Kezdetekben az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
keretében, immár harmadik éve a
D.S.E. égisze alatt. A Közép-magyar-
országi területi versenyeken évek óta
az élvonalban szerepelnek sportolóink.

A 2008-as évi Országos Diák Sza-
badfogású csapatbajnokság keretében
Balla Márk 31 kg-os diák birkózónk
megismételte jó szereplését (2006),
Magyar bajnoki címet szerzett.

Ugyancsak aranyérmet szerzett Kiss
Tamás birkózónk is a 75 kg-os súly-
csoportban.

A diák utánpótlás csapatbajnokságban
jól szerepelt Nagy Dominik, aki a tize-
dik helyet szerezte meg az országos
ranglistán.

További jó szereplést várunk Nagy
Károlytól, a 2007-es évi diák aranyér-
mes birkózónktól, aki az idén a serdü-
lõ korosztályban szerepel. 
A nyári felkészülés egy nemzetközi tá-
borral folytatódik Ócsa városában
2008. június 23-tól, amelyen – a fen-
tieken kívül – részt vesznek a birkózó
csapat többi élvonalbeli versenyzõi is,
melyek közül megemlítenénk: Pintér
Bélát, Német Gábort, Antal Gábort,
Barna Mátét.

PEST MEGYEI ANGOL NYELVI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY ÜLLÕN

GRATULÁLUNK A FELSÕPAKONY NÕI KÉZILABDA CSAPATÁNAK

A BAJNOKI CÍMHEZ!
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A közoktatási törvény kötelezõvé teszi az
intézmény mûködésének ellenõrzését,
mely szerint négyévenként legalább egy
alkalommal kell ellenõrizni a közoktatási
intézmény gazdálkodását, mûködésének
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét, nevelési-okta-
tási intézményben, továbbá a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló-
és gyermekbaleset megelõzése érdekében
tett intézkedéseket.
Fentieknek megfelelõen Üllõ Város Ön-
kormányzatának jegyzõje, Földváriné dr.
Kürthy Krisztina felkérte Zakárné Horváth
Ida közoktatási szakértõt az oktatási tör-
vény által elõírt ellenõrzés elvégzésére.
A szakértõ megállapításai: mind az isko-
lavezetés, mind a tantestület szakmai fel-
készültsége magas szintû, elõsegíti a pe-
dagógiai programban meghatározott célok

megvalósulását. Az iskolavezetés tagjai
elkötelezettek munkájuk, a tanulók okta-
tása-nevelése iránt, megfelelõen motivál-
ják a pedagógusokat. A tanulólétszám az
utóbbi években folyamatosan csökkent. Az
innovációk folyamatosak. Az intézmény
tárgyi feltételei a szükségletnek megfele-
lõek. Az Árpád Fejedelem Általános
Iskola törvényi elõírásoknak megfelelõen
mûködik, de rendelkezik saját maga által
meghatározott rövid és középtávú kon-
cepcióval, fejlesztési tervekkel, fejlesz-
tésre szoruló területekkel. Céltudatosan és
következetesen valósítja meg az iskolave-
zetés a tantestülettel együtt a pedagógiai
programban és az IMIP-ben megjelölt
stratégiai célokat úgy, hogy figyelembe
veszi a városi célokat is.
Az intézmény vezetõje magas szakmai
felkészültséggel rendelkezik, kritikus
mind önmagával, mind a megvalósított
feladatokkal. Célja egy demokratikusan
mûködõ intézmény, amelyben egyformán

fontos minden egyes tanuló személyisé-
gének fejlesztése, a tehetséggondozás és
felzárkóztatás; a közös munka eredmé-
nyességének megvalósítása úgy, hogy köz-
ben figyelembe veszi az iskolahasználók
és a fenntartó elvárásait.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
eddigi munkája magas színvonalú; tuda-
tosan tervezett és tudatosan felépített kon-
cepció alapján mûködik. Az intézmény
sokoldalú tevékenysége elismerésre mél-
tó.
Üllõ Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a 95/2008. (V.29.) számú Ö.H. Ha-
tározatában elfogadta Zakárné Horváth
Ida közoktatási szakértõnek, az Árpád
Fejedelem Általános Iskola átfogó elle-
nõrzésérõl készített értékelését. Az iskola
vezetõjét Hamikus Ferencnét az elvégzett
magas színvonalú munkájáért, valamint
az intézmény pedagógusait munkájuk
elismeréseként a Testület dicséretben
részesíti.

Parányi helyzetkép Óvodánkról!
Az Üllõi Faiskola úti (leendõ Pitypang) óvoda udva-
rán lévõ játékok közül az 1-es számú hinta, ill. a kötél-
mászóka – az érvényben lévõ szabványoknak meg-
felelõ – új rugalmas ütéscsillapító burkolatot kapott.

A burkolat stabil alapjának és szegélyének elkészíté-
sét, lerakását az óvodások szüleinek segítségével, apu-

kák közremûködésével végeztük, mûszaki szakember felügyelete mellett.
Sok segítséget kaptunk Incze Patrik, Sáfár Orsolya, Jobbágy Alexandra és Takács
Lilien, szüleitõl, akik szabadidejüket feláldozva végezték a munkálatokat. 
Az alap elkészítésében és a tereprendezésben részt vettek a közmunkások is, Botos
Béla és Hegedüs István személyében. 

A kivitelezési munkák során felhasznált anyagot a tagóvoda saját pénzügyi keretébõl,
alapítványi pénzbõl, és az õsszel megrendezett "Báli" pénzbõl biztosította, így a korszerû
és biztonságos burkolat kialakításának költségét csak a kedvezményes anyagár képezte.

Szükség lenne a további játékok felújítására is, de ezt az évenkénti saját források biz-
tosításával ütemezve lehet majd elvégezni.

Ezzel párhuzamosan az óvónõk és szülõk lefestették az udvaron lévõ játékok nagy
részét is. Nagyon fontos az évenkénti festés mert egyre több a fajáték, és a rendszeres
festések hiánya miatt sajnos nem lenne olyan idõálló. 
Udvarunk így új arculatot kapott, színesebb, látványosabb lett, és a gyerekek örömmel
vették birtokba.

A tagóvoda dolgozóinak és az óvodásoknak a szülõk felajánlották, hogy az elhaszná-
lódott, balesetveszélyes játszóeszközöket folyamatosan segítenek felújítani, és ha
szükséges – kicserélni. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden lelkes Szülõnek, akik a munkálatokban
részt vettek és a Szülõi Munkaközösség Elnökének az aktív toborzást. Jó érzés ilyen
lelkes szülõkkel és munkatársakkal együtt szépíteni ÓVODÁNKAT!

Pitypang  Tagóvoda vezetõje - LJ

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

Vida Tibor

temetésére eljöttek, 
sírjára virágot hoztak.

Gyászoló felesége 
és gyermekei.

Hétvégi akció
az Üllõi 

Sportcsarnokban!

BEJELENTKEZÉS:
06 70 / 396 8122
06 70 / 396 8123

55000000  FFTT--ÉÉRRTT  //  ÓÓRRAA

SSPPOORRTTOOLLHHAATT

AA  NNYYÁÁRRII  IIDDÕÕSSZZAAKKBBAANN!!
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Üllõ Beruházó Víziközmû Társulat
2008. május 26-án megtartotta mérleg-
záró közgyûlését. A közgyûlés döntött
a Társulat megszûnésérõl, illetve a vég-
elszámolás megkezdésének idõpont-
járól. 

A TÁRSULAT MEGSZÛNÉSÉNEK
IDÕPONTJA:

2008. JÚNIUS 30.

Tisztelt Társulati Tagok!

Ez azt jelenti, hogy a társulatnál az ügy-
félfogadás (Üllõ, Szövetkezet u. 10.)
megszûnik. Az ügyfélszolgálatot a vá-
rosi önkormányzat veszi át.

Az ügyfélfogadás idõpontja:
Hétfõ: 13,00 - 17,30
Szerda: 8,00 - 16,00

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a
társulat által kiadott befizetési csekkek
2008. július 1-tõl nem érvényesek!!!
2008. július 1-tõl esedékes befizeté-
sekre a csekket az önkormányzat ügy-
félszolgálati irodájában kell kérni!
A Társulat munkájáról, illetve az el-
múlt 12 évrõl a késõbbiek folyamán
tájékoztatom Önöket.

Zubor György
társulat elnöke

Gyönyörû, május végi pénteken került

megrendezésre a táncház az Üllõi Közös-

ségi Házban. Maroknyi elhivatott, néptán-

cot szeretõ és aktívan mûvelõ ember ál-

modta meg és bonyolította le.

Csapatunk középpontja,

a tánclépések, nép-

dalok, szokások át-

adója Majorosi

Marianna, aki ko-

rábban az Állami

Népi Együttes tagja

volt. Az õ elhivatottsá-

gának, aktivitásának kö-

szönhetõen a Közösségi Ház

támogatásával jött létre a Kenderes

Néptánccsoport, amely több mint egy éve

mûködik. Csoportunk magját alkotják azok

a tagok, akik rendszeresen próbálják a

megkoreografált táncokat, fellépnek tán-

cos rendezvényeken, a népviseletet  meg-

varratták, beszerezték maguknak. Meg-

fordulnak nálunk olyan érdeklõdõk is,

akik szeretik a táncot és "csupán" mozog-

ni szeretnének alkalmanként egy jót. Vá-

runk szeretettel mindenkit, aki az elõbbi

vagy akár az utóbbi kategóriában szeret-

né magát kipróbálni, jól érezni.

A mai kor embere a technikai csodák bû-

völetében él. A rohanás, stressz a min-

dennapok része. Egyre fontosabbá válik a

korábbi "népek", õseink hagyományainak

felelevenítése, tisztelete. Aki a néptáncot

választja, óhatatlanul megérinti a népda-

lok, népzene, népviseletek, tánclépések,

népi gyermekjátékok, szokások csodála-

tos világa. A hagyományokat ápoló em-

berek megérzik az összetartozást, sikerél-

ményt, melyre oly nagy szükségünk van

mindannyiunknak. Kezdetben homogén,

nõi csoportot alkottunk, késõbb csatlako-

zott hozzánk két férfi táncos is. Nagyon

örülünk nekik és ennek megfelelõen ren-

geteg bíztatást kapnak tõlünk. November-

ben elindult a gyermek néptánccsport is.

Õk a népi gyermekjátékokkal és szoká-

sokkal, nekik való tánclépésekkel ismer-

kednek. Egyre többen vannak, ami na-

gyon fontos és örömteli.

Mindezen elõzmények után került sor a

pénteki táncházi délutánra, ahol

aprók és felnõttek mutatták

meg az idõközben meg-

szerzett tudást. A gye-

rekek Galga menti

játékokat, a Ken-

deres Néptánccso-

port pedig sárközi kari-

kázót, szatmári verbunkot,

lassú és gyors csárdást mu-

tatott be.

A népes nézõsereg vastapssal jutalmazta

igyekezetünket. A mûsor után kezdõdhe-

tett a szabad és önfeledt táncház, mely élõ

zenére nagyon élvezetes. Aki még nem

próbálta, bíztatjuk, tegye meg. A népi dal-

lamokról a remek Regõsök zenekar gon-

doskodott.

Reméljük azt, hogy a táncház hagyo-

mánnyá alakul Üllõn és egyre többen be-

kapcsolódnak, hiszen a néptáncnak sok

elhivatott képviselõje van már itt is.

Ezt tapasztaltuk a karácsonyi, sportcsar-

nokban megtartott rendezvényen, ahol

Marianna és férje Kökény Richárd feled-

hetetlenül táncolták a Kállai kettõst. To-

vábbá tapasztaltuk Monoron, a Pünkösdi

Fesztiválon, hogy mennyi olyan képvise-

lõje van a néptáncnak (gyerek és felnõtt

csoportok egyaránt), ahol magas szinten,

élvezetes elõadásban elevenednek meg a

különbözõ tájegységek táncai.

Bízunk a folytatásban és a lehetõségek

bõvülésében, hiszen a néptánc olyan te-

vékenység, amely csak tiszta forrásból

táplálkozik. A gyermekeknek rendkívül jó

nevelési, fejlesztési eszköz, a felnõttek-

nek pedig aktív kikapcsolódás, stressz-

levezetõ, ügyesség- és állóképesség-fej-

lesztõ tevékenység, mely élményeket ad.

Korcsmárosné Akai Gabriella

Táncház Üllõn

Az Üllõi Hírmondó következõ száma
2008. augusztusában jelenik meg. 
Minden kedves olvasónknak vidám,
kellemes nyári vakációt és jó pihe-
nést kíván a

Szerkesztõbizottság

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
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Az Üllõi Hírmondó hasábjain már tájékoztattuk Önöket, hogy a
Kossuth Lajos és a Batthyányi utca között – a belsõ tömbfeltárá-
sok során – kialakított Deák Ferenc u. közmûépítési munkálatai
a terveknek megfelelõen haladnak, ill. a múlt év augusztusában
befejezõdtek. 

A beruházás teljeskörû bonyolítását, szervezését, a 2006 októ-
berében, a telektulajdonosokból megalakult, és november végén
bejegyzett Csatornaépítõ és Víziközmû Társulat, választott ve-
zetõsége /Deák Bizottság/ végezte. 

A beruházás során kiépült a víz-csatorna, a gáz, és a villamos há-
lózat, ill. a közvilágítás is, továbbá a költségvetés tartalmazta az
út engedélyezési terveinek, és egy útalap elkészítésének költsé-
geit is.
A közmûépítés teljes egészében lakossági összefogással, a telek-
tulajdonosok által biztosított pénzügyi forrásokból valósult meg.
Az út engedélyezett terve szerint az utca szélessége 16 m, amely
tartalmaz egy 6 m széles úttestet, kerékpárutat, járdákat, szik-
kasztó árkokat. 

A közmûhálózat mûszaki átadásának befejezése 2007. év augusz-
tusában történt, amikor a társulat rendelkezett az összes – áta-
dáshoz szükséges – szakhatósági jegyzõkönyvekkel, dokumen-
tációval. 

Még ebben a hónapban volt aki, megkapta a közösen építendõ
családi házukra az érvényes építési, ill. 2008 év elején, már a
lakhatási engedélyt is.

A társulat a mûszaki átadást követõen átadta Üllõ Városának a
víz- és csatornahálózatot, továbbá átadta a szolgáltatóknak a villa-
mos és gázközmûveket, összesen mintegy 50 millió Ft értékben

A beruházás a tervezett költségkereten belül valósult meg annak
ellenére, hogy két érdekeltségi egység tulajdonosa nem lépett be
a társulatba, ill. menetközben több telek összevonásra került,
amely csökkentette az érdekeltségi egységek számát.

A mûszaki átadások után a társulat kezdeményezte a megszûné-
sét, amelynek során megkezdte az Üllõi DF Csatornaépítõ és
Víziközmû Társulat megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolási

eljárást. Az elszámolási eljárás 2008. 04. 04-én befejezõdött,
majd a társulat megtartotta ünnepélyes záróülését, és elfogadta
a zárómérleget, ezt követõen pedig a Cégbíróság törölte az Üllõi
DF Csatornaépítõ és Vizi-közmû Társulatot a cégjegyzékbõl.

A társulat intézõ bizottságának tagjai: Fülöp Lászlóné és Erõs
Béláné.
A jogi ügyeket dr. Csík Noémi intézte, a könyvelõ pedig Füles
Marika volt.

A társulat vezetõsége köszönetét fejezi ki mindazon szemé-
lyeknek, – társulati tagoknak, a jelenlegi és az elõzõ képviselõ-
testület és bizottságok tagjainak, a Hivatal dolgozóinak – akik
tevékenységükkel segítették a társulat munkáját, hozzájárultak
ahhoz, hogy a Deák Ferenc u. közmûvei mielõbb és rendben
elkészüljenek. 

Köszönjük továbbá – nem utolsó sorban – néhai Vasadi István
polgármester Úrnak aki 2002. év óta szinte folyamatosan szívén
viselte a Deák Ferenc utca nyitásának gondolatát, folyamatosan
részt vett az elõkészítõ munkálatokban, és sokat harcolt annak
érdekében, hogy az utcanyitás ne csak terv maradjon, hanem az
mielõbb meg is valósuljon.

Kiss Tibor
ib. tag

BBeeffeejjeezzõõddöötttt  aa  kköözzmmûûééppííttééss  
a Deák Ferenc utcában
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Ügyvéd Úr kérem…

Mód nyílt rá, hogy Ön személyesen kérjen
tanácsot az Üllõi Hírmondó oldalain ke-
resztül az új rovat szakmai felügyelõjétõl,
dr. Hajnal Károly ügyvédtõl. Ez persze
nem helyettesítheti a személyes találkozót,
ahol Ön ügye minden fontos részletét meg-
osztja ügyvédjével – az újság hasábjain
erre, természetesen, nincs mód –, de tájé-
kozódásnak 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  névvel és telefonszámmal a

• bedobni kérdését a könyvtárban lévõ
ládikába.

Kérjük nevét és telefonszámát feltétlen
adja meg, hogy szükség esetén kapcso-
latba tudjunk Önnel lépni.

Dr. Hajnal Károly
ügyvéd

A haszonélvezeti jog egy olyan jog, ami-
vel szinte mindenki találkozik életében.
Gyakran elõfordul, hogy valakinek meg-
hal a házastársa, és a gyermekek öröklik a
lakás felét, de õ megörökli a lakás felé-
nek haszonélvezeti jogát. Az sem ritka,
hogy valaki eladja vagy elajándékozza a
házát, de a ház haszonélvezeti jogát meg-
tartja magának. Nem véletlenül. A ha-
szonélvezeti jog alapján a haszonélvezõ a
más tulajdonában álló dolgot birtokában
tarthatja, használhatja és hasznait szed-
heti. Tehát anélkül, hogy valójában pél-
dául egy ház, kerékpár a miénk lenne,
mégis nálunk lehet, használhatjuk, és szed-
hetjük a hasznait. De vajon mire nézve is
lehet haszonélvezetet gyakorolni? 

Min lehet haszonélvezeti jogunk?

A haszonélvezet tárgya rendszerint ingat-
lan vagy elhasználhatatlan ingó dolog.
Tehát egy kerten, egy tetõtéri lakáson, de
akár egy számítógépen vagy gépkocsin is
haszonélvezeti jogunk lehet. Kivételesen
a haszonélvezet tárgya lehet például köt-
vény vagy szerzõi jog is. Kiterjedhet az
adott dolog egészére vagy annak egy ré-
szére. Létrehozható, illetve öröklés útján
létrejön hasznot hajtó jogon és kamatozó
követelésen is. A haszonélvezeti jog a do-
lognak csak azokra az alkotórészeire ter-
jed ki, amelyek a haszonélvezet keletkezé-
sekor megvoltak.

Ki gyakorolhatja a haszonélvezeti
jogot?

A haszonélvezetbõl folyó jogokat azon-
ban nemcsak maga a haszonélvezõ gya-
korolhatja, hanem e jogok gyakorlását
másnak is – ingyenesen vagy visszterhesen
– átengedheti. Ellenérték fejében azonban
a haszonélvezeti jog gyakorlását csak
akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos –
azonos feltételekkel – a dolog haszná-
latára nem tart igényt. Ha a haszonél-
vezetbõl folyó jogokat a haszonélvezõ
egyáltalán nem vagy részben nem gyako-
rolja, és másnak sem engedi át, ezeket ter-
mészetesen ilyen esetben a tulajdonos gya-
korolhatja.

Fontos tudni, hogy a tulajdonos szemé-
lyében beálló változás a haszonélvezeti

jogot nem érinti. Azaz, ha egy lakáson
haszonélvezetei jogunk áll fenn, és arra vo-
natkozóan jognyilatkozatot nem teszünk,
akkor a haszonélvezeti jog fennmarad ak-
kor is, ha a lakásnak új gazdája lesz. 

Mennyi ideig áll fenn? 

A haszonélvezeti jog korlátozott idõre és
legfeljebb a jogosult élete végéig állhat
fenn. Az ingatlant terhelõ haszonélvezeti
jog forgalmi értékcsökkenést is eredmé-
nyez, ugyanis a haszonélvezeti jognak –
amely bár nem átruházható jog – van tör-
vény által szabályozott megváltási ára.
Kiskorú ingatlanára (ingatlanhányadára) is
lehet haszonélvezeti jogot alapítani, hogy
pontosan hogyan, azt az adott jogi helyzet
határozza meg.

A haszonélvezõ kötelezettségei 

A haszonélvezõnek természetesen nem-
csak jogai, hanem kötelezettségei is van-
nak. Így például a haszonélvezõ köteles a
dolog fentartásával járó terheket viselni
(a rendkívüli javítások és helyreállítások
kivételével); a dolog használatához kap-
csolódó kötelezettségeket teljesíteni (pl.
közmûdíjak, számlák kifizetése); viselni a
dologhoz fûzõdõ közterheket (pl. épít-
ményadó, telekadó stb.); a tulajdonost a
dolgot fenyegetõ veszélyrõl és a beállott
kárról, a haszonélvezet gyakorlásának
harmadik személy általi akadályozásáról
értesíteni; tûrni, hogy a tulajdonos a ve-
szély elhárítására illetve a kár következ-
ményeinek megszüntetésére a szükséges
intézkedéseket megtegye; tûrni, hogy a
tulajdonos a haszonélvezet gyakorlását
ellenõrizze; a haszonélvezet megszûnté-
vel a dolgot visszaadni. 

Egy dolog a haszonélvezeti jog vonatko-
zásában is biztos: elõször mindig békés
megoldást keressünk egy esetleges jogvi-
ta megoldásához. 

Dr. Hajnal Károly
ügyvéd

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

AA  hhaasszzoonnééllvveezzeettii  jjooggrróóll

KÖTELEZÕ CÉGMÓDOSÍTÁS 
2008. DECEMBER 31-IG!

Az EU tagországok számára kötelezõen al-
kalmazandó tevékenységi osztályozás, ma-
gyar nyelvû megfelelõje a TEÁOR'08, eddig
is része volt minden gazdasági társaság ala-
pító okiratának, de jelentõsen megváltozott
ez év január 1-tõl, így valószínûleg az Ön
cégét is érinti a kötelezõ módosítás! 2007-
ben módosult a Gazdasági Társaságokról
szóló törvény, az új jogszabálynak történõ
megfeleltetés új határideje 2008. decem-
ber 31.
Bizonyos esetekben a régi tevékenységi
körök könnyen átsorolhatók az új, TEÁOR
08-ba, de számos esetben ez nem lehetsé-
ges és a cégeknek maguknak kell több lehetõ-
ség közül kiválasztaniuk az új számozás
szerinti tevékenységi körüket. Ehhez azon-
ban a társasági szerzõdés (alapító okirat)
módosítása szükséges. Mindezt keresztül kell
vinni a cég kérelmére – tehát a módosítás
nem automatikus – a cégbíróságon, ennek
végsõ határideje 2008. december 31.
Ellenõrizze, hogy Önnek is kell-e módosí-
tania társasági szerzõdését az új Társasági
törvénynek és Cégtörvénynek megfelelõen!
Kérje ügyvédje vagy irodánk segítségét!
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2008. június 13-án 17.00 órakor

8. osztályosok BALLAGÁSA
Helyszín: iskola, Városi Sportcsarnok

2008. június 19-én 17.00 órakor

Tanévzáró ünnepség
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Az intézményben 
2008. június 23-ától július 11-éig az
adminisztrációs tevékenység mûködik.

Ügyeleti napok:
2008. július 11. 8.00 - 12.00 óráig

2008. augusztus 4. 8.00 - 12.00 óráig

2008. július 14-tõl 2008. augusztus 3-
ig az iskola ZÁRVA tart!

2008. augusztus 4-tõl az iskolai
adminisztráció végzi a feladatait.

2008. augusztus 26-án 8.00 órakor
Pót-és javítóvizsgák

2008. szeptember 1-jén 8.00 órakor
Tanévnyitó ünnepség

A tankönyvekre vonatkozó intézkedé-
sek az általános iskola bejárati ajtaján
kifüggesztve olvashatók.

Hamikus Ferencné
igazgató

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS
helyi buszközlekedés megszûnésérõl

Tisztelt Lakosaink!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az Üllõi Helyi Közlekedési Kft. 2008.
május 16. napjával megszüntette a busz-
járatát, így városunkban 2008. május 17-
tõl a buszközlekedés bizonytalan ideig
szünetel.

Fenti döntésre azért került sor a Kft.
részérõl, mert a járatok kihasználatlansá-
ga miatt a cégnek jelentõs forráshiánya
keletkezett. E hiány olyan mértékû, hogy
az önkormányzat – az eddig nyújtott tá-
mogatáson túlmenõen – a saját költség-
vetésbõl nem tudja azt teljes egészében
pótolni.

Természetesen szeretnénk a szolgál-
tatás lehetõség szerinti visszaállítását,
ezért a kialakult helyzet megoldása ér-
dekében további tárgyalásokat folyta-
tunk. Ennek eredményérõl a késõbbi-
ekben tájékoztatjuk Önöket.

Üllõ Város Önkormányzata

Aranyi János gyepmesterhez számos pa-
nasz érkezett az ebek késõ esti, éjszakai
kóborlása miatt. Ezekben az esetekben
az ebtartók este kiengedik állataikat "fut-
tatni". A kutyák falkába verõdve járják
a települést, komoly veszélyt jelentve a
késõi hazaérkezõk számára. 
Ennek okán, valamint az elmúlt hetek ku-
tyatámadás miatti tragédiái kapcsán nem
lehet eléggé hangsúlyozni az ebtartási
szabályok betartásának fontosságát.
A kutyatulajdonosnak kötelessége gon-
doskodni az állatvédelmi szabályok sze-
rint az állat megfelelõ elhelyezésérõl,
táplálásáról, egészségügyi ellátásáról.
Az ember védelme érdekében tilos az
állatot felügyelet nélkül kiengedni! 
A szabálysértési törvény értelmében, aki
a kutyát felügyelet nélkül a közterületre
bocsátja illetve póráz nélkül elengedi,
és ezzel lehetõvé teszi a kóborlását, sza-
bálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható.
Ha a fenti magatartás miatt az állattartó
felügyelete alatt álló kutya a sértettnek
8 napon belül gyógyuló sérülését okoz-
za, a büntetési tétel 50.000,-Ft-ig terjed,
8 napon túl gyógyuló sérülés esetén az
elkövetõnek súlyos testi sértés bûncse-
lekmény elkövetéséért kell felelnie. 

Mindannyiunk érdeke egy nyugodt és
biztonságos település kialakítása, amiért
tennünk kell. 
Sokszor egészen kis dolgokat, amelyek-
kel megelõzhetõk a tragédiák. 

Polgármesteri Hivatal
Hatósági iroda

JUNIÁLISA hagyományos juniálist az Ipartestület június 21-én,
szombaton tartja a Vadászháznál.

Ebéd kb. 13.30-tól.

Szeretettel várjuk az Ipartestület minden tagját és kedves
családját.
Megközelíthetõ: a 4-es fõúton a Rojcsik étterem után a
széles úton jobbra, majd a második dûlõúton jobbra,
vagy a Gyár utca végén balra, a Fácános dûlõn.

TTiisszztteelltt  ÜÜllllõõiieekk!!

Iparos juniális!

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
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T Á J É K O Z T A T Ó K

Jónás József a 6-os számú választó körzet képviselõje június 30-án (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

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!

A köztisztasági és közegészségügyi ren-
delkezések betartása, az épített és ter-
mészeti környezet védelme mindannyi-
unk feladata.

Kérem Önöket, legyenek szívesek az
ingatlanukat és annak környékét meg-
tisztítani, és Üllõ Város Önkormányza-
tának 6/1991.(V.13.) számú Köztiszta-
ságról és a település szilárd hulladék
kezelésérõl szóló rendeletében foglal-
taknak eleget tenni.

Az ingatlantulajdonos köteles:

• közterületen lévõ árkokat, áteresze-
ket tisztán tartani, segítve a csapa-
dékvíz akadálytalan elfolyását

• az ingatlanról a járdára, és az úttest
fölé hajló ágakat, bokrokat megnyes-
ni a zavartalan közlekedés miatt

• az ingatlanán parlagfû- és egyéb
gyommentesítésrõl, rendszeres kaszá-
lásról gondoskodni

• a lakatlan vagy eladásra szánt ingat-
lannak és környékének tisztántartá-
sáról és gyommentesítésérõl gondos-
kodni

• az ingatlan elõtti járdán összegyûj-
tött hulladékot a háztartási hulladék
szállítására szolgáló edényzetbe kell
helyezni

• rothadó vagy bûzös szemét hulladék
haladéktalan elszállításáról gondos-
kodni!

Az ingatlanhasználó vagy tulajdonos, aki
e rendelkezéseknek a felhívás után rö-
vid idõn belül nem tesz eleget, köztisz-
tasági szabálysértést követ el, és
30.000- Ft pénzbírsággal sújtható. A ki-
szabható helyszíni bírság 10.000- Ft.

Kérjük Önöket a rendeletben foglaltak
betartására!

Üllõ Város közterület-felügyelõje

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2008. június 20-án 
(pénteken) 14.00-tól 18.00-ig

Üllõn a Háziorvosi Rendelõben
"Allergia napot" tartunk, (allergia vizs-
gálat, életmód-tanácsok, javaslat meg-
hosszabbítás, szaktanácsadás) 

Érdemes eljönnie, ha tüsszög, viszket
és könnyezik a szeme, folyik az orra,
mert lehet hogy Ön is allergiás.

A vizsgálatot 3-100 éves korig végezzük.
Az allergiaszûrés ingyenes!

AALLLLEERRGGIIAASSZZÛÛRRÉÉSS

PEST MEGYE KÖZGYÛLÉSÉNEK
ELNÖKE AZ ALÁBBI FELHÍVÁS-
SAL ÉLT A TELEPÜLÉSI ÖNKOR-
MÁNYZATOK FELÉ:

V E R S E N Y F E L H Í V Á S !

"Pest Megye Önkormányzata a "Tégy
a parlagfû ellen!" közhasznú Alapít-
vánnyal közösen 2008-ban megújult
parlagfû-mentesítési versenyt hirdet a
megyei települési önkormányzatok
számára.

A verseny tétje egy 
4 millió forint értékû játszótér!

A versenyben való részvétel feltételei:

Szervezzen településükön az önkor-
mányzat, civil szervezetek és a lakos-
ság együttmûködésével parlagfû-men-
tesítési akciót 2008. június 23. és 29.
között. Az akcióban gyommentesítsék
a település belterületét, beleértve az
önkormányzat kezelésében lévõ közte-
rületeket, az utak, rézsûk mentét, a
közparkokat, közösségi tereket, ezzel
egyidejûleg a helyi lakosok bevonásá-
val minél több magánterületet." 

A felhívás értelmében a mentesítést
fényképekkel kell dokumentálni, ame-
lyet a jegyzõ hitelesít, majd 2008. jú-
lius 4-ig megküldi az akció szervezõi
részére.

Kedves Lakosok!
Ismét itt a lehetõség, hogy szebbé te-
gyük településünket és egészségesebbé
környezetünket! Fogjunk össze, vegyünk
részt a versenyben! 

KKeeddvveess  ÜÜllllõõiieekk!!

Május utolsó péntekén ismét volt Ezo-
klub /szellemi klub/. Rövidsége miatt
hívjuk így. Az aktuális téma a horvát
Braco volt, mivel igen szép számmal
találkoztak már vele üllõiek. Az
élménybeszámolók után pszicho-
játékokat gyakoroltunk, az estét keleti
mesével zártuk.

A következõ Ezoklub 
június utolsó péntekén, 
27-én este 6-kor lesz 

a Könyvtárban.

Téma:
Shai Baba indiai guru és ha marad rá
idõ, megint lesznek pszicho-játékok.

Mindenkit szeretettel várunk! Gyertek
minél többen, eddig még sohasem
unatkoztunk.

Tel: 0630-952-4875                             

Jancsurák Erzsi és Hera Laci

L a p z á r t a  m i n d e n  h ó n a p  u t o l s ó  m u n k a n a p j á n .
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Mi az allergia?

Nap, mint nap kapcsolatba kerülünk a szervezetünkre ártalmas
anyagokkal. Ezek lehetnek: pl.: ételek, italok, baktériumok,
vírusok és a környezetünkben felhasznált vegyszerek.
Testünk bonyolult védekezõ rendszere, az immunrendszer véd
ezektõl a veszélyektõl, állandó harcot folytatva az egészségünk-
re káros anyagok ellen. Ha a védekezés eredménytelen, akkor
megbetegszünk. Ez ritkán fordul elõ és általában egészségesek
maradunk. Néhányunk védekezõ rendszere rosszul vagy nem a
megfelelõ idõben reagál a káros anyagokra. Ezt a nem kívánatos
reakciót nevezzük allergiának.

Az immunrendszer

Amikor idegen anyagok kerülnek a szervezetünkbe, speciális
sejtek, az immunsejtek veszik fel velük a harcot. Nagyszámú
nyiroksejt áramlik a vérben, a test minden szövetében és a nyi-
rokcsomókban. Ha veszély fenyegeti szervezetünket, az immun-
sejtek megsokszorozódnak a fertõzés megállítására ill. terjedé-
sének megakadályozására. Torokgyulladás esetén ezért duz-
zadnak meg olyan gyorsan a nyaki nyirokcsomók. 

Sokféle immunsejt létezik. Mindegyiknek külön elnevezése és
feladata van. A legfontosabb immunsejt a falósejt – makrofág –
amely felfalja a szervezetbe jutott káros anyagokat. 

Immunrendszerünk 3 fõ részbõl áll:

1. a nyirok utakból, amelyek egész testünk szállítják a ned-
veket,

2. a nyirokcsomókból, amelyek apró göbök az ereken – ezek
állítják elõ és raktározzák az immunanyagokat; 

3. bizonyos szervekbõl, amelyek immunsejtet termelnek.
Ilyen szervünk a csecsemõmirigy, a lép és a csontvelõ.

Az immunválasz

A nyiroksejt az immunsejtnek egy fajtája. Antitesteket (ellen-
anyag) termel, az antigének leküzdésére. Az antigének olyan
anyagok, amelyek a szervezetbe kerülve ártalmasak lehetnek.

Minden egyes ellenanyagnak speciális alakja van, és csak egyet-
len fajta antigénhez illeszkedik, mint zárhoz a kulcs. Kettejük
együttesét nevezzük immunkomplexnek. A falósejtek elpusztí-
tanak minden immunkomplexet, amelyek késõbb távoznak a
szervezetbõl.

Az antitesteket alkotó fehérje az immunglobulin. Négy fajtáját
ismerjük:

1. Az IgA – immunglobulin A – a tüdõt  és a beleket védi, 
2. Az IgG és az IgM fontos antitestek a vérben, 
3. Az igE a bõrben található és a váratlan allergiás támadá-

sokra gyorsan reagál.

Ha speciális ellenanyag termelõdik a szervezetben, az "emléke-
zõ" nyiroksejt elraktározza annak formáját, így ha a jövõben
azonos antigén fenyegeti a szervezetet, az még gyorsabban tud
válaszolni.

Az allergiás reakció

Elõfordul, hogy immunrendszerünk tévesen reagál, és az
egészségre ártalmas anyagokkal, ún. allergénekkel veszi fel a
harcot; úgy válaszol rájuk, mintha antigének lennének. Ez a
reakció csak bizonyos embereknél fordul elõ, és csak akkor, ha
a szervezet már találkozott allergénekkel. Az okát nem ismer-
jük. Az IgE antitestek allergia esetén játszanak fontos szerepet.
A bõr közelében lévõ hízósejtekhez tapadnak. Amikor a hízósej-
teket egy antigén mûködésbe hozza, kinyílnak és gyulladást
okozó kémiai anyagokat bocsátanak ki, pl. hisztamint.

Sok esetben a virágpollenek váltanak ki allergiás reakciót. Ma
már korszerû gyógyszerek állnak rendelkezésre, hogy a betegek
allergiás tüneteiket mérsékelni tudják. A korszerû gyógymódok
közé tartozik a homeopátia, amelyrõl szívesen adunk felvilá-
gosítást. 

Szerkesztette:    
dr. Lõre Attila             

dr. Lõréné Rónaszéki Beáta

Az Allergiás Reakció Kialakulása 
és az Immunrendszer Mûködése

Megújjult az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub honlapja.
www.ulloimecenas.hu
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TTEERRMMÉÉSSZZEETTJJÁÁRRÓÓ
EEGGYYEESSÜÜLLEETT
2225 Üllõ, Szegfû u. 2.

Közkívánatra kirándulást szervez Lilla-
füredre, a Magyar Rádió üdülõjébe.

RÉGIPOSTA MOTEL:

2008. augusztus 01-tõl 05-ig.
5 nap 4 éjszaka reggelivel.

PROGRAMOK:

Elsõ nap: 
István cseppkõbarlang látogatása. 

Második nap:
indulás Miskolctapolcára.

Harmadik nap: 
Lillafüredi erdei kis vasúttal indulás
Garadmára a pisztrángos megtekin-
tése, vissza pedig gyalog az Õslakó
és a Kohászati Múzeum  megnézése.
Este  társalgás.

Negyedik nap: 
Túrázás a Szeleta barlanghoz.

Ötödik nap: 
Diósgyõri vár megismerése, ebéd
után indulás haza Budapestre gazdag
élményekkel.

Részvételidíj tavalyi áron 
4 napra reggelivel 12.000.- Ft. 

Jelentkezés: Gyarmati Miklós 
320 740 -es telefonon vagy személye-
sen, Szegfû u. 2 szám alatt.

TKM Üllõi Egyesületének 
2008. Nyári programtervezete

A Bécsi erdõ legszebb helyei:
2008. 06. 28.
Baden bei Wien

Világhírû gyógyfürdõ és üdülõhely. A város épületei túlnyomóan klasszicista stílusú-
ak, de jó néhány értékes barokk épületet is találunk itt. Kellemes idõtöltésnek ígérkezik
nemcsak a város szép épületeinek megismerése, hanem a parkjaiban eltöltött pihenés is.

A Felvidék legszebb helyei:
2008. 07. 26.
Bajmóc

Bajmóc vára egyike Szlovákia legmutatósabb várkastélyainak. Mai formájában neo-
román és neogótikus stílusban látható. Elõdje már a honfoglalás idején is állott. Kez-
detben az Árpád-házi királyoké volt. Ma múzeumként mûködik. Termeiben régiségek,
bútorok, berendezési tárgyak és fegyvergyûjtemény látható. A vár melletti parkban
nagy kiterjedésû állat- és botanikus kert van amelyet feltétlenül érdemes megtekinteni.

A Bécsi erdõ legszebb helyei:
2008. 08. 23.
Wiener Neustadt és környéke

V. Babenberg Lipót 1194-ben alapította a várost és a várat Bécs védelmére, me1yben
II. Rákóczi Ferenc csaknem egy éven át raboskodott. 1701-ben szökött meg és utazott
Lengyelországba. Séta a Dóm téren, ahol a Mária Mennybevétele városi plébániatemp-
lomba, az egykori püspöki palota, a Bécsi és a városvédõ torony. Az Újkolostor mögött
hatalmas park terül el a vár közelében kisebb tóval.
Muggendorf mellett, amely Alsó-Ausztria egyik síközpontja, 100 m-en keresztül a
Mira pataknak több vízesése van. Felette a turisták számára falépcsõkön és teraszokon
vezet az út.

Az autóbusz költsége: 5900Ft/fõ,1144  éévv  aallaatttt:: 5400Ft/fõ. 
Biztosítás: 300Ft/fõ, 6655  éévv  ffeelleetttt:: 600Ft/fõ.
Indulás fél 6 órakor Üllõrõl, Bp -en a Népligetnél a Planetárium tábla alól negyed 7 - kor lehet felhasználni.

EElléérrhheettõõsséégg:: dr. Lõréné Rónaszéki Beáta
MMoobbiill:: 06 20 / 383 8194
MMuunnkkaahheellyy,,  llaakkááss:: 06 / 29 320 033

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

HHOORRVVÁÁTTOORRSSZZÁÁGGBBAANN

((BBrraacc  sszziiggeettéénn))

44xx11  hhéétt  üüddüüllééssiijjoogg  ááttaaddóó..

(4 fõs apartman)

IIDDÕÕPPOONNTTOOKK::

1. Július 12-19.

2. Augusztus 9-15.

3. Szeptember 6-12.

4. Szeptember 13-19.

TTeell..::  0066  2200  //  441100  88665555

Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367
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BBeemmuuttaattjjuukk  SSttáárrii  GGáábboorr  uurraatt  aa  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaall  mmûûsszzaakkii    iirrooddaa  vveezzeettõõjjéétt..

A hivatal átszervezése megkezdésének
következményeként új irodavezetõ került
a mûszaki iroda élére, Stári Gábor szemé-
lyében. 

Az új irodavezetõt kérdeztem terveirõl,
elképzeléseirõl, a jövõrõl.

– Stári úr kérem mondjon magáról né-
hány mondatot:

– 1957-ben születtem, Isaszegen lakom –
két nagylányom a Szent László Gimnázi-
umban tanul. 
Útépítõ mérnök és építészmérnöki diplo-
mával rendelkezem. 
A város külterülete óriási fejlõdés elõtt
áll. A település kivételes földrajzi elhe-
lyezkedésének köszönhetõen – gondol-
junk az M0-ás 4-es  utakra –  ami  csábít-
ja a befektetõket. A befektetõk  logiszti-
kai és raktárbázisokat kívánnak építeni
Üllõn, ezek a beruházások természetesen
a város fejlõdését is szolgálják, adóbevé-
telt eredményeznek, és nem utolsó sorban
munkahelyet teremtenek. 
A nagyberuházások mind az önkormány-
zatra, mind a mûszaki irodára megnöve-
kedett feladatokat ró, ennek megfelelõen
lépést kell tartanunk az új kihívásokkal.

– A mûszaki irodán jelenleg hány fõ
dolgozik?

– Rajtam kívül két építészmérnöki dip-
lomával rendelkezõ kolléga és egy ad-
minisztrátor látja el a ránk háruló felada-
tokat. Jelenleg kevesen vagyunk a meg-
növekedett feladatok ellátásához, és saj-
nos a napokban lecsökken a létszám, mi-
vel az egyik szakképzett kolléga távozik
a Hivatal állományából.
A megüresedett álláshely betöltésére mi-
hamarabb új munkatársat keresünk.

– Az átszervezés célja, hogy az iroda
munkája egy kicsit "rugalmasabb,
ügyfél-centrikusabb" legyen, továbbá
az elõbb elmondott,– megváltozott fe-
ladatokhoz jobban alkalmazkodjon.
Milyen elképzelései vannak arra vo-
natkozóan, hogy ezek a célok mielõbb
megvalósuljanak?

– Fõ szempont, hogy mi az ügyfelekért
vagyunk, célunk, hogy rövidüljön az épí-
tési engedélyezési eljárás. Ennek érde-
kében, készséggel adunk a leendõ épít-
tetõknek az eljárás megindítása elõtt bár-
minemû tájékoztatást, hogy kérelem a
megfelelõ mellékletekkel kerüljön be-
nyújtásra, és az ügyüket határidõn belül
tudjuk érdemben elbírálni. Itt szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy a helyi
rendeletünk alapján a Tervtanácsra állás-
foglalására kötelezett tervanyagot a ter-
vezõ ill. építtetõ az engedélyezési eljárás
elõtt a Tervtanáccsal elõzetesen vélemé-
nyeztesse, hiszen ez is az engedélyezési
eljárás idejének rövidítését eredményezi.

– Üllõ város építkezni szándékozó la-
kóinak egyik legnagyobb problémája a
változtatási tilalom elrendelése. Pon-
tosan mit jelent ez, és hogyan állunk
jelenleg az új szabályozási terv elkészí-
tésének folyamatában?

Mint arról már tájékoztattuk a Tisztelt
Lakosságot, 2008. áprilisától képviselõ-
testületünk a város egyes övezeteiben
változtatási tilalmat rendelt el. Azért vált
szükségessé a tilalom bevezetése, mert
Üllõ területén az utóbbi években nagyon
elszaporodtak a vállalkozói társasházépí-
tések, akárcsak korábban Vecsésen és több
környékbeli településen. Ez fõként a tele-
pülésközponti vegyes területeken és a
településközponthoz közeli, kertvárosias
lakóterületeken vehetõ észre. Problémát
azért okoz, mert egy adott teleknek a tel-
jes beépíthetõségét használják ki a vál-
lalkozók, akár 8 lakást is bezsúfolva az
így már szûkké vált területre.
Szeretném felhívni az építtetõk figyelmét
arra, hogy a változtatási tilalom építési
övezetekre vonatkozik, tehát lakótömbön-
kénti, utcánkénti illetve telkenkénti felol-
dására nincs lehetõség. 

– A rendezésiterv elkészítése során sok
függ attól, hogy milyen mértékig sza-
bályozunk, mennyire kötjük meg az
engedélyezõ hatóság kezét. 
Utolsóként– azt szeretném kérdezni,
hogy mint irodavezetõ a – rendezési-
terv adta lehetõségeken belül – hogyan
szeretné a városképet kialakítani, mi-
lyen várost szeretne látni építészeti
szempontból?  

–Nagyon nehezet kérdezett. Üllõ a város-
sal járó pozitív-negatív folyamatokat,
kötöttségeket magán kell, hogy viselje.
Én jó pár éve ismerem Üllõt, középisko-
lai barátaim élnek a városban. Üllõ egy
kellemes, lakható település volt, a hirte-
len beindult változásokat esetenként ne-
hezen fogadják el a  tõsgyökeres lakosok.
Van olyan vélemény is, amely szerint a
város képét nem rontja a többlakásos la-
kóépületek megjelenése. A különbözõ
nézetekbõl kellene kialakítani a jó meg-
oldást. 

Szeretném tájékoztatni a kedves olvasó-
kat, hogy az építéshatóság a megalkotott
helyi építési szabályzat alapján tudja az
építési engedélyeket kiadni. Ha ebben a
szabályzatban lehetõség van akár nyolc-
lakásos társasház építésére, akkor ki kell
adni a hatóságnak az engedélyt! Az épí-
téshatóság nem jogalkotó, hanem jogal-
kalmazó.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket
a változtatási tilalom feloldásáig.

Bízunk abban, hogy az átalakult
mûszaki iroda a jövõben még maga-
sabb szintû, jól szervezett ügyfélkiszol-
gálással fog mûködni,  lépést tud tar-
tani a megnövekedett feladatokkal, és
az üllõn építkezni szándékozókkal, vál-
lalkozókkal, tervezõkkel, mûszaki sza-
kemberekkel együttmûködve a lehetõ
legmagasabb szinten fejti ki hatósági
tevékenységét.

Kívánok munkájához sok sikert és jó
egészséget.

Kiss T.

ÉÉRRTTEESS ÍÍ TT JJÜÜKK   AA   LLAAKKOOSSSSÁÁGGOOTT ,  hogy  a  P e s t  Megye i  K émény s ep rõ  é s  Tüze l é s t e chn i k a i  K f t .  do l gozó i  t e l epü l é -
sünkön   2008 .  j ú l i u s  1 - t õ l  o k tóbe r  15 - i g  kö t e l e zõ  k émény s ep rõ - i pa r i  kö z s zo l gá l t a t á s  kö r ébe  t a r t o zó  f e l a -
da toka t  l á t nak  e l ,  v a l am in t  d í j a t  s z ednek .  /A  K f t .  munka t á r s a i  a r c k épe s  i g a zo l v ánnya l  r ende l k e znek . /
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ÜLLÕ FUTSAL CLUB CSÕ - MONTAGE 1. NYÁRI NAPKÖZIS 
FUTSAL TÁBOR - ÜLLÕN

Tisztelt Szülõk - Kedves Gyerekek!

A Budapesten 4 éve nagy sikernek örvendõ nyári táborunkat Üllõn is megrendezzük!

Részletek:

Tábor jellege – Napközis rendszerû, játékos, oktató futsal tábor (2007. évben 200 résztvevõ volt a 4 héten);

Tábor helyszíne – Üllõ Városi Sportcsarnok (Üllõ, Malom u. 1.);

Tábor vezetõ-oktatók – Márkus Ákos (testnevelõ tanár-labdarúgó szakedzõ, válogatott futsal játékos) és segítõi;

Tábor résztvevõi – általános iskolás és utolsó éves óvodás gyermekek, oktatásnál korosztályos bontással (turnusonként max. 40 fõ);

Tábor részvételi díj – szülõk fizetnek – 12.000.- Ft/1 hét, ezt kiegészíti a Humán Szolgáltató Központ 1.500.-Ft/1 hét, a DSE
1.000.-Ft/1 hét, valamint Üllõ Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága 500.-Ft/1 hét támogatással.
Ezek az összegek tartalmazzák: a háromszori étkezést, a csarnok használatát, egy kirándulás díját, a tartalmas felügyeletet,
a napi 2 x 1,5 órás futsal oktatást, 1db táborra készített pólót;

Aki két héten vesz részt, az 5.000.-Ft értékû kedvezményt kap a balatoni - Fonyód Futsal Táborunk árából 2008.08.18-22.;

Tábori felszerelés – Melegítõfelsõ, sima talpú teremcipõ, rövidnadrág, pólók (1 tábori, 1 váltás), fürdõnadrág, törölközõ,
papucs, sapka, naptej.

TÁBOR NAPI PROGRAMJA:
Gyülekezõ a Sportcsarnoknál 07.45-08.15
Reggeli 08.15-08.30
Futsal oktatás (technikai, taktikai képzés) 09.00-10.30
Játékos foglalkozás (képesség fejl., fürdés stb.) 11.00-12.00
Ebéd 12.00-13.00

JELENTKEZÉS ÉS INFO:
MÁRKUS ÁKOS: 06/30 951 4017 

markus.akos@chello.hu; 
www.gportal.hu/portal/cso-monti

DIENES ANDRÁS: 06/70 396 8122 
sportullo@monornet.hu; www.ullo.hu

F U T S A L  T Á B O R

Pihenõ (szieszta), vagy játékos foglalkozás 13.00-14.00
Futsal oktatás (játékos feladatokkal) 14.00-15.30
Uzsonna 15.30-16.00
Utazás haza 16.00-16.30
Tábori hetek: I. 2008.07.28-08.01. II. 2008.08.04-08.08.

CSAJOK ÜLLÕI
KÉZILABDACSAPATA

...AKIK NEM CSAK A PÁ-
LYÁN TESZNEK SOKAT
VÁROSUNKÉRT...

KÖSZÖNET A SIKERES
SPORTBÁLOKÉRT,
FELAJÁNLÁSOKÉRT!

Harmónia Zeneiskola

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



KKiissttéérrssééggii  KKoooorrddiinnáácciióóss  HHáállóózzaatt  nnéévveenn

úújj  pprroojjeekkttggaazzddáákkaatt  sseeggííttõõ  hháállóózzaatt  iinndduulltt

A hazai és uniós fejlesztések helyi támogatása érdekében szer-
vezett, korábban több, átfedéssel mûködõ tanácsadói hálózat
integrálásával a Kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat
(KKH) felállítása mellett döntött. A Közép-magyarországi régi-
óban a Pro Régió Ügynökség keretein belül 2008. márciusában
került felállításra a hálózat, amelyet a Monori kistérségben
Barna István munkatársunk képvisel, és melynek célja 

• az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) fejlesztési
és a hazai területi alapú támogatások felhasználásának elõ-
segítése, 

• a kistérségek együttmûködési tevékenységének fejlesztése, 
• a hátrányos helyzetû kistérségek felzárkózásának gyorsítása.

A Hálózat központi irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségben mûködõ Központi Fejlesztési Programiroda, mely a
hálózat központi koordinációjával, szakmai irányításával kap-
csolatos feladatokat látja el. A Közép-magyarországi régióban a
hálózat 22 fõvel állt fel: valamennyi tervezési-statisztikai ré-
gióban regionális hálózati igazgató mûködik, munkáját 2 fõs
titkárság segíti. Régiónk 16 kistérségében 1-1, a hátrányos
helyzetû Szobi Kistérségben további 1, Budapesten 2 koordiná-
tor tevékenykedik. A Kistérségi Koordinációs Hálózat program
fix regionális költségvetéssel rendelkezik, mely 22 hónapra
mintegy 300 millió forint. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az új hálózat kialakításakor a
korábban már bevált mûködési megoldásokat megtartotta. Így a
KKH egyrészt támaszkodik a régiók intézményrendszerére, a
helyi szaktudásra és tervekre, ugyanakkor a központi fejlesztési
célkitûzések megvalósításában országos szinten egységes
gyakorlatot követ.

• Hangsúlyozottan figyelmet fordítunk arra, hogy a hálózat
munkatársai a kistérségek fejlesztése szempontjából kiemelke-
dõ szerepû kistérségi tanácsok életébe aktívan bekapcsolód-
janak: koordinátoraink a kistérségi központokban, Barna István
csütörtökönként délelõtt Monoron, a Vigadó Civil Központban
(2200 Monor, Kossuth L. út 65-67.) mûködõ "Új Magyarország
(ÚM) Ponton," tartják fogadóóráikat, de emellett egyfajta mobil
ügyfélszolgálatként járják kistérségüket, személyes kapcsolatuk
van ügyfeleikkel – munkájukat internet alapú szakértõi rendszer
támogatja.

• Felismerve azt, hogy a koordinátorok csak testre szabott és
folyamatos képzés és tréningek révén képesek feladatukat ellát-
ni, erre mindig és minden körülmények között kiemelt figyel-
met fordítunk.

• Egyetlen koordinátor munkája sem lehet elég sikeres, ha
egyedül dolgozik: a hálózat egy – a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökséget, az egyes operatív programok irányító hatóságait,
közremûködõ szervezeteit és természetesen a Pro Régió Ügy-
nökség társirodáit is egybefûzõ – komoly információs háttér
támogatására számíthat.
A hálózat kiemelt feladata, hogy 

• elsõ kézbõl nyújtson hasznos információkat az aktuális,
illetve a megnyíló hazai és európai uniós pályázati lehetõségekrõl
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak,

• gördülékenyebbé tegye a pályázók és a programokat vég-
rehajtó intézmények közötti kapcsolattartást, gyakorlati vála-
szokkal támogassa a nyertes projektek gazdáit a fejlesztések
megvalósítása során felmerülõ problémák megoldásában.

A programról illetve az egyes kistérségek, kerületek koordiná-
torainak elérthetõségeirõl, fogadónapjairól a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.nfu.hu), ill. a Közép-magyarországi régió
honlapjáról (www.proregio.hu) tájékozódhat.
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K O O R D I N Á C I Ó S  H Á L Ó Z A T

Barna István
Tel.: 06-30-660-13-66

E-mail: istvan.barna@umpont.hu

Fogadónap:
Csütörtök 8.30-12.00

Monor, Vigadó Civil Központ
Új Magyarország Pont

2200 Monor, Kossuth L. út 65-67.

www.proregio.hu • www.nfu.hu

L e g k ö z e l e b b i  m e g j e l e n é s  a u g u s z t u s b a n .



ÜGYVÉDI IRODA 
NYÍLT ÜLLÕN 

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

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

Optika
VVáárrnnaaggyynnéé  SSzzáárraazz  ÉÉvvaa

Látszerész mester

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

FFéénnyyrree  ssööttéétteeddõõ  
SSzzeemmüüvveegglleennccsséékk  üveg,

mûanyag, multifocalis
(piogresszív)

3300%%  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell
új szemüveg vásárlása esetén

Színes névjegykártya 
laminálva, rövid határidõvel! 

Fotók kicsinyítése és nagyítása 
a helyszínen is!

Hûtõmágnes készítés bármi-
lyen fotóról, 10 db-tól!

Sulicsekk beváltása
(Ticket Service, Chéque dejeuner, Sodexho Pass)

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

Elektronikus telefonegyenleg feltöltés
Pannon, T-Mobil, Vodafone

Iskolaszezon akció! 
Július elejétõl! 

Minõségi termékek, egyedi
igények figyelembe vételével!

(Augusztus 16-tól szombaton is nyitva!)

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

AAZZ  ÜÜLLLLÕÕII  SSPPOORRTT--
CCSSAARRNNOOKK  VVÁÁRRJJAA  

AA  SSPPOORRTTOOLLNNII
VVÁÁGGYYÓÓKKAATT!!

Aerobic, labdarúgás, kosár-
labda, kézilabda, röplabda,

tenisz, asztalitenisz.

Vállaljuk rendezvények:
értekezletek, konferenciák,

kiállítások, bemutatók
szervezését és 
lebonyolítását

Érdeklõdni: 06 70-396-8122
06 70-396-8123

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

Nyári nyitva tartás:
Hétfõ - Péntek: 9-17 óráig, 
Szombat - Vasárnap zárva

ÁÁ ll ll áá ss aa jj áá nn ll aa tt !!

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  
lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ffiiaattaall  

üüllllõõii  vvaaggyy  ÜÜllllõõ  kköörrnnyyéékkii
bbeejjáárróónnõõtt  hháázzttaarrttááss

vveezzeettéésséérree  
((ttaakkaarrííttááss,,  mmoossááss,,  vvaassaallááss))

kkeerreesseekk..

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::
MMoollnnáárr  IImmrree

0066  2200  992299  4466  5533  [ ]
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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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HITELÜGYINTÉZÉS.
PETRICSNÉ RAKOS ZSUZSANNA

• LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
• ÉPÍTÉSRE

• SZABADFELHASZNÁLÁSRA
• KÖZALKALMAZOTTI, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK

• VÁLLALKOZÓI HITELEK
• SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS

HÍVJON BIZALOMMAL !
06/70 610 2930

• 
• 
• 
•
• 
•

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola 
a 2008/2009 -es tanévben is indít iskolarendszerû sza-

kképzést az alábbi szakmákban:

• Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ (közép szint, 1 tanév),

• Informatikai rendszergazda (emelt szint, 2 tanév),

• Számítógép-szerelõ,- karbantartó (alapfok, 2 tanév).

• Gépíró szövegszerkesztõ (alapfok, 2 tanév)

• Intézményi kommunikátor (felsõ fok, 2 tanév),

• Médiatechnológus asszisztens (felsõ fok, 2 tanév),

A képzés megkezdésének feltétele: 
– emelt, közép és felsõ fokon érettségi bizonyítvány, 
– alapfokon pedig a 8. illetve a 10. osztály.

Költségek: 
– emelt és közép szinten 15.000 Ft/tanév, felsõ fokon 45.000

Ft/tanév (amely tartalmaz egy 2 GB-os pendrivert és alap-
tankönyvet) + a képzés végén vizsgadíj.

Érettségivel nem rendelkezõ tanulóink részére 
önköltséges ECDL képzést szervezünk.

Érdeklõdni és jelentkezni a 
Mihály Dénes Szakképzõ Iskolában 
(Weöres Sándor Általános Iskola második emeletén), 
2230 Gyömrõ, Szabadság tér 2/b
Nagy Gábornál a 06 70/933 6302, 29/331-234 számokon

Beíratkozás:
2008. június 27 péntek 9-18 óráig és 28 szombat 9-15 óráig



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

Termékeink:

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

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

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

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

Nézze
 nálunk 

az EB-t!
!!






