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HA AZ ÜNNEP ELÉRKEZIK AZ ÉLETEDBEN, AKKOR ÜNNEPELJ EGÉSZEN. (...) TISZTÁLKODJÁL

BELÜLRÕL ÉS KÍVÜLRÕL. FELEJTS EL MINDENT, AMI A KÖZNAPOK SZERTARTÁSA ÉS FELADATA. 
AZ ÜNNEPET NEMCSAK A NAPTÁRBAN ÍRJÁK PIROS BETÛKKEL. NÉZD A RÉGIEKET, MILYEN

ÁHÍTATOSAN, MILYEN FELTÉTLENÜL, MILYEN KÖRÜLMÉNYESEN, MENNYI VAD ÖRÖMMEL

ÜNNEPELTEK! AZ ÜNNEP A KÜLÖNBÖZÉS. AZ ÜNNEP A MÉLY ÉS VARÁZSOS RENDHAGYÁS.
MÁRAI SÁNDOR

Évfordulók

30 éve, 1979. december 14-én 
hunyt el Homoki-Nagy István 
Kossuth-díjas filmrendezõ, operatõr. 

120 éve, 1889. december 15-én 
született Kotsis Iván kétszeres Ybl-díjas
magyar építész, építészettörténész, 
egyetemi tanár. Számos középülete közül
legismertebb a tihanyi Élettani Intézet.

170 éve, 1839. december 14-én 
született Széchenyi Ödön török 
altábornagy, a török tûzoltóság
megteremtõje, Széchenyi István fia.

220 éve, 1789. december 8-án 
született Hild József magyar mûépítész,
építõmester, a hazai klasszicista építészet
egyik legnagyobb alakja, meghatározó
szereplõ a reformkori Pest arculatának
kialakításában.

350 éve, 1659. december 31-én 
hunyt el Apáczai Csere János, filozófus,
pedagógus, iskolateremtõ, az elsõ 
magyar enciklopédia alkotója 
és kiadója, a magyar akadémia 
felállításának kezdeményezõje.
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2009. november 21-én este már mindenki nagyon izgatott volt
az Üllõi Városi Sportcsarnokban, hiszen aznap volt a Szülõk és
Nevelõk a Gyerekekért jótékonysági bál. Lelkesen készültek a
szervezõk, akik jó pár hete már, szabadidejüket nem kímélve
mindent megtettek azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat
és a bál sikeres legyen. Nem volt okuk az idegességre, hiszen az
asztalok gyönyörûen megterítve, a tombola ajándékok a helyü-
kön, a hidegtálak gusztusosan illatoztak, a büfében sorakoztak a
szendvicsek, sütemények, italok. A Jerzsele Family zenekar már
hangolt, és sorban érkeztek a szórakozni és segíteni vágyó
vendégek. A fellépõ lányok gyönyörû, egyforma, hófehér ruhá-
ban, csodaszép frizurával, sminkkel álltak a csinos csokornyak-
kendõs fiúk mellett, akik talán elõször voltak bálban, és elõször
táncoltak így. A színfalak mellett Csetneki tanárnõ szorított
nekik, akinek pár hét alatt kellett a ”botlábú” kamaszoknak meg-
tanítania, hogy mi is az a keringõ. De sikerült, minden évben
sikerül, és reméljük jövõre is fog, mert igazán szép hagyo-
mánnyá vált ez a nyitótánc az iskolában. Felléptek a Mirabell
Táncklub növendékei is. Produkciójuknak jót tett, hogy barátok,
ismerõsök, szülõk elõtt léptek fel. Felszabadultak voltak és vi-
dámak, élvezték a táncot. János Rita a felkészítõ tanáruk büszke
lehetett rájuk. 

Izgult a Kenderes néptánc együttes is, mert ezen az estén
vezetõjük Majorosi Mariann nem tudott velük táncolni, de az
Ugrós együttes kíséretével így is nagy sikerük volt. A hastáncos
lányok egy vecsési fellépés után lejtettek be hozzánk, színesítve
ezzel a fellépõk listáját. Ezen az éjszakán mindenki jókedvûen,
fáradt lábakkal, tombola ajándékokkal megrakodva és azzal a
jólesõ érzéssel térhetett haza, hogy miközben egy nagyon jó
hangulatú bálban szórakozott, segíthetett az iskolának. Termé-
szetesen a bál teljes bevételét a gyerekek körülményeinek javí-
tására fordítjuk, az iskola vezetõségével egyeztetve. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, azoknak is, akik támogató
jegyet vásároltak, a polgárõröknek, hogy vigyáztak ránk, az is-
kola néhány régi diákjának, amiért egész éjjel fáradhatatlanul
segítettek és a cégeknek akik, évek óta segítik rendezvényein-
ket: Csillag Patika, Szent Benedek Patika, Szent Ilona Patika,
Gavallér György, Retro Pékség, Boszorkány Bár, Civil Szol-
gáltató Kht., Gabi Könyvesbolt, Zöld Sziget Virág Bolt, Hiu
Zeng Kft., Horváth Ildikó, Tünde Fodrászat, Paco Italdiszkont,
Kaszpi Számítástechnika, Gigant Shop, Bagó László, Tóthné
Kostyalik Tímea, Hableány Lakástextil, Andrásik Irodatechnika,
Coop ABC - Kossuth utca, Vitaminsarok, Mecénás Mûvészeti
Klub, Baki Dana, Panaga 2000 Bt., 100 Ft-os Bolt - Pesti út, 
Gras Kft, Bányai László Lovasfelszerelés, Hamikus Ferencné,
Göde László, Electrical Kft., Arany Buddha Ajándék Bolt,
Nyári Papír Bolt, Tropical Szolárium, Búsné Kiss Krisztina,
Albán Mini Pékség, Zita Kozmetika, Szabó Lászlóné, Szabó
Tímea, Megálló Falatozó, Verona Pizzéria, Birta Istvánné,
Budmil Bolt, Mirelhús Bt., Italdiszkont - Ócsai út, Virág Tímea,
Bitang Vas-Mûszakibolt, Háztartásibolt - Ócsai út 1., Sarki
Drogéria, Szemünk Fénye Nagycsaládosok Egyesülete, Sma-
ragd Kertészet, Avanti Benzinkút, Premier Garden kertészet, Id.
Virág Géza, Kenderes Néptánc Csoport, Csipet-Ropi, Dienes

András, Nosztalgia Trafik, Reflex Kft., Serbánné Bozsóki Andrea,
Birta Babett, Vikuszám Bt., Ilcsi Szépségszalon, Kiskoreny
Alexandra, Ré-Ba Zöldséges, SzámBér-Ász Bt., Arizona
Bowling Klub, Antenna Plusz Bt., Cukrászda - Pesti út 43., Hera
László, Bella-Cuki Bt., Vámos Éva, Árpád Fejedelem Általános
Iskola, Vinea Bt., Dancsó Ildikó, Black and White, Tûzép, Bakó
Melinda.

Virág Tímea
Szülõi Munkaközösség vezetõje

Szülõk, Nevelõk a Gyerekekért Bál a Városi Sportcsarnokban

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog Új Évet kívánok minden lakosnak az Önkormányzat
nevében.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Áldott Karácsonyt Kívánunk!

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony.

(Szilágyi Domokos: Karácsony)
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Ádvent elsõ vasárnapjával kezdõdik az egyházi esztendõ. 
A soron következõ négy hét egyben a várakozás idõszaka is, 
a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére. 

E szép ünnep jegyében Református Templomban Adventi mû-
sorra került sor 2009. november 29-én, ahol fellépett az Adagio
tenorja Balczó Péter operaénekes, akit orgonán kísért Horváth
Márton Levente orgonamûvész. A mûsoron elhangzott mûveket
úgy adták elõ a mûvészek, hogy az szívünket-lelkünket gyö-
nyörködtette, megmozgatta.

Úgy érzem, akik ezen a mûsoron részt vettek, egy szép él-
ménnyel lettek gazdagabbak.

Dr. Kun Mária lelkész elmondta, hogy a mûsor bevételének
40%-át a Fülöp család kapja, akiknek hármas ikrei születtek, de
az ikrek mellett a család még három kiskorú gyermeket tudhat
magáénak.

A gyönyörû élményt nyújtó jótékonysági mûsor nem csak
szép és szórakoztató, hanem szívet melengetõen hasznos is volt.

Pesti Sándorné

Advent elsõ vasárnapján családi délutánt tartottunk. Ebben az
esztendõben mézeskalács betlehemest készítettek szülõk és
gyermekek. 

A taktikai megbeszélést estig tartó kemény munka követte.
Ennek eredményeként karácsonykor az itt készült Betlehem

kerül az asztalra, sok finom karácsonyi dísszel együtt.
A sok finom falat készítése mellett egyéb kézmûves foglalko-

zással, vidám játékkal telt a délután. 
Mindenki megtalálhatta a kedvére való foglalatosságot.
Mindenkinek Békés Boldog Istentõl megáldott ünnepet és

ünnepi készülést kívánunk!

Dr. Kun Mária
lelkész

Református családi délután

A Református Templomban megtartott Ádventi mûsorról

Országos Rock & Roll táncverseny

2009. november 28-án országos Rock & Roll táncverseny került megrendezésre a Városi Sportcsarnokban. A versenyre több
korosztályból érkeztek párok az ország számos pontjáról. Gratulálunk a színvonalas produkciókhoz.

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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Kedves Tagtársaink és 
véradóink!

Szeretettel meghívjuk Önöket 2009.
december 17-én 16 órakor a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban tartandó ka-
rácsonyi ünnepségünkre.

Ezúton kívánunk minden Kedves Tag-
társunknak és Véradóinknak (megkö-
szönve önzetlen segítségüket) Boldog
Karácsonyi Ünnepeket, és egészségben,
sikerekben gazdag 2010-es esztendõt!

A Vöröskereszt Üllõi Szervezetének
vezetõsége nevében!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívá-
nok a Gabi Könyvesbolt Kedves Vásár-
lóinak!

Határidõnaplók, asztali- és falinaptárak
széles választékban kaphatók! Playboy,
Converse, O'Neil márkák forgalmazása!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Harmónia Zeneiskola
karácsonyi hangversenyére, melyet

2009. december 18-án, pénteken 17.30-kor tartunk
az üllõi Római Katolikus Templomban.

A mûsorban közremûködnek: a zeneiskola tanárai és növendékei

Áldott, szép ünnepet kíván mindenkinek 
a Harmónia Zeneiskola tantestülete!

Karácsonyi Hangverseny

”
Ó emberek, gondoljatok ma rá,

S gondoljatok rá holnap 
és minden áldott
Napján e múló életnek, s legyen
A betlehemi énekbõl öröm,
A karácsony álomból valóság,
És békessége már az embereknek!”

Juhász Gyula

Üllõn járt a Mikulás!

Idén is ellátogatott Üllõre a Mikulás. December 5-én a nap folyamán a város több
forgalmas pontján megállót tartva édességgel, kedves ajándékokkal lepte meg az õt
váró gyerekeket. Köszönet a 

”
Szemünk fénye” Nagycsaládosok Üllõi Egyesületének,

amiért szervezésükkel ez évben is lehetõvé tették, hogy városunk gyermekei találkoz-
hassanak a Mikulással.

Ugyanezen a napon egy másik helyszínen is tiszteletét tette a Mikulás. Az Õszirózsa
Nyugdíjas Klub évzáró báljára érkezett a Közösség Házba és örvendeztette meg a
jelenlévõket.

Bár a Mikulás szánja 6-án elhagyta városunk légterét, ígéretet kaptunk rá, hogy
jövõre is ellátogat hozzánk a messzi, fagyos Északi-sarkról.

MIKULÁS - KARÁCSONY 2009.
December a Gyermekek ünnepe. Az Õ örömükkel köszönt be az év utolsó hónapja,

és az Õ örömükkel, örömük emlékével távozik és vezet át az Új Esztendõbe.
A Mikulás ünnepe, a karácsonyfa csillogása, a csillagszóró fénye a gyermekek sze-

mében tükrözõdik. A szeretet ünnepe, a fenyõfa ragyogása örömet, boldogságot csal
az arcukra. Arcukon mosoly tündököl. Nem minden gyermek számára egyforma e két
ünnep ajándéka. A rászorultabb családok gyermekei örömét szerettük volna emelni a
Mikulás-Karácsonyra kiosztott ajándékainkkal.

Az Õ ünnepeiket szerettük volna meghittebbé, örömtelibbé varázsolni. Reméljük,
hogy ez sikerült is, mert hálás, könnybe lábadt szemmel vették át tõlünk a gyermekek,
a családok az ajándékokat.

A megajándékozott gyermekek, családok nevében a Humán Szolgáltató Központ
igazgatója, valamint a szociális munkások köszönik a segítséget és minden kedves
támogatónknak, olvasóinknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben
gazdag sikeres, békés Boldog Új Esztendõt kívánnak.

Drd. Gazsi Csaba
Humán Szolgáltató Központ igazgatója

Németh Elek – szociális munkás • Németh Elekné – szociális munkás
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Áldott Karácsonyt Kívánunk!
Ezzel a verssel kíván Békés, Boldog Karácsonyt és sikeres 

Új Esztendõt minden kedves olvasónak az Üllõi Hírmondó 
szerkesztõbizottsága.

Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 

Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 

Jön, emberek, jön, jön az égbõl 
Isten szekerén a mese! 

Karácsony készûl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 

hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 

Belõle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 

Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 

Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplõben elébe menni, 

mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 

ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete. 
Vak gyûlölettõl fekete. 

Vak, mint az emberek szeme: 
az égig sem látnak vele. 

Pedig az égbõl lefele 
porzik már Isten szekere! 

Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 

az Isten maga száll vele 
és csillagtükröt nyujt felénk, 

mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer 
Pillantsatok tiszta szemmel, 
tiszta szemmel, Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel…! 

Tagadjátok…? Restellitek…? 
Elfordulnak fejeitek…? 
Megvakultak szemeitek…? 
Szépségteket, jóságtokat 
nem érzitek, nem hiszitek…? 
Csillaggyertyák fénye mellett 
Isten elé nem viszitek…? 

Akkor bizony rútak vagytok, 
szégenyek és vakok vagytok, 
ha szépek lenni nem akartok. 
De még így is, szegényen is, 
rútan, vakon, mégis, mégis 
Isten gyermekei vagytok! 

Rátok süti fényes szemét, 
elindítja fényszekerét, 
jó emberek játékszerét. 
Milyen kár, hogy áldó kezét 
nem érzitek, nem nézitek 
s nem hiszitek már a mesét. 

A rút világnak gondja van, 
minden embernek gondja van, 
a sok angyalnak mind gondja van 
s az Istennek is gondja van, 
mert mindenekre gondja van. 
S így múlik el a szép s a jó 
az ember mellõl, nyomtalan. 

WASS ALBERT: KARÁCSONYI VERSEK II.
II. 

Üllõ Város Önkormányzatának szervezésében, az óvodák,
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola
és városunk civil szervezeteinek összefogásában idén is
megrendezésre kerül a 

”
MINDENKI KARÁCSONYA”

Játékos betlehemi mûsorral, forralt borral, sült gesztenyével
és vidám ünnepi hangulattal várjuk szeretettel a város lakossá-
gát és az érdeklõdõket, 2009. december 18-án (pénteken),
16:30 órakor kezdõdõ ünnepségünkre, a Penny Market
parkolója elõtti téren (rossz idõ esetén a Közösségi Házban). A
mûsorban közremûködik a Pitypang óvoda, valamint a Har-
mónia Zeneiskola kórusa.

A nap folyamán reggel 10:00 órától a Mecénás Mûvészeti
Klub kiállítással és vásárral várja a helyszínre látogatókat.

Szeretettel várunk mindenkit városunk karácsonyi ünnep-
ségére.

Üllõ Város Önkormányzata

”Mi van a puttonyban...?” címmel – a tavalyi nagy sikerre való
tekintettel – a Magyar Cirkusz és Varieté téli gálamûsora kerül meg-
rendezésre a Városi Sportcsarnokban, 2009. december 18-án, 19 órai
kezdettel. Jegyek elõvételben kaphatók a helyszínen. Jegyárak:
gyermekjegy (14 éves korig) 600 Ft/fõ, felnõtt jegy: 1500 Ft/fõ

Mindenki karácsonya!
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PARKOLJ ÉS VONATOZZ! Kezdetét veszi az ország legnagyobb P+R beruházása

Tovább csökkenhet a fõvárosba reggelente beáramló személy-
gépkocsik száma, ha az új, biztonságos és minõségi P+R parko-
lóknak köszönhetõen még többen ülnek át az elõvárosi személy-
szállító vonatokra. A MÁV, a BKSZ és 13 Pest megyei település
önkormányzatából álló konzorcium 2010 elsõ félévéig 834
parkolóhelyet és 540 kerékpártárolót épít a 70., a 100a. és a 120a.
számú vasútvonalak mentén. 

13 Pest megyei településen, Abonyban, Cegléden, Gyömrõn,
Kismaroson, Nagykátán, Pilisen, Sülysápon, Szentmártonkátán,
Szõdligeten, Tápiószecsõn, Üllõn, Vecsésen és Verõcén épül P+R,
valamint B+R parkoló a vasútállomások közvetlen környezeté-
ben, melynek elsõdleges célja a közösségi közlekedés erõsítése
Budapest agglomerációjában. A vasúti közlekedés utasainak meg-
tartása, valamint új utasok megnyerése, 

”
átszoktatása” a vasútra

elsõsorban fejlesztésekkel érhetõek el. Ilyen fejlesztéseket jelen-
tenek a vasútállomások mellett a modern, minden igényt kielégí-
tõ, ingyenesen használható és biztonságos parkolók létesítése is,
melynek révén biztonságosan, kulturált körülmények között ott
lehet hagyni napközben a személygépjármûveket, kerékpárokat,
s vonattal továbbutazni a fõvárosba. 

Az egyéni közlekedés visszaszorításából számos elõny szár-
mazhat közösségi, társadalmi és globális szinten is: a fõvárosi
bevezetõ utak torlódásainak csökkenése, a károsanyag-kibocsá-
tás mérséklése, környezetvédelmi és gazdaságossági hatások, de
hosszú távú, közvetett hatása is lehet az autó helyett vonattal
történõ utazásnak, mint például az olvasás reneszánszának lehe-
tõsége.  

Az elõvárosi közlekedés ily módon történõ fejlesztése a Buda-
pesti Közlekedési Szövetség (BKSZ), a Magyar Államvasutak
(MÁV) és az érintett települési önkormányzatok együttmûködé-
sének, valamint az Európai Unió költségtámogatásának köszön-
hetõ.

A 
”
Parkolók és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ

területén, a 70., 100a. és 120a. sz. vasútvonalak mentén” címû
projektet a Közép-Magyarországi Operatív Program részeként az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a hazai központi
költségvetés vissza nem térítendõ támogatás formájában 90 %-os
támogatási aránnyal finanszírozza. A projekt elszámolható költ-
ségének 10 %-át, vagyis az önrészt az önkormányzatok adják. A
2010. június 30-ával záruló projekt összköltsége 623 649 156 Ft. 

Az elõvárosi közlekedés fejlesztésére a BKSZ Budapesti Köz-
hasznú Kft., a MÁV Zrt. és 13 Pest megyei önkormányzat kon-
zorciumi összefogásával kerül sor a Budapest – Szob, Budapest
– Cegléd – Szolnok és a Budapest – Újszász – Szolnok elõvárosi
vasútvonalak mentén. Az érintett településeken összesességében
834 db P+R és 540 db B+R parkoló épül (Üllõn 59 személygép-
kocsi parkoló és 30 kerékpár tároló kiépítésére kerül sor.) A pro-
jekt keretében megvalósuló létesítmények fenntartását öt éven
keresztül az érintett önkormányzatok végzik majd.

A kamerákkal megfigyelt területeken egész nap ingyen parkol-
hatnak az autósok és a kerékpárosok. A hosszú távú terveknek

megfelelõen a fejlesztési helyszínek kiválasztásánál és kialakítá-
sánál a beruházók figyelembe vették a parkolók késõbbi bõvít-
hetõségét is. A parkolók az állomásépületek közvetlen környeze-
tében jelenleg – kényszermegoldásból – többnyire rendezetlen,
elhanyagolt területen épülnek ki. A fejlesztésnek köszönhetõen
mindez azonban megszûnik, és rendezõdik az állomásépületek
környezete, a területeken közvilágítással ellátott, megfelelõ gya-
logos kapcsolatot biztosító, kamerával megfigyelt parkolók és
fedett kerékpártárolók épülnek, valamint a parkolók környezeté-
ben összesen 5800 m2 zöldterület is létesül, ahol az Országos
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) elõírá-
sainak megfelelõen fák ültetésére is sor kerül. 

Mindezek révén az ingázók kényelmes és biztonságos módon
kombinálhatják az egyéni és a közösségi közlekedést. A projekt
tervezésénél és kivitelezésénél az alábbi szempontok kerültek
elõtérbe: a minõségi és kényelmes térkialakítás, figyelembe véve a
használhatóságot és a minél jobb kihasználtságot, a hazai és
uniós elvárások, iránymutatások betartása és elõtérbe helyezése,
az esélyegyenlõség megteremtése, valamint a személy- és vagyon-
biztonság teljesítése.

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
www.ulloiipartestulet.hu  •  1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Adventi programok
December 11. (péntek): 
09:30: A szegedi Grimbusz színház Mikulás mûsora a Közös-

ségi Házban
14:00: Adventi vásár és kiállítás a Közösségi Házban
16:00: Árpád Fejedelem Általános Iskola adventi 

hangversenye az általános iskolában

December 13. (vasárnap):
17:00: Adventi készülõdés a Közösségi Házban

December 17. (csütörtök):
16:00: Karácsonyi ünnepség a Faiskola utcai Pitypang 

óvodában

December 18. (péntek):
16:30: Mindenki karácsonya – egész napos programokkal.

Kissné Szabó Katalin, Üllõ Város polgármestere 
ünnepélyesen átadja a betlehemi Születés Templomában
meggyújtott és városunknak 
elhozott Betlehemi Lángot.

17:30: Harmónia Zeneiskola karácsonyi hangversenye a
Katolikus Templomban..

19:00:
”
Mi van a puttonyban…?” címmel a Magyar Cirkusz és

Varieté téli gálamûsora kerül megrendezésre a Városi
Sportcsarnokban

December 24. (csütörtök): 
15:00: Karácsonyi áhítat a gyermekek mûsorával a Református

Templomban.
24:00: Éjféli Szentmise a Római Katolikus Templomban

Sok szeretettel várjuk a város lakosságát adventi ünnepi
programjainkra.
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Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu

2009. október 25-én vasárnap került megrendezésre a Buda-
pest Birkózó Szakbizottság és az Újpesti Torna Egylet rende-
zésében a Szabadfogású Budapest-bajnokság gyermek- és
diák korosztályban.

Az üllõi birkózók közül a háromszoros magyar bajnok Balla
Márk 35 kg-os súlycsoportban, miután egy mérkõzésen kika-
pott, diák korosztályban III. helyen végzett.

Szépen szerepelt gyerek korosztály nehézsúlyban Németh
László 3. osztályos tanuló, aki a III. helyen végzett.

2009. november 21-én Kiskunhalason diák szabadfogású
kupaversenyen 35 kg-os súlycsoportban I. helyen végzett 
Balla Márk birkózónk.

A birkózó szakkör versenyzõi az Üllõi DSE keretében ké-
szülnek a versenyekre.

A csapat legjobbjai: Balla Márk, Németh László, 
Nagy Dominik, Csete Zoltán, Farkas Ádám, Jónás Norbert

Kovács János – edzõ

Birkózás

Legnagyobb örömünkre ismét nagy érdeklõdés kísérte a no-
vember 11-én megrendezett szépolvasó versenyt. 34 kisdiák
jutott arra a bátor elhatározásra, hogy bemutassa a társaiknak és
a tanító néniknek olvasási tudományukat.

A verseny célja nem a gyorsolvasás volt – az egyéni jellegze-
tesség, adottság. Kiemelt teljesítményt az nyújtott, aki színesen,
érzelemgazdagon, hangsúlyosan – és ami nagyon fontos – a hall-
gatóság figyelmét megragadó elõadásmóddal adta elõ a mesét, az
elbeszélést.

A versenyen részt vevõ gyerekeknek már napirendjükké vált
az olvasás, rendszeresen forgatják a mesekönyveket, 4. osztályos
tanulók pedig már az ifjúsági irodalommal is szívesen ismer-
kednek. Olvasási kedvük fokozatosan gyümölcsözik: köny-
nyebben szereznek ismereteket, gyarapodik a szókincsük, így
változatosabban tudják kifejezni gondolataikat, és persze kel-
lemesen, kultúráltan töltik el szabadidejüket.

Elismerés és köszönet ezért a szórakoztató délutánért az összes
vállalkozó tanulónak, tanító néninek és gratulálunk a helyezet-
teknek:

2. Osztályos tanulók:
I. Dikovics Levente 2.c
II. Polákovics Eszter 2.z
III. Kovács Nóra          2.c

4. Osztályos tanulók:
I. Botlik Bence 4.z
II. Virágos Alexandra 4.a
III. Svanyova Adrián 4.c

Peresa Miklósné

Szépolvasó verseny az alsó tagozaton

3. Osztályos tanulók:
I. Hera Szilvia 3.z

Gyarmati Dávid 3.z
II. Málik Dzsenifer 3.b

Szabó Csilla 3.c
III. Barta Roland 3.z

Mészáros Dávid 3.c

Monor felé a 400-as út körforgalma mellet a MOL-kúttal
szemben szeretné az ALDI üzletlánc a kö-
vetkezõ áruházát megnyitni. Üllõ Szerke-
zeti terve lehetõvé teszi a terület kereske-
delmi felhasználását, ezért az ALDI fej-
lesztõje vállalta a részletes szabályozás
elkészítését, amely jelenleg folyamatban
van. Az ALDI áruházláncról további in-
formációt a www.aldi-hungary.hu web-
oldalon olvashatnak.

Üllõn is megjelenik az ALDI

Köszönetnyilvánítás

Az Üllõi DSE U-11 és U-16 csapatai nevében köszönjük

a támogatást Béki Ferencnek, Ifj. Házler Károlynak,

Gelencsér Józsefnek, 

Gulyás Pálnak, Tamási Istvánnak

Horváth György

WILLIAMS TELEVÍZIÓ
2220 Vecsés, Telepi u. 83.

TTeell//FFaaxx:: 06-29/352-362
MMoobbiill:: 06-20/954-6319, 06-20/589-7167

WWeebb:: www.williams.hu,
EE--mmaaiill:: williams@williams.hu

PPlluuss  2299 magazin a WTV képújság csatornáján
csütörtökön 19 órakor, ismétlés minden nap délelõtt

11 órakor és este 19 órakor.
Minden hétfõn 21 órakor NNéézzõõppoonntt címû élõadás.
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Üllõ Város Önkormányzata 2009. novem-
ber 26-án tartott ülésén a következõ
közérdeklõdésre számot tartó döntéseket
hozta:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 

• elfogadta 
– a Város 2009. évi költségvetésének 

I.-III. negyedévi teljesítésérõl szóló 
beszámolót.

– a 2010. évre szóló belsõ ellenõrzési ter-
vet, melyben meghatározta a Monor és
Térsége Többcélú Önkormányzati Tár-
sulás, valamint az önkormányzat által
megbízott belsõ ellenõr által elvégzen-
dõ feladatokat.

• a 2010. év költségvetési koncepciója
keretében 
– meghatározta a tervezés szempontjait 

– a dologi kiadások tervezése 
– a létszámfejlesztés feltételei
– a természetbeni juttatások vonatko-

zásában,
– kijelölte a prioritásként kezelendõ fej-

lesztési feladatokat, melyek közül elsõ
helyen (az áthúzódó beruházások foly-
tatása után) az önkormányzati intézmé-
nyek állagának megóvása szerepel, 

– a kisvállalkozók terheinek csökkentése
érdekében kezdeményezte az iparûzési
adómentesség határának 2 millió Ft-ra
emelésére vonatkozó rendeletmódosítás
kidolgozását

• döntött arról, hogy 
– a hulladékszállítás, valamint a közét-

keztetés ellátására szóló szerzõdések
közelgõ lejártára tekintettel közbeszer-
zési eljárást ír ki e szolgáltatások bizto-
sítására. A közétkeztetéssel kapcsolat-
ban az a javaslat született, hogy a gyer-
mekek részére helyben, az iskola kony-
hájában történjen a fõzés, tehát a jövõ-
beli szolgáltató az iskolakonyhát ismét
fõzõkonyhaként használja. A szociális
étkezõk ellátásáról is gondoskodni kell,
amelyre szintén pályázatot kell kiírni. 

– a 2010. évben ismét a GARA Bt.-vel
köt szerzõdést az Üllõi Hírmondó c.
havilap nyomdai elõkészítésére és
elõállítására. 

– 2010.évre ismét együttmûködési meg-
állapodást ír alá a WILLIAM'S TV
Stúdióval. 

– a 2010. évre is megállapodást köt a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitánysággal sza-
badidõs rendõrök foglalkozatására.

– nyílt közbeszerzési eljárást indít a Sport
téren létesítendõ 500 m3-es hengeres
formájú, acélszerkezetû víztorony épí-
tésére. 

– nyílt közbeszerzési eljárást hirdet az
elnyert útfelújítási pályázatban foglal-
tak megvalósítására két részajánlattal:
egyrészt a Liszt Ferenc utca (394,62 m)
és a Maglódi út (668 m), másrészt a
Damjanich utca (445,50 m) aszfaltbe-
ton pályaszerkezetének kiépítésére. 

– szerzõdést köt a településközpont reha-
bilitációjára kiírt, mintegy 1 milliárd
forint összértékû uniós pályázat meg-
írására a Városfejlesztés Zrt.-vel. A meg-
bízási díj összege 7,5 m Ft, amelynek
kifizetése csak abban az esetben esedé-
kes, ha a pályázat az elsõ fordulóban
nyertes. A megbízási díj összege az elõ-
zõ esetben a 2010-es költségvetésben
tervezendõ, tekintettel arra, hogy az el-
sõ forduló eredményhirdetése a 2010-
es évben várható. 

– fejlesztési feladatai megoldására
50.000.000,-Ft összegû, államilag tá-
mogatott fejlesztési hitelt vesz fel a

”Sikeres Magyarországért” Önkormány-
zati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretében.

• kihirdette a Pesti út 41. sz. épület – csõ-
törés miatti – helyreállítására kiírt egy-
szerû közbeszerzési eljárás nyertesének a
Precíz Kft.-t. 

• elhatározta az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola önkormányzati intézmény
világítási rendszerének korszerûsítését,
pályázva az Oktatási Minisztérium által
meghirdetett ”Szemünk fénye program”
20%-os vissza nem térítendõ támogatá-
sára. A korszerûsítést a CAMINUS Zrt.
végzi, a beépített eszközöket az önkor-
mányzat 10 éves futamidõre bérli, mely
idõszak alatt a korszerûsítésbõl eredõ meg-
takarítás a bérleti díj fedezete.

• rendeletbe foglalta a 2010. évre érvé-
nyes víz- és csatorna, illetve a hulladék-
szállítás díját (ld. külön). 
A lakosság terheinek csökkentése érdeké-
ben 2010. évben nem emelkedik a víz- és
csatorna díja!

Üllõ Város Képviselõ-testülete december
17-én tartja ez évi utolsó ülését. Az ülé-
sek nyilvánosak, tiszteljék meg jelenlé-
tükkel.

Közszolgáltatási díjak, 2010. évben,
bruttó:

Hulladékszállítás esetében egy ürítés
díja:

• 110 literes gyûjtõedényzet esetén:
431,52 Ft/ürítés/lakás 

• 120 literes gyûjtõedényzet esetén:
470,80 Ft/ürítés/lakás 

• A hulladékgyûjtõ zsák ára:  413,75 Ft/db

Lakossági vízdíj: 371,9 Ft/m3

csatornadíj: 377 Ft/m3

Közületi vízdíj: 503,7 Ft/m3

csatornadíj: 1210 Ft/m3

Önk. intézmények: vízdíj: 406,3 Ft/m3

csatornadíj: 620 Ft/m3

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. decem-
ber 28. – 2010. január 4. közötti idõszak-
ban a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az
ügyfélfogadás szünetel.
Zárvatartási ideje alatt a Hivatal munka-
idõben ügyeletet tart. 
Halaszthatatlan, illetve anyakönyvi ügyek-
ben a következõ ügyeleti telefonszámon
fogadjuk hívásaikat: 06-30/718-1205.
Megértésüket köszönjük.

Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kívánunk kedves ügyfe-
leinknek.

Polgármesteri Hivatal

HIVATALI ZÁRVA TARTÁS
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Devizahitel problémák II. rész
avagy mit tehetünk, ha nem tudunk tovább fizetni…

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

Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás
A lakosság számára nyújtott szolgáltatások között viszonylag

újonnan került bevezetésre, amely a szociálisan rászorult sze-
mélyek részére nyújtott lakhatást segítõ ellátás. A települési
önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a
családot vagy személyt, akinek

– az adóssága meghaladja az 50.000-, Ft-ot;
– fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy
– a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

továbbá
– a háztartásában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem

haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj össze-
gének másfélszeresét (42.750,-Ft), egyedül élõ esetében a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének két-
szeresét (57.000,-Ft), valamint 

– vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás külön-
bözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanács-
adáson való részvételt. 

Az adósságkezelés szempontjából adósságnak minõsül:
– közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, víz és csator-

nahasználati díjtartozás);
– hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl fennál-

ló hátralék;
Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult

– adósságkezelési tanácsadásban és
– adósságcsökkentési támogatásban részesül. 
Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama – az alább részle-

tezett kivétellel – legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben
egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. 

Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama legalább 24, de
legfeljebb 60 hónap, amennyiben 

– az adósság összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot,
– a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi

értékének 50%-át, és 
– az adós hozzájárul az adósságkezelés idõtartamára a támo-

gatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegení-
tési és terhelési tilalomnak ingatlanára történõ bejegyzésé-
hez, illetõleg feljegyzéséhez.

Adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem té-
rítendõ szociális támogatásnak minõsül. 

Az adósságkezelési szolgáltatásról részletesebben a Humán
Szolgáltató Központban tájékozódhatunk, illetve itt történik az
elõgondozás és a kérelmek elõkészítése a Polgármesteri Hiva-
talnál való benyújtása.

Az ügyfél jelentkezését követõen a Humán Szolgáltató Köz-
pont adósságkezelési tanácsadót és szükség esetén családgon-
dozót jelöl ki. A Humán Szolgáltató Központ és az adósság-
kezelési szolgáltatást igénylõ az elõgondozás idejére – amely-
nek idõtartama a vonatkozó helyi rendelet szerint legfeljebb
három hónap – elõzetes megállapodást köt. Az elõzetes megál-
lapodásnak tartalmaznia kell – a szerzõdõ fél (felek) személyi
adatain kívül – a munkahely megnevezését, a kezelendõ hátra-
lékok fajtáit és pontos összegeit (bár ezt a közüzemektõl taná-
csos megkérni) lakáshitel-hátralék esetén a lakás ingatlan-nyil-
vántartási azonosító jeleit, a szerzõdõ felek és a tanúk aláírását,
lakáshitel-hátralék esetén az ügyvédi ellenjegyzést, valamint a
szerzõdésszegés hátrányos jogkövetkezményeire való figyelmez-
tetést.

Az elõgondozás ideje alatt a szolgáltatásban részesülõ együtt-
mûködik a tanácsadóval és fizeti a lakásfenntartás aktuális számláit.

A Humán Szolgáltató Központ az adósságcsökkentési támo-
gatás igénylése esetén – amennyiben az elõgondozás ideje ered-
ményesen telik el – továbbítja a kérelmet a Polgármesteri Hiva-
talhoz és javaslatot tesz az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságnak támogatás formájára és mértékére.
A kérelemhez mellékelni kell:

– a kérelmezõ és (a vele közös háztartásban élõ) családtagjai
jövedelmét bizonyító igazolásokat;

– a lakás méretét, a szobák számát bizonyító iratokat;
– a lakást terhelõ hátralékot bizonyító igazolást (ez többnyire

az utolsó felszólítás számlalevél);
– lakáshitel-hátralék esetében a tulajdonjog fennállását bizo-

nyító iratot;
– indokolást az elmaradás keletkezésének okáról.
Amennyiben az Egészségügyi és Szociális Bizottság az adós-

ságcsökkentési támogatást megítéli, a kérelmezõ az adósságcsök-
kentési támogatásról szóló jogerõs határozat birtokában a Humán
Szolgáltató Központ közremûködésével szerzõdést köt a hitelezõ-
vel a tartozás megfizetésérõl. 

Orosz Tímea – A Pénzügyi Bizottság külsõs tagja

1. Az új, A/H1N1 típusú influenza
ellen a lakosság döntõ többsége védtelen.

2. A jelenleg Magyarországon forga-
lomban lévõ, elölt vírust tartalmazó, új
influenza elleni vakcina hatékony védel-
met alakít ki szervezetünkben és jelen-
tõsen csökkenti az influenzás megbetege-
dés kockázatát, ezáltal a lehetséges szö-
võdmények számát is.

3. Az oltás kapcsán esetenként fellépõ
enyhe mellékhatásokat túlnyomó részben
a vakcinában jelenlévõ segédanyagok
okozzák, amelyek szükségesek a hatékony
immunválasz kialakításához, és ezért nél-
külözhetetlenek. Hangsúlyozzuk, hogy
ezek a mellékhatások enyhék, nem sú-
lyosabbak azoknál, amelyeket az évtize-
dek óta alkalmazott – hasonló technoló-
giával készült – szezonális influenza elle-
ni oltások során alakulnak ki.

4. A vitaminok önmagukban hatásta-
lanok az influenzafertõzés ellen, azonban
az egészséges életmód és helyes táplálko-
zás alapvetõ fontosságú a megfelelõ ellen-
álló képesség kialakításában.

5. A súlyosbodó járványhelyzet miatt
javasoljuk, hogy orvosukkal egyeztetve
minél többen és minél hamarabb oltassák
be magukat, tekintettel arra, hogy a védett-
ség kialakulásához körülbelül két hét kell.

6. Az oltással nem csak saját magát, de
a környezetében élõket is védi.

Influenzáról
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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

Gyermekáldás

Azt nem tudom, hogy Fülöp Józsefnek és nejének, Zsuzsának
hány elmélete volt annak idején a gyermeknevelésrõl. Azt vi-
szont tudom, hogy családjukban október elsején ritkaság szám-
ba menõ csoda történt, hármas ikreik születtek. A három csöpp
kis jövevény érkezésével pedig gyermekeik létszáma hatra nö-
vekedett. Bizony, hat gyermek, hiszen Jázmin, Bianka és Martin
érkezése elõtt már itt volt Dani, Viktor és Ádám. Viktor és
Ádám szintén ikerként jöttek a világra. 

Az évszámokat nézve a következõképpen érkeztek a gyere-
kek: 1998 – Dani; 2001 – Viktor és Ádám; 2009 – Jázmin,
Bianka és Martin. 

Kicsit kutakodtam az ikerszülésekhez kapcsolódó szakiroda-
lomban, és a következõ részletet találtam, amely megfelelõen
tükrözi, hogy milyen ritka esettel állunk szemben:

”Az emberi faj reprodukciós szervei egy utód kiviseléséhez
ideálisak. A humán szaporodás mechanizmusából azonban
következik, hogy kis eséllyel ugyan, de létrejöhet kettes, hár-
mas, sõt nagyobb magzatszámú ikerterhesség is. (…) Az iker-,
illetve hármas iker-terhesség frekvenciája egy adott népesség-
ben igen változó, az etnikai hovatartozás, a földrajzi fekvés és
számos, napjainkig feltáratlan tényezõ befolyásolja. A valós
szám nehezen becsülhetõ, mivel a magzatszám emelkedésével
egyre nagyobb a spontán redukciók, vetélések aránya, és csak a
többes fogamzások töredéke jut el a szülésig. Az iker- és hármas
iker-szülések átlagos gyakoriságát a Hellin-Zeleny-szabály írja
le. Eszerint minden 85. szinguláris szülésre jut egy ikerszülés,
és minden 85. ikerszülésre jut egy hármasikerszülés. Fenti kép-
let alapján hazánkban évente 10-15 hármasiker-szülés lenne
várható (…)”     

Hát így. Láthatják Önök is, hogy nem mindennapi eset a
Fülöp családé. A csoda értékét pedig az is emeli, hogy család-
jukban másodszor került sor ikerszülésre. 

A család pedig boldog. Az anyuka a szülés után nehéz órákat
és nehéz napokat élt át, de a megpróbáltatásokon túljutva, mára
már csak az öröm maradt. Az öröm és a boldogság, amely
kötelezõ velejárója egy ilyen csodának. 

Az apuka büszkén meséli a csöppségek szokásait és igényeit,
melyek hallatán nyilván elkerekedett a szemem, nem lévén
gyermekem és apai tapasztalatok híján is, óriási mennyiségként
hat rám ez a három csöppség… Három óránként esznek, napon-
ta ez 7-8 alkalmat jelent gyermekenként. A pelenkákból napi

negyven az átlag, így Jázmin,
Bianka és Martin együtt havonta
közel ezer pelenkát fogyaszt.
Ezek igen nagy számok, és bol-
dogság ide vagy oda, komoly
megterhelést jelentõ tények is
egyben. Komoly szellemi, fizikai
és anyagi megterhelés mindkét szülõ részére a három csöppség,
de Õk ezt vállalták, ezzel tisztában voltak, vannak és lesznek.
Szerény körülmények között élõ, szerény emberek Õk, a fény-
ûzés messze elkerüli a családot. Van viszont helyette tisztesség,
büszkeség, boldogság és szeretet. Vannak távlati tervek, a gyer-
mekek taníttatása, cél a fõiskola vagy egyetem, vagy egy jó sza-
kma – ezt majd az idõ eldönti. Most 70 négyzetméteren él a
család, egy ötszemélyes autójuk van és a Büntetés Végrehajtás
területén dolgozó József keresete a család egyedüli bevétele. Az
autó már most kicsi, a lakás elõbb-utóbb az lesz, azt pedig nem
nehéz kitalálni, hogy az apuka fizetése önmagában kevés lesz a
lakás bõvítésére, az autó cseréjére és a hat gyermek nevelésére
egyszerre. Fontos tehát számukra a segítség. Õk nem fognak
még kérni sem, ha rajtuk múlik, én viszont arra buzdítom mind-
nyájunkat, hogy adjunk Nekik – ha tehetjük. Ki-ki tehetségéhez
és lehetõségéhez mérten adjon a család számára elismerõ pil-
lantást, egy-két jó szót, vagy kézfogást, ha találkozik velük. A
tehetõsebb réteg pedig fogjon össze, itt a lehetõség, és támogas-
sa a családot anyagi javakkal is. Cégek, vállalkozók, kicsik és
multik, hazaiak és külföldiek, de fõként helyiek! Fogjanak össze
mind, és a lehetõségükhöz mérten segítsenek ennek a család-
nak! Segítsenek azért, mert ez a család az életet választotta.
Segítsenek azért, mert terveik vannak az élettel, és terveik van-
nak a gyermekeikkel. Segítsenek azért, mert a mai világban
egyre kevesebb segítséget várhat az, akinek valóban szüksége
van rá, és segítsenek azért, mert Önök megtehetik, hogy segí-
tenek.

Közeleg a karácsony, a Fülöp család pedig a legszebb aján-
dékot kapta, amit kaphatott, a gyermekáldást. Ezúton kívánunk
számukra áldott ünnepet, egészséget, erõt és kitartást, hogy ál-
maikat valóra válthassák!

Varga Norbert - Képviselõ

"Mielõtt megházasodtam hat elméletem volt a helyes gyermeknevelésrõl. 
Most hat gyermekem van, és nincs egyetlen elméletem sem."

(John Wilmot)

Segíteni tudó lakosaink természetbeni hozzájárulását (gyerekbútor, gyerekruha, stb.) a Polgármesteri Hivatal fogadja (Németh Elekné család-
gondozó, B. épület, 1. emelet, iktatószoba) a hivatal nyitvatartási ideje alatt.

A családnak alaposan megnõttek a kiadásai, ezért Üllõ Város Önkormányzata kereste a lehetõséget a család anyagi támogatására. Összefogva az
Üllõi Református Egyházzal, annak alapítványán keresztül szeretnénk a családot karácsony ünnepe közeledtével megörvendeztetni, helyzetükön
anyagi segítséggel is javítani. Kérjük, aki teheti, lehetõségeihez mérten támogassa a családot. Hozzájárulásaikat az alábbi bankszámlaszámra jut-
tathatják el: Üllõi Református Egyházközség: 11742283-20020615-00000000 (OTP Bank, Vecsési Fiók).

Kérjük, az átutaláson feltétlenül tüntessék fel: ”céladomány: hármas ikrek”. 
Amennyiben a támogatásról igazolást kérnek, közöljék adószámukat is.

Üllõ Város Önkormányzata – Kissné Szabó Katalin polgármester



11

E Z + A Z

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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

Pályázati Hirdetmény

Üllõ Város Önkormányzat (2225 Üllõ, Templom tér 3.)
pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonát képezõ

Üllõ, Pesti u. 106. sz. alatti, összesen 151 m2 alapterületû, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérbeadás útján történõ hasznosítására, 

üzleti, kereskedelmi tevékenység ellátására.

(Az ingatlan 4 nagyobb helyiségbõl, 

és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekbõl áll.)

Az ingatlan minimum bérleti díja: havi bruttó  186.245.-Ft. 

• A bérlet határozatlan idõre szól.

• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a
pályázó a megszerzési alapdíj 100 %-ának megfelelõ
összeg pályázati díjként történõ megfizetését igazolja.

• Pályázati díj a nyertes pályázó részére visszafizetésre 
nem kerül, hanem a megkötött szerzõdést biztosító 
mellékkötelezettségé alakul át (óvadék.)

• A pályázat elbírásánál elõnyt élvez, aki olyan lakossági
szükségletet elégít ki, amelyre a városban várhatóan 
jelentõs igény mutatkozik, illetve aki a legnagyobb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.

• Bérlõ köteles a bérleti jog megszûnésekor az eredi állapot
helyreállítására.

• Az Önkormányzat nem járul hozzá az ingatlant érintõ
értéknövelõ beruházáshoz.

• Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak 
tartalmaznia kell:

a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a folytatni kívánt tevékenység megnevezését, a helyiség

általa tervezett felhasználási célját,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati

feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllõ Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalához (2225 Üllõ, Templom tér 3.) címezve kell be-
nyújtani, határideje:  2010. január 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január havi Képvi-
selõ-testületi ülés. (Polgármesteri Hivatal A. épületének Házas-
ságkötõ terme)

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában
Tóth Gábornénál lehet, minden nap 8-12 óráig. (Telefon: 06/29
320-011/141 mellék) 

Üllõ Város Önkormányzata

Új informatikai eszközök az iskolában
A Budapest Airport 2007.

óta iskola-szponzorálási prog-
ramot indított, melynek kere-
tében a repülõtér közelében
lévõ települések közoktatási
intézményeinek új informati-
kai eszközöket, számítógépe-
ket adományoz.

Ebben az évben három települést jutalmaztak Üllõn kívül:
Vecsés, XVII. és XVIII. kerület egy-egy iskoláját.

A gépek átadására 2009. december 1-jén került sor a XVIII.
kerületi Kandó téri Általános Iskolában. Az ünnepélyes átadá-
son jelen volt a Budapest Airport vezérigazgatója, aki beszé-
dében elmondta, hogy a programjuk célja jó kapcsolat kialakí-
tása a repülõtér környékén lévõ településekkel. Szólt a zajszi-
getelési programról, melynek keretében százmillió Ft-ot köl-
töttek Üllõ és Vecsés zajmentesítésére.

Kiemelte, hogy ez az iskola-szponzorálási program segíti a
gyerekek jobb minõségû informatika oktatását és reméli, hogy
közülük néhányan a jövõben a repülõtéren fognak majd dolgozni. 

Az iskola tanulói egy rövid mûsorral kedveskedtek a Buda-
pest Airport küldötteinek és a jelenlévõ jutalmazott iskolák
képviselõinek. Ezt követõen átvettük a gépeket és az iskolában
szolgálatba állítjuk mindenki megelégedésére.

Barna Tibor – igazgató

NOSZTALGIA TRAFIK
Választékunk:
• Dohányáru és

kellékek
• Minõségi

pipadohányok
és szivarok

• Édesség, üdítõk
• Márkás italok
• Bizsu, Illatszer

• Ajándéktárgyak

• BKV jegyárusítás 

• Illóolajok,
füstölõk,
párásítók

Nyitva 
tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
4:30 - 18:00

Szombat, Vasárnap:
8:00 - 13:00

Olcsó árakkal várjuk Önt, a Penny Markettel szemben, 
a Kínai büfé mellett!

Békés Boldog Ünnepeket kívánunk
minden Kedves Vásárlónknak!

IX. Üllõi Sakk Kupa
Az Üllõi Általános Ipartestület 2010. január 9-én fél kilenc

órai kezdettel megrendezi a IX. Üllõi amatõr sakkversenyt.
Helyszín a Jobb-1 kávézó.

Érdeklõdni: Botlik Bélánál, a 320-713-as telefonszámon lehet.
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”Pitypang Party”

Nagysikerû rendezvényt szerveztek a Faiskola úti Óvodában
PITYPANG PARTY címmel.

Nagy érdeklõdéssel övezve, megkezdõdtek az elõkészületek. A
péntek délutáni ide-oda pakolás után estére szinte minden a helyére
került, elrendezõdtek a férõhelyek is. A szombati idõ tökéletes volt
a bográcsoláshoz. A szakács apukák rögtön munkához is láttak s kis
idõ elteltével már rotyogott is a bográcsban az íncsiklandó illatot
árasztó étel. 

A szülõk által készített sütiktõl roskadoztak az asztalok. Megér-
keztek a szomjat oltó italok is. A segítõ kezek sürögtek, forogtak. 
A buli kezdését 18 órára hirdettük. A jegyet váltott vendégek folya-
matosan érkeztek. Az tagóvoda vezetõje Ledneczky Julianna megnyi-
totta a partit. A megnyitó után elérkezett a pillanat mikor az óvó nénik
elõadták mûsorukat, melyre oly régóta készültek.

A vastaps után az est egyik meglepetés mûsora következett, mely-
ben két fiatal hölgy Vincze Emese és Zsinka Zsanett hangját halhattuk.

Majd elkövetkezett a várva várt pillanat, a vacsora ideje, néhány
percre teljes csend honolt, ezen csend jelentette szakácsaink Takács
Sándor és Garics Krisztián remekét.

Az est hangulatát Bálint Tibor DJ. tette színesebbé.
Nagyon sok tombola ajándékot ajánlottak fel a következõk,

amiért nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani:
>>

Adventi Vásár

Kétéves hagyomány az óvodánkban, hogy ebben az idõszakban
megrendezzük 

”
ADVENTI” vásárunkat. Hetekkel megelõzõen a

szülõk, óvó nénik, dadus nénik, lázasan készülõdnek, hogy színe-
sebbek és változatosabbak legyenek portékáink.

November 25-én ”Kézmûves napot” tartottunk, ahová a
szülõk és a Mecénás Klub lelkes aktivistái is eljöttek.
Nagyon jó hangulatban telt el a kreatív, munkálkodásban
gazdag délután.

A nagy nap reggelén, mindenki lázban égett, hogy az
idõjárás is kedvezzen nekünk.

Vásárunkat az idén is nagyon sokan kíváncsian várták,
és a portékáink is pillanatok alatt gazdára találtak.

Gyerekeknek zsákbamacskával kedveskedtünk,- a fel-
nõtteknek, zsíros kenyér, lilahagyma, sült gesztenye, forró
tea, forralt bor mellé, újdonságként muffin, gofri és fánk is
került a kínáló asztalra.

A hangulatot, gyönyörû gyertyafényes kivilágítás és a
karácsonyi zene tette felejthetetlenné.

Jövõre is várunk sok szeretettel mindenkit!!
Ledneczky Julianna

Szülõk névsora:

Nagy Imre és családja
Forgó László és csalája
Papp Károly és családja
Kerekes László és család
Legendi Zoltán és családja
Incze István és családja
Varga Gyula és családja
Hegyi István és családja
Mihavecz Attila és családja 
Sáfár András és családja
Halassy Zoltán és családja

Takács János és családja
Farkas Imre és családja
Kovács Péter és családja
Kormos Károly és családja
Varga Zoltán és családja
Juhász János és családja 
Botos Imre és családja
Bajkó Ádám és családja
Jantek István és családja
Egervári Attila és családja
Galcsik Tamás
Lõre Attila és családja
Varga László és családja

Kiskarácsony, Nagykarácsony
Van-e kolbász a padláson…
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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

2009. 12. 18-án, 19 óra:
Magyar Cirkusz és Varieté mûsora.

Belépõ: 
Diákjegy: 600 Ft., Felnõttjegy: 1500 Ft.

Jegyek elõvételben és az elõadás napján
a helyszínen válthatók!

Sportcsarnok november 
havi programja!

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. A Közössé-
gi Házba (Gyömrõi út 24.) várjuk ezeket
a dokumentumokat!

Természetesen a képeket visszaadjuk.
Közösségünk várja a fotózáshoz ked-

vet érzõket!

Gara György

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: 

Tel.: 29/320-054; Fax: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

Futsal NB-1 elsõ helyezett: Üllõ FC

Fantasztikus teljesítménnyel az Üllõ FC Csõ-Montage csapata egyedüli veretlen-
ként vezeti az NB-1-es felnõtt futsal bajnokságot!

Elõnyünk 4 pont a második helyzettel szemben. A Magyar Kupában a legjobb nyolc
között várjuk a tavaszt. 

Alsó sor balról jobbra: Breuer Péter, Hudák Ádám, Bánfalvi Balázs, Varga Bálint,
Simon Ádám, Magyar Tamás, Mezõfalvi Lóránt,

Második sor: Márkus Ákos, Baranyai Pál, Laucsek Csaba, Reveland Zoltán,
Szimcsák Tamás, Vimmer Bence,

Harmadik sor: Rajnay Gábor, Szente Tamás, Jávor István, Erdõs Péter, Jenei Ottó,
Szalay Gábor, Tóth Miklós

Negyedik sor: Vincze András, Gubó János, Halpern Péter, Dienes András, 
Kovács Imre, Nagy Zs. Attila, Németh Péter



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 

A grafikai tervezéstõl a kivitelezésig!

Most rendeljen egyedi naptárat.
Karácsonyi és újévi üdvözlõkártyák készítése.

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

A  ZITA KOZMETIKA-SZALON

Áldott Karácsonyt Kíván
Szeretettel

és várja kedves vendégeit:

• szolárium
• infraszauna

• villanófényes végleges
szõrtelenítés

• arccsiszolás. hegekre, 
pattanásokra, ráncokra,

foltokra

Cím: Üllõ, Dózsa György u. 1/C
Tel.: 29/323-617   

Mobil: 06-30-3970-114

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk TURCSIK LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Egyben szeretnénk megköszönni a Gyár utcai temetkezési vállalat vezetõinek, Gábornak

és Tündének, illetve valamennyi dolgozójának a temetés méltó lebonyolítását.               
a  Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, MOLNÁR ZOLTÁNT utolsó útjára kísérték.
Gyászoló család

Nekrológ Nagy Ervinné Julikáról
Szomorú nap volt a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub tagjai ré-

szére, amikor megkaptuk a szomorú hírt: elhunyt Julika, életé-
nek 65. évében, 2009. november 21-én.

Tudjuk, vannak az életnek törvényei, melyek olykor igen kí-
méletlenek és visszavonhatatlanok, de elfogadásuk mégis mély
fájdalmat okoz. Ezt éreztük mi is.

Érzetük, hogy olyan embert veszítettünk el, aki mély ûrt hagy
maga után, nem csak családjában, de a mi közösségünkben is.

Kedves lénye életünk mozgalmas részét képezte, szervezõje
volt kulturális életünknek, és ez a tevékenysége városunk hatá-
rait is túllépte. Monor, Nyáregyháza, Vecsés és olykor még
Budapest nyugdíjasai is részesei lehettek ennek.

Az Õ tevékenysége kapcsán is nyert elismerést városunkban

a Zrínyi Ilona nyugdíjas közösség. Színházakban és kulturális
rendezvényeken szervezése eredményeként gyakran igen ked-
vezõ jegyvásárlási lehetõségeket kaptunk. Ezen tevékenységén
túl a rászorulók ellátását is segítette férjével, Nagy Ervinnel.
Felkutatták a legkedvezõbb élelmiszervásárlási lehetõségeket,
és ezeket el is szállították hozzájuk.

Élete, mint minden ember élete regény volt, és sajnos nem rajta
múlott, hogy az a regény nem lett kétkötetes.

Emléke, kedves lénye, nyugdíjas társai emlékezetében kitö-
rölhetetlen.

Utolsó útjára a nyugdíjas kórus dalai kísérték, és búcsúvirá-
gaink.           

Emlékezetül a Zrínyi Ilona Klub nyugdíjasai
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N E K R O L Ó G

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



HHééttkköözznnaappookkoonn  1122::0000--1133::0000  eebbééddsszzüünneett!!

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!

Üllõ, Gyömrõi út 25.

• 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

TTeekkiinnttssee  mmeegg  ffoollyyaammaattoossaann  ffrriissssüüllõõ  áárrlliissttááiinnkkaatt
wweebboollddaalluunnkkoonn!!

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



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.

UTOLSÓ DARABOS 

LÁMPÁK

(fali és mennyezeti) 

3000 Ft/db 

áron kaphatók 

a készlet erejéig!



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 Kínai büfé mellett.)

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

Békés Boldog Ünnepeket kívánunk
minden Kedves Ügyfelünknek!

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!

FELNÕTTKÉPZÉS ÜLLÕN
Nyilvántartási szám: 01 0049 05

A NAGY ÉRDEKLÕDÉSRE VALÓ
TEKINTETTEL

Januártól újabb tanfolyamok 
beindítását szervezzük!

Jelentkezni lehet:

• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MÛKÖRÖMÉPÍTÕ

• ÓVODAI DAJKA (II. csoport)

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ

• KISGYERMEKGONDOZÓ- NEVELÕ 
(bölcsödei dolgozó)

• SZAKÁCS

• RAKTÁROS

Tanfolyamok helye: ÜLLÕ
Üllõn a képzések bizonyos jelentkezõi létszám

elérése esetén indulnak. 
Érdeklõdni: Fazekas Éva 06/30-415-4415 

és Lakatos Sándor 06/30-427-7205
E-mail: felnottkepzes.ullo@gmail.com



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!

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.

CÍM: ÜLLÕ, PESTI ÚT 55.

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

KARÁCSONYI VÁSÁR
Nõi, férfi és gyermek amerikai, angol extra és I.

osztályú használt ruházat

11225500  FFTT//kkgg!!

10 kg felett 1100 FT/kg  Alkalmi ruhák:
1000-1550FT/db

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

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



Az iroda nyitva tartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

DORADO XXI. 
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.

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

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05                    

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



Rendelési idõ:

munkanapokon: 16:00 - 18:00  
szombaton: 9:00 - 11:00

Elérhetõségek:
CCíímm:: 2225 Üllõ, Ecseri út 1.

TTeelleeffoonn:: 29/320-058; 06-30/314-0808; 06-30/932-8756
WWeebb::  www.eborvoslo.hu ••  EE--mmaaiill:: rudoek@monornet.hu

Állatorvosi rendelõnk 27 éves kisállat gyógyászati gyakorlattal, a legfrissebb tudásanyag felhasználásával, változatlan helyszínen
várja a kisállatokat és gazdáikat. 

A 2009. évi átépítés és felújítást követõen a legkorszerûbb röntgen, ultrahang és labordiagnosztikai (hematológiai és enzim-
kémiai) berendezésekkel állunk rendelkezésre. 

Vállaljuk az ambuláns kisállat betegek belgyógyászati, sebészeti, szülészeti ellátását. Teljesítjük a kölyök- és felnõttkori védõ-
oltásokat, megelõzõ és terápiás kezeléseket. Elvégezzük idõs kedvenceik idõskori állapotvizsgálatát, javaslatot teszünk a hosszabb
és gondtalanabb idõskor elérésére. Elérhetõségünk 24 órás, betegeink kezelését hétvégén is vállaljuk, kérésre házhoz megyünk.


