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Üllői
Költségvetés 2012

Nem lesz könnyű a 2012. 
esztendő. A nehézségek 
a város költségvetésén is 
tükröződnek. Több fron-
ton várható szigorítás, en-
nek ellenére kijelenthető: 
a város még mindig irigy-
lésre méltó helyzetben van 
az átlaghoz képest. Mert a 
megszorítások mellett fej-
lesztésre is marad pénz. 
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Akciós árak március 12-től 24-ig

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29-412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet utalványt is  

elfogadunk

Tengeri
halfilé gyf. 899,-Tintahal 

panírozva
 gyf.

1490,-
Tintahal 

natur gyf. 1890,-

Pecsenye-
kacsa gyf. 599,-

Csíkozott 
pacal gyf. 1090,-

Csirke-
máj 590,- Pápai 

darálthús 299,-

Pulyka 
darálthús 790,-Pulyka 

medalion 850,-

Füstölt
kolbász 990,-

Csirkcomb 590,- Füstölt
csülök 890,-

Csirke-
szárny 539,-Bőrös 

comb 770,-Bőrös 
császár 670,-

Setés 
tarja 950,-Hasa- és  

tokaszalonna 490,-

HÚS VÁSÁR
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Amiről nem beszélünk 
pedig nagyon is létezik, 
amiről nem regélünk, 
de lemossa férfi  vétkeit! 
  
A nők: – az Isten áldotta nők, 
a nők ha kell 
az életünket adják értünk! 
  
Nem kell tőlük mindig kérni 
szép szót, egy mosolyt, 
egy aprócska simogatást. 
Ők adnak. Folyton adnak, 
de úgy, hogy mégis mindig 
a felhők között 
a Földön maradnak. 

A z ilyen járdák könnyen 
lehetnek komoly bal-
esetek forrásai. Külö-

nösen nagy gondot kell fordí-
tani a tetőkről szabálytalanul 
a járdára vezetett esővízre, 
mert fagy idején ez is csúszás-
veszélyt jelent. 
 Arra az esetre, ha a nagy 
hideg miatt nem olvad fel a 
járdán lévő jég, több környe-

Nőnap alkalmából az alábbi verssel szeretnénk kedvesked-
ni hölgy olvasóinknak, a város önkormányzata és szerkesz-
tőségünk nevében! Boldog nőnapot kívánunk!

Nőkről, avagy amiről 
nem beszélünk

Gyalogutak, járdák tisztán 
tartása a téli időszakban

  
Pedig angyalok, 
angyalok szárnyak nélkül. 
A férfi nak vágyat adnak 
örök emlékül. 
  
Mellettük az élet csodálatos, 
mert a nő mindig állhatatos. 
  
Állhatatos a családért, 
állhatatos a világért. 
Szívük, mint egy 
drága gyémánt 
most hadd köszönjük 
meg nekik könnycseppel 
szemünkben... né mán!” 

Pál Sándor

A téli időszakban fokozott szerepe van az ingatlanok melletti járdák tisztán tartásának, 
csúszásmentesítésének. Gyakori jelenség, hogy az ingatlanok előtt a járdát nem tisztítják
meg időben a leesett hótól, amit a járókelők letaposnak, ezért az útfelület eljegesedik. 

zetbarát anyag is rendelkezés-
re áll. Ezek lehetnek például: 
homok, apró sóder vagy fafor-
gács. A sokak által használt sa-
lak nem megfelelő erre a célra. 
 Felhívjuk a lakosság fi gyel-
mét, hogy a 346/2008. (XII.30.) 
kormányrendelet a fás szárú 
növények védelme miatt nem 
engedi a sózást a járdákon, sé-
tányokon, parkokban. 

 Kérem az üllői lakosokat, 
hogy a jövőben kezeljék ki-
emelten a téli járdatakarítást, 
csúszásmentesítést. Gondolja-
nak arra, hogy a jeges járdákon 
idős emberek, gyerekek csúsz-
hatnak el, szenvedhetnek töré-
ses, zúzódásos balestet. 
 Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy az elszenvedett balese-
tek következményeit az ingat-

lantulajdonosnak is viselnie 
kell. A csúszásmentesítés el-
mulasztása miatt bírságra is 
számíthatnak.
 Az önkormányzat közterü-
let-felügyelője ellenőrizheti a 
csúszásmentesítést és felszó-
líthatja a lakosságot, ha a ve-
szélyforrást nem megfelelően 
kezelték. 

Kissné Szabó Katalin polgármester

Ahogy minden intézmény működését, úgy a könyvtárakét is 
jogi előírások szabályozzák. Az állomány ellenőrzésére vonatko-
zó jogszabály előírja, hogy a 25 001–75 000 könyvtári egységgel 
rendelkező könyvtárak ötévenként kötelesek leltárt készíteni. 
 A Vargha Gyula Városi Könyvtár 2012. március 22-én kez-
di a kötelező leltárt. Végrehajtása körülbelül egy hónapot vesz 
igénybe. A leltár ideje alatt a könyvtár szolgáltatásai szünetel-
nek, ezért a vezetők kérik a könyvtár tagjait, hogy a leltár meg-
kezdése előtt kölcsönözzenek bőséges olvasnivalót!
 A leltár utáni nyitásról az Üllői Hírmondóban, a város hon-
lapján (www.ullo.hu), és a forgalmasabb helyeken kifüggesztett 
plakátokon tájékozódhatnak majd.
 A falugazdász a leltározás alatt is fogadja ügyfeleit hétfőn-
ként 14 és 16 óra között.
 Megértésüket köszönjük!

Pálmai Lászlóné könyvtárvezető

Leltár a városi 
könyvtárban
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Ülésteremből jelentjük

Költségvetés 2012

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete idén a második ülését tartotta
2012. február 15-én. Az ülésen meghozott fontosabb döntéseket, határozatokat
ismerhetik meg következő írásunkból. További információkat olvashatnak a város 
honlapjáról letölthető bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyveiből (www.ullo.hu).

Az Üllői Hírmondó februári beköszöntőjében Kissné Szabó Katalin 
polgármester néhány szóban ecsetelte a 2012. évi költségvetést il-
lető nehézségeket, az előttünk álló feladatokat, a várható változá-
sokat. Cikkében utalt arra, hogy mind a képviselő-testület, mind a 
polgármesteri hivatal gőzerővel dolgozik a város költségvetésén. 

A képviselő-testület februárban vá-
lasz totta ki a város köz pont-be ru-
há  zás megvalósítására kiírt köz be-

szerzési pályázatok nyerteseit. A beruházás 
részleteiről a nyertes kivitelezőkkel megkö-
tött vállalkozói szerződések aláírása után 
tájékoztatjuk majd olvasóinkat. 
 Zártkörű részvénytársasággá alakul a 
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. Az átalakulás-
ról és a csatlakozni kívánó önkormányza-
tok tagi jogosultságának megszerzéséről 
is döntöttek a képviselők. Az átalakítás-
ra a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény előírásai miatt volt szük-

E lkészült a költségvetés, jelenthetem 
örömmel. A képviselő-testület feb-
ruár 15-i ülésén Üllő Város Önkor-

mányzatának 2012. évi költségvetését 
megtárgyalta és elfogadta.
 Tisztelt Olvasó! Erről szeretnék egy-
egy gondolatot megosztani önökkel és 
egyben tájékoztatást adni Üllő 2012. év-
ben várható pénzügyi helyzetéről. Bi-
zonyára a kedves olvasó is értesült arról, 
hogy az Országgyűlés az elmúlt év dec-
emberében több tucat törvényt fogadott 
el. E törvények jelentősen befolyásolták 
az önkormányzatok működését, gazdasá-
gi, pénzügyi lehetőségeit. Az utolsó utá-
ni pillanatban megváltoztatott struktúra 
és szabályozási környezet, felkészülési, ta-
nulmányozási időt sem hagyott az önkor-
mányzatoknak.   
 Ugyanakkor tudjuk, hogy teljes át-
rendeződés előtt áll az önkormányzati 

ség, amely alapjaiban megváltoztatja a 
szolgáltatási rendszer egész struktúráját.
A gyermek és ifj úságfogászati feladatok 
ellátását a jövőben dr. Jenei András he-
lyett dr. Somogyi Rozália látja el. Dönté-
sével jóváhagyta a testület a váltáshoz 
szükséges előszerződést. Dr. Jenei András 
januárban már bemutatta kollégáját és 
biztosította a képviselő-testületet, hogy 
a változás a város javát szolgálja. 
 Zöld utat engedett döntésével a tes-
tület a település határában található ön-
kormányzati szántóföldeken lévő sar-
jadék fák kivágásának. Az így kitermelt 

famennyiséget a rászoruló családok kö-
zött osztják szét. A családok meghatáro-
zásáról az önkormányzat Egészségügyi, 
Szociális és Ifj úsági Bizottsága dönt. 
 A testület megalkotta az önkormány-
zat 2012. évi költségvetéséről szóló ren-
deletet. A rendelkezés meglehetősen szi-
gorú, költségtakarékos gazdálkodást tesz 
szükségessé, ugyanakkor biztosítja a kö-
telező és szabadon választott feladatok 
ellátását, az intézmények működését, va-
lamint a tervezett beruházások megvaló-
sítását.

Almási Adrienn ügykezelő

szektor. 2013. évtől működnek majd a já-
rások, az állam átveszi az oktatási intéz-
ményeket, átalakul – jelenleg még nem 
ismert módon – az önkormányzatok álla-
mi fi nanszírozási rendszere. E tényezők-
höz hozzáadva az ország gazdasági hely-
zetének várható alakulását – mindenki 
saját magán, családján, ismerősein keresz-
tül érzékeli, hogy a vállalkozások és a lakos-
ság gazdasági kilátásai sem túl fényesek
 – azt gondolom, nem voltunk könnyű 
helyzetben a költségvetés megalkotásakor.
 És végül, de nem utolsó sorban – sőt 
súlyánál fogva inkább első az elsők között 

– a városközpont kialakítása, amit a város 
polgármestere az évtized beruházásának 
nevezett. Jómagam, ha nem is évszáza-
dos, de több évtized kihatásúra teszem e 
beruházást, hiszen egy élhető, gazdasá-
gi, szórakoztató, szolgáltató és szabadté-
ri központot építünk. Bízva abban, hogy 

a beruházás igazán kedves várossá vará-
zsolja Üllőt.   
 Néhány sorral feljebb azt írtam: öröm-
mel jelenthetem, hogy a költségvetés el-
készült. Az örömbe azonban némi üröm 
is vegyült. Ahhoz, hogy egy kiegyensú-
lyozott, az önkormányzat feladatait szem 
előtt tartó, az intézmények, a lakossági 
ellátások legalább az eddig megszokott 
színvonalát biztosító, a városközpont be-
ruházást kiemelt feladatnak tekintő költ-
ségvetést készítsünk, jelentős kiadáscsök-
kentést kellett elérnünk, amely rendkívül 
feszített munkát követelt meg polgármes-
teri hivatal és az önkormányzat intézmé-
nyeinek valamennyi munkatársára nézve.
 A részletekkel nem untatnám önöket, 
inkább azokat a részterületeket ismerte-
tem, ahol jelentősebb változtatások tör-
téntek. Mindannyian tudjuk, ha szűkös a 
pénztárcánk, akkor vagy a bevételeinket 
kell növelnünk, vagy a kiadásainkat kell 
csökkentenünk. Ez így van egy családban 
is, így van egy önkormányzatnál és így 
van az államnál is. 
 Bevételeink növelésére nincs túl sok 
lehetőségünk. Értékesíthetjük vagyonun-
kat, vehetünk fel hiteleket, erősíthetjük a 
kintlévőségek behajtását vagy új adóne-
meket vezethetünk be. 
 A város képviselői úgy döntöttek, 
hogy a lakosságot és a vállalkozói kört új 
adó bevezetésével nem terhelik, ellentét-
ben más önkormányzatokkal (sokan van-
nak), akik e lehetőséggel is éltek.
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Emelkedik a 
talajterhelési díj
A 2011. évi CCI módosította a környezet terhelési díj-
ról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. Ennek értelmében 
idén február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjá-
nak mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re emelkedett.

A törvény szerint a talajterhelési díj 
mértéke tehát tízszeresére növek-
szik. E jogszabályváltozást első íz-

ben 2013-ban, a 2012. évről benyújtandó 
bevallásoknál és a fi zetési kötelezettség 
megállapításánál kell alkalmazni. 
 Ez azt jelenti, hogy az érintetteknek az 
elfogyasztott vízmennyiség után köbméte-
renként  180 forint helyett 1800 forint talaj-
terhelési díjat kell fi zetnie. 

 Az önkormányzat képviselő-testüle-
te egyetlen adónem esetében döntött 
emelésről diff erenciált módon: az épít-
ményadó esetében az 500 m²-nél na-
gyobb hasznos alapterületű, vállalkozási 
tevékenységre használatos ingatlanok-
nál 20 százalékos emelés történt, amely 
még így is 45 százalékkal elmarad a maxi-
mális adómértéktől.  A városközpont-be-
ruházás pénzügyi biztosítására az önkor-
mányzat hitelkeret megállapodást kötött 
a Pátria Takarékszövetkezettel. A város 
kintlévőségeinek behajtási terve is kidol-
gozás alatt áll, ezzel is növelve bevétele-
inket.
 Ezzel elmondható, hogy Üllő sem a 
lakosságra, sem a mikro- és kisvállalkozá-
sok meghatározó részére újabb terheket 

jelentő adókat nem vetett ki, adóemelé-
seket nem hajtott végre. 
 A költségvetés kiadási oldalán vi-
szont jóval jelentősebb változtatást haj-
tottunk végre. Működési költségeinket 
közel 10 százalékkal csökkentettük. Min-
den megállapodást, szerződést felülvizs-
gálunk, ahol mód és lehetőség van rá, 
díjcsökkentéseket hajtunk végre. Az ön-
kormányzat és intézményei tekintetében 
koncentráljuk a beszerzéseinket, karban-
tartásainkat, szem előtt tartva a haté-
konyságot és a gazdaságosságot.
 Ilyen mértékű kiadáscsökkenés (kö-
zel 150 millió forintról van szó) önma-
gáért beszél, de ahhoz, hogy ez meg-
valósuljon, valóban nagyon puritán 
működésről lesz szó mind az önkor-
mányzat, mind az intézményei vonat-
kozásában. Ehhez járul hozzá a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak – a 
városközpont-beruházás miatti – év köz-
beni költözése, ami sem az ügyfélszol-
gálati, sem az ügyfélfogadási és hivata-
li rendben nem okozhat fennakadást, de 
a munkát nagyon megnehezíti. 
 A városközpont-beruházás mellett 
2012-ben is lesz lehetőségünk további 
beruházásokra és felújításokra. Így idén 
sem marad el a lakossági járdaépítés, ját-
szótér épül az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában, akadálymentesítjük az egész-
ségházat, locsolókutakat telepítünk az 
óvodákba, és még hosszasan sorolhat-
nám, de talán példaként most ennyi is 

elég. Az év végéig ezekre a feladatokra 
több mint 60 millió forintot költünk.
 Továbbra is jelentős összeget szá-
nunk a civil szervezetek közvetlen és köz-
vetett támogatására. A közvetlen támo-
gatások összege meghaladja a 21 millió 
forintot. A város vezetése most is szívén 
viseli az elesettek, szociálisan rászorulók 
gondjait, és szinte erején felül próbálja 
támogatni a hátrányos helyzetű lakoso-
kat. A 2012. esztendőben erre több mint 
101 millió forint áll rendelkezésre. 
 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
sikerült egy nagyon feszített, csak fegyel-
mezett munkával tartható költségvetést 
készítenünk, amelynek elkészítésében va-
lamilyen módon (ötlet, vélemény, javas-
lat) a polgármesteri hivatal összes munka-
társa részt vett, köszönet érte. Köszönet a 
polgármesteri hivatal vezetésének, a kép-
viselő-testületnek a támogatásért, a segít-
ségért, és köszönet az önkormányzat intéz-
ményei vezetőinek, munkatársainak, akik 
nélkül nem sikerült volna.
 Tisztelt Olvasó! Remélem nem untat-
tam önöket túlságosan, talán egy kicsit 
érzékeltetni tudtam, hogy egy költség-
vetés megalkotása meglehetősen hosszú 
folyamat és nagyon sok ember munkája 
szükséges hozzá.
 Végezetül, mint az Üllői Hírmondóban 
megjelent első írásom végén, szeretnék 
önöknek sok sikert kívánni mind a magán-
életben, mind munkájukban, hivatásukban.

Kovács András pénzügyi referens

 Ha valaki éves szinten 100 m3 ivóvizet 
fogyaszt, akkor 2011. évre vonatkozóan 18 
ezer forint a fi zetendő talajterhelési díj ösz-
szege, a 2012. év elszámolásakor ugyan-
ilyen fogyasztásnál azonban 180 ezer forint 
lesz a fi zetési kötelezettsége.
 Felhívjuk az érintett lakosok fi gyelmét a 
változások fi gyelembevételére a szennyvíz-
csatornára való rákötés mérlegelésénél.                                                                                   

Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

A Monori Rendőrkapitányság ve-
zetője fokozott ellenőrzést rendelt 
el a Vecsési Rendőrőrs illetékessé-
gi területén található lakóöveze-
tek, lakóparkok rendőri ellenőrzésé-
re, a vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzésére, elkövetőinek elfogásá-
ra 2012. február 20-án 0 órától 2012. 
március 15-én 0 óráig.
 A rendőrségről szóló törvény 
értelmében a rendőrség a bűncse-
lekmény elkövetőjének elfogása és 
előállítása, vagy a közbiztonságot 
veszélyeztető cselekmény vagy ese-
mény megelőzése, megakadályozása 
érdekében a rendőri szerv vezetője 
által meghatározott nyilvános he-
lyen vagy a közterület kijelölt részén 
az oda belépőket vagy az ott tartóz-
kodókat igazoltathatja.

Monori Rendőrkapitányság

Fokozott rendőri 
ellenőrzés 

Kovács András pénzügyi referensÙ
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Februári „Jégvirág” 
Az Üllői Polgárőr és Bűnmeg-
előzési Egyesület a januárban 
beköszöntött kemény tél miatt 
idén is végrehajtotta Jégvirág 
elnevezésű akcióját. A kezdemé-
nyezés során az idős, egyedül 
élő és szociálisan rászoruló lako-
soknak segített az egyesület. 

 Az akció napján, febru-
ár 5-én tizenhárom polgárőr 
járta végig a várost. Az egye-
sület tagjai az ilyenkor szoká-
sos meleg tea, húsleves és a 
támogatók által összeállított 
élelmiszercsomagok kiosztá-
sán túl, ha a szükség úgy kí-

vánta, havat lapátoltak vagy 
tűzifát vágtak az időseknek. 
 Az üllői polgárőrség ez-
úton is kéri a lakosságot, kísér-
jék fi gyelemmel az idősek és 
hátrányos helyzetű társaik min-
dennapjait. A legtöbb esetben 
néhány kedves szó is elegendő 
ahhoz, hogy egy egyedülálló, 
idős ember napját jobbá tegyék. 
 A Jégvirág-akciót felaján-
lásával segítette: Mirelhús Bt., 

Közösségben az erő

H ogyan értékeli az elmúlt 
i dőszakban végzett te-
vékenységet, illetve me-

lyek a további fela datok?
 – A tavalyi év változáso-
kat hozott, az új elnökség új cé-
lokkal, tervekkel kezdte meg 
az éves munkáját. Céljaink kö-
zött szerepelt a város közéleté-
ben való nagyobb részvétel, új 
tagok toborzása, hagyománya-
ink megőrzése. A programom-
nak része volt az is, hogy az ül-
lői iparosok, vállalkozók, akik 
ide fi zetik adójukat, itt kapja-
nak munkát. A város vezetésé-
vel jó kapcsolatot alakítottunk 
ki, a Városfejlesztési Bizottság 
számít a munkánkra. Részt vet-
tünk a Bóbita óvoda és a Kö-

zösségi Ház felújításán, karban-
tartási feladatokat végzünk az 
intézményekben. Szeretnénk, 
ha az együttműködés a jövő-
ben is folytatódna. Igyekszünk 
valamelyest visszahozni a régi 
időket, hogy az iskolákból a 
gyerekek jelentkezzenek ipa-
rosokhoz szakmát tanulni, és 
amelyik iparos tudja, vállalja be 
a tanulók gyakorlati oktatását.

– Hogyan alakult a taglétszám?
 – Egy év alatt tizennégy fő-
vel gyarapodtunk, elsősorban 
fi atal vállalkozók, iparosok lép-
tek be a testületbe, minden-
féle szakterületről. A szakmák 
nagy része képviselteti magát, 
így a helyi megrendeléseket 
széleskörűen ki tudjuk elégíte-
ni. Egyre többen érdeklődnek, 
hogyan szerezhetnének ipar-
testületi tagságot. Az egyesü-
letünk természetesen fogadja 
a belépni szándékozókat. Ne-
künk is az az érdekünk, hogy 
a helyi vállalkozók minél na-
gyobb létszámban lépjenek be 
a testületbe A magasabb lét-
szám és szélesebb vállalkozá-
si paletta esetén nagyobb az 
esély a testesebb munkák be-
vállalására, a feladatok meg-
osztására. Nagyobb szerve-

zet esetén jobban érvényesül a 
gazdasági és szakmai érdekek 
védelme, gazdaságszervező te-
vékenységek folytatása. 

– A pályázatok fi gyelése és elké-
szítése összetett feladatot kíván. 
Egy generálkivitelezői szemlé-
lettel rendelkező menedzsment 
könnyebben tudna pályázni és 
nagyobb munkákat elvállalni. 
Gondolkodnak-e egy ilyen „mag” 
létrehozásán?
 – Gondolkozunk ezen, mi is 
tudjuk, hogy nagyobb munkát 
csak úgy lehet elnyerni, ha ge-
nerál-kivitelezésre pályázunk. 
Jelenleg is vannak az ipartestü-
letben beruházási szakembe-
rek, például műszaki ellenőrök 
vagy építőipari vállalkozók, 
akik képesek lesznek nagyobb 
feladatok ellátására. Azonban 
még vannak feladataink, hogy 
létrejöjjön az erősebb, ütő-
képesebb, vállalkozáscentrikus 
vezetőség. Az önkormányzat-
tal létezik egy együttműködé-
si megállapodás, melynek cél-
ja, hogy közösen fejlesszük a 
vállalkozói környezetet és te-
vékenységünkkel elősegítsük 
az iparosok, vállalkozók szak-
mai és gazdasági fejlődését. Az 
ipartestület nevében szeretnék 

Hosszú, mintegy tizennyolc évig tartó fejezetet zárt le az Üllői Álta-
lános Ipartestület 2010-ben. Kerezsi Sándor személyében új ipar-
testületi elnököt és új vezetőséget választott a közgyűlés. Mint tőle 
megtudtuk, az elmúlt évben az ipartestület sikeresen működött, lét-
számát növelte, az önkormányzattal is jó együttműködést alakított ki.

köszönetet mondani a polgár-
mesternek, a képviselő-testü-
letnek és a Városfejlesztési Bi-
zottságnak, hogy támogatják 
az üllői vállalkozókat és számí-
tanak munkánkra.

– A gazdasági tevékenység mel-
lett a hagyományőrzés, csapat-
építés is fontos célkitűzés. Milyen 
rendezvényekkel támogatják 
ezeket a feladatokat?
 – Az évet a sakk-kupával 
kezdtük, ami egyre nagyobb 
érdeklődést vált ki a fi atalabb 
korosztály körében is. Ezt kö-
vette az Iparos-bál, ahol nagy 
légyszámban jelentek meg a 
szórakozni vágyók. A Csülök-
fesztivált az önkormányzattal 
közösen rendeztük meg, 2011-
ben huszonöt csapat indult a 
versenyen. Bízunk abban, hogy 
az idén növekedni fog a lét-
szám, már vannak érdeklődők 
a rendezvényre. A Juniális-na-
pot a vadászházban szoktuk 
megrendezni, szintén sok ér-
deklődővel. A tagság képzése 
és továbbképzése keretén be-
lül az ipartestület szervező, ok-
tató, felvilágosító és tanácsadó 
munkával elősegíti a vállalko-
zások eredményes gyakorlásá-
hoz szükséges ismeretek meg-
szerzését. Természetesen ezek 
a rendezvények nem csak a ha-
gyományok miatt szüksége-
sek, kiváló közösségformáló 
és csapatépítő szerepük is van. 
Köszönet a vezetőség nevében 
mindenkinek, akik támogatták 
és segítették rendezvényein-
ket. A 2012-es évben ünnepli az 
ipartestület megalakulásának 
20-ik évfordulóját. A jubileumi 
évet szeretnénk rendezvénye-
inkkel még emlékezetesebbé 
tenni.

Kiss Tibor

– Vad Gáborné, Csikós András, 
Krenyóczi Ferencné zöldséges, 
Mészárosné Zsófi  (Coop ABC), 
Fazekas őstermelő család, Zelei 
Sándorné (Fornetti). 
 Az Üllői Polgárőr és Bűnmeg-
előzési Egyesület 06-20/223-7181 
szolgálati telefonszámán jelez-
zék, ha bajba jutott vagy segít-
ségre szoruló személyről van tu-
domásuk.

Tóth András elnökhelyettes
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A Sport Liget 
Lakópark Víziközmű 
Társulásának hírei
A Sport Liget lakópark körüli nehézségeket sokan ismerik. A víziközmű 
társulat igyekszik orvosságot találni a bajra, a helyzet azonban nem 
könnyű. A társulat megalakulása óta elkönyvelt néhány apró si-
kert, a gordiuszi csomó kibogozása viszont még várat magára. 

Az ígéretünknek megfe-
lelően, 2011 decembe-
rében minden érde-

keltségi egységnek postáztuk 
az egyenlegértesítőjét.
 A visszaérkezett tértivevé-
nyek alapján látható, hogy az 
értesítések sok tulajdonoshoz 
nem jutottak el. Kérünk min-
denkit, aki nem kapta kézhez 
az értesítőjét, keresse fel a tár-
sulatot adategyeztetés céljából, 
mert valószínűleg helytelen 
cím szerepel a nyilvántartásban.
 A víziközmű társulat várja 
azok jelentkezését, akiknek az 
értesítő alapján kérdésük me-
rült fel. Ügyfélszolgálatunkon  
(Szövetkezet u. 10., ügyfélfo-
gadás: hétfőn 15-től 18 óráig) 
az elmúlt két hónapban sok 
érintettnek tudtunk segítsé-
get nyújtani.
 Pozitív, hogy a befi zetések 
terén is van növekedés – egyre 
többen látják be, hogy előre-

Február elején beköszöntött 
a tél. Igazi kemény faggyal, 
far kas or dító hideggel – ahogy 
mondani szokták. Több mint 
ötvenéves nappali hidegre-
kordok dőltek meg szerte az 
országban. A kíméletlen időt 
várva összefogást sürgetett a 
város önkormányzata a hát-
rányos helyzetű lakók érde-
kében. 
 Fazekas Violetta az Egész-
ségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke, valamint Németh 

Emberségből jeles
Elekné szociális munkás köz-
reműködésével három alka-
lommal sikerült tűzifát, hi-
deg és meleg élelmiszert 
biztosítani a rászorulóknak. 
Volt olyan idős személy, aki 
könnyeivel küszködve fogad-
ta a segítséget. Alig hitte el, 
hogy idegen emberek azért 
érkeztek, hogy róla gondos-
kodjanak. 
 Az ilyen fagyos napokon 
még több fi gyelmet kell for-
dítani a településen egyedül 

élő idősekre, nagycsaládosok-
ra, nehéz helyzetben levő la-
kosokra. 
 – Eddig is nagy fi gyelem-
mel voltunk a hátrányos hely-
zetű családok iránt, de a ke-
mény tél még több energiát 
kívánt tőlünk. Az elért ered-
mények az összefogásnak kö-
szönhetők. Hatvan főnek 
segítettünk hólapátolással, tű-
zifavágással, élelmiszercsomag 
és meleg étel osztással. A rá-
szorultak között meleg levest, 
milánói makarónit, paprikás 
krumplit virslivel, friss kenyeret, 
meleg teát, almát és mandarint 
osztottunk szét. Harmadik al-

lépés csak pénzből lehetséges, 
az pedig csak a befi zetésekből 
érkezhet a társuláshoz.
 A heti ügyfélszolgálat mel-
lett továbbra is rendelkezésre 

állunk e-mailen is a szabozsolt@
uvf.hu vagy kiranita@uvf.hu cí-
men.
 Állunk rendelkezésükre, 
vár juk megkereséseiket, és 

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
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk.

Nyilvántartási szám:13-0519-05

, 

természetesen a befi zetése-
ket az érdekeltségi egységek 
részéről!

Szabó Zsolt, az Üllői Víziközmű 
Társulás ügyvezető igazgatója

Bemutatóterem

Monorierdő, Sas u. 41.
Telefon: 06-30/9-386-898
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12
Telefonos egyeztetéssel bármikor!

Ingyenes felmérés és ajánlatkészítés www.vitezattila.eu

Kül- és beltéri 
burkolatok

árusítása  
és beépítése

     5% 
tavaszi 
akció! 

kalommal a Vöröskereszt által 
juttatott konzerveteket, a gye-
rekeknek pedig édességet osz-
tottunk – nyilatkozták az akció 
szervezői.
 A kezdeményezést támo-
gatták: Junior Vendéglátó Zrt., 
Füles József Tüzép, Tekes Fejes 
József pék, Füles Pál őstermelő, 
Veres Sándorné, a nagycsalá-
dosok vezetője, Lark-Tőke Hús 
97 Kft., Faragó Imre zöldségke-
reskedő, Üllői Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület, Vörös-
kereszt.

Fazekas Violetta,
a Szociális Bizottság elnöke,

Németh Elekné szociális munkás
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Változatlan a 
házi segítség-
nyújtás

Egészségügyi felhívás

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy önkormány-
zatunk a Humán Szolgáltató Központ se-
gítségével látja el városunkban a házi 
segítségnyújtást, étkeztetést és a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtást. Egyelő-
re nem tervezzük, hogy más szolgálta-
tót bízunk meg a feladat ellátásával, mert 
csak a Humán Szolgáltató Központtal 
együttműködve tudjuk garantálni a jogi 
biztonságot és szakmai minőséget. 
 Ha ön mégis úgy dönt, hogy egyéb 
szolgáltatót kíván igénybe venni, kérjük 
fi gyelmesen olvassa el az ajánlatot, be-
szélje meg hozzátartozóival, szakembe-
rekkel és csak ezután írjon alá bármilyen 
megállapodást.
 Kérdéseivel forduljon bizalommal 
a polgármesteri hivatal és a Humán 
Szolgáltató Központ munkatársaihoz 
(29/320-023). 

Üllő Város Önkormányzata

A törvény szerint, a betegek szabadon 
választhatnak háziorvost, házi gyermek-
orvost, akár lakóhelyüktől függetlenül is. 
A választott háziorvosnak, házi gyermek-
orvosnak a hozzá jelentkezett betegek 
ellátására 24 órás ellátási kötelezettsége 
van, személyesen vagy helyettes, illetve a 
területi ellátás keretében.
       A betegek után a fi nanszírozást az 
az orvos kapja, akinél a beteg bejelentke-
zett. Azok, a kik nem választottak maguk-
nak Ül lőn há ziorvost, csak azt várhatják el, 
hogy a szakemberek elhárítsák a közvet-
len életveszélyt. Ha egyéb egészségügyi 

Hirdetés

problémájuk akad, fel kell keresniük vá-
lasztott körzeti orvosukat.
 A tartósan Üllőn lakó, de bejelentett 
lakással nem rendelkező lakosok után az 
ügyeleti fi nanszírozást a bejelentett la-
kóhely szerinti ügyelet kapja, ezért el-
vileg az ügyeleti ellátást is attól lehetne 
kérni.
 A vitás esetek elkerülése érdekében 
kérünk minden 30 napon túl Üllőn tartóz-
kodó állampolgárt, hogy a vonatkozó tör-
vények értelmében jelentkezzen be tény-
leges lakhelyére.

Dr. Balázs László kollegiális vezető háziorvos

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

MONORMONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.    Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965  www.kissoptika.hu  kissoptika@upcmail.hu

30 30

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szezon 
előtti  
nap-
szemüveg  
vásár!

Újdonság!   
Dioptriás 
sportszemüveg 
gyermekek részére.

akció!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Fényre 
sötétedős 
és színezett 
változatban is.

Multifokális 
lencse

…biztonság az időseknek. Ezzel a cím-
mel szervez tájékoztató előadást az 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egye-
sület. A bűnmegelőzési programra leg-
inkább az időseket és hozzátartozói-
kat, illetve az egyedül élőket várják. A 
műsor célja, hogy minél szélesebb is-

Tisztelet az időnek…
mereteket szerezzenek a résztvevők a 
bűnmegelőzésről, a veszélyes helyze-
tek megoldásáról. Helyszín: Közössé-
gi Ház, Üllő. Időpont: március 25. 11. 30. 
Telefon: 06-30/621-7588.

Tóth András, az Üllő Polgárőr 
és Bűnmegelőzési Egyesület elnökhelyettese
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KÖZPONTI RIASZTÓRENDSZER 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

Bontás és felújítás 
Az idősebbek biztosan emlékeznek még, hogy a Pesti u. 106-os 
épületében hosszú évekig az ÁFÉSZ boltja üzemelt, a hátsó rész-
ben pedig az iskola tornaterme kapott helyet. Legutóbb egy ül-
lői vállalkozó motorkerékpár boltja működött az épület utcafront-
ján, a volt tornatermet pedig a Szemünk Fénye Nagycsaládosok 
Üllői Egyesülete használta.  A múltat azonban felülírja a jelen. 

A városközpont kialakítása – ponto-
sabban a Deák Ferenc utca, Pesti 
útra történő kicsatlakozása – miatt 

február elején a közművek kikötésével meg-
kezdődtek az épület bontásának előkészü-
letei. A bontási munkálatokkal egy időben 
pedig megújul a sportegyesület régi épüle-
te (Gyömrői u. 60), amelyet az elmúlt évek 
alatt igencsak kikezdett az idő vasfoga.
 A képviselő-testület döntött arról is, 
hogy az ingatlanon lévő, üzemen kívüli 
sportbüfét az önkormányzat megvásárol-
ja, és ezzel az épületrésszel együtt kezdi el 
a felújítást, amely így egységes lesz.
 A bontási és felújítási munkálatokra a 
legjobb árajánlatot az ipartestület tagja, 
egy üllői vállalkozás, a HB Kft. adta. A cég 
napjainkig több, zökkenőmentesen leve-
zényelt építési kivitelezést végzett már a 
városban.
 A munka február közepén a Pesti út 
106. címen lévő épület tetejének és fö-
démszerkezetének bontásával kezdődik, 
majd a teljes elöregedett falszerkezet el-
szállításával folytatódik és a tereprende-
zéssel, illetve a szomszéd felőli kerítés 
megépítésével fejeződik be.
 A néhai sportegyesületi lapos tetős 
é pület tetőszigetelése teljesen elörege-
dett, sok helyen beázik és a födémszerke-
zet is erodálódott. 

 A Pesti u. 106. számú épületből le-
bontott tetőanyag kiválogatásával és fel-
használásával – az engedélyezési tervek 
szerint – a volt egyesületi épületre 310 
négyzetméter ácsolt, egységes tetőszer-
kezet kerül, amelynek héjazata a bontott 
anyagból készült el, ezáltal hosszú évekre 
biztos védelmet nyújt az időjárás viszon-
tagságaival szemben.
 A felújítás során cserélik az épület 
villany, gáz, víz és csatorna vezetékháló-
zatát, mintegy 500 négyzetméteren ja-
vítják a vakolatot és festik a falakat, va-
lamint megújul 70 folyóméter bádogos 
szerkezet.

 A sportegyesület régi épületének egy 
részébe – a felújítási munkák befejezé-
sét követően – átköltözik a Pesti u. 106. sz. 
épületben jelenleg is működő „Szemünk 
Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete. 
Az épület többi része sem marad kihasz-
nálatlanul, az önkormányzat hasznosítani 
fogja a helyiségeket.
 A bontási és felújítási munkák befeje-
zési határideje április 15., költsége pedig 
közel 8,5 millió forint, amely a sportbüfé 
vételi árán felül tartalmazza a bontási, fel-
újítási és kerítésépítési munkák árát is.

Kiss Tibor, a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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M ásodik alkalommal rendeztünk 
2011 decemberében Mikulás-ün-
nepséget, közel száz gyermeknek 

osztottunk Mikulás-csomagot.  A kel lemes 
hangulatú, vidám műsoron gyerekek elő-
adásait láthatták vendégeink. Úgy véljük, 
kellő kikapcsolódást biztosítottunk az ün-
nepek előtt az üllői gyermekes családoknak.

Minden évben alsó és felső tagozatos 
bontásban rendez farsangi bált az üllői 
általános iskola. Az előkészületek remek 
alkalmat jelentenek a tanár-diák-szülő 
hármas összekovácsolására. 
 Február 17-én rendezték meg az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában 1-2. 
osztályosok farsangi bálját. Sok-sok ötle-
tes, fantáziadús kis jelmezes vonult fel a 
2. emelet színpadára. A győzelemért 97 
egyéni és 3 csoportos versenyző indult. 
A zsűri nehéz helyzetben volt a döntés 
pillanatában, hiszen rengeteg munka volt 
a szebbnél szebb jelmez elkészítésében.
 A színvonalas szervezés a diákön-
kormányzat vezetőjének, Seresné Kiss 
Zsuzsan nának köszönhető. Műsorvezető 
volt: Kovács Magdolna tanító.
 Egyéni eredmények: Az 1. osztályo-
sok között 1. helyezett az Almafa, 2. he-
lyezett a Süni és az Emlékkönyv, 3. he-

Év végi segítség

Állt a bál az alsóban

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem tétlenkedett
tavalyi év végén. Műsort szerveztünk, ajándékot osztot-
tunk. Céljaink elérésében sokan voltak segítségünkre.

 Szeretnénk megköszönni a vá-
ros polgármesterének, hogy a Minden-
ki karácsonya ünnepségen összegyűlt 
ajándékokból a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat által képviselt gyerekeknek 
és családoknak csomagot tudtunk oszta-
ni, boldogabbá téve a karácsonyi ünne-
püket.
 Külön köszönjük, hogy a városban 
fellépő Fővárosi Nagycirkusz műso-
rán harminc roma 
gyermek is részt 
vehetett.
 December 23-
án, a tavalyi év-
ben nyert pályázati 
pénz ből tíz gyer-
meknek osztottunk 
papír- és írószercso-
magot. Az Ár pád 
Fejedelem Általános Iskolával közösen úgy 
határoztunk, hogy a legjobb tanulmányi 
eredményt elért gyerekek kapják a csoma-
gokat.
 December 23-án, reggel a Tani pék-
ség és Csikós András által adományozott 

kiváló minőségű termékekkel járultunk 
hozzá egy tucat nehéz körülmények kö-
zött élő roma család karácsonyához. Re-
méljük, hogy ugyanolyan örömmel és 
szeretettel fogadták a segítséget, mint 
amilyen örömmel és jó szívvel mi össze-
fogtunk a gyerekek érdekében.
 Szeretnénk megköszönni a kedves 
szavakat és a segítő szándékot a város 
polgármesterének, alpolgármesterének 
a közösségi ház vezetőinek és a „Sze-
münk Fénye” Üllői Nagycsaládosok Egye-
sületének.
 Törekvéseinket támogatta még: Lolly 
cukorka üzem, az üllői „ropi gyár”, Tamási 
István, Tani pékség, Csikós András. 
 Ezúton tájékoztatjuk a kedves lakos-
ságot, hogy Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat lett az új megnevezésünk. 
 2012-ben is várjuk ügyfeleinket, for-
duljanak hozzánk bizalommal! Elérhe-
tőségünk: 06-30/603-1694. Ügyfélfoga-
dás kéthetente pénteken 9-től 11 óráig az 
Ócsai út 8. szám alatt.
 Szomora Zsolt,

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

lyezett a Tavirózsa, 4. helyezett a Pingvin. 
A 2. osztályosok között 1. helyezett a Vil-
ma, a kőkorszaki és A fehér gólya, 2. he-
lyezett a Hűtőszekrény, 3. helyezett a 
Wall-E, 4. helyezett a Barokk hölgy.

Céljaink 
elérésében 
sokan vol-
tak segítsé-
günkre.

 Csoportos eredmények: 1. lett a Ma-
gyar olimpiai csapat (2.z), 2. lett a A ju-
hász, a bojtár és a bárányok (2.b), 3. lett a 
Százlábú (1.b).

Fagyas Lilla
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Jubileumi Iparos bál
Az Üllői Általános Ipartestület minden évben megszervezi 
saját bálját. Így volt ez idén is, a mostani bál mégis más volt, 
mint a többi. Mégis miben különbözött a többitől? Abban, 
hogy ez ünnepi volt. Az üllői iparosok húsz évesek lettek. 

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 feldolgozása, befogadása, saját telephelyünkön
 Lakossági építési hulladék feldolgozása

obil: (20) 934 0009MoM

 Személyszállítás
 Épületek bontásasa

y

 Környezetvédelm
 Inert hulladék fe
Lakossági építésiAlapásástól 

      
 az útépítésig.

Hirdetés

A bált február 11-én a megszokott 
helyszínen, az Üllői Közösségi Ház-
ban rendezte az ipartestület. Kere-

zsi Sándor az egyesület elnöke köszön-
tötte a bálozókat és köztük a meghívott 

Idén is ünnepelték a farsangot az üllői gye-
rekek az Árpád Fejedelem Általános Iskolá-
ban. Czapp Anita 8.z osztályos tanuló készí-
tett élménybeszámolót.
 2012. február 10-én került megrende-
zésre az általános Iskolában a felsős farsang. 
Sok remek jelmezt láthattunk, mindegyiken 

Felsős farsang

vendégeket: Kissné Szabó Katalin polgár-
mestert, Fehér Imre alpolgármestert, Kiss 
Tibort, a Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság elnökét és Szendrey Elek 
képviselőt. Az este hölgyvendégei külön-

leges elbánásban 
részesültek, az el-
nök egy szál virág-
gal kedveskedett 
nekik. 
    A bálok jó han-
gulatáért általában 
a zenekar a felelős. 
A Jerzsele Family 
e téren már jól ki-
próbált, régi társa 
a báli éjszakáknak, 
a pattogós, táncol-
ható ritmusok így 
borítékolva voltak. 

látszott a munka és az igyekezet. Az egyéni 
legjobb jelmez díját a Két macsek nyerte el.
 A tizenkét csoportos jelmezverseny 
végén a 8.z vehette át az oklevelet az első 
helyért. Sok ember jött el megnézni a fel-
lépőket, akik láthatóan jól érezték ma-
gukat. Bár a fellépők közül nem lehetett 

mindenki első, jó emlékként marad meg 
szívükben a farsang láza. Remélem jövőre 
is jó hangulatban telik majd a farsang.
 Helyezések: csoportos jelmezek kö-
zött 1. helyezett a Retro mesefi gurák (8.z), 
2. helyezett az Ifj ú szelektív hulladékgyűj-
tők (7.b), 3. helyezett az Elfelejtett játékok 
(5.z). Az egyéni jelmezek között 1. helye-
zett a Két macsek, 2. helyezett a Kertész, 3. 
helyezett a Cola-automata.

Czapp Anita, 8.z

Az ünnepi hangulatot emelte Kismarosi 
József különleges gyertyafényes díszíté-
se. Az én hozzájárulásom egy kis fi nom-
ság volt, sós és édes süteményeket készí-
tettem a vendégeknek.
 A vezetőség köszönetét fejezi ki 
azoknak, akik tombola felajánlást tettek. 
Az egyesület külön köszöni Gyetvainé 
D’Elhougne Tünde alelnök értékes aján-
dékát. Munkájáért köszönet illeti Bodáné 
Rusznyák Gabriellát, Holló Erikát és mind-
azokat, akik valamilyen formában hozzá-
járultak a rendezvény lebonyolításához.

Méhes Magdolna
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Hirdetés

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!

F iatalon került az általános iskola igaz-
gatói székébe. Voltak kezdeti nehézsé-
gek, amelyekkel meg kellett küzdenie?

 – 2009 tavaszán választottak meg 
igazgatónak. Teljesen új vezetéssel kezd-
tük a munkát, nem csak az előző igazgató, 
Hamikus Ferencné ment nyugdíjba, hanem 
az alsó tagozatos igazgatóhelyettes, Pes-
ti Imréné is. Az alsó tagozat szakmai veze-
tését Toldi Miklósné vette át, aki épp most, 
2012. januárjában ment nyugdíjba. Munká-
ját, feladatait Árpásiné Mészáros Mónika, há-
romgyermekes üllői anyuka örökölte. A fel-

Jó kezekben az iskola
Életünk alapköveit gyermekkorunkban rakjuk le. Ezért nagyon fontos, hogy a szülő megfelelő ál-
talános iskolát válasszon. Lehetőleg olyat, ahol a feltételek adottak ahhoz, hogy a gyermek olyan 
képzésben részesüljön, amelyre biztosan építkezhet élete későbbi szakaszaiban. Márciusban, az is-
kolai beiratkozás előtt a legtöbb szülő felteszi magának a kérdést: melyik iskolát válasszuk? Az ül-
lői Árpád Fejedelem Általános Iskola fi atal, ambiciózus igazgatójával, Barna Tiborral beszélgettünk. 

ső tagozat vezetője Istvánfi  Zoltán tanár úr. 
A kezdetektől adott a szakmai gárda a mi-
nőségi munkavégzéshez, komoly nehéz-
ségről nem tudok beszámolni.

– Hamikus Ferencné közel két évtizeden át 
igazgatta az üllői iskolát. Amikor beköltö-
zött az igazgatói irodába, akkor ott várta ez 
a húszéves örökség. Ha úgy tetszik beleült egy 
kész rendszerbe, de az nem az ön által kidol-
gozott struktúra volt. Mit tett azóta, hogy a 
saját elképzeléseihez igazítsa az iskolát?
 – Szerencsés helyzetben voltam, ami-
kor átvettem Hamikus Ferencnétől az intéz-
ményt. A rendszer, amit említett, nagyon ki-
munkált volt. Minden változtatás, ami azóta 
történt, az iskola vonzóbbá tételét szolgál-
ta. Az első és legfontosabb, hogy rend és 
fegyelem legyen. Ha ez nincs, akkor nem 
működik megfelelően a rendszer. Ez a har-
madik évem, és most érzem azt, hogy a dol-
gok kezdenek az általam elképzelt helyük-
re kerülni. Nem megyünk el a problémák 
mellett, azonnal kezeljük őket. A gyerekek 
a társadalom minden rétegéből érkeznek, 
sokszor azt sem tudják, hogy mi a jó és mi 
a rossz. Sikerült elérni azt, hogy ne nézzünk 
félre és ne tegyünk úgy, mintha nem lenne 
probléma néhány diákunkkal. Azt tapaszta-
lom, hogy a problematikus ügyekben a szü-
lők bevonásával bíztató eredményeket tu-
dunk elérni. A zenei osztályoknak is új irányt 
szabtunk. Nem az a szándékunk, hogy a 

zene osztály „elit” osztály legyen, tele kitű-
nő tanulóval. Az a cél, hogy azok a gyerme-
kek, akik felvételt nyernek a zenetagozatra 
kitűnő hallással és zenei érzékkel rendel-
kezzenek. Jelenleg is vannak tanulók, akik 
gyengébb tanulmányi eredménnyel ren-
delkeznek, viszont a zeneórákon kiváló tel-
jesítményt nyújtanak. A gyerekek kétéven-
te szintfelmérőn vesznek részt a zeneszakos 
kollégáknál. Csak azok a diákok folytathat-
ják a zenei osztályt, akik a felmérőn meg-
feleltek. Arra ugyan még nem volt példa, 
hogy valamelyik gyermek ne ment volna 
át ezen a szűrőn, de a kollégák visszajelzése 
alapján hatékony a módszer, a gyerekek ko-
molyabban veszik az órákat, jobban küzde-
nek év közben, hogy jól sikerüljön az év végi 
szintfelmérő vizsga. Iskolánk komoly múlt-
tal rendelkezik a zeneoktatás terén, ez inspi-
rál engem is, hogy erősítsem ezt a vonalat. 

– Valóban nagyon fontos a zenetanulás, az 
egyén fejlődéséhez olyan értékekkel járul 
hozzá, amelyet más tantárggyal nem lehet 
pótolni. De a mai világban talán ennél is fon-
tosabb az idegen nyelv. Az a gyermek, aki az 
általános iskolában nem sajátítja el legalább 
egy idegen nyelv alapjait, komoly hátránnyal 
indul a középiskolában.
 – Az Árpád fejedelem iskolában is így 
gondoljuk, ezért a nyelvtanulásra is nagy 
hangsúlyt helyezünk. Elértük, hogy az első 
osztályosok is tanuljanak angolt. Először 

Barna Tibor az általános iskola igazgatójaÙ
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Hirdetés

2225 Üllő,  
Pesti út 100.

06-70/210-7836
aziroda.ullo@gmail.com

ingatlanközvetítés  
(adás, vétel, csere)
ügyvédi képviselet
 egyéb ügyek

Ü

nem tettük kötelezővé, de szakkörre jelent-
kezhettek azok, akik szerettek volna ango-
lul tanulni. Ezen változtattunk, már az első-
söknek is kötelező a nyelvtanulás, igaz heti 
egy órában. Második osztály év végén az 
angolosok szintfelmérőn vesznek részt és ez 
alapján a harmadik osztálytól már csoport-
bontásban tanulnak a gyerekek. Haladó és 
felzárkóztató csoportokat alakítunk ki, így 
sokkal eredményesebb a képzés, a gyerme-
kek részéről pedig a tanulás. Az eredmények 
szempontjából is sokkal kedvezőbb, ha a ta-
nárnak nem huszonöt diákkal, hanem csak 
tizenkettővel kell foglalkoznia. Alsó tagoza-
ton az a pedagógiai célunk, hogy ne tanu-
lásként fogja fel a gyermek az angolt, hanem 
játékos foglalkozások keretében megszeres-
se az idegen nyelvet. Felső tagozaton ez már 
változik, a gyerekek akkor a nyelvtanulás ko-
molyabb oldalával ismerkednek meg, ma-
gasabb óraszámban. 

– Az eddig elmondottak mind szükségesek 
ahhoz, hogy a gyerekek ép lélekkel rendel-
kezzenek. A közmondás azonban úgy tartja, 
hogy nem létezik ép lélek ép test nélkül. Hogy 
állnak a sporttal, a testneveléssel?
 – Ez a harmadik alappillér. Az iskola 
minden tanítója és tanára tisztában van ez-
zel. Nagyon jó a kapcsolatunk a diáksport-
egyesülettel és Dienes Andrással, a sport-
csarnok igazgatójával. Azt észrevettük, 
hogy atlétikai csapatot nagyon nehéz ösz-
szeállítani, de az úgynevezett slágerspor-
tok, mint a labdarúgás vagy a kézilabda, 
jól működnek. Szerződésben állunk a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel, öt gyerek-
csapatunk vesz részt a Bozsik-programban. 
Az MLSZ által szervezett edzésekre és ku-
pákra járunk. A szerződéshez az is hoz-
zátartozik, hogy iskolánk sporteszközö-
ket kap a labdarúgó szövetségtől. Ezen 
kívül országos bajnokaink is vannak, pél-
dául karate vagy boksz sportágakban. A 
taekwondo is erős, Tóth Balázs nagyon jó 
edző, a sport legjobbja az országban, sze-
retik a gyerekek. A Vasassal együttműköd-

ve birkózásban is hosszú évek óta jó ered-
ményeket érnek el tanulóink.

– Eddig az iskola erősségeiről beszéltünk, a 
történet azonban úgy lesz kerek egész, ha a 
kevésbé eredményes területekről is szólunk 
néhány szót. Hol kellene változtatni ahhoz, 
hogy az iskola még jobbá váljon?
 – Nincs ilyen.

– Komolyan mondja?
 – Csak vicceltem. (Nevet.) Ha egy 
igazgató vagy bármelyik tanár azt mond-
ja, hogy minden jól van úgy, ahogy van, 
az azt jelenti, hogy nem látja a fától az er-
dőt. Folyamatosan fejlődnünk kell, meg 
kell felelni a fenntartó által támasztott el-
várásoknak, meg kell felelni a társadalmi 

igénynek, alkalmaz-
kodnunk kell a vi-
lághoz, amelyben 
élünk. Az eredmé-
nyeink azt mutatják, 
hogy a szövegértés, 
szövegalkotás terü-
letén van hova fej-

lődnünk. A kompetenciaméréseken jobb 
eredményeket szeretnénk elérni, de ez 
nem egyszerű dolog, több összetevőből 
áll. A gyerekek egy része nem rendelke-
zik olyan képességekkel, hogy könnyedén 
megoldjon egy feladatot. Nekünk is haté-
konyabbnak kell lennünk. Tervezzük, hogy 
matematika és magyar tantárgyakból he-
tedik-nyolcadik osztályban külön bontjuk a 
tanulókat felzárkóztató és haladó csoport-
ra. Az angol órákon ez a módszer már be-
vált, reméljük, hogy az említett tantárgyak 
oktatásában is sikerre vezet. 

– Nem fél attól, hogy ez a rendszer akár prob-
lémaforrás is lehet? Mit tesz majd, ha egy szü-
lő ön elé áll és azt mondja: márpedig ők éjjel-
nappal matekoznak és nincs rendjén, hogy a 
gyermeke a felzárkóztató csoportba került?
 – A gyerekeket nem zárjuk be a cso-
portokba. Mindenki tehet különbözeti vizs-

gát és folytathatja tanulmányait a haladó 
csoportban. Ismétlem önmagam, angolból 
már volt erre példa. A gyermekek érdekei 
ellen lennénk, ha nem adnánk meg a job-
baknak a tanulás-, a gyengébbeknek pe-
dig a felzárkózás esélyét. Ahogyan akkor is 
a gyermekek érdekei ellen tennénk, ha nem 
biztosítanánk az átjárást a csoportok között.

– Beszéljünk egy kicsit önről. Gyermekként is 
pedagógus szeretett volna lenni? 
 – Nem. Szerettem volna villamost ve-
zetni vagy vonatot. Rendőr is szerettem 
volna lenni. De azt sem mondhatom, hogy 
távol állt tőlem a tanári pálya, édesanyám 
pedagógus és ez rám is hatott. Amikor a fő-
iskolai gyakorló tanításra jártunk, akkor már 
biztosan éreztem, ha lehetőségem adatik, 
tanárnak állok. 

– Nem irigyelték az idősebbek, amiért ilyen fi -
atalon igazgatóvá választották?
 – Mindenkinek nem lehet megfelelni.

– Nem bánta meg, hogy elvállalta?
 – Nem, boldog ember vagyok. 

– Mit gondol, meddig lehet a tanári hivatást 
úgy végezni, hogy nem fásul bele az ember?
 – Aki pedagógus, az egész életében hi-
vatásának tekinti ezt. Fontos, hogy az ember 
mellett ott legyen mindig a család. Ha nincs 
család, akkor legyenek barátok. Ha a kettő 
közül legalább az egyik megvan, akkor nem 
fásulhat bele az ember. A másik nagyon fon-
tos dolog, hogy folyamatosan fejlődni kell, 
haladni a korral. Az is igaz, hogy néha ki kell 
szakadni az iskolából. Azt tapasztalom, hogy 
akkor jelentkeznek a gondok, ha a pedagó-
gus nem tud a munkáján kívül kitekinteni az 
életbe. Szeretni kell a szakmát, és ami ennél 
is fontosabb, szeretni kell a gyerekeket. Ha 
ezt a gyerek megérzi, nagyon hálás lesz, és 
rengeteg sikerélményhez juttatja majd a ta-
nárát. Ez a folyamatos tanár-diák közti köl-
csönhatás a lényege ennek a szakmának.

Varga Norbert  

VAS ÉS TŰZIFA
KERESKEDÉS
Üllő, Állomás u. 37. 

Akác gurigában:  2450 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

…folyamato-
san fejlődni 
kell…

      
 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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Első osztályosok beíratása

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

Hirdetés

Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
a 2012. május 31-ig hatodik életévüket be-
töltő, tanköteles tanulók beíratását 2012. 
április 2. (hétfő) 12-től 17 óráig, illetve 2012. 
április 3. (kedd) 8-tól 12 óráig tervezi. 

 Az iskolánkba jelentkező tanulók a kö-
vetkező típusú osztályokba jelentkezhet-
nek: zenetagozatos, iskolaotthonos és 
hagyományos osztály. A gyerekek első osz-
tálytól óratervi órában, játékos formában 
tanulják az angol nyelvet. Harmadik osz-
tálytól csoportbontásban folyik az idegen 
nyelv oktatása. A délutáni napközis foglal-
kozást igénylőknek napközis csoportokat 
alakítunk ki, melyre a beiratkozáskor lehet 
jelentkezni. 
 Beiskolázással és az iskola életével kap-
csolatos tájékoztatás az iskola honlapján 
található: www.ulloaltisk.hu. Kérdéseiket 
elektronikus formában a következő e-mail 
címre várjuk: afai.ullo@btel.hu. Személyes 
felvilágosítást Árpásiné Mészáros Mónika 
igazgatóhelyettestől kaphatnak a 320-054-
es telefonszámon.
 A szülők gyermekükkel együtt je-
lenjenek meg a beiratkozáson és hoz-
zák magukkal: személyi igazolványukat, a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
lakcím- és TAJ-kártyáját, az óvodai véle-
ményt és az iskolaérettséget tanúsító or-
vosi igazolást.
 Felhívjuk a szülők fi gyelmét a közok-
tatási törvény előírására, amelynek 6. pa-

ragrafusa 2. bekezdése alapján, a gyermek 
tankötelessé válik abban a naptári évben, 
melyben a hatodik életévét május 31. nap-
jáig betölti, feltéve, hogy az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettséget elérte.
 Kérvényezni lehet egy év halasztást, in-
dokolt esetben. A szülő – a városi önkor-
mányzat által meghirdetett időpontban 

– köteles gyermekét a lakóhelye szerinti il-
letékes, vagy a választott általános iskola 
első osztályába beíratni.
 Az iskola igazgatója jogosult annak el-
döntésére, hogy tankötelezett-e a gyer-
mek. E döntését az óvoda véleménye alap-
ján hozza meg. Abban az esetben, ha a 
gyermek nem járt óvodába, az igazgató 
döntésének alapjául a nevelési tanácsadó 
szakvéleménye szolgál. A tankötelezett-
ség teljesítéséért a szülő tartozik felelős-
séggel. A tankötelezettség végrehajtását a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint az illetékes jegyző 
kíséri fi gyelemmel, aki szükség esetén el-
rendelheti a tankötelezettség végrehaj-
tását, a szülővel szemben államigazgatá-
si eljárást kezdeményezhet, szabálysértési 
eljárást indíthat, végső fokon a legsúlyo-
sabb esetben büntetőeljárást indíthat.
 A beiratkozás helyszíne: Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, 2225 Üllő, Malom u. 1., 
telefon: 06-29/320-054.
 Barna Tibor igazgató

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy 
a 2012–2013-as nevelési évre a város 
valamennyi tagóvodájában a gyerme-
kek beíratásának tervezett időpontja: 
2012. április 11. (szerda) 8-tól 18 óráig, 
a pótbeíratás várható időpontja: 2012. 
április 20. (péntek), 12-től 18 óráig.
 Az időpontokat Üllő Város Önkor-
mányzatának Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága márciusi ülésén hagy-
ja jóvá, ezt követően tesszük közzé a 
végleges időpontokat a Humán Szolgál-
tató Központ hirdetőtábláján, az óvo-
dákban kihelyezett hirdetőtáblán, vala-
mint a városi honlapon (www.ullo.hu).

A HSZK igazgatótanácsa 

Óvodai beíratás 
várható időpontja
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Neveljünk együtt!
Magyarországon, Kodály Zoltán országában kiemelkedően 
magas színvonalon folyik a zeneoktatás. Az iskolák és az ok-
tatás körüli bizonytalanság gyakran beárnyékolja minden-
napjainkat, mégis folyamatosan törekszünk arra, hogy min-
dig a lehető legjobbat nyújtsuk növendékeink számára. 

E nnek elengedhetetlen alapfeltéte-
le, hogy a zeneoktatásban résztve-
vő gyermekek szüleivel is megfelelő 

kapcsolatot tudjunk kiépíteni, véleményü-
ket, visszajelzéseiket be tudjuk építeni 
munkánkba.
 Ezt szolgálja majd az a kérdőív, mely 
hamarosan a zeneiskolás növendékek szü-
leihez is eljut.
 A válaszadással a szülők is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy gyermekeik egyre jobb 
minőségű oktatásban részesüljenek. Ezért 
kérjük őket, hogy ne sajnálják azt a kevés 
időt a kérdőív kitöltésére és visszajuttatá-
sára iskolánkba. 
 Programjaink – melyekről részletes tá-
jékoztatást kaphatnak az Üllői Hírmondó-
ból, saját kiadású Melódia újságunkból, 
valamint honlapunkról (www.harmonia-
zeneiskola.hu) – ugyancsak azt a célt szol-

gálják, hogy a szülők is belelássanak a 
zeneiskolában végzett oktató-nevelő mun-
kába. Biztos vagyok abban, hogy a zene-
oktatás csak úgy lehet eredményes, ha a 
szülőkkel együttműködve, kölcsönös oda-
fi gyelést nyújtva valósul meg. Oktatási for-
mánknak kiemelt jelentősége van a szemé-
lyiségformálásban: a kétszemélyes óra, az 
ezáltal létrejövő erős kötődés tanár és nö-
vendék között erősen befolyásolja a zene-
tanulás eredményességét, ezen felül pedig 
rengeteg lehetőséget rejt magában, olyan 
nevelési eszközöket, melyek alkalmazására 
az általános iskolai csoportos foglalkozáso-
kon nincs mód.
 Szülőként mit tehetünk még, hogy se-
gítsük gyermekünket zenetanulásában? 
Sokszor felmerülő kérdés főleg zenetaná-
rok szájából: mennyit gyakorol a növen-
dék? Gyakran hajtogatjuk: már megint 

nem gyakoroltál, tessék minden nap elő-
venni a hangszert! Rendkívüli igazságot 
rejt ez a rövid mondat, csak nem mindegy, 
hogy milyen szövegkörnyezetben, milyen 
hangsúllyal hangzik el. Valóban, a zeneta-
nulás, a zenei élményhez jutás sikere ab-
ban rejlik, ha a gyakorlást sikerül minden-
napossá tenni. Nem az a munka hoz gyors, 
tartós eredményt, ha gyermekünkre szigo-
rúan ráparancsolunk, és órákra beküldjük 
a szobába gyakorolni, mindezt abban a pil-
lanatban, amikor épp eszünkbe jut. Sokkal 
többet érünk el azzal a módszerrel, ha rá-
szoktatjuk, hogy minden nap vegye kézbe 
hangszerét, még ha csak negyed órára is. 
A zenetanulás, a muzsika általi élményhez 
jutás így garantált, a kudarcok feldolgozá-
sa jóval egyszerűbb. 
 Ugyanilyen fontos az is, hogy minden 
nap esztétikai élményhez juttassuk a gyer-
meket az igényes zene által. A szülőnek eb-
ben a feladatban is kiemelt a felelőssége. 
Hogy szeretnénk művelt, fi nom lelkű, zene-
szerető embereket nevelni, ha mi magunk 
sem hallgatunk zenét, csak a tévét bömböl-
tetjük és a számítógépet bámuljuk? Bízom 
benne, hogy papírra vetett gondolataim 
megtalálják eredménytermő „talajukat”.
 Könnyítsünk hát együtt gyermekeink 
dolgán, segítsük egymás munkáját együtt-
működésünk által. 

Hofbauer-Mezei Márta,
a Harmónia Zeneiskola igazgatója 

kerítés fedlapok, ablakpárkányok, 
megsüllyedt sírhelyek felújítása

Üllő, Ócsai út 17-19. (a katolikus temető mellett)t)

Figyelje 

akciónkat,  

kérjen 

ajánlatot!

Március 1.: XIV. Kamarazenei Fesztivál, Har-
mónia Zeneiskola
Március 3.: Regionális Zongoraverseny, Gom-
ba – Fazekas-Szűcs Ágnes képviseli zeneisko-
lánkat, tanára: Balla Gyöngyi
Március 26. és április 4. között: Növendék-
hangversenyek
Március 31.: Kistérségi Kamarazenei Találko-
zó a gyáli Arany János Közösségi Házban (a 

A Harmónia Zeneiskola programjai:

Ù

Harmónia Zeneiskola növendé kei 15 perces 
műsorral lépnek föl)
Április 1.: Szőnyi Levente Donát képviseli 
zeneiskolánkat (tanára: Láng Zsolt) a mo-
nori Ki Mit Tud?-on
Április 24.: Szülinapi buli növendékeink 
számára 
Április 26.: 20 éves a Harmónia Zeneiskola! 
Jubileumi hangverseny

Tanár-diák-szülő együtt zenélÙ
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Masszázs stúdió
Masszázsok: Frissítő test  Frissítő talp  Alakformáló  Arc 
Ultrahangos zsírbontás  Végleges zsíreltávolítás

Bejelentkezés: Bozó Bódiné Bayer Ildikó 

Heti egy alkalom 40’ és centiméterekkel lehet  vékonyabb!
Vibrációs tréning Flabelos  
helyett edzzen a flabelos-szal és rázza magát formába 
4–6 hét alatt!

Úgy dönt 
megvalósítja 

álmait? 
Legyen 
vonzó és 
egészséges! 

Negyedévente más-más akció!

ultrahangos zsírbontásra  

Megvendégeljük Önt! 
Ezzel a kuponnal választhat  
termékeink közül. 

A kupon 1 gombóc fagylalt  
vagy 1 kávé vagy 1 aprósütemény  
ingyenes elfogyasztására  
vonatkozik.
Kérem hozza magával!   
1 fő egyszerre 1 kupont válthat be.

Barátságos kiszolgálással várjuk, válogasson kedvére  
az egészséges cukrokkal készített finomságokból!

Nyitás:  

2012.

03. 14. szerda

Üllő, Pesti út 79. 

a Takarékszövetkezet 

mellett

zolgálllásásáááááááááásássasasasallllllll várjuk

kezet 

         Kínálatunkból:

  Fagylaltok valódi gyümölcsből  
az Ön egészségére 

  Laktóz- és gluténmentes desszertek
  Cukrászsütemények az Ön asztalára
  Kézműves Magyar Termelők 
termékei 

  Forró tea és kávé 
  Valódi teljes kiőrlésű kenyerek, 
péksütemények

  Nyírfacukor és abból készült 
termékek

Az egészségtudatos emberek, 
cukorbetegek és fogyókúrázók 

oázisa megnyitja kapuit!
Fedezze fel velünk az édességfogyasztás gondtalan örömét!

In
gyen kóstoló

kupon

1 gombóc fa
gylalt

vagy 1 kávé 

Vagy 1
 apró

süte
mény

Érvényes:

2012. 03. 25-ig

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub negyedik alkalommal hirdet 
rajzpályázatot az üllői gyermekeknek Kedvenc meséim címmel.
 Ez a mesepályázat az, ahol a mesék életre kelnek!
 A gyermekek életében fontos szerepet töltenek be a mesék. 
Úgy is mondják, hogy a mese a gyermek szemével nézett világ. 
Elsőként a tündérmesék, majd az állatmesék, végül a saját kor-
osztályukról szóló gyermektörténetek keltik fel érdeklődésüket. 
A mese által ismerik meg a világot, saját környezetüket, a konfl ik-
tusaikat, amelyek aztán segítik őket eligazodni nagyvilágban.
 A pályázati munkák elkészítéséhez a következő mesefajták ad-
hatnak ötletet: népmese, állatmese, tündérmese, novellamese, le-
gendamese. A beküldött pályázatokból kiállítást rendezünk.
 Pályázati határidő: 2012. május 3. A pályázaton az 5-15 éves di-
ákok egyéni alkotásai vehetnek részt. Méret és technika: A/4 rajz-
lap, bármilyen eszközzel, kivéve számítógépes grafi ka. Kategóriák: 
óvoda, alsó- és felső tagozat. A legügyesebb alkotók értékes aján-
dékokban részesülnek. 
 Az elkészült alkotásokat a pályázati határidő végéig (2012. má-
jus 3.) a Vargha Gyula Városi Könyvtárban kérjük leadni. A pályázat 
hátoldalára írd rá a neved és életkorod nyomtatott betűvel. A ha-
táridő lejárta után leadott pályázati anyagokat nem áll módunkban 
elfogadni. További információ kérhető telefonon (06-70/771-8782) 
és e-mailen (n.kekedi@monornet.hu).

Nagyné Kékedy Ibolya 

Operett és nótaműsort rendez a Hajnal ART nóta klub az üllői 
Közösségi Házban.
 Az Egy rózsaszál szebben beszél című magyar nóta és ope-
rett est népdalokkal indul a Zrínyi Ilona nyugdíjasklub előadásá-
ban, Dudinszky Gézáné vezetésével. Musicalt Csaholczi Gusztáv, 
majd nóta és operett részleteket Prekop 
Jutka előadásában élvezheti a közönség. 
Az első felvonást székely dalokkal zárja 
Sárkózi Lajos. 
 A második felvonást Zoltán Gábor-
né és Zoltán Anna népdalcsokra nyit-
ja, majd az Amala Tánccsoport vezeti be 
a nézőket a hastánc sejtelmes világába. 
A keleti hangulat után Kapi Gábor „Nó-
táskapitány” katonadalokat ad elő, majd 
ismét egy magyar nóta-operett betét 
következik Tolnai Marika tolmácsolásában. Az est záró pillana-
tait Hajnal Kálmán a Hajnal ART életre hívója tölti meg operett 
részletekkel. A műsort Jámbor Barbara vezeti, zongorán Petrik 
Balázs, furulyán Gyarmati Dávid kíséri az előadókat. Rendező: 
Hajnal Kálmán.
 A nóta és operettest helyszíne: Üllő, Közösségi Ház, időpontja: 
március 24. 16 óra.

Hajnal ART csoport

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Egy rózsaszál 
szebben beszél

Operett  és 
nótaműsor 

az üllői 
Közösségi 

Házban.
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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
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A mérkőzés kezdetét jelző sípszó 
után nem estek egymásnak a csa-
patok. Az első percekben óvato-

sak voltak a játékosok, egyik fél sem ment 
bele kockázatos támadásokba. Az ötödik 
perctől azonban egyre többet pattogott 
a labda a Vasas térfelén, az Üllő lassan de 
biztosan, dolgozta ki helyzeteit az ellenfél 
kapuja előtt. Az első gólra a 10. percig kel-
lett várni, az üllői Bánfalvi Balázs határo-
zott mozdulattal juttatta a vendégek há-
lójába a labdát: 1-0. 
 A gól után próbált magasabb fordulat-
számra kapcsolni a Vasas. Vagyis kapcsolt 
volna, ha hagyja az üllői együttes. A piros-
kékek próbálkozásai azonban rendre elhal-
tak az üllői védelemben. Az újabb gólra a 15. 
percig kellett várni, Takács Márton szabad-

Lark Tőke-Hús 97 Kft.
2225 Üllő, Pesti út 116.
4-es főút, Civil Központ mellett
Tel.: 06-29/413-819
06-30/280-4082

Nyitva tartás:

kedd: 7–17
szerda: 7–17
csütörtök: 7–17
péntek: 7–17
szombat: 7–12

Sertéscomb-
és lapocka

975 Ft/kg

Marha lapocka és lábszár

1490 Ft/kg

Nyers első csülök

495 Ft/kg

Hurka

595 Ft/kg

Sütőkolbász

795 Ft/kg

Füstölt csemege-
szalonna

990 Ft/kg

Füstölt kolbász

995 Ft/kg

Házi zsír

395 Ft/kg

Sertés darálthús

790 Ft/kg

555
Füstölt első csülök

595 Ft/kg

Az árak az éves piaci mozgást követik!
Éttermek, konyhák magas szintű ellátása a 

legjobb áron! Kiszállítással!
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Egész éves 

húsakció!

Jelenlegi 
akcióink!
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Hirdetés

rúgásból szerzett találata növelte az üllői 
előnyt: 2-0. 
 Hamar érkezett a válasz, kibrusztolt 
egy gólt a Vasas. A 18. percben Rodrigo 
Domingues szépített: 2-1. A csapatok ezzel 
az eredménnyel vonultak az öltözőbe. 

 A második félidőben sem változott a 
játék képe, inkább a Vasas térfelén folyt a 
küzdelem. A 22. percben a Cső-Montage 
játékosa észrevette, hogy kint áll a Vasas 
kapusa, így fi nom mozdulattal félpályá-
ról emelt a megüresedett kapura, de az el-
lenfél az utolsó pillanatban fejjel mentett. 
Nem kellett sokáig várni a következő üllői 
gólra, a 25. percben Lantos István növelte a 
hazai előnyt: 3-1. 
 A 26. percben a Vasas játékosát hord-
ágyon vitték le a pályáról. Az orvosi vizs-
gálaton kiderült, enyhe agyrázkódás miatt 
kórházba kellett szállítani. Mozgalmas volt 
a 26. perc, a sérülést követően előbb az ül-
lői Simon Ádám talált a kapuba (4-1), né-
hány másodperc múlva, pedig Bánfalvi Ba-
lázs szerezte meg második gólját (5-1). 
 A kegyelemdöfés Lantos István gól-
ja volt a Vasasnak, beállítva ezzel a 6-1-es 
végeredményt. 
 A találkozón végig fölényben játszó 
hazai csapat rászolgált a nagyarányú győ-
zelemre. A Vasas játékosai ezen az estén 
nem találták meg az üllői támadások ellen-
szerét.  

Varga Norbert

Üllői pofon a Vasasnak
A február 23-i Üllő FC Cső-Montage–Vasas 1988 Déli Futsal 
mérkőzést az utóbbi csapat várta a tabella előkelőbb helyé-
ről. A találkozón mutatott játék alapján nincs kétségünk afe-
lől, hogy végül joggal nyert az üllői csapat fölényesen 6-1-re.

Jellemző kép, padlón a Vasas.Ù
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Az Üllői Általános Ipartestület január hetedikén tizenegyedik alka-
lommal rendezte meg amatőr sakkversenyét a Jobb-1 kávézóban. 
 A reggeli regisztrációt követően tizenhat felnőtt és hat ifj úsági 
versenyző ült az asztalokhoz, hogy lejátssza a svájci rendszerű, szá-
mítógépes sorsolású 9 fordulós partikat.
 Az első helyért folytatott rájátszást ifj . Botlik Béla nyerte, győzel-
mével második alkalommal hódította el a Kismarosi József által fel-
ajánlott vándorkupát.
 Végeredmény, felnőtt: 1. Ifj . Botlik Béla 8 pont; 2. Róth Kornél 8 
pont; 3. dr. Körmendy György 6 pont; 4. Kecskeméti László 6 pont; 5. 
Krivényi Zoltán 5 pont; 6. Szimcsák István 5 pont; 7. Béki Gábor 5 pont; 
8. Kézér Imre 5 pont; 9. Dömötör József 4,5 pont; 10. Holló József 4,5 
pont; 11. ifj . Tóth János 4 pont; 12. Tóth János 4 pont; 13. Somogyvári 
Csaba 3 pont; 14. Szabó Balázs 3 pont; 15. Tóth Péter 1 pont; 16. Gara 
György 0 pont.
 Végeredmény, ifj úsági: 1. Botlik Bence Béla 10 pont; 2. Szalai 
Dávid 6.5 pont; 3. Fehér Farkas 5,5 pont; 4. Tóth Richárd 5 pont; 5. 
Berénkei Soma 2 pont; 6. Tóth Kristóf 1 pont. Nyereményük: oklevél, 
érem, csokoládé és kölyökpezsgő. Gratulálunk a versenyzőknek!
 A verseny főtámogatója az ipartestület volt. További támoga-
tók: Giliga Zsolt (H.E.M. Kft.) és Krivényi Zoltán. Köszönet Fábián Lász-
lónak (Gyömrői sakk-klub), aki a sakkot és a sakkórákat kölcsönzi 
több éve, Seprűs Pálnak a Jobb-1 kávézó tulajdonosának, aki biz-
tosítja a helyiséget, Anikónak a fi nom ebédért, Méhes Magdinak és 
Erős Beninek a fi nom süteményekért és mindenkinek, aki valami-
lyen formában hozzájárult a sakkverseny sikeres lebonyolításához.

Botlik Béla

Hirdetés

Fodrászat: Szalonunk L’ORÉAL referencia szalon.

Kozmetika: 

Pedikűr, manikűr, műköröm a szépülni vágyóknak 

Gyógypedikűr:  

Harmónia 
        Szépségszalon

H
Bejelentkezés:

Fodrászat:

Kozmetika: 

Pedikűr:

Esküvői vacsora és  
korlátlan italfogyasztás 
egész éjjel  8000 Ft/fő-től

Esküvői menü 
4000 Ft/fő-től

 Nincs terem bérleti díj
 Nincs díszítési díj
 Nincs szervírozási költség
 és a szervezésben is segítünk

OP-ART
ÉTTEREM és PANZIÓ

    március 8., 

                
április 12., május 10., 

                
                

        június 14., július 12., 

                
                

                
                

augusztus 9.,       

                
                

                
                

                
szeptember 13.

Minden hónap  

második csütörtökén 

torkos 

csütörtök!
Ajánlataink már 30 főtől érvényesek!

Légkondicionált étterem, nagy fedett 
terasz, ízléses belső udvar tavacskával, 

terjedelmes belső parkoló, szállás.

  A tények 
feketén-fehéren:

Amatőr sakk-kupaA sportcsarnok 
márciusi programja
A márciusban háromszor játszik városi kézilabda csapatunk a 
sportcsarnokban: 11-én Üllő–Vác 11 óra ifi , 13 óra felnőtt; 24-én 
Üllő–Abony 15 óra ifi , 17 óra felnőtt; 31-én Üllő–Veresegyház 11 
óra ifi , 13 óra felnőtt.
 Akik kezük helyett inkább a lábukkal terelgetik a labdát, 
örülni fognak március 12-én az NBI-es Üllő FC Cső–Aramis Bu-
daörs futsal-mérkőzésnek. A találkozó 19 óra 30-kor kezdődik.
 A hónap második felében ismét a kézilabdázóké a sport-
csarnok. Többször is előfordult, hogy magas szinten is jegyzett, 
rangos tornát vagy mérkőzéseket sikerült Üllőre szervezni, de a 
hírverés rendre elmaradt az esemény súlyához képest. A sport-
csarnok vezetése bízik abban, hogy a márciusi nemzetközi kézi-
labdatornára az üllői lakosok is kilátogatnak. A mérkőzésekre in-
gyenes a belépés. 
 Március 22–24: THERMIK-kupa néven rendezik meg a Négy 
Nemzet ifj usági női kézilabdatornát. A mérkőzéseken a 19 éves 
korosztály válogatottjai csapnak össze. Magyarország, Német-
ország, Csehország, Románia. A torna menetrendje: 22-én 17 
óra Németország–Románia, 19 óra Magyarország–Csehország, 
23-án 17 óra Csehország–Németország, 19 óra Románia–Ma-
gyarország, 24-én 10 óra Románia–Csehország, 12 óra Magyar-
ország–Németország, 13.45-kor a torna zárása, eredményhir-
detés.

Dienes András
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Kérjük, adományozza a következő ci-
vil szervezeteknek, illetve egyházaknak 
adója 1 százalékát:
Merczel Erzsébet Alapítvány: 
18711262-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Köz-
alapítvány: 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
18677746-1-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13

A Közösségi Házban március 19-én indu-
ló tanfolyamon a fazekasmesterség alapja-
it sajátíthatod el. 
 A kétbalkezeseket is várjuk, hiszen az al-
kotás mindig egyszerű technikákkal indul. 
Bemelegítésképpen különböző csík-, lap-, 
hurkatechnikák, díszítőtechnikák elsajátítá-
sára vállalkozunk, és csak a végén jutunk el 
az olyan mesterségbeli tudást, ügyességet 
igénylő eljárásokhoz, mint a korongozás. 
 Nagyszerű dolog, amikor az ember al-
kot, otthonában olyan használati és dísztár-
gyak veszik körül, melyek saját keze munká-
ját dicsérik. 
 Erre kínál jó lehetőséget ez a hétfőn es-
ténként fél hatkor kezdődő foglalkozás. A 

Köszönetet szeretnénk mondani azok-
nak, akik utolsó útjára kísérték drága 
szerettünket, Mihalcsik Istvánt. Hálá-
san köszönjük a szívhez szóló búcsúz-
tatást, Tündinek, Gábornak és az Alfa 
W.I.C. 95 Gamma K . alkalmazottai-
nak a lelkiismeretes emberi segítséget.

Mihalcsik család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapánk 
és nagyapánk, Szikora István temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot hoztak és utolsó útjára elkísér-
ték. Külön szeretnénk megköszönni 
az ALFA-W.I.C.95 K . dolgozóinak a 
temetés lebonyolítását, az emberi se-
gítséget, vigasztaló szavakat.

 A gyászoló család

Köszönöm a nővérem kezelésében 
résztvevő háziorvosok, dr. Tóth Jolán 
és dr. Halasi Katalin magas színvona-
lú, odaadó munkáját. Pozitív érzései-
met nehéz szavakkal kifejezni. Olyan 
cselekedet, melyet az ember csak ak-
kor értékel igazán, amikor saját bőrén 
tapasztalja. 
Őszinte tisztelettel: Ceglédi Jánosné

Köszönetnyilvánítások

Március 25-én, 16 órától nem csak 
megismerkedünk a tavaszi ünnep-
körrel és elűzzük a telet, hanem szo-
kás szerint „bütykörészünk” is. To-
jást festünk különböző te nikákkal, 
ajtó- és asztaldíszeket, képeslapokat, 
ültetőkártyákat, húsvéti mézest és 
apró ajándékokat készítünk. Tegyük 
ezt együtt, jöjjön el Ön is!

A Közösségi Ház vezetői

A Ruhaipari Természetjáró Egyesü-
let 2012. április 13-tól 20-ig (8 nap 7 
éjszaka) TB által támogatott kezelé-
sekkel egybekötött üdülési lehetősé-
get kínál Berekfürdőre.
 Bővebb információért érdeklőd-
jön telefonon. 
Gyarmati Miklós (06-29-320-740), 
Péter Lászlóné (06-30-906-93-94)

Húsvéti készülődés 
a Közösségi Házban

Üdülési lehetőségVárják adója 1%-át! 

Apróhirdetés

„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok 
Egyesülete: 18670169-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési 
Egyesületet: 18724116-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 
18664940-2-13
Magyar Evangélikus Egyház: 0035
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyar Református Egyház: 0066

Ne csak tévét nézz, 
agyagoljunk!

teljes (10 foglalkozásból álló) tanfolyam díja 
5500 Ft. Ha valaki nem biztos abban, hogy 
minden foglalkozáson részt tud venni, s ezért 
inkább alkalmanként fi zetne, azt is megtehe-
ti. Ebben az esetben a körülbelül másfél-két 
órás foglalkozáson való részvételért 650 Ft-
ot kell fi zetni. Ez tartalmazza az anyagköltsé-
get és az égetés díját. Az elkészült alkotáso-
kat természetesen haza lehet vinni.
 Kérem, mielőbb jelentkezzen, mert egy-
egy foglalkozáson legfeljebb 10 fő vehet 
részt.
 Az első foglalkozás március 19-én, hét-
főn fél 6-kor kezdődik.
 Bővebb felvilágosításért hívja a 321-933-
as telefonszámot. 

„Megírlak, mert tied a múlt, a jelen, 
a holnap, megírtam volna akkor is, 
ha nem lett volna nőnap”. Szeretet-
tel várunk minden Üllőn élő hölgyet 
március 9-én, 14 órára a Közössé-
gi Házba, hagyományos nőnapi ren-
dezvényünkre, melynek címe: Tisz-
ta szívből.
 Tiszta szívből született ez a színes 
összeállítás, melyben a magyar iroda-
lom lírai és drámai versei mellett cso-
dálatos Presser, Dusán, Katona Klári 
dalok, valamint Szirtes Edina „Mó-
kus” megzenésített versei hangzanak 
el, hogy örömet szerezzenek Önnek.

Közösségi Ház

Nőnap 
a Közösségi Házbana

Önálló, összkomfortos, kertes ház, tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 
Tel.: 06-20/410-2997.

Monoron, új 1-3 szobás társasházi lakások 
eladók, energiatakarékos technológiával, 
alacsony fenntartási költségekkel (nincs 
gázszámla), kedvező hitellehetőséggel. 
Teljeskörű ügyintézés! Érd: 06-30/548-5462.

Eladó Monoron 6000 m2-es beépítetlen te-
rület, közművekkel. Kiváló befektetési lehe-
tőség, most az eredeti vételár feléért. 
06-30/539-81-81.

Zálogjegyet és aranyat veszek magas áron! 
06-30/587-8697.

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, für-
dőszoba-felújítás nonstop! 
Tel.: 06-20/454-8252
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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

A hivatal udvarán lett rosszul, munka-
végzés közben. Aggódva vártuk a 
róla szóló híreket, bíztunk felépülé-

sében, és abban, hogy visszatér közénk. Saj-
nos nem így történt. 

Szeretne zenét vagy éneket tanulni? A 
Har mónia Zeneiskola nagy szeretettel 
várja magánének tanszakára növendéke-
it 15–99 éves korig! Korlátozott számban 
még az alábbi tanszakokra lehet jelent-

Pista bácsi elment
Február 4-én, életének 84. évében az égi kertbe szólí-
totta a Teremtő. Ott is szükség van a jó kertészre…

 Ő volt a város „Gondipistabácsija”. 
Szépkorú, szolid, szolgálatkész EMBER 
(így, csupa nagybetűvel!). Életkorát meg-
hazudtoló energiával dolgozott napról 
napra. Nevével ösz-
szeforrtak példaér-
tékű tulajdonságai: 
szorgalom, kitartás, 
akaraterő, megbíz-
hatóság, tisz tesség. 
 Mindig lelkiis-
me  retesen végez-
te munkáját. Pis ta 
bá csi keze által váltak gondozottá a város 
központjának zöldjei, emlékműveink kör-
nyezete. Számos közterületi fa, bokor és vi-
rág éledt újjá tavasszal az ő munkájának 
köszönhetően. Évek óta az ő szakmai irányí-
tásával váltottuk valóra a tavaszi virágosí-
tást, az ő feladata volt a hivatali iratok selej-

Tanuljon ön is a Harmónia Zeneiskolában!
kezni: fuvola, furulya, klarinét, gitár, trom-
bita, ütőhangszer.
 A Harmónia kórus szeretettel várja 
azokat, akik kedvet éreznek a kórusban 
való együtténekléshez és szívesen jön-

nének heti egy alkalommal másfél órá-
ban próbálni (szerdánként 18–19.30-ig).
 Jelentkezés a Harmónia Zeneiskola 
titkárságán: Üllő, Pesti út 53. 
Tel: 06-29/320-924

tezést követő megsemmisítése, és nem múlt 
el szervezett kutyaoltás a segítsége nélkül.
 Amikor a kollégákkal arról beszélget-
tünk, hogy nem tudjuk elképzelni, mi lesz 
velünk, ha majd nem lesz a Pista bácsi, így 
válaszolt: „Az embernek egyszer csak el 
kell menni”.
 Az elmúlt ősszel gondosan betakar-
gatta a szunnyadó kinti növényeket, felké-
szítette őket a hosszú, hideg télre. A tava-
szi ébredéshez már hiába várják a gondos 
kertészt. Mi is csak emlékeinkben őrizzük a 
szerszámokkal megrakott taligáját toló Pis-
ta bácsit.
 2009. augusztus 20-án Üllő Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete Gondi 
Istvánnak adományozta az Üllő Város Szol-
gálatáért járó kitüntetető díjat. Az elisme-
rést a hosszú évek alatt bizonyított, kiemel-
kedő érdemeket felsorakoztató szakmai 
tevékenységéért kapta. A köszönő szavak, 
amelyek kíséretében akkor átvehette Kiss-
né Szabó Katalin polgármestertől a díjat, 
most a búcsú és az emlékezés pillanatában 
is helytállóak: 
 „Pista bácsi! Köszönjük a körünkben el-
töltött éveket, köszönjük a tevékeny és dol-
gos hétköznapokat.”
 Isten nyugosztalja!

A polgármesteri hivatal nevében: Bogdán Éva

 „Az ember-
nek egyszer 
csak el kell 
menni”
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Impresszumi

Hulladékgyűjtési 
tájékoztató
Ürítési rend, kötelező matricázás, számlafi zetés, ügyintézés 
és egyéb praktikus tanácsok a szemétszállítással kapcsolatban.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a Saubermacher-Ma gyar or  szág 
Kft. szolgáltatási területén a 2012. év-

ben az ünnepekre való tekintettel az üríté-
si rend a következők szerint módosul: 
 Háztartása hulladékát hetente egy-
szer, csak a megadott napon szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a gyűjtőedényzetet reggel 6 
óráig helyezzék ki a közterületre.
 A többletszemét elszállításához szab-
ványzsákot biztosítunk, amely megvásá-
rolható a hulladékszállító-autó vezető-
jénél, az ügyfélszolgálaton vagy a zsák 
értékesítését felvállaló polgármeste-

ri hivatalban. Kér-
jük, hogy a szám-
la mellékleteként 
küldött matricát ra-
gassza fel jól látha-
tóan a kukája ol-
dalára. (Célszerű a 
matricát szikével, 
vagy egyéb éles 
tárgyal bevagdos-
ni, hogy az esetle-
ges eltulajdonítást 
megnehezítsék. ) A 
visszaélések elke-
rülése végett kér-

A Saubermacher-Magyarország Kft. 2010 
óta végez Üllő területén szelektívhulladék-
gyűjtést. A munka megkönnyítése érdeké-
ben érdemes megfogadni a következő ta-
nácsokat. 
 A gyűjtés szabályai: Az otthoni sze-
lektív hulladékgyűjtés a műanyag, fém, 
társított italos karton (Tetra Pak) és papír 
anyagfajtákra vonatkozik. A zsákban gyűj-
tött hulladékot hulladékválogató üzem-
ben frakciók szerint szétválogatják. A hul-
ladékot mindig tisztán, összelapítva kell a 
zsákba helyezni. 
 A fl akonokban, dobozokban maradt 
vegyszerek nehézkessé teszik a hasznosí-

jük, amennyiben nem kapta meg a mat-
ricát, írásban jelezze cégünk felé, hogy az 
esetet kivizsgálhassuk és a felelősök ellen 
a szükséges jogi lépéseket megtegyük. 
2012. február 13. hétfőtől kizárólag az új 
matricával ellátott edényeket áll módunk-
ban kiüríteni.
 Számlát évente négy alkalommal állí-
tunk ki, a fi zetési határidő betartását elő-
re is köszönjük!
 Kérjük, saját érdekében szíveskedjék 
megőrizni a befi zetés megtörténtét iga-
zoló átutalási postautalvány-szelvénye-
ket, valamint számlánkat.
 A szolgáltatásunkkal és a számlával 
kapcsolatos észrevételeit telefonon illet-
ve levélben teheti meg, munkanapokon 
reggel 8-tól 16 óráig. Ügyfélszolgálati te-
lefon: 06 76/498-656.
 Ügyintézésnél kérjük, minden eset-
ben hivatkozzon a számlán található ve-
vőkódjára
 Kérjük, az ingatlanok tulajdonosai-
nak, használóinak személyében bekövet-
kezett változásokat (elhalálozás, elköltö-
zés, szüneteltetés, üres ház, névváltozás 
stb.), szíveskedjenek minél előbb írás-
ban is bejelenteni, cím: Saubermacher-
Magyarország Kft., 6000 Kecskemét, Strá-
zsa u. 9.  

Saubermacher-Magyarország Kft.

Eredeti ürítési 
dátum

Eredeti 
ürítési nap

Tényleges 
ürítési dátum

Tényleges 
ürítési nap

március 15. csütörtök helyett március 17. szombat

április 9. hétfő helyett április 7. szombat

május 01. kedd helyett április 28. szombat

május 28. hétfő helyett május 26. szombat

augusztus 20. hétfő helyett augusztus 18. szombat

október 23. kedd helyett október 20. szombat

november 01. csütörtök helyett november 03. szombat

december 24. hétfő helyett december 22 szombat

december 25. kedd helyett december 22. v. 29. szombat

december 26. szerda helyett december 29. szombat

tást, ezért kérjük, hogy azokat mindig öb-
lítsék ki, mielőtt a zsákba dobják.
 Fontos, hogy ha a palackokat, fl akono-
kat, dobozokat laposra tapossák, több fér 
el belőlük a zsákban, és könnyebben tárol-
hatók.
 A begyűjtés folyamata: A megtelt 
szelektív-gyűjtőzsákokat a gyűjtési napo-
kon a ház elé tegyék ki.
 A gyűjtőjárat reggel 6 órától kezdi 
munkáját, kérjük, eddig az időpontig he-
lyezzék ki az ingatlan elé a zsákokat. 
 Legyenek szívesek a gyűjtőzsákokba 
csak a fentiekben felsorolt hulladékfajtá-
kat az előírt módon gyűjteni. 

 Amennyiben szemrevételezéssel meg-
állapítható, hogy az átlátszó műanyag zsá-
kokban elhelyezett hulladék folyékony, 
mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes 
tárgyat tartalmaz, illetőleg nem a megfe-
lelő típusú hulladék, vagy a hulladékkal 
szennyezetten került bele, a Közszolgáltató 
jogosult megtagadni annak elszállítását.
 A szelektívhulladék-elszállítására 2012-
ben a következő napokon kerül sor: április 
2–3. május 7–8. június 4–5. július 2–3. au-
gusztus 6–7. szeptember 3–4. október 8–9. 
november 5–6. december 10–11.

Saubermacher-Magyarország Kft., 
Üllő Város Önkormányzata

Szelektívhulladék-gyűjtés a városban
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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

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

Dr. Seregi Tamás
Magán állatorvos

Az S.O.S. Animalia állatorvosi rendelő várja hűséges és leendő kutyatartóit 

testre szabott akciós feltételekkel!
Nagycsaládosoknak és több kutyát tartóknak EXTRA KEDVEZMÉNY! (Személyes megkeresés esetén.)

Lakossági igényeknek megfelelően idén az akció 1 HÓNAPPAL HOSSZABB! 
Azaz 2012. 03. 01-től 2012. 06. 30-ig tart. 

Meghosszabbított nyitva tartás: 
március 16-án: 13 ó-17 ó-ig, március 17-én 9 ó-12 ó-ig és 13 ó-17 ó-ig, 

március 18-án 9 ó-12 ó-ig és 13 ó-17 ó-ig. 
Minden más esetben rendelési időben hétfőtől péntekig 17 ó-19 ó-ig, szombaton 9 ó-11 ó-ig. 

veszettség elleni oltás 
a város szívében.

Háznál oltás igény szerint! 
Kényelmesen, gyorsan, sorban állás nélkül! 
Várom a gazdik és kedvenceik megkeresését. 

2225 Üllő, Ócsai út 4. (Szent Benedek Patika udvarában!)
Tel.: 06-30/646-7433, 06-29/322-002 
E-mail: seregi@monornet.hu

állatorvosi rendelő



A fenti időpontokon kívül Önnek lehetőséget kínálunk kutyája beoltására saját 
otthonában vagy rendelőnkben egész évben, a megszokott rendelési időben: 
hétfőtől-péntekig 16–18 óráig, szombaton 9–11 óráig.

Ha otthonában szeretné beoltatni kutyáját, Önnek időpontot kell velünk 
egyeztetnie! Telefonszámaink: 06-30/314-0808 (egész nap hívható) vagy 
06-29/320-058 (rendelési időben hívható)

Háznál történő oltás esetén a kiszállás díja 
1500 Ft (munkanapokon).

Kedvezményként térítésmentesen adunk 
új típusú oltási könyvet kölyökkutyának 
az első oltás alkalmával. 

Az elveszett oltási könyvek pótlásának díja: 
500 Ft/db.

Eb-orvos-ló Bt. Állatorvosi rendelő
rudoek@monornet.hu

Eboltás 2012 Idén is 
2010-es árakon!

Március hónapban akciós veszettség elleni eboltást 

tartunk rendelőnkben!

Az oltás díja: 3500 Ft kutyánként
a féreghajtó ára: 200 Ft/10 testtömeg kg.

Az oltás ideje:
 március 9. péntek: 14–18-ig
 március 10. szombat: 9–12-ig
 március 16. péntek: 14–18-ig
 március 17.  szombat: 9–12-ig
 március 23. péntek: 14–18-ig
 március 24. szombat: 9–12-ig
 március 30. péntek: 14–18-ig
 március 31. szombat: 9–12-ig

További kedvezmény  
március hónapban:
A veszettséggel egyidejűleg 
adott kombinált oltás árából   

kedvezményt 
adunk!

A kutyáink oltásával magunk 
és gyermekeink egészségét védjük!

Eb-Orvos-Ló Állatorvosi Bt.

10% 


