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"IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK AZ ÜNNEPLÕ
RUHÁKAT GONDOSAN ÕRIZZÜK MEG,

HOGY TISZTA LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE."

(József Attila)

(1905-1937)

Évfordulók

• 30 éve, 1979. április 10-én
hunyt el Várkonyi Zoltán színész, rendezõ,
színházigazgató.

• 90 éve, 1919. április 8-án
hunyt el Eötvös Loránd magyar fizikus,
egyetemi tanár, vallás- és közoktatási 
miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elsõ természettudós elnöke, 
a Mathematikai és Physikai Társaság
alapító elnöke, akinek egyik legismertebb
alkotása a nevét viselõ torziós-inga.

• 150 éve, 1859. április 1-jén
született Vikár Béla etnográfus, mûfordító,
akadémikus, akinek 100 éve, 1909-ben
jelent meg Kalevala-fordítása.

• 190 éve, 1819. április 2-án
hunyt el Festetics György gróf, 
katonatiszt, nagybirtokos, kora hazai 
gazdasági és mûvelõdési életének egyik
kimagasló személyisége, az elsõ hazai 
felsõfokú mezõgazdasági szakiskola, 
a keszthelyi Georgikon alapítója, 
gróf Széchényi Ferenc sógora.

• 260 éve, 1749. április 13-án
született Rát Mátyás, magyar író, az elsõ
magyar nyelvû hírlap, a Magyar Hírmondó
szerkesztõje.

• 430 éve, 1579. április 1-jén 
Báthory István Vilniusban megalapí-
totta Észak-Európa egyik legrégibb és
Litvánia ma is legnagyobb egyetemét,
mely alapítást XIII. Gergely pápa

1579. október 30-án kelt bullájával
szentesített.
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Március 15-én a hideg idõ ellenére szép
számmal gyûlt össze városunk lakossága
az emlékmû elõtt,  hogy megünnepeljük az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
160. évfordulóját.
A Himnusz után Kissné Szabó Katalin
Polgármester Asszony ünnepi beszéde
következett, melyben kiemelte a neves
esemény máig érvényes üzenetét, amit
korunk polgárainak is követnie kellene.
Az irodalmi mûsort, melyben elsõsorban
a szabadságharc eseményeit idéztük fel
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 5.z
osztályos tanulói adták. Közremûködtek: 
Árpási Barna, Bakó Martin, 
Berkovics Viktor, Czapp Anita, 
Darányi Dóra, Hajnal Cintia, 
Körözsi Kristóf, Rézmûves Ferenc 
és Virág Bence. 
Pintér Diána 8.z/a osztályos tanuló 
egy szép Wass Albert 
verssel zárta mûsorunkat.

Városi ünnepség március idusán

Gyönyörû dalokkal, a Zrínyi Ilona Nyug-
díjasklub, az Árpád Fejedelem Általános
Iskola és az Óvodapedagógusok kórusa,
valamint az iskola Bodzavirág kórusának
5.z osztályos tanulói színesítették az elõ-
adást. A kórusokat felkészítette és vezette
Dudinszky Gézáné és Dudinszky Balázs.
Verbunkos táncot is láthattunk, melyet
Nagy Sándorné tanított be iskolánk 7-8
évfolyamos néptánc csoportjának.
Mûsorunkat a város vezetõinek, közin-
tézményeinek, pártjainak és civil szerve-
zeteinek koszorúzása követte. Sokáig lát-
hattuk a szobor körül a tisztelet koszo-
rúit, melyek országunk e dicsõ korszaká-
nak állítottak emléket.
Ezúton szeretném megköszönni a mûsor-
ban szereplõknek és felkészítõiknek
áldozatos munkájukat, mellyel lehetõvé
tették a méltó megemlékezést.

Toldiné Horváth Sarolta
a mûsor összeállítója

Tisztelt Ünneplõk, 
Hölgyeim és Uraim!

1848-ban a 
”
népek ta-

vaszának” forradalmi
eseményei elérték ha-

tárainkat is. Születõben volt egy új
Európa. Egy új Európa, ahol nem
voltak elõjogok, ahol minden felnõtt
embernek, joga volt dönteni saját
sorsa felett.
Ebbe az Európába kívántak tartozni
március lelkes forradalmárai, akik
mögé egy emberként sorakozott fel
az 

”
istenadta nép”.

Az akkori élethez is elengedhetet-
lenül hozzátartozott a szabadság
vágya. A nemzet minden tagja ab-
ban volt érdekelt, hogy a feudaliz-
mus idejétmúlt államrendjét meg-
döntse. 
Jelenleg azt gondolom: a márciusi
ifjak új nemzedékeire van szükség.
Arra van szükség, hogy az ideje már
szemmel láthatóan erõsödõ népi-
nemzeti elkötelezettségû ifjúság to-
vább erõsödjék, és megvívja a maga
gyõztes kulturális forradalmát.

A gazdaság mozgásba hozásán túl
az új márciusi ifjúság kulturális for-
radalmának csak egy célt kell szem
elõtt tartania. A magyarság életked-
vének, önbizalmának és önértékelé-
sének megerõsítését. A végsõ cél: a
fogyás megállítása, növekedésbe
fordítása és a Kárpát-medence igaz-
ságos, testvéri rendjének megvaló-
sítása érdekében.
Ez a cél természetesen szakértelmet,
európaiságot és felkészült, okos ma-
gyarságot kíván!
És persze bátor és tiszta szíveket!

Emlékezzünk azokra is, akik 161 év-
vel ezelõtt, a reménytelenség évei-
ben reményt adtak és erõt a nem-
zetnek a megmaradáshoz akkor is,
amikor az üldöztetés éveiben a leg-
kevésbé sem érte meg magyarnak
lenni.

Ezt üzeni nekünk a múl-
tunk, erre tanít bennün-
ket 1848. 

(Részlet a polgármester asszony
ünnepségen elhangzott beszédébõl.)

”

”
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XI. Kamarazenei Fesztivál az üllõi 
Harmónia Zeneiskolában

Régi hagyomány Üllõn, a Harmónia Zeneisko-
lában a Kamarazenei Fesztivál. 
Az idén XI. alkalommal megrendezésre került
ünnepségen 18 csoportban 40 növendék lépett fel.

Néhány csoport a vecsési zeneiskolából jött. Érdekes
volt hallgatni az üllõi közönségnek õket, mivel olyan

hangszeren játszottak, amely tanszak éppen szünetel az
üllõi zeneiskolában: gordonka-kamaramûveket adtak elõ a

vendég-fellépõk.  
Örömét fejezte ki az igazgatónõ, hogy a Kamarazenei Feszti-
válon minden hangszer szerepelt, amelyet jelenleg tanítanak a
zeneiskolában.
A szakmai zsûri 3 kategóriában ítélte oda a Nívó-díjat: duó, trió
és nagycsoport kategóriában. A zsûri tiszteletbeli tagjaként jelen
volt Kissné Szabó Katalin polgármester asszony és Kondás Im-
re, az Oktatási Bizottság elnöke is.
Mivel Haydn halálának 200. évfordulójára emlékezik a zenei
világ, ezért a zsûri külön dicséretben részesítette azt a 2 csopor-
tot, akik Haydn-mûvel készültek a Fesztiválra.  
A Közönség-díj odaítélésében segített a lelkes közönség.
A verseny legsikeresebb résztvevõje 1 éven át otthonában tarthat-
ja a Harmónia Zeneiskola vándorkupáját. Az idén Szõnyi Levente
Donát trombitaszakos növendék vihette haza.   
Másnap Ceglédre ment 2 csoport a megyei Kamarazenei Ver-
senyre, ahol a Közönség-díjas mûsorszámot szintén Nívó-díj-
ban részesítették. Csajkovszkij: Nápolyi dalát trombitán Szõnyi
Levente Donát, zongorán Bárándi Zoltán Félix adta elõ. Fel-
készítõ tanáraik: Láng Zsolt és Pechtolné Kis Melinda.
A Kamarazenei Fesztivál záró számaként egy régi növendék,
Marjovszky Endre játszott el két szívmelengetõ mûsorszámot
nagybõgõn a zenemûvészeti szakközépiskolai záró koncertjébõl.
Hamarosan ismét hallunk az üllõi zeneiskolásokról, mert nem-
csak az üllõi könyvtárban lépnek fel, hanem a gyáli kistérségi
zenei versenyen, és a monori 

”
Ki mit tud?”-on is indulnak a

fesztivál résztvevõi.
További sikeres fellépéseket kívánunk az üllõi zeneiskola nö-
vendékeinek és felkészítõ tanáraiknak!

Pechtolné Kis Melinda
Címzetes zeneiskolai igazgató

Tavaszi zeneiskolai 
versenyek

Már a tanév elsõ félévében is sikeresen
szerepelt trombitás növendékünk a duna-
keszi és a zalaegerszegi országos verse-
nyen, ebben a félévben is több településen
tapsoltak az üllõi zeneiskolásoknak.
Februárban a gitárversennyel kezdtük meg a
versengések sorát Dunakeszin. Március elsõ
szombatján Maglódra utaztunk, ahol zongora sza-
kos növendékünk dicséretesen hibátlanul játszotta el a verseny-
számait.
Megilletõdve hallottuk: a Magyar Állami Operaházban az or-
szágos rajzverseny díjkiosztó ünnepségét Szõnyi Levente Donát
növendékünk trombitajátékával nyitották meg. Ezúton is gratu-
lálok neki és felkészítõ tanárának.
Igazán alaposan megmozgatta zeneiskolai közösségünket az ül-
lõi XI. Kamarazenei Fesztiválra készülõdés. Marjovszky Endre
nagybõgõn elõadott mini-koncertje zárta a kamaraszámok sorát.
Duó, trió és nagycsoport kategóriában jutalmazta a szakmai
zsûri a legjobbakat. Kiemelték azokat a szereplõket, akik az
évfordulós zeneszerzõ, Haydn mûveinek elõadására vállalkoz-
tak. A Fesztiválon nemcsak a zsûri, hanem a közönség is szava-
zott. 
Különös örömet jelentett számunkra, hogy a Közönség-díj és a
Fesztivál-díj birtokosa a másnap, Cegléden rendezett Területi
Kamarazenei Versenyrõl szintén Nívó-díjat hozott haza.
A Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállításain nagyon szívesen
szerepelnek a zeneiskola növendékei. Kiemelkedett ezek sorá-
ból az Árpád-napi nyitó rendezvény, melyen a Kamarazenei
Fesztivál sikeres számaiból hallhattak hatot a jelenlévõk – zene-
tanári kiegészítésekkel.
Április elsõ hétvégéjén két napon is két helyszínen verseny-
zünk. Pénteken Gödön trombitások, szombaton pedig Gyálon
kamarazeneszámok hangzanak el három üllõi kamaracsoporttól.
Mindezekre felkészülve és megmérettetve a Húsvét utáni hét-
végén újult erõvel megyünk Monorra, a ”Ki mit tud?”-ra öt
mûsorszámmal és Szegedre, a magánénekesek versenyére.
Mozgalmas, eseménydús és eredményes ez a tavasz a zeneisko-
lai életben. Gyorsan repülnek
a hetek, s már azon vesszük
észre magunkat, hogy itt az év
végi hangversenyek, majd ezt
követõen az év végi vizsgák
ideje. 
Felfrissülést jelent május elsõ
szerdáján Erdõ Krisztina zon-
goramûvész koncertje a zene-
iskolában, melyen szívesen lá-
tunk bárkit, aki élõzene által
tud erõt nyerni további tavaszi
feladataik végzéséhez. 

Pechtolné Kis Melinda

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

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu
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Az Árpád-napok rendezvé-
nyei minden évben fonto-
sak számunkra. Igyekszünk
változatossá tenni a meg-
emlékezést, próbálunk gyer-
mekeinknek maradandó él-
ményt adni. Az elmúlt évek-
ben az Árpád-napok városi
ünneppé vált. Fontosnak
tartjuk, hogy gyermekeink
tudjanak majd emlékezni
iskolai rendezvényeinkre, a
közös ünneplés örömeire.

Idén az Árpád-napok rendezvénysorozat március 26-án délután
vette kezdetét a Vargha Gyula Városi Könyvtárban. (A kiállítás
megnyitóján színvonalas mûsort láthattak az érdeklõdõk.) L.
Szabó Erzsébet Munkácsy-díjas üvegtervezõ iparmûvész kiál-
lítását Hamikus Ferencné igazgatónõ nyitotta meg. Szólt L.
Szabó Erzsébet üllõi kötõdésérõl, az itt élõ barátairól, végül
Árpád-díj átadásával köszönte meg eddigi tevékenységét. 
Délután 14 órától az alsó tagozatosok szavalóversenyére került
sor. Pesti Imréné igazgatóhelyettes vezetésével; Haness Lász-
lóné fõtanácsos, Gazsi Csaba H.SZ.K igazgatója, Fülöp István
úr zsûrizésével; jól sikerült rendezvény volt. 
A Városi Sportcsarnokban délután fél háromkor kezdõdött a
kistérségi néptánc találkozó, melyet Nagy Sándorné tanárnõ
szervezett. Már a gyülekezéskor jó hangulat alakult ki, a bemu-
tatón résztvevõk száma közel 200 fõ volt, a csarnok pedig meg-
telt a nézõközönséggel.
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony nyitotta meg a talál-
kozót. Beszédében méltatta a néptánc értékét, hagyományõrzõ
szerepét.
A találkozón felléptek:
– a vecsési Falusi Iskola 5. évfolyamos néptánc csoportja,

felkészítõjük: Monger Hajnalka 
– a péteri Pittner Dénes Mûvészeti Általános Iskola néptánc

csoportjai, felkészítõjük: Balázs Péter.
– a Bóbita Óvoda Katica csoportja, felkészítõjük: Dócsné Bodnár

Gizella, dr. Véghné Musil Ildikó, segítõjük Majorosi Marianna 
– Iskolánk speciális tagozatos tanulói – bizonyítva, hogy nekik

is helyük van a találkozón – jól 
”
kidolgozott”, pontosan elõ-

adott somogyi botos- és üveges táncot mutattak be. Felkészí-
tõjük Toldi Miklósné, Hajba Imréné, Erdõ Ljubov és Verme-
ki Edit volt.

A néptánc csoportok bemutatóját iskolánk néptáncosai zárták.
Szép látvány volt, amikor a százhúsz kis- és nagy diák együtt
"Hagyományos Szanyi" táncot adott elõ. Felkészítõ tanáruk
Nagy Sándorné.
A találkozó végén Hamikus Ferencné igazgatónõ valamennyi
csoport felkészítõjének munkáját emlékplakettel köszönte meg.
Elmondhatjuk, hogy az Árpád-napok rendezvényei jó hangulat-
ban, értékes produkciókkal, sikeresen zajlottak ebben a tanév-

ben is. Köszönet érte a tanulóknak, felkészítõ tanároknak, min-
denkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvénysorozat
megrendezéséhez.

Árpád-napi szavalóverseny végeredménye:

Az elsõ évfolyamon: 
I. helyezett: Gerber Gréta  1.z       

felkészítõ: Seresné Kiss Zsuzsanna of.
I. helyezett: Vörös Flóra    1.z
II. helyezett: Balázs Mátyás 1.z
III. helyezett: Vangel Zoltán 1.c      

felkészítõ: Véghné Horváth Zsuzsanna of.

A második évfolyamon:
I. helyezett:Zsidey Lilla 2.z     

felkészítõ: Kaliczáné Baráth Erika of.
I. helyezett: Gyarmati Dávid 2.z
II. helyezett: Petõ Laura 2.c       

felkészítõ: Vasas Anita és Kissné Dobos Ildikó of.

A harmadik évfolyamon:
I. helyezett: Botlik Bence 3.z   

felkészítõ: Fülesné Pintér Ildikó of.
II. helyezett: Nagy Kincsõ 3.z

A negyedik évfolyamon:
I. helyezett: Zódor Viktória 4.b  

felkészítõ: Molnárné Gyöngyösi Katalin  of.
I. helyezett: Hera Gergely    4.b
II. helyezett: Gerber Zsanett  4.z   

felkészítõ: Harainé Schweitzer Zsuzsanna of.
III. helyezett: Váradi Viktória 4.z
III. helyezett: Varga-Balázs Dorottya 4.z

Az iskolában a felsõ tagozatos tanulók történelmi akadályverse-
nyen vehettek részt. Két kategóriában huszonhárom csapat mérte
össze tudását városunk helytörténetébõl, és a különbözõ történel-
mi korok témáiból. A munkát Fehér László fõtanácsos úr is segítette.

A történelmi akadályverseny eredménye: 5.-6. évfolyamon:

I. HONFOGLALÓK:
Bálint Viktor, Farkas Lóránd, Jacsó Dániel, Vilcsek Dóra 6.z

II. NÁNDORFEHÉRVÁRI VÁRVÉDÕK:
Hajnal Szintia, Juhász Edina, Simon Szandra 5.z; 
Varga-Balázs Veronika, Tanai Bettina 6.z.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu
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Ez évi ünnepünk is sikeresnek mondható. Megtisztelõ számunk-
ra, hogy jelen volt Kissné Szabó Katalin Üllõ polgármestere;
részt vettek a képviselõ-testület jelenlegi és volt tagjai, az önkor-
mányzat dolgozói. Velünk ünnepeltek az intézmények vezetõi, a
civil szervezetek és itt voltak iskolánk volt dolgozói is.
A mûsor témája 1000 éves megyénkre és Üllõ 1849-es szerepé-
re épült. 
Az ünnepség színvonalát emelte az Árpád-díjak és Árpád-
plakettek átadása.

Árpád-díjat kapott:
Kovács Kornél 
plébános úr
Kismarosi Lászlóné
fõtanácsos asszony
Gáncsosné Maricsek
Zsuzsanna
pv. fõhadnagy asszony
Kortye Vilmos
a Williams hang- és képstúdió
vezetõje
Dudinszky Balázs
fõiskolai hallgató

Az alsó tagozatos tanítók
közül:
Drahos Józsefné
Kissné Dobos Ildikó
Harainé Schweitzer Zsuzsanna

Seresné Kiss Zsuzsanna
Véghné Horváth Zsuzsanna

Felsõ tagozatos tanárok
közül:
Barna Tibor
igazgatóhelyettes
Nagy Sándorné
Simon Gyula 

Árpád-plakettben részesült:
Soós Mária

Adminisztratív dolgozók:
Bogárné Mihalcsik Csilla
pénztáros
Kalináné Dobos Ágota
könyvtáros
Némethné Tóth Zsuzsanna
iskolatitkár

Iskolavezetõség

III. "A TÖRTÉNELEM ÖRDÖGEI":
Dósa Viktória, Tóth Zsófia 5.z, Kacsmarcsik Eszter,
Kövesdi Bianka 6.b 
7-8. évfolyamon

I. SZABAD CSAPAT:
Lõre Tamás, Kalicza Rita 7.z/a, Balogh Veronika, Czinege
Dóra 8.z/a.

II. ÁRPÁD-NAPI STATISZTÁK:
Agócs Brigitta, Herter Zsolt, Horváth Zsombor 7.a;
Badacsonyi Ákos 8.z/a.

III: HONFOGLALÓK:
Takács Lilien, Tóth Katalin, Cser Barnabás 7.z/a.; Kovács
András 8.z/a.

Az ünnepi mûsor március 27-én 13 órakor kezdõdött
iskolánkban. 

"Rajtad is múlhat az élete"
A szombati munkanap sok gyermek számára kedves emlék
marad. Ezen a napon rendezhette meg iskolánk a területi
Vöröskereszt által szervezett Elsõsegélynyújtó és Csecse-
mõápoló versenyt. Nem csak a versenyzõ csapatok készül-
tek nagy izgalommal, hanem az imitátor- és kísérõ gyerekek
is. Az elsõsegélynyújtó versenyen hat település mérte össze
tudását, míg a csecsemõápolók négy csapatban versenyez-
tek. Ügyesség, gyorsaság, csapatmunka egészítette ki a tan-
könyvbõl nem ismert megoldásokat. Volt áramütött, gyógy-
szermérgezett tömeges baleset imitációja is. A 

”
leendõ anyu-

kák” etettek, öltöztettek, fürösztöttek nagy odaadással, türe-
lemmel. Az eredményhirdetés nagy örömöt hozott, a 

”
Túl-

élõk-csapata” (Nagy Mária, Czinege Dóra, Balogh Veroni-
ka, Pintér Diána, Badacsonyi Ákos 8.z/a osztályos tanulók)
nyerte az elsõsegélynyújtó versenyt, így a megyei versenyen
április 25-én az Orczy-kertben vesznek részt. A Nõvérkék
csapatának dicséret a jó felkészülésért. (Radocsai Réka,
Zsohár Zsanett, Balogh Anna 8.z/b osztályos tanulók.) Sok
új, a mindennapi életben használható ismerettel gazdagodva
térhettünk haza. Köszönjük mindenki segítõ munkáját. 

Balázsné Varga Gizella
szervezõ

Hevesy György kémiaversenyrõl
A 2009-es Hevesy György kémiaverseny házi fordulóján,
amely február 9-én került megrendezésre, három tanuló tel-
jesített kimagaslóan. Õk jutottak tovább a megyei döntõbe.
A hetedikesek közül: Balla Mihály (7.z/a) a nyolcadikosok
közül pedig: Forgách László (8.z/b) és Kártyás Bálint (8.z/a).
Mindegyik továbbjutott versenyzõ eredménye meghaladta a
80%-ot. A megyei fordulót a Százhalombattai Arany János
Általános Iskola és Gimnázium épületében rendezték. 
A verseny idõpontja: március 27-e volt. Az iskolánk tanulói
közül a 7. évfolyamon: Balla Mihály a 28. helyezett lett. 
A 8. évfolyamon: Forgách László a 21. és Kártyás Bálint a
40. helyen végzett. Tekintve az erõs mezõnyt, ezek az ered-
mények sikeresnek mondhatók. Reméljük a jövõ tanévben is
lesznek versenyzõink kémiából és legalább ilyen jó teljesít-
ményt nyújtanak, mint az idén.

Pirknerné Nádor Annamária
tanár

Tehetségkutató verseny 
végeredménye
Tollforgató tehetségkutató verseny, történelem tantárgy
döntõjén szerepeltek az 5.-6. évfolyamos és 7.-8. évfoly-
amos tanulóink, Monorierdõn. Eredményeink: 

• 5.-6. évfolyamon: I. helyezett: Varga - Balázs Veronika 6.z
III. helyezett: Kosztyu  Kinga 6.z, 
IV. helyezett: Farkas Lóránd  6.z

• 7.-8. évfolyamon: IV. helyezett: Czinege Dóra 8.z/a, 
V. helyezett: Balogh Veronika 8.z/a      

Barna Tibor
igazgatóhelyettes





P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367 7

Pályázni lehet, mûfaji korlátok nélkül,
írásmûvekkel, amelyek Üllõrõl (múltjá-

ról, jelenérõl, jövõjérõl) szólnak, illetve Üllõhöz kötõdnek.
Sajtó mûfajokban és irodalmi mûfajokban egyaránt várunk írá-
sokat. (Novellát, élménynovellát, esszét, interjút, riportot vagy
bármi mást.)
Az írás terjedelme minimum egy A/4-es oldal, Word  doku-
mentumban (12-es betûtípus, másfeles sortávolság). A pályázat
benyújtható e-mailen, vagy postán (nem ajánlva!) az alábbi
címeken: fikksz@gmail.com / 2225 Üllõ, Pesti út 84.
Kérjük a pályamûvek mellé csatoljanak egy kis adatlapot, amely
tartalmazza a pályázó: 

• nevét
• életkorát
• címét,

valamint egy rövid bemutatkozást, továbbá telefonos és inter-
netes elérhetõségeket. 

Pályázni lehet: analóg, vagy digitális
technikával készült, fekete-fehér vagy

színes fotóval, illetve fotósorozattal, amely maximum 3 képet
tartalmazhat. 
A fotókat elõhívott formában kérjük leadni, A/4-es méretben, 2
példányban a Vargha Gyula Városi Könyvtárban Üllõn. 
A fotóknak szintén a pályázati felhívásban meghatározott
témához (”Üllõ, ahogy én látom”) kell kapcsolódniuk.
Kérjük a pályamûvek mellé csatoljanak egy kis adatlapot,
amely tartalmazza a pályázó: 

• nevét
• életkorát
• címét,

valamint egy rövid bemutatkozást, továbbá telefonos és inter-
netes elérhetõségeket. 

Pályázatunk célja, hogy bemutassa Üllõ eddig még nem látott
arcát, Üllõt írásokban és képekben, a fiatalok szemével. Úgy
gondoljuk, hogy Üllõn sok kreatív fiatal él, akiknek bemu-
tatására és tehetségük gondozására nagy szükség van, ezért
felfedezni és bemutatni Õket számunkra fontos feladat. Kérünk
Benneteket, bátran pályázzatok.

A FIKKSZ csapata 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. 05. 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. 06. 14.

Az elbírálás szempontjai mind a fotópályázat, mind az irodalmi
pályázat esetében:

• A pályázati témához való hûség
• A megvalósítás eredetisége, kreativitás

A bíráló bizottság tagjai:

Ünnepélyes díjátadó és kiállítás megnyitó: 2009. június 20-án
délelõtt az Üllõi Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

A díjak:
1. Irodalmi kategória

1. helyezettek: megjelenés az Üllõi Hírmondóban, mûsor a
Rádió C-ben és a Civil Rádióban (Gong Rádióban),
ajándékcsomag 

2. helyezettek: ajándékcsomag
3. helyezettek: ajándékcsomag

I1. Fotó kategória
minden pályázat kiállításra kerül az Üllõi Vargha Gyula Városi
Könyvtárban,

1. helyezettek:  mûsor a Rádió C-ben és a Civil Rádióban
(Gong Rádióban), ajándékcsomag 

2 helyezettek: ajándékcsomag
3. helyezettek: ajándékcsomag

Fõ támogatók: KASZPI Szórakoztató Elektronikai és Számítás-
technikai Bt., Gabi Könyvesbolt

Pályázattal kapcsolatos információ kérhetõ az alábbi e-mail
címen és telefonszámokon:
fikksz@gmail.com
illetve: 
Magócsi Tímea, 06307108392
Németh Diána, 06706131415
Pinczel Zsófia, 06203997441

Az Üllõi F.I.K.K.SZ (Fiatalok Igényeit Kulturálisan Kielégítõ

Szervezet) irodalmi és fotó pályázatot hirdet, 10 és 35 év közötti

fiatalok számára, ”Üllõ, ahogy én látom” témában. A pályázatok

korosztályonként (10-14, 15-18, 19-35) és kategóriánként lesznek

elbírálva.

Pályázati felhívás
"Üllõ, ahogy én látom"

1. Irodalmi kategória

I1. Fotó kategória

Irodalmi kategória:
Kövérné Sándor Erzsébet, 

az Árpád Fejedelem
Általános Iskola irodalom
tanára

Varga Domokos György, 
író, újságíró

Dr. Hernádi Mária, 
irodalomtörténész, tanár 

FIKKSZ tagok 

Fotó kategória:
Fábián Éva 

fotográfus
Todoroff Lázár 

fotóriporter
FIKKSZ tagok
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N Á L U N K T Ö R T É N T

Színházba járni nagyszerû
dolog. Az ember kicsit kikap-
csolódik a hétköznapokból, a
taposómalomból, elkalandozik

más korokba, vagy tájakra. Vé-
gigizgulja a cselekmény kibontakozását,
drukkol a szerelmeseknek és élmények-
kel telítve tér haza. 
Méltán ünneplik a kultúra képviselõi 1962
óta a Színházi Világnapot március 27-én.
Városunkban idén a helyi társulat, a Szín-
Játszó-Tér elõadásában láthattuk Moliére
Kényeskedõk c. darabjának nagyszerû

”feldolgozását”. 
Alig 1 éve alakult a színjátszókör lelkes
amatõrökbõl, a Közösségi Ház irányítá-
sával és patronálásában, kik a hétközna-
pokban óvónõk, metróvezetõk, kozmeti-
kusok…
A darabot háromszor láttam, részint mert
kolléganõm, jógaoktatóm, táncostársaim,
volt óvodásaim a szereplõi, részint mert
nagyon jó és élményteli, szórakoztató
elõadás. 
Tele van remek ötletekkel, a helyi viszo-
nyokhoz alkalmazkodva. A cselekmény
olykor a nézõtéren is zajlik, érzékeltetve
a helyszínek változását. A humor átszövi
az egész darabot, nincs egy unalmas per-
ce sem. A szöveg nagyon nehéz, cikor-
nyás, amit a cselekmény és a ”színészi”
játék ellensúlyoz. Amikor végszavaztam
a kolléganõmnek a szerep átismétlésekor,
arra gondoltam: minden elismerésem, aki
ezt megtanulja, fõleg elõadja, mert na-
gyon nehéz. 

A kellékek ízlésesen van-
nak összeállítva, a jelmezek
pedig nagyszerûek. Hûen tük-
rözik a színpadi karaktereket,
például a két hölgy cicomáit, a
szolgálólány egyszerûségét, a két kérõ
eleganciáját, és hát a márki úr papagájszí-
nekben pompázó jelmezét, mely a hamis-
ságot, hivatott jelképezni. A humor és az
erotika végigszövi az egész darabot, mely
egyedi ötletekkel van fûszerezve, és hol
finoman, hol pedig pikánsabban van
megjelenítve. 
A 

”
színészi” játék mindenképp elis-

merést érdemel, hiszen szárnypróbálgató
amatõrökrõl van szó. Mindenki a tõle tel-
hetõt nyújtotta a színpadon, hiszen ezek a
szerepek önkéntes elvállalás útján kerül-
tek kiosztásra. A karakterek jól és testhez
állóan el vannak találva. 
Kiemelném a nagyfokú fejlõdést, melyet
a három elõadás során tapasztaltam. Hi-
ába, gyakorlat teszi a mestert. A mostani
elõadás kiemelkedõen jól sikerült. Ebben
része van a remek közönségnek, mert
vevõk voltak a humorra, rengeteget ne-
vettek, lelkesen tapsoltak. 
Mindezek a szereplõket is motiválják. 
A jó közönség szárnyakat ad, mely egy-
értelmûen megfigyelhetõ volt szereplõ-
inken. 
Gratulálunk hát a kis társulatnak. Remél-
jük, további elõadásokban gondolkodnak,
és sok remek délutánt szereznek még az
üllõieknek.

Korcsmárosné Akai Gabriella

Színházi Világnap Üllõn

IV. CSÜLÖKFESZTIVÁL

Üllõ Város Önkormányzata és az Üllõi
Általános Ipartestület más civilszerve-
zetekkel együttmûködve, hagyomány-
õrzés céljából megrendezi a negyedik
Csülökfesztivált.
A fesztivál idõpontja: 2009. 05. 23.
szombat reggel 8 óra
Helyszín: a Jobb-1 kávézó melletti
belsõ terület Üllõ, Pesti út 199.
Itt kerül megrendezésre a csülökfõzõ
verseny, amelyen baráti társaságok
indulhatnak. A nyersanyagról és a fõ-
zéshez szükséges eszközökrõl, sátor-
ról, padról mindenki maga gondosko-
dik. 
Egyetlen feltétel, hogy az elkészített
ételben valamilyen formában, jelen le-
gyen a fesztivál névadója a csülök.
Az elkészült ételeket egy 3 fõs zsûri
fogja értékelni. A zsûri a helyszínen
elkészült ételt és a terítést is értékeli.
Az elsõ három helyezett díjazásban
részesül, minden résztvevõ emléklapot
kap. Tervezünk különdíjazást is.
Nevezni az alábbi telefonszámon
lehet:  06 20/9794-636
– Tóth Béla – a fesztivál fõszervezõje.

Érdeklõdni 
a Jobb-1 kávézóban 
a 29/320-680-as 
számon is lehet.
Nevezési határidõ 
május 16.
Nevezési díj 
a jelentkezéskor 
fizetendõ. (2500 Ft.)

A fõzõverseny ideje alatt a helyszínen
az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub 1
napos vásárral és gyermekfoglal-
koztatóval készül.

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
www.ulloiipartestulet.hu  •  1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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V E R S M I N D E N K I N E K
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Favágó

Vágom a fát hûvös halomba,
fényesül a görcse sikongva,
zúzmara hull szárnyas hajamra,
csiklándani benyúl nyakamba –
bársonyon futnak perceim.

Fönn, fönn a fagy baltája villog,
szikrádzik föld, ég, szem, a homlok,
hajnal suhint, forgács-fény röppen –
amott is vág egy s dörmög közben:
tövit töröm s a gallya jut.

– Ejh, döntsd a tõkét, ne siránkozz,
ne szisszenj minden kis szilánkhoz!
Ha odasujtsz körül a sorshoz,
az úri pusztaság rikoltoz –
a széles fejsze mosolyog.

1929. nov. / 1931. febr.

1905. ÁPRILIS 11. – JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA – 

A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON

Hagyományosan József Attila írásaival emlékezünk meg errõl.

"Jönnek a hamisak német maszlaggal és török áfiummal, kelettel, nyugattal. 

De tudjátok meg, hogy ami tõlünk keletre van, az kelet, ami tõlünk nyugatra van,

az nyugat; hogy tehát sem nyugat, sem kelet, hanem magyarság vagyunk!" 

KI A FALUBA /Írták: FÁBIÁN DÁNIEL és JÓZSEF ATTILA./ 
A Bartha Miklós Társaság kiadása.

/Közreadta: Kondás Imre/   

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Füles Józsefnek a több mázsa ingyen
felajánlott fát, amelyet rászoruló, 
nehéz helyzetben lévõ családoknak
tudtunk kiosztani, akkor, amikor 
a januári és februári hidegek voltak,
hogy ne fagyjanak meg és melegen
tudják tartani az otthonukat.
Nagyon nagy segítség volt!
Köszönjük!

Egészségügyi és Szociális Bizottság

A Magyar Közút Kht. 2009. április 22-én (szerda), 9-14 óra között országos
szemétgyûjtõ akciót szervez a Gyömrõi-Ócsai út és a 400. számú (Pesti út)
menti területek, parkolók megtisztítására.

A Kht. térítés nélkül biztosítja:
- védõkesztyût
- láthatósági mellényt
- szemétgyûjtõ zsákokat
- gondoskodik az összegyûjtött hulladék elszállításáról.

Kérjük, hogy a csatlakozási szándékot, továbbá az eszközigényt 2009. április 15-
ig a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, a 320-011 telefonszám 136-
os mellékén Oltványi Jánosnál, vagy Németh Katalinnál legyenek szívesek jelezni!

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala

Üllõn is zászlót bontott 
a Magyarok Szövetsége.

Az õrök tánca
(Örök körök) 

A nemzet az örökös, örökös
Mi akik éppen élünk 
Mi vagyunk az Õrök.

A lánc ne tudjon megszakadni,
Folyton egymásba érjenek a körök.

Számadással tartozunk,
Hogy amit kaptunk

Megõriztük-e?
Továbbadtuk-e?

Tettünk-e még hozzá, tiszta szívbõl,
Esetleg elkártyáztuk Õseink hitét?

Ez a kérdés, nem kevés a tét.
Õk még hitték, sõt tudták

Az Élet egy örök tánc
Nem fogott rajtuk rabiga, sem lánc,

S ha kellett életüket is odaadták,
Tudták, hogy a minden a nagybetûs

Élet,
Így követték egymást gyerekek, 

szülõk és vének.
Mert a Nemzet 

Melyet Õsapánk nemzett
Volt és van, s hogy lesz-e,
Most éppen rajtunk múlik.
Az örökséget megkaptuk

S úgy illõ, hogy tovább is adjuk.
Az Élet az örök most 
mi vagyunk a vártán

A Körtáncba beálltunk
Mikor megszülettünk, 

S kezdtünk játszani életünk hajnalán. 

/Czékmási Csaba 2009./

Török Levente: 
József Attila-illusztráció (Favágó) 
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Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

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.

Üllõ Város Önkormányzatának 2009.
március 12-i és március 26-i ülésén ho-
zott határozataiból:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete március 12-i ülésén döntött
arról, hogy 
• pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ

állami támogatásra a bölcsõdében, az
Állomás utcai óvodában, valamint az is-
kolában szükséges felújítások megvaló-
sítására. A támogatás mértéke – intéz-
ményenként – max. 20 millió Ft. 
A Képviselõ-testület e döntéssel vállal-
ta a szükséges 20%-os önerõ biztosítá-
sát.

• indulni kíván a településközpont fej-
lesztésével kapcsolatos uniós pályáza-
ton, és elkészítteti az ehhez szükséges
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS)
és beépítési koncepciót, összesen 14
millió Ft összegben. A pályázatírás költ-
ségeit, valamint nyertes pályázat esetén a
pályázati önerõt a kibocsátott kötvény-
bõl finanszírozza.

Üllõ Város Képviselõ-testülete a március
26-i ülésén

– megtárgyalta és elfogadta
• ”Üllõ Város Önkormányzat 2009. évi

Közfoglalkoztatási Tervét”, amely az

”Út a munkához” c. állami foglalkozta-
tási program helyi megvalósítását tartal-
mazza.

• az Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének beszámolóját a Támogató Szol-
gálat 2008. évi mûködésérõl.

• a Monor és Térsége Önkormányzati Fõ-
építészi Társulás mûködtetésérõl és az
önkormányzati fõépítész közös foglal-
koztatásáról szóló társulási megállapo-
dást.

– módosította 
• a pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló,
többször módosított 7/1993. (V.22.) sz.
Ö.K. rendeletét – többek között – az
étkezési és házi gondozási térítési díjak
tekintetében;

• az Önkormányzati Építészeti- Mûszaki
Tervtanács létrehozásáról, szervezetérõl
és mûködési szabályairól szóló 18/2007.
(VI.30.) sz. Ö.K. rendeletét; 

• a helyi építési szabályzatról szóló, több-
ször módosított 9/2004. (III.20.) sz. ren-
deletét. (ld. külön cikk.)

– döntött arról, hogy
• felfüggeszti az Üllõi Városüzemeltetõ

és Környezetvédelmi Kft ( a továbbiak-
ban: Kft) település-üzemeltetési üzlet-
ágának tevékenységét. A Kft. feladatai
a továbbiakban: a sportcsarnok és a kö-
zeljövõben átadásra kerülõ sportpálya,
valamint a ravatalozó üzemeltetése  és a
katolikus illetve református temetõben a
gondnoksági feladatok ellátása. 

• megbízási szerzõdést köt 2 hónapra,
2009. április 1-tõl Dienes Andrással az
Üllõi Városüzemeltetõ és Környezetvé-
delmi Kft. ügyvezetõ igazgatói felada-
tának ellátására (a január 1-étõl március
31-ig megbízott korábbi vezetõ nem
vállalta a továbbiakban a feladat ellá-
tását) 

• megválasztja a Kft. felügyelõ bizottsá-
gába (a lemondott dr. Szikora Gábor
helyett) Vizi Mónika, költségvetési re-
ferenset. 

• a Város közbiztonságának javítása érde-
kében, a településünkön rendõri szol-
gálatot teljesítõ két körzeti megbízott
Szabó Péter monori, valamint  Molnár
Zsolt szolnoki lakosok Üllõn való la-
kásvásárlását 2-2 millió Ft kamatmentes
kölcsön nyújtásával támogatja. 

• a Polgármesteri Hivatal szervezetfej-
lesztésére elnyert pályázat (ÁROP)
nyertesének MultiContact Consulting
Kft.-t, második helyezettnek az ÖIR Ta-
nácsadó Kft.-t nyilvánítja.  

• közbeszerzési eljárást indít:
a) útépítési, útfelújítási munkák elvég-

zésére; (lsd. külön cikk)
b) a víziközmû-beruházások megvaló-

sítására: 

1. az Árpád Fejedelem Általános Iskola
udvarán lévõ 180 m-es acélcsöves ivó-
vízvezeték KPE mûanyagcsõre történõ
cseréjére

2. Árvácska utcában 492 m-es, Akácfa
utcában 136 m-es szakaszon, zárt, tisz-
tító aknákkal ellátott csapadékvíz el-
vezetõ csatorna építése; csapadékvíz-
szikkasztó árkok felújítása 2000m
hosszúságban.

• meghatározta a 2009. évi fejlesztési fe-
ladatok végrehajtásának sorrendjét:

1. utak, járdák építése, 
2. óvodabõvítés, 
3. közbiztonság helyzetének javítása , 
4. intézmények állagmegóvása,  
5. honismereti anyag elhelyezése, 
6. szennyvízprobléma megoldása

– elhatározta, hogy levélben kéri a Ma-
gyar Közút Kht.-t (a továbbiakban: Kht.)
hogy a 2009 évi útfelújítási felújítását
programjuk keretében
• a Gyömrõi út (4603 út) Gyömrõ-Ócsa

közötti szakaszának felújítása során vé-
gezze el a Pesti út – Ócsai út baleset-
veszélyes csomópontjának felújítását is, 

• az Ócsai út vízelvezetõ árkainak javí-
tását, 

• a Kossuth utca burkolatának felújítását. 
Továbbá, hogy vizsgálják meg – az
Állomás utca burkolat-felújítására vonat-
kozóan – az önkormányzat és a Kht. kö-
zös pályázaton történõ indulásának lehe-
tõségét.

– hozzájárult 
• a Gaál-Autó Kft. és a GLG-MOTO Üllõ

Kft. közötti albérleti szerzõdéshez, va-
lamint engedélyezte a GLG-MOTO
Üllõ Kft. részére, az önkormányzat tu-
lajdonát képezõ Üllõ, Pesti u. 106. sz.
alatti, 151 m2 alapterületû üzlethelyiség
telephelyként való bejegyzését.

• elõzetesen, ahhoz, hogy az Üllõ One
2008 Ingatlanforgalmazó Kft. (Székhely:
1052 Budapest, Váci u. 12. 1. em. 4.)
részére csatorna szolgalmi jog alapítását
az önkormányzat tulajdonát képezõ Ül-
lõ belterület 2715/1, Üllõ belterület
3710/1, valamint az Üllõ külterület 063/7
hrsz.-ú ingatlanokra. 

A vezetékjoggal érintett ingatlanrész pon-
tos területének ismerete után, visszatér a
kérdés megtárgyalására. 
• a honfoglalás kori emlékmû melletti te-

rületen Trianoni emlékmû felállításához.
Az emlékmû végleges formáját illetõen
az OKB további tárgyalásokat folytat az
emlékmû kivitelezõjével. 

• az önkormányzati tulajdonú 3118 hrsz.-ú,
2206 m2 területû, természetben Üllõ,
Gazdák erdeje utcában található ingat-
lan értékesítéséhez.

• nem javasolta egyelõre szabályozási kon-
cepció készíttetését a Házler Károly tu-
lajdonát képezõ 0153/24 hrsz-ú, és a
szomszédos 0153/21 és 0153/23 hrsz-ú,
kertvárosias lakóövezetbe sorolt ingat-
lanok területére, tekintettel Üllõ közmû-
hálózatának és közintézményeinek túl-
terheltségére 

• megválasztotta a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
20/A. (6) bek. alapján az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola igazgatói álláshe-
lyére pályázók meghallgatására a követ-
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kezõ bizottságot: elnök: Kondás Imre
képviselõ, az OKB elnöke, tagjai: Pesti
Imre képviselõ, OKB tagja és Gazdagné
Boda Emõke közoktatási szakértõ.

• meghatározta a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXIII. Tv. 34. §. (3) bekezdése
alapján a 2009. évre vonatkozóan a Pol-
gármesteri Hivatal köztisztviselõi egyé-
ni teljesítményértékelésének alapjául
szolgáló kiemelt célokat.

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2009. évi II. negyedév tes-
tületi ülésnapjait az alábbi idõpontokban
tartja:
2009. április 23.  
2009. május 21.
2009. június 25. 
Az ülések nyilvánosak, tiszteljék meg
jelenlétükkel! Az ülések napirendje az
ülés elõtti napokban kifüggesztésre kerül
a Polgármesteri Hivatalban.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Április 2-án került sor annak a szolgálati
személygépkocsinak hivatalos átadásá-
ra, amelyet az Üllõ Városában található
Interspar Logisztikai Központ és annak
biztonsági szolgálata a Szent György Biz-
tonsági Szolgálat támogatásával a Vecsés
Közbiztonságáért és Közrendjéért Köz-
alapítvány adományozott a Vecsési Ren-
dõrõrsnek.  
A Ford típusú személygépkocsi megkü-
lönböztetõ jelzéssel lett ellátva, amely a
rendszeresített felszereltség mellett több
extra felszerelést is magába foglal, se-
gítve az eredményesebb szolgálat ellá-
tást.  

Április 1-tõl több rendõr lesz Üllõ város
utcáin! A Pest megyei Rendõrfõkapi-
tányság és Üllõ Város Önkormányzata
egy megállapodást kötött, amely értel-

mében a város 
”
szabadidõs rendõröket”

foglalkoztat a közbiztonság javítása ér-
dekében. 
A Vecsési Rendõrõrs rendõrei szabad-
idejükben látnak el többletszolgálatot Ül-
lõ Város területén. A rendõrök minden
intézkedési jogkörrel rendelkeznek, mint
amivel a normál szolgálatban is. Egyen-
ruhában, szolgálati személygépkocsival
látják el munkájukat. Budapesten több
kerületben mûködik hasonló szabadidõs
szolgálat, és a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ennek hatására jelentõsen vál-
tozik pozitív irányban a közbiztonság az
adott területen. Reméljük, hogy Üllõ vá-
ros területén is jelentõs változásokat fog
eredményezni az Önkormányzat támo-
gatásával megvalósult kezdeményezés.   

Kissné Szabó Katalin
polgármester  

Üllõ közbiztonságáért

Üllõ Város úthálózatának felújítása

Tisztelt Üllõi Polgárok!

Önkormányzatunk az elõttünk álló településfejlesztési feladatok
közül az egyik legfontosabbnak tartja, hogy javítson települé-
sünk úthálózatának minõségén. A múlt évben megrendeltük 26
utca terveit annak érdekében, hogy – amennyiben erre lehetõség
nyílik – pályázati forrás felhasználásával, illetve saját bevétele-
ink terhére sor kerülhessen ezek mielõbbi felújítására, ill. megé-
pítésére. Ezek a következõk: Szegfû utca (180m), Wesselényi
utca vége (100m), (református temetõ mögötti rész) 150m,
Dobó István utca (500m), Tamás Áron utca (380m), Kisfaludy
utca (320m), Mátyás király utca (350m), Pásztorház utca
(200m), Vásártér utca (200m), Öregszõlõ utca (680m) ebbõl
480m, Öregszõlõ köz (680 m), ebbõl 300m, Vörösmarty utca
(870m), ebbõl 480m, Batthyány utca (480m), Május 1. utca
(370m), Virág utca (460m), Zug utca (100m), Liliom utca
(340m), Nefelejcs u. (320m), Nyárfa u. (110m), Táncsics utca
(400m), Török Ignác utca (200m), Nagy Sándor utca (130m),
Kertekalja utca, Tompa M. utca, Jókai u, Hosszúberek u.

A Képviselõ-testület 2009. március 26-i ülésén fontos dön-
téseket hozott az úthálózat felújításával kapcsolatban, melyet
több ütemben kívánunk megvalósítani.

1. Kétrétegû bitumenemulzióval itatott makadám út építése
(tartalma: 20 cm vastagságban, 4 m szélességben a föld kieme-
lése, M 56 zúzottkõ terítés, tömörítés, 20 mm-es finom zúzalék
terítése tömörítés, majd két rétegû bitumen emúlzió és finom
zúzalék terítése, hengerlése, útpadka a vízszikkasztó árkok és a
csatorna fedõlapok rendezése.): Wesselényi u. vége, Szegfû,
Kertekalja, Gárdonyi, Mátyás király, Jókai, Pásztorház, Öreg-
szõlõ, László, Batthyány, Május 1, Zúg, Diófa, Viola, Nyárfa,
Táncsics, (összes hosszúságuk 5.850 m, útfelület: 23.400 m2).
Ezen utcák felújítását saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

A következõ két megoldás a hazai és uniós pályázati lehetõ-
ség kihasználására irányul, tehát az alább felsorolt utcák felújí-

tását pályázati úton kívánjuk megvalósítani. (a pályázathoz szük-
séges önrészt saját forrásból biztosítjuk)

2. Szilárd burkolatú önkormányzati tulajdonú utak burkolat
felújítása (tartalma: kátyúzás, aszfaltszõnyegezés, 5-6 cm, út-
padka és vízszikkasztó árkok rendezése, az útburkolat szélének
igazítása, esetleg szegélykõ beépítése, csatorna fedõlapok szint-
be helyezése.): Állomás, Liszt F, és a Maglódi út. (Összes hosszú-
ságuk 2.120 m, útfelületük 8.480 m2) 
A pályázatot a Pro Régió Kht. várhatóan áprilisban írja ki. 

3.  Gyûjtõ utak kiépítése (tartalma: 20 cm vastagságban föld
kiemelése, M 56 zúzottkõ ágyazat készítés, tömörítése, szegély-
kõ építése, finom zúzalék terítése, tömörítés, aszfaltszõnyeg te-
rítése, tömörítése, akna fedõlapok szintbe helyezése, padka és a
vízszikkasztó árkok rendezése.): Damjanich, Mezõ és a Vörös-
marty utca (Összes hosszúságuk 1.550 m, útfelületük 6.200 m2)

A gyûjtõutak építésére valószínûleg uniós pályázati lehetõ-
ség lesz.

Az úthálózat további fejlesztése érdekében további hat utca
tervezését indította meg a képviselõ-testület, ezek: az Állomás,
Akácfa, Kenderes, Gárdonyi, Homok, László utcák. A pályáza-
ti eredmények ismeretében tájékoztatom Önöket, hogy mely ut-
cák felújítására kerülhet sor.
Az utcák terveit engedélyezésre kell benyújtanunk a Nemzeti
Közlekedési Hatósághoz, ezután a közbeszerzési eljárás követ-
kezik, a kivitelezés csak ez után indulhat meg. 
Az útkarbantartásról is döntés született, április elején megindul
a mart aszfalttal szórt utak javítása, és az aszfalt kátyúzás is.
Ezeket a munkálatokat a Road Work Kft. helyi vállalkozás vég-
zi. Az útpadka nyesést, útpadka feltöltést, vízszikkasztó árkok
javítását pedig a szintén helyi ÉP-GÉP 2002. Kft. végzi. 
Úthálózat javításával kapcsolatos bejelentéseket Békés István
mûszaki ügyintézõnek szíveskedjenek jelezni, a 29-320-011/147.
mellékre.

Üdvözlettel:
Kissné Szabó Katalin 

polgármester

Szemétszállítás változás! 
Húsvét hétfõ helyett 11-én, szombaton viszik el a szemetet!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2009. április 1-tõl 
a GYÁVIV Kft 
Üllõ, Szövetkezet u. 10. szám alatti
vízmû iroda ügyfélfogadási ideje a
következõ szerint változott:

Hétfõ: 08:00-17:00
Kedd: zárva
Szerda: 08:00-15:30
Csütörtök: zárva
Péntek: 08:00-12:30

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy újságunkban lehetõség van
gyászhír megjelentetéséhez, 
és immár leközöljük, ha újszülött
érkezik egy családba. 
Ezeket a híreket természetesen
ingyen jelentetjük meg, 
és az ullokonyvtar@monornet.hu 
e-mail címre várjuk. 

Köszönettel: Szerkesztõ Bizottság

Hasznos telefonszámok�

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

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

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

Egyesület: 20/223-7181

Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

29/320-082, 29/320-083
• Gyermekorvosi rendelõ: 29/320-035

Gyógyszertárak:
• Csillag Patika: 29/320-940
• Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
• Szent Benedek Gyógyszertár: 

29/322-002

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

munkaidõn kívül: 29/340-010
• ELMÛ/RFV: 

40/200-855 (éjjel-nappal hívható)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

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

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

• Vargha Gyula Városi Könyvtár: 
29/320-102

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

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

• Civil Központ: 29/321-876

Egyházak
• Katolikus plébánia hivatal: 320-038
• Református lelkészi hivatal: 321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 350-371

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a képviselõ-testület 2009. már-
cius 26-án elfogadta a város helyi építési
szabályzatának módosításáról szóló ren-
delet és szabályozási terv módosítását. 
A módosításról szóló rendelet egyúttal
hatályon kívül helyezi a változtatási tila-
lomról szóló rendeletet, így újra lehetõvé
válik az építésügyi eljárások lefolytatása.

A legfontosabb változtatások egyike,
hogy a Deák Ferenc utcára új szabályozás
került megállapításra, mely oldalhatáros
vagy szabadon álló beépítés mellett  tel-
kenként 4 lakásban maximálja az ingat-
lan beépíthetõségét. Lehetõséget ad azon-
ban ezen túlmenõen további egy üzlethe-
lyiség kialakítására úgy, hogy ez esetben
a beépítési százalék 30 % helyett 50 %-ra
emelkedhet. 

A település belterületének jelentõs részét
kitevõ un. 

”
kertvárosias” övezetben az

eddigi 4 lakásos beépíthetõség megválto-
zott, helyette  1 db, max. 2 lakást tartal-
mazó lakóépület, vagy amennyiben a te-
lek területe meghaladja a minimális te-
lekméret másfélszeresét, 2 db 1-1 lakást
tartalmazó lakóépület építhetõ.

A szabályozás változásairól a Polgármes-
teri Hivatal Mûszaki Irodájának építés-
hatósági ügyintézõi készséggel adnak to-
vábbi felvilágosítást. Kérjük, hogy építési
szándékuk felmerülése esetén, a tervezés
megkezdése elõtt – tervezõjükkel együtt
– keressék fel kollégáinkat.

Köszönjük eddigi türelmüket.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Változtatási tilalom feloldása

Köszönetet mondok mindazoknak 
az unokatestvéreknek, szomszédoknak,

ismerõsöknek, akik édesanyám 

SALLAI MIHÁLYNÉ 
temetésén megjelentek, 
a sírjára virágot hoztak. 

A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
rokonoknak, barátoknak 

és ismerõsöknek, akik édesapám 

PROKOPECZ ISTVÁN 
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút és virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a jószomszédoknak, barátoknak,

ismerõsöknek, akik szeretett férjem 

JUSZTIN MIHÁLY
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot hoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem, 

VERESS SÁNDOR
temetésén résztvettek és a sírjára 

koszorút vagy virágot hoztak. 
A gyászoló család

Ezúton szeretném megköszönni a Gyár utcai temetkezési vállalat valamennyi 
dolgozójának becsületes, lelkiismeretes, korrekt és önfeláldozó munkáját. 

A gyászoló családok nevében Kovács Sándorné.
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Üllõ Városi Sportcsarnok 
április-májusi programja

Április 12-én, 11 órakor
DTE Üllõ - Vesta nõi futsal mérkõzés kerül megrendezésre.
Április 20-án, 16 órakor
gépjármû- és motorvezetõi tanfolyam indul.
Május 16-án
egész napos fitness A és B kategóriás döntõ.

Kedd: Judo 16:30-17:30
Hastánc 18:15-19:15 
Aerobic 19:00-20:00 
Krav Maga 20:00-21:30

Szerda: Aerobic 18:30-19:30

Csütörtök: Judo 16:30-17:30  
Krav Maga 20:00-21:30

Péntek: Aerobic 19:00-20:00

Üllõi hobbi kézilabdás hölgyek játékos
társakat keresnek. Jelentkezni a Városi

Sportcsarnokban lehet.

Az Üllõ FC Csõ-Montage futsal csapata bejutott a legjobb négy
közé az NBI-ben. A negyeddöntõ elsõ mérkõzése Berettyó-
újfalun lesz április 17-én, 19:30-kor.
A mérkõzésre különbuszt szervezünk, erre várjuk a részt venni
kívánó szurkolók jelentkezését. A busz minimum 30 fõ jelent-
kezése esetén indul, jelentkezni Dienes Andrásnál lehet (06-
70/3968-122) 
Jelentkezési határidõ: április 13.
Jelentkezési díj: 3000 Ft, amely tartalmazza a belépõjegy árát is.
A visszavágó április 27-én 19:30-kor lesz az Üllõi Városi
Sportcsarnokban.

VVáárrjjuukk  aa  sszzuurrkkoollóókkaatt!!!!!!!!!!!!!!

21. forduló: Április 12. (vasárnap) 15:30: 
Üllõ SE - Örkény
22. forduló: Április 19. (vasárnap) 16:00: 
Viadukt SE Biatorbágy - Üllõ SE
23. forduló: Április 26. (vasárnap) 16:00: 
Üllõ SE - Tápiószecsõ FC
24. forduló: Május 2. (szombat) 16:30: 
Diósdi TC - Üllõ SE
25. forduló: Május 10. (vasárnap) 16:30: 
Üllõ SE - Erdõkertesi SE
26. forduló: Május 16. (szombat) 16:30: 
Dunakeszi Vasutas - Üllõ SE

27. forduló: Május 24. (vasárnap) 16:30: 
Üllõ SE - Hévízgyörk SC
28. forduló: Május 30. (szombat) 17:00: 
Felsõpakony-Ergofer - Üllõ SE
29. forduló: Június 7. (vasárnap) 17:00: 
Üllõ SE - Pilisi LK-Legea
30. forduló: Június 14. (vasárnap) 17:00: 
Tárnok KSK - Üllõ SE

A felnõtt mérkõzés elõtt 2 órával kezdõdnek 
az ifjúsági mérkõzések.

A 2008/2009. évi R-PC PLANET Pest-megyei I. osztályú felnõtt labdarúgó-bajnokság
tavaszi idényébõl még hátralévõ üllõi vonatkozású mérkõzések:

Közösségi Ház, 2009. április 26-án, 10 - 18 óra között
Üllõ, Gyömrõi út 24.

„A legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet
a nélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani
próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön
kezelni.” (Platón)
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a 3. alkalommal megren-
dezésre kerülõ Egészségnapon.

EEllõõaaddáássookk::
11:00 óra: Májvédelem természetes módszerei és a dagana-

tos betegségek megelõzése. Elõadó: Dr. Petendi
Zsolt, gyógyszerész kutató

12:00 óra: Szabaduljon meg a stressztõl. Elõadó: Ruga Zsó-
ka, természetgyógyász

13:00 óra: A lélek nyelve a betegség. Elõadó: Herbály Jolán,
gyógynövény – hatóanyag kutató

14:00 óra: Az immunrendszer megbetegedéseinek megelõ-
zései. Elõadó: Dr. Ugrai Tamás, belgyógyász –
angiológus szakorvos

15:00 óra: Családfelállítás, a szeretet rendjérõl, a családi bol-
dogságról, a nehézségek felismerésének, lebontá-
sának lehetõségeirõl.

Az elõadást és bemutatót SZERETET MEDITÁCIÓ zárja.
Elõadó: Paróczi János, természetgyógyász

16:00 óra: Tombola, értékes ajándékokkal.
16:15 óra: Bioterápia Rák, Influenza A, Hepatitis C és Im-

mungyengeség esetén, valamint a rákkezelés leg-
újabb lehetõségei. Elõadó: Prof. Dr. Dávid Tamás

EGÉSZSÉGNAP

TTOOMMBBOOLLAA::  220000  FFtt  //  ddbb      ••      1100--1155  óórrááiigg::  VVÉÉRRAADDÁÁSS
JJööjjjjöönn  eell  ÖÖnn  iiss,,  sseeggííttsseenn……      ••      AA  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess..

A rendezvényt szervezi és támogatja: Üllõi Közösségi Ház,
Colore 2000 Bt.,  Ankh 2012 Kft.

Információ: Vámos Éva: 06 20 991 0 985, Steinné Horváth
Zsuzsa: 06 30 982 69 42

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

A TKM Üllõi szervezet 
következõ kirándulása:

Indulás: május 9. 05:30 óra. Ausztria, Laxenburg Kastélya és kertje
Jelentkezés: dr. Lõréné Rónaszéki Beáta: 06-20/3838-194



XI. Kamarazenei Fesztivál
(2009. március 19.)

Dicséretben részesült 

Varga-Balázs Veronika, hegedû 
(Felkészítõ tanár: Lassánné Balogh
Andrea)
Pék Annamária Virág, zongora
(Felkészítõ tanár: Szivek Éva Judit)
Gregus Alexandra, xilofon 
(Felkészítõ tanár: Kiss Sándor)

HHaayyddnn  mmûûvveekkéérrtt
Menüett
Kádár Orsolya, zongora 
(Felkészítõ tanár: Pechtolné Kis
Melinda)
Varga-Balázs Veronika, hegedû
(Felkészítõ tanár: Lassánné Balogh
Andrea)
Két darab a Cassationstückebõl
Bekker Ádám, Seres Henrietta, 
Tóth Lehel, gordonka 
(Felkészítõ tanár: Szeitzné Tóth
Erzsébet)

NNíívvóó--ddííjjaassookk

DDuuóó  kkaatteeggóórriiaa
Witthauer: Furulyák
Juhász Edina, zongora 
(Felkészítõ tanár: Szivek Éva Judit)
Simon Klaudia, furulya 
(Felkészítõ tanár: Takács Péter)

TTrriióó  kkaatteeggóórriiaa
Bach: h-moll szvit Rondeau
Tímár Julianna, fuvola 
(Felkészítõ tanár: Karmanóczki Attila)

Kovács Krisztián, gitár 
(Felkészítõ tanár: Lipcsei János)
Szõnyi Levente Donát, gitár (Felkészítõ
tanár: Lipcsei János)

NNaaggyyccssooppoorrtt  kkaatteeggóórriiaa

Vangelis: 1492
Kádár Orsolya, zongora 
(Felkészítõ tanár: Pechtolné Kis
Melinda)
Varga-Balázs Veronika, hegedû
(Felkészítõ tanár: Lassánné Balogh
Andrea)
Varga-Balázs Dorottya, hegedû
(Felkészítõ tanár: Lassánné Balogh
Andrea)
Sarkadi Zoltán, ütõ 
(Felkészítõ tanár: Kiss Sándor)
Kovács Krisztián, gitár 
(Felkészítõ tanár: Lipcsei János)
Timár Julianna, fuvola 
(Felkészítõ tanár: Karmanóczki Attila)
Szõnyi Levente Donát, trombita
(Felkészítõ tanár: Láng Zsolt)
Forgách László, trombita 
(Felkészítõ tanár: Láng Zsolt)

KKöözzöönnsséégg--ddííjj

Csajkovszkij: Nápolyi dal
Szõnyi Levente Donát, trombita
(Felkészítõ tanár: Láng Zsolt)
Bárándi Zoltán Félix, zongora
(Felkészítõ tanár: Pechtolné Kis
Melinda)

VVáánnddoorrkkuuppaa
Szõnyi Levente Donát

Mindenkinek gratulálunk!!!

Leendõ
elsõ osztályos
szülõknek...

Kedves Szülõk és Gyermekek!

Szeretettel várjuk beiratkozásra Önt 
és kedves kisgyermekét 
a Harmónia Zeneiskolába! 
(Ne féljenek a megterheléstõl!
Szívesen beszélgetünk Önnel 
gyermeke zenetanulásáról.)

A következõ szakokra, hangszerekre
van jelentkezési lehetõség:
Furulya, fuvola, hegedû, 
klarinét, trombita, ütõhangszer, 
zongora, szolfézs.

Beiratkozás: az általános iskolai
beiratkozás napjain

• Április 6. hétfõ 11-19 óra között
• Április 7. kedd 8-19 óra között, 

más munkanapokon 11-19 óra
között

Elérhetõségeink:
Harmónia Zeneiskola, 
2225 Üllõ, Pesti út 53.
Telefon: 320-924/1
igazgato@harmonia-zeneiskola.hu
titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

A zeneiskola hangszeres 
zenetanárai

Adója 1%-át kérjük, adományozza 
az alábbi civil szervezeteknek illetve egyházaknak:

Adorján Endre Tûzoltó Egyesület  18677746-1-13

Közalapítvány az üllõi temetõk 

szépítésére és fejlesztésére 18675380-1-13

Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41

"Szemünk fénye" Nagycsaládosok Egyesülete  18670196-1-13

Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13

Üllõi Gyermekekért Alapítvány 19180083-1-13

Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 18664940-2-13

Alapítvány Monor és Környéke biztonságáért 19183440-1-13

Magyar Evangélikus Egyház 0035

Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyar Református Egyház 0066

Üllõi Templomért Alapítv. 18703351-1-13

Üllõi Diák Sport Egyesület, Adószám: 18710546-1-13

Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány

18706550-1-13

Merczel Erzsébet Alapítvány 18711262-1-13

1%
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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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A derékfájásról III.
Néhány szó a kezelésérõl
Fekvés vagy mozgás?
Ha sétálás, jövés-menés mellett fáj legkevésbé a derekunk, nem
kell mindenáron feküdni! Régebben tartós, ma legfeljebb 3-4
napi ágynyugalmat ajánlanak, mert a fekvéssel töltött idõvel
párhuzamosan nõ a derékfájás tartóssá válásának veszélye.
• Nem akarok gyógyszerfüggõvé válni, inkább tûrök!
A betegek gyakran nem veszik be a gyógyszert, inkább tûrik a
fájdalmat, mert félnek a gyógyszerek mellékhatásaitól, vagy nem
akarnak függõvé válni.
Szükség esetén szedjünk gyomorvédõ gyógyszert is, vagy hasz-
náljunk kúpot. A kezelést kezdjük el minél elõbb a patikákban
vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal, tapaszokkal, vagy
kenõcsökkel. Ha ezek nem elég hatásosak, kérjünk erõsebb sze-
reket orvosunktól.
• Porckorongsérv- meg kell operálni?
Az MR vagy CT által kimutatott gerincsérv önmagában nem je-
lenti azt, hogy mûtét szükséges, hiszen sokszor teljesen panasz-
mentesen is lehet 1-2 porckorongsérvünk.
Ha panaszunk van, akkor sem kell feltétlenül mûtétre mennünk.
A kezelés hatására, vagy részben magától is, a porckorongsérv
vizet veszít, zsugorodik, elhelyezkedik, és már nem nyomja az
ideggyököt. Olyan, mint mikor egy szép nagy szõlõszembõl
mazsola lesz.
• Mikor kell porckorongsérv mûtétet végezni?
Feltétlenül és mielõbb, ha súlyos bénulás, vizeletindítási zavar,
vagy vizelettartási nehézség, gáttáji, a végbél és a nemi szervek
körüli zsibbadás, érzéketlenség lép fel.
A mûtét csupán megszûnteti az ideggyökök nyomását, de nem
állítja helyre a gerinc mûködését, ezért az egyéb kezelés éppúgy
szükséges, mint a mûtétre nem szoruló esetekben.
A mûtét megold egy rossz szituációt, de arra nem ad garanciát,
hogy akár ugyanazon magasságban, akár másutt a porckoron-
gon újabb sérv ne keletkezzen.
• Fizikoterápia vagy gyógytorna?
A fizikoterápiának megvan a maga helye, szerepe a kezelésben.
Fájdalomcsillapító, izomlazító, máskor izomerõsítõ hatása nagy-
szerûen hasznosítható. A kezelés csak akkor hatékony, ha nem,
vagy csak minimális fájdalmat okoz.
Általában tartósan fennálló, kopásos eredetû fájdalom jól reagál
a fizikoterápiára. Ilyenkor segít a meleg pakolás és a fürdõ is. 
A heveny, heves fájdalmat azonban rontja a melegkezelés és a fi-
zikoterápia, mert ezzel nem elõzhetjük meg a fájdalom kiújulását.
Ha nincs panasz, nem érdemes fizikoterápiára járni, mert ezzel
nem elõzhetjük meg a fájdalom kiújulását. 
A gyógytorna is a fizikoterápia része. De kényelmesek vagyunk,
jobban szeretjük, ha gyógyítanak minket, mint ha nekünk kell
aktívan ténykednünk a gyógyulásért. Pedig a gyógytorna az el-
sõként választandó, és a leghatékonyabb kezelési mód a derék-
fájás kezelésére, megelõzésére. A csoportos torna elõnye a hú-
zóerõ, amit a többiek jelentenek.
• Szabad-e sportolni?
A sport nemcsak megengedett, de kifejezetten javallott. Azon-
ban kerülni kell a hirtelen, rossz mozdulatokat, a gerinc megcsa-
varását és túlhúzását.

Mostantól együtt kell élni a derékfájdalom?
Nem az a fontos, hogy anatómiai elváltozás van, hanem az, hogy
ezzel is tudjunk bánni, és tünetmentesen élhessünk.

Hasznos tanácsok a mindennapokra
Viseljünk puha talpú, stabil, kényelmes cipõt, mert ez csillapít-
ja legjobban a járáskor keletkezõ rezgéseket! Ne álljunk sokáig
egy helyben, kinyújtott lábbal! Ügyeljünk a helyes testtartásra!
Mindig egyenes háttal dolgozzunk! Ha cipekedjünk, a terhet egy-
enletesen osszuk el a két kar között! A féloldali cipekedés, a ger-
incet egyoldalúan terheli.

Hasznos tanácsok az alvással kapcsolatba
Lefekvés elõtt lazítsunk, vagy, a szobát szellõztessük ki!
A gerincet kínozza a hason fekvés, lehetõleg, azt kerüljük!
Felkelés elõtt nyújtózkodjunk, majd lassan, oldalra fordulva kel-
jünk fel az ágyból!

Hasznos tanácsok háztartási munkát végzõknek
Ha lehetséges minél több házimunkát végezzünk ülve, vagy le-
galább egyenes háttal, vagy megfelelõ lábtámasszal.

Hasznos tanácsok a sportoláshoz
Mindig kezdjük bemelegítéssel! Ha tehetjük, válasszuk az úszást!
Kerékpározásnál ügyeljünk a megfelelõ ülés és kormánybeál-
lításra!
Kocogáshoz lehetõség szerint válassunk földutat és kényelmes
cipõt!

Szerkesztette: dr Lõréné Rónaszéki Beáta 
gyógyszerész

É L E T M Ó D

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

Dr. Csákabonyi Beáta 
ügyvéd

Új helyre költözött: Üllõ, Pesti út 126. (Civil Központ mellé)
Ügyvéd 10 éves szakmai tapasztalattal vállalja: Szerzõdések ké-
szítését, ellenjegyzését / adásvételi szerzõdés, tartási szerzõdés,
bérleti szerzõdés, csereszerzõdés, ajándékozási szerzõdés, há-
zassági-, vagyonjogi szerzõdés, szállítási szerzõdés, fuvarozási
szerzõdés, vállalkozási szerzõdés, építési szerzõdés, tervezési
szerzõdés, életjáradéki szerzõdés, ráépítési megállapodás stb.
/Végrendeletek, öröklési szerzõdések készítését. Gazdasági tár-
saságok / Kft., Bt., Kkt., Rt., stb. / alapítását, módosítását. Tár-
sadalmi szervezetek / alapítvány, egyesület stb. / alapítását, mó-
dosítását. Bírósági peres és peren kívüli eljárásokban való jogi
képviseletet / házassági bontóper, munkaügyi perek, gyermekel-
helyezés, gyermektartás, kártérítési perek, fizetési meghagyásos
eljárás stb. Pénzkövetelések jogi úton való behajtását. Jogi ta-
nácsadás, eljárás és képviselet minden egyéb jogvitás ügyben
Bíróságok és más hatóságok elõtt. Állandó jogi képviselet gazda-
sági társaságok, cégek részére. Munkaügyi tanácsadás, jogi kép-
viselet. Cégbírósági ügyintézés. Elektronikus cégeljárás. Földhi-
vatali eljárások. Stb.

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §



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

8. BUKTATÓ: NEM MEGFELELÕ SZAKEMBER
VÁLASZTÁSA

Ha már megvan a kiválasztott lakás és a vevõnek sikerült meg-
alkudnia az eladóval is, mindenképpen fel kell keresni egy ügy-
védet vagy közjegyzõt, mivel, – ahogy ez már kiderült – az
ingatlan adásvétel kötelezõ kelléke a jogi szakember közremû-
ködése. A vevõ ragaszkodjon ahhoz, hogy a szerzõdést az álta-
la megbízhatónak tartott jogi képviselõ készítse el, vagy ha az
eladó ügyvédje mellett döntenek a felek, az aláírás elõtt min-
denképpen nézesse át a szerzõdéstervezetet saját ügyvédjével,
és a legapróbb változtatásokat is folyamatosan egyeztesse vele,
mert egy szó is teljesen más értelmet adhat a szerzõdésnek.
Igyekezzünk olyan ügyvédet választani, aki vállalja, hogy a
földhivatali eljárásban is segítségünkre lesz, mert ott még több
olyan probléma felmerülhet, ami nem kapcsolódik az okirat-
szerkesztéshez. Sajnos egyre gyakrabban elõfordul, hogy az
ügyvéd a szerzõdésben kiköti, hogy csak annak elkészítésére
vállalkozik, ezzel leszûkítve a kötelezettségeit és megnövelve a
vevõ kockázatát.

9. BUKTATÓ: AZ INGATLAN MEGTERHELTSÉGE 
CSAK KÉSÕN DERÜL KI

A tulajdoni lap egy olyan okmány, amelyen az ingatlannal kap-
csolatos legfontosabb adatok, tények és jogok vannak feltün-
tetve. Az ingatlan adásvétel szempontjából ez azért lényeges,
mert ez alapján láthatja a vevõ, hogy az ingatlan teljesen meg-
felelõ-e, vagy valamilyen más – a vevõt az ingatlan élvezetében
akadályozó – joggal meg van-e terhelve. Ha a vevõ megnézi a
tulajdoni lapot, és azt látja, hogy valamilyen teher van az ingat-
lanon és ráadásul errõl az eladó hallgatott, akkor vagy sürgõsen
más ingatlant kell keresni, vagy ha még így is épp az a lakás
vagy ház kell, jó eséllyel lehet és kell is alkudni. Ki lehet kötni
a terhelt ingatlanon levõ állapot megszüntetését is. Arra is fi-
gyelni kell, hogy mindig gondosan, és lehetõleg szakértõi segít-
séggel nézze át a vevõ a tulajdoni lapot, mert minden egyes be-
jegyzés feletti elsiklás milliókban mérhetõ károkat okozhat.
Végül melyek az ingatlan terhei?

1. haszonélvezeti jog,
2. jelzálogjog,
3. elidegenítési és terhelési tilalom, valamint
4. telki szolgalmi jog, végrehajtási jog, bányaszolgalmi jog stb.

10. BUKTATÓ: HASZONÉLVEZETI JOGGAL TERHELT
INGATLAN

Ha a tulajdoni lapból az derül ki, hogy az ingatlant haszonélve-
zeti jog terheli, az adásvételnél általában a haszonélvezõ is szer-
zõdõ félként szerepel, aki ellenérték fejében lemondhat a ha-
szonélvezeti jogáról. A haszonélvezõ hozzájárulása egyébként
nem szükséges az adásvétel érvényességéhez, viszont ha ez nem

történik meg, akkor – holtig tartó haszonélvezet esetében – élete
végéig használhatja az ingatlant, lakhat abban. Ráadásul a lakás
havi fenntartási költségeit a haszonélvezõnek kell viselnie, de a
házfelújítást, vagy egyéb, a társasházi tulajdont terhelõ kiadást
a tulajdonosnak kell megfizetnie. Fontos tudni, hogy a ha-
szonélvezõ haláláig vagy a haszonélvezeti jogról történõ
lemondásáig az új vevõ a birtoklás, a használat és a hasznok
szedésének jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvezõ e
jogokkal nem él. Nem szabad hinni tehát az olyan kijelen-
téseknek, hogy ”majd két héten belül lemondok a jogomról,
vedd meg nyugodtan a házat”, mert akkor házunk ugyan lesz,
csak éppen nem lakhatunk benne, és rajtunk kívül senki más
nem fog megvenni egy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant. A
vételárat, vagy annak utolsó részleteit csak a haszonélvezõ
lemondó nyilatkozata után szabad kifizetni.

BÓNUSZ: A TERMÕFÖLD IS INGATLAN – SPECIÁLIS
SZABÁLYOKKAL

Ígéretünkhöz híven beszámolunk a Termõföldért életjáradékot
elnevezésû programról. 

Kiknek szól?

A programban olyan idõs emberek vehetnek részt, akik ter-
mõfölddel rendelkeznek, de már nem kívánják, vagy nem tudják
mûvelni azt, ezért eladási ajánlatot tehetnek az államnak életjá-
radék fejében. Így a termõföld hasznosításával kapcsolatos te-
endõk már nem az idõs tulajdonosokat terhelik, ugyanakkor
nyugdíjukat is kiegészíthetik az életjáradék összegével. 

Természetesen a pályázat beadásának pontosan meghatározott
feltételei vannak, amelyek kifejtésére a rendelkezésre álló hely
nem elegendõ, de amelyek olyan kérdésekre adnak választ, mint
pl., hogy mekkora a felajánlható legkisebb terület, mi lesz a
felvásárolt föld sorsa vagy, hogy mekkora havi jövedelemre
számíthat, aki ily módon kívánja földjét értékesíteni. A program
nem új keletû, korábban sikerrel pályáztak a gazdák és minden
esély megvolt rá, hogy ebben az évben is tovább mûködhessen.
Reményeink szerint a gazdasági válság és a megszorítások miatt
a kormány nem állít le egy ilyen remek és több éve bevált,
mindkét fél számára elõnyös lehetõséget. További részletekrõl
figyelje a Hírmondót! (Folytatjuk.)                               

Dr. Hajnal Károly ügyvéd

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 2009. február 24-
tõl október 20-ig elõadás sorozat, szakmai fórum indult a föld-
tulajdonosok és földhasználók, valamint minden kedves érdek-
lõdõ részére, minden kedden 15 órától a Vargha Gyula Városi
Könyvtárban.  
Alkalom nyílt rá minden hónap elsõ keddjén ugyancsak a
könyvtárban ezen elõadás sorozat keretében, hogy Ön szemé-
lyesen is konzultáljon termõfölddel kapcsolatos kérdésekben
jogi szakértõnkkel, dr. Hajnal Károly ügyvéddel, mezõgaz-
dasági szakjogásszal, legközelebb április 7-én szintén 15 órai
kezdettel. Várjuk érdeklõdésüket!

Hajnal Tünde

Az ingatlan adásvétel 15 buktatója - III. rész
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www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167



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

NOSZTALGIA TRAFIK
Minden kedves vásárlónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség, üdítõk
• Újság, bizsu
• Márkás italok
• Illatszer
• Ajándéktárgyak

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

30-50 ml-es parfümök 2950 Ft-ért áprilisban!

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

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

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

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

Szemüvegkészítés 
hagyományos, 

vékonyított, 
fényre sötétedõ 
és multifokális 

szemüveglencsékkel.
Javítás.

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

Üllõn a Templom téri buszmegállóban
Nyitva tartás: 
K: 9-13, Cs: 13:30-17:00, Szo: 8-11

TTeelleeffoonn:: 06-30/397-8019

MÛKÖRÖM,

PEDIKÛR, MANIKÛR
HHáázzlleerrnnéé  ÕÕrrii  TTíímmeeaa

Üllõ, Erdõsor u. 83.
Rugalmas nyitva tartás.  

BBeejjeelleennttkkeezzééss:: 06-30-5291664
MMûûkköörröömm  
ffrraanncciiaa  ddíísszzííttéésssseell::  44000000  FFtt

- tip zselé, porcelán
- épített zselé, porcelán 
- saját köröm erõsítése: 3000 Ft

MMaanniikkûûrr:: 22000000  FFtt
- klasszikus
- francia 

PPeeddiikkûûrr:: 33000000  FFtt

SSzzeerreetteetttteell  vváárroomm  kkeeddvveess  nnõõii  
ééss  fféérrffii  vveennddééggeeiimmeett!!

HHiirrddeettééssii  ffeellüülleett  
bbéérreellhheettõõ

kköözzppoonnttiihheellyyeenn  lléévvõõ
iirrooddáábbaann..

EEllssõõssoorrbbaann  ééppííttõõiippaarr--
bbaann  ddoollggoozzóó

ccééggeekk,,  sszzoollggáállttaattóókk  ééss
sszzaakkeemmbbeerreekk  

jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk!!

TTeelleeffoonn::
0066--2200//222200--11330000

IDÕSEK OTTHONA ÜLLÕN!

Kedves nyugdíjas! Gondoljon a jövõjére!

A Gyógyforrás Idõsek Otthona várja kedves lakóit
Üllõn élethosszig tartó, 

kiemelkedõ színvonalú ellátással!

Részletekrõl érdeklõdjön az alábbi telefonszámon: 
06 70/392-0247

www.gyogyforrasalapitvany.hu
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Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami 
a villanyszereléshez kell!

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

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

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

2225 Üllõ, Pesti út 212.

Tungsram normál izzók  

25W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
40W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
60W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
75W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
100W E27  . . . . . . . . . . . .45.-

Tungsram kompakt fénycsõ 

9W E27 mini eco  . . . . .626.-
11W E27 mini eco . . . .626.-
15W E27 mini eco . . . .686.-
20W E27 mini eco . . . .686.-

((66000000  óórrááss  éélleettttaarrttaamm))



ÜLLÕN, új téglaépítésû társasházban és sorházakban 
35 - 78 m2-es lakások eladók, terasszal, saját kerttel, 
gépkocsibeállóval. Napkollektoros, kondenzációs
fûtésrendszer, mellyel 40-50% energia-megtakarítást
érhet el! 
Szoc.pol., illetékmentesség igénybe vehetõ, 
kedvezményes hitelek. 
Árak: 9.900.000 - 18.690.000. Ft 
Tel.: 06-20-775-74-08,  06-20-775-74-11,  

06-20-775-7410,  06-20-775-74-53
Internet: www.napraforgoliget.hu • www.twins-bau.hu

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

Ügyfeleink részére Üllõn és környékén 
ingatlanokat keresünk és kínálunk.

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

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

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

a Lovasbolt mellett.)

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

alomhaus@gmail.com

• jelzálog
• szocpol
• szabad 

felhasználású 
hitelek

• személyi hitelek

• élet- és 
lakásbiztosítás

• földhivatali 
ügyintézés

• BAZÁR 
hirdetésfelvétel

• ingyenes 
tanácsadás

• ügyvédi háttér

HITEL- ÉS INGATLANIRODA 

ÜLLÕN



Az iroda nyitva tartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

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

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05 Tanfolyamkezdés: április 15-én  

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

RRÓÓZZSSÁÁSS
ÜÜVVEEGGIIPPAARRII  KKFFTT..
Rózsás István ügyvezetõ

Telefon: 06-20/211-68-90

ÜÜvveeggeezzééss::
--  HHõõsszziiggeetteelltt  üüvveeggeekk
--  KKaatteeddrrááll  üüvveeggeekk
--  TTüükköörr
--  BBiizzttoonnssáággii  üüvveeggeekk
--  DDrróótttteettõõkk,,  

üüvveeggtteettõõkk  ccsseerrééjjee
--  BBeeééppííttééss
--  ZZuuhhaannyyffaallaakk
--  EErrkkééllyyeekk,,  

kkoorrllááttookk  üüvveeggeezzééssee
--  CCssiisszzoollááss

FFaa--  ééss  mmûûaannyyaagg
nnyyíílláásszzáárróókk
RReeddõõnnyy,,  RReelluuxxaa
--  FFeellmméérrééssee
--  BBeeééppííttééssee
--  SSzzeerreellééssee

FFóólliiáázzááss
RReeddõõnnyy,,  RReelluuxxaa
--  KKiirraakkaattookk  ffóólliiáázzáássaa
--  LLaakkááss  üüvveeggeeiinneekk  ffóólliiáázzáássaa
--  BBiizzttoonnssáággii--,,  

hhõõ--  ééss  fféénnyyvvééddõõ  ffóólliiáákk

HHeellyysszzíínnii  üüvveeggeezzééss,,  ffóólliiáázzááss!!

Garanciális és garancián túli javítások és Szervizek

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

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

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

ÁÁllttaalláánnooss  sszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 év felett



Denti Implant Clinic
CCíímm:: Vecsés, 2220 Lõrinci út 130/a.
TTeell:: 06/29-55-72-55
FFaaxx:: 06/29-55-72-56
RReennddeellééssii  iiddõõnn  kkíívvüüll:: 06/30-601-9022

www.dentiimplantclinic.hu
info@dentiimplantclinic.hu
Skype: dentiimplantclinic

MEGNYITOTTUNK!!!

Fõ profilunk a fogászati implantátumok beül-
tetése és a fogszabályozás, amely szolgáltatá-
sok áraiból áprilisban 1100%% kedvezményt 
biztosítunk!

NNyyeerrjjee  vviisssszzaa  eeggéésszzssééggeess  mmoossoollyyáátt  ÖÖnn  iiss!!

Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest
szállodában mûködik, ahol kellemes környezetben
az egyszerû fogászati kezelésektõl a legbonyolul-
tabb szájsebészeti beavatkozásig minden felmerü-
lõ problémájára megoldást kínálunk. 

ÁÁllllaappoottffeellmméérrééss  (ingyenes!)

FFooggmmeeggttaarrttóó  kkeezzeelléésseekk

EEsszzttééttiikkaaii  ffooggáásszzaatt

FFooggppóóttlláássookk

FFooggsszzaabbáállyyoozzááss

DDeennttáállhhiiggiiéénniiaa

SSzzáájjsseebbéésszzeett

SSüürrggõõssssééggii  eellllááttááss

IImmppllaannttoollóóggiiaa

Kedvezõ árak, szakszerû és korszerû ellátás!

Röntgen helyben!

Tanfolyamot szervezünk fogorvosok továbbképzésére.


