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”
...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 

'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

ÉLNI, ÉS HAZÁMNAK SZOLGÁLNI”
(Teleki Sámuel)

Teleki Sámuel

(Gernyeszeg, 1739. november 17. – 
Bécs, 1822. augusztus 7.)

Évfordulók

• 80 éve, 1929. november 9-én
született Kertész Imre Irodalmi 
Nobel-díjas, Kossuth-díjas magyar író,
mûfordító.

• 110 éve, 1899. november 5-én
született Radó Sándor (fedõnevén Dóra)
geográfus, térképész, egyetemi tanár,
a magyar kartográfia jelentõs
személyisége, az MTA tagja,
a földrajztudományok doktora.

• 120 éve, 1889. november 18-án
született Tildy Zoltán református lelkész,
politikus, miniszterelnök, majd
köztársasági elnök.

• 270 éve, 1739. november 17-én
született gróf Teleki Sámuel,
erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi
Teleki Téka alapítója, Janus Pannonius
összes mûveinek összegyûjtõje 
és kiadója.
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Megemlékezés – Október 23.

”

Tisztelt ünneplõ Polgárok és Diákok! 

Minden nép életében, történelmében vannak olyan pillanatok,
amikor csodákra képes, amikor megvalósítja a lehetetlent és
esélytelen létére, sikerre viszi akaratát. A mi históriánkban ilyen
volt az 1956. október 23-i forradalom.

Vannak beszédes csendek. 1956. október 23-a után 33 év foj-
togató, feszült, hazug, sunyi csend következett, mígnem 33 év
után a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása megtörte ezt 
a csendet, hogy aztán máig tartó hangzavar kerekedjen. 

Ha most csendet kívánunk az mindenekelõtt a fõhajtás csend-
je kell, hogy legyen. 

Fõhajtás az 56-os forradalom több mint kétezer áldozata elõtt.
Fõhajtás a 367 halálos ítélettel elítélt és mind a 341 polgártár-
sunk elõtt, akin az ítéletet végrehajtották. Fõhajtás az elõtt a
közel 200.000 magyar elõtt, akik végsõ kétségbeesésükben,

kilátástalanságukban idegen földre távoztak, keresve a szebb
jövõt, a szabadságot, a demokráciát, amit szülõhazájuk már nem
tudott biztosítani számukra.

A második világháború elõtt Magyarország minden gondjával
és bajával együtt önbecsülésben, szellemi, tudományos és anya-
gi fejlettségében a középmezõnyhöz tartozó európai ország volt.
Több évnyi kommunista kormányzás után 1956-ra Magyar-
ország kimaradt Európából. A sok százezer megalázott, kirabolt
embert hazugságra, lelkes éljenzésre kényszeríttették.  

S ekkor valami történt Magyarországon.
Mert ami történt, az maga volt a csoda. Igen, maga volt a

csoda már a születése pillanatában.  Születésében, mert ott és
akkor jött a világra ahol és amikor senki sem számított rá.

Nem fordult még elõ a kommunizmus történetében, hogy egy
nép fellázadt elnyomói ellen, bár akkor gyõzni nem tudott, de
begyógyíthatatlan sebet ejtett a legpusztítóbb zsarnokság testén.
A kommunista világrendszer ezt a megrázkódtatást már soha
nem tudta kiheverni.

Magyarország társadalmi fejlõdését évtizedekre visszavetette
az, hogy egyszerû emberek életét tették tönkre, egzisztenciáli-
san és erkölcsi értelemben egyaránt. Karrierek törtek derékba,
életeket szorítottak perifériára.

Soha ne feledjük el, mi történt '56-ban. Magyarázzuk, mond-
juk el mi is utódainknak, mert csak akkor lesz, és marad miénk
a mi ígéretünk földje: Magyarország. 

Emlékezzünk! Õrizzük meg ‘56 emlékét, mint hitet adó,
keserû kincset, s adjuk tovább nemzedékrõl nemzedékre, mint
büszke örökséget. Hajtsunk fejet ‘56 eszméi és hõsei elõtt.
Hajtsunk fejet, soha ne feledjük Õket és tanításukat.

2009. október 23-án 10 órakor kezdõdött a megemlékezés
városunk '56-os emlékmûje elõtt.

A mûsort a Himnusz közös éneklésével nyitottuk meg, majd
Kissné Szabó Katalin Üllõ város polgármester asszonya
köszöntötte a szép számmal összegyûlt megemlékezõket.

Ünnepi beszédében  méltatta a hõsök tetteit és felhívta az if-
júság figyelmét a régi idõk nagy tetteire és a hagyományok
ápolására.

Ezt követõen az Árpád
Fejedelem Általános Isko-
la 5.z, 6.z és 7.z osztályos
tanulóinak megemlékezõ
mûsora következett.

A tartalmas, minden
igényt kielégítõ mûsort a
diákok nagy átéléssel és az
'56-os forradalom és sza-
badságharc eseményeihez
méltóan adták elõ.

A koszorúzást követõen
az énekkar elõadásában
Illés Lajos: Hazádnak ren-
dületlenül hangjaival zá-
rult a megemlékezés.

Köszönjük a mûsorban
szereplõ tanulók lelkiis-
meretes felkészülését, va-
lamint a megjelent kollégák és diákok részvételét.

Csetneki Klára

(részlet Kissné Szabó Katalin polgármester ünnepi beszédébõl)
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A Mihály-napi vásárt megelõzõ hetek nagy
várakozással, lázas készülõdésben teltek a Bóbita
Óvodában. Gyermekek, szülõk és nevelõk jókedvû
közös munkában merültek el. Napokig forgott a faze-
kaskorong, és kedvesen szelídült az agyag az ovisok
apró ujjacskái között. Persze, hogy végleges formáját
elnyerhesse a sok szép ajándék, abban nagy szerepe
volt Barta István keramikusnak, aki atyáskodott az ifjú
mûvészek fölött. Készültek a lekváros köcsögök, és fõtt hoz-
zájuk a finom lekvár, amihez a gyümölcsöt a mi ügyes ovisaink
tették-vették, tisztították. Mézeskalács illata táncolt végig a
folyosón és csábított a konyha felé, de sajnos hiába, mert a kós-
tolással hivatalosan még várni kellett. (Azért egy-két jó falat
titokban lemászott a tálcáról). Ezernyi vásárfia, dísztárgy, játék
és finomság várta, hogy a nagy napon gazdára találjon.

A vásári portékák izgatottan sorakoztak, alig lehetett õket el-
csendesíteni október 3-án, a Mihály-napi vásár reggelén. 
A hûtõmágnesek nyugtalanul mocorogtak egymáson, a kalá-
risok rátekeredtek a szárazvirágcsokrok derekára, akik kényes-
kedve óbégattak sérülékeny szirmaik miatt. 

Alig bírták kivárni, amíg a vásár megnyitásának elsõ moz-
zanataként fölavatta Gizike óvó néni (Dócsné Bodnár Gizella,
tagóvoda-vezetõ) az óvoda új jelképét, Bóbitát, aki mostantól
minden reggel vidáman fogadja a csemetéket. 

”
A nagycsoportosok igazi vásári hangulatot teremtettek ked-

ves mûsorukkal. A forgatagban, vidám citeramuzsika mellett
mindenki találhatott kedvére való vásárfiát. Aki megéhezett a
nagy nézelõdésben, megkóstolhatta a helyben készített, finom
lángost és palacsintát, és jóízû falatozás mellett, a pultokról

gyorsan elkeltek az ízlésesen elkészített, ötletgazdag
portékák.” – így emlékszik Pap Kriszta, Rudolf Bence
édesanyja, aki a szülõi munkaközösség tagjaként ma-
ga is részt vett az elõkészületekben.

A gyerekek kíváncsian jártak-keltek, kezükben szo-
rongatva a Bóbita-tallért, az ovis vásár hivatalos fize-
tõeszközét. Szabó István citeramuzsikája, és az óvoda

legnagyobbjainak táncos játéka igazán kellemes hangulatot
adott ennek a napsugaras, szombati délelõttnek. Külön bol-
dogság volt, hogy újra láthattuk azokat, akik csoportszobáink
helyett már az iskola padjaiban okosodnak. Szüleikkel együtt
látogattak vissza régi 

”
gyerekeink”. 

Néphagyományõrzõ programunkhoz ezzel az eseménnyel is
hûek maradtunk, és reméljük, hogy sikerül hagyományt terem-
tenünk azzal, ahogy gyermekek, szülõk és nevelõk ilyen kelle-
mesen és hasznosan tudtak együttmûködni az óvoda, de elsõ-
sorban az apróságok érdekében. 

”
Emlékezetes marad ez a vásár, hiszen a szép számban meg-

jelent kisovisok, szüleik és rokonaik nagyon jól érezték ma-
gukat, és senki sem távozott üres kézzel”. (Pap Kriszta)

Köszönjük minden szülõ és résztvevõ támogatását, és a szülõi
munkaközösség közremûködését! Külön köszönet jár Barta
István keramikusnak, és feleségének, hogy megálmodták, és
elkészítették a Bóbita Óvoda címerét! Az összegyûlt teljes be-
vételt új játékok vásárlására költjük. Azt gondolom, hogy az
esemény példaértékû. Ilyen összefogással valóban kellemes
hellyé tudjuk varázsolni ezt a kis várost. 

Véghné M. Ildikó
Bóbita Óvoda

Mihály-napi vásár  –   Hagyományõrzés és hagyományteremtés a Bóbita Óvodában. 

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

2009. október 30-án Bikini koncert került megrendezésre a Városi Sport-
csarnokban. Az elõzenekarként színpadra lépõ Group 'n Swing indította a
programot, az est fõmûsorszámaként pedig fellépett a Bikini, akik mintegy
másfél órán át szórakoztatták ismert és kedvelt számaikkal a megjelent közön-
séget. Köszönjük a szervezõk munkáját!

Bikini koncert
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Vargha Gyula

A végtelen felé

Vargha Gyula 
(1853. november 4 – 1929. május 2.)

Vargha Gyula kisnemesi családban
született 1853. november 4-én, Káván.
Apja Puky Márton, helyi földbirto-
kosnál nevelõ, ügyvéd, gazdasági fel-
ügyelõ. Anyja Zsarolyári Marton
Sára. Elsõ tanítója édesapja volt, aki
nemcsak az elemi ismeretekre, ha-
nem a gimnázium elsõ két osztályá-

nak tananyagára is megtanította fiát. 
1865-ben kerül Pestre a Református Fõgimnázium 3. osztá-

lyába. 1871-ben jelesen érettségizik, jogásznak tanul, 1878-ban
lesz jogi doktor. Az iskola mellett 1872. tavaszától az Országos
Statisztikai Hivatalnál vállalt munkát, mint napidíjas gyakornok.
Elsõ verse 1872-ben a Kiss József szerkesztette Képes Újságban
jelent meg 

”
Puszta ház” címmel, majd következõ versei 1875-

ben a Budapesti Szemlében. Felfigyelnek rá, Gyulai Pál is párt-
fogásába veszi. 1879-ben a Kisfaludy Társaságban is bemutat-
kozik néhány versével. 1881-ben jelenik meg 

”
Dalok” címmel

elsõ verseskötete. 1882-ben köt házasságot Szász Pólával, Szász
Károly leányával. Házasságukból 6 gyermek születik. Az Orszá-
gos Statisztikai Hivatalban dolgozik, egymás után jelennek meg
statisztika jellegû munkái. 1892-ben miniszteri tanácsos, majd
1895-ben az MTA levelezõ tagja. 1900-ban a Kisfaludy Társa-
ság fõtitkára. 1901-tõl a Statisztikai Hivatal igazgatója. 1907-tõl
rendes akadémiai tag, majd 1914-tõl kereskedelmi államtitkár.

Apai örökségét 1896-ban eladta, s megtakarított pénzével
együtt Löbön vásárolt birtokot. Ettõl kezdve indult üllõi 

”
élete”.

Közben írja verseit: 1892-ben, 1896-ban pályadíjakat nyer.
1915-ben jelenik meg 

”
Költemények” c. mûve, mely szinte tel-

jesen felöleli addigi költõi munkásságát. 1918-ban nyugdíjba
vonul, s kiköltözik Löbre. Ettõl kezdve indul igazi költõi mun-
kássága. Hazafias és háborús versei keverednek a vidéki élet
leírásaival, gyermekkori emlékek és szerelmek szólalnak meg
verseiben. Legutolsó kötete a 

”
Hamvadó tüzek” ( 1927).

1922-tõl a Kisfaludy társaság alelnöke. Mûfordítóként is 
jelentõs. Részt vesz Üllõ szellemi életében: az 1929. március 15-i
megemlékezésen õ tartja az ünnepi beszédet. Megfázik, mell-
hártya és tüdõgyulladást kap. Ötheti szenvedés után 1929. 
május 2-án hal meg az Erzsébet Kórházban.

Az Akadémia oszlopcsarnokában ravatalozzák fel. Teme-
tésén a közélet képviselõi mellett részt vesznek az üllõiek is.

Elõször 1979-ben (halála 50. évfordulója) a Nagyközségi
Könyvtárban tartott játékos vetélkedõvel – melyet egyik unoká-

ja, Vargha Balázs vezetett – emlékeztünk meg róla, majd 1984-
ben jelent meg a 

”
Monori Hírlapban” Kávától Üllõig: 

”
A literá-

tor löbi gazda emléke” c. cikk. 1991-ben az Árpád-Napok kere-
tében Vargha Gyula szavalóversenyre került sor az iskolában 
(a zsûri elnöke egy másik unoka, Vargha Domokos volt. 2003.
november 4-én (születése 150. évfordulóján) a szülõfalu, Káva
tartott szép emlékünnepélyt a szülõház falán elhelyezett emlék-
táblánál Mészöly Dezsõ mondott emlékbeszédet.

Számunkra a legfontosabb esemény 2004. május 2-a volt,
amikor az akkori Nagyközségi Könyvtár felvette Vargha Gyula
nevét a nagyszámú családtag, rokon jelenlétében (Vargha Gyulá-
nak 6 gyermeke, 23 unokája, 58 dédunokája, 127 ükunokája, s
legalább dupla ennyi szépunokája volt, van). 2005. július 10-én
Nemesgörzsöny (a családot kibocsátó falu) avatott dombor-
mûvet a református templom falán. 2005. október 7-én Kunszent-
miklós Általános Mûvelõdési Központja vette fel az unoka,
Vargha Domokos nevét. 2006. május 25-én a költõ 

”
A végtelen

felé” c. kötetének bemutatójára került sor a most már – Vargha
Gyula Városi Könyvtárban. 

Minden évben május körül sor kerül a Vargha Gyula szavaló-
versenyre, négy kategóriában, melynek résztvevõi Káva,
Nemesgörzsöny, Üllõ tanulói, felnõttei. 2007-ben Üllõ, 2008-
ban Káva, 2009-ben Nemesgörzsöny adott helyet a versenynek.

S miért írtam szinte felsorolásszerûen le a fenti tényeket?
Azért, mert a tevékenység ellenére még mindig lassan foglalja
el az õt megilletõ helyet a magyar irodalomban Vargha Gyula. 

S azért is, mert ebben az évben volt az 5. évfordulója annak,
hogy kisvárosunk könyvtára felvette a nevét.

Vargha Gyula 156 évvel ezelõtt született, 80 éve halt meg, s
5 éve a könyvtár által vált közismertté Üllõn a neve.

Igyekezzünk nevét méltón megõrizni, ápolni. 

Fehér László

Vargha Gyula egykori háza (mai Kishubert-tanya) 2005-ben.

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

Szülõk Nevelõk a Gyerekekért Bál

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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Köszönetnyílvánítás
Üllõ Város Önkormányzata nevében ezúton fejezzük ki köszönetünket az ALFA-

W.I.C. 95 GAMMA Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-nek, hogy Halottak Napjára az
alkalomhoz méltó módon feldíszítették a Katolikus Temetõ ravatalozóját.

Köszönet illeti az Üllõi Polgárõr és
Bûnmegelõzési Egyesület valamennyi
tagját a balesetmentes közlekedés biz-
tosításáért és a temetõk rendjének fenn-
tartásáért az ünnepek ideje alatt.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Köszönetünket fejezzük ki Üllõ Város Képviselõ-testületének a 2009. évi támo-
gatásért, mellyel hozzásegítik az Üllõi Sportegyesületet, hogy a Pest Megye I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokságában magas színvonalon versenyezhet!

Az eddigi, és a jövõbeni segítségük a biztosíték arra, hogy a szép új Sporttelepen
tovább íródjon sportegyesületünk története!

Juhász János
gazdasági vezetõ

Útfelújítás
Tisztelt Üllõi Polgárok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
megkezdõdött városunkban az útépítés,
tizenkét utcában. Ezek az utcák a
következõk: a Wesselényi, Szegfû, Má-
tyás király, Kertekalja, Jókai, Öregszõlõ,
Pásztorház, Batthyány, Május 1, Zug,
Nyárfa, Táncsics. Az útalap szerkezetét,
remix eljárással készítik, ez egy takaré-
kos megoldás, erre kerül 6 cm aszfaltré-
teg. Nemesített útpadkát, az átereszeket,
és az árokrendezést ezután készítik el. 

A járdafelújítást jelentõs része már elkészült, viakolor burkolatot kap a Kossuth
utca Református Templom elõtti, az Ócsai út Katolikus Temetõ és az István utca
közötti szakasza. Ez utóbbit a Halottak Napjára sikerült kiépíteni. 

Betonjárda burkolat kerül a József Attila, Zug
utcában, a Pesti úton a Vasteleptõl a Petõfi utcáig,
az Ócsai úton az István és a Berkes András köz
közötti szakaszon.

Aszfaltburkolattal kerül felújításra a Pesti úton
Monor felõl a Damjanich utcáig. 

Bejelentéseiket Békés István munkatársunk
fogadja a 29-320-011/147 telefonon.

Minden egyes problémát megvizsgálunk, és igyek-
szünk megnyugtató megoldást találni. A munkála-
tok során türelmet és megértést kérünk, azért, hogy
minél elõbb jó úton haladjunk.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Magyarország – Görögország felnõtt
válogatott futsal mérkõzést tekinthettek
meg a szurkolók a Városi Sportcsarnok-
ban 2009. október 29-én. A barátságos
mérkõzés keretében sor került a magyar
válogatott csapatban játszó, egyben az
Üllõ FC Csõ-Montage játékosainak kö-
szöntésére. A mérkõzést 2:1-re a magyar
csapat nyerte. 

Gratulálunk a játékosoknak!

Magyarország - Görögország
Futsal mérkõzés

ÓRIÁSI AKCIÓ
NOVEMBERBEN

HASZNÁLT NÕI-, FÉRFI- ÉS 
GYERMEK RUHA  

MMiinnddeenn  tteerrmméékküünnkk
11225500  FFTT//kkgg!!

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



GENERIC robogók 
3 év garanciával

220.000 Ft helyett 150.000 Ft/brutto
áron kaphatók!

Motoros felszerelések
40% kedvezménnyel!

APRILIAAPRILIA 5 év garanciával
Aprilia Ditech robogó 650.000 Ft 

helyett 450.000 Ft-ért!

Az árak a készlet erejéig érvényesek!
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I S K O L A I  E S E M É N Y E K

Mint minden évben, az idén is megrendeztük iskolánkban az
Állatok Világnapját.

Ezt az ünnepet 1931-ben hívták életre Olaszországban, a kez-
deményezés célja a vadon élõ állatok pusztulásának megfé-
kezése volt. 

Magyarországon a rendszerváltás után vált népszerûvé. Isko-
lánkban a '90-es évek elejétõl tartjuk rendezvényeinket. Eredeti
idõpontja október 4-e, Assisi Szent Ferenc halálának évfor-
dulója. A rendalapító Szent Ferenc az állatok védõszentje, aki
a legenda szerint nem csak értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük.

Békiné Gulyás Gizella
biológia-földrajz szakos tanár

•  •  •

Állatok Világnapja alkalmából rendezett 
rajzverseny az alsó tagozaton

2009. október 5-én 13-14 óra között került megrendezésre a
II. emeleten, különbözõ tantermekben Drahos Józsefné, Geérné
Szenyán Andrea, Harainé Schweitzer Zsuzsanna és Csákvári
Zsuzsanna vezetésével a rajzverseny.

A 75 kisdiák felkészülten, izgatottan, de mégis fegyelme-
zetten várakozott a számukra kijelölt termekben. Ezt követõen
hozzáláthattak, hogy szabadon választott technikával elkészít-
sék kedvenc állatukat és annak környezetét.

A munka befejeztével, a névvel, osztállyal ellátott munkákat
összegyûjtöttük és meghatározott szempont alapján a munkákat
értékeltük. A helyezetteknek és az összes résztvevõnek egy kis
ajándékkal is kedveskedünk, amihez a DÖK adta az anyagi
hozzájárulást.

A II. emeleti folyosón a legszebb munkákból kiállítást ren-
deztünk.

Reméljük, hogy ez a kis összejövetel elérte azt a szándékot,
hogy gyermekeink szeretettel, gondoskodással és megbecsülés-
sel fordulnak az állatokhoz és nemcsak ezen a napon. 

DÍJAZOTTAK

I. évfolyam: I. Polner Lili 1. z/b
II. Filipsz Bettina 1.z/a
III. Szilvási Petra 1.z/b és Boros Bettina 1.a

II. évfolyam: I. Asembrenner Sándor 2.z
II. Balog Zoárd 2.c
III. Koncz Johanna 2.c és Krajnyák Krisztina 2.c

III. évfolyam: I. Zsiday Lilla 3.z
II. Herner Dániel 3.c és Gulyás Gréta 3.b
III. Takács Rozina 3.z

IV. évfolyam: I. Kádár Tímea 4.z
II. Zahuczky Csenge 4.z
III. Wasylkovicz Xénia 4.b és Füredi Henrietta 4.a

ÁFÁI

Állatok Világnapja
2009. október 4.

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

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola hagyományaihoz hí-
ven idén is az iskolarádión keresztül sugárzott mûsorral emlé-
kezett meg az aradi vértanúk mártírhalálának 160 éves évfor-
dulójáról.

Elhangzottak a szomorú esemény körülményei, melyeket
zenei és vers részletekkel illusztráltunk. Osztályom néhány
tanulója is szerepelt a mûsorban, ami azért volt számunkra
érdekes, mert mi adtuk a tavalyi március 15-i városi ünnepsé-
gen az emlékmûsort, melyben megpróbáltuk az 1848-49 for-
radalom és szabadságharc fontosabb eseményeit felölelni. Ezen
események következménye és lezárása volt az aradi tizenhár-
mak és Gróf Batthyány Lajos kivégzése.

A mûsort az egész iskolában lázas készülõdés elõzte meg,
hiszen a benne részt vevõk már hosszú ideje gyakoroltak, hogy
a megemlékezés méltó módon sikerüljön. Persze nem csak a
szereplõk: Árpási Rebeka, Füredi Andrea, Radnics Tímea 8.z/b,
Baki József, Lõre Tamás, Mátai Richárd 8.z/a, Bakó Martin,
Czapp Anita, Juhász Edina, Dósa Viktória és Simon
Alexandra 6.z osztályos tanulók, hanem szinte minden osztály
megemlékezett a honvédtábornokok  kivégzésérõl a tantermé-
ben elhelyezett  emléktablóval.

Az iskolánk folyosóin elhelyezett tárolókat mi is az ese-
mény szellemében díszítettük ki, Erdõ Ljuba, Farkas Edit és
Kovács Endre tanárok segítségével.

A mûsort készítette és betaníttatta: Dr. Kövérné Sándor
Erzsébet és Toldiné Horváth Sarolta

A beszámolót készítette: Toldiné Horváth Sarolta

13 perc
az aradi vértanúk tiszteletére

Lahner György, Aulich Lajos, Damjanich János, Knezich
Károly, Leiningen-Westerburg Károly, Poeltenberg Ernõ,

Török Ignác, Nagy-Sándor József,  Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernõ, Lázár Vilmos, Schweidel József 
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Üllõ Város Önkormányzata 2009. októ-
ber 11-én tartott képviselõ-testületi ülé-
sének döntéseibõl:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete  

• jóváhagyta 
– az Önkormányzat – közoktatási intéz-
ményekre vonatkozó – Minõségirányítási
Programjának,
– a Vargha Gyula Városi Könyvtár Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatának, 
– az Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és a Humán Szol-
gáltató Központ, Nevelési Tanácsadó,
Óvoda és Központi Rendelõ Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának és Intéz-
ményi Minõségirányítási Programjának
(IMIP) módosítását.

• elfogadta
– az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a
Harmónia Zeneiskola és az Üllõ Város
Humán Szolgáltató Központ, Nevelési
Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelõ
tagóvodáinak 2008/2009. tanévben végzett
átfogó munkájáról szóló beszámolóját.

• döntött arról, hogy
– az Üllõi Sportegyesület mûködéséhez –
a 2009. évre már jóváhagyott 6,5 mFt
támogatáson felül  –  további 687.500.- Ft
-ot biztosít.
– pályázatot ír ki a Pesti út. 106. sz. alat-
ti ingatlanban található 151 m2 alapterü-
letû üzlethelyiség határozatlan idõre
szóló bérleti jogának megszerzésére
vonatkozóan. 
– biztosítja a Kisfaludy téren építendõ
háromcsoportos óvoda elektromos csat-
lakozási költségét, 927.000 Ft -ot.
– pályázatot nyújt be 25-30 %-os önerõ
biztosítása mellett - vissza nem térítendõ
Európai Uniós támogatásra – az új Kis-
faludy téri óvoda megépítésére, valamint
az Állomás u.-i Bóbita Óvoda felújítására
és eszközbeszerzésére. 
– indulni kíván a ”TÁMOP – 6.1.2.
/A/09/1.: Egészségre nevelõ és szemlélet-
formáló életmódprogramok” címû, 100%-
ban vissza nem térítendõ, önerõ nélküli
Európai Uniós pályázaton.
– megrendeli a településközpont-fejlesz-
tésére kiírt pályázat I. üteméhez szüksé-
ges elõterveket és költségbecsléseket,
összesen 6,1 millió forint összegben.

– nem támogatja a Monori Szakorvosi
Rendelõ kérelmét – melyben az Üllõi la-
boratóriumban használt eszközök költ-
ségének finanszírozását kérte – mivel a
laboratóriumban foglalkoztatott alkalma-
zott bérét és járulékait Üllõ város finan-
szírozza. 

– pályázatot nyújt be az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium felhívásában
szereplõ – közrend és a közbiztonság erõ-
sítése érdekében – 2 fõ településõr alkal-
mazására.

– az út és járdafelújítás munkálatának
idejére, a felmerülõ problémák operatív
megoldására ad-hoc bizottságot hoz létre,
melynek: elnöke Kiss Tibor VKB elnök,
tagjai: Kántor József képviselõ, és az
érintett egyéni választókerület képvise-
lõje.

– engedélyezte – szociális helyzetükre
való tekintettel – Kálmán István és neje
részére 2010. március 31-ig a Kertekalja
u. 26. sz. alatti ingatlanban található 1
szoba, konyhás lakás használatát.

– megbízta a téli útkarbantartási felada-
tokon belül az utak síkosság-mentesítésé-
vel a KÖZTERÉP Kft-t, a hó eltakarítás-
sal a 400-as úttól Gyömrõ felé esõ telepü-
lés részen az ÉPGÉP 2000 Kft-t, a 400-as
úttól Ócsa felé esõ település részen és a
városközpont területén Földi József vál-
lalkozót.

– 125.000.-Ft. támogatást biztosított az
Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési Egye-
sület részére, mivel a polgárõri feladato-
kat az utóbbi idõben nagyobb részt ez az
egyesület látta el.

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete ez évben még november 
26-án és december 17-én ülésezik. Az
ülések 14 órakor kezdõdnek és nyilváno-
sak. Tiszteljék meg jelenlétükkel. Az ülé-
sek napirendje az ülés idõpontja elõtti
napokban kifüggesztésre kerül a Hivatal-
ban és a Könyvtárban, valamint megte-
kinthetõ a város honlapján.

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
• Bölcsõde: 29/322-774
• Vargha Gyula Városi Könyvtár: 

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



9

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezõi nyilvántartásba vételrõl

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

Az LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerû gaz-
dasági tevékenységként építõipari kivitelezési tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozó kivitelezõi tevékenység) az folytathat,

• akinek az építõipari kivitelezõi tevékenység a tevékenységi
körei között szerepel, továbbá 

• kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve
telephellyel rendelkezik, 

• aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi
körének megfelelõ szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele
tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel ren-
delkezõ szakmunkással és 

• aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési
hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén
felelõs mûszaki vezetõi feladatok ellátására alkalmas személyt
alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogvi-
szonyban. 

Minden vállalkozó kivitelezõi tevékenységet folytatni kívánó
vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló
szándékát a vállalkozó kivitelezõi névjegyzéket vezetõ Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az
EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával ren-
delkezõ valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás-
nyújtás keretében történõ vállalkozó kivitelezõi tevékenységét
az MKIK-hoz bejelenteni. 

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezõi tevékenysé-
güket 2009. október 1. elõtt már folytatták, illetve megkezdték,
azok ezen bejelentésüket legkésõbb 2010. január 31-ig kötele-
sek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezõi
tevékenységüket 2009. október 1. után kezdik meg, azok beje-
lentésüket a kivitelezõi tevékenység megkezdését követõ,
legkésõbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni. 

A bejelentés módja: 
Az elektronikus regisztrációs segítõ szoftver elkészültéig csak

az MKIK honlapjáról (www.mkik.hu) 
”
pdf” formátumban le-

tölthetõ adatlap, számítógépen történõ kitöltése, kinyomtatása,
majd cégszerû aláírás után postai úton küldhetõ be az MKIK
Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1055 Budapest, Kossuth L. tér
6-8. címre. 

Számítógéppel nem rendelkezõ ügyfelek vagy az MKIK-nál,
vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen besze-
rezhetõ, nyomdai úton elõállított nyomtatványkitöltése és cég-
szerû aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs
kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055
Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy személyesen is be-
nyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara
ügyfélszolgálatán. 

A bejelentést követõen, az esetleges változás bejelentési ké-
relmüket ugyan ezen ûrlap felhasználásával tehetik meg. 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara ügyfélszolgálata:

1056 Budapest, Váci u. 40. IV. emelet – H-Cs: 8-11 és 13-15
Tel.: 317-7666 – P: 8-12

Az adatlap két részbõl - kötelezõen kitöltendõ és önkéntesen
megadható adatokból - áll. A nem kötelezõ jelleggel megadható
adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja,
de a közölt adatok valódiságáért az adatközlõ felel. 

A bejelentõ által közölt, a nyilvántartásban szereplõ adatok
valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK ,
valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenõrizhetik. 

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj –
az MKIK elkülönített számláján történõ – jóváírását követõen
bírálhatók el. 

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett
10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási
szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizetõ adószámának feltün-
tetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben be-
fizetni. 

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételrõl a
nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrá-
ciós Irodája írásbeli értesítést küld. 

A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartása nyilvános, az az Inter-
neten az MKIK weblapjáról – a szoftver elkészülte után – sza-
badon elérhetõ. 

A vállalkozó kivitelezõi nyilvántartás tartalmazza a bejelentõ
által közölt adatokon túl 

• a bejelentõ nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatá-
lyának idõtartamát, 

• a bejelentõ elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve
telefonos elérhetõségét, ha ezen adatok nyilvánosságra
hozatalához a bejelentõ hozzájárult, 

• az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett
panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, 

• az építési felügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biz-
tonsági ellenõrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerõs
határozatainak rendelkezõ részeivel, 

• a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok
megjelölésével, 

• az MKIK által külön szolgáltatásként mûködtetett, a vál-
lalkozó kivitelezõk önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – beje-
lentõ által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartása részét képezi azoknak
a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügye-
leti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK
jogerõsen megtiltotta a vállalkozó kivitelezõi tevékenység foly-
tatását. 

Kapcsolódó jogszabályok: 
– 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építõipari kivitelezési

tevékenységrõl 
– 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv. 
– 2009. évi. LXXVI törvény, Szolgtv. 
– 2004. évi CXL. törvény, Ket. 
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Jubiláló házaspárok ünnepi mûsora 2009-ben

2009. november 6-án hagyományteremtõ jelleggel immár
második alkalommal került megrendezésre Üllõ Város Önkor-
mányzatának szervezésében a Jubiláló Házaspárok Ünnepsége.
A Katolikus Templomban megtartott rendezvény keretében a
25., 50., 60. házassági évfordulót
ünneplõ párokat Kissné Szabó
Katalin, Üllõ Város polgármes-
tere köszöntötte, majd a párok az
anyakönyvvezetõ elõtt megerõsí-
tették egymásnak házasságköté-
sükkor tett fogadulmukat. Az ün-
nepi hangulatot a Harmónia Zene-
iskola tanárai és növendékei elõ-
adásában elhangzott zenemûvek
tették még emelkedettebbé. A
templomi ünnepséget követõen 
a Közösségi Házban folytatódott
a program, ahol vacsorával, zenés mûsorral és tortával köszön-
töttük az ünnepelteket.

Köszönet illeti a szervezõket: Szászik Istvánnét, Ladányi
Ágnest, Lazáné Széll Évát, a Közösségi Ház vezetõit, Vámos
Évát és Bodrogközi Szilárdot a fogadás lebonyolításáért, a
Harmónia Zeneiskola igazgatónõjét, Pechtolné Kis Melindát,

illetve a zeneiskola tanárait és
növendékeit a templomi ünnepi
mûsorban való közremûködésért
(a mûsorban közremûködtek: a
Harmónia Kórus, Hofbauer-
Mezei Márta, Farkas Vajk, Kádár
Orsolya, Lassáné Balogh Andrea,
Varga-Balázs Veronika, Tímár
Julianna, Virág Luca, Karma-
nóczki Attila, Ráti Bernadett,
Zsila Szabina, Bárándi Zoltán
Félix).

Üllõ Város Önkormányzata

Kedves Ünneplõ Házaspárok!

Ma már biztosak lehetünk abban, hogy Önök felelõs ígéretet
tettek egymásnak, amikor telve reményekkel, bizakodó várako-
zással indultak el a közös úton. Hûségük, egymás iránti sze-
retetük szép ajándéka a mai nap, amikor megvalósult álmaikat
valóra váltva gyermekeik, unokáik, dédunokáik, kedves család-
tagjaik körében visszatekintenek az elmúlt évekre.

Emlékeik között fel-felvillan egy-egy már elfelejtettnek hitt
esemény, ami mosolyt csal az arcukra: egy-egy részlet, kedves
szavak, a nagy elhatározások, közös erõfeszítések hosszú sora.
A munkás hétköznapok szorgalma, az ünnepek meghitt meleg-
sége, a pihenés jólesõ csendje. Virágos tavaszok, forró nyarak,
színes õszi napok és nehéz telek… A saját otthon megterem-
tésének jólesõ gondja és persze jólesõ izgalma. A gyermekeik
születésekor érzett öröm, az új felelõsség értük, a jövõért, a
jövõjükért. Gyermekeik felnõtté érése, elsõ munkanapjuk, csalá-
dalapításuk, majd az unokák, dédunokák megszületése. Kedves
mosolyuk, ragaszkodásuk, kis csínyeik, hízelgéseik.

Mennyi szép emlék: mind-mind harmonikus életük gazdag-
ságának bizonyítéka, egymás iránti szeretetük, hûségük jutalma.

Példaképek olyan párok lesznek, akik 25, 50 illetve 60 éve
mondták ki a boldogító igent.

Boldogan mondhatom ki, hogy ismét megtaláltuk õket:
2 pár ünnepli gyémántlakodalmát, 5 pár ünnepli aranylako-

dalmát, és 8 pár ünnepli ezüstlakodalmát.
Ahogy Önökre nézek, akaratlanul egy költõnk Hajnal Anna

szavai jutnak eszembe:

”
A legszebb dolog megöregedni azzal, akit az ember szeret.”

Önök megérhették együtt ezt a csodálatos ünnepet, mely csak
kevés embernek adatik meg.

Tudjuk jól, 

”
A szeretet két embert gyógyít,

Azt aki adja és azt aki kapja!”

Kedves Ünnepeltek!
Üllõ Város Önkormányzata és magam nevében szívbõl grat-

ulálok Önöknek, kívánom, hogy az elkövetkezendõ években
sok-sok szeretetben, féltõ gondoskodásban legyen részük
családtagjaik részérõl, hogy sokszor fürdethessék meg arcukat
szép emlékeik fényében, melegében.

Még sokáig éljenek együtt egészségben, szeretetben és
megértésben.

(részlet a polgármester asszony ünnepi köszöntõjébõl)

•  Ünnepi beszéd a Jubiláló házaspárok tiszteletére

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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Sikereink a táncban

Október 17-én a IV. Silver Dance Táncfesztiválon a Deziré csoport junior I. és az
Ametiszt csoport a junior II. kategóriában aranyérmet szereztek. November 7-én a
Moderntánc Kupasorozat I. versenyén a Deziré csoport serdülõ dance kategóriában
és az Ametiszt csoport a modern show felnõtt kategóriában ezüst érmet szereztek. 

Büszkék vagyunk a lányokra!

A képen mindkét csoport tagjai szerepelnek. 
Állósor balról: Kiss Betti, Zsohár Zsani, Agócs Trixí, János Rita tanárnõ,

Laborczvölgyi Juli, Ablonczy Virág, Cziráky Melinda, Buzás Brigi, Kovács Kriszti,
guggolnak: Farkas Patrícia, Radocsai Réka, Tóth Zsófi, Tiszavölgyi Viki, Virág
Luca, Zsila Szabina, Kosztyu Kinga, Truczán Cintia.

A Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége a Megyei Jogú Városok
Országos Szövetségével együttesen til-
takozó nagygyûlést szervezett 2009. ok-
tóber 10-én a Kossuth térre, a Parlament
elé.

A demonstráció fõ célja volt, hogy
kifejezzük aggodalmunkat a közel két
évtizede létrejött önkormányzati rend-
szer további fennmaradása iránt

Az önkormányzatok az állampolgári
önállóság egyik legfontosabb intézmé-
nyei, az általuk nyújtott szolgáltatások
pedig a területükön élõ emberek alap-
vetõ létfeltételeit biztosítják.

A parlament elé terjesztett költség-
vetés önkormányzatokat érintõ brutális
megszorításai ezeket az értékeket sodor-
ják végveszélybe.

Üllõ Város Önkormányzata is képviseltette magát a rendezvényen.

Bácskai József, alpolgármester

Az önkormányzatokért, városainkért

Vers
Kosztolányi Dezsõ: 

Halotti beszéd
(Részlet)

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. 

Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár. 
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló. 
Nézzétek e fõt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kõvé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka. 
……..
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: 

"Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, 

szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: 

"Nem volt... "
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, 

se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon

egyszer.

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

Elérhetõség: dr. LÕRÉNÉ
RÓNASZÉKI BEÁTA 
Telefon: 06-20-383-8194 

TKM Üllõi szervezet 
2009 II. félévi 
kirándulása
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Devizahitel problémák
avagy mit tehetünk, ha nem tudunk tovább fizetni…

Önkormányzatunk feladatának tekinti, hogy a kötelezõ hivatali
szolgáltatásokon túl sokakat érintõ kérdésekben megfelelõ informá-
cióval lássa el a város polgárait.

A gazdasági válság több mint egy éve alatt rengeteg magyar
család vált fizetésképtelenné a devizahitel törlesztések drasztikus
emelkedése miatt. Lakások ezreit árverezik el a bankok annak remé-
nyében, hogy a pénzüknek legalább egy részét viszontláthatják. A
pénzintézetek hozzáállásának erkölcsi megítélése most nem lészen
feladatunk…

A médiákon keresztül számos személyes tragédiáról értesülhet-
tünk az utóbbi idõben. Az alacsony önrésszel felvett, amúgy is
magas törlesztõ részlettel visszafizethetõ hitelek által okozott anya-
gi terhek havi szinten akár meg is duplázódhattak a hitelszerzõdés
aláírása óta, így sokszor teljesen önhibájukon kívül, nem számolva
a senki által nem várt súlyos világgazdasági válság következményei-
vel, több ezer ember veszítette el otthonát vagy került megoldhatat-
lannak látszó anyagi krízisbe.

Cikkünk célja, hogy összefogja azokat a megoldási alternatívákat,
amelyek segítséget nyújthatnak az adósoknak a tájékozódásban és a
megoldáskeresésben. Szemügyre vesszük a kormány által nyújtott,
törvénybe is foglalt lehetõségeket, a bankok által kibocsátott adós-
ságrendezõ, átütemezõ illetve áthidaló hitellehetõségeket, valamint
az Üllõi Önkormányzat által biztosított adósságkezelési szolgálta-
tásról is szó lesz. 

Nem titkolt célunk, hogy meggyõzzük polgárainkat arról, hogy
nincsenek egyedül a problémáikkal, s hogy a Hivatal, valamint a
város polgárai által megválasztott képviselõ-testület igyekszik tá-
mogatást nyújtani, mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben, illetve a
megfelelõ információáramlás biztosításával egy kézbõl kívánjuk
mindenki által jól hozzáférhetõen rendelkezésre bocsátani az ügyin-
tézéshez szükséges megfelelõ tájékoztatást. Lássuk tehát…

A kormány és a bankok által nyújtott támogatás

A kormány és a bankok összefogásából fakadóan az Ország-
gyûlés elfogadta a jelzáloghitellel rendelkezõk megsegítésérõl szóló
törvényt. A törvény értelmében a gazdasági válság miatt állásukat
elvesztõk vagy fizetési problémákkal küzdõ, de munkahellyel ren-
delkezõk áthidaló hitelt kérhetnek a pénzügyi intézménynél, mely
2009. július 28.-tól igényelhetõ, és amelyre az állam a központi
költségvetés terhére két évre készfizetõ kezességet vállal. 

A jogszabály szerint azoknak az adósoknak, akik megfelelnek az
elõírásoknak – például a felvett kölcsönük legfeljebb 20 millió forint
– két évig csak havi tízezer forintot kell fizetniük, az eredeti és a
mérsékelt törlesztõ részlet különbözetére a bankok áthidaló kölcsönt
nyújtanak.

Csakhogy ez a törvény még nem lépett életbe, mivel az állami
kezességvállalásos konstrukció csak az Európai Bizottság jóváha-
gyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.
Eztán kerülhet át a hazai gyakorlatba, s addig egyetlen adós sem
élhet a lehetõséggel. A garancia beváltásának szabályai egyelõre nem
ismertek, így a bank kockázatait sem lehet jelen pillanatban meg-
becsülni.

A gyakorlatban viszont már mûködik, hogy akik azért tudnak fizet-
ni valamicskét, s nem lakáshitelük van, kezdeményezhetik a bank-
juknál a törlesztés átmeneti felfüggesztését vagy kérhetnek morató-
riumot a tõkerész fizetésére. Elõbbi megoldást nem szívlelik a ban-

kok, ezért két-három hónapnál hosszabb türelmi idõt ritkán adnak.
De tõkemoratóriumot hosszabb idõre, akár fél-egy évre is lehet kér-
ni, mivel az utóbbi esetben az ügyfél a hitel kamatait legalább fizeti.

A kérelem benyújtását követõen a pénzintézet pár nap alatt el-
bírálja és folyósítja a kölcsönt. A bajba jutott adósnak be kell men-
nie abba bankba, amely felé tartozása van. Ott elvégzik az elõszû-
rést, azaz a bank megvizsgálja, hogy az adós megfelel-e a törvényi
elõírásoknak és hogy valóban jogosult-e a szolgáltatásra. Ezt kö-
vetõen a pénzintézetnél egy dokumentumlistát kap, amelyen szere-
pelnek azok a hivatalos papírok, amelyek elengedhetetlenek az
igényléshez. Miután az ügyfél ezeket a papírokat beszerezte és
bevitte a bankba, pár napon belül megkaphatja az áthidaló hitelt,
amelynek futamideje legfeljebb két év lehet. Ezt követõen kell az
ügyfélnek megkezdeni annak törlesztését. Az állással nem ren-
delkezõk részére 10, a fizetési nehézséggel küzdõknek 5 év alatt kell
visszafizetni a kapott hitelt.

Ez a hitel azonban nemcsak lakásvásárlási hitelre, hanem egyéb,
akár szabad felhasználású jelzáloghitelekre is kérhetõ. Fontos tudni,
hogy nemcsak a munkanélküliek jogosultak rá, hanem bárki igényel-
heti, aki átmenetileg fizetési problémákkal küzd. Mindenképpen le
kell szögezni azt is, hogy ezt az áthidaló kölcsönt nem az állam fogja
fizetni, hanem az ügyfél, a magyar állam csak készfizetõ kezességet
vállal rá két évre!

Nézetünk szerint ez a konstrukció kockázatos lehet, hiszen a
két év elteltével már nem csak az eredeti hitelt, hanem az áthi-
daló hitelt is törleszteni kell, amely újabb fizetõképtelenséget és
a problémák felhalmozódását eredményezheti.

A gyenge forint miatt sok esetben akár másfél- illetve kétszeresé-
re nõttek a tõke- és törlesztõ részletek, illetve a munkahelyek meg-
szûnésének következtében tömegével váltak fizetésképtelenné a ban-
ki adósok. Magánszemélyek mellett számos céget ugyanúgy érzé-
kenyen érintett kölcsönük további törlesztése, illetve az autójukat
részletre vásárló devizahiteleseket sem kímélte a válság, hiszen a
lakáshitelek összege ugyan jóval magasabb, viszont az autóhitelek-
nél a futamidõ lényegesen rövidebb, ezért a havi törlesztés hasonló
mértékben terhelheti az adósok pénztárcáját.

A sokszorosra nõtt futamidõ-hosszabbítások és átütemezések mel-
lett talán még többen megszabadulnának a devizában felvett kölcsö-
nüktõl, kiegyezve még annak lehetõségével is, hogy elbukják az elõ-
zetesen befizetett önerõt. Egyre gyakrabban hirdetik, átadnák gép-
kocsijukat anélkül, hogy pénzt kérnének érte, vagyis az adósok úgy
keresik hitelük átvállalóját, hogy lemondanak kölcsönük tõkerészé-
nek megtérítésérõl. A leendõ ingatlantulajdonosok közül pedig egyre
többen választják az albérletet a saját lakásra felvett hitellel szemben.

A bankok, állításuk szerint, az eddiginél is rugalmasabban kezelik
az ügyfelek problémáit. 

Forrás:
http://hitel.co.hu/bankvilag-hirei/athidalo-hitel-a-jelzaloghitelesek-

reszere_967-7.html,
http://www.devizahitel.net/devizahitelesek-32-ezer-elmaradas/,
www.hvg.hu,
http://hitel.maxbank.hu/2009/04/19/devizahitel-atutemezes-moratorium-

vagy-passzoljuk/
(A cikk folytatása decemberi számunkban, illetve a teljes szöveg megtekinthetõ

Üllõ Város Hivatalos honlapján – www.ullo.hu).

Orosz Tímea – Külsõs, Pénzügyibizottság tagja
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Kialakulhat Üllõ város második ipari parkja
Ferihegyi Ipari Park néven

A történet 2004. év végén kezdõdött, amikor ismételten elõ-
térbe került Budapest-agglomeráció fejlesztésének törvényi sza-
bályozása. 2005. év I. félévében a település elképzeléseit és 
a megjelenõ új tulajdonosi-befektetõi igényeket tartalmazó,
jelentõs többlet fejlesztési-terület csak felsõbb szintû segít-
séggel, egyeztetésekkel kerülhetett be a Szerkezeti Tervbe, amely
alapját adta a törvényi elõterjesztésnek. Az Országgyûlés végül
2005. szeptemberében elfogadta a Budapesti Agglomeráció Fej-
lesztési Törvényét, benne Üllõ város minden, hosszú távú
fejlõdését biztosító területkijelöléssel.

Így került gazdasági övezetbe a település északi határán lévõ
– a Zsarókát is magába foglaló – mintegy 160 hektárnyi szántó
terület is.

2005. év második felében felgyorsult a Régió és ezen belül a
térségi-települési fejlesztési stratégiák, koncepciók és konkrét
projektek kidolgozása, társadalmi egyeztetése, regisztráltatása.
(Üllõ település több mint 30 db projektet regisztráltatott, benne
a Ferihegy Ipari Park tervezetét is)

A projekt kidolgozásokkal párhuzamosan nagy erõvel bein-
dult a saját települési érdekérvényesítéshez a lehetõségek felmé-
rése, a kapcsolatok kiépítése is. Ennek eredményeként 2006.
márciusában testületi határozattal ”Konzorciumi Megállapo-
dás” jött létre Üllõ Önkormányzata, a Vecsési Vállalkozók
Szövetsége, valamint az Üllõi Ipartestület között konkrétan az
Ipari Park megvalósítása érdekében. Ugyanez a határozat dön-
tött az Ipari Park-cím megpályázásáról és a ”Ferihegy” elneve-
zésrõl is.

A ”Konzorciumi Megállapodás” szerint létrehozott munka-
csoport alapos elõkészítõ munkájának, majd a 2007. év elején
megalakult, többségében magán, kisebb részében önkormányzati
tulajdonú FERIHEGY Környezetvédelmi és Innovációs Kft. több
éves munkájának eredményeként, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium 2009. évi felhívására benyújtott és
sikeres pályázatnak köszönhetõen Üllõ város észak-nyugati
részén, közvetlenül a lakóterület határán elhelyezkedõ gazdasági
övezeten belül megjelölt területrész ”FERIHEGYI Ipari Park”
cím viselésére jogosult. 

A tervezett Ipari Park 41,55 hektár összterületére vonatkozó
fejlesztések két célt szolgálnak: egyrészt a park területén már
meglévõ vállalkozások mûködéséhez és fejlõdéséhez, valamint
az újak letelepedéséhez szükséges infrastruktúra megteremtését,
másrészt egy vállalkozói innovációs központ, azaz egy több ezer
négyzetméter alapterületû inkubátor-szolgáltató-termék-irodaház
megépítését, amely az induló kis- és középvállalkozások megerõ-
södését támogató, illetve a parkba települt és a térségi vállalkozá-
sokat segítõ szolgáltatások elõfeltételét, megalapozását jelenti majd.

Reményeink szerint már a közeljövõben a Ferihegyi Ipari
Park az elképzelések szerinti szinten beépül, megfelelõ mûsza-
ki színvonalon mûködni fog és ezzel lehetõséget tud biztosítani
a továbbfejlesztésnek, a szomszédos területek esetleges csat-
lakozási igényének is.

Vékony Ferenc József Virág József
ügyvezetõ mûszaki tanácsadó

Köszönet az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak!

Üllõ Város Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és
Szociális Bizottsága 2009. évben ismételten engedélyezte a
város rászorult emberei részére a burgonya osztását.

A kapott összegbõl 164 fõ rá-
szorultnak tudtunk burgonyát biz-
tosítani, melyet rászorultság ará-
nyában osztottunk szét

A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel, mivel 368 fõ jelentkezett, egyeztetések alapján 164 fõt
tartottunk indokoltan rászorultnak.

Az idén más szervektõl, így nyugdíjas kluboktól, Nagycsalá-
dosoktól, Családsegítõ Központtól, közmunkásainkról kapott
lista alapján vizsgáltuk a rászorultságot.

Nagyon sokan jöttek értesítés nélkül mondván, hogy eddig
kaptak burgonyát, az idén miért nem?

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy Üllõ városa nagyon be-
épült, hisz benépesültünk a Sportliget lakópark lakóival, város-
széli telkek beépítésével, ahonnan szintén nagyon sok rászorult,
krízis helyzetbe került család él, s úgy gondoltuk, ezeken a
családokon is segíteni kell.

Vizsgáltuk a jövedelmi viszonyokat, továbbá figyelembe vet-

tük, hogy ki milyen és mennyiféle segélyt kapott ez évben, de
azt is figyelembe kellett vennünk, hogy hányan nem tettek ele-
get állampolgári kötelezettségüknek. Nagyon sokan kölcsönért

fordulnak hozzánk és a szerzõdés
megkötése után a visszafizetést nem
teljesítik felénk. Tehát erre az állam-
polgári kötelezettségre is oda kell
figyelnünk, valamint arra is, hogy ki

milyen tartozással van az önkormányzat felé.
Sajnos sokan elfelejtik azt a tényt, hogy az önkormányzat

nem tudja minden család téli burgonya beszerzését megoldani,
de nem is ez volt a cél.

A cél, hogy a rászorult idõs embereknek, családoknak, ha
csak egy havi problémáját meg tudjuk oldani, akkor már ered-
ményt tudunk elérni, hisz ilyen nem minden Önkormányzatnál
történik.

Kívánjuk, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól sok
ilyen jellegû támogatást lehessen még kapni a lakosság szá-
mára.

Németh Elekné
szociális munkás

”
A cél, hogy a rászorult idõs embereknek, családok-

nak, ha csak egy havi problémáját meg tudjuk oldani,
akkor már eredményt tudunk elérni, hisz ilyen nem

minden Önkormányzatnál történik.”



Nemzetközi versenyrõl hoztunk díjat
Az õszi szünetben, 2009. október 26.

- 29. között  rendezték meg – ezúttal
Budapesten – azt a Nemzetközi Mûvé-
szeti Gyermek és Ifjúsági Fesztivált,
melyen Üllõt képviselve a Harmónia
Zeneiskola négy növendéke is részt
vett. Bárándi Zoltán Félix és Kádár

Orsolya (zongora), Szõnyi Levente Donát (trombita) és Varga-
Balázs Veronika (hegedû). Felkészítõ tanáraik: Lassánné Balogh
Andrea, Láng Zsolt és Pechtolné Kis Melinda.

Két helyszínen láthatták-hallhatták az ifjú mûvészpalántákat:
a Budapest III. kerületi Kodály Kórusiskola impozáns hangver-
senytermében, illetve a XVI. kerületi Erzsébet Színház színpadán. 

Közel ezer fiatal versenyzett nagyon erõs mezõnyben és ma-
gas színvonalon tánc, hangszer, ének, színmûvészet és képzõ-
mûvészet kategóriában. 

Fesztiválon nemzetközi zsûri bíráskodott (Ausztria, Bulgá-
ria, Csehország, Grúzia, Kazahsztán, Lengyelország, Magyar-
ország, Németország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia,
Ukrajna vezetõ szakemberei). A versenyen minõsítés is tör-
tént, melyen Szõnyi Levente Donát a megtisztelõ ezüstérmet
kapta zongorakísérõjével, Kádár Orsolyával együtt, ami a hang-
szeres kategóriában az elérhetõ legmagasabb kitüntetést jelenti,
aranyérmet ugyanis csak egyetlen tánccsoportnak adtak át.

Minden versenyzõ kapott ajándékot és emléklapot is.
Az egész versenyt orosz nyelven konferálták. Kicsit csodál-

koztunk is, hogy a Magyarországon rendezett versenyen a ma-
gyar versenyzõknek is orosz nyelvû oklevelet adtak át. 

Nagyon készültünk erre az alkalomra, melyen sikeresen
szerepeltünk. Legközelebb decemberben lépjük át Üllõ határát
egy újabb versenyen szerepelve, melyet szintén Budapesten
rendeznek meg.                                  

Pechtolné Kis Melinda 

K Ö Z É R D E K Û
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Pár szóban szeretném ismertetni Önökkel, Üllõ Város
Képviselõ-testületének uniós és hazai pályázatokkal 

kapcsolatos eddigi tevékenységét:

Benyújtott pályázatok (2007)
– új tagóvoda építése és az összes tagóvoda eszközbeszerzése 
– a zeneiskola bõvítése és eszközbeszerzése 
– az iskola eszközbeszerzése 
– a Liszt Ferenc és Maglódi utcák burkolat felújítása 
– Baross utca  burkolat felújítása (1,75 millió támogatást nyert,

6,25 millió önerõt tettünk hozzá)

Benyújtott pályázatok (2008)
– új tagóvoda építése és tagóvodák eszközbeszerzése
– a zeneiskola bõvítése és eszközbeszerzése 
– hátrányos helyzetû gyerekek felzárkóztatása
– az iskola eszközbeszerzése (14,6 millió támogatás- 1,6 mil-

lió önerõ)
– Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (18,6 millió

támogatás -1,6 millió önerõ)
– P+R parkoló építése a vasútállomásnál (39 millió támogatás

-4 millió önerõ)
– az új bölcsõde építésére kiírt pályázaton a Testület nem

kívánt indulni!
Benyújtott pályázatok (2009)

– a 
”
kompetencia alapú oktatás és egyenlõ hozzáférés” 

az általános iskolában
– Árvácska és Akácfa utcai csapadékelvezetõ rendszer kiépí-

tése
– általános iskola játszóterének fejlesztése
– új óvoda berendezései és a tagóvodák játszóterének fejlesz-

tése (19,4 m támogatás – 22,5 m önerõ)
– Liszt Ferenc és Maglódi utcák burkolat felújítása (14,5 mil-

lió támogatás – 22,5 millió önerõ)
– Damjanich utca burkolat felújítása (17 millió támogatás –

26 millió önerõ)
– Állomás utcai óvoda felújítása 
– iskola nyílászáró cseréi és hõszigetelése 
– bölcsõdei csoportszobák felújítása (8 millió támogatás – 

4 millió önerõ) 
Bácskai József, alpolgármester

Pályázataink sorsa

2009. november 14-én lakókörnyezetünk szépítésére Üllõ
Város Önkormányzata a város szebbé tétele érdekében faül-
tetési akcióra hívja Önöket.

A faültetésben részt venni kívánókat szeretettel várjuk reggel
9 órakor a Polgármesteri Hivatal udvarán.

Várjuk Önöket, számítunk mindenki segítségére.

Üllõ Város Önkormányzata

Fásítsunk a jövõnek!

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

Üllõn két frekventált helyen ruhagyûjtõ konténerek kerül-
tek 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 ruhatá-
rolásra és -gyûjtésre lettek kialakítva, bennük a ruhák nem
rongálódnak, és válogatás, tisztítás és fertõtlenítés után a
megfelelõ elosztóhelyre és az arra rászoruló embertár-
sainkhoz kerülnek.

Vöröskereszt Üllõi Szervezete

Ruhagyûjtés
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A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér zajgátló védõövezetének kijelö-
lésével kapcsolatosan folytatott eljárás keretén belül az NKH Légiközlekedési
Igazgatósága 2009. november 24-én (kedden) 18 órától közmeghallgatást tart
Üllõ, Vecsés és Ecser lakosságának részére!
A közmeghallgatás helyszíne: Üllõ Városi Sportcsarnok (Árpád fejedelem út 1.)
Minden érintettet és érdeklõdõt szeretettel várunk!                                              

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala

Közmeghallgatás

A közelmúltban egy gazdasági szaklapban megjelent – országos statisztikai adatok
alapján készült – felmérés szerint Üllõ városában a 2008-as évhez képest romlott a
bûnügyi helyzet. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy ez nem azt jelenti, hogy
több bûncselekményt követtek volna el a településen.
Az országos statisztikai elemzés során nem csak a településen elkövetett bûncse-
lekményeket veszik figyelembe, hanem a településen lakók által, illetve sérelmükre
az egész ország területén elkövetett bûncselekményeket. 
Az elemzés tehát statisztikai adatlapok alapján készül. Ez azt jelenti, hogy egy ügy-
ben akár több ilyen adatlap is kitöltésre kerül (pl. az elkövetõ több sértettet károsí-
tott meg, vagy többen követtek el egy bûncselekményt).
Ebben az évben Üllõn magasabb számot mutatott ez a statisztika, mely azért követ-
kezett be, mert kollégáinknak sikerült elfogniuk egy üllõi lakost, aki ellen szerzõi és
szomszédos jogok megsértése miatt indult eljárás. Cselekményével több, mint két-
száz jogtulajdonost károsított meg, mely több mint kétszáz statisztikai lapot jelent.
Mint láthatjuk, ez a statisztikai szemlélet az adatlapok számát mutatja és nem a
településen elkövetett bûncselekmények számát.
Megnyugtató az a tény, hogy az idei év elsõ kilenc hónapjában ötvennel kevesebb
bûncselekményt követtek el Üllõn, mint az elmúlt év hasonló idõszakában. Csök-
kent a lopások és a betöréses lopások száma is. Ez az eredmény azonban nem csak
a rendõrségnek, hanem az önkormányzat által biztosított segítségnek, valamint a
polgárõrség által végzett önfeláldozó munkának is köszönhetõ.

Monori Rendõrkapitányság

Bûnügyi krónika

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület 2009. évi 
Szilvesztert Mátrafüreden tartja.

Helyszín: Avar Hotel december 29- január 1., 3 éjszaka, svédasztalos reggeli +
szilveszteri vacsora, uszoda és szauna használat. December 30-án Farkasmályi
borospincében ebéd + borkóstolás (3 dl)

Részvételi díj: 18.550 Ft. + 1 éjszakás hosszabbítás esetén (december 29-január 2)
a részvételi díj 21.550 Ft. • Utazás autóbusszal a Népstadiontól december 29-én
7:45-kor (jegyváltás egyénileg).

Érdeklõdni: Gyarmati Miklós (Üllõ, Szegfû u. 2. Tel.: 06-29/320-740)
Péter Lászlóné (Tel.: 06-30 /906-9394)

SZILVESZTER MÁTRAFÜREDEN!

K Ö Z É R D E K Û

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

Köszönetet mondok a 
Gyár utcai temetkezési vállalatnak 

és mindazoknak, akik 

Nagy János
temetésén részt vettek.

Nagy Jánosné és családja

Szeretnénk tájékoz-
tatni az Olvasókat,
hogy 11 lelkes amatõr
fotóbarát megalakí-
totta az ÜÜllllõõii  FFoottóókklluubb
EEggyyeessüülleetteett!!

Egyebek között azzal a célra jött létre
egyesületünk, hogy megkeresse Üllõrõl
szóló régi képes és szöveges emlékeket.
Azokat rendszerezze és digitalizálja.

Ezért kérjük Önöket, ha rendelkeznek a
régmúlt képeivel, a hozzájuk fûzhetõ anek-
dotával bocsássák rendelkezésünkre, hogy
a köz javára összegyûjthessük, és a ké-
sõbbiekben bemutathassuk.

Természetesen a képeket visszaadjuk.
Közösségünk várja a fotózáshoz ked-

vet érzõket!
Legközelebb november 22-én 9 órakor

találkozunk a Közösségi Házban (Gyöm-
rõi út 24.)

Gara György

Az Üllõi Diáksportegyesület november
20-án 18 órakor tartja évi rendes közgyû-
lését, melyre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Helyszín: az új Sporttelep különterme.
Bejárat a Harmadik Félidõ büfébõl.

ÜDSE vezetõség

Üllõi Diáksport 
Egyesület

Köszönet mindazoknak, akik az 
Üllõi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet
személyi jövedelemadójuk 1%-ával
összesen 376.385,-Ft-tal támogatták.
A 2007. évi felajánlásokat az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
eszközállományának felújítására,
korszerûsítésére fordította.

Az Egyesület tagsága és vezetõsége

Köszönet
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K U L T Ú R A

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

ROCK&BLUES
Hosszas szervezés után megrendezésre került az elsõ Üllõi Rock Klub.
A rendezvénynek a Közösségi Ház adott helyet október utolsó szombat-

ján.
A bulit a Zetor együttes kezdte, kik egy üllõi fiatalokból álló lelkes

tehetséges társulat, hazai és külföldi feldolgozásokkal szórakoztatta az
egyébként nem kis létszámú közönséget.

Õket követte a Whiscats zenekar, akik Kenny Wayne Shepherd
számokat játszottak egyedi feldolgozásban a messzi Luisianaból, az est
pedig az E.P.S.G. Midnight Oil Tribute koncertjével zárult. A klub na-
gyon jó hangulatban zajlott, a zene megmozgatta a közönséget, azt
hiszem, aki eljött jól érezte magát.

A nagy sikerre való tekintettel szeretnénk havi rendszerességgel
megrendezni a Rock Klubot, a következõ rendezvény idõpontja 2009.
november 27., az est fõzenekara az egri Team Rock Band lesz, a többi
legyen egyelõre meglepetés.

Mindenkit szeretettel várunk!
Laza Bálint (Whiscats)

Ha azt mondom: népzene, zenekar, táncház, vajon mi jut az
ember eszébe?

Egy hely, ahol a mindennapok gondjait, problémáit elfelethet-
jük, és felhõtlenül érezhetjük magunkat.

November 7-én egy ilyen táncházban volt részünk, ahol három
hegedû, egy brácsa és egy nagybõgõ húzta a talpalávalót.

Az Ugrós zenekar – amely szeptemberben alakult – elsõ önál-
ló táncházát tartotta a Közösségi Házban. 

A zenekar tagjai Pásztor Andrea (ének), Csanda Sámuel (he-
gedû), Marjovszky Endre (nagybõgõ), és végül, de nem utolsó
sorban Dudinszky Balázs (brácsa).

Nagy volt a készülõdés, az izgalom.  Várva vártuk azt a pil-
lanatot, amikor az elsõ vendég belép az ajtón. És megtörtént.
Délután öt óra magasságában a gyermektáncházra megérkeztek
a fiatal korosztály elsõ képviselõi.

Népi gyermekjátékokkal kezdtünk, utána
belekóstolhattak a dunántúli táncok lépéseibe.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a hat órától
kezdõdõ felnõtt táncházra is maradtak a gyer-
mekek, és várakozásainkat felülmúlva nagyon
sokan jöttek el. Igazi családias hangulat alakult ki.

A kedves vendégek hallhattak, táncolhattak
szatmárit, dunántúlit, kalotaszegit, sõt, még egy
kis moldvai muzsika is a repertoárra került.
Igyekeztünk minél több és több dallamot megis-
mertetni a közönséggel. Dalokat tanultunk, éne-
keltünk, és persze tánclépéseket is tanítottunk.

Külön öröm volt számunkra, hogy a zenekar
állandó vendégprímása, Mihó Attila is eljött hoz-
zánk Ráckevérõl, és segített a táncoktatásban,
valamint zenélt velünk. Sõt, egy nagyon kedves
barátunk, szegedi prímás, ifjabb Nagy Albert is
muzsikált a zenekarral. 

Szinte megállás nélkül húztuk a muzsikát. Mindenki örömére.
Aki esetleg elfáradt, frissíthette magát a büfében, ahol a
táncházakhoz híven zsíros kenyérrel vártuk vendégeinket, némi
édességgel és – a hidegre való tekintettel – forró teával.

Ezúton is szeretném megköszönni a sok segítséget azoknak,
akik közremûködtek a táncházunk megszervezésében, lebonyo-
lításában és természetesen a vendégeinknek is, hogy megtisz-
teltek minket jelenlétükkel. Külön köszönetemet szeretném
kifejezni a Közösségi Ház vezetõségének – Vámos Évának és
Bodrogközi Szilárdnak, – akik a biztosították a helyet, hogy a
zenekar bemutatkozzon, és egy fergeteges táncházat tartsanak
Üllõn.

Remélem, hamarosan újra találkozunk valamelyik koncer-
tünkön. 

Dudinszky Balázs

Egy felejthetetlen élmény



MMii  aa  ssttrreesssszz??

A szervezet normális válasza különleges, nem várt eseményekre. Stresszhormonok
nélkül nem tudnánk gondolatainkat tetté alakítani, legyen szó sportról, szerelemrõl, vagy
egy mûvészi alakításról. Régen létfenntartó szerepe volt, amikor vadat ûztünk, mene-
kültünk, vagy ellenséggel harcoltunk. Ma már a mindennapi életünk, egy egyszerû for-
galmi dugó, befizetetlen számla, vagy munkahelyi és családi problémák is kiválthatják.
Összegezve, korunk betegségeként, civilizációs problémaként is szokták emlegetni.

HHooggyyaann  vváállhhaatt  aa  tteerrmméésszzeetteess  rreeaakkcciióó  kkóórroossssáá??

A stressz eredeti feladata az volt, hogy harcképessé tegye a szervezetet. Manapság egyre
több ember küzd, idegrendszerét nem kímélõ feszültséggel. Ha nem tudjuk levezetni a
többletenergiát a jótékony stresszhatás visszájára fordul. Mindennapi példával élve szer-
vezetünk ilyenkor egy olyan autóra hasonlít, ahol a féket és a gázpedált egyszerre nyomják.
Sokan vállnak stresszfüggõvé, akkor is keresik a problémás helyzeteket, amikor testük
pihenésre szorulna. Ilyenkor extrém sportokhoz, drogokhoz – amit sajnos ma már szinte
mindenki be tudna szerezni, ha akarna – nyúlnak, vagy erõszakosak a környezetükkel.

HHooggyyaann  rreeaaggááll  tteessttüünnkk  aa  ssttrreesssszzrree??

A stresszreakció bonyolult hormonhatás következménye. Központja a hipotalamusz, az
agyban lévõ reflexközpont, mely mozgósítja a szimpatikus idegrendszert. A válasz:

• gyors szívverés, magasabb vérnyomás,
• szapora légzés, fokozódó oxigénfelvétel,
• verejtékezés,
• nem megfelelõ emésztés, a gyomor vérellátása csökken, a savtermelés nõ,
• izmok bõvebb vérellátása, izomfeszültség,
• a májban tárolt cukor (glikogén) vércukorrá alakul.

SSzzeemmééllyyiisséégg,,  éélleettmmóódd  ééss  ssttrreesssszz

Az, hogy az élet eseményeit stresszként, vagy normális helyzetként éljük-e meg,
egyéniségünk és körülményeink függvénye. Vannak azonban klasszikus stresszhelyzetek,
ilyenek a gyász, a válás, a munkahelyi változás vagy az érzelmi boldogtalanság és az
anyagi gondok. Mindennapi kedvenceink, a kávé és a cigaretta szintén fokozzák a stressz-
hormonok termelõdését. A stressz kezelésében rendkívül fontos, hogy a felfokozott szerve-
zet lelassuljon, visszatérjen a szokásos ritmusába. Így a stressz energiát ad, teljesítményre
sarkall. Ha a stresszhelyzetek halmozódnak, és az állapot szinte állandóvá válik, kóros
tünetek jelennek meg.

MMeellyyeekk  aa  kkóórrooss  ssttrreesssszzeess  áállllaappoott  ttüünneetteeii??

Az elsõ jelek idegesség, nyugtalanság, álmatlanság formájában jelentkeznek leggyakrab-
ban. Ezután, bár a laboratóriumi leletek még negatívak, emésztési, szexuális zavarok, mig-
rén, pánik vagy szorongás alakulhat ki. Sokszor sem a beteg, sem az orvos nem gondol a hát-
térben meghúzódó stresszre. A következõ szakaszban a szervezet lelki eredetû, ún. pszicho-
szomatikus betegségeket produkál. Az immunrendszert gyengíti az állandó stresszes állapot,
melynek gyomorfekély, allergia, cukorbetegség, magas vérnyomás, hajhullás, asztma, men-
struációs probléma, impotencia a következménye, többségük gyógyszerrel nem is kezelhetõ,
csupán szinten tartható. Fontos, hogy a stressz kezelése a korai szakaszban elkezdõdjön.

HHaa  ttúúllffeesszzíítteettttüükk  aa  hhúúrrtt......

– Csak azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, ahol tehetünk is valamit.
– A feszültséget oldjuk, megfelelõ kommunikációval.
– Mindenki hoz rossz döntéseket, ne rágódjunk a kudarcokon.
– Pihenjünk, aludjunk. A relaxáció és a testmozgás is segít.
– Este, – ha tehetjük – mielõbb zárjuk ki a napi gondokat az életünkbõl.
– Az étkezés, munka, pihenés idejét tartsuk be. Éljünk meghatározott napirend szerint.
– Gondolkozzunk pozitívan, ne engedjük az indulatokat elhatalmasodni.

Összeállította:
Dr. Lõréné Rónaszéki Beáta

Az emberi szervezetet veszélyeztetõ állapot, a stressz
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Férfi kézilabda:
• 11. 21-én  11:00 Üllõ- Ráckeve

Férfi Futsal NBI:
• 11. 09-én  19:30 

Üllõ Fc Csõ – Borsod Volán Miskolc
• 11. 30-án 19:30 

Üllõ Fc Csõ – Gödöllõ

Férfi Futsal NBII:
• 11. 07-én  11:00

Üllõ Fc Csõ U21 – Monor SE
• 11. 16-én  18:30  

Üllõ Fc Csõ U21 – Nagykáta

Üllõ SE férfi labdarúgó 
csapatának hátralévõ mérkõzései: 

• 11. 14-én 13:30 óra 
Tápiószecsõ – ÜLLÕ SE

• 11. 22-én 13:00 óra 
ÜLLÕ SE – Erdõkertes

November 21-én Szülõk Nevelõk Bálja
November 22-én Mega Játszóház

10:00-18:00

Kedd-Péntek 
18:00-19:00 alakformáló aerobik

Kedd-Péntek
19:00-20:00 zsírégetõ, erõsítõ aerobik

Szerda  –  18:30-19:30 aerobik
Kedd-Csütörtök –  17:00-18:00 Judó

Szurkolói buszt indítunk a 11.13 án 19:00
órakor kezdõdõ 
Dunatakarék Gyõr – Üllõ Fc Csõ
mérkõzésre. Megfelelõ létszám esetén
2000.Ft-os befizetéssel lehet a
Sportcsarnokban jelentkezni.

•

Köszönet

Köszönetemet fejezem ki az Üllõi Pol-
gárõr és Bûnmegelõzési Egyesületnek a
Sportcsarnok rendezvényeinél nyújtott
önzetlen és segítõkész munkájukért!

Dienes András
Városüzemeltetõ KFT., ügyvezetõ.ig.

Sportcsarnok november 
havi programja!



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 

• 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:: ullo@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!!

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak,
mozgásszervi betegségek 

gyógyítása, kezelés háznál is.

MMAASSSSZZÁÁZZSSOOKK::  
Svéd, thai, lávaköves,

zsírégetõ, cellulitisz, talp- és
gyógymasszázs.

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

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

JÁTÉK- ÉS 

HASZNÁLT RUHA BOLT
TELEFON  feltöltés

Nyitva tartás:

Hétfõtõl – Péntekig Szombat

8:00 – 17:00-ig 8:00 – 12:00-ig

Mindenkit
szeretettel várunk!

A KUPON
felmutatásával

5500..000000  ffoorriinntt
feletti vásárlásnál 

55%%
kedvezményt adunk!

A grafikai tervezéstõl a kivitelezésig!

Most rendeljen egyedi naptárat.
Karácsonyi és újévi üdvözlõkártyák készítése.

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



AJÁNDÉKTÁRGYAK, GYERTYÁK, FÜSTÖLÕK, 

KARÁCSONYI DÍSZEK, INDIAI KENDÕK, RUHÁK, 

KÉPEK, NYAKLÁNCOK, FÜLBEVALÓK

• • •

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

SSZZAAUUNNAA ••  MMÁÁGGNNEESSEESS KKEEZZEELLÉÉSSEEKK – JAVASOLT MOZGÁSSZERVI

PANASZOKRA, IZÜLETI FÁJDALOM CSILLAPÍTÁSÁRA

MMAASSSSZZÁÁZZSS

NNYYUUGGTTAATTÓÓ,,  AARROOMMAATTEERRÁÁPPIIÁÁSS MMAASSSSZZÁÁZZSS – 

KKIIMMOONNDDOOTTTTAANN GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÁÁZZSS AAZZ AADDOOTTTT TTEERRÜÜLLEETTEENN ––

A MASSZÁZST TÕSÉR ÁGNES GYÓGYMASSZÕR VÉGZI.

BEJELENTKEZNI A 20/66-732-77-ES TELEFONSZÁMON LEHET.

NNYYIITTVVAA TTAARRTTÁÁSS::

H-P: 13:00 - 17:30

SZOMBAT: 9:00 - 13:00

A MASSZÁZS, A SZAUNA ÉS A MÁGNESES KEZELÉSEK A

NYITVATARTÁSI IDÕPONTTÓL FÜGGETLENÜL ÜZEMELNEK

TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN

Méret és tipus Gyártó Évszak Lista ár
nettó

Internet
bruttó

Akciós
nettó ár

Akciós
bruttó ár

%-os
kedvezmény

175/70 R13 WINTER G 82T BF Goodrich téli 10 040 Ft
15 992 Ft
21 592 Ft
21 592 Ft
35 992 Ft

12 550 Ft
19 990 Ft
26 990 Ft
26 990 Ft
44 990 Ft

6 058 Ft
11 967 Ft
15 435 Ft
16 597 Ft
26 676 Ft

7 572 Ft
14 959 Ft
19 294 Ft
20 746 Ft
33 345 Ft

40%
25%
29%
23%
26%

185/65 R15 ALPIN 88T Michelin téli
195/70 R15 AGILIS 41 SNOWICE 97T Michelin téli
195/70 R15C AGILIS 81 SNOWICE 8PR Michelin téli
215/75 R16C AGILIS 81 SNOWICE 8PR Michelin téli

Méret és tipus Gyártó Évszak Internet
nettó

Internet
bruttó

Akciós
nettó ár

Akciós
bruttó ár

%-os
kedvezmény

175/65R14 MICHELIN 82T Michelin téli 12 792 Ft
10 392 Ft
12 531 Ft
12 492 Ft
13 592 Ft
19 192 Ft
21 592 Ft
58 760 Ft
22 792 Ft

15 990 Ft
12 990 Ft
15 664 Ft
15 615 Ft
16 990 Ft
23 990 Ft
26 990 Ft
73 450 Ft
28 490 Ft

8 462 Ft
5 996 Ft
7 172 Ft
7 759 Ft
8 582 Ft
12 813 Ft
11 697 Ft
34 778 Ft
17 338 Ft

10 577 Ft
7 495 Ft
8 965 Ft
9 699 Ft
10 728 Ft
16 016 Ft
14 621 Ft
43 472 Ft
21 672 Ft

34%
42%
43%
38%
37%
33%
46%
41%
24%

175/70R13 KLEBER 82T Kleber téli
175/70R14 KLEBER 84T Kleber téli
185/65R15 KLEBER 88T Kleber téli
195/60R15 KLEBER 88T Kleber téli
195/60R15 MICHELIN 88T Michelin téli
195/70R15C KLEBER KISTEHER Kleber téli
265/65R17 MICHELIN 112T Michelin téli
215/65R15 GOOD YEAR ULTRAGRIP Good Year téli

Méret és tipus Gyártó Évszak Internet
nettó

Internet
bruttó

Akciós
nettó ár

Akciós
bruttó ár

%-os
kedvezmény

195/65R15 Michelin Alpin Michelin téli 13 054 Ft
12 828 Ft
14 594 Ft
9 151 Ft
12 672 Ft
22 278 Ft
18 391 Ft
19 076 Ft
17 010 Ft
28 040 Ft

16 318 Ft
16 035 Ft
18 242 Ft
11 439 Ft
15 840 Ft
27 847 Ft
22 989 Ft
23 845 Ft
21 263 Ft
35 050 Ft

195/50R15 Kléber Krisalp Kleber téli
195/50R15 Michelin Alpin Michelin téli
185/60R14 Kléber Krisalp Kleber téli
185/60R14 Michelin Alpin Michelin téli
195/55R16Michelin Alpin Michelin téli
195/55R16 Kléber Krisalp Kleber téli
205/55R16 Michelin Alpin Michelin téli
205/55R16 Kléber Krisalp Kleber téli
215/55R16 Michelin Alpin Michelin téli



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

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

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



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@electrtical.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                    

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

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

Kerülje el a kötelezõ biztosító-
váltás csapdáit!
Csak:

- biztos háttérrel rendelkezõ,
- jó kárszolgáltató,
- tõkeerõs biztosítót

válasszon!

Autója mellett bízza ránk
otthonát is! 
2009. 11. 01. - 12. 20.
között újonnan kötött gép-
jármû felelõsség biztosí-
tás vagy casco mellé la-
kásbiztosítást köt, annak
díjából 15% rendkívüli
partnerkedvezményt adunk.

Segítünk eligazodni!

DORADO XXI.
Független Biztosítási Alkusz Kft.



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

Téli Gumi Akció!

175/70 R13  . . . . . . . .9300 Ft/db
175/65 R14  . . . . . . .10500 Ft/db
185/60 R15  . . . . . . .11000 Ft/db

195/60 R15  . . . . . . .13500 Ft/db
185/60 R14  . . . . . . .12000 Ft/db
185/70 R14  . . . . . . .12500 Ft/db

Az árak csak a készlet erejéig érvényesek, és az ÁFA-t tartalmazzák!

SUZUKI 44 Ah Bosch Silver S4 akkumulátor 18750 Ft/bruttó!

Barum és Polaris gumiabroncsok felszereléssel!





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!!


