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Kiskalendárium

Augusztus - Kisasszony hava

Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja,
Szent Péter börtönbõl való csodás megszaba-
dulásának ünnepe.

Augusztus 10. - Lõrinc napja, Szent Lõrinc
vértanú ünnepe.
Lõrinc napja, ha szép, 
sok a gyümölcs és ép.
– E naptól lõrinces, azaz lucskos a dinnye
belseje.

Augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja,
Szûz Mária mennybemenetelének ünnepe,
a legrégibb magyar egyházi ünnepünk, bú-
csúnap.

Augusztus 20. - Szent István napja, elsõ,
államalapító királyunk ünnepe.
Szokás:
– Szent Jobb körmenet.
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S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/70 701-1177

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
XX.. A KEGYESSÉGRÕL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRÕL

(részlet)

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját,
és a parancsok közt a tizedik…
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennye-
zi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell ne-
vezni. 
Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége,
sarjam jövõ reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a fõem-
berekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt
lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sõt
mindenkihez, aki hozzád járul. 
Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogság-
hoz. 

Légy irgalmas minden erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést:
"Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." 
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem
férnek a hatalomhoz…. 

Szent István emlékére közreadta Kondás Imre

Üllõ Város Humán Szolgáltató

Központ felvételt hirdet a Bölcsõdébe, 
csecsemõ- és gyermekgondozói állásra.

Feltétel: Szakirányú végzettség
Jelentkezés: 2008. szeptember 01-ig

Jelentkezni lehet:
Virág Judit bölcsõdevezetõnél

06-29-322-774
Üllõ, Pesti út 98.   06-30-684-7971

EELLKKÉÉSSZZÜÜLLTT  
a Gyöngyvirág téri óvoda 
FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSSAA

Augusztus 8-án, határidõ elõtt 1 héttel átadták a felújított óvodát az építõk.
Köszönet a  gyors és szép munkáért a kivitelezõ Prim Építõ Kft.-nek!
Megújult vizesblokkokat, szépen kifestett és újra-parkettázott szobákat
vehetnek birtokba a gyermekek. A felújítás során végzett munkák során
kicserélték a nyílászárókat és a teljes elektromos hálózatot is. 
A beruházás közel 18 Millió forintba
került.
Az Óvoda több, mint 40 évvel ezelõtt
felvonulási épületnek készült.
1991-ben jelentõsebb felújítást végez-
tetett az akkori Testület, de ennek is már
közel 20 éve. Az óvodára (mivel új
óvoda építésére nem telt) ma is szük-
ség van, hiszen az óvodai  gyermeklét-
szám folyamatosan növekszik.

Rezessi Miklós búcsúztatása

Az új lelkész Heinemann Ildikó

Városunk új lelkésze
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..."Magas Déva várhoz 
hozzá is kezdettek. 
Amit raktak délig, 
Leomlott estére, 
Amit estig raktak, 
Leomlott reggelre"... 

Akár így is kezdõdhetne írásom,
de ez nem lenne teljesen azonos
az igazsággal. Sokkal közelebb áll
a valósághoz, hogy amit estig épí-
tettek, azt reggelre tönkretették, el
akarták lopni, mert vasból volt és
pénzt adnak érte. Üllõn szinte
mindenki tapasztalta már, hogy
mit jelent a bûnügyi statisztika
elemének lenni. Nemrég az épülõ
sporttelep kerítése is statisztikai
adat lett. De nézzük sorjában, ho-
gyan is kezdõdött. 
Kezdõdött az egész a csatornafe-
delekkel. Jó pénzt adnak érte a szí-
nesfém-kereskedõk!
Amit elloptak, azt pótolni kellett
betonfedéllel, ami megmaradt, az
le lett hegesztve.
Ezután a rácsokat lopták el az út-
test közepérõl a Gyömrõi út és a
József Attila utca sarkán, az Állo-
más utca elején és végén, illetve a
Civil Központnál. Az okozott ká-
rok milliós nagyságrendûek voltak.
Pár hét múlva a Maglódi utca
folytatásánál lévõ gazdasági felül-
járóról vágták le a szalagkorlátot,
és az új 4-es mellõl vittek el egy
vadvédõ nagykaput.
Legutóbb pedig az épülõ új sport-
pálya kerítésoszlopait cibálták ki
a friss betonból.
A kb. féltucatnyi elkövetõ, akik a
"megélhetési bûnözõk" jellegze-
tes kategóriájába tartoznak, meg-
ijedtek az egyik helybeli határo-
zott fellépésétõl, – akinek ezúton
mondok köszönetet a város veze-
tése nevében – és a szajrét hátra-
hagyva elmenekültek.

Tény az, hogy volt õr, aki állító-
lag édesdeden aludt a sátrában, de
talán jobb is, mert így személyi
sérülés nem történt. 
Tény az is, hogy a kiérkezõ ren-
dõrök állítólag nem vettek ujjle-
nyomatot, mondván az ezt felvetõ
helyszínen tartózkodóknak, hogy
bizonyára sok amerikai filmet néz-
nek…
Tény az is, hogy a helyi Polgárõr-
ség nem tudta vállalni, még díja-
zás ellenében sem, a terület õrzé-
sét, emberhiány miatt…
Tény az is, hogy a Simex, a lakó-
park fejlesztõje, illetve az új sport-
pálya építõje, nem az egész lakó-
parkban építette ki a közvilágítást,
így a leendõ létesítménynek csu-
pán az egyik sarkán van utcai
lámpa, a többi része sötétségbe
borul. 

Való igaz, hogy ez nem üllõi prob-
léma, hanem országos és a meg-
oldás a kormány kezében van. 
A bátor reformok egyike kellene
legyen, hogy állami monopóli-
ummá tegyék a színesfém-keres-
kedelmet! Innentõl senki nem
adna le rézhuzalt, közlekedési jel-
zõtáblát, szalagkorlátot, csatorna-
fedelet vagy ha igen, akkor az ál-
lami alkalmazott rögtön meg is
kérdezhetné, honnan is származik
az áru!?
De ezt nem fogják megtenni!
Bizonyos társadalmi réteg egyet-
len megélhetési forrása a "vasa-
zás", ha ezt is elvenné tõlük az ál-
lam, akkor jönnének csak az éh-

séglázadások! (Fõleg, még ha
munkához is kötjük a segélyt!).
Így az államnak kényelmesebb
"megélhetési bûnözésként" kezel-
ni az eseteket!
Azonban mégiscsak az állam fel-
adata a bûnözés visszaszorítása,
üldözése! 
Tudom, hogy a Rendõrség kevés
pénzt kap a kormánytól, ami pénz
meg van, az kell arra, hogy a má-
sokat védjék a nem másoktól, il-
letve, hogy legyen üzemanyag a
vízágyúba, meg jó spéci gumilö-
vedék, hogy a polgár másképp
lássa a világot, ha esetleg olyan
szélsõséges, hogy magyar zászló
van a kezében, miközben egy bé-
kés nagygyûlésrõl sétál hazafelé.
Tudom azt is, hogy a legtöbb rend-
õr azért vállalja a megélhetésnek
ezt a formáját, mert a családját sze-
retné eltartani, és a mûszak letelte
után szeretne épségben hazatérni
feleségéhez, gyermekéhez, ami-
ért nem is hibáztatom! Sõt! Min-
den tiszteletem azoké a tisztes-
séges közrendõröké, akik ennyi
pénzért vásárra viszik a bõrüket!
Nemrégiben Üllõ Város Képvise-
lõ-testülete megszavazta szabadi-
dõs rendõrök alkalmazását, ter-
mészetesen busás fizetség ellené-
ben, hátha ezzel javul a közbiz-
tonság. Sajnos a szerzõdés még a
bürokrácia útvesztõjében bo-
lyong valahol.
Azonban vannak biztató jelek is!
Pár hónapja két rendõr, a köz-
pontban megállított egy kerékpá-
rost, úgy déltájban, és figyelmez-
tette, hogy a kerékpárján nincs
lámpa…
Még mondja valaki, hogy nincs
rendõri jelenlét Üllõn!

Bácskai József
alpolgármester

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Ha azt a szót halljuk: jóga, India bölcses-
sége jut eszünkbe. Továbbá egy öreg,
csontsovány, barna bõrû férfi, nevezhet-
jük jóginak is, aki naphosszat lótuszülés-
ben üldögél és meditál.
Csakhogy a jóga, illetve annak bizonyos
részei (légzéstechnikák, testhelyzetgya-
korlatok) mindenki számára elérhetõek.
Megerõltetés nélkül végezhetünk olyan
aktív tevékenységet, ahol izmaink erõ-
södnek, ugyanakkor lazulnak is, képessé-
geink fejlõdnek, tehetünk valamit egész-
ségünk megõrzése érdekében. 
Egy nagyon kedves, természetes gyógy-
módokkal foglalkozó ismerõsöm ajánlot-
ta nekem a jógát, mondván, hogy nagyon
jót tenne, mind testi, mind lelki és szelle-
mi szinten. Rendben, gondoltam, de hová
induljak Budapestre és fõleg mikor, és
mivel, hogy rendszeresen jógázhassak?
Ekkor került kezembe egy hirdetés, mi-
szerint Üllõn jóga tanfolyam indul.  
Nem haboztam. Kolléganõmmel már az
elsõ alkalomtól kezdve rendszeres láto-
gatói vagyunk, melyet heti egy alkalom-
mal tart Hera László a sportcsarnokbeli
sakkszobában. Kedves oktatónk már 30
éve jógázik. Ennek megfelelõen profi
bevezetést kapunk a prana jama (légzés-
technika) és ászanák (testhelyzetgyakor-
latok) világába. Laci velünk együtt végzi
a gyakorlatokat, tehát úgy tanulunk akár
az óvodások, utánzás alapján. A gyakor-
latoknál nincs követelmény szint, ki-ki ké-
pességeinek megfelelõen végezheti õket.
Ezért van az, hogy nemtõl és kortól, test-
súlytól, izmok állapotától függetlenül gya-
korolhatók ezek. Rendszeresítésük után
látványos fejlõdés tapasztalható hajlé-
konyságban, izmok állapotában, állóké-
pességben, ügyességben. E mellett széles-
körû elméleti ismeretet is átad nekünk,
úgy, hogy szinte észre sem vesszük. 
Hallunk az anatómiáról, az ászanák élet-
tani hatásairól, a masszázstechnikákról,
akupresszúráról, keleti bölcsességekrõl.
A gyakorlatok egy része izomerõsítõ, mely
az állóképességet fokozza. Egy részük
nyújtó, mely a hajlékonyságot fejleszti.
Vannak gerinccsavaró gyakorlatok is,
melyek bizonyos életkoron túl rendkívüli
jótékony hatással vannak, segítenek a hát-
és derékfájdalom mérséklésében. 

A fordított testhelyzetû gyakorlatok, pl.
gyertya, fejenállás, a szív és érrendszerre
vannak pozitív hatással. Azon felül segít
felfedezni rejtett képességeinket, hiszen
van olyan, aki azt gondolja negyven évig,
hogy õ nem tud fejenállni, aztán hirtelen
kiderül az ellenkezõje. 
Az emberek többsége egész nap rohan.
Vezet a pesti forgalomban, ügyeket intéz,
helytáll a munkahelyén, gyermeket ne-
vel. Ama bizonyos sakkszoba olyan hely,
ahol másfél órányi nyugalom vár. Laci
szokta mondani, hogy a nap elmúlt része
már történelem. Ami elmúlt már nincs,
ami jön, az még nincs. Lehet kikapcso-
lódni. A jóga foglalkozás vége negyed
óra "lazítás". Itt nekünk már semmi dol-
gunk, csak kényelmesen elhelyezkedni a
matracokon, és nem csinálni semmit. 
Illetve fejben követni oktatónk utasítá-
sait, hogy melyik izmunkat lazítjuk ép-
pen és gondolatban hová megyünk, egy
gyönyörû kertbe, vagy egy tóra. Zokon
vesszük, amikor visszahív minket a lazí-
tásból, és újra meg kell mozdulni, lehet
ébredezni. Az a tapasztalat, hogy frisseb-
ben megyünk haza, mint ahogyan érke-
zünk, hiszen a tüdõnket tisztítjuk a légzõ-
gyakorlatokkal, a vérkeringést fokozzuk
az ászanáknál. 
Aki Üllõn él, nincs testmozgás hiányá-
ban, hiszen lehet kilométereket gyalogol-
ni, kerékpározni, füvet nyírni, kapálni a
kertben. Aki viszont olyan mozgásra
vágyik, amely módszeresen minden izmot
megerõltetés nélkül fejleszt, annak ajánl-
juk a jógát. 
Örülünk, hogy városunk-
ban, helyben van ilyen
remek lehetõség, melyet
mindenképp érdemes 
kihasználni. 

Korcsmárosné Akai Gabriella

KKeeddvveess  ÉÉrrddeekkllõõddõõkk!!

Ismét lesz Ezo-club 
a könyvtárban! 
Az idõpont eltér 

a szokásostól: 
Szept. 12-én 
péntek este 6 - tól!

Téma: Indiai Jógabemutató élõben és
elõadás Jóga és Egészség címmel,
demonstrációval.
Szeretettel várunk mindenkit!
Különlegesség: az est végén jóganidra
/ lazítás, relaxáció / lesz mindenkinek. 
Aki tud, hozzon vérnyomásmérõt.

További kellemes nyarat kívánnak a
szervezõk:

Jancsurák Erzsi és Hera Laci        
/Tel.: 0630-954-4875/

Juhász Gyula

Magyar nyár
1918

Pipacsot éget a kövér határra
A lángoló magyar nyár tûzvarázsa. 

A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
Mit izzó part ölelget lankadatlan. 

Selyem felhõi sápadt türkisz égnek,
Bolyongó vágyak mély tüzében égnek. 

S a végtelen mezõkön szõke fényben
Kazlak hevülnek tikkatag kövéren. 

Fülledt a csönd, mint ha üres a kaptár,
Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. 

Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma
És föllángol e táj, e néma, lomha? 

Ha megutálva száz here 
pimaszt már,

Vihart aratva zendül 
a magyar nyár?

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az
ingatlanuk elõtti közterület tisztántartásá-
val kapcsolatosan, amelynek külön aktu-
alitást ad az egyszerre lehulló nagy-
mennyiségû csapadék. 
Ahhoz, hogy az esõvíz és egyéb csapadék
(hó) az ingatlanok elõtti szikkasztó árok-
ban elfolyhasson, azokat tisztán kell tar-
tani, feltölteni õket – pl. autóparkoló cél-
jára – nem szabad. 
Ha bármely ingatlantulajdonos kapube-
járót szeretne létesíteni, kérem, vegye fel
a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal il-
letékes munkatársaival, segíteni fognak a
létesítmény szakszerû megvalósításában. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az ingatlanuk elõtti járdaszakasz illetve
áteresz, vízszikkasztó árok tisztítása az
ingatlantulajdonosok feladata. Azonban
felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a

járda, kapubejáró és árok bármilyen
átalakítása elõtt – tekintettel arra, hogy
ezekhez a közútkezelõjének hozzájárulá-
sa szükséges – vegyék fel a kapcsolatot a
Polgármesteri Hivatal közterület-felü-
gyelõjével. Tel: 320-011/199-es mellék
Felhívom továbbá szíves figyelmüket az
Üllõi Hírmondó legutóbbi 7. számában
megjelent felhívásra, melyben jeleztük,
hogy az ingatlan tulajdonosoknak augusz-
tus 17-ig van lehetõségük arra, hogy az
általuk közterületen nevelt, és az elektro-
mos vezetékeket zavaró növényeket meg-
metsszék, amennyiben ez nem történik
meg, ezen idõpont után az ELMÛ ezeket
a növényeket kivágja. 

Kérem szíves közremûködésüket!

Kissné Szabó Katalin 
polgármester

Üllõ Város Tisztelt Ingatlantulajdonosai!

(A tisztább, szebb, rendezettebb Üllõért)

11..  ffoorrdduullóó 2008.08.10.
Vasárnap, 17:00
Gödöllõi Sport Klub - Üllõ SE

22..  ffoorrdduullóó 2008.08.20.
Szerda, 17:00
Üllõ SE - Délegyháza KSE

33..  ffoorrdduullóó 2008.08.24.
Vasárnap, 17:00
Õrbottyán KSE - Üllõ SE

44..  ffoorrdduullóó
2008.08.31. Vasárnap, 17:00
Üllõ SE - Bagi TC '96

55..  ffoorrdduullóó 2008.09.06.
Szombat, 16:30
Budakalász - Üllõ SE

66..  ffoorrdduullóó 2008.09.14.
Vasárnap, 16:30
Örkény SE - Üllõ SE

77..  ffoorrdduullóó 2008.09.21.
Vasárnap, 16:00
Üllõ SE - Viadukt SE

88..  ffoorrdduullóó 2008.09.27.
Szombat, 16:00
Tápiószecsõ FC - Üllõ SE

99..  ffoorrdduullóó 2008.10.05.
Vasárnap, 15:30
Üllõ SE - Diósdi TC

1100..  ffoorrdduullóó 2008.10.12.
Vasárnap, 15:00
Erdõkertesi SE - Üllõ SE

AA  SSZZOOMMBBAATT  MMUUNNKKAANNAAPP!!

1111..  ffoorrdduullóó 2008.10.19.
Vasárnap, 14:30
Üllõ SE - Dunakeszi Vasutas

1122..  ffoorrdduullóó 2008.10.26.
Vasárnap, 14:00
Hévízgyörk SC - Üllõ SE

1133..  ffoorrdduullóó 2008.11.02.
Vasárnap, 13:30
Üllõ SE - Felsõpakony-Ergofer

1144..  ffoorrdduullóó 2008.11.09.
Vasárnap, 13:30
Pilisi LK-Legea - Üllõ SE

1155..  ffoorrdduullóó 2008.11.16.
Vasárnap, 13:00
Üllõ SE - Tárnok KSK

FFeellnnõõtttt  nnaaggyyppáállyyááss
csapat sorsolás!

ÚÚttaavvaattááss  hheellyyeetttt!!

Befejezõdött a Baross utca felújítása, ám
az átadási ünnepség elmaradt. Az aktu-
ális idõpontban a város vezetésének más,
halaszthatatlan teendõi voltak. Így aztán
az utca lakói már a kivitelezõ levonulása
elõtt használatba vették a felújított utat.
Mivel ünnepség nem volt, nem hangoz-
hatott el, hogy a felújítás egyharmada pá-
lyázati –, és kétharmada költségvetési
pénzbõl valósult meg. Újabb jóminõségû
út teremt kapcsolatot a Hunyadi és Pesti
út között. Ez az elsõ út, amit szegélykõ
véd a töredezés ellen.
Reméljük, hogy a közeljövõben még sok
útfelújításnak örülhetünk.

Jónás József 
Képviselõ 

/6. választókörzet/

EDZÕMÉRKÕZÉS

Augusztus 29-én, 19:00 -kor

Üllõ FC - Csõ Montage
vs.

Bratislava

Szeptember 1-én, 19:00 -kor

Üllõ FC - Csõ Montage 
vs.

DuPont

Várjuk 

Önt is
szurkolni!

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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Hosszú szervezés, idõpont egyeztetés és a
támogatók felkutatása elõzte meg a ren-
dezvényt. 
Üllõn a Jobb-1 Kávézó zárt területén ka-
pott "otthont" a verseny megrendezése,
melyben a kávézó tulajdonosai a Seprûs
fivérek, igen nagy segítséget nyújtottak.
A támogatók idõt és felajánlást nem saj-
nálva álltak a Mozgáskorlátozottak segít-
ségére. A slalom pályához a bólyákat a
Monori Közúti Gépellátó biztosította, és
még a helyszínre is szállította. A Colore
Bt. támogatása is nagy segítség volt, mely
Bodrogközi Szilárd úr nevéhez fûzõdik,
ám azt hiszem Õ még segítség felkérésre
soha nem mondott nemet, sõt most is maga
ajánlotta fel a támogatást!   
A Polgármesteri Hivatal segítségével ol-
dották meg a rendezvény hangosítását,
melyet a Reflex Professional Kft. bonyo-
lított le és a mozgáskorlátozottak részére
kialakított mobil illemhely is megoldásra
került. A William's TV plus29 Magazin
tulajdonosa, Kortye Vilmos vállalta ma-
gára a serlegek beszerzését illetve finan-
szírozását. Pólókkal, kulcstartókkal a Fré-
di-Béni Autócentrum  tulajdonosa, Szabó
János úr segített, és millió elfoglaltsága
mellett is szakított  idõt a szponzori fela-
datra! Az Al-pet Kft. is bemutatta kami-
onját, mellyel oly sok Off Road bajnok-
ságon vettek részt. A verseny fõvédnöke:
Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szony beszédében hangoztatta, hogy a Vá-
ros a plus29 Kupa útjára indításával ha-
gyományt teremt, és a jövõben is a ren-
dezvény mellé áll. A mozgáskorlátozot-
taknak esélyt nyújtva ezzel, hogy bizonyít-
hassák vezetési tudásukat. A statisztikák
igazolják, hogy nem hallani arról, hogy
fogyatékkal élõ ember balesetet okozott
volna. A szlalom pálya szinte úgy volt
megtervezve, mintha egy rutin vizsgát
kellett volna a résztvevõknek megoldani.

A rendezvény családias lég-
körben zajlott annak ellenére,
hogy sok regisztrált ver-
senyzõ nem tudott részt
venni a versenyen. Nem a
mennyiség, hanem a minõ-
ség számít, és az megvolt!
Történt egy sajnálatos mûszaki hiba út-
közben, az egyik versenyzõvel, aki emiatt
késve érkezett. Úgy kellett bevontatni a
verseny helyszínére és emiatt nem is
tudott a futamban részt venni, de az Autó
Klub "Sárga Angyala" megoldotta a prob-
lémát. Kicsit csúszott is verseny indítása,
mivel az egyik nevezõ segítségére sietett,
így késve tudott rajthoz állni, ezért Beke
Viktort Flair Play díjjal jutalmaztuk egy
Kupával és a hozzá tartozó ajándék póló-
val, kulcstartóval. Köszönet illeti a Civil
Központ dolgozóit a segítségért – Gajdos
András logisztikus – valamint Farkas
László gépkocsivezetõ, Makai Károly és
Makai Sándor karbantartót, akik önzetle-
nül felépítették a zenekar színpadát, sátrát!
Délre lezajlott a verseny, amikor is a Di-
noszaurusz Band Rock együttes adott egy
jótékonysági koncertet, amíg a futamok
idõeredményei kerültek összesítésre. Te-
tõfokára hágott a hangulat, amikor fel-
csendültek a jól ismert zeneszámok, mint
a P. Mobil ismert nótái, valamint a Step-
penwolf együttes híres dala: "A vadnak
születtem", azaz a motorosok Himnusza! 
A koncert végére megszületett az ered-
mény és következett a díjkiosztó, mely
eredménye a következõkép alakult!

Nõi automataváltós kategóriában: 
I. helyezést ért el Bedõ Júlia Kiskunlac-
házáról érkezett versenyzõ, idõered-
ménye 32 másodperc.
II. helyezésért kapott kupát, Mészáros
Móni Budapestrõl, aki friss jogosítványá-
val bizonyított! Idõeredménye: 38 másod-
perc.
III. helyezésért Nagy Klára Vácról re-
gisztrált versenyzõ vehette át a serleget.
Idõeredménye: 40 másodperc 
IV. helyezett Ungváriné Györgyike lett,
46 másodperc idõeredménnyel.

Férfi automataváltós kategóriában:  
I. helyezésért büszkélkedhetett Vaszil
György bényei versenyzõ, mintegy 26
másodperces idõvel és ezzel maga mögé
utasította az összes résztvevõt!
II. helyezett Mányik Richárd lett 28 má-
sodperces idõeredménnyel.
III. helyezés boldog tulajdonosa Csákó
Tamás Budapestrõl 30 másodperces idõ-
eredménnyel.
IV. helyezett Farkas Zoltán 42 másod-
perces idõeredménnyel.
Mányik Richárd mentségére szóljon a II.
helyezés, hogy Õ Suzuki terepjáróval in-
dult a versenyen és tudni kell, hogy a for-
dulása ennek nehezebb, mint egy normál
személyautónak. Egyébként Õ már több
rally versenyen is részt vett, sõt havi rend-
szerességgel a Komi Kupa versenyzõje!
Nõi mechanikusváltós kategóriában:  
I. helyezést az ÜME (Üllõi Mozgáskorlá-
tozottak Egyesületének) alelnöke nyerte:
Makai Rozália 32 másodperces idõered-
ménnyel.
Férfi mechanikusváltós kategóriában: 
I helyezett Dudás Róbert Budapestrõl
érkezett versenyzõ vehette át a plus29 ku-
pát 37 másodperces idõeredménnyel.
II. helyezést ért el Balázs István Tápió-
szentmártonból érkezett versenyzõ, aki
40 másodperc alatt teljesítette a távot.

Bízunk benne, hogy jövõre még nagyobb
létszámban vesznek részt a versenyzõk és
a plus29 Kupa megküzdésért a rendez-
vény öregbítése lesz a cél! Néhány fotó
bizonyítsa a rendezvény családis jó han-
gulatát... 
A William's Televízió stábja is jelen volt
a rendezvényen, amelyet a plus29 Maga-
zin Egymásért mûsorában láthattak a kör-
nyékbeli nézõk. Sajnálhatják, akik nem
voltak jelen ezen a csodálatos kezdemé-
nyezésen!

Tóth S. Tibor

Mozgáskorlátozottak
Országos Autós Ügyességi Versenye!

M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K  V E R S E N Y E

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss aa   aa zz   ii nn tt ee rr nn ee tt ee nn   ii ss   mm ee gg tt aa ll áá ll hh aa tt óó ::
w w w. u l l o . h u
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F I A T A L O K  N A P J A

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 . /

A közösségépítés és az üllõi identitás erõ-
sítésének jegyében rendezzük meg au-
gusztus 19-én a fiatalos elemeket tartal-
mazó, ám az idõsebbeket is mozdulásra
invitáló rendezvényünket az elsõ "Üllõi
F.I.K.K.SZ" napot. 

Ahogyan az Üllõi Hírmondó régebbi szá-
maiban már értesülhettek róla, városunk-
ban megalakult az Üllõi F.I.K.K.SZ.
egyesülete, amely a helyi fiatalok életét
hivatott kellemesebbé, hasznosabbá, és
nem utolsó sorban "üllõibbé" tenni. 
Próbálunk cselekedni, és dolgozni a helyi
közélet és a helyi fiatalok érdekeit szem
elõtt tartva. Szeretnénk, hogy a városban
– amely visszafordíthatatlanul elindult a
fejlõdés útján – ne csak az ipari parkok, 
a közlekedés, a lakóházak és a szuper-
marketek fejlõdjenek, gyarapodjanak,
hanem kialakuljon egy olyanfajta közös-
ségi élet, amely megkülönbözteti telepü-
lésünket a többitõl, összehozza az itt élõ
fiatalokat, ezzel is megalapozva, hogy a
jövõben itt maradjanak, és itt alapítsanak
családot. A magunk módján próbáljuk erõ-
síteni a lokálpatriotizmust, és megosztani
másokkal is azt a felismerést, hogy a helyi
közösségre szükség van, fontos az, hogy
ismerjük egymást, hogy az új betelepülõ-
ket ne elriasszuk, hanem barátként, üllõ-
iként befogadjuk. Sok esetben, hosszú
évek távlatából egészen a mai napig ta-
pasztaltuk és tapasztaljuk, hogy kelleme-
sen és tartalmasan eltölteni a szabadidõn-
ket csak nagy ritkán, bizonyos alkalmak-
kor van lehetõségünk Üllõn. 

Mi magunk – az egyesület alapítói és szer-
vezõi – azért vágtuk ebbe az igen ke-
ményfába a fejszénket, mert tinédzser ko-
runk óta szembesülünk a problémával,
amely sajnos a mai napig nem talált meg-
oldásra. Nehéz és eltökélt munka ered-
ményeképpen számíthatunk csak arra,
hogy a jelenlegi kezdeményezés a követ-
kezõ években befogadásra és elfogadásra
ítéltetik a lakosság által. Hosszú idõre
van szükség, mire sikerül feltörni a jelen-

leg – megjegyzem, joggal – tanúsított bi-
zalmatlanságot, és érdektelenséget. 
Munkánkat azért kezdtük el, azért alapí-
tottunk egyesületet, hogy bebizonyítsuk,
csak összefogással és akarattal lehet el-
érni a közösség fejlõdését, ugyanúgy, mint
az életben bármi mást, ami elõrevisz, épít,
és nem rombol.
Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok men-
tén döntöttük el, hogy ez év augusztus
19-én megszervezzünk egy olyan rendez-
vényt, amely – ha beválik – hagyomány-
teremtés céljából, a jövõben is megren-
dezésre kerül. A programokat úgy próbál-
juk összerakni, hogy a kilátogató lakosok
ne csak hallgatói vagy nézõi, hanem aktív
részesei is legyenek az eseményeknek,
kikapcsolhassák a hétköznapok okozta
problémákat, tartalmasan töltsék el ezt a
fél napot, új élményekkel térhessenek
haza. Mindezt természetesen úgy, hogy
nem vadidegen emberek között teszik,
hanem saját üllõi társaikkal együtt. 
Néhány mondatban a programokról:
Kapunyitás 15,00 órakor. Senkit ne ri-
asszon el a korai kezdés, lévén, hogy mun-
kanapról van szó, hagyunk idõt az érke-
zésre…

16 órától salsa bemutató, profi táncosok-
kal, majd 16:30-tól szabadtéri salsa tánc-
ház, szintén profi táncosok vezényletével.
(Nem szégyen, ha még nem salsáztál, mi
sem tudunk, azért tartunk táncházat, hogy
pár szálkával vékonyodjon a falábunk…)
18,00 órától teremfoci bajnokság (neve-
zés 17,00 órától) maximum 8 csapat rész-
vételével, egyenes kieséses rendszerben
2x10 perc játékidõvel. Az elsõ 2 helyezett
csapat díjazásban részesül.
20:30-tól – ha az idõjárás engedi, és miért
ne tenné – szabadtéri vetítésen tekintheti-
tek meg Török Ferenc – Szezon címû
filmjét (16 éven aluliak számára nem
ajánlott), ami huszonéves fiatalok szem-
szögébõl mutatja be, hogy az életben az
"egyszer fent, máskor lent" mennyire
igaz. A film zenéjét Zagar szerezte, igazi

csemege vájt fülûnek és nem, egyaránt…
A tervek szerint 22 óra után egy picivel,
ahogyan a filmnek vége, nem engedünk
haza senkit, örülnénk, ha közösen eleve-
nítenénk fel anyáink és apáink boldog órá-
it, amikor még nekik is a diszkóban volt a
helyük… Karaoke sóval (vigyázat, nem
konyhasó!) egybekötött – a ma oly diva-
tos szóval élve – retro bulit rendezünk,
bízva a nyárban, szabadtéren. Kizárólag
igényes zenékkel, igazi régi slágerekkel.
A kilátogató vendégek pedig magukévá
tehetnek némi, üllõi vadászok által elej-
tett vadból elkészített ételt. Amíg a kész-
let tart, a vendégeink vagytok! Ezenfelül
az ivás-evés megoldott, büfé lesz.
Tehát ezt tudjuk felkínálni a számotokra,
augusztus 20-a elõestéjén, a többi már raj-
tatok múlik. A rendezvény célja, hogy jól
érezzük magunkat és elkezdjük magunk-
ra ölteni a közösségi gúnyát!
Várunk mindenkit szeretettel, mi biztosan
ott leszünk! 

Varga Norbert

Az augusztus 19-i menü idõrendben:

2008. augusztus 19. Üllõ, 
Városi Sportcsarnok 

15 óra: Kapunyitás
16 óra: Salsa bemutató 
16:30: Szabadtéri salsa táncház
18 óra: Teremfoci (nevezés 17 órától) 
20:30: Szabadtéri filmvetítés: Szezon
(16 éven aluliak számára nem ajánlott)
22:00 (vagy egy kicsivel utána) Múltidé-
zõ Retro-disco, a teteje egy csipetnyi Ka-
raoke sóval hintve…
A programok ideje alatt vadhúsból ké-
szült ételekre vagytok a vendégeink,
amíg a készlet tart. Nem kötelezõ, de ja-
vallott végig mosolyogni, vidámnak és
barátságosnak lenni, amíg a rendezvény
tart! A teremfocira jelentkezni, illetve a
programokról érdeklõdni a 06-70-638-
1301-es telefonszámon lehet! További
info: www.ullo-ifjusag.gportal.hu

Fiatalok napja Üllõn
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A 2008/2009-ES TANÉVRE A TANKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

2008. augusztus 18. hétfõ 8. 00 - 16. 00-ig 1 - 2. osztály

2008. augusztus 19. kedd 8. 00 - 16. 00-ig 3 - 4. osztály

2008. augusztus 20. szerda SZÜNET

2008. augusztus 21. csütörtök 8. 00 - 16. 00-ig 5 - 6. osztály

2008. augusztus 22. péntek 8. 00 - 16. 00-ig 7 - 8. osztály és speciális tagozat

TANKÖNYVCSOMAG ÁRAK:

1. a. b. c.: 13.650 Ft 1. z.: 14.230 Ft
2. a.: 12.270 Ft 2. b.: 13.040 Ft
2. c.: 14.150 Ft 2. z.: 13.170 Ft
3. a.: 15.090 Ft 3. b.: 14.755 Ft
3. c.: 15.465 Ft 3. z.: 15.380 Ft
4. a.: 12.030 Ft 4. b.: 12.090 Ft
4. c.: 12.030 Ft 4.z.: 11.380 Ft

5. a.b. fiú: 17.690 Ft 5. a. b. lány: 17.845 Ft
5. z.  fiú: 20.115 Ft 5.z. lány: 20.270 Ft
6. a. b. c. fiú: 12.615 Ft 6. a. b. c. lány: 12.720 Ft
6. z. fiú: 12.550 Ft 6.z. lány: 12.655 Ft
7. a. b fiú: 18.720 Ft 7. a. b. lány: 18.910 Ft
7. z/a, z/b fiú: 18.780 Ft 7. z/a, z/b lány: 18.970 Ft
8. a. b. fiú: 17.305 Ft 8.a.b. lány: 16.610 Ft
8. z/a, z/b fiú: 17.395 Ft 8. z/a, z/b lány: 16.700 Ft

KÉREM, HOGY PONTOSAN KISZÁMOLT ÖSSZEGGEL JÖJJENEK A TANKÖNYVEKÉRT!

INGYENES TANKÖNYV ELLÁTÁSBAN AZ ALÁBBI TANULÓK RÉSZESÜLHETNEK:

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

MINDEGYIK JOGOSULTSÁGOT IGAZOLNI KELL!!!

AKI ÁFÁ-S SZÁMLÁT KÉR, /A MUNKAHELY KIFIZETI A GYERMEK TAN-
KÖNYVÉT/, AZ ÁRUSÍTÁS NAPJÁN ELÕRE JELEZZE IGÉNYÉT!

A TANKÖNYVEKET KÉSZPÉNZZEL LEHET FIZETNI, A KÜLÖNBÖZÕ VÁ-
SÁRLÁSI UTALVÁNYOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!!!

Kalináné Dobos Ágota
Tankönyvfelelõs

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS  AA  NNYYÁÁRRII
KK OO RR RR EE PP EE TT ÁÁ LL ÁÁ SS RR ÓÓ LL   

Tisztelt Szülõ!

Iskolánk nyári korrepetálást tart az
alábbi idõpontokban:

2008. augusztus   7.
2008. augusztus 11.
2008. augusztus 13.
2008. augusztus 14.
2008. augusztus 18.

Ezeken a napokon reggel 
8 órától 10 óráig 

az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában szakos tanárok tartanak

felkészítést, korrepetálást a
gyerekeknek.

Kérem a Tisztelt Szülõt, hogy ezeken
a napokon tegye lehetõvé 

gyermeke számára a foglalkozásokon
való részvételt.

Tisztelettel:
Hamikus Ferencné

igazgató

ÁÁrrppáádd  FFeejjeeddeelleemm  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa
programja:

2008. 
augusztus 26-án 
8.00 órakor

2008. 
augusztus 27-én 
8.00. órakor

2008. 
szeptember 1-jén 
8.00 órakor

Tanévnyitó 
értekezlet

Tanévnyitó 
ünnepség

Pót- és 
javítóvizsgák

I S K O L A I  H Í R E K

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu



ÜGYVÉDI IRODA 
ÜLLÕN 

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

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

Optika
VVáárrnnaaggyynnéé  SSzzáárraazz  ÉÉvvaa

Látszerész mester

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

DDiiáákkookknnaakk
3300  %%

kkeeddvveezzmméénnyy  
új szemüveg készítésekor.

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

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

KERT- és 
PARKGONDOZÓ 

végzettségû, 

üllõi  munkavállaló

személyében 

munkatársat keresünk.

Jelentkezni: 
Üllõi Városüzemeltetõ Kft.,
06 70 396 81 23-as

telefonszámon.

DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS
Bontás nélkül, 0-24h-ig!
Épületen belüli és kívüli 
szennyvíz-vezetékrendszer
tisztítása. 
Mosdók, mosogatók,
zuhanyzók, padlóösszefolyók,
WC-k, piszoárok, kádak, 
gerincvezetékek, esõcsatornák
tisztítása. Házakban, lakások-
ban, éttermekben, gyárak-
ban, intézményekben. stb. 

WaterMatic Kft.
Felsõpakony, Radnóti u. 10.

Tel.: 20/403-5524

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

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

Szombat: 9-12 - ig



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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- 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
Nézze nálunk 

az 

Olimpiát!!!



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

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

szakképzést az alábbi szakmákban:

• Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ (közép szint, 1 tanév),

• Informatikai rendszergazda (emelt szint, 2 tanév),

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

• Irodai asszistens (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. augusztus 29-én pénteken, 9-18 óráig és 30-án, szombaton 
9-14 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!

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




