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Üllői
Virágosítás

Sokaktól hallhattuk, 
hogy „jó-jó Üllő város, 
de nem városias”. Hal-
lották ezt a képvise-
lők is, ezért épül fel idén 
Üllő új városközpontja. 
Mit tehetünk mi, üllői-
ek, hogy szebb, városia-
sabb legyen a település?  
Például ültethetünk vi-
rágokat…

Részletek az 5. oldalon

  

Legbensőbb lényünkből fa-
kad az, hogy a szabadságért 
bármire képesek vagyunk. Se 
Rákóczi, sem a szabadságharc 
vezetői, vagy közkatonái, sem 
az 56-osok nem gondoltak az-
zal, hogy van-e remény a si-
kerre? Bíztak önmagukban, 
saját népük erejében, bíztak a 
maguk, a sokak igazában.

Ünnepi beszéd a 10. oldalon
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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

Kockázatfelmérés – Tanácsadás – Értékesítés
• privát nyugdíj
• lakás- és vagyonbiztosítások
• gépjármű-biztosítások
• életbiztosítások, egészség- és balesetbiztosítások
• önkéntes nyugdíjbiztosítás
• egészségpénztár
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
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Ivóvízminőség-javító 
program Üllőn
A Magyar Kormány rendeletben is rögzítette azon kötelezettség-
vállalását az Európai Unió felé, hogy az ország minden települé-
sén biztosítja az egészséges ivóvízellátást. Jelenleg Magyarorszá-
gon több mint 700 olyan település van, ahol az ivóvízben előforduló 
elemek, illetve vegyületek (ammónium, nitrit, nitrát, stb.) az elfo-
gadott határértéknél nagyobb mennyiségben fordulnak elő.

Az ivóvízminőség javítása 
érdekében az érintett ön-
kormányzatok 100 száza-

lékos támogatottságú pá lyázat 
keretében kötelesek egy korsze-
rű szűrési-kezelési rendszer ki-
építését megvalósítani, az előírt 
határértéknek megfelelni.
 Az Üllőn kitermelt ivóvízben 
lévő ammónium mennyiségét a 
szolgáltató jelenleg két kút vizé-
nek a keverésével tartja határér-
ték alatt. A cikk további részében 
kifejtett támogatási lehetőség 
igénybevételével azonban két-
három éven belül lehetővé válik, 

hogy az Üllői ivóvíz ammónium-
tartalma egy korszerű szűrési-
kezelési rendszer segítségével 
bármely kútból vételezve meg-
feleljen az előírt határértékek-
nek. A település ivóvízhálóza-
tának körvezetékesítésével – a 
folyamatos keringésnek köszön-
hetően – elérhető, hogy a há-
lózatba kijuttatott ivóvíz is friss 
maradjon a felhasználó helyre 
történő megérkezéséig.
 Üllő Város Önkormányzata a 
fent leírt ivóvízminőség-javítási 
követelmények teljesítése érde-
kében pályázatot nyújtott be a 

tavalyi év végén a „KEOP-7-1-0/11 
– derogációs vízi közmű projek-
tek előkészítése” című pályáza-
ti kiírásra, melynek keretében 
nettó 30 600 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban része-
sültünk. Tekintettel arra, hogy a 
pályázati konstrukcióra kétfor-
dulós eljárási rend vonatkozik, a 
most megítélt támogatást a má-
sodik fordulós, megvalósításra 
vonatkozó pályázat előkészítésé-
re áll módunkban felhasználni. 
 Az előkészítési szakasz mér-
földköveinek maradéktalan telje-
sítését követően, várhatóan 2013-

Épülhet a városközpont
Üllő városa 689 529 275 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert 2010-ben a KMOP-2009-5.2.1/B Pest megyei település-
központok fejlesztése pályázaton, melynek eredménye képpen 
idén 896 millió Ft értékű beruházást valósíthatunk meg Üllőn.

M últ évben a beruházás 
előkészületei zajlottak – 
elkészültek a kiviteli ter-

vek, beszereztük a szükséges 
engedélyeket, és elindítottuk a 
közbeszerzési eljárásokat.

ban, év elején nyílik lehetőségünk 
a második fordulós pályázatunkat 
beadni. Jelenleg a szükséges ter-
vek elkészítésére vonatkozó terve-
ző kiválasztása érdekében közbe-
szerzési eljárás van folyamatban, 
amely alapján a tervezési munkák 
hamarosan megkezdődhetnek.
 Fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy az ivóvízminőség-javítási 
pályázat nem önkormányzatunk 
saját vállalása, hanem a Magyar 
Állam által tett kötelezettségvál-
lalás, így a pályázásnak és beru-
házás lebonyolításának jogsza-
bályi kötelezettség miatt eleget 
kell tennünk. 
 A pályázatot 100 százalékos 
európai uniós és állami forrásból 
valósítjuk meg. A 100 százalékos 
támogatottság biztosítása érde-
kében önkormányzatunk az EU 
Önerő Alapra benyújtott pályá-
zattal szándékozik a megítélt tá-
mogatás feletti önrészt fedezni. 
 A pályázat előkészítésével, 
megvalósításával kapcsolatban 
folyamatosan tájékoztatni fog-
juk a Tisztelt Lakosságot.

Konyecsni Dóra, pályázati referens

 A szolgáltatóházat a Ther-
mik-Plusz Kft. – üllői vállalkozás 
építi majd, a központ közterüle-
ti munkálatait pedig az Everling 
Kft. végezheti.
 A központban még március-
ban elindulnak a fizikai kivitele-
zési munkálatok, áprilisban pe-
dig kezdődik a szolgáltatóház 
építése a posta mellett.
 Az év végéig átadásra kerül 
az új városháza, az új szolgálta-
tóház, és a megújult városköz-
pont, amely méltó gyöngysze-
me lesz városunknak.
 A munkálatok alatti átmeneti 
kellemetlenségek után kárpótolni 
fogják a lakosságot az új funkciók, 
közösségi terek, sétáló utca, kö-
zösségi központ, és a látványossá-

 A három közbeszerzési eljá-
rásból kettőt eredményesen le-
zártunk és aláírtuk a kivitelezői 
szerződéseket, a harmadik köz-
beszerzés pedig várhatóan egy 
hónapon belül zárható.

gok, amelyek várhatóan minden-
ki örömére szolgálnak majd.

Szabó Zsolt, az Üllői Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgatója
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Szeretném, ha Üllő lakosai az összefo-
gásban és a közterületek szépítésé-
ben is élen járnának. Kérek és bíztatok 

mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten 
szánjon néhány órát a portája előtti árok-
part, útpadka, utcarész rendezésére, gon-
dozására, ültessen bátran virágokat háza 
elé is. Különösen azért kérem ezt, mivel 
a jó példa a legnagyobb mozgatóerő, és 
minél többen virágosítják, szépítik házuk 
előtt az utcát, annál többen fognak ehhez 
a munkához csatlakozni, és annál több vi-
rágosított, gondozott utcaszakasz lesz vá-
rosunkban. 
 Természetesen ehhez a munkához az 
önkormányzat is hozzájárul a maga ere-
jével. Az idén is megtartjuk növénytelepí-
tési, virágosítási akciónkat, mely ez évben 
kiterjed közterületeink rendbe tételére, 
szemétszedésre és játszótereink csinosítá-
sára is.
 Ehhez kapcsolódóan szeretnénk az 
Önök közreműködését is kérni: amennyi-
ben lehetőségük van rá, csatlakozzanak 

Virágosítás
Városunk fejlesztése az idén is töretlen lendülettel folytatódik. 
Önök ezt a fejlődést a házuk előtti utcaszakasz gondozásával, 
míg az önkormányzat további beruházásokkal tudja biztosítani.

hozzánk április 14-én (szombaton), segít-
senek játszótereink, szabadidőparkunk 
csinosításában, tisztítsuk meg együtt köz-
területeinket.
 Célunk, hogy közterületeink, játszóte-
reink minél szebbek, tisztábbak és rende-
zettebbek legyenek, ehhez kérjük az Önök 
segítségét.
 Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la tanulói felhívásunkra csatlakoznak akci-
ónkhoz, de örömünkre szolgálna, ha minél 
több segítő kéz munkálkodna a játszóterek 
rendbe tételén.
 Egyaránt számítunk fiatalokra, idősek-
re, kicsikre és nagyokra, akinek kedve van 
jó hangulatban, a közösség érdekében tett 
munkával eltölteni néhány órát.
 Kérjük, amennyiben szeretne részt ven-
ni akciónkon, 2012. április 13-ig (péntek) je-
lezze azt a polgármesteri hivatal titkársá-
gán (tel.: 06-29/320-011, 104-es mellék).
 Várjuk Önöket, számítunk segítségükre!

Kissné Szabó Katalin,
polgármester
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Húsvéti  
hagyományaink

Hirdetés

A húsvéti népi hagyományok felelevení-
tése és azok megismertetése a gyerekek-
kel – ez volt a célja az Üllői Közösségi Ház 
által szervezett Húsvéti játszóháznak.
 Játékos foglalkozások közelebb hoz-
ták az üllői gyermekekhez a már-már fe-
ledés be merülő húsvéti hagyománya in kat 
a március 25-én rendezett ját szóházban. A 

Rendkívül megható és bensőséges mű-
sorral ajándékozott meg bennünket a kö-
zösségi ház stábja a nemzetközi nőnap al-
kalmából, 2012. március 9-én. Vámos Éva 
üdvözlő szavait követően Oltványi Já-
nos mondott el egy kedves verset, majd 
Udvardi Mátyás önkormányzati képvise-
lő méltatta a hölgyeket és mindennapi 
helytállásukat, gondoskodó szeretetüket.
 A műsor további részében Szirtes Edi-
na „Mókus” és barátai tolmácsolásában 
hangoztak el Presser, Dusán és Katona Klá-
ri dalai, amelyeket „Mókus” magával raga-
dó, érzelemdús előadása tett emlékeze-
tessé.
 A dalok között Járvás Katalin színész, 
előadóművész mondta el lélekbe marko-
ló átéléssel a magyar irodalom – alkalom-
hoz illő – lírai és drámai verseit.
 Különösen örültünk a műsort záró, lo-
vagias gesztusnak, amikor Udvardi Má-
tyás, Oltványi János, Laza Bálint és Laza 
Máté egy-egy szál virággal örvendeztet-
tek meg minden jelenlévő hölgyet.
 Köszönjük a közösségi ház immár ha-
gyománnyá vált műsorát, amelyet remél-
jük, hogy évről évre mind több hölgytár-
sunk tisztel meg jelenlétével.

Köszönettel: 
Virág Andrea, aljegyző 

Nőnap az Üllői  
Közösségi Házban

gye rekek és kísérőik kézműves foglalkozá-
son, a közelgő ünnephez kötődő ajándék-
tárgy-készítésen és táncos programokon 
vehettek részt. A táncház vendége volt 
a Csévharaszt néptánccsoport. A tánco-
sok Laza István vezetésével kalauzolták a 
program résztvevőit népi hagyományaink 
és táncaink világába.

varga

Ù A kicsik élvezték a foglalkozásokat

Minden kedves olvasónak áldott 
húsvéti ünnepeket kíván 

Üllő Város Önkormányzata 
és az Üllői Hírmondó 

szerkesztősége!

Dr. Seregi Tamás
magánállatorvos

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 veszettség elleni oltás 
folytatódik! 

Nem késett le semmiről! 
Oltás június 30-ig 

3500 Ft + 150 Ft/10 testtömeg kg  
a féreghajtó tabletta.

A már oltott kutyák gazdáinak 
hűségét köszönöm! 

Masszázsstúdió
Masszázsok: Frissítő test • Frissítő talp • Alakformáló • Arc 
Ultrahangos zsírbontás  Végleges zsíreltávolítás

Bejelentkezés: Bozó Bódiné Bayer Ildikó 
06-30/222-0436 • Üllő, József Attila 24.

Karcsúság, szépség, egészség
Heti egy alkalom 40’ és centiméterekkel lehet  vékonyabb!
Vibrációs tréning Flabelos 20’.    1 óra aerobick  
helyett eddzen a flabelosszal és rázza magát formába 
4–6 hét alatt!

Úgy dönt 
megvalósítja 

álmait? 
Legyen 
vonzó és 
egészséges! 

Negyedévente más-más akció!
Április 2–6. húsvétra

ultrahangos zsírbontásra  
10 és 12 alkalmas bérlet féláron!

Cím: 2225 Üllő, Sóderes köz 3.
Mobil: 06-30/865-2931
Tel./Fax: 06-29/321-604
E-mail: gxbeton@upcmail.hu
Web: www.gxbeton.com

Tavaszi beton akciókkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!
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Az idei tanévben huszadik születésnapját ünneplő Harmónia Ze-
neiskola tizennegyedik alkalommal rendezte meg a már hagyomá-
nyosnak nevezhető kamarazenei fesztivált március elsején. 

A huszonöt műsorszámban mintegy 
ötven fellépő muzsikált együtt, leg-
nagyobb örömünkre. Fesztiválunkat 

a „stresszmentes” örömzenélés jellemez-
te, a megszokott versenylégkört, az izgulást 
megpróbáltuk teljesen feloldani, megszün-
tetni. A legkiemelkedőbb produkciók mel-
lett azonban nem mehettünk el szó nélkül, 
ezeket zsűri ismerte el, értékelte.  

A XIV. Kamarazenei Fesztivál díjazottjai:
 Kiemelt nívódíj – duó (1 hang szamba): 
Hera Szilvia – fuvola, Hera László – gitár. Fel-
készítő tanár: Karmanóczki Attila.
  Kiemelt nívódíj – trió (Dvorák: V. szláv 
tánc): Krähling Katalin – zongora, Berkovics 
Nándor – klarinét, Berkovics Viktor – klarinét. 
Felkészítő tanárok: Plutzer Gábor, Takács Péter.
 Kiemelt nívódíj – tanár-diák (Mozart: 2 
duó): Muszaka Orsolya – hegedű, Lassánné 
Balogh Andrea – hegedű. Felkészítő tanár: 
Lassánné B. Andrea.

 Kiemelt nívódíj – nagycsoport (Ha-
csaturján: Kardtánc):  Berkovics Viktor – klari-
nét, Fazekas Gábor – xilofon, Forgách László – 
zongora, Kiss Sándor – dob, Krähling Katalin 

– zongora, Plutzer Gábor – zongora.
 Felkészítő tanárok: Kiss Sándor, Plutzer 
Gábor, Takács Péter.
 Zsűri különdíj: 
Deák Tamás: Mézga Géza: Kovács Kornél – 
zongora, Berkovics Nándor – klarinét, Felké-
szítő tanárok: Hasulyó Beáta, Takács Péter.
 Papp Lajos: Légycsapó: Fazekas-Szűcs Ág-
nes – zongora, dr. Mezei Zsófia – zongora, Fel-
készítő tanár: Balla Gyöngyi.
 Giuseppe Sammartini: Allegro: Szőnyi 
Levente Donát – trombita, Czink Levente – 
trombita, Kovács Gábor Márk – baritonkürt. 
Felkészítő tanár: Láng Zsolt.
 Tiroli jódli dal, lassú csárdás: Krähling Ka-
talin – zongora, Hera Szilvia – fuvola, Muszka 
Orsolya – hegedű, Kalina Norbert – ütőhang-
szer. Felkészítő tanárok: Lassáné Balogh And-

rea, Karmanóczki Attila, Kiss Sándor, Plutzer 
Gábor.
 Vándorkupa: Berkovics Viktor – klarinét, 
Kalina Norbert – ütőhangszer. Felkészítő ta-
nárok: Takács Péter, Kiss Sándor.
 Közönségdíj (J. Shot The Sheriff): Barad 
Balázs – gitár, Pásztor Tamás – gitár, Sebán 
Gábor – gitár, Kiss Sándor – dob. Felkészítő 
tanár: Szabó Attila.
 Szívből gratulálunk minden résztvevő-
nek és a díjazottaknak!

Harmónia Zeneiskola

Kamarazenei fesztivál

Isten hozta Üllőn!
A Székely Nemzeti Tanács 2003. július 21-i felhívása, és e felhí-
vás Forrai Sándor rovásíró kör által Kárpát hazára történő ki-
terjesztése alapján az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 
és a Magyarok Szövetsége üllői közössége kezdeményezésé-
re március 21-én délután felállítottuk a székely-magyar rovás-
írással kiírt helységnévtáblát Üllő határában a 400-as úton. 

Az üllői lakosokon kívül részt vett az 
ünnepségen néhány környékbeli te-
lepülés (Gyömrő, Újlengyel stb.) kép-

viselője, akik e szervezés keretében már fel-
állították rovástáblájukat. Ünnepi beszédet 
mondott Szakács Gábor, a Forrai Sándor ro-
vásíró kör vezetője. Köszönetet mondunk a 
tábla készítőjének, Győri Sándornak és az ün-
nepség előadóinak, Béresné Fazekas Etelká-
nak, Jámbor Barbarának, Ollé Istvánnak.
 Néhány mondat a rovásírásunkról Fried-
rich Klára írásából: „A rovásírás a magyarok 
legrégibb és legértékesebb kincse. Emlékei 
bizonyítják, hogy igen régen jelen vagyunk 
a Kárpát-medencében. Ilyen emlék a bajóti 
Jankovich-barlang csontpálcavége, a tatárla-
kai sírlelet írásos korongja, vagy Torma Zsó-

fia erdélyi régésznő írásjeles koronggyűjte-
ménye az újkőkorból.  A rovásírás bizonyíték 
szkíta–hun–avar–magyar folytonosságunk-
ra, mert ezeknek a népeknek tárgyi, régésze-
ti emlékein megtalálható. Például egy 2700 
éves szkíta ezüstcsészén, oroszországi hun 
sziklafeliraton, avar tűtartón, Árpád-kori bot-
naptáron. Ugyancsak bizonyíték a rovásírás 
arra, hogy elődeink közül mindenki írástu-
dó volt, a juhászgyerekektől a fejedelmekig, 
olyan korokban, amikor még a frank császár, 
Nagy Károly sem tudott írni.
 A rovásírás a magyar nyelvvel együtt fej-
lődött, mert nyelvünk minden hangjára van 
benne jel. Egyúttal a legelső olyan írásrend-
szer, ahol egy hangot egy betű jelöl, tehát 
betűírás, ez a legfejlettebb írásmód. Mivel 

igen régi írás, nem vettük át senkitől, ellen-
ben sokaknak továbbadtuk. Ebből származik 
többek között a föníciai, az etruszk, az ógö-
rög, a türk írás és a germán rúnák.  Sajnos ezt 
a magyar nyelvhez tökéletesen alkalmazko-
dó jelrendszert a X. században fel kellett cse-
rélni a latin betűs írással, át kellett térnünk a 
latin ábécére, amelyben 13 hangunkra (TY, 
GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, K, J, Á, É, Ö, Ü) nem volt 
jel, így alkalmatlan volt szép magyar nyel-
vünk lejegyzésére és írásbeliségünket erő-
sen visszavetette.” 
 Néhány szóval ismertetnünk kell Forrai 
Sándor munkásságát, aki a XX. században 
legtöbbet tett a rovásírásért. Ő kezdte ok-
tatni, terjeszteni ősi írásunkat, a legnagyobb 
összefoglaló, rendszerező munkát készítette 
róla. Az ősi magyar rovásírás az ókortól nap-
jainkig címmel. De készített tankönyvet, 120 
képből álló vándorkiállítást és tanulmányt az 
Árpád-kori botnaptárról. Egyik nemrég felfe-
dezett rovásemlékünk a Semir Osmanagic ál-
tal feltárt több ezer éves viszokoi (boszniai) 
piramisban található. A rovásírás után érdek-
lődők jelentkezzenek az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesületnél (ÜVHE).

Ország László, ÜVHE Elnöke

Isten hozta Üllőn – rovásírássalÙ
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Akadálymentesítés 
az egészségházban

Ülésteremből jelentjük

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előírása szerint a város önkormány-
zatának meg kell oldania az egészségház akadálymentesítését. 

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete március 22-én tartotta soron követ-
kező ülését. A közérdeklődésre számot tartó, fontosabb döntéseket, határozatokat is-
merhetik meg következő írásunkból. További információkat a város honlapjáról letölt-
hető bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyveiben (www.ullo.hu) olvashatnak.

A képviselők elfogadták az Üllői Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete által 
működtetett támogató szolgálat  

2011. évi működéséről szóló beszámo-
lót. Döntés született a régi sportpálya ki-
szol gálóépületének bérbeadásáról, mely 
alapján, az önkormányzat 2012. május 
1-jétől határozatlan időre az épületet bér-
be adja a „Szemünk Fénye” Üllői Nagy-
családos Egyesület részére egyesületi 
tevékenység, illetve az Üllői Sportliget la-
kópark Viziközmű Társulat részére irodai 
tevékenység céljára
 A képviselő-testület Bognár Andor vál-
lalkozót bízta meg játszótéri eszközök 
telepítésével az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola udvarára. Döntés született 
az Üllő, Szövetkezet utca 10. szám alat-
ti önkormányzati épület tetőfelújításá-
ról, valamint az ott lévő, körülbelül. 20 m2 
alapterületű – jelenleg üresen álló – iro-

dahelyiség Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság részére történő bér-
beadásáról és a Damjanich, valamint  
az Öregszőlő utcánál lévő tűzcsapok – 
Gyáviv Kft. által történő  –  felújításáról. 
2012-ben is Borsos Ferenc helyi vállalkozó-
val kívánja elvégeztetni a képviselő-tes-
tület az önkormányzat tulajdonában levő 
területek gyommentesítési munkálatait.
 A testület döntött a  2012. évi II. ne-
gyedéves munkaterv, valamint a testüle-
ti ülésnapok meghatározásáról, melyek 
alapján a II. negyedévben a testületi ülé-
sek időpontjai a következőképpen alakul-
nak: 2012. április 26., május 24., június 28. 
 Támogatta a képviselő-testület Szmo-
dics Róbert rendőr alezredesnek, a Mono-
ri Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
feladatokkal  történő megbízását.  
 A képviselő-testület megalkotta Üllő 
Város Önkormányzatának a játszóterek  

Üllő Város Önkormányzata megbí-
zott egy rehabilitációs környezetter-
vező szakmérnököt, hogy az épüle-

tet szakmai szemmel is megvizsgálva, az 
akadálymentesítésre vonatkozóan tegye 
meg a szükséges előkészületeket. Olyan 
tanulmányt kell készíteni, amely az aka-
dálymentességi szempontok vizsgálatán 
felül, ütemezi a szükséges átalakításokat 
és meghatározza a becsült költségeket.
 E szerint négy ütemben a következő 
feladatokat kell elvégezni:
 Első ütem: menekülési irányfények ki-
építése, kontrasztos ajtószínezés, szenny-
fogó szőnyegek beszerzése, mobil induk-
ciós hurok beszerzése.
 Második ütem: vakvezető sávok, infor-
mációs táblarendszer kiépítése földszinten, 
akadálymentes asztalok beszerzése, vagy 
az orvosi asztalok akadálymentesítése.

használatáról szóló rendeletét, melynek  
célja, hogy biztosítsa az üllői játszóterek és 
szabadidőparkok használói számára a kel-
lemes időtöltést, hozzájáruljon a zavarta-
lan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon az 
egészségük védelméről és a hatósági ren-
delkezések érvényesítéséről. 
 Az ülés alkalmával módosította a tes-
tület Üllő Város Önkormányzatának rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatásról, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményről szóló rendeletét, így 
a bölcsődei gondozásért továbbra sem 
kell térítési díjat fizetni. 
 Módosult Üllő Város Önkormányzatá-
nak köztisztasági rendelete is, melynek 
alapján 2012. április 15-től változnak az 
avar és kerti zöldhulladék égetésére vonat-
kozó szabályok. 

Almási Adrienn, ügykezelő

 Harmadik ütem: bejáratok akadály-
mentesítése, belső ajtók akadálymente-
sítése, lépcsők akadálymentesítése, föld-
szinti akadálymentes WC-k létesítése, 30 
cm-es szintkülönbség feltöltése, padló-
burkolat készítése.
 Negyedik ütem: belső emeleti rámpa 
kialakítása, felvonó létesítése, összecsuk-
ható menekítő hordszék beszerzése, in-
formációs táblarendszer kiépítése az eme-
leten.
 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az első 
ütemben leírt feladatok elvégzésének ha-
táridejét március közepéig határozta meg. 
Várható költsége 2 millió forint. 
 A menekülési útvonalban elhelyezett 
irányfények telepítésére, helyi vállalko-
zók adtak árajánlatot, melyekből a bírálat 
szerint a legkedvezőbb, Moravecz Ferenc 
villanyszerelő mester árajánlata volt. Az 

egészségházban a villanyszerelési munká-
latok a kiszabott határidők miatt hamaro-
san megkezdődnek. Az ajtók kontrasztos 
festése, a szennyfogó szőnyegek beszer-
zése, elhelyezése, és a hallássérültek kom-
munikációját elősegítő indukciós hurok 
felszerelése az év elején megtörtént.
 Az új városközpont már az uniós elő-
írásoknak megfelelően, akadálymentesen 
épül, ahogyan a területen létesített par-
kolók is. Ezért az egészségház bejáratai is 
akadálymentesen elérhetők lesznek. A jár-
da folyamatos emelkedése mellett eltűn-
nek a bejáratok előtti szintkülönbségek.
 A további ütemek elvégzése nagymér-
tékben függ a rendelkezésre álló források-
tól, ezért azok határidejét még nem lehet 
pontosan meghatározni.

Kiss Tibor, a Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Így adózunk 2012-ben
A helyi iparűzési adó mértéke nem változott, továbbra is 1,9 százalék. A 2012. év 
első félévi adóelőleg fizetési határideje 2012. március 19-e volt. A 2011. évi he-
lyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje: 2012. május 31-e.

Az építményadó mérté-
ke differenciáltan válto-
zott. Az 500 m2-t meg 

nem haladó alapterületű adó-
köteles építmények tekinteté-
ben továbbra is 750 Ft/m2/év, 
az 500 m2-t meghaladó alap-
területű adóköteles építmé-
nyek vonatkozásában 900 Ft/
m2/év. Továbbra is mentes az 
építményadó alól az adóalany-
nak a nem lakás céljára szol-
gáló, egyébként adóköteles 
építménye(i) 50 m2 alapterü-
letig, kivéve az üzleti célt szol-
gáló építményt. A 2012. év első 
félévi építményadó fizetési kö-
telezettségről az értesítése-
ket – azon ügyfeleink, akiket 
nem érint az adómérték válto-

zása – már megkapták, fizetési 
határideje 2012. március 19-e 
volt. Azok esetében, akik 500 
m2-nél nagyobb adóköteles 
építménnyel rendelkeznek az 
építményadó fizetési kötele-
zettségekről szóló határozatok 
kézbesítése folyamatban van, 
fizetési határideje a határozat 
jogerőre emelkedésétől szá-
mított 15 nap (2012. április 23.).
 Nem változott a gépjár-
műadó mértéke. A 2012. év 
első félévi gépjárműadó fize-
tési kötelezettség határideje 

– az előző évekhez hasonlóan 
a központi hivatal nyilvántar-
tásának késedelmes adatszol-
gáltatása alapján – nem 2012. 
március 15-e, hanem 2012. áp-

rilis 13-a lesz. A gépjárműadó 
fizetési kötelezettségekről szó-
ló határozatok és értesítések 
kézbesítése már folyamatban 
van. Kérjük tisztelt ügyfeleink 
türelmét! 
 Tájékoztatjuk önöket, hogy 
fizetési kötelezettségeiket át-
utalással is teljesíthetik az OTP 
Bank Nyrt.-nél vezetett szám-
laszámokra:

 Felmerülő kérdéseikkel az 
adócsoport munkatársaihoz 
fordulhatnak az „A” épület 1-es 
szobájában ügyfélfogadási 
időben: hétfő: 13–17.30, szerda: 
8–12 és 13–15.30, péntek: 8–12, 
valamint telefonon: 29/320-
021, a 109-es és a 116-os mellé-
ken.

Dévai Éva,  
az Adócsoport munkatársa

Gépjárműadó számlaszám: 11742056-15392141-08970000

Iparűzési adó számlaszám: 11742056-15392141-03540000

Építményadó számlaszám: 11742056-15392141-02440000

Késedelmi pótlék számlaszám: 11742056-15392141-03780000

Az avar és kerti hulladék ége-
tése évek óta komoly problé-
mát jelent városunkban. Ennek 
egyik oka, hogy egyes lakók 
hétköznap és hétvégén – bosz-
szúságot okozva lakókörnye-
zetüknek – nem a szabályozott 
időben és nem csak a kerti hul-
ladékot égetik.
 Az önkormányzat köztisz-
taságról szóló rendelete ed-
dig úgy szabályozta az avar és 
kerti hulladék égetését, hogy 
az heti két alkalommal – szer-
dai és szombati napokon – 14-
18 óra között, szélmentes, de-
rült időben megengedett. Az 
égetendő hulladék nem tartal-
mazhat ipari eredetű hulladé-
kot (műanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket, illetve ezek 
maradékait).
 A képviselő-testület 2011. 
ő szén kérdőívek segítségével 
végzett lakossági felmérésé-
ből látható volt, hogy a lakos-
ság egy jelentős része elégeti 
a kertjében keletkezett zöld-
hulladékot és igényt is tarta-
nak arra, hogy ez a lehetőség 
egész évben rendelkezésre 
álljon. Ugyanakkor sokan azt 
is megjegyezték, hogy főleg 

Változik az avarégetés szabálya
a nyári hétvégéken zavaró a 
füst.
 Ezért a képviselő-testület a 
következőképpen fogalmazta 
meg a tűzgyújtás szabályait és 
módosította a rendeletet: 
 „Tűzgyújtás és égetés köz-
területen és magántulajdonú 
ingatlanon heti egy alkalom-
mal – az ünnepnapok kivéte-
lével – szerdán 9-21 óra kö-
zött szélmentes, derült időben 
megengedett. Szeles időben, 
kerti hulladékégetés céljából 
tűzgyújtás szabad térben nem 
megengedett. 
 Amennyiben a szerda ün-
nepnapra esik, akkor legkö-
zelebb az azt követő mun-
kanapon megengedett a 
tűz gyújtás.”
 A rendelet módosítása 
2012. április 15-én lép hatály-
ba, így az abban előírtak ettől 
a dátumtól érvényesek és be-
tartandók.
 Fontos megjegyeznünk, 
hogy az avarégetésre rendel-
kezésre álló idő szorosan ösz-
szefügg az elégetésre nem 
kerülő zöldhulladék elszállí-
tásának megszervezésével. A 
közszolgáltató ez évben – áp-

rilis végétől – már csak a brut-
tó 217 forintos Saubermac her 
feliratú zöldhulladék-gyűjtő 
zsákban kitett zöldhulladékot 
és a kötegelt gallyakat szállít-
ja el.
 A zöldhulladék-gyűjtő zsák-
ból – a közszolgáltatási szerző-
dés alapján – a cég, a szállítási 
időszakra eső három negyed-
évben negyedévente 1 zsá-
kot (évente összesen 3 zsákot) 
minden lakosnak ingyenesen 
biztosít, kivéve, ha a lakosnak 
szemétszállításidíj-tartozása 
van. Az első negyedévi ingye-
nes zsákot a szemétszállító 
autó személyzete fogja kiosz-
tani minden jogosult háztartás 
részére.
 A lakosság természetesen 
217 Ft/db áron igény szerint to-
vábbi zöldhulladék-gyűjtő zsá-
kokat vásárolhat a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán, 
vagy a gyűjtő jármű sofőrjénél. 
A Saubermacher emblémával 
ellátott zöldhulladék-gyűjtő 
zsákot, a később meghirdetett 
zöld hul la dék- gyűjtő napokon 
a cég korlátlan mennyiségben 
elszállítja.

Oltványi János

A városközpont  fejlesztéshez 
kapcsolódva új szolgáltatóház 
épül a posta mellett. 
 A területen jelenleg is mű-
ködő papírbolt helyén egy tel-
jesen új épületben három üz-
let létesül – amelyek között 
természetesen a megújult pa-
pírbolt is helyet kap, az új üz-
letek profilja, pedig a pályázta-
tás után derül ki.
 A könnyűszerkezetes épüle-
tet a szeptemberi iskolakezdés-
re szeretnénk átadni. Reménye-
ink szerint erre az időpontra a 
három üzlet is nyitott kapukkal 
várja majd a vásárlókat.
 A munkafolyamat április 
1-jén indul. A területen találha-
tó faház elbontása után azon-
nal kezdődhet az építkezés. A 
bontás és építkezés során fel-
merülő átmeneti kellemetlen-
ségek után kárpótolni fogja a 
lakosokat a szép új környezet, 
számos új parkoló, és az újon-
nan telepített növények.

Szabó Zsolt, az Üllői Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgatója

Szolgál-
tatóház
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Így emlékezett a város az 
1848-as szabadságharcra
Minden településen tradíció, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával megszólal  
a város első embere. Üllőn sem történt ez másképp. Alább olvashatják Kissné Szabó Katalin 
polgármester, március 15-i nemzeti ünnepünkön elhangzott beszédének kivonatát.

Tisztelt ünneplők, kedves barátaim!
 Fellobogózott falvak, városok, ország-
szerte és határainkon túl, és talán ez a szép 
napsütés is azt jelzi számunkra, hogy egy 
nemzet emlékezik hőseire, dicső múltjára. 
Ez az a nap minden évben 1848 óta, ami-
kor az emberek együtt, egy akaratként 
nyilvánítják ki tiszteletüket azoknak, akik 
kezükbe vették nemzetünk sorsát.
 1848. március 15-re emlékezni, mindig 
minden helyzetben különös és felemelő 
kötelesség. A nemzet életében az olyan tör-
ténelmi sorsfordulók egyike ez a nap, ame-
lyek által többnek és igazabbnak tudjuk 
magunkat. Érezzük egy közösség törvény-
szerű összetartozását, s magunk mögött 
tudjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, 
Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics, Jókai 
életműve jelent a magyarságnak.
 Szerencsés az a nemzet, amelyik olyan 
sok és szép történelmi pillanatot tud ünne-
pelni, mint mi magyarok. Nemzeti ünne-
peink, nagy eseményekről, kiváló szemé-
lyiségekről és felemelő eszmékről szólnak.
 Ez a nap az, amikor emlékezünk és em-
lékeztetünk.
 Tisztelt ünneplők!
 Március 15-e az egyik legszentebb, leg-
igazibb és legőszintébb ünnepünk. Miért? 
Mert ez az ünnep tükrözi legjobban ma-
gyarságunk lényegét, a szabadságszere-
tetet.
 Hogy mennyire igaz, gondoljuk csak 
végig! 
 Nem kerülhetett volna sor a honfogla-
lásra több mint 1000 éve, nem születhetett 

volna meg és nem állhatott volna fenn any-
nyi évszázadon át Európa egyik legrégibb 
állama, nem tudtuk volna állni a sarat any-
nyi ellenséggel szemben. Nem lett volna 
Rákóczi-szabadságharc, 1848-as, 1956-os 
forradalom, ha nem éltetett volna ben-
nünket a szabadságszeretet!
 Legbensőbb lényünkből fakad az, 
hogy a szabadságért bármire képesek va-
gyunk. Sem Rákóczi, sem a szabadságharc 
vezetői vagy közkatonái, sem az 56-osok 
nem gondoltak azon, hogy van-e remény 
a sikerre. Bíztak önmagukban, saját népük 
erejében, bíztak a maguk, a sokak igazá-
ban.
 Miért is tört ki a forradalom és a szabad-
ságharc 1848. március 15-én? A magyar 
nép függetlenségéért, a sajtószabadsá-
gért, azért, hogy az idegen csapatok vo-
nuljanak ki hazánkból, a magyar nyelv el-
fogadásáért, egyáltalán az identitásunkért, 
az önállóságunkért. Hovatovább ez a küz-
delem máig is tart, csak mindig más formát 
ölt. És véráldozatokkal is járt. Ezért kell tisz-
telegnünk évről évre a hősök emléke előtt, 
akiket közös eszme vezérelt: a szabadság!
 Igaz a kivívott szabadságot 1848–49 
óta időről-időre elveszítettük, mint ahogy 
1956-ot is, és kezdődött minden elölről. 
Kevés ilyen nép van, mint a magyar, amely-
nek folytonosan meg kell küzdenie a fenn-
maradásáért és állandóan bizonyítania 
kell, hogy keresztény Európát alkotó nem-
zet, és európai normák között él. Állami-
sága, írásbelisége, kultúrája, értékelvűsé-
ge, befogadókészsége, törvényes rendje 

– Szent István törvényeitől kezdve – a leg-

régibb nyugati nemzetek hagyományaival 
vetekszik. Sokszor elfeledik, hogy a ma-
gyarság évszázadokon át védte hős kato-
nái által a kereszténységet, a keresztény 
Európát az iszlámmal, a török seregekkel 
szemben. És ez volt jellemző az 1956-os 
forradalomra is, amikor Európában egye-
düliként fegyverrel harcolt a világ legna-
gyobb hadseregével szemben. Majd 1989-
ben az úgynevezett rab nemzetek közül 
is mi változtattunk elsőként azzal, hogy 
megnyitottuk a határt az NDK-sok előtt.
 És mit kapunk most cserébe? A zsákut-
cába tévedt Európai Unió most bünteti Ma-
gyarországot, mellyel folyamatos depresz-
sziót, reménytelenséget akarnak kelteni 
bennünk, hogy önállóságunk ne terjedjen 
tovább. Nekik egy hitehagyott, nem önál-
lósodni akaró, nem saját útját járó ország 
felelne meg igazán, akivel mindent meg 
lehet tenni, nehogy saját erejéből mász-
szon ki a gödörből. 
 De ne feledjük és emlékezzünk! Emlé-
kezzünk arra, hogy 1848 és 1956 után is 
büntettek, retorziókat alkalmaztak elle-
nünk, de állva maradtunk, kokárdával a szí-
vünkön és lyukas zászlóval a kezünkben!
 Hogy mire is figyelmeztet március 15-
e? Arra, hogy a márciusi ifjak elszántsága 
és bátorsága minden korban szükséges 
volt és lesz ezután is.
 Figyelmeztet arra is, hogy a hatalmi 
arroganciát, megaláztatást nem lehet és 
nem szabad tétlenül tűrni!
 Kérem, becsüljük meg ezt a kicsiny föl-
det a hatalmas Európa közepén, amit őse-
ink hagytak ránk örökül, s ne hagyjuk, 
hogy a terebélyesebb birodalmak árnyé-
kot vessenek ránk! 
 Mert nem vagyunk kevesebbek senki-
nél sem!
 Tisztelt ünneplők, kedves barátaim!
 Bizony nagy felelősséget rótt ránk az 
előző időszak. Egy válságba sodort or-
szágot, nemzetet kell megfeszített erővel 
újra a helyes útra terelni, hogy a magyar-
ság ismét egy fejlődő, büszke, öntudatos 
nemzetként elmondhassa magáról, hogy 
képes megfelelni a világ kihívásainak és, 
hogy újra hisz önmagában.
 Emlékezzünk hát ma Petőfire, Kossuth-
ra és a szabadságharc bátor hőseire, de 
még inkább gondoljunk a jövőre, az eljö-
vendő idők hőseire, akik szorgalmukkal, 
munkájukkal és tenni akarásukkal egy új, 
egy erős, egy gazdag Magyarországot fog-
nak építeni!

Kissné Szabó KatalinÙ

Az 1848-as városi emlékműÙ
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A diákigazolványokat január 
1-jétől elek tro nikus úton lehet 
igényelni a Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer keretében. 
 A közoktatásban tanulók új 
rend alapján kapják meg a di-
ákigazolványukat. Az igénylés 
megkezdé se előtt az Okmány-

Diákigazolvány- 
igénylés változás

Az önkormányzat képviselő- 
testülete úgy döntött, hogy 
szűkös költségvetése ellenére 
részt vállal a magánterülete-
ken történő rágcsálóirtásban.
 Tájékoztatjuk tisztelt la-
kosainkat, hogy a Né-Du Kkt. 
szakemberei 2012. április 5-7. és 
április 20-22. között végeznek  
patkányirtást a város területén.
 Azokon az ingatlanokon 
biztosítjuk ezt a szolgáltatást, 
ahol nagymértékben elsza-
porodtak ezek a rágcsálók, és 
amelyekről bejelentés érkezett 
a Polgármesteri Hivatalhoz.
 A cég már több éve végzi 
nálunk tevékenységét, a szak-
emberek jól ismerik a veszé-
lyeztetett területeket. A hely-
színen a gázmester dönt az 
irtás szükségességéről, és csak 
indokolt esetben helyez ki csa-
létket. 

 
Kérjük 
a meg-

értésüket 
és fogadják meg a szakember 
tanácsát a rágcsálók elszaporo-
dásának megakadályozása ér-
dekében. Ez valamennyiünk ér-
deke.
 Fontos tudni, hogy a pat-
kányirtás önmagában kevés, 
csupán tűzoltás. Ha a körül-
mények, a gócokat jelentő in-
gatlanok elhanyagolt, szeme-
tes állapota nem változik, úgy 
a rágcsálók folyamatosan meg-
telepszenek, teljes kiirtásuk le-
hetetlen.
 Kérjük segítő együttműkö-
désüket! 

   Üllői Város Polgármesteri Hivatal
  Hatósági Iroda

Patkányirtás Véradás 
Április 29-én, 9-15 óráig Vér-
adással egybekötött Egész-
ségnap lesz az Üllői Közösségi 
Házban.
 Érdekes és hasznos infor-
mációk a véradásról (forrás: 
www.veradas.hu): A gyógyí-
táshoz nélkülözhetetlen vér 
semmi mással nem pótolható, 
mert élő anyag!
 Egyetlen véradással három 
betegen segíthet: a levett vér-
ből vörösvérsejt-koncentrátum, 
plazmakészítmények és vér le-
mezke-koncentrátum készül.
 A véradás egyben szűrő-
vizsgálat is (kötelező tesztek a 
HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, 
szifilisz kimutatására és a vér-
csoport meghatározására).
 A nők évente négyszer, fér-
fiak évente ötször adhatnak 
vért. Két véradás között mini-
mum 56 napnak kell eltelnie.

 A véradás alkalmával steril 
vérvételi zsákba, egyszer hasz-
nálatos tű segítségével 4,5 de-
ciliter teljes vért vesznek le 
(egy egység/1E), és egy keve-
set a vizsgálathoz mintacsö-
vekbe.
 A véradás 30-45 percet vesz 
igénybe, adatfelvétellel és ki-
vizsgálással együtt statisztika-
ilag kimutatható, hogy a leg-
több vérre ma már a daganatos 
betegek kezeléséhez van szük-
ség. Ezt követik a különbö-
ző sebészeti beavatkozások. A 
sport- és közlekedési balese-
tek miatti sérülések csak a ne-
gyedik helyen állnak. A nagy 
vérigény elsősorban az orvos-
tudomány fejlődésének a kö-
vetkezménye: sok korszerű 
műtét, szervátültetés, a rossz-
indulatú betegségek (leukémia, 
daganatok) kezelése csak a kor-
szerű transzfuziológiai lehető-
ségek birtokában lehetséges.
 Adj vért és ments meg há-
rom életet! 

Nem volt megfelelő  
a tömörítés
Az elmúlt években történt út-
felújítások és karbantartások 
során az István utcában nem 
volt célszerű a meglévő út-
burkolat felületi zárásának el-
végzése, ugyanis az utca bur-
kolatának szakaszonkénti 
sül lyedése már évek óta prob-
léma.
 A szennyvízcsatorna nyom -
vonalán, a felszínen az aszfalt 
burkolat több helyen jelen-
tősen, rendszeresen megsüly-
lyedt, esetenként mély kátyú 
keletkezett, ezért a burkolat-
javítási munkálatok nem bizo-
nyultak tartósnak.

 A süllyedések egyik leg-
gyakoribb oka, hogy nem 
tartották be a közműépítési 
technológiát, nem kellően és 
rétegesen történt a tömörítés.
 A korábban többször is elő-
fordult ivóvíz csőtörésből adó-
dóan, a felszín alatt elfolyt víz 
szintén okozhatta a csator-
na körüli talajkimosódást és a 
burkolat süllyedését. 
 A több éve húzódó problé-
mát csak feltárással, megfelelő 
tömörítéssel és burkolat hely-
reállítással célszerű javítani. 
 Az önkormányzat áraján-
latot kért az István utca 5-9. 

Útjavítás közben

irodában fény kép és adatlap 
készül az igénylőről. A fény-
képezési szolgálta tás igény-
bevételéhez a diáknak be kell 
mutatnia születési anyaköny-
vi kivonatát és lakcím kár tyáját, 
vagy e gyéb érvényes sze mé-
lyazonosító okmányát (szemé-

lyi igazolvány, útlevél, jogosít-
vány) és lakcímkártyáját. 
 Ha a diák nem rendelkezik 
lakcímkártyával, akkor a sze-
mélyi lapját kell bemutatni. A 
fényképezési szolgáltatás in-
gyenes a diákok számára, de 
ahhoz az Okmányirodában 
időpontot kell kérni.  Az igény-
lő kézhez kapja az elkészült 
adatlapot, amellyel az oktatá-
si intézmény ügyintézőjénél 
jelentheti be a diákigazolvány 
iránti ig ényét. Itt kell befizet-
ni az 1400 forint összegű igaz-
gatási szolgáltatási díjat. Az 

oktatási intézmény ügyinté-
zője továbbítja az igénylést az 
Oktatási Hiva talnak, ahonnan 
postán küldik ki az elkészült 
diákigazolványt. Az igazol-
vány elkészültéig az iskola iga-
zolást állít ki az igénylés adatai 
alapján. A korábban kiállított, 
használatban lévő állandó di-
ákigazolványok nem kerülnek 
bevonásra, azok az érvényes-
ségi idejükön belül továbbra is 
felhasználhatók, az ideiglenes 
diákigazolványokat azonban 
bevonják. 

Ladányi Ágnes, Hatósági irodavezető

szám közötti 29 m-es, illetve 
a 13-17. szám közötti 55 m-es 
szakasz felújítására. 
 Az árajánlatokat áttekintve 
az ÉPGÉP 2002 Kft. helyi vállalko-
zó árajánlata bizonyult a legked-
vezőbbnek, amely tar talmazta a 
burkolatbontást, föld kiemelést, 
a tömöríthető föld visszatölté-
sét, 50 cm-es rétegenkénti tö-
mörítést, CKT alapépítést és 
burkolat-helyreállítást.
 Az összesen 84 m-es sza-
kasz javításának teljes költsé-
ge bruttó 2,5 millió forint volt. 
 A munkálatok március kö-
zepén befejeződtek és – az ön-
kormányzat szándéka szerint 

– folyamatos karbantartás mel-
lett hosszú évekig biztonságos 
közlekedést tesz lehetővé az 
arra közlekedőknek.
 Ezúton is szeretnénk kérni 
mindenkit: vigyázzunk együtt 

útjainkra, ne töltsük fel az út-
padkát, továbbá tartsuk rend-
ben a szikkasztó árkokat, hogy 
egy hirtelen jött nagymennyi-
ségű csapadék levezetése és 
elszikkasztása is megfelelő le-
gyen.

Kiss Tibor, a Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Ù
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„Papa” negyven éve
Farkas Ferenc negyven éve szolgálja önkéntes tűzoltóként Üllő 
várost és környékét. Papa – tűzoltó társai szólítják így – hat-
vannyolc éves, életének több mint a felét a Malom utcai tűzol-
tószertárban töltötte, mégsem lépett a hívatásos tűzoltók közé. 

N egyven éve dolgozik együtt az üllői 
önkéntes tűzoltókkal. Emlékszik még, 
hogy hogyan került kapcsolatba az 

egyesülettel?
 – Hogyne emlékeznék. Papíron 1970 óta 
vagyok itt. Egyébként meg 1963 óta van kö-
zöm ehhez a hivatáshoz. Az írószergyárban 
együtt dolgoztam Toller Józsi bácsival. Ő ’63-
ban lett az üllői egyesület parancsnoka, ak-
kor kerültem ide én is. 

– Ezek szerint tősgyökeres üllői?
 – Nem, nagykanizsai vagyok. 1951 óta 
élek Üllőn.

– Nagykanizsa nem a szomszédban van, 
hogy került a településre?
 – Apám 1950-ben disszidált. A háború 
után, az 50-es évek elején a nagykanizsai 
repülőtéren üllői kubikosok dolgoztak. Tele 
volt a repülőtér bombatölcsérrel, azokat pal-
lérozták az üllőiek. Anyám megismerkedett 
közülük egy férfival és összejöttek. Aztán ez-
zel a férfival Üllőre költöztek, így kerültem a 
községbe. Anyámék később, 1965-ben visz-
szamentek Kanizsára, én meg itt maradtam. 
Nem vagyok az a vándormadárfajta, hát itt 
maradtam. Üllői lányt vettem feleségül, a 
gyerekeim is itt születtek. 

– Kanyarodjunk vissza a tűzoltó pályafutá-
sához. A hosszú szolgálat alatt egyszer sem 
fordult meg a fejében, hogy belépjen a hiva-
tásosok közé?
 – Gondoltam rá, persze hogy gondol-
tam. Az a baj, hogy akkor már késő volt, már 
a korom miatt is. Egy időben Fülöp József – az 
üllői idősb Fülöp Árpád bátyja – volt a mono-
ri tűzoltóparancsnok. Ő sokszor érdeklődött 
afelől, hogy akarok e csatlakozni a hivatá-
sos állományhoz. Akkoriban már túl voltam 
a harmincon, annyi idősen meg nem szeret-

tem volna kezdőként a pályára lépni. Nem 
mellékes az sem, hogy szerettem a munka-
helyemet, ahol megbecsültek engem.

– Mivel foglalkozott a civil életben? 
 – Dolgoztam Gyömrői úton az írószer-
gyárban utána, pedig a Magnezit téglagyár-
ban. Itt huszonnégy évig szolgáltam, innen 
mentem nyugdíjba. Ugyanabból a partiból 
léptem ki, mint amibe beléptem – szokták 
mondani. Ezen a munkahelyen léptem be 
a munkahelyi tűzoltóságba. Innen ismer-
tem az öreg tűzoltókat is, például Vangel Ja-
nit vagy Kiss Dezsőt. A téglagyárban csoport-
vezető voltam. Nem függetlenített, hanem 
dolgozó csoportvezető. Tűzálló téglát éget-
tünk és annak az összes kiszolgálását mi vé-
geztük, kocsit raktunk, azt betoltuk a ke-
mencébe, takarítottunk és sorolhatnám. A 
munka nekem soha nem okozott problémát, 
sőt, inkább az éltet még a mai napig is. Pe-
dig túl vagyok két infarktuson. Igaz, emiatt 
kevesebbet bírok, hamarabb elfáradok. Ezt 
nagyon nehéz megszokni, főleg egy olyan 
embernek, aki világ életében tett-vett a sa-
ját tempója szerint. 

– Tudjuk, hogy a tűzoltók élete, hivatása em-
bert próbáló feladat. Olykor megrázó tragé-
diákkal szembesülnek a helyszínen. Gondo-
lom az évek alatt találkozott olyan esettel, 
amely önben is mély nyomot hagyott.
 – Persze, többször is. Komoly lakástűz-
nél és balesetnél is megfordultam az idők 
alatt. Egyszer kaptunk egy komolyabb vágó-
berendezést a Máltai Szeretetszolgálattól. Ez 
az eszköz már motoros volt, a monori hiva-
tásos tűzoltók ekkor még csak kézi vágóval 
rendelkeztek. Sülysáp előtt volt egy karam-
bol, egy Ifa alá becsúszott egy Moszkvics. 
Négyen a helyszínen meghaltak. Ehhez az 
esethez hívtak minket segíteni a monoriak, 

a motoros vágógép miatt. Azzal vágtuk ki a 
Moszkvics utasait. Talán ez volt az egyik leg-
emlékezetesebb. Tudja, igen stresszes ez a 
szakma. Sok mindenre oda kell figyelni. Min-
den esetben az orvos az első. Megvizsgálja a 
sérülteket, majd utána megmondja, hogy a 
mentésnél mire kell vigyáznunk, hogy a sé-
rült állapota ne romoljon tovább. Lakástü-
zeknél nagyon fontos, hogy először az oltást 
és a mentési munkákat biztosító feladatokat 
kell ellátni. Nagyon észnél kell lenni, mert a 
legapróbb hiba is emberéletekbe kerülhet. 

– Az évek alatt egyszer sem érezte azt, hogy 
elég volt a szolgálatból és befejezi a tűzoltó 
pályafutását?
 – Eszembe sem jutott. Van két fiam, az 
egyik hivatásos tűzoltó volt. Két unokám is 
van egy huszonkét éves és egy tizenhárom 
éves. Ők is itt vannak közöttünk. Soha nem 
kellett mondanom, hogy jöjjenek az egye-
sülethez, jöttek maguktól. A kisebbik uno-
kám lány létére is jön és gurítja a tömlőt. 

– Jó, hogy szóba hozta a fiatalokat. A mai 
világban egyre kevésbé szeretnek dolgozni 
a fiatalok. Sokan messze elkerülik a kétkezi 
munkát, inkább lennének sztárok, mint dol-
gozó emberek. Egy olyan személynek, mint 
maga, aki végigdolgozta az életét és mellet-
te leszolgált negyven évet önkéntes tűzoltó-
ként, biztosan van valami üzenete ezekhez 
a fiatalokhoz.
 – Van-e üzenet? Ez egy nehéz kérdés. 
Én parasztnál, menhelyen nőttem föl. Ahol 
nem kellett mást csinálni csak dolgozni. De 
azt nagyon. A szülői háznál is csak akkor 
kellettem, amikor már látták rajtam, hogy 
szántani meg kaszálni tudok. Számtalan 
szakmát szereztem, és ha látom, hogy va-
lamit meg tudok csinálni magam, akkor azt 
megcsinálom. Én is azt mondom, hogy az 
otthon nagyon sokat számít, hogy mit lát 
a szülőktől az a gyerek. Az enyémek velem 
együtt dolgoztak. Mindig azt csinálták, amit 
koruknál és erejüknél fogva elbírtak. De, ha 
valakiben nincs meg a szorgalom, az eről-
tetés árán úgysem fogja elvégezni a dolgát. 
Kicsit mindenhez kell érteni az embernek, 
gyakorlatiasnak kell lenni és nem szabad 
félni a munkától. Azok a gyerekek, akik el-
jönnek ide az egyesületbe, nagyon sokat 
fejlődnek, tanulnak. Ha lehet úgy mondani, 
ez egy jó iskola. Mindenkinek azt mondtam 
eddig is, ha ide jár a fiad vagy lányod az biz-
tos, hogy itt jó helyen lesz.

– A négy évtized alatt rengeteg emlék ösz-
szegyűlt. Mi az, amire a legszívesebben em-
lékszik?
 – Az egész időszakra szívesen emlék-
szem. Jó emberekkel voltam körülvéve. 
Szerencsére mindenkivel megtaláltam a 
hangot. Nem mondom, hogy soha egy ka-
nálcsörrenés sem volt, de a vitákra amúgy is 
szükség van. Az lenne a baj, ha mindig min-
denre csak bólogatnánk. Az öregek közül 
sajnos sokan elmentek már, de a fiatalokat is 
elfogadtam, és szerencsémre ők is elfogad-
tak engem. Sokan megkérdik, amikor az ut-
cán találkoznak velem, hogy még mindig já-
rok a tűzoltószertárba? Hát miért ne járnék 

– mondom – jól érzem itt magam.
Varga Norbert

Balról jobbra: Gáncsos László parancsnok, Farkas Ferenc (Papa), Pásztor Zoltán elnökÙ
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Közgyűlésen a tűzoltók
Az 1924 óta folyamatosan működő Üllői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület 2012. március 10-én tartotta évi rendes közgyűlését.

P ásztor Zoltán elnök értékel-
te a 2011. év gazdálkodását, 
társadalmi munkáját és a si-

keres rendezvényeket, melyek 
között a legkiemelkedőbb az V. 
Dóra-majori Tűzoltó Viadal volt, 
közel 1000 fős látogatottságá-
val. Az egyesület elnöke kihang-
súlyozta, hogy a tagok tovább-
ra is díjazás nélkül, önkéntesen, 
látják el feladataikat. A támoga-
tásokból, pályázatokból, illet-
ve a gazdasági tevékenységből 

származó bevételeket az egye-
sület –nonprofit szervezetként – 
a vállalt feladatainak ellátásához 
szükséges eszközök, feltételek 
fejlesztésére fordította.
 Gáncsos László az egyesület 
parancsnoka az elmúlt esztendő 
szakmai munkáját összegezte, 
kiemelve, hogy 130 esetben se-
gítette a hivatásos tűzoltók mun-
káját az egyesület erő-eszköz ál-
lománya. Elmondta továbbá, 
hogy a szaktevékenységet vég-
zők rendelkeznek az előírt képe-
sítésekkel, a tűzoltáshoz, műsza-
ki mentéshez használt eszközök 
pedig bevizsgáltak. A parancs-
nok megerősítette, hogy a jövő-
ben várható szervezeti átalaku-
lások nem érintik hátrányosan 
az egyesület tevékenységét, és a 
vállalt feladatok ellátásában nem 
lesz fennakadás, vagyis az egye-
sület ahogy az elmúlt 88 évben is 

tette, úgy a jövőben is fő felada-
tának tekinti az üllői lakosok és 
Üllő Város védelmét.
 Gáncsosné M. Zsuzsanna, az 
ifj úsági tagozat vezetője röviden 
összefoglalta az egyesületek 
fontos szerepét a tűzoltó után-
pótlás-nevelésben, valamint az 
üllői önkéntes tűzoltók tűzvé-
delmi és környezettudatos fel-
világosító munkájának eredmé-
nyességét. Be mutatta az óvodás 
és iskolás ifjúsági tűzoltók foglal-
kozásainak rendszerét és az eh-
hez kapcsolódó programokat. 
Ezt követte az ifjúsági tűzoltók 
rövid műsora, mellyel a tagokat 
és a vendégeket köszöntötték.
 A közgyűlés alkalmával 4 fel-
nőtt tag tett fogadalmat, ezáltal 
az egyesület aktív létszáma 40 
főre emelkedett. Az egyesület 
életében először került sor az if-
júsági tűzoltók fogadalomtételé-

re. Megható és egyben feleme-
lő volt, a 18 általános iskoláskorú 
gyermek fogadalomtétele.
 Az elnökség id. Farkas Feren-
cet – aki az egyesületnek több 
mint 40 éve tagja – kiemelkedő 
és állandó munkájának elisme-
réseként ajándéktárggyal jutal-
mazta.
 A közgyűlést jelenlétével 
megtisztelte többek között Kiss-
né Szabó Katalin, Üllő Város pol-
gármestere és Benkovics Zoltán, 
pv. dandártábornok a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója is.
 Benkovics tábornok úr hoz-
zászólásában elmondta, hogy 
a katasztrófavédelem számít a 
tűzoltó-egyesületek szakmai és 
társadalmi munkájára egyaránt. 
Elismerően szólt az egyesület tel-
jesítményéről és sok erőt, kitar-
tást kívánt a további munkához.
 Polgármester asszony maga 
és a képviselő-testület nevében 
megköszönte az Üllői Önkéntes 
Tű zoltó Egyesület vezetésének 
és tagságának az eddigi mun-
káját, valamint az egyesület tá-
mogatottságáról biztosította a 
megjelenteket.
 A közgyűlés közös vacsorával 
és baráti beszélgetéssel zárult.

Üllő ÖTE elnöksége

Hirdetés

•  Szúnyogháló, háztartási 
rovarölőszer

•  Szeg, csavar, kötőelem
•  Műanyag láda, vödör, hordó
•  Lánc, kötél, madzag
•  Bogrács, üst, üstház
•  Locsolótömlő, csatlakozók,
•  Csirkeháló, madárháló
•  Fa-, fémvágó tárcsa
•  Sziloplaszt, púrhab
•  Kerti-, barkácsszerszám
•  Zártest, zárbetét
•  Elektróda

•  UV-álló takarófólia
• Locsolótömlő
•  Csirkeháló horg.
•  Szúnyogháló

    Apró 
Barkács

Üllő, Pesti út 174.
Szemben a Reál Nonstop üzlettel.
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–17
szombat: 7–12
vasárnap: zárva
Tel.: 06-30/997-6972 

Akció!

Vas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Bádogos termékek
Alu-,színesalu-, HV- és 

vaslemezek, idomacéok 
(zártszelvéyek, betonvasak, 

térhálók) 
Segédanyagok

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

FELNŐTTKÉPZÉS ÜLLŐN
A Cosmelec Kft tanfolyamot 

szervez Üllőn
Nyilvántartási száma: 01 0049 05 

KISGYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ 
(ELÁGAZÁS)

OKJ: 54 761 02 0010 54 02 
Elhelyezkedhet bölcsődében 

gondozónőként.
A kisgyermekgondozó-nevelő 

képzés ideje: 6 hónap
Részletfizetés lehetséges!

Érdeklődni:  
felnottkepzes.ullo@gmail.com  

és a 30/415-4415 telefonszámon
A tanfolyam csak bizonyos létszám elérése 

esetén indul!
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Thermik-kupa 
kézilabdatorna 
Idén első alkalommal adott otthont a Városi Sportcsar-
nok a Thermik-kupának. A nemzetközi kézilabdatorna név-
adója és életre hívója az üllői Thermik Plusz Kft. A március 
22–24. között megrendezett ifjúsági tornát a szakma is elismer-
te.  Az alábbi írás megjelent: www.handball.hu oldalon.

A németeket is megverte, 
és jobb gólkülönbséggel 
tornagyőztes lett a ma-

gyar ifjúsági válogatott Üllőn.  

A juniorok ismét legyőzték a cse-
heket, a serdülők pedig harmad-
szor is kikaptak a románoktól.
 Thermik-kupa női ifjúsági 
torna, Üllő, 3. forduló.
 Magyarország U18–Német-
ország U18 32-21 (15-10)
 Játékvezetők: Kisfalvi, Péli
 A magyar góllövők: Kurucz 
8, Korsós 7, Tóth M. 4, Virág 3, 
Palotás 2, Sirián 2, Ács 2, Ertl 2, 
Mészáros 1, Csoknyai 1.
 A német góllövők: Lederer 
3, Blase 3, Schnack 3, Hartstock 

2, Majer 2, Winger 2, Putzke 2, 
Bickel 1, Vlahovic 1, Rösicke 1, 
Namat 1. Kiállítások: 12 perc; 8 
perc.

 Románia U18–Csehország 
U18 40-32 (21-12). A legjobb ro-
mán góllövő: Popa 7. A legjobb 
cseh góllövő: Pokorná 15.

A Thermik-kupa végeredménye

H Csapat M GY D V GA E Pont
1. Magyarország U18 3 2 1 0 91-70 21 5 pont

2. Románia U18 3 2 1 0 103-92 11 5 pont

3. Németország U18 3 0 1 2 81-95 -14 1 pont

4. Csehország U18 3 0 1 2 81-99 -18 1 pont

fo
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 Minden  magyarországi közoktatásban 
tanuló diák jusson el egyszer a magyarlak-
ta területekre az állam támogatásával – ez 
a célja a Határtalanul programnak.
 Az üllői Árpád Fejedelem Általános Is-
kola pályázott a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. által meghirdetett Határtalanul el-
nevezésű programra. A nyertes pályázat 
szerint a 7. évfolyam tanulói közül 40 fő 

Határtalanul a Felvidéken
vesz részt a Felvidékre szervezett tanul-
mányi kiránduláson.
 A program célja, hogy a határon túli 
és az anyaországban élő magyar gyere-
kek között jó kapcsolat alakuljon ki, meg-
ismerjék egymást.
 Az iskola diákjai három napot töltenek 
el a Felvidék csodálatos városaiban (Sel-
mecbánya, Körmöcbánya, Besztercebá-
nya, Lőcse, Kassa) és meglátogatnak egy 
magyar iskolát is.
 A kirándulás időpontja: április 11-13. 
További információk és a részletes prog-
ram megtekinthető az iskola honlapján.

Barna Tibor igazgató

Legjobb góllövő: Tereza 
Pokorná (cseh, 34 gól). Leg-
jobb kapus: Ana Maria Inculeţ 
(román). Legjobb játékos: 
Korsós Dorina. Legjobb ma-
gyar játékos: Kurucz Ivett.

Díjazottak

Ù
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2012. április 
23-án hétfőn, 9 és 14 óra között a Föld Nap-
ja alkalmából országos szemétgyűjtő-akci-
ót szervez.
  Az akció Üllőn a Gyömrői–Ócsai és a 4., 
illetve 400. számú (Pesti út) menti területek, 
pihenők, árkok, parkolók megtisztítására 
irányul.
 A Magyar Közút térítés nélkül biztosít: 
védőkesztyűt, láthatósági mellényt, sze-
métgyűjtő zsákokat és gondoskodik az ösz-
szegyűjtött hulladék elszállításáról.
 Az akcióra örömmel vesszük bármely ci-
vil szervezet, vagy önkéntes jelentkezését!
 Kérjük, hogy a csatlakozási szándékot, 
továbbá az eszközigényt 2011. április 2-áig 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, a 
320-011 telefonszám 136-os mellékén Olt-
ványi Jánosnál legyenek szívesek jelezni!

 Üllő Város Polgármesteri Hivatala

Apróhirdetés

Színdarab

Személyiségfejlesztő 
klub a városban

Óvjuk a környezetet

Szemét-
gyűjtő-akció

Költészet napja az Üllői 
Közösségi Házban

Csontkovács, gyógymasszőr, házhoz is!  
Hívjon, ne várjon, hogy ne fájjon! 
Tel.: 06-30/952-4875

Autósiskola Üllőn! KRESZ 10 000 Ft 
(CD+Jegyzet), vezetés: 1500 Ft/órától.  
Tanfolyamok hétvégén is. Tel.: 06-30/952-4875

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

Kőműves- és burkolómunkák korrekt áron,  
ingyenes felméréssel!  
Szabó Géza Tel.: 06-30/336-5931

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, fürdő-
szoba felújítás nonstop. Tel.: 06-20/454-8252 

Monori étterembe séfet felveszünk. Érdeklőd-
ni 10-20 óra között a 06-20/999-6860-ös tele-
fonszámon.

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Város Önkormányzata.• Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert. • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlapfotó: Kántor József  

Impresszumi

Hagyományainkhoz híven 2012. 
május 11-én, pénteken 18 órakor 
újra megrendezzük óvodánkban  
a Pitypang partyt.
A zenét a Black Magic Band bizto-
sítja. 
Az este során vacsora, tombola és 
meglepetésműsor várja a vendé-
geket.
A belépő ára: 2200 Ft.
Jegyek kaphatók az óvónőknél. 
Támogatói jegy: 500 és 1000 Ft
A Pitypang party helyszíne: 
Üllő, Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17.

Köszönetünket fejezzük ki az ALFA-
W.I.C. Kft. dolgozóinak, Tündikének 
és Gábornak a méltó búcsúhoz való  
segítségért. Brigusz és Szandi

A Házler család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik drága fiam Jámbor Gyula te-
metésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, és utolsó útjára elkí-
sérték. Külön köszönet az ALFA-WIC. 
95 Kft Dolgozóinak és Tündének a te-
metés lebonyolításáért, és a sok embe-
ri segítségért, megértésért.

Jámbor Gyuláné (özv)  
és a gyászoló család.

Köszönetnyilvánítások

Pitypang party  
farmerben

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők – szabadok, kedvesek – 
s mind ember, mert az egyre kevesebb...”

József Attila – Thomas Mann üdvözlése 
(részlet)

Április 11. József Attila születésnapja, 1964 
óta egyben a Költészet Napja is. Ebben az 
évben Üllőn, április 14-én, 16 órától  ünne-
peljük az közösségi házban.
 Ehhez az alkalomhoz kapcsolódva pá-
lyázatot hirdetünk. Életkortól függetlenül 
bárki jelentkezhet olyan képzőművészeti 

alkotások, fotók, performance-ok létreho-
zására, melyek vagy József Attila életéhez, 
életművéhez kötődnek vagy illusztrációul 
szolgálnak valamely költeményéhez.
 Az alkotások leadási határideje: 2012. 
április 10 . (közösségi ház)
 A művekből kiállítást rendezünk, a leg-
jobbakat díjazzuk.
 Szintén várjuk azoknak a felnőtteknek 
és gyerekeknek a jelentkezését, akik egy 
szabadon választott vers elmondásával 
gazdagítanák  programunkat.
 Jelentkezni személyesen, vagy a 321-
933-as telefonszámon lehet.

Április 21-én, 17 órakor a Liliomfi című da-
rab bemutatójával indul a Színházi Estek 
című sorozatunk az Üllői Közösségi Ház-
ban. Terveink szerint havi rendszeresség-
gel követik majd egymást az előadások. A 
sorozat hat népszerű, könnyed kikapcso-
lódást ígérő darabot vonultat fel.
 A belépők ára: 1000 Ft/alkalom.
 A májusi előadás Vaszari Gábor: Bubus 
című vígjátéka lesz.
 Önt is szeretettel várjuk!

Szeretettel várlak, hogy segítsek neked 
eljutni a tudatos életig. Ha úgy érzed, nem 
a helyeden vagy, szeretnél boldogabb, ki-
egyensúlyozottabb lenni,  ha magadban 
akarod meglelni a problémáid megoldá-
sát, itt a helyed! A Csend megtapasztalá-
sa, meditáció, öngyógyítás, az „itt és most” 
megélése, önismeret és minden, amire kí-
váncsi vagy.
 
Helyszín: Üllői Közösségi Ház
 Első időpont: április 19. délután 6-8 óra 
között, és később havonta egyszer.
 Jelentkezni: a 06-20/335-5504-es tele-
fonszámon lehet.
 Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.
 Vezeti: Gera Béla Miklós.

Az üllői vadásztársaság 2012. április 21-
én rendezi erdei szemétgyűjtő-akcióját. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján min-
den segítő kézre szükség lesz, mivel óriási 
szemétlerakatok bújnak meg a várost kö-
rülölelő erdőkben. 
 Gyülekezés reggel 8:00-8:30 között 
az üllői vadászháznál. A munkához védő-
kesztyűt hozzanak magukkal. 
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Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
Tel.: 06-70/325-6247 • Raktár címe: Üllő.

akció!
München étkező 

109  000 Ft

Kitti sarokszett 
203,5 x 163,5
129  900 Ft  

President 
3+2+1 ülőgarnitúra 

139  000 Ft

Berta étkező 
75  000 Ft

Nílus rugós franciaágy 
160 x 200 

56  000 Ft 

Trixi ülőgarnitúra 
139  000 Ft

Anita sarokszett 
203,5 x 163,5
122  000 Ft  

Tükrös gardrób 
39  500 Ft

Döngölő, lapvibrátor, betonvibrátor, áramfejlesztő, 
vésőgép, parkettacsiszoló, láncfűrész, kerti gépek 
kölcsönzése.

GÉPKÖLCSÖNZŐ
Építőipari kisgépszerviz

Vecsés, Kinizsi utca 37. • Tel.: 06-29/351-884, 06-30/236-1430

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
Tanfolyam indul: 2012. 04. 11-én 9.00–17.00 

Nyilvántartási szám:13-0519-05
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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 ügyelet 
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
E-STAR Kft. (köz-
világítási 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

Az emléklapot Kissné Szabó Katalin 
polgármester adta át Holczmann 
Józsefné  Mariska néni otthonában,  

ahol a család  nagy gondot fordított  arra, 
hogy az ünnepeltnek emlékezetessé te-
gye ezt a szép napot. 
 Mariska néni Erdélyben a székelyföldi 
Gyergyóremetén született 1922-ben. 
 A 90. születésnapjának méltó megün-
neplésének tiszteletére felvette a Hargi-
tából származó népviseleti ruháját – me-
lyet egy féltve őrzött kép szerint 16 éves 
korában viselt. Nem mellékesen ebben a  
ruhában Mariska néni évtizedeket tagad-
hatna le a korából.
  Mariska néni kifogástalan szellemi álla-
potban éli mindennapjait. 
 Elmondta, hogy két gondozója van, 
egyik a lánya, Marika, másik a veje, Bognár 
János.  „Gondozói” minden kívánságát tel-
jesítik, így gondtalan életet él.

Mariska nénit  
köszöntöttük…
A kormányhivatal a miniszterelnök aláírásával  
emléklapot továbbított  hivatalunkba, 
újabb 90 éves lakótársunk köszöntésére. 

 Napi fő elfoglaltsága a tévénézés.  
„Azért adják a műsort,  hogy nézzük” – 
vallja.   Családja meglepetésként a Duna 
TV-n keresztül is köszöntötte születésnap-
ja alkalmából az „Ott ahol zúg a négy fo-
lyó”  című nótával.   A tárogatón előadott 
dalt az ünnepelt számára is felejthetetlen 
erdélyi képekkel illusztrálták a műsor ké-
szítői. A műsorszám után a sok belföldi 
mellett még Spanyolországból, telefonon 
is érkezett Mariska néninek jókívánság. 
 Kanadában élő Teri lánya köszöntő le-
velét is ezen a napon kézbesítette a pos-
tás. Minek örült legjobban? Amit már 
nagyon várt: a 90 éveseknek járó külön-
juttatásnak, melyet szintén a születésnap-
ján adott át a postás. 
 Mariska néni még a humorát sem ve-
szítette el, vejét sorozatosan azzal ugrat-
ja: „Meglátod, férjhez megyek én”! Csak 
az a nagy kérdés, hogy kihez?  Hiszen szo-
morúan állapítja meg, ha körülnéz a kör-
nyezetében vagy az ismerősök között, 90 
éven felül sajnos szinte már alig van vala-
ki, akit ismert. Pedig ismeretsége széles-
körű volt, hisz sok háznál segédkezett fér-
je mellett parkettázni.
 Ezzel a nappal az ünneplésnek még 
nem szakadt vége, hiszen a bővebb csalá-
di kör sem feledkezik meg a 90. születés-
napról. 
 Mariska néni további életéhez jó 
egészséget kívánunk. 

Üllő Város Önkormányzata

Születésnapja alkalmából Tóth Árpád – Kik 
egy-úton című versének egy részletével kí-
vánunk erőt, egészséget és boldog éveket! 

„Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”

Üllői Hírmondó szerkesztősége

Kedves Mariska néni!

Ù

Ù Mariska néni Kissné Szabó Katalin polgármesterrel

Ù A szépkorú Holczmann Józsefné
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Akciós árak április 10-től 21-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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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

Csirkecomb

Ft/kg

590,-Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,-

Első 
csülök

Ft/kg

399,-

Egész csirke

Ft/kg

570,-

Sertészsír
1 kg

Ft/kg

490,- Csípős  
szalámi

Ft/kg

1590,-

Kacsa
gyf.

Ft/kg

590,-Tengeri 
halfilé

Ft/kg

890,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

990,-

Juhbeles  
virsli

Ft/kg

890,- Sertés 
lapocka

Ft/kg

960,-

Sertés 
tepertő

Ft/kg

1100,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Pulykamell-
filé

Ft/kg

1290,-

Grillkaraj

Ft/kg

1350,-Tokaszalonna

Ft/kg

399,-

HÚS VÁSÁR
katedra®

Vecsés, Fő út 226. 
tel.: 06-29/352-967, 06-20/5-852-852

  Vizsgafelkészítők és nyelvvizsgák a sikeres felvételihez.  
Tanulj és vizsgázz nálunk! 
  Normál és gyorsított haladású, beszédközpontú 
kurzusok.

  Angol és német nyelvtanfolyamok kül- és belföldi 
munkavállaláshoz.
  Nyári intenzív nyelvtanfolyamok gyerekeknek és 
felnőtteknek

nyelviskola             Vecsés

Feln.k.ny.sz.: 13-0484-05Még nem késő!

www.vecses.katedra.hu

2230 Gyömrő, Üllői út 21.   
Tel.: 06-30/210-5411; 06-30/446-6005
mONOr, 4-es főút 34-es km (a Tesco mellett a rendőrlámpánál)
Tel.: 06-30/249-9250
Székhelyünk: 1108 Bp., Sírkert u. 33. Tel.: 06-1/262-5464, 06-30/436-3253
E-mail: mikes.laszlo@mikeslabrador.hu • Internet: www.mikeslabrador.hu

Labrador-Gránit Kft.

MEGNYÍLT GYÖMRŐI GYÁRTÓ ÜZEMÜNK! 
KEDVEZŐ ÁR, SZÉLES VÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ!

Gránit síremLéKeK
Konyhapultok, párkányok, lépcsők

Szimpla gránit  
síremlékek  már 
230 000 Ft -tól.

Nyitási akciónk március és április hónapban érvényes!

Nyitásunk 
keretében 
számos akcióval 
várjuk gyömrői 
és monori 
telep helyünkön.

Folyamatos akciókkal várjuk 
vásárlóinkat 1200-féle termékünkkel  
és folyamatosan bővülő árukészletünkkel!Üllő, Pesti út 63. 

Nyitva tartás:
H–P: 8–18, Szo: 8–13

Megnyitottunk!
Új!

A hirdetés 

felmutatója 

5% 
kedvezményt 

kap!

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

Egyes termékekre 
20% kedvezmény  
a készlet erejéig!
Tekintse meg új 
bútorkínálatunkat 
üzletünkben!

1500 m2-en várjuk kedves vásárlóinkat!

Készletsöprési akció!
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Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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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

Csirkecomb

Ft/kg

590,-Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,-

Első 
csülök

Ft/kg

399,-

Egész csirke

Ft/kg

570,-

Sertészsír
1 kg

Ft/kg

490,- Csípős  
szalámi

Ft/kg

1590,-

Kacsa
gyf.

Ft/kg

590,-Tengeri 
halfilé

Ft/kg

890,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

990,-

Juhbeles  
virsli

Ft/kg

890,- Sertés 
lapocka

Ft/kg

960,-

Sertés 
tepertő

Ft/kg

1100,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Pulykamell-
filé

Ft/kg

1290,-

Grillkaraj

Ft/kg

1350,-Tokaszalonna

Ft/kg

399,-

HÚS VÁSÁR



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

Oázis Kertészet
Monor, 4-es főút 32 km.
Telefon: 06-70/610-4112 

Tavaszi kertészkedés  
az Oázissal

Növényösszeültetések igény szerint!

Örökzöldek, 
díszfák és mediterrán virágzók érkeztek!

Növényvédőszerek, fűmagok, műtrágyák  
és vetőmagok nagy választékban!

Pakkos muskátlik
•  Cserepes muskátli 550 Ft/db
• Cserepes muskátli Akció!  1350 Ft/3db
• Egynyári palánták 150 Ft/db
• Egynyári palánták Akció! 1190 Ft/10db
• Sziklakerti évelők 285 Ft/db
• Sziklakerti évelők Akció!  990 Ft/4db

 Hol helyezhetem el biztonságban a 
megtakarításaimat?
 Hol kaphatok forrást vállalkozásom 

fejlesztéséhez?
 Hol segítenek lakásom felújításának 

finanszírozásában?
 Hol vezethetem a számlámat alacsony havidíj 

mellett?
 Hol tudok egyszerűen és gyorsan biztosítást kötni?

Válassza a PÁTRIA Takarékszövetkezetet,  
Magyarország legnagyobb fiókhálózatával 
rendelkező, 100% hazai tulajdonban lévő 
hitelintézetét!

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk

Üllő, Pesti út 71. • Telefon: 29/521-240 • Fax: 29/521-250


