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”
LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN,

SZELLEMEIKBEN, A HONSZABADSÁG ISTENÉNEK

LEGJOBB ÁLDÁSAIVAL AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGON KERESZTÜL.”
(Kossuth Lajos)

Kazinczy Lajos

(Széphalom, 1820. október 20. 
– Arad, 1849. október 25.)

Évfordulók

• 80 éve, 1929. október 23-án 
hunyt el Heim Pál magyar 
gyermekgyógyász, egyetemi tanár 

• 80 éve, 1929. október 28-án 
hunyt el Osvát Ernõ szerkesztõ, 
kritikus, író, a Nyugat egyik alapítója 
és haláláig szerkesztõje.

• 100 éve, 1909. október 16-án 
született Mezey Mária magyar 
színmûvésznõ.

• 100 éve, 1909. október 15-én született
Dobrovits Aladár mûvészettörténész,
egyiptológus, muzeológus, egyetemi
tanár, az ókori Kelet kutatásának kiváló
képviselõje.

• 160 éve, 1849. október 25-én 
végezték ki Kazinczy Ferenc 
legfiatalabb gyermekét, az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc hõs 
ezredesét, a 14. aradi vértanút: 
Kazinczy Lajost.

• 170 éve, 1839. október 29-én született
Steindl Imre építõmûvész, mûegyetemi
tanár, akadémikus, a magyar historizáló
építészet egyik legkiválóbb képviselõje,
az Országház tervezõje.

• 250 éve, 1759. október 27-én született
Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás
vezéralakja.

TTIISSZZTTEELLEETTTTEELL
MMEEGGHHÍÍVVJJUUKK  
ÖÖNNÖÖKKEETT  AAZZ  11995566--ooss  

FFOORRRRAADDAALLOOMM
MMEEGGÜÜNNNNEEPPLLÉÉSSÉÉRREE

melyet 2009. október 23-án,
(pénteken) 10 órakor tart
Üllõ Város Önkormányzata a

XXXX..  SSZZÁÁZZAADD
HHÕÕSSEEIINNEEKK  
ÉÉSS  ÁÁLLDDOOZZAATTAAIINNAAKK
EEMMLLÉÉKKPPAARRKKJJÁÁBBAANN..
(Rossz idõ esetén a Közösségi
Házban 2225 Üllõ, Gyömrõi u. 24.)

A mûsort az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tanulói
adják. 
BBeesszzééddeett  mmoonndd::  
Kissné Szabó Katalin, 
Üllõ Város Polgármestere

A mûsor után koszorúzás-
sal tisztelegnek az '56-os
forradalom emléke elõtt
Üllõ Város intézményei, a
politikai pártok és a civil
szervezetek képviselõi. 

A megemlékezésre min-
denkit szeretettel várunk.

Üllõ Város Önkormányzata
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Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsõs segítség:
Bogdánné Éva, Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.

Ez a történet 2008 április 18-án kezdõdött...

Alapkõletétel – 2008. 04. 18. Alapkõletétel – 2008. 04. 18. Pályakimérés – 2008. 07. 27.

Alapozás – 2008. 08. 19. Építkezés – 2008. 08. 19. Egyengetés – 2008. 09. 12.

Építkezés – 2008. 10. 06. Fûrakás – 2008. 10. 21. A fû – 2008. 10. 21.

Zuhanyzók – 2008. 12. 16. Készül a lelátó – 2009. 01. 15. Villanyszerelés – 2009. 05. 04.

Kész a pálya – 2008. 07. 13. Átadás – 2009. 09. 26. Átvétel – 2009. 09. 26.

A fotósorozatot Kiss Sándor készítette.
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Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, 
Tisztelt Sportolók és Sportszeretõk!

Engedjék meg, hogy köszöntsek minden kedves vendéget.
Köszönjük mindannyiuknak, hogy eljöttek és velünk ünnepelnek!

Kedves megjelentek!

”
Az élet nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

türelem játékok.”
Márai Sándor gondolata a mai ünnepünk jelmondata is

lehetne. A Sportcsarnok után elkészült ez a sport komplexum is.
Egy komoly türelemjáték, egy közös erõfeszítés és összefogás

végeredménye.
Hála a megálmodóknak, hogy nagy szabad tereket terveztek a

pályák köré, így városi rendezvényeink közül több is méltó
helyre kerülhet. A sport nemcsak küzdelemrõl és mérkõzésrõl,
de szeretetrõl, összetartozásról, egymás segítésérõl és a közösen
eltöltött idõrõl is szól. Feladatunk, kötelességünk, hogy ebben a
város presztízsét is növelõ objektumban, a rendezvények, mér-
kõzések megtekintése, igazi családi program, kikapcsolódás
kell, hogy legyen.

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ebben
a 225 millió forintot érõ projektben, önerõs beruházásunkban
mely remélhetõleg szebbé, jobbá és egészségesebbé teszi közös-
ségünk életét.

Tisztelt Vendégeink!

Ennek az üzleti megoldásnak, ami alapján a Sportcsarnok és
ez a Sporttelep felépült, a lényege az, hogy földterületért cse-
rébe a beruházó felépít egy nemzetközi normáknak megfelelõ
sportcsarnokot és egy színvonalas edzõpályával, centerpályá-
val, lelátóval illetve kiszolgáló egységekkel ellátott labdarúgó
komplexumot. Természetesen ennek a megoldásnak sok buk-
tatója, eredendõ hátránya van.

A szerzõdés aláírása után a beruházó bizonygathatja, hogy a
beruházás neki sokkal többe kerül és igyekszik a költségeket
csökkenteni, akár a minõség rovására is. 

A másik fél pedig állíthatja, hogy az Õ ingatlana viszont egy-
re többet ér.

Nálunk sem – már a kezdetektõl fogva – volt problémamentes
a mai átadáshoz vezetõ út. De a kölcsönös kompromisszum-
készség, egymás gondjainak megértése, egymás tisztelete, türe-
lem és a Simex munkatársaival, valamint Gyulai Lászlóné Ágnes
asszonnyal már a Sportcsarnok építése során kialakult elõrevivõ
párbeszéd, átsegített minden gondon.

Amikor mindenhonnan csak a rombolás, leépítés, bezárás, visz-
szafejlesztés hírei érkeznek, sok ember példás összefogásának
eredményeként, mi most ünnepelhetünk. 

Tisztelt Jelenlévõk!

Ez a létesítmény, azon túl, hogy otthont ad a versenysportnak,
remélhetõleg – a sportcsarnokhoz hasonlóan – az utánpótlás
bázisnak is helyt fog biztosítani.

Mert mindenki a jövõnek épít, alkot. Mindannyiunk felelõssé-
ge, városi vezetõknek, sportvezetõknek, szülõknek, hogy a felnö-
vekvõ generáció testben és lélekben is erõs legyen. A rend-
szeres sportolás önismeretre, alázatra, ugyanakkor egészséges
önbizalomra, csapatszellemre, egyszersmind felelõsségvállalás-

ra nevel. Megmutatja, hogy csak kitartó, tisztességes
munkával lehet eredményt elérni. Aki pedig tisztessé-
ges munkával éri el az eredményeit, az képes meg-
becsülni mások erõfeszítéseit, az képes a teljesítmény
tiszteletére.

Szívbõl szurkolok, hogy ezekrõl a pályákról indul-
jon egy új Grosics, Bozsik, Nyilasi vagy, hogy aktuális
legyek egy új Ebedli Zoltán karrierje. Ehhez kívánok
Üllõ Város Önkormányzata és képviselõ-testülete, va-
lamint magam nevében szerencsét, kitartást és végül
sok sikert.

Mielõtt átvágnánk a szalagot, szeretném megkö-
szönni ezt a sportpályát elõször is az ötletgazdáknak.
Köszönet azoknak, akik az ezredfordulótól elõször
gondolatban, majd igen sok munkát vállalva lehetõvé
tették, hogy ez a beruházás megvalósuljon.

Szeretném megköszönni a SIMEX-BAU Kft. cégvezetõjének
Gyulai Lászlóné Ágnes asszonynak azt, hogy most itt állhatunk
és közösen élvezhetjük gyümölcsét a mögöttünk álló nehéz hó-
napoknak.  

Köszönöm azoknak is, akik a tényleges kivitelezésben aktív
szerepet vállaltak és az egész beruházást mûszakilag felügyelték.

Szeretném megköszönni az adhoc bizottság tagjainak a beru-
házás idõszaka alatt végzett munkájukat: Zubor György tanács-
nok, Kovács István alpolgármester, Dienes András ügyvezetõ
igazgató, Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ, Békés István
fõtanácsos, Tóth Béla a Sportegyesület vezetõségi tagja.

Köszönöm a Hivatal dolgozói által végzett munkát a Sport-
csarnok és a Sporttelep építése során.

Szeretném megköszönni a Képviselõ-testület tagjainak, hogy
támogatták ezt a beruházást is.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A polgármester asszony sportpálya megnyitója

AZ ÜLLÕI SPORTCSARNOK VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT!
E-mail: sportullo@monornet.hu • Telefon: 06-70/396-81-22
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Egy üllõi édesanya beszámolója fiáról, aki szintén Üllõn él, 
s akire most nagyszülei, dédszülei, ükszülei… onnan fentrõl büsz-
kén mosolyognak. Õk is mindannyian üllõi lakosok voltak.

Hosszú történet lenne elmesélni, milyen megpróbáltatások,
küzdelmek árán jutott el fiam: Illés Viktor hallássérült vízilab-
dázó a XXI. Nyári Siket olimpiára Taipeibe, Taiwan fõvárosá-
ba. A csapat, ahol Viktor kapus, 2006-ban Vácon, az Európa
Bajnokságon aranyérmet nyert.

Ezen felbuzdulva kitartóan, szorgalmas munkával készültek
az olimpiájukra. Ám az õ szövetségük (Magyar Hallássérültek
Szövetsége) anyagi okokra hivatkozva nem nevezte be õket.

Ezért a szülõk, edzõk és más segítõkész emberek összefogva
pótnevezést adtak le, esélyt adva ezzel a csalódott sportolóknak.
Minden család önerõbõl elkezdte finanszírozni a különbözõ
költségeket és éjt nappallá téve keresték a szponzorokat, támo-
gatókat a felkészüléshez, kiutazáshoz. Ebben edzõjük is nagy
szerepet vállalt. Sikerült! 2009. szeptember 2-án útjára indult a
magyar siket vízipólós csapat. Taipei olimpiai lázban égett. Egy
fényûzõ megnyitó ünnepség után elkezdõdtek a versenyek.
Viktorék megmérkõztek az olaszokkal, amerikaiakkal, néme-
tekkel, írekkel és minden meccset fölényeen megnyertek.

”
ÉRMET FOGOK HAZAVINNI!” – jött az sms a távoli

szigetországból, amit itthon a családdal remegve vártunk, sírva
olvastuk. Fiaink a döntõt az olaszokkal játszották. A végered-
mény 17:11 lett a magyarok javára, így jött a rövid üzenet:

”
ARANY!”
Hát megmutatták a világnak! Megmutatták, hogy: POWER

IN ME /AZ ERÕ BENNEM VAN – ez volt az olimpia jel-
mondata – ! Most pedig én, mint büszke édesanya elmondom
mindenkinek, hogy büszke lehessen rá mindenki, mindenki: aki
rokona... aki barátja... aki ismerõse... aki magyar!

Ezúton is hálás köszönetet mondok az edzõiknek, a
szurkolóiknak, a támogatóiknak és azoknak az embereknek, akik
a küzdelemben végig velünk voltak és mindenben segítettek!

Aki többet akar megtudni a csapatról, az keresse fel a
www.siketpolo.sokoldal.hu weboldalt!

Illés Mihályné

Siketlimpiai sikereink!

Üllõ Város Önkormányzatának nevében ezúton is köszönetet
mondok valamennyi résztvevõnek és közremûködõnek, akik hoz-
zájárultak a Városi Sporttelep átadó ünnepség és egész napos
rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához.

Köszönetemet fejezem ki az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulóinak a színvonalas sportbemutatóban való részvételért, felké-
szítõ tanáraiknak a gyakorlat betanításáért (A gyakorlatokat össze-
állította és a betanításban közremûködött: Kissné Dobos Ildikó,
Kaliczáné Baráth Erika, Sejkóczki Péter, Szél Sándorné,
Szõnyiné Bán Ilona, Kovács Sándorné, Fülesné Pintér Ildikó,
Vasas Anita, Csetneki Klára, Oláh Jánosné, Sándor Ákos, Berta
Adrienn). Külön köszönet illeti Istvánfi Zoltán igazgató helyet-
tes urat és Csetneki Klára tanárnõt a délután folyamán a gyere-
keknek rendezett sportversenyek lebonyolításáért.

Köszönet Dienes Andrásnak, Tóth Bélának, a Városi Sport-
csarnok és a Városi Sporttelep valamennyi munkatársának a
szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítségért.

Köszönjük az alább felsorolt támogatóknak, akik anyagi hoz-
zájárulással lehetõvé tették, hogy a Sporttelep átadó keretében
FTC Öregfiúk – Üllõi Öregfiúk barátságos futballmérkõzés
kerülhessen megrendezésre: Dienes András, Dr. Gyõri József, 
Dr. Hrutka Tibor, Füles József, Fûzfa Péter, Gáspár László,
Gombai László, Házler Károly, Hrutka Gábor, Ifj. Pap László,

Kerezsi Sándor, Kis Horváth István, Kis Sándor, Major Mihály,
Medvedovszky Béla, Takács Zoltán, Vad Gábor, Kundermann
Ákos, Füles Dodi, Füles József (Tüzép), Ficsur Béla, Dr. Balázs
László, Nagy György, Pinczelné Egyed Györgyi, Subecz István.

Külön köszönet illeti az alább felsorolt támogatókat, akik fel-
ajánlásukkal járultak hozzá az átadó ünnepséghez, a sportren-
dezvényeken résztvevõ gyerekek megajándékozásához: Barta
Tibornét az édesség felajánlásért, Paulusz Tibort a kürtõskalács
felajánlásért, Tardos Jenõt az édesség felajánlásért, Tamási
Istvánt, Füles Józsefet, Pinczelné Egyed Györgyit, Tóth Bélát,
Dr. Rudó Józsefet, a SIMEX-BAU Kft.-t a tombola ajándékokhoz
tett felajánlásért, a Premier Garden virágkertészetet a színpadi
díszítéshez való hozzájárulásért, a Reflex Professional Kft.-t az
egész napos hangosítási munkák elvégzéséért, a Colore 2000 Bt.-t
az állófogadás lebonyolításáért, az R-Creative Bt.-t a Városi
Sporttelep emblémával ellátott pólók megtervezéséért, az Üllõ
Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesületet a rendezvény zavarta-
lan lebonyolításában végzett közremûködésért, a Polgármesteri
Hivatal részérõl a szervezési munka lebonyolításáért Bogdán
Józsefnét, Dr. Horváth Esztert, Konyecsni Dórát, valamint
Fazekas Violetta képviselõ asszonyt az egész napos aktív köz-
remûködésért. 

Kissné Szabó Katalin  – polgármester

Köszönetnyilvánítás
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Pest megye 2009-ben ünnepli fennállásának 1000. év-
fordulóját. A megyei közgyûlés ezért ez az évet, a Millen-
nium évének nyilvánította. Szent István király 1009-ben a
veszprémi Sóly okiratában említette elõször a négy vár-
megye: Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét. Viseg-
rád vármegye és Pest megye között történelmi jogfolyto-
nosság van, ezért Pest is Magyarország legrégibb megyéi
közé tartozik 187 településével.

A Millennium évének nyilvánított 2009-es ünnepség-
sorozathoz Üllõ is csatlakozott, ennek alkalmából a Vá-
rosi Sporttelep komplexum ünnepélyes átadója keretében a
Millenniumi zászlót városunknak átadta Pogácsás Tibor,
Pest Megye Közgyûlésének képviselõje és köszöntõ be-
szédet mondott Dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésé-
nek elnöke.

Millennium

2009. szeptember 26-án került sor az új Sporttelep átadására
Üllõn.

Az önkormányzat nagyszabású és változatos programokkal
készült erre a napra. Iskolánk is fontos szerepet kapott az alsó
és a felsõ tagozat külön gyakorlattal készült az alkalomra. 

Az alsó tagozat táncos tornagyakorlatot mutatott be, melyet
színes szalagcsíkok tettek látványosabbá. A 3.c, 3.z, 4.a,b,c,z
osztályok tanulói adták elõ.

A gyakorlatokat Kissné Dobos Ildikó és Szõnyiné Bán Ilona
állította össze. A gyerekeknek betanította Kissné Dobos Ildikó,
Kaliczáné Baráth Erika, Sejkóczki Péter, Szél Sándorné,
Szõnyiné Bán Ilona, Kovács Sándorné, Fülesné Pintér Ildikó,
Vasas Anita.

A gyerekek önfeledten, nagy lelkesedéssel, magas színvona-
lon végezték el a feladatukat.

A felsõ tagozatosok szabadgyakorlatot mutattak be, az egy-
szerûnek látszó 96 ütem megtanulása és megtanítása mégsem
egyszerû feladat, hiszen sok odafigyelést és rengeteg gyakorlást
igényelt. Heteken keresztül gyakoroltak, hogy mindenki egy-
szerre emelje a kezét és csinálja a fekvõtámaszt. A Popkorn ze-
néjére a tornagyakorlatot Csetneki Klára tanárnõ állított össze.

A tanulóknak a gyakorlatot betanította Csetneki Klára, Oláh
Jánosné, Sándor Ákos; a gyakorlást segítette Berta Adrienn.

Az alsóból 170-en, a felsõbõl 250 gyermek végezte el jól, sike-
resen a gyakorlatsort a szülõk és a vendégek legnagyobb örömére.  

A délután folyamán Istvánfi Zoltán igazgatóhelyettes és
Csetneki Klára tanárnõ sportversenyeket rendezett az érdeklõdõ
gyerekek számára.

Köszönet a testnevelõ tanároknak.

Iskolások a Sporttelep átadásán



18 évi türelmes várakozás után egy régi álom valósult meg,
amikor augusztus végén elkezdõdhettek a munkálatok a Kép-
viselõ-testület jóakaratú szavazata alapján. De sok jó szándék
kellett ahhoz, hogy a zeneiskola végre esztétikailag megszépül-
hetett, és ugyanakkor az adottságai szerint bõvülhetett is!  

S immár egy röpke hónap alatt, szorgalmas és jó szakemberek
összehangolt munkája során 3 zeneteremmel egészülhetett ki a
zeneiskola épülete. A legilletékesebbek, a növendékek, a muzsi-
kálásukkal birtokba is vették a mai napon az elmúlt évek során
felhalmozott hangszereket, tanítási kellékeket, felszereléseket. 

Ez volt a – vitathatatlanul – legnagyobb öröme az idei Zenei
Világnapnak itt Üllõn. Zsúfolásig megtelt épületben örültünk
ennek együtt nagyon sokan.

Bár a világ minden hangversenytermében ünnepi zene szólt a
Zene Világnapján, Magyarországon többségében egy perces csend-
del indultak a rendezvények. Elõrevetítve a gyászos jövõt, mely
Kodály Zoltán hazájában igazán méltatlannak mondható. Hiszen
minden magyar gyermeknek joga van a zenetanuláshoz, melyért
a gyermekekért felelõs felnõtteknek súlyos áldozatokat kell hoz-
niuk. Ne fáradjunk bele ebbe az áldozatba! Bizonyítottan meg-
térül az áldozatvállalás az egyéni és közösségi életekben egyaránt.

Kell egy kis csend ahhoz, hogy ezen érdemben elgondolkodjunk! 
A csend sok mindenben segíthet! Sokan azt gondolják, a csend

a félelem, a tartózkodás jele. Holott csak a csend segíthet az el-
mélyült gondolkodásban, a megfontoltságban. Aki nincs csendben,
nem tudhat koncentrálni sem. Sõt! Ha nem tudjuk végighallgatni
embertársainkat, akkor csak a magunk gondolatait tudjuk hajto-
gatni. De sokszor találkoztunk azzal, hogy a csend képes meg-
akadályozni a harag, a türelmetlenség idõ elõtti kialakulását. Mind-
annyian vágyakozunk a békére, nyugalomra, melyhez néha csak
csendben kellene maradnunk!

A zenetanulás jövõjének alakulásához éppúgy szükséges a csend,
a gondolkodás, mint a zene hallgatásához. Aki erre képes, annak
esélye van arra, hogy a zene hallgatása során feloldódjon a fe-
szültségek alól. A hangszeren tanuló diákok életminõsége, gon-
dolkodása bizonyítottan fokozatos javulást mutat a zenetanulás
során. Ez igaz az üllõi diákokra is, akiknek a lelke a hangszer-
tanulás által finomodik. Egyre szépülõ lelkük által képesek
távol tartani magukat a rossztól, és ösztönösen is törekednek a
jóra! Minél több ilyen ember él a környezetünkben, ill. él a
településen, annál nagyobb az esély az összefogásra, az össze-
tartásra. A fejlõdésnek ez egyik elengedhetetlen feltétele. 

A felújítási munkálatok is az összefogás szép példáját mutatja. 
Köszönet érte minden közremûködõnek! 
S egyúttal azt kívánom, hogy feledhetetlen és életre szóló

koncerteket hallgathassanak továbbra is, és nagyon sokáig a
megszépült üllõi Harmónia Zeneiskolában! 

Pechtolné Kis Melinda – c. zeneiskolai igazgató
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Zeneiskola

Éppen 18 éve annak, hogy az üllõi zeneiskolában is megünnepeljük a Zene Világnapját október 1-jén.
Az idén kettõs ünnepet tartottunk, mivel a várva várt felújítás átadó ünnepségével összekötöttük a zene ünnepét.

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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Elmentem, még szép, hogy elmentem, de nem, ahogy a dal-
ban szerepel – fél pénzzel. Hogy mivel, azt majd késõbb mesé-
lem el, most inkább az elején kezdem. 

Ez az egész úgy kezdõdött, hogy (a szünet után, amikor már
együtt voltunk) az óvó nénik elmesélték mi minden jó vár ránk
az óviban mostanában. 

A Mihály napi vásárt is emlegették. Persze rögtön mocorogni
kezdtem a helyemen, mert emlékszem mennyire tetszett ez már
tavaly is nekem. Amikor már csak tíz nap volt hátra, kezdtem
megnyugodni, ezt már én is kitudom számolni, csak lesz ebbõl
valami! A készülõdés nagyon izgalmas volt. Gyönyörûséges
dolgokat készítettünk az óvónénikkel. Már elõre kinéztem mi
az, amit feltétlenül beleteszek a kiskosaramba. Jaj, csak legyen
elég pénzem - gondoltam. A napraforgó tallérokat mi gyártottuk
sorozatban. Mûködött a titkos pénzverde. Mondhatnám, hogy
éjjel-nappal, de az azért túlzás lenne. Délelõttönként készítet-
tük, hogy jusson bõven. Szeretnétek tudni, hogyan kell jó pénzt
csinálni, ugye? Ezt nem árulom el, de ha újból óvisok lesztek,
rájöttök magatok is.

Szóval készült a sok portéka, és pénz is jutott bõven. Már csak
a nagy napot kellett kivárni. Emiatt izgultam egy kicsit, mert
elõfordul, hogy megfázom, nem mehetek ilyenkor az óvodába.
Az anyukám azt mondta, hogy egyek sok fõzeléket meg gyü-
mölcsöt, és akkor olyan egészséges leszek, mint a makk. Min-
dent a cél érdekében – gondoltam, erõt vettem magamon. Mára
odáig jutottam, hogy még repetázom is. Még a végén rászokom,
pedig nem is szeretem ezeket. Így aztán nem is lettem beteg.
Szeptember 29-én reggel büszkén vittem a kiskosaramat. Fe-
jembe nyomtam dédnagyapám kalapját, ami nagy volt egy ki-
csit, de legalább nem szorította a füleimet. Jól néztem ki, ezt
bátran állíthatom. Az óviban már várt a posztóból készült mel-
lényke, így együtt volt csak csinos igazán. A kislányok pörgõs
szoknyát, köténykét, kendõt kaptak. Õk is nagyon szépek vol-
tak. Na meg az óvó nénik és dadus nénik is. Jól állt a fehér hím-
zett blúz és a húzott szoknya alacsonynak, magasnak, vékony-
nak, dundinak - mert mind mosolygott benne, csillogott a sze-
mük, ahogy ránk néztek. Tíz órára megérkeztek a vendégek.
Eljött az én anyukám, apukám és a kistestvérem is. 

Olyan boldog voltam! De a következõ gondolatom az volt,
hogy jut majd nekem vásárfia? Hogy lesz az enyém a sok
kiválasztott portéka? Ezen nem tudtam annyit gondolkodni,
amennyit szerettem volna, mert a 

”
nagyok” elkezdték mûsoru-

kat. Ámulva figyeltem õket, kicsit irigykedtem is. Aztán eszem-
be jutott, jövõre én is nagycsoportos leszek, s akkor majd rajtam
a sor. A végén pirosra tapsoltam a tenyeremet. De nem volt még
vége, mert felnõtt nénik gyönyörû ruhában olyan táncot rittyen-
tettek, hogy tátva maradt a szánk. (rittyent-rittyent, tetszik ez a
szó, jól megjegyzem magamnak) Most tapsoltam csak igazán.

A mûsor alatt korogni kezdett a gyomrom, aztán rájöttem, 
a finom illatok miatt, ami a konyha felõl szállt be. A dadus néni
megsúgta, hogy lángos sül a konyhában. Pistike apukája, István
bácsi hajnalban dagasztotta a tésztát 11 kiló lisztbõl, hogy min-
denkinek jusson. Irénke néni, Vivike anyukájával és Eszterke
anyukájával reggel óta fáradhatatlanul sütötték egymás után.
Egy-egy kis idõre a dadus nénik is besegítettek, hogy haladjon
a munka. Sok az éhes száj…

Most kellett ám igyekezni, hogy jusson tejfölös lángos és
meglegyen a portéka is. Mindenkit megnyugtatok, olyan sok
volt a lángos, hogy nem maradt éhes senki sem. A kosaram meg
nem is volt elég, anya és apa keze is tele lett a meglepetésekkel.
Választottam sok mindent, zsákba macskát is. Ez nem is macs-
ka volt, hanem egy kisautó. Mondta is Márkó, hogy õ ezt tudta,
hiszen õk csomagolták otthon az anyukájával. Persze így könnyû
okosnak lenni- gondoltam. A másik furcsaság a szigeti alma volt,
amit Attiláéktól kaptunk. Mert persze azt is vettem, ha már
annyira nem szeretem. Hogy ne is lássam, még a csutkáját is
megettem. Fõ az egészség. A végére úgy elfáradtam, hogy nem
bántam, hogy minden elfogyott. Elbúcsúztunk és mindenki ment
a dolgára. Anyáék és a vendégek haza, mi, óvisok pedig ebédel-
ni és aludni. 

Így volt, szép volt, csudajó volt, Üllõn a Napraforgó óviban
2009. szeptember 29-én.

Egy képzeletbeli kisóvodás gondolatait lejegyezte: 
Péteri Kálmánné, Marika óvó néni

”Én elmentem a vásárra”
(Egy óvodás visszaemlékezései)

Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298
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Október 25-én az összeverõdött tömeg le akarta rombolni a szovjet emlékmûvet. 
Az emlékmû körül elhelyezett katonaság – a 103. sz. ceglédi tüzérezred – azonban
ezt megakadályozta. A párthelyiségen lévõ vörös csillagot Lehota József kõvel
leütötte, mire a honvédség letartóztatta és a tanácsházára vitte. A tömeg haragja
ekkor a honvédek ellen fordult, szidalmazták, dobálták õket. A párthelyiségnél álló
honvédek riasztó lövéseket adtak le, amelynek hallatára az emlékmûnél lévõ hon-
védek is használták fegyvereiket. Állítólag a tüntetõknek is volt fegyverük, így álta-
lános lövöldözés kezdõdött. Ennek során két üllõi polgár vesztette életét: Kiss
Sándor (Üllõ, 1936. jan. 12.) mozdonyvezetõ gyakornok, szívlövés; Miczkó József
lakatos (Üllõ, 1927. aug. 30.), mellkas és gerinclövés következtében meghalt, Dudás
József helyi lakos pedig haslövést kapott. A honvédség oldalán sebesülés nem
történt. (Lehota József büntetése 2 év börtön lett.)

'56 Üllõn

Kányádi Sándor: 

KKUUPPLLÉÉ  AA  VVÖÖRRÖÖSS  VVIILLLLAAMMOOSSRRÓÓLL

avagy abroncs nyolc plusz 
két pótkerékre

holtvágányra döcögött végül 
a kopott vörös villamos 
kalauz és vezetõ nélkül 

döcögött holtvágányra végül 
a kopott vörös villamos 

nem volt rakva virágos néppel 
bezzeg amikor érkezett 

bíborló színben sok beszéddel 
meg volt rakva virágos néppel 

bezzeg amikor érkezett 

vöröslött de amint utólag 
utólag minden kiderül 

bíborát nem a pirkadó nap 
vértõl vereslett mint utólag 

utólag minden kiderül 

mint a görög tragédiában 
belül történt mi megesett 

a színen csak siránkozás van 
mint a görög tragédiában 
belül történt mi megesett 

hát sic tranzit gloria mundi 
a dicsõség így múlik el 

honnan lehetett volna tudni 
hogy sic tranzit gloria mundi 

a dicsõség így múlik el 

s így állunk ismét mint az ujjunk 
sok hite-volt-nincs nincstelen 

a magunk kárán kell tanulnunk 
ismét itt állunk mint az ujjunk 
sok hite-volt-nincs nincstelen 

s tülekedünk egymásnak esve 
ha jön a volt-már villamos 
sárgára avagy zöldre festve 
tülekedünk egymásnak esve 
ha jön a volt-már villamos 

félre ne értsd a dalom testvér 
nem sirató csak szomorú 

nem szeretném ha lépre mennél 
félre ne értsd ismét/lem testvér 

nem sirató csak szomorú 

•
MMeelllléékkddaall  aa  ppóóttkkeerreekkeekkrree  

de holtvágányra döcögött-e 
vajon a veres villamos 
eljárt-e az idõ fölötte 

és holtvágányra döcögött-e 
vajon a veres villamos 

s nem lesz-é vajon visszatérte 
boldog aki nem éri meg 

halomra halnak miatta s érte 
most is s ha lenne visszatérte 

boldog aki nem éri meg 

• 1956 •

Az áldozatok emlékére közreadta Kondás Imre

Hagyományteremtõ jelleggel immár
másodszor kerül megrendezésre a jubilá-
ló házaspárok köszöntése. 

Ezúton szeretettel meghívjuk települé-
sünkön élõ mindazon jubiláló házaspá-
rokat, kik 25, vagy 50, illetve 60 évvel
ezelõtt kötöttek házasságot.

Az ünnepség lebonyolítására a Római
Katolikus templomban kerül sor 2009. no-
vember 6-án 17 órakor a Harmónia Zene-
iskola közremûködésével.

További tájékoztatást az anyakönyvve-
zetõk adnak: 

Szászik Istvánné: 06-29-320-011/110
Lazáné Széll Éva: 06-29-320-011/108

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Meghívó

LEGKÖZELEBBI
VÉRADÁS!

2009. november 3. (hétfõ) 
13-18 óráig 

Üllõn a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN        
( Üllõ, Gyömrõi út 24. )

Adj vért, és ments meg 
három életet!

Véradás

Üllõn két frekventált helyen ruhagyûj-
tõ konténerek kerültek kihelyezésre.

Ezek a helyszínek a következõk:

• Humán Szolgáltató Központ elõtt
(Ócsai út 8.)

• Gyöngyvirág  Óvoda elõtt
(Gyöngyvirág tér)

Kérjük, akinek felesleges ruhanemûje
van, helyezze el ezekbe a konténerekbe.
Ezek a konténerek speciálisan ruhatáro-
lásra és -gyûjtésre lettek kialakítva, ben-
nük a ruhák nem rongálódnak, és váloga-
tás, tisztítás és fertõtlenítés után a megfe-
lelõ elosztóhelyre és az arra rászoruló
embertársainkhoz kerülnek.

Vöröskereszt Üllõi Szervezete

Ruhagyûjtés

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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Idén az augusztus 20-i ünnep-
ség keretében az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola volt igaz-
gatónõje, Hamikus Ferencné kap-
ta meg Üllõ Város Díszpolgára
címet. 

Az igazgatónõ 1989-tõl kez-
dõdõen két évtizeden keresztül
vezette a város egyetlen általá-
nos iskoláját, mely a környék
legnagyobb, jól felszerelt, kor-
szerû iskolája, felkészült taní-
tókkal, tanárokkal.

A város kulturális életében, tágabb értelemben a megyei köz-
életben is aktívan közremûködnek. Igazgatósága alatt az iskola
bõvítésre került, új tantermeket kapott az intézmény és felvette
az Árpád Fejedelem Általános Iskola nevet.

Az igazgatónõ munkásságához köthetõ még az úgynevezett
Árpád-napok és az Árpád-díj szervezése, elindítása, mely isko-
lai rendezvénysorozatból nõtte ki magát immár városi rendez-
vénnyé. Munkássága során mindig a tanulók érdekeit tartotta
szem elõtt, de munkatársaival is sokat törõdött, ott segített, ahol
tudott.

Az idei tanév végén vonult nyugdíjba. Kívánunk neki hosszú
boldog éveket és jó egészséget!

Elköszönünk Hamikus Ferencnétõl
2009. szeptember 1.

Szeptember elseje verõfényes reggelén ünneplõbe öltözött,
vidám gyerekek igyekeztek a Sportcsarnokban tartandó Tanév-
nyitó Ünnepélyre.

Véget ért a nyári szünidõ, kezdõdik az új tanév, amely elé vá-
rakozással tekint minden tanuló, minden pedagógus.

Legnagyobb változás a kis elsõosztályosok életében követke-
zik be. Izgalommal készültünk, hogy emlékezetes legyen számuk-
ra ez a nap. 

Iskolánk szép hagyománya, hogy emblémával díszített nyak-
kendõt kapjanak az elsõsök. Újszerû volt, hogy az ünnepség
helyszínére zenére vonultak be az óvó nénik, dadusok és tanító
nénik vezetésével.

Versekkel, zenei mûsorral köszöntöttük az új tanévet.
Városunk polgármester asszonya Kissné Szabó Katalin és is-

kolánk új igazgatója Barna Tibor jó tanulást, eredményes mun-
kát kívánt beszédében.

Ünnepségünk megrendezéséhez méltó keretet adott a Sport-
csarnok, ahol kényelmesen lehettek együtt a szülõk, tanulók és
a pedagógusok.

Szél Sándorné

Tanévnyitó iskolánkban

Barna Tibor 2009. július 1-jé-
tõl az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola igazgatója. Tanulmá-
nyait történelem, hittanári szakon
végezte az Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskolán. Az ELTE
BTK-n történelembõl bölcsész
diplomát szerzett. Elvégezte a
Közoktatás-vezetõi szakot a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen.

2001. novembere óta az Árpád
Fejedelem Általános Iskola ta-
nára, az osztálya 2006-ban vég-

zett. A tantestület elismert tanáraként a 2005/2006-os tanévtõl
igazgatóhelyettes.

Munkája során arra törekedett, hogy diákjait felvértezze isme-
retekkel, a tantárgyat megszerettesse, kollégái munkáját segítse. 

Nõs, két gyermek édesapja.

Bemutatjuk Barna Tibort

Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában a 2009/2010-es tanévtõl az alsó
és speciális tagozat igazgatóhelyettese
Toldi Miklósné.

1973. óta iskolánk pedagógusa, ko-
rábban már három éven át volt igazga-
tóhelyettes. 2000-tõl a speciális tagozat
munkaközösség-vezetõje. 

A Sajátos Nevelési Igényû tanulók fejlesztõ foglalkozásainak
vezetõje, fejlesztõ pedagógusa.

Toldi Miklósné – igazgatóhelyettes ügyeletet tart szerdai na-
pokon: 16:30-ig.

Istvánfi Zoltán a felsõ tagozat igaz-
gatóhelyettese gyakorlott osztályfõnök,
angol tanár. Tanulmányait a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolán végezte,
Szegeden. Gyermekközpontúságára jel-
lemzõ, hogy az elmúlt években elõadá-
sokat tartott a szülõk számára a témá-
val kapcsolatban.

Istvánfi Zoltán – igazgatóhelyettes ügyeletet tart hétfõn és
csütörtökön: 16:30- ig.

Bemutatjuk az új igazgatóhelyetteseket

Idõpont: 2009. november 21. 19 óra • Helyszín: Városi Sportcsarnok • Jegyárak: 2500 Ft
Zene: Jerzsele  Family zenekar Sok-sok meglepetés.

Szülõk Nevelõk a Gyerekekért Bál

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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Üllõ Város Önkormányzata 2009. szep-
tember 10-én tartott képviselõ-testületi
ülésének döntéseibõl:

Üllõ Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 

• elfogadta Üllõ Város és benne a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézmények 2009.
évi költségvetése I. félévi teljesítésérõl
szóló beszámolót. Az I. félévben az Ön-
kormányzat bevételei és kiadásai lénye-
gében idõarányosan teljesültek.

• módosította 
– az önkormányzat 2009. évi költségveté-
sérõl szóló 6/2009.(II.21.) számú Ö.K.
rendeletét. 
– az önkormányzat Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatról szóló többször módo-
sított 8/1995. (IV. 17.) számú Ö. K. ren-
deletét. 
– a Polgármesteri Hivatal és a Humán
Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az
ellátott szakfeladatok megnevezése szem-
pontjából (törvényváltozás)

• úgy határozott, hogy az óvodai férõ-
helyhiány átmeneti megoldására (az új
óvoda felépüléséig) a Faiskola utcai óvo-
da tornaszobáját ideiglenes jelleggel cso-
portszobává alakítatja át, összekötõ fo-
lyosó építésével. A beruházás költségeire
maximum 6 millió Ft-ot engedélyez, 
a fejlesztési céltartalék terhére. 

• elfogadta a járdaépítési pályázatokat.
Az érdekeltek értesítést kapnak. Az anya-
gok kiszállítását és a megvalósítás ellen-
õrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.  

• kihirdette az útépítés, járda felújítás
közbeszerzési eljárás nyertesének a Duna
Aszfalt Kft.-t (Tiszakécske). Az útfelújí-
tás a júniusi Hírmondóban felsorolt 12
utcában valósul meg (remixes-es útfel-
újítás 6 cm AC 11 aszfaltréteggel, neme-
sített padkával, árokrendezéssel, szegély-
kõ nélkül). A járdafelújításokkal együtt a
költségek összesen bruttó 195,5 millió
Ft-ot tesznek ki, melyet az önkormányzat
többletbevételei és a kibocsátott kötvény
terhére finanszíroz.

• döntött tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rási pályázat kiírásáról a Kisfaludy téren
épülõ háromcsoportos, könnyûszerkezetû
óvoda építésére. 

A Képviselõ-testület ez évben is kiírta az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot a felsõoktatási hallgatók és a leendõ
hallgatók számára. A pályázat részletes
feltételei a www.ullo.hu honlapról letölt-
hetõk vagy a polgármesteri hivatal Ható-
sági irodáján megtekinthetõk.

Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a 2009. évi IV. negyedév
testületi ülésnapjait az alábbi idõpontok-
ban tartja:

2009. október 22.
2009. november 26.
2009. december 17.

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

Hasznos telefonszámok�

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

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

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

Egyesület: 20/223-7181

Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

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

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

29/322-002

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

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

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

06-40/383-838 (lakossági)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

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

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

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

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

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

• Civil Központ: 29/321-876

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

FELHÍVJUK A TISZTELT 
LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 

HOGY ÜLLÕ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2009. OKTÓBER 12-ÉN 
18.00 ÓRAKOR

KÖZMEGHALLGATÁST TART

A közmeghallgatás helyszíne:

Közösségi Ház – Üllõ, Gyömrõi út 24. 

Napirendek :

1. Településközpont fejlesztésével 
kapcsolatos elképzelések ismertetése
(Tájékoztató Üllõ Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáról)

2. Tájékoztató az önkormányzati
beruházásokról. 

3. Közérdekû kérdések, javaslatok

Minden kedves érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, 
hogy kérdéseiket, felvetéseiket 
elõzetesen írásban is eljuttathatják a
Polgármesteri Hivatal titkárságára, 
vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Üllõ Város Önkormányzata

FELHÍVÁS!
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”
A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” (Dosztojevszkij)

Ismét szépült, korszerûsödött a városunk bölcsõdéje

Az üllõi Bölcsõde az Üllõ Város Humán Szolgáltató Központ
és Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelõ Intézmé-
nyén belül, önálló szakmai feladatként, önálló épületben mûkö-
dik, várja a város gyermekeit a Pesti út 98. szám alatt.

A Szolgáltató Központ elköltözése óta (2005. december) a
Bölcsõde többször is kapott kisebb-nagyobb felújítást, karban-
tartás jellegû javítást. 2008. novemberében új csoportszobával
bõvült, ezzel Bölcsõdénk 40 férõhelyes lett.

Azonban ezek a munkák még mindig nem tudták megoldani
a koros épület meglévõ szerkezeti és mai igényektõl, elõírások-
tól eltérõ problémáit. Ezek komoly állagóvó és a gazdaságos
üzemeltetést lehetetlenné tevõ feladatokat jelentettek. 

A gondok enyhítése és a megoldás érdekében az Önkormány-
zat idén tavasszal sikeres pályázatot nyújtott be és így 7.891.000
Ft vissza nem térítendõ forráshoz jutott, melyet az elõírásoknak
megfelelõen 4.163.000 Ft-tal egészített ki, saját forrásból. 

A rendelkezésre álló keretösszegbõl közbeszerzési pályázattal
kiválasztott kivitelezõ cég megfelelõ minõségben, a megadott
határidõn belül az alábbi fõbb munkálatokat végezte el: 

– a fatetõszerkezet hibás elemeinek cserélése után az egész
épület új cserépborítást és bádogozást kapott;

– az utcai és az udvari homlokzaton lévõ nyílászárókat ki-
cserélték, az eredeti formának-stílusnak megfelelõen, jól
záródó, hõszigetelt, szúnyoghálós, redõnyös kivitelben; 

– a teljes épület komplett homlokzat felújítást kapott: a szük-
séges vakolatjavítások után szép új sárga falszínezés, lába-
zatfestés készült, az utcai oldalon az épület régi, stílusos fal-
díszítéseit is felfrissítették;

– mindhárom utcafronti csoportszobában burkolatcsere lett
végrehajtva: új, az ÁNTSZ-i elõírásnak megfelelõen,
alászigetelt linóleumpadló készült, amit most már minden
napi fertõtlenítéssel higiénikussá tudunk tenni;

– minden helyiség új tisztasági színes-festést kapott; a festés
alkalmával nem csak kifestettük a szobákat, hanem szí-
nessé, vidámmá varázsoltuk az egész Bölcsõdét; 

Ezzel kialakult minden szobának a csoportszíne, amihez hoz-
záigazítottuk a berendezési- és dísztárgyakat is. A most készülõ
munkaruhák is színesek lesznek csoport-jellel ellátva, így még
az öltözködésben is vidámságot, életkedvet fogunk tükrözni a
gyermekek felé. 

E munkálatokkal teljesült a település egyik hosszú ideje meg-
lévõ célja, azaz a régi épületbõl hosszútávra állagában megújult,
biztonságos, a városközponthoz küllemében is illeszkedõ épít-
mény lett. Ez a külsõleg-belsõleg is szép gyermekintézmény
most már valóban hangulatos, családias környezetben várja min-
den nap az üllõi apróságokat. 

Köszönjük a Képviselõ-testület tagjainak, hogy megvalósította
ezt a felújítást is.

Virág Judit
Bölcsõdevezetõ

Út- és járdaépítés  

Minden település és a benne élõ lakók életében kardinális
kérdés a közutak és járdák minõsége, az útburkolatok megléte,
vagy esetleges hiánya. E tény jelentõsége alól sem a város, sem
pedig a vezetés nem tud és nem is akart kibújni. A várost ve-
zetõ, jelenleg többségben levõ képviselõk három éve dolgoznak
azon, hogy egyszerûen átlátható, jogilag fedhetetlen módon
teremthessék meg a lakosság kényelméül és a város fejlõdéséül
szolgáló beruházásokat.  A 2009. év végére jutott el a képviselõ-
testület arra a pontra, hogy nyugodt lelkiismerettel mer belevág-
ni a nagyobb fejlesztések megvalósításába. A rossz nyelvekkel
ellentétben (és a gazdasági válsággal dacolva) most került olyan
gazdasági helyzetbe Üllõ Város, hogy képes megvalósítani
13.598 m2 közút, és 1.937 m2 járda szilárd burkolását. 

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén döntött az imént em-
lített fejlesztések kivitelezésérõl. A testület a következõ utcák-
ban valósítja meg az útépítést: Szegfû, Wesselényi vége, Ker-
tekalja, Mátyás király, Jókai, Pásztorház, Öregszõlõ, Batthyány,
Május 1, Zug, Nyárfa, Táncsics. Ez a tizenkét utca kap idén
szilárd útburkolatot. A burkolat kialakítása ”remixes” technoló-
giával történik. A komplett kivitelezés a következõképpen tör-
ténik minden utcában: Akna fedõlapok szintbe emelése, víz-
szikkasztó árkok rendezése, építése földelszállítással. Neme-
sített útpadka építése 0,6 m szélességben, 6-8 cm rétegvastag-
ságban, tömörítve. REMIX homogén útalap építése a szükséges
mennyiségû kõ és cement hozzáadásával, terítéssel, tömörítés-
sel. Aszfalt kopóréteg építése 6 cm vastagságban, (AC 11 jelû)
tömörítéssel.

A REMIX technológia lényege: igen magas mûszaki szín-
vonalon számos elõnyt nyújtva alkalmazza a helyszíni pálya-
szerkezeti rétegek újrafelhasználását.

Az eredeti, károsodott, teherbírásukat elvesztett rétegek ma-
rással történõ eltávolítása, a felmart anyag összetételének mó-
dosítása és újraterítése egy menetben történik és az így elõállí-
tott új burkolatalap a legmagasabb igényeket is kielégíti.

>>>

Fejlesztések, beruházások a városban

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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A hideg remix módszerek ideálisan alkalmasak valamennyi
típusú pályaszerkezet RECYCLlNG útján történõ felújítására, úgy
az alsóbbrendû, mint a fõútvonalak, illetve autópályák vonatko-
zásában.

Az eljárás takarékos, gyors, környezetvédelmi szempontból
elfogadott, kevésbé zavaró a közúti forgalomra, és jelentõs épí-
tési anyag és energia megtakarítást biztosít. Lehetõvé válik 
a meglevõ, leromlott pályaszerkezetek anyagának maradékta-
lan felhasználása az új alapkeverékben, csökkentve ezzel a 
hagyományos eljárású átépítésekhez viszonyított költségeket, 
valamint környezetkímélõ hatással bír, mivel nem származik 
– a hagyományos módszerekkel szemben – környezetkárosító
hulladék (aszfalttörmelék).

Az eljárás alkalmazása során a régi burkolat teljes anyaga új
burkolatalapként hasznosul. 

A járdafelújítás a következõ utcákat érinti: 
Viakolor járólappal, szegélykõvel: Kossuth u (A Röltex-tõl a

Kossuth u 7-ig) 120 m-es szakasz 170 m2, Ócsai úton Katolikus
temetõtõl az István u-ig, 300 m-en 1,2 m szélességbe 360 m2.

Új betonjárda építése 8-10 cm kavicságyra, 10 cm-es fagyál-
ló betonjárda építése: József A u 300 m hosszban, 1,2 - 1,6 m

szélességben 420 m2, Zug utcában 120 m-es hosszban 0,8-1,2 m
szélességben 150m2, István utcától a Berkes András u-ig 300 
m-en 0,8-1,2 m szélességben, 360 m2. Jelenleg sérült, sávosan
javított beton járda, burkolati hibáinak javítása: Pesti úton Mo-
nor felõl a Damjanich utcáig 240 m-en, 288 m2, Pesti úton a
Vasteleptõl a Petõfi utcáig 160 m-en, 190 m2.

Láthatja tehát az olvasó, igen nagy beruházásról beszélünk, az
elmúlt évek legnagyobb út- és járda felújítása veszi kezdetét
ezekkel a munkálatokkal. Jövõre pedig új utcák és új járdák
kerülnek terítékre, folytatva ezzel az "élhetõ kisváros"
kialakítását.

Az út- és járda felújítást a Duna Aszfalt Kft. végzi összesen:
bruttó 195.502.203 Ft-ért. 

Kérjük a lakosságot, hogy a felújítás kivitelezéséig legyenek
türelemmel és megértéssel, ami az esetleges zajt, koszt és a
munkával járó nehézségeket illeti, hiszen mindannyian szeret-
nénk, hogy az utak mihamarabb elkészüljenek és használhatóak
legyenek. Ez közös érdekünk, a város érdeke!

Varga Norbert
Képviselõ

2009. október 16-17-én, pénteken és szombaton Üllõ Város Önkormányzata
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT szervez a lakosság részére.

Az elektronikai hulladékok gyûjtése a Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ raktár-
ban történik!

A gyûjtés pénteken reggel 8 órától 15 óráig, szombaton  reggel 
8 órától 14 óráig tart. A lakosság a felügyelettel ellátott raktárban, 

az alábbi elektronikai hulladékokat helyezheti el:

TV, monitor, háztartási kis- és nagygép (mosógép, hûtõszekrény, kenyérpirító, mik-
rosütõ, stb.), szórakoztató elektronika (magnó, rádió, videó, stb.), telefon-, számí-
tógép-, kisgép akkumulátorok, elektromosjáték, mobiltelefon, számítógép, billen-
tyûzet, telefon, faxgép, fénymásoló, stb.

Az összegyûjtött hulladékok az akció végén elszállításra kerülnek.

Tisztelettel:
Üllõ Város Polgármesteri Hivatala

Elektronikai hulladékgyûjtés

A 2008. szeptemberében alakuló Üllõ
Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület sze-
retné köszönetét kifejezni eddigi támoga-
tóinak. 

2009. szeptemberében kaptunk egy 
nagyon jó állapotban lévõ személygép-
kocsit, amire igen nagy szükségünk volt.

Az autót az EURO-SAFE Kft. cégve-
zetõjétõl, Tóth Tamástól kaptuk.

Az autó további teljes felszerelését, és
rendbehozatalát Üllõ Város itt felsorolt
polgárainak köszönhetjük:

Dr. Balázs László – házi orvos
Non-stop – éjjel-nappali bolt 
Dr. Lõre Attila – gyógyszerész
Dr. Seregi Tamás – állatorvos 
Tóth Piroska – boszorkánybár
Forgó László – forgó gumi
Gulyás Pál – autószerelõ mester
Kovács János – autószerelõ mester
Simon József – mentõ gépkocsivezetõ
Sebõk Levente – rádióbeszerelés
Ifj. Siska János – polgár, szerelésekben

közremûködött
Halassy Zoltán – autódekoráció
Smaragd Kertészet

Reméljük, hogy az elkövetkezendõ
idõkben is számíthatunk támogatásukra
és ezt a támogatást viszonozni is tudjuk.

Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület

Köszönetnyilvánítás

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

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

Rendkívül könnyen tisztítható
mûanyag szemüveglencsék

karcmentes réteggel akciós áron, 
30% kedvezménnyel.

Részletek az üzletben.

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ, Wesselényi utca 6.

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

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

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

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

A következõ találkozás idõpontja:
OOkkttóóbbeerr  1188..,,  1155  óórraa

Várjuk a fotózás iránt 
érdeklõdõket:

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

Fotóklub alakult
Üllõn!

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

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület túrát szervez Pocsajra disznóvágással egy-
bekötve. Közösen vásároljuk meg a disznót. A túra alatt az ellátást ebbõl biztosítjuk,
a többit pedig elosztva haza hozzuk a hurkát, kolbászt, szalonnát és a húst. A kirán-
dulás idõtartama 4 nap 3 éjszaka, utazás egyénileg.

SZILVESZTER MÁTRAFÜREDEN!
Szállás: Avar Hotelban svédasztalos reggeli, uszoda, szauna. 

A program idõtartama 4 nap 3 éjszaka, utazás egyénileg. 

Érdeklõdni: Gyarmati Miklós, Telefon: 06-29/320-740 • Cím: Üllõ, Szegfû u. 2.        
Péter Lászlóné, Telefon: 06-30/906-9394

Kirándulás Pocsajra

A város képviselõ-testületének egy korábbi döntése alapján új óvoda épül települé-
sünkön, a Kisfaludy téren. A beruházás kivitelezése miatt a területet rendezni szük-
séges. A területrendezés sajnálatos velejárója a téren található zöld állomány ritkítása.
Az itt található fák nyesésére, ifjítására a képviselõ-testület pályázatot írt ki, melyen
az Üllõi Önkéntes Tûzoltó Egyesület ajánlata bizonyult a legkedvezõbbnek. A pályá-
zat eredményét a testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésén foglalta hatá-
rozatba. Kiegészítésképpen a határozat tartalmazza Varga Norbert (az Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnöke) javaslatát, amely szerint a terület rendezése során kiter-
melt fa a szociálisan rászorultak között kerüljön szétosztásra. 

A felmérések során kiderült, hogy az így keletkezett famennyiség (három mázsával
számolva) tûzifaként felhasználva, tizenkét család vagy egyedülálló személy részére
jelenthet némi könnyítést a téli tüzelési szezon kezdetével. Azt, hogy kik részesülhet-
nek a kitermelt fából, az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következõ ülésén
tárgyalta, döntését a rászorultság mértéke alapján hozta meg. 

A bizottság döntése alapján a kitermelt fa nem veszett kárba, sõt jó célt szolgál,
figyelembe véve a tél közeledtét és a magas gáz-, illetve egyéb fûtõanyag árakat. 

A fa szortírozása és kiszállítása során segítséget nyújtott munkájával Fazekas Vio-
letta képviselõ, aki végigkísérte a munkafolyamat utolsó fázisát, felügyelte, hogy a
tûzifa ténylegesen a bizottság által kijelölt személyekhez kerüljön. A kiszállítást Füles
József úr, az üllõi Tüzép-telep tulajdonosa vállalta – ingyen.    

Dr. Hrutkáné Molnár Mónika
Képviselõ, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja

Tûzifa a rászorulóknak

Köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik férjem, 

Gulyás István 

kegyeleti szertartásán részt vettek,
sírjára virágot hoztak, fájdalmamban

osztoztak – osztoznak.

Gulyás Istvánné Magdi

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi-számviteli ügy-
intézõt keres. A köztisztviselõi jogviszony határozatlan idõre
létesül, de 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre.

Alapfeltételek: középfokú végzettség, pénzügyi-számviteli
szakképesítés, közigazgatásban, elsõsorban polgármesteri
hivatalban szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat, fel-
használói szintû számítógépes ismeret. Elõnyt jelent a mér-
legképes könyvelõi végzettség államháztartási szakon.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. rendelkezései szerint. Beadási határidõ: 2009.
október 26. A pályázat benyújtása: Üllõ Város Polgármesteri

Hivatala, Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ, 2225 Üllõ,
Templom tér 3. címen (a borítékon szerepeljen a "pénzügyi-
számviteli ügyintézõ" szöveg) vagy a következõ e-mail címre:
jegyzo@ullo.hu. További információ szintén e módokon, illetve
a 06-29-320-011/105 telefonszámon vagy személyesen kérhetõ.
A pályázati kiírás teljes szövege Üllõ Város honlapjáról
(www.ullo.hu) letölthetõ. Az elbírálás határideje: 2009. novem-
ber 2. Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ

Pályázati felhívás pénzügyi-számviteli ügyintézõi állás betöltésére!

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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Az Üllõi Gyermekekért Alapítvány a 2008. évben 922.425 Ft támogatásban
részesült a 2007. évi SZJA 1%-os felajánlásoknak köszönhetõen. Az Alapítvány
kuratóriuma az összeget a gyermekintézmények között – iskola, óvodák, bölcsõde,
zeneiskola – osztotta fel, gyermeklétszám-arányosan. Az intézmények az Alapítvány
céljainak megfelelõen bölcsõdei és óvodai játékokra, könyvekre, a zeneiskolai és az
általános iskolai versenyek, rendezvények résztvevõ tanulóinak jutalmazására
(hangversenyjegyek, kották, CD-k, könyvek stb.) költötték a kapott összeget. 

Köszönjük a támogatást, kérjük, gondoljanak alapítványunkra 
a 2009. évi adóbevallásuk készítésekor is! Adószámunk: 19180083-1-13

Az Alapítvány kuratóriuma

Beszámoló az SZJA 1 % felhasználásáról

Üllõ Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2010. évre 

a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõoktatási szociális ösz-
töndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászo-
ruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való részvételt. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat a felsõok-
tatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi
segítséget.

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni.
A Bursa ösztöndíj pályázatnak két típusa van:

1)
”
A” típusú pályázat a már felsõoktatási hallgatók számára

2)
”
B” típusú pályázat a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázati feltételeket, a szükséges mellékletek felsorolását 
a pályázati kiírások tartalmazzák.

A pályázati kiírás tartalma, valamint a pályázati ûrlap, 
és a mellékletek hozzáférhetõek:

– a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján,
– Üllõ Város honlapján: www.ullo.hu 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2009. OKTÓBER 30.

Bursa ösztöndíj

Településünkön a 30 év felettiek
kötelezõ tüdõszûrésének helye:

Közösségi Ház, Üllõ, Gyömrõi út 24.

Kérjük az érintett lakosokat, hogy sze-
mélyi igazolványukat, 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

Tüdõszûrés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt idõszakban több lakossági beje-
lentés érkezett, miszerint a játszóterek területén fiatalok szemetelnek, dohányoznak,
és cigaretta csikkeket dobálnak el, illetve nem odaillõ viselkedésükkel zavarják a
játszótéren tartózkodó gyerekeket és kísérõiket.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ügyeljenek közterületeink, játszótereink
épségére és tisztaságára, hogy még sokáig szolgálhassanak gyermekeink örömére. 
Kérjük Önöktõl, hogy felelõsségteljesen, mások nyugalmát nem zavarva használják
a játszótereket.

Üllõ Város Önkormányzata

Játszótér

Férfi kézilabda:
• 10. 10-én 11:00 Üllõ - Gödöllõ
• 10. 17-én 11:00 Üllõ - Maglód
• 10. 24-én 11:00 Üllõ -Százhalombatta
• 10. 31-én  11:00 Üllõ - Mogyorod

NBI Futsal:
• 10. 12-én 19:30 Üllõ - Berettyó
• 10. 19-én 19:30 Üllõ - Szentes
• 11. 09-én 19:30 Üllõ - Borsod Volán

U21 Futsal NBII:
• 10. 09-én 16:30 Üllõ - Csömör
• 10. 26-án 19:30 Üllõ - Újpest FC
• 11. 07-én 11:00 Üllõ - Monor SE
• 11. 16-án 19:30 Üllõ - Nagykáta

Október 30-án 20:00 kor Bikini koncert,
elõzenekar Group N Swing 19h-tól.

Belépõ: felnõtt – 2.000 Ft
diák és gyermek – 1.500 Ft

Jegyek a Sportcsarnokban!

Pest megye, I. osztály
felnõtt labdarúgó-bajnokság sorsolása

10.18. 14:30 Üllõ SE – Hévízgyörk

10.31. 13:30 Üllõ SE – Budakalász

11.22. 13:00 Üllõ SE – Erdõkertes

Sportcsarnok október 
havi programja!

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
www.ulloiipartestulet.hu  •  1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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H I T É L E T

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!

Az elõzõ évekhez hasonlóan ebben a tanévben is tartunk hittanórákat szeptember 15-tõl (keddtõl) az alábbi táblázatok terve szerint.

Római katolikus hittanórák rendje:

Evangélikus hittanórák:
A megadott telefonszámon való személyes egyeztetés alapján!

A református hittanórák rendje:

Minden gyermeket szeretettel várunk! A hittanórákra azok is jöhetnek, akik még eddig nem lettek megkeresztelve, vagy az elõzõ
években nem jártak. Amennyiben valakinek nem felel meg a megadott idõpont, a szülõket kérjük, hogy keressenek meg bennün-
ket és találunk megfelelõ megoldást. 

Minden elsõ osztályos szülõtõl – aki még nem küldte – visszavárjuk a kitöltött adatlapot és azoktól is, akik az elmúlt években
még ezt nem tették meg.

Kovács Kornél Heinemann Ildikó Dr. Kun Mária
rk. plébános, Tel.: 06-29/320-038 ev. lelkész, Tel.: 06-20/77-00-442 ref. lelkész, Tel.: 06-20/35-59-818

Hittan órák rendje a 2009 – 2010-es tanévben

Szerda Csütörtök Péntek Szombat

10:00 – 10:45
3. c) és 4. a) b) c) z) 

– a plébánián

5.óra, 11:55 – 12:40 2. a) b) z), 3. a) b) z)

6.óra, 12:45 – 13:30 1. a) b) z/a) z/b)

15:30 – 16:15 2. c)

15:00 – 15:45 5-6 osztály – plébánián

16:00 – 16:45 7-8 osztály – plébánián

18:00 – 18:45
középiskolások (bérmálkozási

elõkészítõ) – plébánián

Bársony Teréz
Dr. Kun Mária

Hétfõ Kedd Szerda
Csütörtök

Péntek

5.óra, 11:55 – 12:40 1. a) b) z/a) z/b) Hétfõ 2. a) b) z)

6.óra, 12:45 – 13:30 4. a) b) z)
6. a) b) z)

7.óra, 13:35 – 14:20 4. a) b) c) z)

8.óra

9.óra, 15:30 – 16:15 4. c) 2. c) és 3. c) 2. c)

16:00 – 17:00 
Hittan óra + Konfirmáció

elõkészítõ I.csop (6-7.oszt)
Gyülekezeti Ház

15:00 – 16:00
Konfirmáció elõkészítõ 

II.csop (7-8.oszt)
Gyülekezeti Ház

16:00 – 17:00
8. oszt.

17:00 – 18:00 
Konfirmáció elõkészítõ

I.csop (6-7.oszt)
Gyülekezeti Ház

16:00 – 17:00
Konfirmáció elõkészítõ 

II. csop (7-8.oszt)
Gyülekezeti Ház

17:00 – 18:00
Kis ifi

5. a) b) c) z)
1. a) b) z/a) z/b)

7. a) b) c) z)

2. a) b) z)
3. a) b) z)

Az adatokat kérjük küldje vissza!

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osztály:  . . . . . . . . . . Vallás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Megjegyzés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/70 701-1177
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T Á J É K O Z T A T Ó

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

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

Elérhetõség: 

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

TKM Üllõi szervezet 
2009 II. félévi programja

A 2009/2010-es szezonban két különbözõ influenza elleni
oltóanyag beadására van lehetõség.

1. Az egyik a szezonális influenza elleni Fluval AB (influen-
za A és B vírus elleni) oltóanyag.

2. Az új influenza elleni Fluval P (H1N1 vírus) elleni oltó-
anyag.

A kétféle influenza elleni oltás egyidõben is beadható, csak
más-más testtájékra.

Ingyenes oltást az alább felsorolt betegségben szenvedõk
kérhetnek a saját háziorvosuktól:

– idült légzõszervi betegségben szenvedõ, asztmás betegek,
– kóros elhízás vagy idegbénulás miatt korlátozott légzési

funkciójú betegek,
– szív- érrendszeri betegek (kivéve a kezelt magas vérnyomás

betegségeket),
– veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immun-

hiányos állapotban szenvedõ betegek,
– rosszindulatú daganatos betegségben szenvedõk,
– idült máj- és vesebetegek,
– anyagcsere betegségben szenvedõk (pl. cukorbetegek),
– várandós nõk,
– egészségügyi dolgozók.

Az ingyenes oltásra nem jogosultak felírathatják a háziorvo-
sukkal, és a gyógyszertárban kiválthatják.

A lázcsillapítás alapszabályai

1. A hõemelkedés, vagy láz a szervezet védekezésének egyik
jele, tehát nem kell 37,8 oC alá nyomni!

2. A láz 38 oC felett kezdõdik, ez alatt hõemelkedésrõl beszé-
lünk.

3. Lázcsillapítót csak 38 oC feletti hõmérséklet felett kell bevenni.

4. 38,8 oC feletti láz esetén lázcsillapító bevétele mellett célsze-
rû egész test hûtést alkalmazni, ami lehet 
– hûtõfürdõ  (kádba testmeleg vizet engedünk, a beteg beleül,

és fokozatosan teszünk/engedünk hozzá hideg vizet, míg

”
állott” vizes nem lesz. Ebben kb. 1 órát kell fürdõzni!)

– egész test borogatása 
”
állott” vizes törölközõvel vagy lepe-

dõvel. Amint a ruha felmelegszik, újra vízbe kell mártani,
majd a testre helyezni. Egészen addig kell ismételni, míg a
38 oC-ot megközelíti a testhõmérséklet. Nem szabad be-
takarni, dunsztolni!

5. Sok folyadékot (a csapvíz tökéletesen megfelel!) kell fo-
gyasztani!

Az oltóanyagok gyári tájékoztatóját megtalálhatja az orvosi
rendelõben kifüggesztve, vagy Üllõ város honlapján: www.ullo.hu.

Tájékoztató! Az influenza elleni
védõoltásokkal 

kapcsolatos tudnivalók

RREEDDÕÕNNYYÖÖKK      LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN  AA  GGYYÁÁRRTTÓÓTTÓÓLL!!!!
AAlluummíínniiuumm--mmûûaannyyaagg,,  rreeddõõnnyyöökk,,  mmoobbiill--ffiixx,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  

nnaappeelllleennzzõõ,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  

ÚÚJJDDOONNSSÁÁGGOOKK,,  MMIINNÕÕSSÉÉGG,,  
29 ÉÉVVEESS  TTAAPPAASSZZTTAALLAATT                        5% KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY!!

AAzzoonnnnaallii  ffeellmméérrééss,,  iinnggyyeenneess  áárraajjáánnllaatt  kkéésszzííttééss!!!!

PPáállll  AAttttiilláánnéé  ––  06-30-401-1029 

Magyar kulturális nap az Üllõi Közösségi Házban

Nagyszabású, egész napos kulturális rendezvényen vehetett
részt szeptember 27-én, vasárnap az, aki ellátogatott a Magya-
rok Szövetsége üllõi közössége által szervezett kulturális napra
a Közösségi Házba. Talán többeknek szokatlan volt e szeptem-
ber végi idõpont, hiszen a Magyar Kultúra Napja januárban
van, mi mégis úgy gondoltuk nagyon helyénvaló lehet most is
az ünneplés, hiszen ezen õszi idõszak jócskán szolgáltat okot
a hagyományápolásra. Magáért beszél két történelmi ünne-
pünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc szeptember 29-i
dicsõséges pákozdi csatája és az ugyanezen szabadságharc
sajnálatos végét jelentõ, de az utókornak sohasem feledhetõ
október 6-i aradi vértanúk napja. De ugyanilyen ünneplésre
okot adó lehet a Mihály-nap is, ami jócskán szolgáltat köve-
tendõ hagyományokat. Az pedig, hogy a Magyar Olvasástársa-
ság szeptember 30-át Benedek Elek 150. születésnapja alkal-
mából országosan a magyar népmese napjának nyilvánította
még természetesebbé tette számunkra, hogy mi a teendõnk. Mi
a Magyarok Szövetségében úgy gondoljuk, hogy a magyar kul-
túra ápolása, kulturális örökségünk megóvása, hagyományaink
tovább örökítése legfontosabb feladataink egyike. Ezért igye-
keztünk erre a napra tartalmas, sokféle mûfajt átfogó, színes
programot összeállítani. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy hívó
szavunkra szinte minden felkért szereplõ elsõre igent mondott
olyannyira, hogy az eredetileg egy estésre tervezett progra-
munk szinte egy teljes napot átölelõ mûsorfolyammá változott. 

Lengyel Krisztina

Magyarnak lenni büszke
gyönyörûség!



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

Kegyes volt az idõjárás is azokhoz, akik szeptember 19-én kilátogattak a
régi sportpályára. A Beatles 1969-ben lezajlott legendás tetõkoncertje után
negyven évvel, Üllõn a Whiscats és a Black Birds Zenekarok muzsikáltak a
tetõn. 

A Whiscats egy, a 30-as évei elejét taposó
amerikai blus-rock gitáros, Kenny Wayne
Shapherd nótáit adta át meglepõ hite-
lességgel. A csapat egy éve alakult lelkes
fiatalokból. Tagjai közül Budapesten él a
görög származású Hadzijanisz Kosztasz, az
orosz származású Szuvorov Antal és a nem-

régiben csatlakozott vokálos – a zenekar egyetlen lány tagja – Szilvási Zsófia. A többiek szûkebb pátriánk szülöttei. Német
Sebastian, a dobos Úriból, Csernyák Csaba, a basszusgitáros Vecsésrõl jár át a próbákra, Laza Bálint, énekes, szólógitáros pedig
üllõi. Reméljük sokat hallunk még a zenekarról, akik hamarosan a SYMA Csarnok HANGFOGLALÁS címû rendezvényén
muzsikálnak, majd DEÁK BILL GYULA elõzenekara lesznek egy gyáli koncerten.

A Black Birds tagjai tizenéves koruk óta együtt zenélnek, nem véletlen tehát, hogy szinte tapintható mennyire 
”
egy húron pendül-

nek”. A Beatles Liverpoolból indult. Nincs olyan pub a városban, ahol ne utalna valami a legendás zenekarra. Ezért is jelent igazi
büszkeséget, hogy az évente megrendezésre kerülõ liverpooli emlékkoncert fõzenekara idén a Black Birds volt, s örömmel jelen-
tem, hogy így lesz ez a 2010-es fesztiválon is. 

Visszatérve az üllõi koncerthez: azt gondolom, hogy ajándék volt ez az este, amely sajátos hangulatú naplementéjével egyben a
régi sportpálya történetének egy szakaszát is lezárta. Az egyik nézõ azt mondta: jó, hogy a tetõn van a zenekar, mert így csak el
kell vinnünk a létrát, hogy soha ne legyen vége.

Egyszer azonban mindennek vége lesz, még ennek a cikknek is. Elõtte azonban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy egy emlékezetes estével gazdagodjunk. Így a Reflex Kft.-nek a kiváló hangosításért, médiapartnerünk-
nek a Williams Televíziónak, a Mozgáskorlátozottak Üllõi Szervezetének, valamint a Bûnmegelõzõk lelkes csapatának. (V)

Tetõkoncert

T E T Õ K O N C E R T
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2009 március 26-tól, 2009-04-10-ig, a Vargha Gyula Városi
Könyvtárban L. Szabó Erzsébet Munkácsy-díjas üvegtervezõ
iparmûvész kiállítása volt látható. Ebbõl az alkalomból beszél-
gettünk a mûvésznõvel, a kezdetekrõl, munkásságáról és ter-
veirõl.

Közismert, hogy Üllõi kötõdésû – kérem, mondja el, hogyan
lett egy üllõi gyermekbõl világhírû iparmûvész?
20 évig éltem Üllõn, ezért az üllõi kötõdésem nagyon mély. 
A szüleimmel itt éltem, nyolc általánost itt végeztem. Nagy-
családosak voltunk, négyen voltunk testvérek és sajnos mára
már egyedül maradtam a családból. Nagyon szerettem az isko-
lát, nagyon jó tanáraim voltak, szívesen emlékszem például Gál
Emma tanárnõre, aki osztályfõnökünk volt, és tulajdonképpen
Õ volt, aki megkereste a mûvészeti gimnáziumot, hogy oda
jelentkezzek felvételre. 
A Gál család egyébként nagyon sokat segített az iskolának is. 
Nagyon kedves volt a történelem tanárnõ – a Margit néni, a
Láng Éva magyar tanárnõ, aki itt volt a kiállítás megnyitón is,
és nagyon örültem, hogy találkozhattam vele.  
Üllõn már egyszer 1996-ban volt egy kiállításom, nagyon örül-
tem akkor a meghívásnak, mert kedvesen fogadtak. Most ismét
meghívást kaptam és boldog voltam, hogy visszajöhettem Üllõ-
re és kiállíthattam. 

Van egy lányom, – szintén üvegtervezõ mûvész, és egy fiam,
aki fotómûvész – mindketten itt voltak a megnyitó ünnepségen. 
Az általános iskola elvégzése után Budapestre, jártam gimnázi-
umba, majd Prágába utaztam, ott tanultam a Prágai Iparmûvé-
szeti Fõiskola üvegmûvészeti szakán, ahol Josef Soukup, és
Stanislav Libensky professzorok voltak a tanáraim. 1955 óta az
üvegmûvészettel foglalkozom. 
Magyarországon 1967-ben indult az üvegszak a fõiskolán, ezért
legközelebb csak a Prágában volt lehetõség ilyen szakirányú
képzésre.
1961-ben a színes hutaüvegek készítéséért kaptam a Munkácsy-
díjat. A színes üvegek készítésekor a színezés a két réteg között
van, és mindig a meleg üvegre kerül rá a szín. Magyarországon
én vezettem be elõször a színes hutaüvegek gyártását. 
A hetvenes években a Tokodi, a Salgótarjáni, az Ajkai üveggyár
üvegtervezõ iparmûvésze voltam, ahol – többek között – na-
gyon sok lámpát terveztem. Természetesen még nagyon sok
üveggyárban jártam külföldön is, azóta is megvan a kapcsolat
ezekkel a gyárakkal és családokkal.

A lámpák tervezése során nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy
egy kicsit kulturáltabb, szebb termékek kerüljenek piacra, és az
minden lakásba eljusson. Ez sikerült is mindaddig, amíg az
elõbb említett gyárak bezárása nem történt meg.
Ma már elég nagy probléma, hogy az iparmûvészeti egyetemen
is lassan befejezik az üvegmûvészeti oktatást, mert megszûntek
üveggyáraink.
Késõbb átálltam a hutaüvegekre, és a templom üvegablakok fes-
tésére, ezért az utolsó tíz évben restaurálásokkal foglalkozom. 
A kiállításon bemutatott tárgyak estében a színek, az üveg,
és a forma kitûnõ harmóniája látható, ill. fantasztikus az
élénk, ragyogó, színek kombinációja. Hogyan tudja ezeket a
tárgyakat így elkészíteni?
A gimnáziumban festõként indultam, eredetileg festõ szerettem
volna lenni. Ez az irány megváltozott, mert a gimnázium befe-
jezése után – úgy gondoltam, – hogy azonnal kell egy olyan sza-
kmát választanom, amibõl meg is lehet élni. A szüleimnek nem
volt lehetõsége, hogy még tovább tanítassanak. Magamat és csa-
ládomat, el kellett tartani, ezért választottam az üvegszakmát.
Kezdtem az üvegcsiszolással, és azután készültek a színes üve-
gek, – és mint festõ szakon végzett – úgy láttam, hogy festõien
is lehet üveget festeni és díszíteni. Ezek a színek mind a fes-
tészetbõl jöttek át, továbbá az üvegablakok festése is megkíván-
ja azt, hogy legyen a festéshez érzéke a mûvésznek. 

Az üvegfestés egy olyan patinás üveg szín, üveg alap, ami por
alakjában van, és azt kell beégetni, ehhez természetesen kell egy
kicsit a kémiát is ismerni, hogyan kell megkeverni a színeket.
Elsõsorban úgy választom meg a tárgyaimat, hogy az funkcio-
nális legyen, anyagában ragyogó szép színes legyen, látni lehes-
sen, hogy az üveg, a forma a funkció és az anyag az minde-
nekelõtt a legfontosabb.

Milyen kiállításai voltak, és milyen a tervei vannak?
Magyarországon több mint ötven egyéni és válogatott csoportos
kiállításom volt, évenként sokszor két kiállítás is megrendezésre
került. Külföldön nagyon sok helyen jártam, pl. Prágában, Bécs-
ben, Franciaországban, Angliában, Stuttgartban, stb.
Mûveim megtalálhatóak még köztereken, közgyûjteményekben is.
Természetesen még nagyon sok kiállítást szeretnék teljes
anyaggal, reméljük sikerül.
Köszönöm az interjút, kívánok Önnek sok sikert, további jó
egészséget és sok kiállítást.

Kiss Tibor

Az üveg mûvésze…
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Széles választék,
Kedvezõ árak!

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl - Péntekig: 6:00 - 18:00
Szombat: 6:00 - 13:00

Cím: Üllõ, Pesti út 55.

• 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!!



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

HASZNÁLT NÕI, FÉRFI ÉS GYERMEK RUHA  
EExxttrraa  ééss    II..oosszzttáállyyúú  tteerrmméékkeekk                        

ÕÕsszzii  nnõõii,,  fféérrffii  ffeellssõõkk::  250-900 Ft-ig.
BBéébbiittõõll--ttiinnii  mméérreettiigg  kkaappuuccnniiss,,  cciippzzáárraass  ffeellssõõkk::  490-550Ft/db

FFéérrffii  ppóóllóókk::  250 Ft/db

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

ATLASZ AUTÓ KFT.
2225 Üllõ, Pesti út (Lukoil benzinkút mellett)

Telefon: 29/522-522 • Web: www.atlaszauto.hu

Szolárium
Manikûr • Mûköröm
Fülbevaló belövés

Nyitva tartás:
Hétfõ - Péntek: 10:00 - 20:00
Szombat: 8:00 - 14:00

Telefon: 06-30/716-9531
Cím: Üllõ, Pesti út 55.



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! 
(1 izzó – 1 kompakt fénycsõre cserélhetõ)

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..

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

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

Gyömrõi úton, a Közösségi Házzal szemben!

Nyitva tartás: HHééttffõõttõõll  --  ppéénntteekkiigg:: 8:00 - 17:00
sszzoommbbaatt:: 8:00 - 12:00

Ékszíjak • Csapágyak
Olajak • Autófelszerelés

A grafikai tervezéstõl a kivitelezésig!

Most rendeljen egyedi naptárat.

Karácsonyi és újévi üdvözlõkártyák készítése.

Gara György: 06 20 364-9298 • garagy@gmail.com 





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!!


