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„A nemzet élete a kultúrával 
azonos, nem a politikai törté-
nésekkel, melyek csak átfut-
nak fölötte, mint a szél. 
 A kultúra és a nemzet azo-
nossága az a mindeneken felül-
álló erő, mely ellen tehetet-
lenek a fegyverek, és mellyel 
szemben értelmüket vesztik a 
szögesdrótok.” Wass Albert
 Idén januárban is a Kö-
zösségi Ház adott otthont a 
Magyar kultúra napja üllői 
rendezvényének.

Folytatás a 11. oldalon

A kihívások éve

Az egész országot érintő 
gazdasági nehézségek Üllőt 
sem hagyják érintetlenül. 
Állami kézbe kerülnek az 
oktatási intézmények és az 
önkormányzati rendszerben 
is komoly átalakítást hajta-
nak végre. A város azonban 
nem tér le a megkezdett út-
ról, fejlesztési szándékai to-
vábbra is töretlenek. 

Részletek a 3. oldalon

Ülésteremből 
jelentjük

Új játszótér épül 
az iskolában
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Akciós árak február 13-tól 25-ig

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Tel.: 06-29-412-046
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3Üllői Beköszöntő
Ez az év több szempontból is nehéznek ígérkezik. Egyrészt a mélyü-
lő gazdasági válság negatív hatása az önkormányzatokat is kemé-
nyen érinti, másrészt fel kell készülni a járási rendszer kialakításá-
ra és a közoktatási feladatok államosításából adódó megoldásokra. 
Az oktatási intézményeket ugyanis elveszik az önkormányzatoktól 
és állami kézbe kerülnek. Újra létrejönnek a tanácsi rendszerből már 
ismert járások. A rendszerváltás óta kialakult önkormányzati, köz-
igazgatási struktúra gyökeres változásokon fog keresztülmenni.

2012 – a kihívások éve

A z ország lakosságát érintő gazdasá-
gi megszorítások hatásaitól az ön-
kormányzat sem tudja függetlení-

teni magát. A város fi nanszírozása idén is 
csökkent, a hiányzó forrásokat saját erőnk-
ből kell pótolnunk. A működési költségein-
ket drasztikusan csökkentenünk kell.
 Üllőn az elmúlt 6 esztendőben a fej-
lesztések évről évre folytatódtak, intézmé-
nyeink állapota, működtetése – nyugodt 
lelkiismerettel mondhatom –  példaértékű. 
Célunk továbbra is, hogy Üllő város lakosa-
inak komfortos életkörülményeket, megfe-
lelő szolgáltatásokat teremtsünk és kiala-
kíthassunk egy szerethető kisvárost.
 A január 1-jétől érvényes 27 százalé-
kos áfa ugyanúgy terheli az önkormány-
zatot, mint a lakosságot, hiszen az önkor-

mányzat sem tudja kiadásai után az áfát 
visszaigényelni.
 A legfontosabb számunkra, hogy meg-
őrizzük a pénzügyi stabilitásunkat, intéz-
ményeinket pedig továbbra is megfelelő 
szinten, zavartalanul tudjuk működtetni.
 A város vezetése, a képviselő-testület a 
2012. év költségvetésének elkészítésén dol-
gozik. Nagyon nehéz feladat ez számunkra, 
hiszen az új törvények jelentős része befo-
lyásolja a jövőnket, a gazdálkodásunkat.
 A 2012-es esztendő is feladatokkal, 
munkával bővelkedőnek ígérkezik. Azt hi-
szem, tavasztól az évtized legnagyobb be-
ruházását indítjuk: elkezdünk várost építeni! 
 A beruházásokkal járó esetleges kelle-
metlenségek miatt előre is megértésüket, 
türelmüket kérjük.

 Tisztelettel kérek valamennyi üllői la-
kost, hogy ennek a nagymértékű átalakítás-
nak ne csak „szemlélői” legyenek, hanem jó 
szándékú észrevételeikkel aktív résztvevői is.
 Az előttünk álló nehézségek ellenére a 
céljaink nem változtak, fejlesztési szándé-
kunk töretlen, csak meg kell találnunk az 
utat azok megvalósításához. Az új közigaz-
gatási struktúra változásairól, valamint a la-
kosságot érintő tudnivalókról továbbra is 
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket meg-
újult újságunk hasábjain, a helyi televízió-
ban: a Plus 29-en, valamint honlapunkon 
(www.ullo.hu).
 Bízva a további jó együttműködésben, 
sikeres 2012-es esztendőt kívánok a város 
minden  lakójának!

Kissné Szabó Katalin polgármester

Kedves Olvasó!
A megújult Üllői Hírmondó első számát 
tartja kezében. Amit bizonyára első pillan-
tásra észrevett, megújult az újság külalak-
ja, szaknyelven tipográfi ája. A megjelenés 
megváltozása nem öncélú. Egyrészt úgy 
terveztük meg, hogy visszatükrözze a város 
címerének szín és formavilágát, ezzel is erő-
sítse az itt élők üllői identitását. Az új tipo-
gráfi a egyúttal azt is szolgálja, hogy az újság 
tartalma könnyebben befogadható legyen, 
vagyis szívesen vegyék a kezükbe és olvas-
sák el a helyi közélet iránt érdeklődő lakosok. 
Természetesen a tetszetős  külcsín mit sem 
ér, ha hiányzik mögüle a tartalmas belbecs. 
Ezért az újság valamennyi korábbi értékét 
igyekszünk az új lapszámokban megőrizni, 
sőt terveink szerint az eddigieknél több ér-
dekes, olvasmányos témával is szolgálni.
 Az újság megújulásának hátterében 
az áll, hogy Üllő Város képviselő-testüle-
te decemberi ülésén úgy döntött, megpá-

lyáztatja az újság kiadását. Az elmúlt hét 
esztendőben a Gara Bt. készítette az újsá-
got, amelynek az önkormányzattal kötött 
szerződése tavaly decemberében lejárt. 
A kiírt pályázatra három vállalkozás küldte 
el határidőben az ajánlatát: a Gara Bt., a Ré-
gió Lapkiadó Kft. és a Szószabó Stúdió Kft. 
A pályázati kiírás értelmében, a képviselő-
testület által megszabott feltételek telje-
sülése esetén a legalacsonyabb árat aján-
ló vállalkozás, vagyis a Régió Lapkiadó Kft. 
nyerte meg a pályázatot. Az Üllői Hírmon-
dó előállítása így éves szinten közel 700 
ezer forinttal lett olcsóbb a városnak, a 
2011. évi költségekhez viszonyítva. A kép-
viselő-testület tehát egy új vállalkozásnak 
szavazott bizalmat, megadva ezzel a lehe-
tőséget a lap megújítására. Mert a költség-
csökkentésen kívül a lap megújítása is fon-
tos szempont. Nem hírlevelet szeretnék 
szerkeszteni – ahogy az elmúlt időszak-

ban az Üllői Hírmondóról sokan vélekedtek 
– hanem valódi újságot. Ehhez pedig min-
den feltétel adott a Régió Lapkiadó Kft.-nél, 
amely jelenleg nyolc különböző kiadványt 
jelentet meg a térségben, többek között a 
23 településen 66 ezer példányban meg-
jelenő Régió újságot, illetve a monori és a 
monorierdői önkormányzati lapot is. 
 A csapat és a feladat tehát adott, mos-
tantól a munkáé a főszerep. Hónapról hó-
napra az önkormányzat tájékoztatási kö-
telességének eleget téve (és azon túl) egy 
olvasóbarát lapot kell eljuttatnunk az üllői 
lakossághoz. Erre szerződött az új kiadó és 
ezt a célt szolgálja az újság összeállításá-
ban, szerkesztésében részt vevő valameny-
nyi személy.
 Ezúton is köszönjük a polgármesternek 
és a képviselő-testületnek a bizalmat, min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy rászolgál-
junk. Reméljük kiérdemeljük az Ön bizal-
mát is, kedves olvasó, és olyan lelkesedéssel 
olvassa majd az Üllői Hírmondót, amilyen 
lelkesedéssel mi elkészítettük Önnek! 

Papp János ügyvezető, Régió Lapkiadó Kft.
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Ülésteremből jelentjük

Ismét veszélyben 
közműveink állapota

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2011-ben utolsó ülését decem-
ber 15-én, 2012-ben pedig első ülését január 19-én tartotta. Írásunkban a két ülés leg-
fontosabb döntéseit ismertetjük. A határozatok hátterét, testületi és bizottsági ülé-
sek jegyzőkönyveit Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Szennyvízcsatorna-hálózatunkban komoly dugulások fordultak elő az el-
múlt években, amelyek jelentős költségeket okoztak az önkormányzatnak. 

A decemberi ülésen a testület elfo-
gadta az Üllői Közösségi Ház 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszá-

molót. Szintén elfogadták a WILLIAM’S 
TV Stúdió 2012. évi műsorkészítési díj-
ra vonatkozó ajánlatát. Döntöttek arról, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képe-
ző, Templom téri buszmegállóban talál-
ható, 10 négyzetméter alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget 2012. ja-
nuár 2-tól, határozatlan időre adják bér-
be. Elnevezték a Lukoil benzinkút mö-
gött lévő, 3338 hrsz.-ú, közforgalom elől 
el nem zárt magánutat. Az útszakasz a 
Hatháza utca nevet kapta. Határoztak a 
2012. első negyedévének testületi ülés-
napjairól a következők szerint: január 19., 
február 15., március 22.
 A január 19-i ülésen döntés született dr. 
Jenei András fogorvos praxisának átadásá-
ról, így a jövőben Üllő közigazgatási terü-
letén lévő gyermek- és ifj úságfogászati fel-
adatok ellátását – a szükséges engedélyek 
beszerzését követően – dr. Somogyi Rozália 

fogja végezni. Elfogadták az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola 3. negyedéves beszá-
molójával kapcsolatos jelentést. Döntöttek 
az iskolatejprogram átalakításáról, mely-
nek alapján az önkormányzat az általános 
iskolában a szociálisan rászoruló alsó és fel-
ső tagozatos tanulók részére biztosítja a 2 
deciliteres poharas tejet 2012-ben. Módo-

sították a Vecsés és környéke időskorúak 
nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás társulási megállapo-
dását. Döntöttek az Üllői Hírmondó című 
újság kiadására érkezett pályázatokról, így 
az újság megjelentetéséről a jövőben a Ré-
gió Lapkiadó Kft. gondoskodik.

Almási Adrienn ügykezelő

A képviselő-testület idei első ülésén mó-
dosíto  a közüzemi víz- és csatornadíjról 
szóló rendeleten, tekinte el arra, hogy a 
2012. évi díjak megállapítását követően el-
fogado  törvény 4,2 százalékban határoz-
ta meg a bru ó díjak emelésének mértékét, 
így ezzel összhangba kelle  hozni a városi 
rendeletet, tehát némileg csökkenteni kel-
le  a korábban elfogado  díjakat. 
 A 2012. évi közüzemi vízdíjak a kö-
vetkezők szerint alakulnak: a vízhálózat-
ba bekötö  lakásoknak bru ó 406,4 Ft/m³, 

2012 évi víz- és csatornadíjak

Ù

önkormányzati intézményeknek brut-
tó 430,3 Ft/m³, közületi fogyasztóknak 
bru ó 533,4 Ft/m³.
 A megállapíto  közüzemi csatorna-
díjak 2012-ben: a szennyvízcsatorna-há-
lózatba bekötö  lakásoknak bru ó 412,5 
Ft/m³, önkormányzati intézményeknek 
bru ó 642,9 Ft/m³, közületi fogyasztók-
nak 1250,3 Ft/m³.
 A csatornadíj összegének számítási 
alapja az október 1. és április 30. közö  
mért vízmennyiség 100 százaléka.

A dugulások okai legtöbbször arra 
vezethetők vissza, hogy a polgá-
rok a közcsatornába – közvetlenül 

vagy a lefolyókon keresztül – oda nem 
illő tárgyakat dobálnak bele. Az üzemel-
tető Gyáviv Kft. a duguláselhárítás során 
gumicsizmát, autómosó kefét, tűzifát, ta-
karót és még sok más a csatornába nem 
való tárgyat talált a rendszerben. A soro-
zatos meghibásodások fennakadásokat 
okoznak a szennyvízelvezetésben, és je-

lentős, olykor több milliós károkat okoz-
nak az átemelő szi vattyúkban.
 A víz- és szennyvízhálózat tulajdono-
sa Üllő Város Önkormányzata, így a há-
lózatban keletkezett károk kijavítása sok 
millió forint kiadást okoz a város költség-
vetésének. A magas összegű szivattyúja-
vítások sorozata nagy mértékben növeli 
az üzemeltetési költségeket, amelyek ré-
szeként emelkedhetnek a víz- és csator-
nadíjak.

 Mivel a közüzemek zavartalan és gaz-
daságos működése mindannyiunk közös 
érdeke, ezért kérem önöket, ha szabály-
talanságról van tudomásuk, jelezzék te-
lefonon a GYÁVIV Kft. (06-29/340-010) 
vagy az önkormányzat felé (06-29/320-
011). Minden ilyen esetben a GYÁVIV 
Kft.-vel közösen rendőrségi feljelentést 
teszünk a közüzem működésének meg-
zavarása és károkozás miatt.

Kissné Szabó Katalin polgármester
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Új játszótér épül 
az iskolában
Kétmillió négyszázezer forintot nyert az önkormány-
zat az általános iskola játszóterének fejlesztésére.

A Hungarocontrol rész vénytár sa ság -
gá alakulásának tízéves jubileu-
ma alkalmából társadalmi felelős-

ségvállalás pályázatot hirdetett meg 2011 
decemberében a reptér közelsége miatt 
partnerségi kapcsolatban résztvevő tíz 
önkormányzat részére.
 A pályázat céljaként olyan helyi 
kezde ményezések támogatását jelölték 
meg, melyek megvalósításának ered-
ményeképpen lehetőség nyílik a he-
lyi közösség identitásának, kultúrájának 
fejlesztésére, a hátrányos helyzetű gyer-
mekek támogatására, a természeti kör-
nyezet megóvására. 
 Üllő Város Önkormányzata élt a támo-
gatási lehetőséggel és pályázatot nyúj-
tott be Játszótér telepítése az Árpád Fe-

jedelem Általános Iskolában címmel. Az 
általános iskola területén nincs rendelke-
zésre álló, megfelelő módon felszerelt, a 
gyermekek számára élvezhető játszótér 
és ennek megvalósítása forráshiány miatt 
nem áll az önkormányzat módjában. 
 A pályázat keretében hárommillió fo-
rint támogatásra nyújtottuk be igényün-
ket. Ebből az összegből és további önkor-
mányzati önerőből terveink szerint egy jól 
felszerelt, minden iskolai korcsoport szá-
mára élvezhető, korszerű játszóteret tu-
dunk kialakítani.
 A pályázatot még decemberben el-
bírálták és az önkormányzatunk által be-
nyújtott anyag meg va lósítását támogat-
ták. A rendelkezésre álló for rást a nagy 
érdeklődésre való te kintettel tíz millió fo-

rintról tizenegy és fél millió forintra emel-
ték, így kilenc projekt részesülhetett tá-
mogatásban.
 Üllő Város Önkormányzatának fejlesz-
tési elképzelését kétmillió négyszázezer 
forinttal támogatja a Hungarocontrol Zrt., 
így pályázatunkat méltán tekinthetjük si-
keresnek.
 A beruházást 2012-ben kell megvaló-
sítani és az eredményről a Hun ga ro cont -
rol Zrt. felé beszámolni.
 Az iskola udvarán hozzávetőlege-
sen 400 négyzetméteres területen sze-
retnénk a játszóteret kiépíteni. A beru-
házás keretében kizárólag fából készült 
játszótéri eszközöket kívánunk elhelyez-
ni, a fennmaradó szabad területeket füve-
sítjük, valamint két kőrisfát is elültetünk a 
játszótéren.
 A beruházás megvalósítása érdeké-
ben önkormányzatunk tavasszal elindítja 
a szükséges munkafolyamatokat. A beér-
kezett árajánlatok alapján kiválasztott ki-
vitelezővel terveink szerint a nyári hóna-
pok folyamán elvégeztetjük a játszótér 
telepítési munkálatait.
 A megvalósuló játszótér – felszerelt-
ségéből és igényes kialakításából adó-
dóan – alkalmas lesz valamennyi álta-
lános iskolai korosztály szabadidejének 
hasznos eltöltésére. Bízunk abban, hogy 
a játszótér telepítésével örömöt okozunk 
az intézményben tanuló gyermekeknek, 
akik – remélhetőleg hosszú távon – óvni 
fogják annak állapotát. 
 Tudatos odafi gyeléssel a játszótéri 
eszközök éveken keresztül használhatók 
lesznek, környezete megőrzi igényes-
ségét, kellemes hangulatát. Így számos 
generációnak nyílhat lehetősége, hogy 
szabadidejét megfelelő körülmények 
között tölthesse a tanórák közti szüne-
tekben.
 A beruházás megvalósítását követő-
en az elért eredményekről tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot.

Konyecsni Dóra
pályázati referens

Az iskola udvara – itt épül majd a játszótérÙ

Értesítés a falugazdászi 
munkáról
Ezúton tájékoztatom Üllő város gazdál-
kodóit, hogy 2012. február 1-jétől tovább-
ra is közreműködöm az őstermelői igazol-
ványok érvényesítésében, kiadásában és 
bevonásában a következőképpen: az iga-
zolványok – illetve a szükséges adatok 

– begyűjtése után, a felmerülő hatósági 

munkát elvégzik a monori falugazdász kol-
légák, majd a következő héten megkapják 
az érintettek az új dokumentumokat.
 Az ügyfélfogadás helye: Üllő város, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár. Az ügyfél-
fogadás ideje: Minden hétfőn 14 és 16 óra 
között.

 Április 15. és május 31. között – 
amennyiben ezt tőlem igénylik – hét-
fői és keddi ügyfélfogadási idő vel 
elkészítem a 2012. évi területalapú tá-
mogatási kérelmüket, hosszabb ügyfél-
fogadási idővel. Ekkor már az őstermelői 
iga zolványokkal kap csolatos teendőkre 
nem lesz idő. Aki ezt a fent említett ha-
táridőig nem végezteti el, annak június-
tól Monorra kell mennie.
 Várom szíves jelentkezésüket!

Szita András, 
mezőgazdasági szaktanácsadó

Telefon: 06-30/354-7270
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A Paksi Atomerőmű 
bemutató kamionja
Február 28-án érkezik városunkba a Pak-
si Atomerőmű bővítésével kapcsolatos 
információkat, biztonságos működését, 
valamint a magyar gazdaságra és környe-
zetvédelemre gyakorolt jótékony ha tását 
(pl. energia-import függőség csökkenté-
se, kevesebb szén-dioxid kibocsátás stb.) 
bemutató tájékoztató-kamion, amely 
várhatóan az Üllői Városi Sportcsarnok 
parkolójában lesz megtekinthető.
 A programot a MAHIR Kiállítás és 
Rendezvény Kft. szervezi, amely önkor-
mányzatunk segítségét is igénybe véve 
szeretné meginvitálni a település összes 
intézményének szervezett csoportjait, 
tágabb értelemben az egész helyi lakos-
ságot.
 Az érdeklődők előre meghatározott 
időbeosztás szerint kapnak lehetőséget 
a kamion megtekintésére. A települé-
sen minden közintézményt, az általános 
iskolát, a szociális intézményeket, vala-
mint egyéb társulásokat, társadalmi (ci-
vil) szervezeteket meghívnak a látoga-
tásra.

    Az előzetes tájékoztatást követően a 
MAHIR Kft. a részletekkel kapcsolatban 
idejében fel fogja venni a kapcsolatot az 
intézményekkel és szervezetekkel.
 Reméljük, hogy céljának megfelelő-
en, a program által minél szélesebb kör-
ben ismeri meg lakosságunk az atom-
energia biztonságos és környezetbarát 
felhasználását.

                                                                        Oltványi János
környezetvédelmi munkatárs

Az atomerőmű kamionjaÙ
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Emberi csontok 
Üllő határában
Egy idős férfi  maradványaira leltek Üllő határában 
január 28-án. A Kenderesként ismert területen 
húzódó 105-ös vízelvezető csatornában meglelt 
holttestet a pulóvere alapján sikerült azonosítani.

N em mindennapi eset részesei let-
tek azok a gyerekek, akik játék köz-
ben találtak rá egy idős férfi  marad-

ványaira az üllői Kenderesben. Az egyikük 
azt gondolta, hogy egy labdát talált a me-
zőgazdasági területet átszelő 105-ös víz-
elvezető csatornában, ezért hívta édes-
apját. A megérkező apa vette észre, hogy 
a gyerekek nem labdára, hanem embe-
ri koponyára és csontokra bukkantak. A 
szülő ezután értesítette Benkó Sándort, az 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesü-
let elnökét, aki a helyszínre érkezve azon-

nal hívta a rendőr-
séget. Ugyan a test 
felismerhetetlen ál-
lapotban volt, de a 
csontvázon találha-
tó pulóver alapján a 
polgárőrök elnöké-
nek sikerült azono-
sítania az elhuny-
tat. Benkó Sán dor 
elmondása alapján 

valószínűsíthető, hogy P. Péter üllői lakos 
maradványait találták meg a csatornában. 

Mint kiderült, Benkó közeli ismerőse volt 
a férfi nak, aki állítólag rendezett körülmé-
nyek között élt, de orvosi kezelésre szorult. 
A helyszínre érkező rendőrorvos az idegen-
kezűséget kizárta, de ezt még a hatósági 
boncolásnak is meg kell erősítenie. Csak a 
hivatalos orvosi vizsgálatok végeztével je-
lenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a 
csatornában talált csontok valóban P. Péter 
üllői férfi  maradványai.
 A rendőrség közigazgatási eljárás ke-
retén belül nyomoz a haláleset ügyében. 

Varga Norbert

A 105-ös csatornaÙ
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A helyszín-
re érkező 
rendőror-
vos az ide-
genkezűsé-
get kizárta.

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában 
2012/2013-as tanévben négy első 
osztály indítását tervezzük.
 1.a (normál osztály): Váradi Bar-
bara – osztályfőnök.
 1.b (iskolaotthonos osztály): 
Seresné Kiss Zsuzsanna – osztályfő-
nök, Kovács Magdolna – osztályta-
nító.
 1.c (iskolaotthonos osztály): Ko-
vács Rita Ágnes – osztályfőnök, Haj-
ba Eszter – osztálytanító.
 1.z (zenei osztály): Véghné Hor-
váth Zsuzsanna osztályfőnök.

Olyan esetről értesült, amelyet má-
sokkal is megosztana? Érdekes hírt 
halott, ami Üllő város lakóközösségét 
is érdekelné? Hívja a 06 20 326 6487 te-
lefonszámot és ossza meg velünk! 

Az általános  iskola 
tájékoztatója

Kedves Olvasónk!
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ROAD-WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2225  Üllő, Kistemető utca  88. Pf. 49.  
E-mail : nagyroad@gmail.com
Tel/fax: (29) 323-819  
Mobil: (20) 934-0009

 Személyszállítás
 Épületek bontása,építése
 Környezetvédelmi földmunka
 Inert hulladék feldolgozás befogadása, saját telephelyünkön
 Lakossági építési hulladék feldolgozás

obil: (20) 934 0009MoM

 Személyszállítáás
 Épületek bontásás

y

 Környezetvédel
 Inert hulladék fe
Lakossági építésAlapásástól 

      
 az útépítésig.

Hirdetés

A tér karácsonyi díszbe öltözve várta 
mindazokat, akik örömmel osztoztak 
az együttlétben. A gyönyörű kará-

csonyfa, a feldíszített faházak és a díszletek 
környezetében könnyű meghitten ünnepel-
ni. A városi tömegben sok volt az ismerős 
arc, jó érzés volt látni, hallani az oly sokszor 
elhangzott szavakat: áldott ünnepeket!
 Nagyon fontos közösségépítő rendez-
vény Üllő életében az ünnepi készülődés 
idején megrendezett Mindenki karácso-
nya. Az ilyen alkalmakon összekovácsoló-
dik a közösség, akik szívesen vesznek részt 
segítőként a programokban.
 Bármilyen nehézségekkel kell megküz-
deni az év folyamán, karácsonykor a gyer-
tya fényében mindez eltűnik. Ilyenkor csak 
a család van, akik a körül ült asztal mellett 
nagy szeretettel gondolnak az elmúlt na-
pokra. 
 Erre az ünnepre mindenki úgy készült, 
hogy méltóképpen eleget tegyen felvállalt 
kötelezettségének.
 Kissné Szabó Katalin polgármester ün-
nepi beszéde köszöntötte városunk lakóit, 
ezt követőn az egyházak képviselői részé-
re átadta a szeretetlángot, amiből minden-
ki vihetett haza otthonába.
 A Szin-Játszó-Tér, a Kenderes Néptánc 
Csoport és a Kenderkóc gyermekek előadá-
sában a Betlehemes játék című műsort lát-
hatták a tér vendégei.
 Az Üllői Nagycsaládosok Egyesüle-
te a rászorult gyermekek részére játékokat 
gyűjtött, majd szaloncukrot és mandarint 
osztott szét a vendégek között. 
 Bognár István fafaragóművész, a Me-
cénás Művészeti Klub tagja, e szép napon 
életfával ajándékozta meg városunkat, 
amelyen Üllő város intézményeinek és civil 
szervezeteinek emblémái láthatók. 
 Az ipartestület Méhes Magdikája illatos, 
forró, fóliába csomagolt sültalmája ritka fi -
nomságnak számított a rendezvényen.
 A Mecénás Művészeti Klub kirakodó vá-
sárral, forralt borral, gyümölcsteával, forró 
csokoládéval, zsíros kenyérrel látta el az ün-
neplő helybélieket.

Mindenki 
karácsonya
Üllő város Templom terén a kará-
csonyi rendezvényen, a városla-
kók civil szervezetekkel együtt ün-
nepelték a szeretet ünnepét. 

 Az Üllői Humán Szolgáltató Központ, 
az üllői lakosok és a helyi Vöröskereszt ado-
mányaival szintén a rászorult családokat 
segítette.
 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola fi -
nom halászlével, friss kenyérrel tette fel a 
koronát az estére.
 Ki kell emelnem a helyi Vöröskeresztet, 
amelynek tagjai fáradhatatlan munkájukkal, 
szervezésükkel minden rendezvényen ott 
vannak, hol önállóan, hol pedig segítőként. 
 Említést érdemel még a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár, ahol a háttérmunkálatok 
folytak annak érdekében, hogy ez a ren-
dezvény sikeres legyen. Köszönet érte. 
 Ha most a város karácsonyfája alatt 
megállna egy tündér és azt mondaná, 

hogy karácsonyi csodaként teljesíti há-
rom kívánságunkat, mit kérnénk? Biztos 
vagyok benne, hogy a „szeretet”, a „béke” 
és az „egészség” hangzana el legtöbb-
ször. Ezek éltetik a családot, ezek szük-
ségesek ahhoz, hogy hittel és reménnyel 
várjuk a holnapot. Rendet teremtsünk lel-
künkben és magunk körül, hogy tudjunk 
megbocsájtani, hogy higgyünk város-
unk erejében, tehetségében és mindenki 
előtt világos legyen: létfontosságú az ösz-
szefogás.
 Köszönet a Mindenki karácsonya segí-
tőinek, akik szívvel-lélekkel, anyagi segítsé-
gükkel és fi zikai munkájukkal hozzájárultak 
az ünnephez méltó rendezvényhez.

N. Kékedy Ibolya

Városközpont – egyelőre mézeskalácsbólÙ
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A félhomályos templomban felcsen-
dült egy adventi ének, a Harmónia 
kórus és az 5.z osztály kamarakó-

rusa előadásában.
 Barna Tibor igazgató megható kö-
szöntője után folytatódott a hangver-
seny. A műsorban kórusok és hangsze-
resek váltották egymást Szebb nél szebb 
karácsonyi dallamok hangozottak fel. 
 A délután szereplői: a Harmónia kó-
rus, a Kicsinyek kórusa, a Bodzavirág kó-
rus, Lassánné Balogh Andrea, Ha sulyó Beá-
ta, Balla Gyöngyi, Szerdahelyi Pál. 
 Az énekkarokat hangszeren kísérték: 
Hofbauer Mezei Márta, Plutzer Gábor, Kiss 
Sándor, Váradi Bálint, Kalina Norbert, Sző-
nyi Levente Donát.
 Vezényelt: Hofbauer Mezei Márta, Né-
methé Fetter Judit, Dudinszky Gézáné. 
 A műsort vezette: Kovács Rita.
 A hangverseny végén az összkar a 
szeretetről énekelt egy gyönyörű dalt. 
A szűnni nem akaró taps a közönség elis-
merését fejezte ki. A koncertet Hofbauer 
Mezei Márta búcsúzó gondolata zárta, 
mely a szeretet ünnepéről szólt.

Dudinszky Gézáné és 
Némethné Fetter Judit, 

karvezetők

Hangverseny 
a szeretet ünnepére
December 21-én délután újból megtelt a katolikus temp-
lom. Az érdeklődők a Harmónia Zeneiskola és az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola közös hangversenyére érkeztek.

KÖZPONTI RIASZTÓBERENDEZÉS ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

AKCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINK:
Segélyhívó csomag
1 db riasztóközpont
1 db rádiós pánik
1 db kommunikátor
A csomagot főként olyan embereknek 
ajánljuk, akik biztonságban szeretnék tudni 
idős hozzátartozójukat.
Csomag díja 33.550 Ft + áfa egyszeri díj 
amely tartalmazza a telepítési díjat

Szolgáltatás díja:

Kapcsolt vonalas áljelzés esetén:
Értesítés: 1000 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával:
Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 3750 Ft + áfa

Mini csomag
1 db riasztóközpont 1 db nyitásérzékelő
3 db mozgásérzékelő  1 db kültéri sziréna
Csomag díja 44.000 Ft + áfa egyszeri díj 
amely tartalmazza a telepítési díjat

Szolgáltatás díja:

Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 3750 Ft + áfa
GPRS áljelzés esetén:
Értesítés: 4370 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 5140 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 3600 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4400 Ft + áfa

1149 Budapest, Angol u. 77.
06-29/413-111, 06-1/273-44-92
Honlap: www.mon-da.hu

Üllői Fiók: 

Hirdetés
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Mikulás-napi ünnep
2011. december 6-án 10. alkalommal 
rendeztük meg iskolánkban a Mikulás-
napi ünnepséget. Olyan tanulókat igye-
keztünk előadóknak, szereplőknek vá-
lasztani, akik jó beszédkészséggel, bátor 
kiállással, fi gyelemfelkeltő megjelenés-
sel, jó kapcsolattartási készséggel ren-
delkeznek. A kiválasztott tanulók fel-
adata nem csak a szórakoztatás, hanem 

– főleg a nagyobbak esetében – az ér-
tékközvetítés is: felhívni a fi gyelmet az 

egymásra való odafi gyelés fontosságára. 
A 2.c, 4.c és 4.z osztály tanulóinak szerep-
lése mellett a kollégák is készültek egy kis 
meglepetéssel: egy általuk írt és előadott 
jelenettel kedveskedtek a gyerekeknek, 
amely nagy sikert aratott. Bízunk benne, 
hogy jövőre is számíthatunk a lelkes taní-
tó nénik szereplésére.
 A négy rövid jelenetből álló műsort 
három alkalommal adtuk elő, decem-
ber 6-án kétszer az iskolánk diákjainak, 

másnap pedig az üllői óvodásoknak, 
akik szintén örömmel fogadták a meg-
hívást, és több mint százan vettek részt 
ünnepségünkön. A műsor végén min-
den gyermeknek szaloncukorral ked-
veskedtünk. 
 Kicsiket és nagyokat egyaránt szóra-
koztató, színvonalas rendezvénnyel nyi-
tottuk a decemberi ünnepek sorát, mely-
nek megvalósításához köszönjük a műsor 
résztvevőinek a lelkiismeretes hozzáál-
lást, osztályfőnökeiknek a felkészülésben 
való segítséget, valamint a DÖK-nek az 
anyagi hozzájárulást.

Peresa Miklósné, Csákvári Zsuzsanna

Karácsonyi kézműves foglalkozás
– gyermekszemmel
Iskolánk tanulóinak fogalmazásaiból 
meg tudhatjuk, hogyan töltötték a téli 
szünet előtti napot.
 „December 21-én, a már több éve 
ismétlődő kézműves foglalkozásra újra 
sor került. Reggel 8 órától az elsősöké 
volt a folyosó. Sok szép dolgot készít-
hettek és egy óra elteltével szinte már 
mindenki járt minden asztalnál. Utánuk 
következtek a másodikosok, akik már ki-
csit jártasabbak voltak ebben a dolog-
ban. Végül a harmadik, negyedik évfo-
lyamra is sor került. Ők is több dolgot 
készíthettek. Köztük volt gipszfestés, 
mécsestartó, kopogtató, angyalka, üd-
vözlőlap, adventi koszorú és gyönyö-
rű hópehely. Mindezt a Mecénásoknak, 
a szülői munkaközösség tagjainak és 
persze a tanító néniknek köszönhetjük. 
Mindenki megtalálta a számára érde-
kes elfoglaltságot, és délben boldogan 
sok-sok ajándékkal mehetett haza. Re-

méljük jövőre is mindenki szívesen vesz 
részt rajta.”

Sáfár Orsolya 4. z

„Idén, december 21-én reggel 8 órától 
délig, az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola tanulói ismét részt vettek a már ha-
gyománnyá vált kézműves foglalkozáson. 
Már az első órában a legkisebbek »átvet-
ték« a folyosót. A másodikosokat a harma-
dikosok követték. Nekünk, negyedikesek-
nek így már csak egy óra maradt. Addig 
míg várakoztunk, hungarocellgolyókból 
készítettünk díszeket. Köszönjük, hogy 
megszervezték nekünk ezt a nagyszerű 
délelőttöt.”

Dócs János Attila 4. z

„December 21-én is megtartották a már 
hagyományossá vált kézműves foglalko-
zást. A gyerekek kedvence, a gipszfestés 
sem maradhatott el. Ez a nap mindenki-

nek az arcára mosolyt csalt, még a néha 
felkukucskáló felsősöknek is.”

Czapp Zsófi a 4. z

„Az alsó tagozatos tanulók vettek részt a 
programokon az első négy órában. Hó-
pihét, mécsestartót, kopogtatót, angyal-
kát, üdvözlőlapot és adventi koszorút le-
hetett készíteni. A Mecénások, a szülői 
munkaközösség tagjai és a tanító nénik 
nélkül nem jött volna létre ez a nap. Kö-
szönjük.”

Gata Alex 4. z

„…szeretném megköszönni az Üllői Me-
cénás Művészeti Klub és a szülői munka-
közösség tagjainak, illetve a tanító nénik-
nek a segítségüket és munkájukat.”
 „Köszönjük a segítséget mindenki-
nek, és jövőre is ilyen gyönyörű kézmű-
ves foglalkozást kívánok.”

Seresné Kiss Zsuzsanna 4. z  osztályfőnöke

2225 Üllő, K-Sped krt. 21.  
(körforgalomnál, Mol-kút mellett)
Tel.: 06-30/915-2023
Nyitva tartás: H-P: 9-18; Szo: 9-14 

  Padlószőnyegek  
600 Ft/m2-től

  Tapéták 
1000 Ft/tekercstől

   Bútorok, kiegészítők 
outlet árakon

1500 m2-en várjuk kedves vásárlóinkat!

Hirdetés
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„Hajnal-estek”
Él közöttünk Üllőn egy nagyszerű ember, nyugdíjas színmű-
vész, operaénekes: Hajnal Kálmán. Az elmúlt évben óriási do-
logra szánta el magát: nótaszerető embereket gyűjtött maga 
köré, akikkel megalapította a Hajnal Nóta Klub Egyesületet.

Az egyesület nem kis célt tűzött ki 
maga elé: szeretné elhozni Üllőre 
a nóta, operett, népdal remekeit 

neves előadók tolmácsolásában. 
 Az elmúlt év két fergeteges „Hajnal 
estje” után harmadszorra tekinthettük 
meg az előadást január 29-én délután 4 
órai kezdéssel. A műsor változatos prog-
ramokkal igyekezett a lakosság igényeit 
kielégíteni, nótákat, cigánydalokat, ope-

retteket és táncdalokat hallhattunk. Az 
előadást a Kenderes táncegyüttes nyitot-
ta meg palotással, melyet Majorosi Mari-
ann tanított be. Az előadások folytatód-
nak. Terveink szerint minden második 
hónap végén egy „Hajnal-estre” hívjuk az 
üllői közönséget. A következőt március 
24-én délután 16 órára tervezzük. Figyel-
jék plakátjainkat!

Zoltán Gáborné Anikó

Palotás

Ù

Hajnal KálmánÙ

Mi van a puttonyban…?
2011. december 17-én negyedik alkalommal adott otthont az Üllői Vá-
rosi Sportcsarnok a Magyar Cirkusz és Varieté karácsonyi gálaműsorának.

Az előadás minden alkalommal nagy 
sikernek örvend. Vidám karácsonyi 
hangulatban, teltház előtt tekint-

hettük meg a bravúros produkciókat.
 Minden évben számos vállalkozás 
nyújt támogatást az önkormányzatnak 
azért, hogy minél több rászoruló gyermek-
nek tudjunk cirkuszjeggyel kedvesked-
ni. Célunk, hogy lehetőség szerint minden 
érdeklődő családnak lehetősége legyen 
megtekinteni a hagyománnyá vált karácso-
nyi cirkuszi műsort.
 Az önzetlen felajánlások eredménye-
ként a korábbi éveket felülmúló mértékű 
támogatásban részesültünk, így a tavalyi-
nál is több cirkuszjegyet tudtunk szétosz-
tani intézményeink és a „Szemünk Fénye” 

Nagycsaládosok Üllői Egyesülete közremű-
ködésével.
 Örömünkre szolgál, hogy az előadás-
sal kapcsolatban csak pozitív visszajelzé-
sek érkeztek hozzánk, így reméljük a jövő 
évben is lehetőségünk lesz otthont adni a 
Magyar Cirkusz és Varieté karácsonyi gála-
műsorának.
 Köszönjük azon vállalkozások önzetlen 
segítségét, akik felajánlásukkal, anyagi tá-
mogatásukkal lehetővé tették számos csa-
lád számára, hogy a rendezvényre elláto-
gathassanak.
 A rendezvény támogatói voltak: DHL 
Magyarország Kft., OTP Bank Nyrt., CSIPET 
Élelmiszeripari Kft., Monor és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, GYÁVIV Kft., Üllő Város Ön-

kormányzatának Oktatási Bizottsága, Üllő 
Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Szociális és Ifj úsági Bizottsága, Lolly Édesség-
készítő Kft., Junior Zrt., Verde Kft. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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A Magyar kultúra napja
Január 22-én, vasárnap 16 órakor kezdődött ünnepségünk az Üllői Közösségi Házban és ren-
dezésében. Nem volt teltház, de sokan voltunk. Sokan voltunk, de sokak hiányoztak. Kár ér-
tük, hiszen a megjelenés egyben kiállás is a magyar kultúra mellett. Vállalás, ami elvárható.

A műsorban Simon Aladár színmű-
vész, a magyar irodalom gyöngy-
szemeiből adott elő egy történelmi 

korokon átívelő válogatást. Zoltán Gáborné 
Anikó, citerán kisérve magukat, kislányával 
népdalokat énekelt. Dudinszky Ildókó veze-
tésével az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la diákjai szólóénekeikkel egy egész nép-
dalcsokrot nyújtottak a hálás közönségnek. 
A Monori Strázsák Néptánc Egyesület, Laza 
István tanítványai, Andrássi Zsolt és part-
nernője mesteri tudásukkal kápráztattak 
el bennünket. Köszönet a szervezőknek!
 A rendezvényt Kondás Imre képviselő 
nyitotta meg. Ebből a beszédből közlünk 
részletet:   
 „Isten, áldd meg a magyart! Ez nem-
zeti imádságunknak, a Himnusznak is az 
első sora. Most erre is emlékezünk, de ez-
zel kezdődik a Nemzeti hitvallás is, ami az 
új nemzeti alaptörvényt vezeti be, amely 
végre kimondja, hogy az ország neve Ma-
gyarország, államformája köztársaság. So-
kaknak persze nem tetszik ez a kezdés. 
Nem tetszik azoknak, akik nincsenek meg-
békülve Istennel, legalábbis a magyarokat 
is megáldó Istennel és nincsenek kibékül-
ve a magyarokkal. Az áldás kérése nagyon 
is időszerű! Nem akarok ünneprontó lenni. 
Háború van, háború a munkanélküliséggel, 
a szegénységgel, a pénzhiánnyal, a pénz-
hatalommal szemben. Háború folyik a ter-
mőföldért, az ivóvízért. Világméretű hábo-
rú ez, nevezik puha világháborúnak, okkult 
háborúnak is. Háború folyik a nemzet el-
len is. Németh Lászlót, az írót lehet idézni: 
a nemzetalkotó, nemzetfenntartó erők: a 
nyelv, a kultúra, a történelem.
 Röviden három, ezekhez kapcsolódó, 
tanulságos évfordulóról is megemlékez-
hetünk most.
 Tehát az első az anyanyelv, vagy Nyelv-
édesanyánk, ahogy Czakó Gábor írja. 150 
évvel ezelőtt kezdték kiadni az úgyneve-
zett Czuczor–Fogarasi szótárt: a magyar 
nyelv szótárát, a magyar nyelvészet párat-
lan kincsét. Ennek külön történelme van. 
150 000 szót tartalmaz, 2000 gyökre veze-
ti azokat vissza, 200 toldalékkal. A szógyö-
kök eredetét 50 nyelvben keresték. Hat kö-
tetet jelentettek meg, a hetediket már nem 
lehetett. Kiderült, hogy önépítő, ősnyelv a 
magyar. Ezzel szembekerültek az idegenek 
által diktált, uralkodó irányzattal, a fi nn-

ugor elmélettel, ezért máig háttérbe szorí-
tott remekmű.
 A második a kultúra. 80 éve halt meg 
gróf Klebersberg Kunó, a második Magyar 
Királyság vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztere, és 90 éve, 1922-ben foglalta el 
miniszteri székét. Ezt megelőzően élte 
át az ország az első világháború pusztí-
tását, a forradalmak bomlasztásait, majd 
a trianoni katasztrófát. Az anyagi-fi zikai-
erkölcsi-szakrális romlás mélypontján 
volt, a teljes lepusztulás lejtőjén a nem-
zet. Klebersberg Kunó megalkotta a neo-
nacionalizmus fogalmát: »Az alkotó embe-
rek szent összefogását a romba dőlt haza 
újjáépítésének nagyszerű munkájában. 
A nemzet létérdekeit pártpolitikai herce-
hurcák vagy személyeskedő ellenszenv 
kedvéért veszélyeztetni jó magyar ember-
nek nem szabad.« A miniszter felismerte: 
a gyógyítást csak a test, a szellem és a lé-
lek együttes kezelésével lehet sikeresen 
elvégezni. Azt vallotta (közismert a szálló-
ige): »A magyar hazát ma elsősorban nem 
a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és 
teheti ismét naggyá.«
 Csak néhány adat: 1500 népkönyvtárat 
létesített, 5000 népiskolát, tanítói lakással. 
Lehetne folytatni. A költségvetés 10 száza-
lékát kapta a kultusztárca. 
 Egy szép idézet Klebersberg Kunótól: 
»Van egy igénytelen kis növény, sokszor 
sétautakon tenyészik, át is gázolnak rajta 
a járókelők. Akkor lehajlik, egy-egy virága, 
levele néha le is törik, de valahogy megint 
csak fölemelkedik, s másnap újra virul. Tű-
nődve sokat nézem ezt az annyiszor elgá-
zolt, s magát mégis összeszedő kis növényt, 
s ilyenkor a magyar sors jut eszembe. Mint 
történelmünk során annyiszor, most is el-
gázoltak bennünket, sok virágunkat, leve-
lünket letépték, de – mint már annyiszor 

– majdcsak erőre kapunk megint. Ezer év 
megtanított bennünket arra, hogy miként 
kell mostoha sorsot tűrni és katasztrófákat 
túlélni. Most újra hasznát vesszük ennek a 
történeti leckének.«
 A harmadik a történelem: 130 éve szü-
letett Kodály Zoltán. Ismerős az anekdota, 
amit felfrissítenék. Egy visszaemlékezésből 
idéznék: Az un. »Fordulat éve« után, Ráko-
si Róth Mátyás, az akkori birodalom min-
denható helytartója, egy állami fogadáson 
személyesen felkérte Kodály Zoltánt, hogy 

írjon egy új himnuszt, amiből a »Felszaba-
dított magyar nép boldogsága, öröme, há-
lája csendül ki!« Akkor, még élt Kodály első 
felesége, Sándor Emma, aki okossága mel-
lett arról is híres volt, hogy nem félt sen-
kitől. A visszaemlékezés szerint ő és fe-
lesége mélyen egymás szemébe néztek, 
utána Kodály Zoltán megszólalt, s kb. eze-
ket mondotta: »Gyönyörű a magyar Him-
nusz… senki sem tud szebbet írni… , de ha 
valaki mégis megpróbálná… minden mű-
vészi és nemzetközi befolyásom igénybe 
veszem, hogy megakadályozzam azt…«
 Tehát 150 éves, az egyedülálló Czu-
czor–Fogarasi nagyszótár, a 80 évvel ez-
előtt alkotó miniszter: gróf Klebersberg 
Kuno, és a 130 éve született Kodály Zoltán 
példája. A tanulságokat levonhatjuk: lehet 
máshogy is gondolkodni, lehetne magun-
kat összeszedni, lehet nem félve nemet 
mondani a szuverén nemzet érdekében. 
Ahogy elkezdtem, úgy fejezném be: Isten, 
áldd meg a magyart!”

nfo

Kondás Imre, az OKSB elnökeÙ

Citerán kísért: Zoltán Gáborné

Ù
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A Bóbita Óvoda Szülői Szervezete és 
nevelőtestülete szeretettel meghív-
ja önt a 2012. február 25-én 19 órakor 
kezdődő hagyományőrző, jótékony-
sági farsangi mulatságára! Disznóto-
ros vacsorával, vidám programmal 
várjuk kedves vendégeinket!
 Helye: Üllői Közösségi Ház
 Belépőjegy a Bóbita Óvodában és 
a szülői szervezet tagjainál vehető, 
továbbra is 2500 forintért.

Kultúra

Várjuk a jótékonysági 
farsangi mulatságra!

Üllő életfája 
A magyar népdalok szerint a szülőföld a 
világ közepe, vagyis a boldog, szép élet 
hazája, és mivel a világ közepén van, ezért 
szép helyen is van. Erről ír a néprajz tudó-
sa. A világ teremtésekor a föld közepén 
nő fel a világfa, a világ fája. Mi magyarok 
olykor tetejetlen fának is nevezzük, ősi 
világképünknek a lényege. Legelterjed-
tebb neve mégis az élet fája. Most Üllőn 

is „felnőtt” a világ fája, Bognár István fa-
faragó, faszobrász jóvoltából. Ő mindent 
tud róla, elgondolta és megcsinálta. Sajá-
tos módon – bevonva a város közösségét, 
kis közösségeit – telt meg a világfa be-
lerótt ősi motívumokkal. Így lett a közös 
haza, és a haza közösségének jelképe is. 
December 19-én egy kis ünnepség kere-
tében az alkotó átadta a világfát a város 
önkormányzatának. Reméljük, a mi „vilá-
gunk közepébe” kerül majd. Köszönet a 
segítőknek. 

Kondás Imre, OKSB elnök

A közösség életfájaÙ

Bognár István fafaragó és 
Kissné Szabó Katalin polgármester

Ù

Hirdetés

BELIZOBELIZO
Bizsu- és ajándékbolt

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 53. 
H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/268-4945
2200 Monor, 
Petőfi S. u. 8.  

H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/325-7705 

000 MM222200002200 Monor,2200 Monor,r,or,oo rrnnooo2200 Monor,r,
tőfi S. u. Petőfi S. u. 8.PePetőfiőfi S. u. 8.

000000777.0777 0.0.000000000HH–H––P:P:P:P: 8888 33.3.300–0–0–0 11171717HH–H–H–H P 17177777777.0.0000000000000P:P: 888 33.3.300–0 11117.HHHH 11 000000– 88 00––––P:PHHHHHH––––PPP:P:P:P:P:P: 88888.33330000–––11111177777777..0000000000000000
SzSzSzSzSzSzSzo:o:o:o:o 88888.3.3.3300–0–0–0––0 11121212122.3.3333000000SSSS .333.30000000 3000000000SSSSzSzSzSzSSSzSzSzSzozzoooo:::: 888888....33333333000000000000000000––1111122222...33333300000000000000000000

570056-20/325-7706-20/325 7700/366 70/3 000 0/ 55256 26 00006-20- -06-220/0/3/325-770705

... mert adni jó!

Monoron 2012. március 8-án,  Budapesten március. 10-én. 
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés, egyéb kedvezmények)    
  Telefon: 06-30/ 302-1487   (nyilv.szám:0111-2011)

Munkavállalásra is alkalmas 
3 nyelvű (Angol, német, magyar. 

Külföldi munkalehetőség)  
oklevelet adó 

MASSZŐR- 
TANFOLYAM indul 
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Fotókiállítás 
a könyvtárban
A nyilvánosság előtt is bemutatta tehetséges 
tagjainak alkotásait az Üllői Fotóklub Egye-
sület a Vargha Gyula Városi Könyvtárban. 

K étéves múlttal a háta mögött, tavaly december 29-én nyi-
totta meg első kiállítását az Üllői Fotóklub. Szaniszló Tibor 
ügyvezető elnök elmondása szerint a kiállítás nem ren-

delkezik különösebb apropóval, a cél az volt, hogy a fotóklub 
tagjai megmutathassák eddigi munkáikat. Mindenki saját ízlése 
szerint válogatta össze fotóit, nem voltak meghatározott stílu-
sok. A képek között egyaránt láthatók portrék, természetfotók, 
tájfotók és absztrakt képek is. A kiállításon Bege Nóra, Bodrogkö-
zi Szilárd, Fialka László, Gara György, László Tamás, Laza Máté, Lit-
kei István, Szaniszló Tibor, Virág András, Virág Géza és Zsila Tamás 
fotói tekinthetők meg. A kiállítás látogatása díjtalan.

– varga – 

Balról jobbra: Bodrogközi Szilárd, Virág Géza, Gara GyörgyÙ

Polgármesteri 
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrka-
pitányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 

29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi 
rendelő: 
29/320-035
Háziorvosi ügye-
let telefonszáma: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033
Szent Benedek 
Gyógy szertár: 
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
GREP Zrt. (közvi-
lágítási hiba ese-
tén): 40/200-855 
éjjel-nappal 
hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Iskolák
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax:27/320-053 
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák,
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 
17.): 29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/a): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 
17.): 29/320-059
4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966

5. sz. (Kisfaludy 
tér): 29/600-105
Bölcsőde: 
29/322-774

Közösségi
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ
és Nevelési 
Tanácsadó: 
29/320-023, 
29/321-354
Vargha Gyula 
Városi Könyvtár: 
29/320-102

Postahivatal: 
29/320-046
Városi 
sportcsarnok: 
29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé-
bánia   hivatala: 
29/320-038
Református
lelkészi hivatal: 
29/321-340
Evangélikus 
lelkészi hivatal: 
29/350-371
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rr

ás
: w

w
w

.u
llo

ifo
to

kl
ub

.h
u



14 ÜllőiSport

Hirdetés

Cím: 2225. Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok „B”, „A”, 
„A korl.”, „A1”, „M”
kategóriákban
Tanfolyamra jelentkezés: 2012. 02. 22.   9–17 óráig

Nyilvántartási szám:13-0519-05

, 

ig

A DSE-n belül működő 
szakosztályok (birkózás, 
taekwondo, kézilabda, 

foci) bemutatkozása után kö-
zös bemelegítéssel hangolód-
tak rá a résztvevők a maratoni 
sportnapra.

Bemutatták 
tudásukat
Január 8-án negyedik alkalommal rende-
zett sportnapot a városban az Üllői Diák-
sport Egyesület. A rendezvénysorozat célja, 
hogy a szülők is bepillantsanak az egyesü-
let munkájába és láthassák, hogyan fejlő-
dik gyermekük a választott sportágban.

 Először a birkózószakosz-
tály adott számot tudásáról. 
Edzőjük, Kovács János meg-
hívta az ócsai birkózókat is 
egy kis bemutatóra. A küzde-
lemből jelesre vizsgázó gyer-
kőcök megmutatták a sportág 

minden fortélyát, a szaltóktól 
kezdve a falon pörgésig. 
 Komoly érdeklődés kísér-
te a taek wondosok bemutat-
kozását, hiszen egy világbaj-
noki bronzérmes, Tóth Balázs 
az oktatójuk, aki éppen az 
olimpiai kvótáért küzd. Az ál-
tala edzett kicsik komolyan 
vették a szereplést, színvo-
nalas bemutatót tartottak a 
sportág népszerűsítése érde-
kében. 
 Az óvódások fociját Kovács 
Imre edző nagy gondossággal 
állította össze, a bemelegítés-
től egészen a játékig. Látvá-
nyos volt a sok apróság, aho-
gyan a pályát „elfoglalták” és 

– a szülők nagy örömére – fe-
gyelmezetten hajtották végre 
a feladatokat.
 Nagy ováció fogadta a 
Csetneki Klára által edzett 96 
után született lányok és a szü-
lők kézilabda meccsét. Egy-
más ellen játszott gyermek és 

szülő, ami plusz töltést adott a 
mérkőzésnek. Jó iramú mecs-
csen a fi atalabb korosztály fe-
lett szoros küzdelemben győ-
zött a rutin. 
 Az U9–U11-es focisták iga-
zán színvonalas mérkőzést ját-
szottak egymással és a szülők 
csapatával is. A Krizbai György 
által edzett csapatok kitettek 
magukért, méltó ellenfelei 
vol tak a felnőtteknek is.
 Végül a Prikrillné Erős Ildi-
kó 2000 után született lány ké-
zilabdacsapata mutatta meg, 
hogy miképpen zajlanak az 
edzések. Végül játékkal zárták 
a sportnapot.
 Köszönet a polgármeste-
ri hivatalnak a támogatásért, 
továbbá Dienes Andrásnak 
a helyszín biztosításáért és 
mindazoknak, akik eljöttek, 
segítették a DSE munkáját és 
együtt szurkoltak, sportoltak 
a gyerekekkel.

Prikrillné Erős Ildikó, Üllő DSE

VAS ÉS TŰZIFA
KERESKEDÉS
Üllő, Állomás u. 37. 

Akác gurigában:  2400 Ft/q

Tölgy gurigában: 2200 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g
Bio fabrikett, kalodás fa

Üllő területén a kiszállítás díjtalan!

06-29-320-932
06-20-262-6843

      
 Hívjon a

06-70/607-4444

      
      

számon!

3500 Ft-ért!

       
    Ekkora 

       
  felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó
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Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a pol-
gármesteri hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek, dr. 
Szikora Gábor és dr. Szkalka Tamás, térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakosság részére a Városi Sportcsar-
nokban. Az ügyfélfogadás kizárólag telefonos bejelentke-
zés után, az alábbi időpontokban vehető igénybe: 
 Dr. Szikora Gábor a következő időpontokban várja a 
lakosságot 18 és 20 óra között: január 24., február 21., már-
cius 20., április 17., május 22., június 12., július 3., augusz-
tus 28., szeptember 18., október 16., november 20., decem-
ber 11. Tel.: 06-30/456-0889.
 Dr. Szkalka Tamás 10 és 12 óra között várja az üllőieket 
a következő napokon: január 9., február 6., március 5., ápri-
lis 2., május 7., június 4., július 2., augusztus 6., szeptember 
10., október 8., november 5., december 3. Tel.: 06-20/555-6513.

Szeretnél bulizni? Finomat vacsorázni, nagy pohárral 
hörpinteni? Barátokkal mulatni, reggelig táncolni? Akkor 
gyere el bátran március 3-án 19 órára az Üllői Közösségi 
Házba! A belépő sem drága, csak 2500 forint az ára.
 Várunk Téged, őt, mindenkit! Mert nekünk minden je-
lenlévő számít! Jegyek kaphatók: Csicsergő tagóvoda, Kis-
faludy tér 10., Közösségi Ház, Gyömrői út 24.
 A Csicsergő tagóvoda Szülői Szervezete

Ajánló
Hirdetés

    Apró 
Barkács

Üllő, Pesti út 174.

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–17
szombat: 7–12
vasárnap: zárva
Tel.: 06-30/997-6972 2 

Kályhacsövek
Szerszámnyelek

Ingyenes jogi tanácsadás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Szabó La-
josné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoz-
tak. Külön szeretnénk megköszönni az Alfa- W.I.C 95 K . 
dolgozóinak, illetve Tündinek és Gábornak a temetés lebo-
nyolítását és a sok emberi segítséget. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága gyer-
mekünk ifj. Osvalda József temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot hoztak és utolsó útjára elkísérték. Külön 
szeretnénk megköszönni az ALFA- W.I.C.95 K . dolgozói-
nak és Tündikének a temetés lebonyolítását és a sok embe-
ri segítséget.

Szülei és a gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága fele-
ségem, édesanyám, nagymamánk és dédink, Zubor József-
né szül. Kasza Mária temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot hoztak és utolsó útjára elkísérték. Külön 
szeretnénk megköszönni az ALFA-W.I.C 95 K . dolgozói-
nak, illetve Tündinek a temetés lebonyolítását és a sok em-
beri segítséget. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítások

Tavaszváró parti

Megjelenik: minden hónap elején
Példányszám: 4050 db
Terjesztés: terjeszti a Magyar Posta, Üllő város valamennyi bel- és 
külterületi címhelyére.
Hirdetését ingyen elkészítjük!
A hirdetések leadási időpontja: minden hónap 20-a

  

1/1 oldal:  173 mm x 255 mm
1/1 kifutó oldal:  215 mm x 306 mm
1/2 oldal fekvő: 173 mm x 122 mm
1/2 oldal álló:  84 mm x 255 mm

1/4 oldal fekvő:  173 mm x 61 mm
1/4 oldal álló:  84 mm x 122 mm
1/8 oldal:  84 mm x 61 mm
1/16 oldal:  40 mm x 61 mm

Méretek
Belív egyszínes
(fekete-fehér)

Belív kétszínes 
(fekete-piros)

Belív színes
Belső borítók 

színes (B2, B3)
Hátsó borító, 
színes (B4)

1/1 oldal 34 000 Ft 39 000 Ft 47 000 Ft 54 500 Ft 69 500 Ft
1/2 oldal 19 000 Ft 22 000 Ft 26 000 Ft 29 500 Ft 38 500 Ft
1/4 oldal 10 500 Ft 12 500 Ft 14 500 Ft 16 500 Ft 21 500 Ft
1/8 oldal  6 000 Ft 7 000 Ft 8 000 Ft 9 000 Ft -

1/16 oldal  3 500 Ft 4 000 Ft 4 500 Ft - -

Apróhirdetés: Fekete-fehér: 50 Ft/szó. Piros kiemeléssel: 70 Ft/szó
A hirdetések árai az áfát nem tartalmazzák!!

Szekerka János – Mobil: 06-30-467-7216
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu

Médiaajánlat
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– Mivel érdemelte ki a díjat?
 – Az elismerést a munká-
mért kaptam. A díjat minden 
évben szakmai szempontok 
alapján ítéli oda valakinek a 
szövetség. 

– Milyen szerepet tölt be a 
megyei labdarúgásban?
 – Annak idején létrehoz-
tak kihelyezett versenybizott-
ságokat. Erre azért volt szükség, 
hogy a csapatoknak a mérkő-
zésekkel kapcsolatos ü gyes -

Egy üllői a Pest 
megyei labdarúgásért
Elismerte a szakma Dienes András Pest megyei labdarúgásért vég-
zett munkáját. A Városüzemeltető Kft. és a Városi Sportcsarnok igaz-
gatója Üllőn kívül is aktívan részt vesz a sportéletben. A díjat a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága adományozta. 

bajos dolgaik miatt ne kelljen 
mindig a fővárosba utazniuk. 
Ezért a csapatokat régiókba 
osztották be, és ezekhez a terü-
letekhez rendeltek hozzá egy-
egy versenybizottságot. Így 
alakult meg Üllőn is egy bizott-
ság, és ennek lettem én a veze-
tője. Immár négy éve vagyok 
része a Pest megyei labdarú-
gásnak.

– Mi a feladata a versenybi-
zottságoknak?

 – Gyakorlatilag ezek a bi-
zottságok önálló szervezetként 
működtek. Egy példát mon-
dok: valamelyik mérkőzésen ki-
állítottak egy játékost, akkor mi 
ültünk össze és hoztunk fegyel-
mi döntést. Ugyanígy mi jár-
tunk el a szurkolók esetében is, 
például rendbontás alkalmával. 
Azért is volt ez jó rendszer, mert 
gyorsan tudtunk döntéseket 
hozni. A bajnoki sorsolásokkal, 
mérkőzések elhalasztásával, a 
meccsek jegyzőkönyvezésével 
is foglalkoztunk. 

– Átalakult a Pest megyei 
labdarúgás szervezete. Mi 
lesz a bizottságokkal az át-
alakítás után?
 – Jelenleg nem működ-
nek. Hogy mi lesz azt pon-
tosan még nem lehet tudni. 
A munkámat a megyei igaz-
gatóság új társadalmi elnöke 

– aki egyébként a vecsési pol-
gármester, Szlahó Csaba – is 
igénybe veszi. Hál’ Istennek, 
feladat mindig akad a labda-
rúgásban.

Varga Norbert
Dienes AndrásÙ

Monor Kossuth–Bajcsy sarok
(A helytörténeti kiállítás mellett) 

E-mail:  regiografika@regiolapok.hu   
Nyitva: H-P: 8-tól 16 óráig

(500 db-tól 250 g-os 
műnyomó papírra
kifutó nélkül)

(500 db-tól 250 g-os 
műnyomó papírra
kifutó nélkül)

(500 db-tól 80 g-os 
ofszet papírra)

Névjegykártya-

Ft/db-tól* 

Ft/db-tól* 

6

6

Ft/db-tól* 10

Fekete-fehér 
névjegykártya 

Színes 
névjegykártya 

Fénymásolás 
(A4 fekete-fehér) már 

NN gyyykártyyya
AKCIÓ

Vállal még: 

tapétázást, gipszkartonozást 

és külső hőszigetelést

Mobil: 06-20/585-2838

Kiss József

Szobafestő-mázoló

2838-22838

Vállal még: 

tapétázást, gipszkartonozás

és külső hőszigetelést

Mobil: 06-20/585

Kiss József

Szobafestő-mázoló

Az árak az áfát nem 
tartalmazzák, rész-
letekről érdeklődjön 
a grafikai stúdióban!

Kiadványszerkesztés és nyomtatás  Újságok, szórólapok, prospektusok, kata-
lógusok stb. grafikai tervezése, nyomtatása 1-től 500 000 példányig.  Fénymáso-
lás  Fekete-fehér és színes A/3 méretig.  Szórólapok, kiadványok terjesztése 
garanciával  Nagyméretű nyomtatások.  Poszter, öntapadós fólia, molinó stb. 
Reklámtáblák gyártása  Egyedi ajándéktárgyak Fali és kártya naptárak, bög-
rék, pólók, egérpadok,  kispárnahuzatok stb.  rövid határidővel. Egyéb  Lami-
nálás, fém ikerspirál kötés,  Kötegvágás, kapcsozás  és még sok minden más.

RÉGIÓ
Grafikai Stúdió

R
Grafik

Fodrászat: Szalonunk L’ORÉAL referencia szalon.

Kozmetika: 

Pedikűr, manikűr, műköröm a szépülni vágyóknak 

Gyógypedikűr:  

Harmónia 
        Szépségszalon

H
Bejelentkezés:

Fodrászat:

Kozmetika: 

Pedikűr:
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Januárban osztotta ki a Magyar Labdarú-
gó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága 
a 2011-es év legjobbjainak járó díjakat. A 
szakma döntése alapján az elmúlt év két 
legjobb labdarúgócsapata a megyében: 
az Üllő SE és az FC Dabas. 
 Király Zoltán az Üllői Sport Egyesület 
elnöke lapunknak adott nyilatkozatában 
kiemelte, hogy külön öröm az üllői lab-
darúgósport számára, hogy a 2010–2011-

Eredményes birkózók

Üllő SE a megye legjobbja

December 10-én Budapesten, az SMTK 
birkózócsarnokában rendezték meg a 
2011. évi Kötöttfogású Birkózó Diák Olim-
pia országos döntőjét, ahol Németh Lász-
ló, az üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 5.z osztályos tanulója +69 kg (ne-
hézsúly) súlycsoportban második helye-
zést ért el. Farkas Levente, szintén 5.z osz-
tályos tanuló 42 kg-ban 4. helyezést ért el.
 December 9-én került megrendezésre 
a hagyományos Mikulás-napi szabadfogá-
sú birkózóverseny, amin a budapesti Vasas 

és Kertváros, továbbá Ócsa, Inárcs, Kakucs, 
Alsónémedi és az Üllői DSE birkózószak-
osztályai vettek részt. A versenyt az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és a DSE birkó-
zószakosztálya szervezte az iskola torna-
termében. A verseny jó körülmények kö-
zött zajlott, nagyszámú közönség előtt.
 Az üllői DSE birkózói a következő 
eredményeket érték el: Gyermek korosz-
tály: Horváth András 2. hely (45 kg). Kis-
diák korosztály: Németh László 1. hely 
(+69 kg), Fülöp Viktor 2. hely (35 kg), Fü-
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es szezonban nyújtott teljesítményüket a 
szakma is elismerte. Az elnök elmondása 
szerint Magyarország megyei szintű labda-
rúgásának történetében még nem fordult 
elő az, ami Üllőnek sikerült, 2011-ben hu-
szonnégy pont különbséggel nyerte meg 
a gárda a megyei első osztályt és jutott fel 
az NBIII-ba. Az üllői labdarúgók a maga-
sabb osztályban is megállják a helyüket, az 
őszi idényt 24 ponttal a hatodik helyen zár-

ták, mindössze öt pontra a dobogótól. Ki-
rály Zoltán szerint a csapat szakmai felké-
szültsége és a játékosállomány összetétele 
alapján nem nagyravágyó célkitűzés a sze-
zon végére a dobogós helyezés, sőt az ala-
kulat akár az NBII-ben is megállhatja a he-
lyét, amennyiben úgy alakul. 
 Az egyesület kiemelt fi gyelmet fordít 
az utánpótlás-nevelésre. A mai értékvesz-
tett világban fontos szerepe van a sportnak. 
Az emberi szervezetre gyakorolt jótékony 
hatása mellett megtanítja a gyerekeket a 
közösségi lét alapjaira, az edzések és mér-
kőzések során tapasztalják, hogy mit je-
lent egymásra utalva összedolgozni. „Na-
gyon fontos, hogy a gyermekek találjanak 
maguknak olyan elfoglaltságot a kötelező 
tennivalóik mellett, ahol kiteljesedhetnek, 
hogy ne az utcán csellengjenek, és haszon-
talan dolgokkal töltsék az idejüket. Nálunk 
ehhez is adottak a feltételek. Célunk, hogy 
olyan minőségű utánpótlást neveljünk ki 
az üllői gyerekekből, akikből építkezhet 
majd a nagycsapat” – zárta a beszélgetést 
Király Zoltán.
 Az Üllő SE eredményeit a www.ullose.hu
weboldalon követhetik. 

– VARGA –

löp Ádám 3. hely (42 kg), Császár Zoltán 3. 
hely (46 kg). Diák korosztály: Fülöp Dáni-
el 1. hely (35 kg), Marosi Joel 3. hely (54 kg), 
Jónás Norbert 2. hely (54 kg), Farkas Bence 
3. hely (58 kg).

Kovács János birkózó edző

Kissné Szabó Katalin veszi át az elismeréstÙ Király Zoltán az Üllő SE elnökeÙ

II. helyezett Németh László ÜllőrőlÙ

Feladataid: kapcsolattartás 

ügyfelek felkutatása, hirdetési 
felületek értékesítése.

Szakmai elvárásaink: legalább 
érettségi bizonyítvánnyal 

Előny: szereztél már tapasz-
talatot a hirdetésszervezés 

térségben Ve csés től Ceglédig.

Jelentkezés: az info@regiolapok.hu e-mail címre.

Mikor vagy ideális jelölt?
-

 

másokban keresed a hibát, ha valami nem 

 

is tudod munkára motiválni magadat. Élsz, 
és nem visszaélsz a lehetőséggel.

Mikor NEM vagy ideális jelölt?
szükség 

-

hogy miért késel valamivel.

Amit kínálunk:
a próbaidő letelte után fix 

bér és teljesítményarányos, 

munkaidő.

A Régió Lapkiadó Kft., 

Monori Strázsa, a Monorierdői 

 
Hirdetésszervező 

munkatársat keres
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Majd leszokunk a dohányzásról, mert megtiltották, nem!? 
Ugyan… Még a dohányipart is tönkreteszik…
 Ezzel az érdekes gondolatmenttel ért véget az a beszél-

getés, amit az üllői vasútállomás váróterme előtt hallgattam vé-
gig. De nem ez volt az egyetlen elégedetlenséget tükröző mondat, 
amit az utóbbi időben hallottam. Egyik nemdohányzó(!) ismerő-
söm azzal hozakodott elő az új szabályozással kapcsolatban, hogy 
az sérti a dohányzó emberek személyiségi jogait: „Ha valaki károsí-
tani akarja az egészségét, miért ne tehetné”. Mástól pedig ezt hal-
lottam: „A dohányzáson kívül más örömöm nem maradt, most ezt 
a kicsit is el akarják venni”.
 Az érvek különböznek, ami összeköti őket, az a fejekben lévő 
zűrzavar. Milyen élet az, ahol az utolsó örömöt egy „koporsó-
szög”, egy aromás szénhidrogénekkel, peroxidokkal, nikotinnal 
és ki tudja még miféle káros anyaggal teli mérgező, füstölgő ru-
dacska jelenti? 
 A tiltás csak az egyik lépés a dohányzás ellen indított harcban. 
A másik, várhatóan sokaknak fájó lépés a dohánytermékek árának 
jelentős mértékű emelése lesz. Az áremelést, mint leszokásra kény-
szerítő eszközt nem csak hazánkban alkalmazzák. Az Egészség-
ügyi Világszervezet és az Európai Unió is hangoztatja annak fon-
tosságát. Korábbi felmérések igazolják, hogy nagyobb áremelések 
után akár 5 százalékkal is csökken a dohánytermékek fogyasztá-
sa és a megelőzésben is fontos szerepet játszik az egyre növekvő 
ár. Például a zsebpénzből élő fi atalabb korosztály nehezebben en-

Pistikék
A nemdohányzók védelme érdekében jelen-
tősen szigorította a kormány a dohánytermé-
kek fogyasztásának és forgalmazásnak egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt. 
Az új szabályozás szerint tilos a dohányzás 
a közforgalmú intézményekben, munkahe-
lyeken, közösségi közlekedési eszközökön 
és azok megállóiban, aluljárókban, játszóte-
reken, illetve ezek öt méteres körzetében.

gedheti meg magának, hogy cigarettát vásároljon, tehát csökken 
a rászokás esélye. Az áremeléseknek viszont van egy nem kívánt 
mellékhatása is: a feketekereskedelem forgalma növekszik. Sokan 
választják az illegális, zárjegy nélküli csempészárut a leszokás he-
lyett. Elszomorító azt látni, amikor egy kiskeresetű személy inkább 
költi a pénzét cigarettára vagy alkoholra, mint élelmiszerre, vagy 
saját gyermekére. Mert cigarettára mindig volt, van és lesz pénz. 
A cigaretta előbb való egyeseknek, mint a higiénia, az étkezés, a 
rezsi, a család, az élet. Többektől is hallottam már, hogy akkor is 
kiszorítják a pénzt cigarettára, ha az egekbe emelik az árát. „Vala-
hogy megoldjuk…” – mondták. 
 Határainkon túlra tekintve láthatjuk, hogy több európai or-
szágban: Spanyolországban, Angliában és Írországban is túlélte 
a lakosság a dohányzás szigorítását. Nemrég beszéltem egy Bar-
celonából ideszármazott fi atallal, aki azt mesélte, hogy a katalán 
lakosság egy hónap alatt elfogadta és megértette a korlátozás 
szükségét. Azóta sincs gond, nem állt meg az élet, csak a füst lett 
kevesebb. 
 Az egész szigorítás körüli mizériában az a dacos, „csak azért 
sem” felfogás volt a legfurcsább. Volt ugyanis, aki azzal érvelt, 
hogy „minél inkább tiltanak valamit, azt annál inkább csinálják, így 
lesz ez a dohányzással is”. Erről egy régi tábori emlék jutott eszem-
be. Elsős gimnazisták voltunk, a Balaton mellett nyaraltunk. Volt 
velünk egy csöpp fi ú, az egyik kísérő tanár gyereke, nevezzük Pisti-
kének. Ez a Pistike olyan rossz volt, hogy mi, lakli kamaszok is meg-
irigyeltük a csínytevéseit. Mikor játszottunk vele, észrevettük, hogy 
nehezen viseli, ha valaki ellentmond neki, csak a saját elképzelé-
sének megfelelően szerette csinálni a dolgokat. Ha azt mondtuk: 

„Pistike, ne ülj a földre, mert koszos lesz a nadrágod”, magától érte-
tődött, hogy Pistike azonnal leült, lehetőleg a legnagyobb piszok-
ba, hogy a nadrág valóban koszos legyen. A tapasztalatok alapján 
eldöntöttük, hogy próbára tesszük a kissrácot. Az egyik nap sza-
kadt az eső, ezért az ebédlő tágas teraszán felállított pingpong-
asztalnál ütöttük el az időt. Természetesen Pistike ott legyeskedett 
körülöttünk. Az egyikőnk, heccből odaszólt neki: „Te Pisti, nehogy 
kimenj az esőre, mert bőrig ázol”. Pistike nézte egy darabig az ég-
ből ömlő áldást, majd gondolt egyet és kiszaladt a záporozó víz-
cseppek közé. Csak állt az esőn és ázott. Átázott a pólója, nadrágja 
de ő meg sem mozdult. Ismét odaszólt neki a srác: „Pisti, meg-
mondtam, hogy ne menj ki az esőre, csupa víz leszel!” Pisti csak állt 
tovább, az eső meg esett rendületlenül, mire társunk megelégelte 
a dolgot és kiáltott a lurkónak: „Tudod mit? Akkor maradj is ott, be 
ne gyere!” Mondanom sem kell, Pisti azonnal az eresz alatt termett, 
mi pedig ámultunk az emberi makacsság félelmetes erején. Az a 
kisfi ú képes lett volna a tüdőgyulladásig áztatni magát, pontosan 
úgy, ahogy egyesek képesek lennének a halálba bagózni magukat, 
inkább, mint „behódolni” a tiltásnak és az áremelésnek. A borzasz-
tó az, hogy esetünkben nagykorúak vagy meglett, családos em-
berek játsszák a Pistikét, teljes felelősségük tudatában. Tüntetőleg 
szívják a bagót az állomásokon, pályaudvarokon, kocsmákban. Sa-
ját egészségük rovására, inkább a bagózásért tüntetnek. Megmu-
tatják, hogy nem olyan fából faragták őket, mint akik csak úgy fel-
hagynak egy káros szenvedéllyel. Valamibe úgyis bele kell dögleni. 
Tegyék, ha akarják, szívük joga. Csak ne a közösségi tereken, ahon-
nan a nemdohányzók védelmében január elsejével kitiltották a ba-
gósokat.

Varga Norbert, dohányos
Ez volt az utolsó szál…Ù
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V E C S É S I

Fal labda K lub

2220 Vecsés, Fő út 116.
Tel.: 06-30/222-8691
Nyitva: minden nap 07–22

www.fallabda-vecses.hu

  Két nemzetközi 
szintű pálya

  Minden hónap-
ban amatőr 
squash-verseny

  Igény esetén 
oktatót, squash-
partnert biztosí-
tunk

  Akár 800 Kcal 
elégetése egy 
óra alatt

  Stresszoldás

a alatt

tresszoldás

2 790 000 FT
BRAVO PLUS 1.4 16V ACTIVE

FT

2 390 000 FT
Linea Plus 1.4 8V Dynamic

F

ATLASZ AUTO KFT. 

2

2

Kockázatfelmérés – Tanácsadás – Értékesítés

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41.
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440, 
Fax: 06-29/322-235
e-mail: info@doradoxxi.hu    
web: www.doradoxxi.hu
Pinczelné Egyed Györgyi

„Legnagyobb Istenáldás az előrelátás,  
legbölcsebb előrelátás a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

FÜGGETLEN 
BIZTOSÍTÁSI 

ALKUSZOK 
MAGYARORSZÁGI 

SZÖVETSÉGE

Só
szoba

Cím:
Monor,  

Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő–péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat–vasárnap:  
9-től 21 óráig

Sószoba 
nyílt  
a monori 
uszodában!

444. A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc

ppp: A sószobát 
egyszerre két 
felnőtt,  
vagy egy felnőtt 
és két gyerek 
használhatja.



2225 Üllő, 
Kossuth Lajos u. 56.

06-20/953-6911

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 9–18 óráig

szombaton: 8–14 óráig

A Top Mosó forradalmi megoldást biztosít  
a OneDrywash segítségével járművek, fém-,  
üveg- vagy műanyag felületek 
megtisztítására víz nélkül. 

Az új technológiával kapcsolatosan  
keresse autómosónkat!

Külső mosás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Ft-tól
Belső takarítás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 Ft-tól

Csomagajánlatok:

Alapcsomag: Külső-belső: külső mosás,  
ablaktisztítás, felni tisztítás, gumiápolás,  
porszívózás, belső műanyagok tisztítása . . . . . . . . . . . 3 750 Ft
Extra csomag: Alapcsomag +
külső műanyag ápolás, belső műanyag ápolás,  
wax, bogároldás, autóillatosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 450 Ft
Prémium csomag: Extra csomag +
szellőztetőrendszer tisztítás, prémium wax . . . . . . . . . 6 350 Ft
Prémium plusz csomag: Prémium csomag +
kézi polírozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 450 Ft
Gépi polírozás: külső mosás, gépi polírozás,  
ablaktisztítás, felni tisztítás, gumiápolás,  
külső műanyagápolás, prémium wax . . . . . . . . . . . . 14 400 Ft
Kárpittisztítás: porszívózás, kárpittisztítás
(tető, ülés, ajtókárpit, és szőnyegtisztítás),  
szellőztetőrendszer tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 400 Ft
Teljes autókozmetika: gépi polírozás +
kárpit tisztítás + klímafertőtlenítés . . . . . . . . . . . . . 26 900 Ft

Csúcstechnológia  
a szélvédőjavításban!

Kőfelverődés a szélvédőjén?
A Top Mosó erre  

a problémára is kínál 
megoldást! 

Szélvédőjavítás rövid 
határidővel!

Cserélni kell a szélvédőt, 
mert a javítás  

már nem segít?
Nálunk erre is van lehetőség!

Komplett szélvédőcsere  
a Top Mosóban! 

(szélvédőcserét csak előre 
egyeztetett időpontban áll 

módunkban elvégezni!)

k Top
Mosó

Minőségi 
kézi autómosó és 

autókozmetika

Gyermek és felnőtt

Fogorvosi Rendelő
Üllő, Kossuth L. u. 22.

Bejelentkezés: 06-29/323-093

Tevékenységeink röviden:

 OEP finanszírozott gyermek és ifjúsági fogászat

 Felnőtt magánrendelés

 Homokfúvás

 Minden típusú fogpótlás, konzerválás

 Szájsebészeti és fogszabályozási konzultáció

 Ultrahangos fogkő eltávolítás és dentálhigiénia

 Plazmalámpás fogfehérítés


