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ÉLT A HONÉRT, A HON ÜGYÉT VÉRREL VÉDÉ VALA VÁLTIG,

(Thaly Kálmán)
Vak Bottyán János
(1644-1709)

Évfordulók

• 70 éve, 1939. szeptember 26-án 
hunyt el Bláthy Ottó Titusz
gépészmérnök, akadémikus, 
az elektrotechnika egyik hazai úttörõje,
Déri Miksával és Zipernowsky Károllyal
közösen a váltakozó áramú villamoserõ-
átvitel alapját jelentõ transzformátor
feltalálója.

• 80 éve, 1929. szeptember 22-én 
született Váradi Hédi magyar színésznõ.

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

• 100 éve, 1909. szeptember 23-án 
született Móricz Virág író.

• 110 éve, 1899. szeptember 29-én 
született Bíró László József 
újságíró-feltaláló, a golyóstoll feltalálója.

• 150 éve, 1859. szeptember 30-án 
született Benedek Elek magyar író,
meseíró, akinek születésnapja 
2005-tõl a Magyar Mese Napja.

• 300 éve, 1709. szeptember 26-án hunyt
el Bottyán János (Vak Bottyán) kuruc
generális, a Rákóczi-szabadságharc 
legendás hadvezére.
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2009. augusztus 20-án Szent István-napi ünnepi mûsor került
megrendezésre, melynek keretében egész napos színes progra-
mok várták a Templom térre látogatókat.
Mielõtt kezdetét vette volna a délelõtti program, lovasok és
fogatok járták be városunkat és hívták fel a lakosság figyelmét
dobszóval az ünnep kezdetére.

A megnyitót követõen egészen kora délutánig vidám mûsorok-
kal szórakoztatta a gyerekeket a Buborék együttes, emellett
bûvész, bohócok és a Hupikék Törpike meglepetés mûsorszáma
is nagy sikert aratott a 

”
kisközönség” elõtt.

A délután folyamán fellépett a Mirabell Táncklub, a Monori
Tánccsoport, valamint az Árpád-Gála mûsorából adtak elõ rész-
letet az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai. 
A könnyûzene rajongóit elõször Hajnal Kálmán és barátai nóta-
énekesek mûsorával örvendeztettük meg, majd fergeteges kon-
certet adott a mûsor sztárvendége az MC Hawer és Tekknõ. 
A koncert, a nagy számban jelenlévõ fiatalok és idõsek tetszését
egyaránt elnyerte, együtt mulatott városunk apraja-nagyja.
A sztárvendég fellépést követõen Szõnyi Levente kápráztatta el
trombitaszólójával a közönséget és tette meghitté a hangulatot a
templomi ünnepi mûsor elõtt.

A Katolikus Templomban megtartott ünnepi mûsor keretében
városunk polgármestere Kissné Szabó Katalin megtartotta ün-
nepi beszédét, majd a történelmi egyházak képviselõi – Kovács
Kornél plébános úr, Heinemann Ildikó evangélikus lelkész asz-
szony és a református egyházközség képviseletében Marjovszki
Tibor – megszentelték az új kenyeret. Polgármester asszony

tiszteletteljes felkérésére a megszentelt kenyeret Lehoczky 
Károlyné Nusika néni szelte meg. 

Az új kenyér megáldását és felszelését követõen sor került a
képviselõ-testület által ez évben odaítélt kitüntetõ díjak és cí-
mek ünnepélyes átadására. 
Üllõ Város Szolgálatáért díjban részesült a város érdekében
kifejtett kiemelkedõ érdemû szakmai tevékenységéért Hidasi
Pál és Gondi István. A Pro Urbe díjat idén elõször egy civil
szervezet kapta meg, az Üllõi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
városunk érdekében kifejtett maradandó értékû tevékenységéért
méltán érdemelte ki e díjat. A képviselõ-testület megbecsülése
és tisztelete jeléül, kimagasló tevékenységéért Üllõ Város Dísz-
polgára címet adományozott Hamikus Ferencné, az Árpád
Fejedelem Általános Iskola idén nyugdíjba vonult címzetes
igazgató asszonya részére. Gratulálunk a díjazottaknak! 
A templomi ünnepség méltóságteljes és emelkedett hangulatá-
hoz hozzájárult a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei
elõadásában elhangzott zenemûvek, teljessé téve az ünnepélyes
pillanatokat. A mûsor végén az Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulói kínálták a vendégeket a megszentelt kenyérrel.
A templomi ünnepi mûsort követõen a színpadon folytatódtak 
a programok. Elõször a Gyáli Mûkedvelõk Színtársulatának

”
Szállj fel magasra, dalom” címû elõadására került sor, majd a

Dream Musical- és Showszínház szórakoztatta neves musical
slágerekkel a közönséget.
Kora este sor került a Tombolasorsolásra, melynek keretében a
tavaszi virágosítási akcióban résztvevõk között kerültek értékes
ajándékok kisorsolásra.
Az este fénypontjaként látványos tûzijáték kápráztatta el a meg-
jelenteket, az eseményre megtelt a Templom tér. A tûzijáték után
színpadra lépett a Jerzsele Family tánczenekar, akik igazi utcabál
hangulatot teremtettek, a táncmulatság késõ éjszakáig folytatódott.
A változatos programok mellett egész nap kézmûves foglalkoz-
tató, arcfestés és lufihajtogatás, hinták, légvár és sok más érde-
kesség várta a gyerekeket. A nap folyamán a Hivatal udvarán
sor került a Mecénás Mûvészeti Klub kistérségi kiállítására,
ahol különbözõ színvonalas mûvészeti alkotásokat tekinthettek
illetve vásárolhattak meg az idelátogatók. Idén is sor került a
Klub által rendezett idõsek vendéglátására, mely ismét nagy
sikerrel zajlott le.

Konyecsni Dóra

Szent István-napot ünnepelt a város
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…Szent István a hit megõrzését tette az elsõ helyre, mert a hit
az embernél az üdvösségre elkerülhetetlenül szükséges. A hit
adott erõt a keresztény élethez, a reményhez és a szeretethez és
az újrakezdéshez. 

Szent István erõs országot kívánt építeni. 
Olyan országot, amelyben békés, építõmunka, értelmes alkotás
folyik, nem pedig kilátástalan küzdelem a mindennapi kenyér-
ért.
Olyan országot, amely igen is tudatában van annak, hogy sem-
mivel sem alávalóbb, mint a többi európai nemzet. 
Olyan országot, amelyben még a hatalmasoknak is el kell szá-
molni elvesztegetett milliókról, elszegényedett százezrekrõl és
megfélemlített tömegekrõl.
Olyan országot, ahol az erkölcsösséget bátran lehet jónak, köve-
tendõnek a hazudozást, a gazemberséget pedig ugyanilyen bát-
ran bûnnek nevezni.
Olyan országot ahol, ha valaki bûnt követ el, nem bújhat para-
grafusok mögé, hanem következetesen és könyörtelenül meg-
kapja azt az ítéletet, melyet megérdemel.
Szent István Királyunk áldozatok és személyes tragédiák árán is
ilyen országot szándékozott hátrahagyni az utódoknak.
Olyan országot, amelynek lakóiban joggal élhet a remény egy
szebb holnap felõl és amelyben senki sem hághatja át az írott
törvényeket, meg az erkölcs szívbe írt parancsolatait.
A mai nap államalapításunk napja, mert már nem egy vándorló
nép vagyunk, hanem mint egy országban létezõ összetartó
közösség létezünk.
A mai nap az új kenyér ünnepe is, hisz túl vagyunk az aratáson,
s nagyon jól tudjuk, kenyér az élet egyik alapja, kenyér nélkül
nincs élet. A keresztények egyetemes imájában is az van, hogy

”
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”!

Adja Isten, hogy évezredeken át ünnepelhessék utódaink ezt a
szép nyári napot.

Szent István életmûvére feltétlenül figyelnünk kell napjainkban
is, mindenekelõtt arra, hogy olyan alapokat teremtett ennek az
országnak, amelyek annyi szenvedés, pusztítás külsõ és belsõ
ellenségek támadásai létét fenyegetõ veszedelmek közepette is
még mindig itt vagyunk, itt lehetünk mi magyarok! Igaz vihar-
verten, megtépázva, bénultan, de még itt vagyunk!
A Szent Király beillesztette Magyarországot az európai nemze-
tek közösségébe, amikor elfogadta a földrész közös társadalmi
formáit és keresztény hagyományait.
Gondoljunk ma államalapító Szent Istvánra, aki a történelem
összefüggéseinek a fejlõdés törvényének felismerésével évezre-
deken át fennálló mûvet alkotott, és akinek az alábbi intelmei is
idõtállóak, örök érvényûek:

Részlet a polgármester asszony augusztus 20-i
ünnepi beszédébõl

”

”

Köszönetnyilvánítás

Üllõ Város Önkormányzata nevében ezúton is köszönetet mon-
dok valamennyi résztvevõnek és közremûködõnek, mindazon
fellépõnek – felnõtt – és gyermek szereplõnek – felkészítõ ta-
nárnak, akik hozzájárultak Augusztus 20. méltó megünneplésé-
hez, a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához.

Köszönetemet fejezem ki az Üllõi Harmónia Zeneiskola igaz-
gatójának Pechtolné Kis Melindának, az iskola növendékeinek
és tanárainak a templomi mûsorban való szereplésükért, magas
színvonalú teljesítményükért. Az ünnepi mûsorban felléptek:
Czövek István, Lökös Dániel, Pechtol Csilla, Szerdahelyi Pál,
Lassánné Balogh Andrea, Láng Zsolt, a Harmónia Zeneiskola
Rézvirág Együttese, Kádár Orsolya, Tímár Júlia és Szõnyi
Levente.

Köszönet illeti a Mecénás Mûvészeti Klubot, a 
”
Szemünk

Fénye” Nagycsaládosok Egyesületét, Végh Zsófiát és Medve-
dovszky Annát az egész napos fáradságos munkájukért, a Ref-
lex Professional Kft-t a hangosítási feladatok ellátásáért, a Gara
Nyomda vezetõjét Gara Györgyöt, a meghívók és plakátok
elkészítéséért, Balázsné Varga Gizella és Erdõ Ljubov tanárnõ-
ket a látványos színpadi díszlet elkészítéséért, Greskovits Piros-
kát a Katolikus Templom virágdíszeinek elkészítéséért, Némedi
Istvánt és Majoros Ferencet akik lovaikkal és lovasaikkal ren-
delkezésünkre álltak, továbbá köszönet az Üllõi Polgárõr és
Bûnmegelõzési Egyesület tagjainak, akik közremûködtek a ren-
dezvény rendõri biztosításában. 

Egyben a város vezetése külön köszönetét fejezi ki az alább fel-
sorolt támogatóknak, akik önzetlen felajánlásukkal járultak hoz-
zá az ünnepi eseményhez, illetve a gyermekszereplõk megaján-
dékozásához: Bodáné Rusznyák Gabriellának – Gabi Könyv- és
Nyomtatványbolt  – az értékes ajándéktárgyakért, Debreczeni
Lajosnak – Lolly Édességkészítõ Kft. – édesség-felajánlásáért,
Kiss Horváth Istvánnak a ropi adományért, Tamási István keres-
kedõnek az üdítõitalokért, a Közösségi Ház üzemeltetõinek a
COLORE 2000 Bt.-nek a gyermekmûsorhoz nyújtott anyagi
támogatásáért, valamint az állófogadás lebonyolításáért, a Hab-
leány Ruházati üzlet vezetõjének – Békyné Valikának – a több
méternyi nemzeti színû szalagért, valamint köszönet az üllõi
Ékszerbolt tulajdonosának, Hopka Lajosnak, a részünkre biz-
tosított vásárlási kedvezményért. Végül, de nem utolsósorban
köszönjük a Robogó Pékség részérõl Tekes-Fejes Józsefnek,
hogy ebben az évben is felajánlotta, és elkészítette számunkra –
az ünnepi keretek között megszentelt majd szétosztott – 

”
új”

kenyeret.

Köszönet a Polgármesteri Hivatal szervezésben, és lebonyolí-
tásban részt vevõ munkatársainak, és mindazoknak, akik bármi-
lyen módon részt vállaltak az eseménnyel kapcsolatos munkála-
tokban.
Köszönjük Konyecsni Dórának és Farkas Vajknak, hogy a nap
folyamán konferálták a színpadi eseményeket és közremûköd-
tek a templomi ünnepségen.

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Az egyike a lakosság mindennapjait
megkeserítõ, életét tönkretevõ közellen-
ségeinknek, de ez könnyen tettenérhetõ,
felismerhetõ, egyszerûen eltávolítható
környezetünkbõl. Írtsuk ki gyökerestõl,
vagy rendszeres vágással szorítsuk visz-
sza! A parlagfû fotóit ennek érdekében 
közöljük.

Kondás Imre

Szent István, 
új kenyér, Alkotmány, 
Szent Korona ünnepe

Az 1991. március 5-i Országgyûlési döntés augusztus
20-át Szent István napját emelte a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepi rangra.
Városunkban is egyre nagyobb szerepet kap ez az ün-
nep. Mi Mecénások is hozzá járulunk úgy színvonal-
ilag, mint tartamilag. 2005-ös megalakulásunk óta

minden évben kistérségi kiállítókkal rendezünk kiál-
lításokat, Mecénás tagjainkkal gyermek foglalkoz-
tatókat, és felvállaltuk az Üllõn élõ idõs, – de lélek-
ben ifjú – nyugdíjasaink meghívását egy beszél-
getésre és megvendégelésre. Az idén is ezt tettük.
Köszönjük az önkormányzati támogatást, Kondás
Imre OKB elnökének a tartalmas megnyitóját, min-
den Mecénás társamnak a hozzáállását és az önkéntes
külsõsöknek a segítséget.

-N.Kékedy-

N. Kékedy Ibolya

KÁRPÁT-MEDENCE

Vibráló ceruzám száguld kezemben,

leírnám 
”
a mindent”, sorra, sorokat.

Csak magamat adva görcsös kezekkel,

ha küszködve is, teszem dolgomat.

Õsi nagy nevek, itt vannak és látnak,

velük jönnek mind az ismeretlenek.

Mert velem élnek Õk, testvérek és társak,

hordom magamon, mint egy drágaságot.

Mutatom, hogy lássák a nagyvilágnak,

mily éke, dísze Õ Európának.

Magyaros mesékbõl fényesülõ álom,

szép míves múltúkkal festik a jövõt.

Kárpátok ölében megbújva, lazán,

megnyílt értelmére büszke most hazánk

Fenn hirdetjük a mûvészetekben,

ott csillogjon most és mindörökre.

Hogy Árpád népe itt hazát talált!

Köszönetnyilvánítás
Igen Tisztelt üllõi Lakosok!

Ez év augusztus 20-án Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Üllõ
község, a késõbbiekben Üllõ Város érdekében kifejtett tevékenységemért Üllõ Város
Szolgálatáért kitüntetésben részesített, amit ezúttal úgy az Önkormányzat vezetésé-
nek, mint a Képviselõ-testület minden egyes tagjának megköszönöm. 
Mivel úgy érzem, hogy ez a kitüntetés nem csupán az én érdemem, hanem az Önöké
is, hiszen ha nem kaptam volna ezt a segítõ szándékú támogatást, nem tudtam volna
elérni azokat az eredményeket, amit rendõrként, a település közrendje, közbiztonsága
érdekében elértem. Azért fejezem ki köszönetemet az Üllõi Hírmondóban, mert ez
minden helyi lakoshoz eljut.
Így még egyszer köszönöm elsõsorban a Kedves Családomnak, a korábbi években le-
võ nagyközségi tanács vezetésének és dolgozóinak, továbbá a Rendõrség szakmai
vezetésének, a mellém vezényelt rendõr kollégáknak, a volt önkéntes rendõreimnek és
valamennyi intézmény vezetõinek, dolgozóinak a gyümölcsözõ együttmûködést. 

Maradok a továbbiakban is maximális tisztelettel: Hidasi Pál
ny. r.tzls

A parlagfû is támad
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Szeptemberben 4. tanévét kezdi meg a MIRABELL TÁNC-
KLUB Üllõn.
2009. június 7-én, vasárnap délelõtt Maglódon a Mûvelõdési
Ház környékén nagy volt a nyüzsgés. Több mint ötven üllõi és
húsz maglódi kis- és nagylány érkezett boldog izgalommal, és
mindenféle színes fellépõ ruhával. Természetesen a szülõk és
vendégek kíséretében jöttek, akik már nagyon kíváncsiak voltak
a produkciókra. 
Ezen a szép vasárnap délelõtt volt a Mirabell Táncklub tanév-
záró gálamûsora. Itt mutatták be a növendékek a tanévben tanult
táncokat, koreográfiákat. 
Már napokkal elõtte nagy volt az izgalom. Fõleg, a legkisebb,
az óvodás Smaragd csoport növendékei között, hiszen õk életük
elsõ színpadi fellépésére készültek. Igazán jól sikerült a szerep-
lésük, minden kis növendék nagyon ügyes volt, a nézõtérrõl
nézve senkin sem látszott a lámpaláz és izgalom. 
A Csillag Csoport – a legkisebb versenycsoport – már szinte
rutinos színpadra lépõkként adták elõ táncaikat. Ezen az évzá-
rón kívül már több fellépésen és életük elsõ versenyén, az
Országos Gyermek Táncmûvészeti Fesztiválon is túl voltak.
Minden egyes színpadra lépésükön megmutatták milyen ügye-
sek, és mennyire szeretnek táncolni. 
Az Auróra csoport, teljesen kezdõ és két-három éve tanuló 
10-12 éves növendékekbõl áll. Ebben a csoportban a lányokon
kívül két fiú is táncol, ezért õk olyan koreográfiákat tanultak,
ahol a fiúknak is szerepük van.  
A két nagyobb versenycsoport az Ametiszt és a Deziré, nem-
csak rutinos természetességgel mozognak a színpadon és sok

sikeres versenyt tudhatnak maguk mögött, hanem látszik rajtuk
és a táncaikon, hogy a tánc, és a Mirabell Táncklub már az
életük része. 
János Rita tanárnõ az idén is egy jó hangulatú, színvonalas és
tartalmas évzárót rendezett. Az a huszonegy tánc, koreográfia,
amit a tanév alatt egyedül tanított meg az üllõi és maglódi
gyerekeknek, a gálamûsoron mind látható volt, és azt bizonyí-
totta, hogy a tanárnõ és a növendékek közötti összhang és
szeretet nélkül ez nem jöhetett volna létre. 
A Gálamûsor a hagyományokhoz híven a Mirabell-díj átadásá-
val kezdõdött. Az ezzel járó érmet és oklevelet az egész évben
keveset hiányzó, fegyelmezett és szorgalmas növendékek ér-
demlik ki.  
Az elsõ felvonásban majdnem az összes csoport bemutatta az
egyik táncát. 
Majd a második felvonás igazi meglepetés volt.
A meseblokkban a kisebbek táncoltak egy-egy ismert és a gye-
rekek által kedvelt mesezenére. 
Azután a nagyobb növendékekkel egy idõutazáson vehettünk
részt, ahol a kezdettõl, a Dzsungel Ébredésétõl kísérhettük
végig a történelmet, egészen a Modern Világig a tánc segít-
ségével.   
A Fináléban már felszabadultan, izgalom nélkül, az elõadás
összes szereplõje fellépett, és ahogy az elõzõ években már
megszoktuk Rita néni is együtt táncolt a növendékeivel. 
Egy jó hangulatú, szép délelõttöt, kellemes kikapcsolódást
szereztek János Rita tanárnõ és a növendékei, nem csak a két
megtisztelõ vendégnek, az üllõi polgármester asszonynak és az
iskola igazgatónõjének, hanem minden szülõnek és vendégnek
egyaránt.
Köszönetet szeretnénk mondani a szülõk nevében is Erdei

Virágnak a profi mûsorvezetésért, és hogy munkája mellett idõt
szakított ránk. 

Sárközi Hajnalka

“
Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod”

MMiirraabbeellll  TTáánncckklluubb  ffeellvvéétteelltt  hhiirrddeett  ttaannffoollyyaammaaiirraa!!

Várjuk foglalkozásainkon kedden és csütörtökön 15-21
óráig a Közösségi Házban (Gyömrõi út 24.) 

vagy telefonon a 
06-29/321-933-as telefonszámon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2009. szeptember 12-én 15 órától Monoron a Város
Piacterén megrendezésre kerülõ Kistérségi Néptánc találkozóra. Városunkat képviselve fellép az Üllõi

Kenderes felnõtt és a Kenderkóc Gyermek Néptánccsoport is. 

Néptánc csoportjaink várják táncolni kedvet érzõ érdeklõdõk jelentkezését.
Foglalkozások: – szerdán 16 órától a gyerekeknek, 

– 17:30 órától felnõtteknek.

Érdeklõdni személyesen a Közösségi Házban (Gyömrõi út 24.), vagy telefonon a 06-29/321-933-as számon.

Értesítés helyett
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T Á N É V K E Z D É S

Üllõ Város és környéke  Iparosok - Vállalkozók - Kereskedõk Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a 

www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Megkezdõdött az új tanév. Ehhez is
sok sikert és nagy kitartást kíván a
szerkesztõség az egyre nehezedõ fel-
tételek között a gyermekeket nevelõk-
nek és vezetõiknek, a bölcsõde, az
óvodák és az iskola dolgozóinak.
Merítsenek erõt munkájukhoz Ady
Endre versébõl!

Ady Endre
A MAGYAR TANÍTÓKHOZ 

Itt volna hát a szent, a várt Szélvész,

Tespedt tavat mely fenékig zavar?

Alázását ki oly bûnösen tûrte,

Lázad hát már az Élet alágyûrtje,

A tanitó, a legrababb magyar? 

Gyújtatott lelkek víg mécsesének,

Ott, hol Sötét ül várost és falut

S hol eped fényért cellák milliója,

Magyar sivatag magyar tanitója

Rabok között rabként senyvedt, aludt. 

Bús ébredõk! a naphoz az arccal,

Pusztul ez ország s az idõ repül

S kik hivattatok vezérül a népnek,

Ne maradjatok gyáva csõcseléknek:

Úri gazságok jobbágy õreül. 

Ha itt a Szélvész, szívet elébe,

Ha itt az óra, verjen hangosan:

Szélvész verte, szép, 

nagy szívekre vár itt

Egy sötét ország, melynek páriáit

Nem mentheti már, 

csak szélvész-roham. 

S ha itt van már a szent, a várt Szélvész,

Köszöntjük ezt a zárka-nyitót.

Lelkünknek fényét ezer éve orzák,

Kapja meg végtén szegény

Magyarország

A szabaditó magyar tanitót.

(Közreadta: Kondás Imre)

Becsöngettek

ZITA KOZMETIKA-SZALON
Pintér Kristófné Göndöcs Zita

Cím: Üllõ, Dózsa György u. 1/c
Tel.: 06-29-323-617
Mobil: 30/3970-114

• A nagy sikerre való tekintettel
õsztõl újra villanófényes végleges
szõrtelenítés! 

• Szeptember, októberben akciós
árakkal kettõt fizet- hármat kap
(testtájanként) pld.:

• bajusz: 4000 Ft • hónalj: 6000 Ft
• fazon: 6000 Ft

• Szintén õsztõl: mikrodermabrá-
ciós bõrcsiszolás 

• (hegekre, foltokra, pattanásokra,
ráncok ellen!)

Ezúton értesítjük 
Tisztelt Elõfizetõinket,

hogy 2009. augusztus 15-tõl, a
Williams TV új helyen, a Pátria TV

helyén, (191,25 MHz) 
24 órában lesz látható.

Ezzel egyidõben a Pátria TV
megszûnik kínálatunkban.

UPC Magyarország Kft.



7

K Ö Z É R D E K Û

Tisztelt Lakosság!

Üllõ Város Önkormányzata még a 2008.
év végén elvi szinten tárgyalta egy inter-
modális központ elhelyezésének lehetõ-
ségét a településen.
A mai közlekedési – tervezési szóhaszná-
latban a különbözõ közlekedési ágazatok
találkozási pontján kialakuló, jármûvál-
tást lehetõvé tevõ közlekedési terminá-
lokat (közlekedési – építészeti együtte-
seket) nevezzük az új szóhasználattal
"intermodális központnak". Lényege,
hogy egy iparvágánnyal is ellátott állo-
más, kereskedelmi terület legyen, amely
közvetlen kapcsolatot és az átrakodás
lehetõségét is biztosítja a vasúti és közúti
áruszállítás között.
Üllõ területén is, építve az M0 autópálya
és a nemzetközi repülõtér közelségére, a
vasúti - közúti áruszállítás csatlakozási -
átrakási létesítménye lenne a tervezett
terület. A létesítményben a szállítójár-
mûvek cseréje történik, közútról vasútra
kerülnek az áruk és fordítva, valamint a
guruló jármûvek felhajthatnak a vasúti
szállítókocsikra és így kisebb környezeti
kárt okozva haladhatnak tovább. A tö-
megáruk szállítása és a konténeres szál-
lítás egyaránt megvalósítható lenne a ter-
vek szerint.

A tervezett létesítmény bár lokálisan 
– közvetlen környezetében – növeli a

közúti forgalmat, hatásában mégis közúti
forgalomcsökkentõ, a közúthálózatot te-
hermentesítheti a térségben, továbbá álta-
la kiváltható lenne az Állomás utcai
lakókat jelenleg rendkívül zavaró vasúti
rakodóterület (közrakodó), ahol nap, mint
nap szünet nélkül folyik a fémhulladék
tehervagonokra történõ átrakása.

A tervezett intermodális központ a Zsa-
róka hegyi homokbánya kb. 30 hektár
nagyságú területén lenne, amely a bánya-
vagyon kitermelése után már nem alkal-
mas mezõgazdasági mûvelésre.
A központ megközelítése a tervek szerint
a 4. sz. (elkerülõ) út melletti gazdasági
területek és az út határán megépítendõ
feltáró úton keresztül történne, a Zsaróka
út forgalmának csökkentése érdekében.

Ahhoz, hogy a központ feladatának lé-
nyegét elláthassa, új iparvágányok kiépí-
tése szükséges. Az iparvágányok a mai
közrakodó területérõl a Fõváros felé in-
dulnak a mai vasúti pálya mellett. Az
említett 30 ha területen valósulnak meg a
rakodók és az átmeneti tárolást lehetõvé
tevõ raktárbázis. A bányaterület tehát áta-
lakul gazdasági funkciót hordozó közle-
kedési területté. Az új iparvágányokon a
kiszolgálás éjszaka, 22 órától 5 óráig
történik.
A tervezett intermodális központhoz
legközelebb esõ lakott terület a Medikus

utca, amelynek vasút felõli végétõl kb. 
60 m távolságra esik a legközelebbi ipar-
vágány. Ezért az ÁNTSZ a beruházási
terület szabályozásának egyeztetése al-
kalmával elõírta, hogy – mivel a lakosság
életminõségét hátrányosan nem érinthetik
a tervezett változtatások – törekedni kell
olyan mûszaki technológiák tervezésére,
beépítésére, melyek biztosítják, hogy a
lakosság zajterhelése – tekintettel az éj-
szakai órákban is történõ munkavégzésre
– ne növekedjen.

Tisztelt Lakosság!

A tervezett intermodális központ tele-
pülésszerkezeti- és szabályozási terv,
továbbá Helyi Építési Szabályzat módo-
sításának egyeztetési dokumentációját
megtekinthetik, továbbá a fent leírtakkal
kapcsolatban észrevételt tehetnek vagy
kérdést tehetnek fel az Önkormányzati és
Városüzemeltetési Irodán, a Polgármes-
teri Hivatal "B" épületében (a Pénzügyi
Iroda mellett), Oltványi János mûszaki
ügyintézõnél, ügyfélfogadási idõben:

hétfõn: 13:00-18:00
szerdán: 8:00-16:00
pénteken: 8:00-14:00 óra között.

Polgármesteri Hivatal

Intermodális központ létesítése

PÓTFELVÉTELI A HARMÓNIA
ZENEISKOLÁBAN!                    

Kedves Szülõk és Gyermekek!

Ezúton értesítünk minden zenét tanulni vágyó gyermeket
és felnõttet, hogy még korlátozott számban várunk beiratkozókat az 
Üllõi Harmónia Zeneiskolába az alábbi tanszakokra: 
furulya, fuvola, hegedû, magánének, zongora.

A jelentkezés egy játékos meghallgatással egybekötve történik az 
Üllõ, Pesti út 53. szám alatt, minden munkanap 13.00 -19.00 óra között. 
(Tel.: 320-924/1)

Jelentkezési határidõ: 2009. szeptember közepéig.

Nagy szeretettel várnak mindenkit: a Zenetanárok

Tüdõszûrés Üllõn!

Településünkön a 30 év felettiek kötelezõ tüdõ-
szûrésének helye: 
Közösségi Ház, Üllõ, Gyömrõi út 24.
Kérjük az érintett lakosokat, hogy személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat, TB kártyájukat,
valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolásukat
hozzák magukkal. 

Tüdõszûrés ideje:
2009. október 6-tól - 2009. november 5-ig 

• Hétfõ, Szerda: 11.30h-tól - 17.30 h -ig
• Kedd, Csütörtök, 

Péntek: 8h-tól - 13.30 h-ig
2009. október 23. péntek: (ünnep) Nincs szûrés!

Polgármesteri Hivatal

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

Üllõ Város Képviselõ-testületének 2009.
augusztus 17-i ülésén hozott döntéseibõl:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
– elfogadta a településközpontra vonat-
kozó beépítési koncepcióban foglalt rö-
vid- és hosszú távú fejlesztési elképzelé-
seket, javasolta a szabályozási tervének
módosításával járó tervezési feladatok
megrendelését és az államigazgatási
egyeztetési eljárás megindítását. 

– elviekben hozzájárult ahhoz, hogy
Projekt Start Kft. magántulajdonú telke-
ket megvásárolva, privát kórházat, szállo-
dákat, konferencia-központot és az ehhez
tartozó létesítményeket (fitnesz, well-
ness, golfpálya, gyógyfürdõ, úszómeden-
ce, aquapark, éttermek, könyvtár, biokert,
lovaspálya) építtessen, amennyiben a fej-
lesztõk úgy döntenek, hogy településün-
kön kívánják beruházásukat megvalósí-
tani, s Üllõ Város Önkormányzatával Te-
lepülésrendezési szerzõdést kötnek vala-
mint a területre részletes Szabályozási
tervet készítenek.

– döntött nyílt közbeszerzési eljárás
indításáról 
– a 4 tagóvoda játszóterének fejlesztésére
és a Kisfaludy téri épülõ óvoda játszótéri
eszközeinek szállítására.   
– a Kisfaludy téri épülõ óvoda eszközei-
nek, felszerelésének beszerzésére, szállí-
tására. 

– elhatározta, hogy felújíttatja és bõvíti a
Faiskola utcai óvoda udvari kis épületét.
A munkálatokra maximum bruttó 1,3
mFt-ot biztosít a költségvetésben, a
mûködési céltartalék terhére. A munkála-
tok elvégzésére a HSZK igazgatója kér
be ajánlatokat, és a legalacsonyabb aján-
lattevõvel végezteti el a munkát. 

– döntött az önkormányzat vételi jogának
bejegyeztetésérõl – az Állomás utcai
óvoda udvarának bõvítése céljából – a
Füles József és neje üllõi lakosok tulaj-
donát képezõ 1195/1 hrsz.-ú 628 m2

területû ingatlanra. E jog alapján az
önkormányzat 2010. május 31-ig – egy-
oldalú nyilatkozattal – 6,5 millió forint
vételárért megvásárolhatja az ingatlant.
(A vételárból levonásra kerül a korábban
Füles József által vállalt 1,5 millió forint

összegû kötelezettség, mely az Állomás
utca italbolttól a Batthyány u. torkolatáig
tartó, 150 m hosszú útszakaszának
felújítására vonatkozott. Az Önkor-
mányzat által megfizetendõ vételár
összege tehát: bruttó 5 millió forint). 

– eredménytelennek nyilvánította a
Képviselõ-testület a Kisfaludy téri óvoda
építésére vonatkozó Óvodaépítés /09/
Üllõ megnevezésû, egyszerû közbe-
szerzési eljárást, a Kbt. 92/A. §. (2).
bekezdése alapján. Az új pályázat
kiírására még ez évben sor kerül.

– döntött a Sportpálya építéséhez kapcso-
lódóan arról, hogy 
– megfizeti a 3431 hrsz.-ú ingatlan
értékét – 10 millió forintot – a Simex-Bau
Kft. részére, a fejlesztési tartalék terhére,
és ehhez kapcsolódóan módosítja a Kft.
és Üllõ Város Önkormányzat között
létrejött Településfejlesztési együttmûkö-
dési megállapodást.
– engedélyezi 3.000.000.-Ft. összegben
pótmunka kifizetését a Simex-Bau Kft.
részére.

– kihirdette a Víziközmû /09/ Üllõ meg-
nevezésû, egyszerû közbeszerzési eljárás
elsõ részajánlat nyertesének a ROK-LA
Építõipari és Szolgáltató Kft. 1164
Budapest, Fenõkõ u. 2/b. pályázót, máso-
dik részajánlat  nyertesének  az EURO-
ASZFALT Kft. 2225 Üllõ, Zsarókahegy,
053/30 hrsz-ú pályázót, második helye-
zettnek a ROK-LA Építõipari és Szolgál-
tató Kft. 1164 Budapest, Fenõkõ u. 2/b.
pályázót.

– módosította a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló 6/2006. (III.30.) szá-
mú Ö.K. rendeletét. 

– meghosszabbította Gulácsi Beáta üllõi
lakossal a 2005. szeptember 23-án meg-
kötött, a Kistemetõ u. 1. sz. alatti önkor-
mányzati szolgálati lakásra vonatkozó
bérleti szerzõdés idõtartamát további egy
évvel, 2010. augusztus 31-ig.  

– engedélyezte a TIGÁZ-DSO Kft. részé-
re vezetékjog jog alapítását az önkor-
mányzat tulajdonát képezõ 063/3 hrsz.-ú
ingatlanból 3205 m2 területû ingatlan-
részre vonatkozóan. A kártalanítás össze-

gét összesen bruttó 929.450. Ft-ban
állapította meg.

– megemelte – az inflációs rátával – az
önkormányzat tulajdonát képezõ, a
Malom utca és a Dózsa Gy. utca sarkán
található - Nyári György által bérelt 28
m2 területû földrészlet havi bérleti díját
2009. szeptember 1-tõl 1 év idõtartamra.

– vállalta az önkormányzat, hogy az ere-
detileg tervezettnél nagyobb összeget
költ a Damjanich János utca, valamint a
Liszt Ferenc és a Maglódi út burkolatá-
nak felújítására, mert az elnyert pályázati
összegek a tervezettnél alacsonyabbak,
ezért az önerõ magasabb. 

– határozott arról, hogy az Erdõsor utcai
csapadékvíz elvezetésére a Hajcsár utca
végén csapadékvíz szikkasztó rendszert
épít ki. A beérkezõ ajánlatok közül a
legkedvezõbbet kell választani a munkák
elvégzésére. A költségeket a víziközmû-
vek fejlesztésére elkülönített számláról
fedezi.

– hozzájárult az Önkormányzat tulaj-
donát képezõ Üllõ, Pesti út 41. sz. alatti 
9 m2 alapterületû helyiség fûtésének
kialakításához, valamint a csõtörés kö-
vetkeztében megrongálódott épületrész
felújításához. A költségeket a biztosítótól
kártérítésként kapott 1.063.000.-Ft. ösz-
szegbõl, valamint a jelenlegi bérlõ által
fizetendõ 200 eFt-ból finanszírozza. 

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss   ee ll éé rr hh ee tt õõ ss éé gg ee ::
I n t e r n e t : w w w. u l l o . h u  •  Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 2 0 - 0 1 1

Üllõn bababörze 
az alábbi idõpontokban:

2009.szeptember 13., október 11.,
november 15., 

december 13., (vasárnap) 9-13 óráig.

HHeellyysszzíínn::  
A Rossmann mögött lévõ udvarban

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk  
06 20/412-1682,

vvaaggyy  bababorzeullo@gmail.com.
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P Á L Y Á Z A T

Pályázati Hirdetmény

Üllõ Város Önkormányzat (2225 Üllõ,
Templom tér 3.) pályázat útján kívánja
haszonbérbe adni az alábbi önkormány-
zati tulajdonú ingatlanait:

Vecsési határban:

0145/3 hrsz.-ú 17747 m2

0145/16 hrsz.-ú 8861 m2

0145/17 hrsz.-ú 3589 m2

0145/18 hrsz.-ú 21139 m2

0145/19 hrsz.-ú 1114 m2

0145/49 hrsz.-ú 1923 m2

0145/71 hrsz.-ú 74328 m2

0145/73 hrsz.-ú 8033 m2

Pipacs utcában:

0141/10 hrsz.-ú 1632 m2

0141/15 hrsz.-ú 3857 m2

0143/4 hrsz.-ú 4455 m2

0143/7 hrsz.-ú 1513 m2

0143/8 hrsz.-ú 7472 m2

0143/12 hrsz.-ú 2977 m2

0143/15 hrsz.-ú 2027 m2

0143/17 hrsz.-ú 998 m2

0143/18 hrsz.-ú 1518 m2

0143/21 hrsz.-ú 2215 m2

0143/33 hrsz.-ú 7523 m2

0143/34 hrsz.-ú 1198 m2

0143/35 hrsz.-ú 3987 m2

0143/42 hrsz.-ú ingatlanból 1531,6 m2

A haszonbérleti díj minimum összege: 

• a Pipacs utcában 5.000.-Ft./hektár/év
• egyéb területeken (Vecsési határban)

4.000.-Ft./hektár/év

A haszonbérlet idõtartama: 1 év.
Pályázni jogosult bármely természetes és
jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyúj-
tani, s annak tartalmaznia kell:

a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a haszonbérbe venni kívánt ingatlan

hrsz.-át, területét,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó

a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllõ Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalához cí-
mezve kell benyújtani, határideje: 
2009. szeptember 20.
Felhívjuk a T. haszonbérlõk figyelmét,
hogy a Termõföldrõl szóló 1994. évi IV.
törvény értelmében: 

A termõföldre és tanyára az alábbi sor-
rendben elõhaszonbérleti jog illeti meg:

a) a volt haszonbérlõt, illetve ha a volt
haszonbérlõ a tulajdonos hozzájáru-
lásával ültetvényt telepített vagy
halastavat létesített, az általa kijelölt

személyt feltéve, hogy a haszonbérlet
nem a tulajdonos azonnali hatályú fel-
mondása következtében szûnt meg;

b) a helyben lakó szomszédot;
c) a helyben lakót.

A b)-c) pontjában meghatározott jogosul-
ti csoportokon belül az elõhaszonbérleti
jog gyakorlásának sorrendje a következõ:

a) a családi gazdálkodó;
b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal

rendelkezõ õstermelõ, egyéni mezõ-
gazdasági vállalkozó;

c) jogi személy és jogi személyiség
nélküli más szervezet.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kívül-
álló személy által vállalt feltételeket az
elõhaszonbérletre jogosult (jogosultak)
vállalják, részükre kell haszonbérbe adni
a termõföldet. 
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a
pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a
legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 
A pályázatok elbírálásának idõpontja: a
pályázat benyújtását követõ Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottsági
ülés. 
Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal B.
épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál
lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék)

Üllõ Város Önkormányzat

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

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

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

Egyesület: 20/223-7181

Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

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

Gyógyszertárak:
• Csillag Patika: 29/320-940

• Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
• Szent Benedek Gyógyszertár: 

29/322-002

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

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

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

06-40/383-838 (lakossági)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

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

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

• 2. sz. (Gyöngyvirág tér 1/a): 
29/320-022

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

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

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

• Civil Központ: 29/321-876

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

Hasznos telefonszámok�

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

Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, 
és Krisztus rád ragyog.

(Ef 5,14)

AZ ÜLLÕI KATOLIKUS PLÉBÁNIA FELHÍVÁSA

Ma egyre többen érdeklõdnek az ún. nagy kérdések 
(Isten, az élet értelme, halál, örök élet, feltámadás, boldogság)

iránt. Ezekre választ és eligazítást kaphatsz a katolikus 
plébánián, a szeptember 2. felében induló kurzuson.

Mindenképpen jelentkezz, ha:

- egy megértõ, baráti közösségbe szeretnél tartozni,
- vagy egyszerûen csak érdeklõdsz a vallási kérdések iránt,
- néhány éven belül templomi esküvõt szeretnél,
- illetve olyan kérdésed van, amire még senki sem tudott válaszolni.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés: 
mielõbb a plébánián.

Cím: Üllõ, Templom tér 4.
Tel.: 29/ 320-038

Korosztály: Elsõsorban fiatal felnõtteket várunk.

A KURZUS INGYENES, LENDÜLETES ÉS FIATALOS LESZ,
EZÉRT HA CSAK EGY MINIMÁLIS ÉRDEKLÕDÉS ÉS

NYITOTTSÁG VAN IS BENNED, GYERE EL. 
SZERETETTEL VÁRUNK.

A szent kurzus
Elsõként tisztázzuk, mit is takar a félig tréfás becenév. A szent
kurzust az Üllõi Katolikus Plébánia indította fiatalok számára,
felnõtt pasztorációs céllal. 
A korábbi idõkben a hitoktatás egyet jelentett a gyerekek hit-
tanításával. Mára azonban nemzedékek nõttek fel hittani alapok
és hitre nevelés nélkül. A családokban a hiteles keresztény ér-
tékrend felmutatása és megélése nélkül a gyermekek hitoktatása
támasz és követendõ példa nélküli ismeretanyag marad csupán.
Ezért a szülõk hitbeli ismereteinek megszilárdítása, szükség
esetén akár az alapok lerakásától kezdõdõ felépítése, kulcsfon-
tosságú a keresztény család létrejöttéhez. 
Erre hív minden érdeklõdõ és nyitott fiatal felnõttet Kornél atya.
De álljunk meg egy pillanatra a becenévnél, és vegyük komo-
lyan egy rövid gondolat erejéig. 
A 

”
szent” szó kétféleképpen is értelmet nyer a kurzus céljaiban.

Egyrészt az elmaradt, fel nem vett szentségekre utal – kinek a
keresztség, kinek az elsõáldozás, míg másnak a bérmálás – ez.
Másrészrõl arra a morális értékrendre mutat, amely a tökéletes-
ségre való szüntelen törekvés Isteni parancsa: 

”
Legyetek szen-

tek!” 
A szeptemberben kezdõdõ összejövetelek heti rendszeresség-
gel, a húsvéti idõszakig tartanak. A csoport több lehetõség közül

választva, a mindenki számára elfogadható napot és idõpontot
jelöli ki a találkozásokra, szem elõtt tartva, hogy ezekre az
összejövetelekre leginkább munka után, a koraesti órákban nyí-
lik lehetõség.
Az órák felépítésüket tekintve elõadásból, majd az elõadásokat
követõ eszmecserébõl, a hallottak továbbgondolásából állnak. 
A legutóbbi kurzus egyik résztvevõjeként megtapasztalhattam,
hogy a hit ismeretének és megélésének útján a köztünk, részt-
vevõk közt lévõ távolság feloldódik a feltett kérdésekre adott
válaszokban. Még az elsõ hallásra megmosolyogtatónak tûnõ
kérdés is olyan formán kerül megválaszolásra, amely elgondol-
kodtatja az ok nélkül elbizakodottakat és kimerítõ választ ad a
kérdezõnek. 
Ki-ki más hittani ismerettel, különbözõ stációját járta, járja
hitéletének. Útjaink is mások. Azonban ezek a különbözõségek
eltörpülnek, majd eltûnnek a közös és egységes célunkban, a
keresztény élet útjának keresésében.
Úgy hiszem és tapasztalom, hogy ehhez az útkereséshez ad biz-
tos térképet és tévedhetetlen iránytût a kurzus. Bátran bíztatok
hát mindenkit, hogy fontolja meg a plébánia felhívását, és
amennyiben úgy érzi, hogy az összejövetelek akár egyetlen
célkitûzésével azonosulni tud, ne habozzon jelentkezni!

Pesti Zsolt

B E S Z Á M O L Ó

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
aki személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával támogatta az Üllõi Temp-
lomért Alapítványt (2225 Üllõ, Templom
tér 4.).
A 2007. évi szja 1% felajánlások össze-
gének kiutalására 2008. október végén
került sor. Ez 700.576 Ft volt, melybõl
52.637 Ft-ot az idei évben (2009-ben)
hittanos táborra és kirándulásra költöt-
tünk el. A kapott összegbõl a maradék
647.939 Ft-ot – mely jelenleg az Ala-
pítvány bankszámláján kamatozik – tar-
talékként kezeljük, amely remélhetõleg
még a 2009. év folyamán felhasználásra
fog kerülni, a Kuratórium döntése alap-
ján feltehetõen a templom lábazati vako-
latának helyreállítására fogjuk fordítani.
A számviteli törvény szerinti, 2008. évi
egyszerûsített beszámoló megtekinthetõ
a plébánián.
Az Alapítvány bankszámlaszámára év
közben is várjuk adományaikat, ame-
lyekrõl természetesen adóigazolást tu-
dunk kiállítani:
Üllõi Templomért Alapítvány
10103881-49947500-01000005

Zubor Krisztina
kuratóriumi tag

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

w w w . u l l o i m e c e n a s . h u
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H I T É L E T

500 éve született Kálvin János ((11550099--  11556644))

”
A kiválasztás célja a megszentelõdés. 

Ennek inkább megszentelt életre kell ösztönöznie minket ahelyett, 
hogy kibúvóként szolgálna lustaságunkra. (…) 
Mivel nem tudjuk, hogy ki van kiválasztva 
és ki nincs kiválasztva, az a kívánság késztessen bennünket, 
hogy bárcsak mindenki üdvözülne.”   

(Institutio III,23,12.14)

Kálvin születésének 500. évfordulóján 1509
július 10-ét követõen az Üllõi Református
Egyházközségben családi délután keretén belül
emlékeztünk meg a kálvinizmus atyjáról.
Felmerült a nagy kérdés, mit köszönhetünk 
Kálvinnak, s szembesültünk azzal, hatása nem-
csak keresztyén nevünkben; – kálvinisták – 
él tovább, hanem észrevétlenül alakítja, formál-
ja gondolatainkat akkor is, ha azt mondjuk,
keveset tudunk róla.

Kálvin János ( 1509- 1564)

Református családi tábor Hejcén

2009. augusztus 10-16 között az Üllõi Református
Egyházközség családi tábort szervezett Hejcére, egy
pici faluba a Zempléni-hegységben. A falu csak
egyetlen irányból közelíthetõ meg, a Vizsoly mellett
fekvõ Vilmány községen át.
A csoport egyik fele vonattal, a másik autókkal érke-
zett, az autósok az állomáson várták a többórás vonat-
út után érkezõket. 
Közös áhítatok, kirándulások, Vizsolyba való gya-
logtúra, íjászkodás, mûvészi kivitelezésû fafaragá-
sok, szobrok megtekintése, hegymászás mellett a fel-
nõttek és gyermekek számára külön programok is voltak. Míg a gyermekek bibliajelzõket, papírmasét

készítettek, a felnõttek kisebb csoportban bibliaolva-
sási szokásaikról elmélkedtek. Személyes bizonyság-
tételeken keresztül estébe nyúló egyéni és közös
beszélgetésekre került sor istenkeresésükrõl, formál-
tatásunkról. Az utolsó nap egy megismételt túra volt
a repülõgép szerencsétlenség helyszínére, mivel elõ-
zõleg a cél elõtt megtorpant a csapat. Bátor kitartó,
bár izzadságcseppjeivel küzdõ kicsiny 

”
sereg” gyõ-

zelemittasan vetélkedõvel folytatta a napot, melyet
este tábortûz koronázott meg.

Kun MáriaA csoport egyik fele a kastélyudvarban

Az emlékmûnél
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Egészség és önvédelem

Egyre több olvasmány, érdekes cikk jele-
nik meg a médiában az egészséges élet-
módról, a betegségek legyõzésérõl, a fo-
gyókúrákról és hasonló egészségügyi
témákról. Szeretem ezeket a cikkeket ol-
vasgatni, mert mindig mosolyt csalnak az
arcomra a múlt század tévhihedelmei,
placebói és a "fogyi" termékek kihagy-
hatatlan ajánlatai. Talán nehéz szem-
besülnünk a ténnyel: az egészségünk a mi
felelõsségünk, a testünket nekünk kell
karban tartanunk, nem különféle gyógy-
szerek, étrendkiegészítõk, vagy gyógy-
teák oldják ezt meg helyettünk. 
A Seiken Egyesület több mint tíz éve
jelen van az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában, azóta hirdetjük, hogy az
egészségünkért magunknak kell tennünk,
a mozgás, a fegyelem és az önvédelem
hatásos kombinációja pedig valódi fegy-
ver lehet a harcunkban. 
Egyesületünk elnöke, Benyó Lipót (JKA.
4.Dan) szerint a gyermekek, fiatalkorúak
és a felnõttek egyaránt elkezdhetik a
Karate gyakorlását, melynek mozgás-
anyaga végsõ soron a japán mozgáskul-
túrában maga a gimnasztika. Az egész-
ségre gyakorolt hatása minden orvos
szerint rendkívül pozitív. A mezítlábas
gyakorlás elõsegíti a talp, a cipõ miatt
elpuhult, fáradt izmainak stimulálását,
mellyel a lúdtalp hatékonyan kezelhetõ.
A talpon lévõ akupresszúrás pontok min-
degyike folyamatos ingerlés alatt van, ez
pedig a szervek egészséges vérellátásá-
nak fontos eszköze. Tovább haladva a

boka, térd és csípõ izületek egészséges és
irányított mozgásával kiküszöbölhetõek
az "x-láb" és az "ó-láb" ismert tünetei.
Mindezek hatására a gerincferdülés, mely
legtöbbször a helytelen tartástól alakul ki,
szintén kezelhetõ. A test megerõsödik, az
izmok vastagodnak, az izületek, ínsza-
lagok erõsebb igénybevételt is kibírnak.
Az egyenes tartás és a helyes mozgás
megtanulásával javul a keringés, mely
fõleg az agy szellemi tevékenységeiben

észlelhetõ. Maga a mozgásanyag helyes
megtanulása éveket vesz igénybe, ez alatt
pedig nem csak a test fejlõdik, hanem a
jellem is.
Egyesületünk üllõi munkássága során
gyakran találkozott problémás gyer-
mekekkel, akiknek a Karate hasznukra
vált a fejlõdésben,  tanulásban. Célunk
azóta is változatlan: egészséges fiatalokat
nevelünk a Karate segítségével. Sokan
úgy gondolják, hogy ez csupán küz-
delem, harc a másikkal, vagy egy szigorú
és önbíráskodó sport. Mások szerint
pedig egy gyenge, életbe nem átültethetõ
elemekbõl álló küzdõsport, hatástalan
technikákkal. 

Az, hogy a Karate harc és küzdelem, igaz
állítás. De nem másokkal, vagy mások
ellen. A harcmûvészet ebben különbözik
a sporttól. A harcmûvészet célja saját
magunk legyõzése, míg a sportban má-
sokkal versengünk. Hosszú évek kõ-
kemény munkája, kitartás, szellemi erõ és
legfõképpen alázat kell hozzá, hogy vala-
ki Mesterré válhasson. 
Sajnos, tíz éves fennállásunk alatt sok
nagyon tehetséges karatékát vesztettünk
el, mert az alázat a Karate iránt nem volt
meg bennük. Ennek ellenére, miután
három éve magam vezetem az edzéseket,
kijelenthetem, hogy ebben is sokat fej-
lõdött Üllõ és az üllõi fiatalok. Egyre
több olyan fiú és lány kapcsolódik be az
edzésbe, akik szeretik ezt csinálni, és elég
alázat van bennük ahhoz, hogy lehessen
is tanítani õket erre a csodálatos mû-
vészetre. 2009-ben két kiváló teljesít-
ményt is sikerült elérnünk versenyeken,
bár hangsúlyozom, hogy a versenyzés
nem tölt be fontos szerepet egyesületünk-
ben. A Seiken Egyesület mindig is egyet
jelentett a tradíciók maximális szinten
történõ követésével, mind a gyerekek ne-
velésében, mind pedig a technikák, for-
magyakorlatok oktatásában. 

Elérhetõség: 06-30 981-9052, vagy az
Iskolában az edzések ideje alatt: 
H-CS 16.00-17.30 óráig
Web: www.seiken.extra.hu

Sárai Dávid

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2009. szeptember
26-án (szombat) átadásra kerül az
Üllõ Város Önkormányzata és a
SIMEX-BAU Kft. együttmûködé-
seként felépített Városi Sporttelep. 
Az átadó ünnepségre egész napos
programok, változatos és szórakoz-
tató mûsorok keretében kerül sor,
melyrõl hamarosan részletesen
tájékoztatást adunk városszerte meg-
jelenõ plakátokon, illetve Üllõ Város
hivatalos honlapján (www.ullo.hu).

Üllõ Város Önkormányzata

Férfi kézilabda Pest megyei I. o. bajnokság programja:
Szeptember 19-én, szombaton 16 órakor: Üllõ SE - Újlengyel DSE
Október 4-én, vasárnap, 15 órakor: Üllõ SE - Pilisi LK-LEGEA

Férfi felnõtt futsal NBI:
Szeptember 28-án hétfõn 19.30-kor Üllõ FC Csõ-Montage - FTC Goldball
Október 12-én hétfõn 19.30-kor Üllõ FC Csõ-Montage - MVFC-Berettyóújfalu

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

Sportcsarnok szeptemberi – októberi programja
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A Közösségi Házban!

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

Jelentkezés a szervezõknél:

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

Fotószakkör indul Üllõn
szeptemberben!

I N F O R M Á C I Ó K

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

A Vargha Gyula Városi Könyvtár
és az 

Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub 
meghívja Önöket 

az alábbi kiállításokra

Hájas Ferenc festõmûvész kiállítása
2009. 09. 11. 17 órai kezdettel

A kiállítást megnyitja: 
Vida Ary költõnõ 
A kiállítás megtekinthetõ: 
2009. 09. 11-20-ig

Görög Béla, Jóna János,
festõmûvészek kiállítása 
2009. 09. 24. 16 órai kezdettel

A kiállítás megtekinthetõ: 
2009. 09. 24-10. 08-ig a Könyvtár
nyitva tartási idejében

A kiállítás helye: 
Vargha Gyula Városi Könyvtárgaléria
Üllõ, Vasadi út 1.

EEZZOO  KKlluubb  aa  KKöönnyyvvttáárrbbaann
szeptember 25-én, 18 órai kezdettel.

Érdeklõdni: Hera László,  •  Telefon: 06-30/952-4875

Szeretettel várunk mindenkit!

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak, mozgásszervi
betegségek 

gyógyítása, kezelés háznál is.

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

tisz, talp- és gyógymasszázs.

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

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

1969. január 30-án, az Apple Studio háromemeletes épületének tetején kon-
certezett a Beatles. Ez volt a legendás zenekar utolsó fellépése. London köz-
lekedése megbénult.
2009. szeptember 19-én, 19 órakor kezdõdik a régi üllõi sportpálya öltözõjének
tetején a Black Birds Együttes tetõkoncertje.

Ezek a fiúk idén harmadszor Liverpoolban turnéztak. Õk voltak az idei Beatles
Fesztivál fõzenekara.

Reméljük, hogy Üllõn is olyan fergeteges sikerük lesz, mint Liverpoolban.
Várunk mindenkit, aki szívesen bulizna a Beatles legjobb zenéire.

Jegyek a Közösségi  Házban kaphatók 2000 Ft-ért.
Érdeklõdni a 321-933-as telefonszámon lehet.
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É L E T M Ó D

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N  •  M á r  a  T- K á b e l  p r o g r a m c s o m a g j á b a n  i s !
A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r  •  Ismétlés: vasárnap 15 óra, kedden 19 órakor

www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

A pollenallergia kezelése 
homeopátiával
Az allergia, mint fogalom...

Mi is az allergia?
Az allergia az immunrendszer téves mû-
ködése. A környezet ártalmatlan anyaga-
ira (pl. virágpor) a szervezet úgy reagál,
mintha veszélyesek lennének, és ellen-
anyagok termelését indítja be ellenük.
Az allergiás hajlam öröklõdik. A geneti-
kai hajlam és a környezet hatása alakítja
ki késõbb az allergiás betegséget.
Az allergiás náthát okozó allergén anyago-
kat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

Szezonális allergiát okozó allergének:
• kora tavaszi idõszakban:virágzó fák

pollenjei
• tavasz vége, nyár eleje: pázsitfûfélék,
• nyári idõszak:parlagfû, üröm, libatop,

útifû és a különbözõ gombaspórák.

Egész évben tartó, folyamatos, vagy vissza-
térõ allergiás nátha, melyet házon belüli
allergének váltanak ki, pl.:

• atkás házipor,
• háziállatok szõre, testnedvei, csótány

ürüléke.

Foglalkozással kapcsolatos allergiát oko-
zó anyagok: 

• laboratóriumi állatok,
• liszt,
• latex, antibiotikum, gyógyszerek,
• festékek.

Az allergiás szénanátha
Napjainkban az allergia leggyakoribb
megjelenési formája a szénanátha néven
ismert tünet együttes. A legtöbb családot
érinti ez a kellemetlen betegség. A széna-
náthát, vagy allergiás náthát a nyálkahár-
tyára kerülõ idegen anyagok (virágpor,
atkás házi por, állatszõr, stb.) váltják ki.
Jellegzetes orrdugulással, tüsszögéssel
könnyezéssel, szemviszketéssel jár. 

Az allergia következtében csökken a be-
teg szaglása, köhögés, nehézlégzés léphet
fel. A tünetek a hét több napján fennáll-
nak. Hazánkban minden ötödik ember
szenved allergiás tünetektõl. Ez lehet idõ-
szakos, egy bizonyos növény virágzásá-
hoz kötött. Ilyen pl. a leggyakrabban elõ-
forduló parlagfû allergia. A szezonális al-
lergia esetén a tünetek súlyosságát a leve-
gõben szálló pollen mennyisége határoz-
za meg. Esõs idõben a tünetek enyhülnek,
meleg, szeles idõben fokozódnak. A virá-
gok és egyes ételek között keresztallergia
is fennállhat. Parlagfûre érzékenyeknél a
dinnye vagy a banán fogyasztása okozhat
keresztreakciót. Szerencsés esetben a
tünetek enyhék., de néha olyan súlyosak-
ká válhatnak, hogy zavarják az alvást, ál-
landó rossz közérzetet okoznak, esetleg
nehézlégzés is kialakulhat.

Túlélési tanácsok allergiásoknak
– A levegõ pollentartalma reggel 10 óra
elõtt a legmagasabb. Ilyenkor érdemes az
ablakot zárva tartani. Szellõztessünk éjsza-
ka, illetve használjunk pollenszûrõs hálót.
Szeles, száraz, meleg idõben nagyobb a
levegõben keringõ pollenek mennyisége.
– A szabadban takarjuk le a hajunkat, és
viseljünk napszemüveget! A napszemü-
veg csökkenti a kötõhártyára jutó pollen
mennyiségét.
– A barlangok levegõje pollen és csíramen-
tes. Ha tehetjük, kiránduljunk barlangokba!
– A pollenre érzékeny emberek gyakran
allergiásak gyógynövényekre is, kerüljük
a gyógyteák fogyasztását!
– Kerüljünk minden irritáló anyagot (do-
hányfüst, kipufogógáz)!
– A kerti munka (fûnyírás, gereblyézés,
stb.) felkavarja a polleneket. Kertészke-
dés közben akár viseljünk pollenszûrõ
maszkot!
– Allergiás idõszakban érdemes gyakran
zuhanyozni és hajat mosni!
– A legtöbb autó pollenszûrõs, menet
közben tartsuk zárva az ablakokat!

– Erõs orrtünetek esetén, ha nincs kéznél
gyógyszer, mossuk ki tiszta vízzel, vagy
fiziológiás sóoldattal az orrot.
– Allergiás idõszakban a ruhákat inkább
házon belül szárítsuk!
– Allergiás betegeknél a legjobb válasz-
tás, ha nyáron a tengerpartra mennek nya-
ralni. Nádasok mellett, nagyobb tavaknál
a tünetek erõsödhetnek.

Az allergiát homeopátiás módon több-
féleképpen lehet kezelni. A homeopátiás
terápia különlegessége, hogy a betegsé-
get nem diagnózisként, hanem az egyénre
jellemzõ tünetek összességeként kezeli.
Logikus, hiszen egy náthát sem élünk meg
azonosan. Az allergia is számos külön-
bözõ formában létezik. Van aki tüsszög,
más viszketõ kiütésektõl szenved, akad,
akinek eldugul az orra, viszket a száj-
padlása és még sorolhatnánk.

Szezonban lehet az egyéni tünetekre ho-
meopátiás szert választani, orvosi, gyógy-
szerészi tanács, vagy könyvek alapján.
Például a vizes orrot maró náthát tüsszö-
géssel, és nem irritáló könnyezéssel a
homeopátia a hagymából hígított szerrel
gyógyítja. Gondoljunk bele, mit tapasz-
talunk hagymavágás közben? A lényeg
egyszerû. Azt az anyagot vesszük be
homeopátiás hígításban, ami hígítatlan
formában elõidézné a hasonló tüneteket.
A szénanátha krónikus betegség. Gyógyí-
tása tünetmentes idõszakban jól megvá-
lasztott alkati szerrel történik. Az alkati
szert a homeopata orvos a beteg érzelmi,
fizikai és általános tüneteinek összessé-
gére állapítja meg.
A szénanátha akut tünetei azonban házi-
lag is enyhíthetõk tüneti szerekkel. A ho-
meopátiás szerek a beteget tünetmentessé
teszik. Végleges megoldást azonban az
alkati kezelés jelent.

Szerkesztette: 
dr. Lõréné Rónaszéki Beáta

OKTÓBER  3.,     AUSZTRIA, ROSENBURG – indulás: 5:30

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

Elérhetõség: 

dr. LÕRÉNÉ RÓNASZÉKI BEÁTA 06-20-383-8194 

TKM ÜLLÕI SZERVEZET 2009 II. FÉLÉVI PROGRAMJA



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

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

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

CCSSAALLÁÁDDII  NNAAPPKKÖÖZZII  ÜÜLLLLÕÕNN!!

- kis létszámú csoport
- változatos étrend
- játékos angol nyelv, zenés Manó torna
- gyermekfelügyelet 1,5 éves kortól
- szobatisztaságra és önállóságra szoktatás
- szép beszéd kialakulásának elõsegítése
- gyermekfelvétel folyamatosan, 
- délutáni napközi iskolásoknak

TTeelleeffoonn:: 06 30 580 64 73

Dr. Csákabonyi Beáta 
ügyvéd

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

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

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

és szervizelése
• Notebook-ok forgalmazása, bõvítése 

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

Tekintse meg folyamatosan frissülõ árlistáinkat
weboldalunkon!

CCrreeddiiggeenn áruhitel gyors ügyintézéssel!

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::

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

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

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

HHééttkköözznnaappookkoonn

1122::0000--1133::0000  

eebbééddsszzüünneett!!



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

dr. Makkos 

Ingatlan Centrum zrt.

Hoffmann Mária tanácsadó

Telefon: 06-70/384-72-83

E-mail: hoffmannmaria@ingatlandoktor.com

Cím: Vecsés, Telepi út 35.

Hívjon bizalommal!

• Ingatlanközvetítés

• Hitelügyintézés

• Teljeskörû biztosítás 

ügyintézés



Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami 
a villanyszereléshez kell!

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

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

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

2225 Üllõ, Pesti út 212.

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

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

Ügyfeleink részére Üllõn és környékén 

ingatlanokat keresünk és kínálunk.

HITEL- ÉS INGATLANIRODA ÜLLÕN

• jelzálog
• szabad felhasználású

hitelek
• személyi hitelek

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

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

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

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

a Lovasbolt mellett.)

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

alomhaus@gmail.com

ÜLLÕ Sportliget Lakóparkban 
újépítésû sorházak 

33m2- tõl 48m2- ig,  10,9 MFt-tól.

Aerobik és Nõi torna 
a Sportcsarnokban

Kedden és Pénteken 18:00-19:00: 
••  aallaakkffoorrmmáállóó,,  ttaarrttáássjjaavvííttóó  óórraa
(Callanetics, Pilates gyakorlatokból összeállított program az
idõsebb korosztály számára is)

19:00-20:00: 
••  zzssíírrééggeettõõ,,  eerrõõssííttõõ  óórraa
(steppad, gimnasztika-labda, súlyzók használatával végzett
gyakorlatsor, havonta egyszer-kétszer kickbox órák)

Amit hozni kell: 
váltócipõ, kényelmes ruha, törölközõ, szénsav-mentes víz, polifoam.

Foglakozások díja: 500.- Ft/óra
Információ: Béky Ari okleveles aerobick oktató Tel.: 06-30/748-3058

Mindenkit szeretettel várok!



Üllõ új építésû részén, mediterrán 
lakóparkban, napkollektoros lakások

Akciós ajánlatainkról a  www.napraforgoliget.hu weboldalon tájékozódhat.

8.990.000. Ft-tól eladók.

Nyár végi kiárusítás ! ÕSZI  AKCIÓ!
HASZNÁLT NÕI, FÉRFI ÉS GYERMEK RUHA        

pólók, shortok: 200-250 Ft
halásznadrágok, szoknyák, ruhák: 400 Ft

Õszi nõi, férfi és gyermek felsõk: 200-490 Ft-ig 
férfi pólók, ingek: 250-400 Ft-ig

AAmmeerriikkaaii  ééss  aannggooll  áárruukkéésszzlleett!!

2225 ÜLLÕ, PETÕFI S. U. 29.
H-P: 8-18  óráig
Sz  : 8-13  óráig

Sok szeretettel várjuk üzletünkben!       
Árukészletünket folyamatosan újítjuk!   

www.calibraplusz.gportal.hu • Tel.: 06-70/610-2930



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                   Tanfolyam kezdés: szeptember 16.

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

Mûszaki vizsga akció!

Minden gépjármûre! 

8500 Ft + hatósági díj 
A vizsga a helyszínen megvárható

Kevesebbért, mint gondolná!

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..
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Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest **** szállodában mûködik, 

ahol a legmodernebb eszközökkel, kellemes környezetben a fogfehérítéstõl, 

a fogszabályozáson át a legbonyolultabb szájsebészeti beavatkozásig 

minden felmerülõ fogászati problémájára megoldást kínálunk.

Fõ profilunk a fogászati implantátumok beültetése, 
amihez az Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintõ 

DDeennttii® Implantációs rendszert használjuk.

Orvoscsapatunk a magyarországi fogorvoslás prominens személyiségei, 
élükön Doc. Dr. Vajdovich Istvánnal, 

aki Közép-Európában elsõként kezdett kutatásokat végezni 
fogászati implantológia területén.

KKéérrjjeenn  iiddõõppoonnttoott  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhheettõõssééggeekk  vvaallaammeellyyiikkéénn::

Denti Implant Clinic

2220 Vecsés, Lõrinci út 130/a.
Tel: 06/29-55-72-55
Fax: 06/29-55-72-56
Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu
Skype: dentiimplantclinic
Web: www.dentident.hu

Nyerje vissza egészséges mosolyát Ön is!

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!
MMEERRTT  AA  MMOOSSOOLLYY  MMIINNDDEENNKKIIÉÉ!!


