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Üllői
Képviselők

Az önkormányzati válasz-
tások félidejéhez közeled-
ve megszólalnak a város 
képviselői. Számot adnak 
az eltelt időszakról és han-
got adnak jövőre vonatkozó 
terveiknek, elképzeléseik-
nek. A következő hónapok-
ban választókörzetenként 
szólalnak meg a város ön-
kormányzati képviselői.

Részletek a 10-11. oldalon

  

Közel három év munkája tük-
röződik abban a mozdulatban, 
amellyel Kissné Szabó Kata-
lin polgármester elhelyezte a 
jelenkor üzenetét és a város-
központ épületének tervraj-
zait tartalmazó kapszulát a 
városközpont ünnepélyes 
alapkőletételén. Az alapkőle-
tétel egyben az építkezés jel-
képes kezdetét is jelent.
 Képriport a 3. oldalon

Virágzó  
városközpont

Ülésteremből  
jelentjük

20 éves  
a zeneiskola

Környezet
tudatos nevelés

Várják a focizni 
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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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Alapkőletétel és családi nap 
Április végén ünnepélyes keretek közt zajlott az üllői városközpont alapkőletéte-
le. A Templom-téri ünnepség után az üllői nagycsaládosok által szervezett családi nap 
várta a vendégeket. A két rendezvényről képriport formájában számolunk be.

Ù

    Dr. Szűcs Lajos, Pest  
Megye Közgyűlésének

elnöke is köszöntötte az 
egybegyűlteket

Ù

A Kenderes néptánc 
együttes előadása 
gazdagította 
a programot

Ù

Ù

    Az utókornak szánt 
kapszula egyszer 

majd ismét a felszínre ke-
rül, de addig még sok 

ügy lezajlik az új üllői pol-
gármesteri hivatal fa-

lai között 

A korán jött nyári 
forróság dacára

sokan kilátogattak
a családi napra

Ù
Apollo 23 együttes
volt a rendezvény
sztárvendége

Ù

Ù

Szomora Zsolt
és zenekara
remek hangulatot 
teremtett
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Zöldjelzés  
az építkezésnek
Április végén lezárult a városháza kivitelezésére kiírt közbeszer-
zési eljárás. Ezzel az utolsó mozaikkocka is a helyére került, min-
den akadály elgördült a városháza építésének megkezdése elől. 
Ennek eredményeképpen április 20-án a Bau-Vertikallal is alá-
írtuk a kivitelezői szerződést és átadtuk a munkaterületet. 

Á prilis 29-én egész napos rendez-
vény keretében zajlott az alapkőle-
tétel, amire mindenkit meghívott a 

város vezetése, akinek a közreműködésére 
szükség volt a többéves előkészítő mun-
kában ahhoz, hogy idáig eljuthassunk. Ez-
úton is köszönjük a rengeteg befektetett 
energiát és kitartást!
 Az önkormányzatban elkezdődött a 
munkahelyek átköltöztetése az átmeneti 
helyszínekre, ahol minden szolgáltatásunk 

– átmenetileg nehezebb körülmények kö-
zött – zökkenőmentesen rendelkezésre áll 
az építkezés alatt is, amely folyamatáról 
részletesen tájékoztatjuk a lakosságot.
 Az építkezés ideje alatt minden lakosunk 
megértését és türelmét kérjük az átmeneti 
nehézségek közös leküzdéséhez. Az ered-
mény mindannyiunkat kárpótolni fog!
 „Építsük együtt Üllőt!”

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgatója

Ù Kezükben a kapszula – egy darabka jelen a jövőnek

Virágzó városközpont

Örömmel tudatom a tisztelt lakossággal, 
hogy megépült a László és Hajcsár utca 
közötti lépcső. Az itt élő lakók – baleset-
veszélyes volta ellenére is – hosszú ide-
je használták közlekedés céljára a domb-
oldalt. Most örömmel vehetik birtokba 
a viakolor borítású lépcsőt korláttal tá-
masztva.

 A területen összegyűlt tetemes meny-
nyiségű szemét elszállításra került. Mun-
kagépekkel a talajt szépen rendbe tették. 
Elhelyezésre került két kültéri pad, a domb-
oldalba pedig kúszó cserjéket ültetünk.
 Remélem, hogy az így kialakult tetsze-
tős, parkos városrész az itt élők megelége-
dését szolgálja. Arra kérem a lakosságot, 

Hagyományteremtő jelleggel idén is 
megrendezte Üllő önkormányzata a város 
központját megcélzó virágosítási akciót. A 
virágültetést munkájával segítette az ül-
lői lakosság, a civilszervezetek és a hivatal 
dolgozói. Az akció során közel 1500 virág-
palántát ültettek el a résztvevők, ezzel is 
hozzájárulva a barátságosabb, vidámabb 
városkép kialakításához. A felajánlott vi-
rágpalántákért cserébe – ahogyan azt az 
elmúlt években megszokhattuk – idén 
is tombolát kaptak a lakókörnyezetükről 
gondoskodó polgárok. Tombolasorsolás 
az április 29-én megrendezett Családi na-
pon volt. 
 Az önkormányzat által meghirdetett vi-
rágosítás ugyan egy napra szólt a lakosság 
azonban egész évben folytathatja az ak-
ciót. Ültessenek virágot saját portájuk elé, 
tegyük hangulatosabbá városunkat!    
 Az önkormányzat köszöni a résztvevők 
segítségét!

vt

hogy védjük értékeinket. Ne szemetel-
jünk, ha rongálókat látunk ne hagyjuk szó 
nélkül. Köszönöm a képviselő-testületnek, 
hogy a szűkös költségvetés ellenére is biz-
tosította a fejlesztés anyagi hátterét. Külön 
köszönöm Borsos Ferenc úr munkáját, aki 
saját költségén elkészítette a szép akác-
fa korlátot. A lakosságnak balesetmentes, 
biztonságos közlekedést kívánok.

Tisztelettel az 5. választókörzet képviselője:
Magyar Istvánné

Megszépült városrész
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Tavaszi nagytakarítás Üllőn
Április 14-én szombatra városi nagytakarítást hirdetett az üllői önkormányzat és a Városfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottság. A bizottság elszánt a környezetvédelmi tevékenység erősítésére. 

Üllő, Pesti út 63. 

Nyitva tartás:
H–P: 8–18, Szo: 8–13

Májusi
akció!

Hypo 49 Ft 
Flóraszept 398 Ft 
Tchibo Famili 429 Ft 
Domestos 399 Ft

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat a hétfőtől szombatig  
az új százforintos boltban, 
folyamatosan bővülő árukészletünkkel  
és AKCIÓINKKAL!!!

Hirdetés

A felhős, borús időjárás ellenére szép 
számmal gyűlt össze a központban 
a rendet szerető takarító „csapat”, 

hogy elkezdhesse a nagy munkát.
 Az esemény főszervezője – a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság tag-
ja – Szendrey Elek képviselő volt, aki az előké-
születekről így nyilatkozott:
 – Sokat járok a városban, és szomorúan 
tapasztaltam, hogy a játszóterek és szabad-
időparkok körül valamint a főutak mentén 
igen sok hulladék található, melyek nagy-
mértékben szennyezik a környezetet. Arra 
gondoltam, hogy egy közösen meghatáro-
zott időpontban szervezzünk szemétgyűj-
tési akciót.
 Felvettem a kapcsolatot az iskola ve-
zetésével, civil szervezetek vezetőjével, 
képviselőkkel, polgárőrökkel és kértem, 
hogy minél többen vegyenek részt az 
eseményen.
 A kora délelőtti találkozón örömmel ta-
pasztaltuk, hogy az iskola részéről közel 60 
alsó és felső tagozatos tanuló jelent meg, 
6-8 tanár és további szülők kíséretében. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ré-
széről 10 fő vett részt, a képviselők pedig 
7-en jelentek meg. Az akcióban részt vett 
a Nagycsaládosok Egyesülete, a polgárőr-
ség és a hivatal dolgozói is.
 A reggeli eligazításon Kissné Szabó Ka-
talin polgármester köszöntőjét követően 
minden csoport megkapta a területek be-
osztását, kiosztásra kerültek a láthatósági 
mellények, a munkakesztyűk, a szemetes-
zsákok, továbbá ásványvizet, ami a hűvös 
idő ellenére is fogyott.
 A területi beosztásban előnyt élveztek a 
főutak, gyűjtő utak, szabadidőparkok, ját-
szóterek, oktatási és nevelési intézmények 
körüli terek. 

 A munkálatok során 30-40 zsák szemét 
keletkezett, amit a városüzemeltetési cso-
port gépkocsija gyűjtött össze.
 – Tapasztalatunk szerint a város belső te-
rületein viszonylag kevesebb szemét talál-
ható. Ahogy haladunk a külső részek, illetve 
a külterületek felé, úgy növekszik a meny-
nyisége. Megállapítható az is, hogy a sűrű 
növényzettel borított területeken, például 
házak előtti sövénynél, és a kereskedelmi 
létesítmények előtt lényegesen több hulla-
dék van, mint a település egyéb részein.
 A délelőtt jó hangulatban telt, az iskolás 
gyerekek – akik rendkívül élvezték az akci-
ót – és a felnőttek csoportosan járták a vá-
ros utcáit, mindent megtettek annak érde-
kében, hogy Üllő környezete szebb legyen.  

A város vezetése köszönetét fejezi ki a részt-
vevő tanároknak, szülőknek, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat vezetőjének, a pol-
gárőrségnek, a képviselő-testület tagjainak 
és a főszervező Szendrey Eleknek.
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság az elmúlt évben 15 darab fém-
edénnyel növelte a város területén lévő sze-
metesek számát, és az idén újabb hulla-
dékgyűjtők elhelyezését is tervezi. Kérjük a 
tisztelt lakosságot, hogy a kihelyezett sze-
métgyűjtő edényeket használják a szemét 
tárolására, a külterületeket pedig közösen 
óvjuk meg az illegális – és sokszor szerve-
zett – szemeteléstől. 

Kiss Tibor, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
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Tartsuk be  
a szabályokat

Üllő Város Önkormányzata 6/2012. (III.31.) 
számú rendeletével szabályozta a közterü-
leteken lévő játszóterek használatát.
 A szabályozásra azért volt szükség, 
mert a játszótereket körülvevő lakókör-
nyezetből sok panasz érkezett arra, hogy 
fiatalok csoportjai késő este hangoskod-
nak, randalíroznak, a játszóteret nem ren-
deltetésszerűen használják.
 A megalkotott rendelet értelmében az 
önkormányzat a játszóterek és szabadidő-
parkok használati rendjét és idejét tartal-
mazó táblákat helyez ki az érintett terüle-
teken.
 A játszóterek és szabadidőparkok az aláb-
bi időpontokban látogathatók: április 1-jétől 
szeptember 30-ig naponta 8 órától 22 órá-
ig, (20 és 22 óra között 14 éven aluli gyerme-
kek csak szülői felügyelettel), október 1-jétől 
március 31-ig naponta 8 órától 20 óráig.
 Felhívjuk fiatal lakosaink figyelmét, 
hogy a nyári időszakban 22 óráig használ-
hatják a parkokat.
 A játszóterek és szabadidőparkok te-
rületén tilos: dohányozni; alkoholt és más 
bódító hatású anyagokat fogyasztani; ku-
tyát és más állatot bevinni, vagy beenged-
ni; kerékpárral vagy más járművel áthalad-
ni, vagy közlekedni, kivéve, ha út vezet át a 
területen, vagy ha azt kifejezetten kerék-
pározás céljára alakították ki. 
 Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-
ben foglalt szabályok betartását a polgár-
őrség ellenőrzi.

Kissné Szabó Katalin polgármester

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 4-én rend-
kívüli ülést tartott. A közérdeklődésre számot tartó, fontosabb dön-
téseket, határozatokat ismerhetik meg következő írásunkból. To-
vábbi információkat a város honlapjáról letölthető bizottsági és 
testületi ülések jegyzőkönyveiből olvashatnak. (www.ullo.hu)

A képviselő-testület áprilisi döntésé-
vel hozzájárult a Gyáviv Kft. gazda-
sági társaság átalakításához. A cég 

a továbbiakban zártkörűen működő rész-
vénytársaság formájában üzemel tovább. 
 A testület e döntésével egyben tu-
domásul vette, hogy az átalakulással a 
részvénytársaság a korlátolt felelőssé-
gű társaság általános jogutódjává válik a 
cégbejegyzést követően. Továbbá kezde-
ményezte a képviselő-testület, hogy Üllő 
város képviselője önállóan vagy a kevés 
részvénnyel rendelkező önkormányzatok 
közös jelöltjeként részt vehessen az igaz-
gatótanácsban, illetve a felügyelő bizott-
ságban.

 Sikeres pályázatának köszönhetően 
Üllő részt vesz az országos ivóvízminő-
ség-javító programban. A képviselők dön-
töttek  Üllő Város Ivóvízminőség-javító 
Program tervezési feladatai tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről, mely 
alapján az eljárás nyertese a Közműcoop 
Mérnöki Tervező és Szervező Közkereseti 
Társaság.
 A képviselők szavazatukkal támogatták 
a Malom utcába tervezett szolgáltatóház 
területén lévő két fűzfa kivágását, amelye-
ket – a közterület-tervező javaslata alapján 

– tulipánfával és liliomfával pótolnak a be-
ruházás során.

Almási Adrienn ügyintéző

Sajnálatos közúti baleset történt a közel-
múltban településünkön, amely felhívta 
figyelmünket arra, hogy igen balesetve-
szélyesek a házak előtt magasodó sövé-
nyek és bokrok. Gátolják a járdán és a köz-
úton közlekedőket  a kilátásban. Ezért 
felkérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy 
a házaik előtti közterületen lévő bokro-
kat és sövényeket szíveskedjenek olyan 
magasságra megnyírni (körülbelül 1 mé-
ter), hogy a járda és az úttest közötti rész 
személygépjárműből is jól látható legyen. 
Különös figyelemmel kérjük a bokrok és 

Balesetet is okozhat a hanyagság
sövények megnyírását a sarkon lévő há-
zaknál, mert a kanyarodó gépjárműve-
ket akadályozzák a kilátásban. Kérem, 
hogy az említett munkálatokat legkésőbb 
május 31-ig szíveskedjenek elvégezni. 
A munkálatok elvégzését ellenőrizzük.
 Tájékoztatjuk önöket, amennyiben ha-
táridőre nem gondoskodnak a nevezett 
növények megnyírásáról – tekintettel arra, 
hogy azok közterületen fekszenek – ön-
kormányzatunk minden előzetes értesítés 
nélkül elvégzi azt.

Somodi László közterület-felügyelő

Buba 
éneke
Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, buzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
Mindig fújnék,
Minden bő kabátba

Belebújnék –
Nyári éjen,
Fehér holdsütésben
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
Kerek égen,
Csorogna a földre
Sárga fényem –
Jaj, de onnan
Vissza sose járnék,
Anyám nélkül
Mindig sírdogálnék. 

Weöres Sándor

Üllő Város Önkormányzata 
és Képviselő-testülete a kö-
vetkező verssel köszönti az 
édesanyákat!

Anyák napjára
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Legfontosabb célja, hogy minél színe-
sebben és minél sokoldalúbban is-
merkedhessenek meg a csemeték a 

magyar néptánc, népzene, népviseletek 
szépségeivel. Minden alkalom egy új ol-
dalról mutatja be népművészetünket.
 Az első műsorok néprajzi területekre 
tagolva (Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, 
Gyimes, Moldva) ábrázolták sokszínű ha-
gyományunkat. A színes ruhák, az élőze-
ne (amit a Bekecs zenekar szolgáltat) és a 
tánc összhatása elvarázsolta a közönséget. 
A későbbiek folyamán csoportos és egyé-
ni táncformák, majd az évszakoknak meg-
felelő népszokások bemutatása került elő-
térbe. Az előadásokon az üllői Kenderkóc 
és Kenderes tánccsoport tagjai elevenítik 
föl a múltat.
 Érdekesség, hogy soha nem volt két 
egyforma műsor. 
 A látványt fokozta a színpadi egyszerű, 

de témához illő díszlet, néha igazi népvi-
selettel tarkítva. 
 A legutóbbi Tavasz, tavasz, gyenge ta-
vasz… című műsor április 18-án igazán jól 
sikerült. 
 Sajtosné Öllei Andrea háttér festmé-
nyével a néző egy kis falusi házban talál-
ta magát, ahol a húsvéti locsolkodás után 
pünkösdöltek a kislányok. Ezt követte 
a fiúk tréfás verbuválása Kökény Richárd 
káplár segítségével majd a tavasz népi já-
tékait egy csokorba szedő Bújj, bújj zöld-
ág… című Majorosi Marianna koreográ-
fia. A sort Galga-mente és Rábaköz táncai 
zárták.
 Két előadáson 406 kisgyerek repült egy 
pillanatra a mezőre és fehér liliomszálként 
hajladozott a szélben. Felemelő érzés volt 
látni a kis arcukat, ahogyan önfeledten 
énekeltek ezen a szép tavaszi délelőttön.

Majorosi Marianna

Zenés néprajzi barangoló
Ezzel a címmel vált ismertté az üllői gyerekek és pedagógu-
sok körében az immáron negyedik éve látható műsorsoro-
zat. Az előadások negyedévente kerülnek megrendezésre a Kö-
zösségi Házban, elsősorban óvodások és iskolások számára. 

Ù
Ù

A gyerekek élvezték a barangolást

A Kenderkóc tánccsoport

Költészet napja  
Örömmel tájékoztatjuk a város 
lakóit, hogy az Üllői Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat a Roma 
Integrációs program keretében 
az Autonómia Alapítvány ál-
tal meghirdetett pályázaton si-
keresen szerepelt és nyert. Vár-
hatóan június hónap folyamán 
elindítja a heti egy alkalom-
mal jelentkező több héten ke-
resztül tartó programsorozatát, 
melyben népszerűsíteni és be-
mutatni kívánja a roma kultú-
rát. A programokon olyan ne-

Kultúra – nem csak romáknak

Tavaszváró parti az óvodában

ves roma előadók vesznek részt, 
mint Szentandrássy István Kos-
suth-díjas festőművész vagy 
Choli Daróczy József író. A prog-
ramokra szeretettel várjuk az 
érdeklődő roma és nem roma 
gyermekeket, felnőtteket. Re-
mélhetőleg a következő lap-
számban már a részletes prog-
ramokról is tájékoztatni tudjuk 
a tisztelt lakosságot.

   Szomora Zsolt, Üllői Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Lévai Andrásné, szociális munkás

Március 3-án megtartottuk a 
Csicsergő tagóvoda második 
tavaszváró par tiját.                                                               
 Szeretnénk megköszönni mind   -
azoknak, akik hozzájárultak a bál 
sikeréhez  támogatói és vacso-
ra jegyek vásárlásával, tombo-
la-felajánlásokkal, süteményekkel, 
szervezéssel.  A bál nyitótáncáért 
külön köszönet a Kenderes nép-
táncegyüttesnek és a  Napraforgó 
Tagóvoda kollégáinak a báli hangu-

lathoz illő színházi előadásért.  Kö-
szönjük Szomora Zsoltnak és bará-
tainak a zenét és a hajnalig tartó jó 
hangulatot.
 A bál bevételéből a játszóud-
var kerítése mellé örökzöldeket 
vásárolunk, a gyermekek pedig 
fejlesztő játékokat kapnak. 
 Ezzel a bállal is bebizonyo-
sodott, hogy az összefogásnak 
hatalmas ereje van.

Az óvoda dolgozói és szülői szervezete

A magyar  költészet napját Jó-
zsef Attila születésnapjára em-
lékezve 1964 óta minden évben 
ünneplik Magyarországon. Az 
üllői Közösségi Ház vezetői és 
vendégei április 14-én változa-
tos programokkal emlékeztek a 
jeles napra. 
 – Nem csak József Attilára em-
lékeztünk, hanem minden költő-
re, mert ők azok, akik helyettünk 
is megfogalmazzák, ami a szívün-
ket nyomja, ami ott feszül mélyen, 
legbelül. Ők azok, akiknek sorai 
közt a saját sokszor titkolt érzé-
seinkre ismerünk. Akik könnyen 
nevetnek és vadul tudnak szen-
vedni, akiknek belső óráját úgy 
állította be a teremtő, hogy min-
den percet pillanatokra bontva 
éljenek meg, azt is észlelve és ér-
zékelve, amin más csak átcsörtet.
 A Közösségi Ház felhívásá-
ra sokan jelentkeztek. Csatlako-
zott a kezdeményezéshez a Me-
cénás Művészeti Klub, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, az 
Üllői Fotóklub, a Harmónia Ze-
neiskola, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola és számtalan üllői 

gyerek és felnőtt. Nekik köszön-
hető, hogy nagyszerű kiállítás és 
lélekemelő zenés irodalmi mű-
sor kerekedett ki saját erőnkből. 
Mindenki tehetséges va lamiben, 
s amikor ezt hajlandó megoszta-
ni másokkal, akkor az egész kö-
zösség gazdagodik általa.
 Akiknek köszönettel tarto-
zunk: Konyecsnyi Dóra, Oltvá-
nyi János, Tóth Kristóf, Tóth Ri-
chard, Hera Szilvia, Hera László, 
Kovács Katalin, Kovács Szimonet-
ta, Povázson Gabriella, Kostyalik 
Ká rolyné, Tóthné Kostyalik Tí mea 
Darab Vivienn, Horváth And rás, 
Ollé István, Rézműves Ferenc, Tóth 
Anna, Lakatos Dominika, Bege 
Nóra, Deák Zsanett, Szaniszló Ti-
bor, Bodrogközi Szilárd, Szász Gyu-
la, a Harmónia Zeneiskola kórusa, 
a Mecénás Művészeti Klub tagjai  
név szerint Nagyné Kékedi Ibolya,  
Sárándi Tibor, Gál Judit, Jakab 
Sándorné, Sajtosné Öllei Andrea, 
Robicsek Ibolya, Zsíros Sándorné, 
Némethné Sebestyén Katalin  va-
lamint Zárayné Sándorházi Eleo-
nóra és Virág Timea.

Vámos Éva igazgató
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Hirdetés

Ami a tankönyvekből kimaradt

Országos  
győzelem a cél

Reneszánsz hetek 
az iskolában
Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola nyertes pályázat alap-
ján harmadik éve dolgozik a kompetencia alapú oktatás sze-
rint. A kötelező elemek közül az alsó tagozaton egy héten, a fel-
ső tagozaton három héten keresztül zajlik a projekt. Ebben az 
évben a farsangi szokások, illetve a reneszánsz volt a téma. 

A mindennapi életben hasznosítható is-
meretekből hirdettek versenyeket. Nagy 
lelkesedéssel készültek tanulóink elsőse-
gély nyújtásból, csecsemőápolásból és 
pol gári védelemből.
 Erőt és ügyességet próbáló feladatok 
megoldásában példásan helytálltak az ál-
talános iskola tanulói.
 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola  

A tanulók előzetes feladatokat kaptak, 
címertervet és iniciálét kellett készí-
teniük. Az ötödik évfolyam tanulói 

a reneszánsz konyha jellemzőit, a hatodik 
évfolyamon a ruházati viseletet és hajvi-
seletet, a hetedik évfolyamosok a korabe-
li fegyvereket és hangszereket, a nyolcadik 
évfolyamon pedig a reneszánsz kor szob-
rászatát, festészetét és építészetét dolgoz-
ták fel tabló formájában. Forrásanyagjegy-
zéket, internetcímeket kaptak a tanulók a 
felkészülésükhöz. A diákok hat-nyolcfős 
csapatokba szerveződve mérték össze tu-
dásukat. Az elméleti feladatok mellett részt 
vettek lovagi tornán, készítettek korabeli 
frizurákat is.
 Nagyon tartalmas, élvezetes 3 hetet 
zártunk.
Az eredmények: 
 I. helyezett: 8/z osztály, II. helyezett: 7/z 

osztály III. helyezett: 6/z osztály. Különdíjat 
kapott a speciális tagozat. 
Mátyás és Beatrix-portré versenyünkön:
 I. helyezettek: Amler Norbert 7/a, Széki 
Nikoletta 7/a.
 II. helyezett: Dudás Vivien 7/z, Juhász 
László speciális tagozat. 
 A 4/z osztályos tanulók Kissné Seres Zsu-
zsanna vezetésével Mátyás mesék illuszt-
rációival kapcsolódtak a rajzversenybe.  
A három legeredményesebb tanuló: Czapp 
Zsófia, Sáfár Orsolya, Bajkai Barbara.
 A téma felelőse, Toldin Horváth Sarolta 
köszönetét fejezi ki a résztvevő diákoknak 
és osztályfőnökeiknek, valamint a rene-
szánsz próba lebonyolításában segédkező 
kollégáknak.
 Engedjék meg, hogy csatlakozzak és én 
is köszönetet mondjak!

Nagy Sándorné szakmai vezető

tanulói által elért helyezések:
 I. helyezés – elsősegélynyújtás
 III. helyezés – az önkéntes tűzoltók ifjú-
sági tagozatának csapata
 V. és XIX. helyezés – polgári védelem 
csapata, akik 4 napos polgárvédelmi tá-
bort nyertek.
 Gratulálunk a jó szerepléshez.

Balázsné Varga Gizella felkészítő tanár

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt ren-
deztek április 11-én, Újlengyelben. A te-
rületi fordulón az Üllői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Ifjúsági tagozatát 4 fő képvisel-
te: Bambach Bernadett, Farkas Fanni, Kiss 
Melinda és Berénkei Soma. A felkészítést az 
egyesület tagjai, Mészáros Viktória és Tóth 
Zoltán vállalta el.
 A felkészülés márciusban kemény mun-
kával kezdődött, a csapatnak és a felkészí-
tőknek is újszerű volt a feladat. 
 A tűzoltó-egyesület ifjúsági tagozata 
tavaly indult újra a pár hónap alatt meg-
szerzett gyakorlati és elméleti tudást kel-
lett a verseny követelményeihez igazítani. 
Üllőről több csapat is részt vett a verse-
nyen, ők a felkészülések alkalmával kölcsö-
nösen segítették egymás munkáját. A ver-
seny napján a csapat 11 állomáson adott 
számot felkészültségéről, rátermettségé-
ről és arról, hogy hogyan állnák meg he-
lyüket katasztrófa esetén. 
 A feladatok teljesítése után a helyi men-
tőszolgálat tisztje tartott előadást a puber-
tás kori újraélesztésről. 
 Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
nagyszerű eredményt ért el, 21 csapat közt 
dobogós helyre kerültek.
 A verseny jó hangulatban zajlott, ezt bi-
zonyítja, hogy a csapat megfogadta: jövő-
re ott lesz az országos versenyen.

ÖTE

Ù Jövőre ott leszünk az országoson!

2012. június 10. (vasárnap) – Gyömrő, Szabadság tér

FŐDÍJ: 100.000 Ft PÁTRIA Takarékszövetkezet bankkártyán

Főtámogató:

21.
 

  ELŐNEVEZÉS:
www.gyomroksz.hu/nevezes

TOVÁBBI DÍJAK:
10 db 50.000 Ft
PÁTRIA Takarékszövetkezet  
bankkártyán

1 db MOUNTAIN BIKE
kerékpár és még sok  

értékes tárgynyeremény
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A gyerekek képzelete szárnyakra ka-
pott, vitorlás hajót készítettek fla-
konokból, ékszereket papírból, 

pénztárcát és táskát textilből, seprűt vizes-
palackból, repülőt és autót fogkrémes tu-
busból és gyógyszeres dobozokból.
 Az elkészült tárgyak kiállításra kerültek 
az iskola második emeletén. 
 A következő feladatban a gyerekek kor-
csoportonként kaptak néhány útmutatást, 
hogy hogyan és miképp készülhetnek fel az 
környezetvédelmi teszt helyes kitöltéséhez. 
Mind a gyakorlati, mind az elméleti felkészü-
léssel igyekeztünk felkelteni az érdeklődé-
süket és ráirányítani a figyelmüket a környe-
zettudatos életre. A Föld napját megelőző 
időszak lázas készülődéssel telt. A környe-
zet-ismeret és a magyar órák teret engedtek, 
hogy a gyerekek már meglévő ismereteiket 

szélesítsék és mélyítsék föld, tűz, víz, levegő 
témakörökben. A rajzórák pedig utat nyitot-
tak a művészi kifejezésnek, a gyerekek pla-
kátok megtervezésével hívták fel a figyel-
met Földünk megóvásának fontosságára. 
 A környezetvédelmi verseny két terem-
ben zajlott. Az 1-2. osztályos tanulók Geérné 

Szenyán And rea ta-
nárnővel a nagyob-
bak pedig (3-4. osz-
tályosok) Ha ra iné 
Schweitzer Zsuzsan-
na tanárnő vel ké-
szültek. A teszt 

kér dései a Föld Naprendszerbeli elhelyezke-
désével kezdődtek, majd kitértek a légkörre, 
kontinensekre. Érintették a levegő tisztasá-
gának fontosságát és hangsúlyozták a legna-
gyobb szennyezőerőket. A teszt elemezte a 

víz fontosságát, felhasználhatóságát és a víz-
szennyezés megakadályozását. A talaj meg-
óvása érdekében játékos komposztálás zaj-
lott és ismertették a talajpusztító tényezőket. 
A teszt kitért a megújuló energiaforrásokra, 
melyek kimeríthetetlenek és nem szennye-
zik a környezetet. Végül a szelektívhulladék-
gyűjtés és a természetvédelmi területek sem 
maradtak ki. A verseny alatt olyan gyermek-
dalokat hallhattak a versenyzők, melyben ál-
latok és növények szerepeltek. Ezzel is köze-
lebb érezhették magukat a természethez. 
 A gyerekek játék közben szereztek ko-
moly ismereteket, amelyek reményeink 
szerint beolvadnak majd a mindennapi te-
vékenységeikbe, és ezzel kedvezően befo-
lyásolják Földünk jövőjét. 

Harainé Schweitzer Zsuzsanna 
és Geérné Szenyán Andrea

Környezettudatos nevelés

Beszédes siker

Április 20-án környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt az alsó tagozatos kisdiákok. Fel-
adatként kapták, hogy hulladék anyagokból készítsenek használati- vagy dísztárgyakat. 

Azt gondolom, nem vagyok elfogult akkor, amikor kimon-
dom, hogy a szívügyének tekinti az iskola vezetése és a tan-
testület a nehéz helyzetben lévő gyermekek segítését, 
méltó nevelését. Mindenkor figyel a tehetségekre és meg-
ragadja a lehetőséget a tanulók megmérettetésére.

Oktatási intézményünk diákjai évek 
óta résztvevői a Péchy Blanka által 
alapított – Kazinczy nevével fém-

jelzett – „Szép Magyar Beszéd” versenynek.
 Az iskolai forduló győzteseivel (Hera 
Szilvia 5/z, Pongó Kevin 5/b, Botlik Bence 
Béla 6/z, Darab Vivien 7/b, Hajnal Cintia 8/z) 
február 2-án ott voltunk a Mendén meg-
rendezett megyei vetélkedőn.
 A résztvevők egy szabadon választott 
20–21. századi prózai mű felolvasásával ké-
szültek. A verseny 
második részében 
egy kötelezően ki-
jelölt szöveget ad-
tak elő, melynek so-
rán igazán kiderült, 
hogy milyen a szö-
vegértéssel, hangképzéssel, hangsúlyozá-
si képességgel rendelkeznek a gye rekek.
 A mendei iskola szakavatott módon, jól 
szervezetten, barátságos környezetben várta 
a résztvevőket. A többórás verseny után óriá-
si izgalommal vártuk az eredményhirdetést.
 Az 5-6 osztályosok közül Hera Szilvia 5. 
helyezett lett (felkészítő tanára: dr. Kövérné 

Sándor Erzsébet). A 7-8 osztályosok verse-
nyét Hajnal Cintia nyerte meg (felkészítet-
te: Nagy Sándorné tanárnő).
 Hajnal Cintia győzelmével lehetőséget 
kapott, hogy részt vegyen az országos ver-
senyen.
 Befejezésül egy megható eseményre 
került sor. Egy mendei nagymama külön-
leges ajándékát, Péchy Blanka által 1963-
ban dedikált kötetét adtak át a versenyben 
első helyezett diák felkészítő tanárának, je-
len esetben nekem.
 A meghatódottságtól nehéz volt meg-
szólalnom. Úgy gondolom, ez a könyv jel-
képesen minden kollégám tulajdona.
 Akkor úgy éreztem, ez lesz az egyik leg-
becsesebb kincsem, amit, még élek féltett 
szeretettel fogok őrizni. 

 De a tanítványom – Cintia – szemében 
csillogó büszkeség, hogy ezt az ő felkészítő 
tanára kapta, megváltoztatta elhatározá-
somat, végül úgy döntöttem, hogy Péchy 
Blanka kötetét annak a diáknak ajándé-
kozom „örök továbbadási kötelezettség-
gel”, aki iskolánk tanulói közül legközelebb 
megnyeri a megyei versenyt. Így is őrizve a 

nyelv kiváló képviselőinek megbecsülését, 
anyanyelvünk szeretetét.
 A március utolsó napján kezdődő három-
napos országos döntőt Kisújszálláson ren-
dezték meg. Hajnal Cintia itt is megmutat-
ta tudását. A Kazinczy-díj alapítvány Péchy 
Blanka Emlékére Kuratóriuma a Kazinczy-jel-
vény bronz fokozatával tűntette ki tanulón-
kat.
 Ez Cintia és intézményünk közös sikere. 
Jelenleg ő a legeredményesebb verseny-
zőnk. Cintiának további sikereket kívánunk 
a középiskolában és kérjük, hogy őrizze 
meg a magyar nyelv iránti szeretetét.

Nagy Sándorné felkészítő tanár                            

Ù Hajnal Cintia         

Igyekeztünk 
felkelteni az ér
deklődésüket.

Cintia és intéz
ményünk kö

zös sikere.
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Választókerületi körkép

„Jó irányba haladunk”
Az 1. választókörzet képviselője Füles József. Pártok és civilszerveze-
tek támogatása nélkül, független jelöltként nyert mandátumot a 2010-
es választáson. Megválasztása óta a Pénzügyi Bizottság elnöke.

Füles József, az 1. választókörzet képviselője

Az önkormányzati man-
dátumokért folytatott 
versenyfutás felfokozott 

hangulata az idő múlásával a 
feledés homályába vész. Ma 
már azon dolgoznak a megvá-
lasztott képviselők, hogy ígé-
reteiket valóra váltsák. A ciklus 
végén pedig leszüreteljük az 

elvégzett munka gyümölcsét. 
Azt a kézzelfogható, szemmel 
látható és szellemileg érzékel-
hető fejlődést, amit a képvise-
lő-testület tagjai mandátumuk 
lejártával maguk mögött hagy-
nak. Nekünk, városlakóknak.    
 Telik-múlik az idő, lassan el-
érkezünk az 2010–2014-es ön-

Ù

H ogyan jellemezné a vá-
lasztások óta eltelt idő-
szakot, melyek azok a 

fejlesztések amelyeket a ma-
gáénak érez?
 – Először is köszönöm a le-
hetőséget, hogy az újság ha-
sábjain keresztül megnyilvá-
nulhatok. 
 A képviselői munkámat te-
kintve a 2011-es év zsúfolt, de 
érdekes volt. A választások óta 
eltelt időszak egyik legfonto-
sabb döntése az üllői városköz-
pont fejlesztése. Ez a beruházás 
hosszú távon meghatározza a 
város jövőjét. A központ meg-
újítása további fejlesztéseket 
generálhat a városban. Arra 
gondolok, ha egy vállalkozás 
Üllőn  szeretne letelepedni és 
jobban szétnéz a városban, ak-
kor más szemszögből tekint 
majd a településre, ha látja a 
hangulatos, szép központot és 
remélhetőleg sokkal nagyobb 
kedvvel választja Üllőt vállal-
kozása székhelyéül, mint ten-
né azt a mostani városkép lát-
tán. A tervek megvalósításához 
természetesen arra is szükség 
van, hogy végre kilábaljunk a 
gazdasági válságból. Ha jövő-
re még nem is várható óriási 
fellendülés néhány éven belül 
egészen biztosan be fog indul-
ni a gazdaság motorja. Akkor 
pedig várható, hogy Üllő ismét 
vonzó településsé válik a befek-
tetők számára. Az eddigi mun-
kám másik fontos momentu-
ma  volt amikor polgármester 
asszonnyal Kína Tancsiangkou 

(Danjiangkou) vá  rosában jár-
tunk. Üllő és a kínai település 
között testvérvárosi megálla-
podás jött létre, melynek ered-
ménye, hogy a kínaiak Üllő 
peremén szeretnék felépíte-
ni Európa legnagyobb tai-chi-
központját. Sajnos ezek a ter-
vek halványodni látszanak a 
Magyarország–Kína közti kap-
csolatok elhidegülése miatt. 
Hallani lehet, hogy az ország 
szeretné ezeket a kapcsolato-
kat újra megerősíteni. Remé-
lem, hogy sikerülni fog és újra 
egy asztalhoz ülhetünk a kínai 
küldöttekkel, mert ebben a be-
ruházásban is nagyszerű lehe-
tőségek rejlenek. 

 Nagy eredménynek tartom, 
hogy Üllőn 22 utca kapott szi-
lárd burkolatot. A fiataloknak is 
több ízben kedveztünk, a válasz-
tókörzetemben például meg-
épült a BMX-pálya, a települé-
sen, pedig két szabadidőparkot 
is kialakítottunk ahol szabadon 
sportolhat bármely korosztály. 
Ezenkívül fontos megemlíteni, 
hogy felújítottuk az óvodáinkat. 
Nagyjából ezek az eltelt időszak 
fontosabb pillanatai, amelyek-
ben részt vettem. 

– A jövőt illetően mire számít-
hatunk?
 – Az idei év a városközpont 
beruházásról fog szólni, ami 

egészen a Malom utcáig terjed. 
A posta mellett található terüle-
ten egy három üzlethelyiséget 
magába foglaló szolgáltatóhá-
zat is felépítünk, illetve parko-
lókat is kialakítunk a területen.  
A városközpontról már beszél-
tem, talán még annyit tennék 
hozzá, hogy az új épületen kí-
vül zöldövezetek is kialakításra 
kerülnek, sokkal hangulatosab-
bá téve a Templom teret. Ösz-
szességében úgy érzem, hogy 
jó irányba haladunk. A 2011. évi 
zárszámadáskor megállapítot-
tuk, hogy Üllő vagyongyarapo-
dást ért el. Ennek persze ára van, 
mert sok beruházást hitelből 
biztosítunk. A hiteleket azért 
merjük felvenni, mert tudjuk, 
hogy megvan mindre a fedezet. 

– Annyi szó esett a városköz-
pontról, de mi történik miután 
elkészült a beruházás? Min-
denki hátradőlhet a székében, 
készen van a város?
 – Nem, szó sem lehet róla. 
Vannak távlati elképzeléseink. 
Van egy városfejlesztési cégünk 
szakérő kollégákkal. Ha a beru-
házás lezárul, akkor hozzá kell 
látnunk az egészségház felújítá-
sához. További lépésként terv-
ben van az egészségház mö-
götti terület fejlesztése. Abba 
az irányba szeretnénk a város-
központot bővíteni és a későb-
biekben akár egy kulturált pi-
acot kialakítani. Ez a piac  nem 
csak a megjelenésében lesz kul-
turált, hanem az árufelhozatal-
ban is. Szeretnénk, ha a helyi és 
a környékbeli gazdák, termelők 
jelennének meg az áruikkal hét-
ről-hétre. Ez a fejlesztés azon-
ban a távolabbi jövő része. A 
terepet mindenképpen szeret-
nénk előkészíteni a fejlesztés-
hez, ha másnak nem, hát az utó-
dainknak.   

Varga Norbert

kormányzati ciklus derekára.  
A félidő kiváló alkalom arra, 
hogy a képviselő-testület tag-
jai számot adjanak eddig elvég-
zett munkájukról és elmondják 
a hátralevő 2 évre vonatkozó 
terveiket, elképzeléseiket. Az 
elkövetkező hónapokban sor-
ra vesszük a képviselőket, önök 

pedig lapszámonként két be-
szélgetést olvashatnak majd. A 
sort a város alpolgármestere 
és polgármestere zárja – remé-
nyeink szerint októberben. So-
rozatunkat az 1. és 2. számú vá-
lasztókörzet képviselőivel, Füles 
Józseffel és Fazekas Violettával 
indítjuk. 
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Új helyre költöznek a hivatali ügyintézők

A fiatalokat is képviselem
Fazekas Violettát – a Fidesz jelöltjét – fiatal kora ellenére 2010-ben másod-
szor választották a 2. választókörzetben önkormányzati képviselővé. Megvá-
lasztása óta az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöke.

Fazekas Violetta, a 2. választókörzet képviselője

M i történt 2010-óta, 
me lyek azok a fej-
lesztések amelyeket 

szívesen emel ki a 2 év munkás-
ságából?
 – A testület megválasztása 
után talán az első jelentős do-
log az útprogram befejezése 
volt. Ennek hála a körzetemben 
és az egész településen jó álla-
potúak az útjaink. Fontos, hogy 
a fiataloknak is próbálunk a 
kedvében járni, ezért építettük 
meg a két szabadidőparkot, il-
letve a BMX-pályát. Azóta nagy 
megelégedéssel használja a fi-
atalabb korosztály a szabad-
időparkokat az idősek is egyre 
többször igénybe veszik. 

– Az ifjúságot említette. Hogy 
áll a bizottsági feladatok 
e gészségügyi és szociális ré-
sze?
 – Az egészségügyben bő-
ven van tennivalónk. A lakos-
ságszám folyamatos emelke-
désének köszönhetően egyre 
inkább szükségesnek látjuk az 
5. háziorvosi praxis kialakítá-
sát. Hamarosan az az idő is el-
érkezik, amikor a gyermekor-
vosok létszámát is emelnünk 
kell, mert egyre több az ellá-
tandó gyermek. Természete-
sen az orvosi praxisok kiala-
kításának anyagi vonzata is 
van, ezért ezeket a fejleszté-
seket csak akkor tudjuk kivite-

lezni ha a város költségvetése 
is engedi. Szociális területen 
is sok feladat vár megoldásra.  
A szociális kérelmek beérke-
zése miatt kéthetente ülése-
zik a bizottságunk. A lehetősé-
gekhez mérten mindenkinek 
igyekszünk segítséget nyújta-
ni, ennek ellenére is akadnak 
olyanok, akik kimaradnak a se-
gélyezésből.  

– A választókörzetében min-
den rendben van?
 – Szerencsés vagyok, mert 
nem ez a körzet a legproblé-
másabb. Ahogy már említet-
tem az útjaink viszonylag jó ál-
lapotban vannak. Nagyobb a 
baj a járdák minőségével. Sok 
panaszt hallok például kisgyer-
mekes anyukáktól, akik nem 
tudják a babakocsit végigtolni 
egyes járdaszakaszokon azok 
rossz állapota miatt. Az ön-
kormányzat erre a problémára 
a lakossági járdaépítési prog-
rammal kínál megoldást. A 
program segítségével a lakók 
pályázhatnak a járda elkészíté-
séhez szükséges alapanyagok-
ra, amelyet díjtalanul biztosít 
részükre az önkormányzat. A 
kivitelezést azonban a lakosok-
nak kell megoldaniuk. A prog-
ram eddig sikeresnek mond-
ható, évről évre egyre több 
pályázat érkezik a hivatal-
ba. Arra bíztatom a választó-
körzetemben élőket is, hogy 
pályázzanak ha rossz állapo-
tú a házuk előtt a járda. Fog-

janak össze a szomszédokkal 
és javítsák ki a hibás járdasza-
kaszokat. A városból kitekint-
ve, Hosszúberekeben is sze-
retnénk eredményeket elérni. 
A jelenlegi költségvetés nem 
teszi lehetővé, hogy több 10 
millió forintért gyalogátkelőt 
létesítsünk, a buszmegállók 
kivilágításáról viszont szeret-
nénk gondoskodni. 

– Összefoglalná, melyek azok 
a fejlesztések, amelyeket a 
mandátumából hátralevő idő-
szakban szeretne megvalósí-
tani?
 – A fiatalok részére szeret-
nék minél több és tartalma-
sabb programot. Egészség-
ügyi területen – lehetőség 
szerint – növelnünk kell a há-
ziorvosi praxisok számát. To-
vábbra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk a szociálisan rászorultak 
segítésére valamint keresem a 
megoldást a hosszúberki lakók 
problémájára. A ciklus végéig 
e problémák megoldása a leg-
fontosabb.

Varga Norbert

Ù

Fontos, hogy a fiata
loknak is próbálunk 
a kedvében járni, 
ezért építettük meg a 
két szabadidőparkot 
illetve a bmxpályát. 

Településünkön megkezdőd-
tek a városközpont kivitelezési 
munkálatai, amelynek során le-
bontásra kerül a polgármesteri 
hivatal „A” épülete és az ügyfél-
szolgálati iroda.
 Az építkezés alatt az ügyfél-
szolgálati iroda működése szü-
netel, ügyintéző munkatársaink 
azonban ügyfélfogadási idő-
ben az alábbi helyszíneken áll-

nak a lakosság rendelkezésére:
 Az építéshatósági iroda a Hu-
mán Szolgáltató Központ (Ócsai 
út 8. szám alatti) épületében.
 Az adócsoport, valamint az 
anyakönyvi és népesség-nyil-
vántartási ügyintéző a polgár-
mesteri hivatal „B” épületében 
(az építéshatóság eddigi he-
lyén).
 A hatósági iroda többi mun-

katársa (szociális és gyámügyek, 
hagyatéki ügyek, birtokvita, ál-
lattartással kapcsolatos ügyek) 
az egészségház épületének 
emeletén, a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálat korábbi helyi-
ségében.
 Ügyeiket a következő ügyfél-
fogadási időben intézhetik: hét-
fő: 13-17.30, szerda: 8-12 és 13-
15.30, péntek: 8-12.

 A változásokkal kapcsolatos 
további információkért a por-
taszolgálatot teljesítő, valamint 
ügyfél-irányítási feladatokat el-
látó munkatársainkhoz fordul-
hatnak, illetve a 29/320-011
telefonszámon érdeklődhetnek.
 Az esetleges kényelmetlen-
ségek miatt szíves megértésü-
ket kérjük.
 Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző
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Váradiék idén arra lettek figyelmesek, 
már nem kell a külterületekig sétál-
niuk ahhoz, hogy kutyáik kéretlen 

vérszívókkal a bőrükben térjenek haza, a 
kullancsok már a belterületek peremén is 
megjelentek. Váradi Balázs – hogy a veszély-
ről értesítse a város lakóit – levelével az ön-
kormányzathoz fordult.
 – Rendszeresen sétáltatjuk kutyáin-
kat Üllő belterületén és a kutyasétáltatás 
szempontjából valamivel nyugodtabb ha-
tár menti utakon. Mivel Budapest és környé-
ke fokozottan kullancsveszélyes területnek 
minősül, ezért kifejezetten ügyelünk arra, 
hogy se a kutyák, se mi magunk ne érintkez-
zünk az utakat övező növényzettel. Hogy 
csak példaként említsem, előfordult, hogy 
elegendő volt a Maglódi út végét elhagyni, 
vagy a Spar-raktár felé vezető Zsaróka utcá-
ban letérni az útról, hogy utána tömegesen 
söpörjük le a kullancsokat a kutyákról – áll 
a levelében, majd írója arra is kitért, hogy 
mely területeken észlelt kullancsveszélyt.
 – Széchenyi utca és Állomás utca keresz-
teződésénél lévő vasúti átkelő melletti füves 
területen.
 – Az előbb említett átkelőhelytől pár 
méterre található, Liszt Ferenc utcára leve-
zető kis tíz méteres füves sávon.
 – Az állomás melletti füves területen.

Kullancsveszély

Erdőtakarítás

Váradi Balázs – üllői lakos – és családja gyakran sétáltat-
ja kutyáit az Üllőt körülölelő természetben. Megszokta, hogy 
a séták után kedvencei bőrében gyakori vendégek a kullan-
csok, ezért csak óvakodva érintkeznek a növényekkel. 

Sajnos az Üllő környéki erdőkbe – az elszánt küzdelem ellenére – min-
den évben jelentős mennyiségű, illegálisan lerakott hulladék kerül ki. 

 A kullancsok által okozott betegségeket 
nem szabad félvállról venni. A vérszívó para-
ziták orvosi jelentőségéről a következő szö-
veget olvashatjuk a Wikipédián:
 „Az emberre jutott kullancs a ruhán, 
majd a bőrön észrevétlen haladva a vérszí-
váshoz kedvező helyet keres az emberi tes-

ten. Gyakran a haj-
ban, a fülek mögött, 
vagy például a vég-
tagok tövének haj-
lataiban állapodik 
meg. Szájszervével 
kis sebet vág a bő-
rön, rögzíti magát és 
vért szív. Ez a rögzült, 

táplálkozó életszakasz napokig is eltarthat, 
majd a vérrel teleszívott kullancs elhagyja 
az embert és rejtekhelyet keres.
 Az emberek rendszerint még a vérszí-
vás előtt, vagy a vérszívási szakasz kezde-
tén megtalálják és eltávolítják testükről a 
kullancsot. 
 A legtöbb kullancs emberi kórokozó-
kat nem hordoz. Ha a kullancs mégis fer-
tőzött, akkor is kicsi az esélye annak, hogy 
a kórokozók már a vérszívás kezdeti szaka-
szában a sebbe jussanak. Olykor azonban 
mégis súlyos következményekkel járó fer-
tőzéseket, például Lyme-kórt vagy vírusos 

agyvelőgyulladást (kullancsencephalitist) és 
agyhártyagyulladást terjesztenek emberre.”
 Nyugtalanító, hogy a kullancsok a bel-
területeken is egyre elterjedtebbek. A ha-
zánkban elterjedt kullancsok úgynevezett 
két vagy többgazdás paraziták. Életük során 
kettő vagy több gazdaegyed testéből táp-
lálkoznak. Miután a gazdaegyedből elegen-
dő mennyiségű táplálékot szívtak magukba 
elhagyják annak testét és búvóhelyet keres-
nek. Ha a gazdaegyed épp sétán résztvevő 
házi kedvencünk, máris esély van arra, hogy 
a gazdatest elhagyása után kertünkben ke-
res menedéket a kéretlen vendég. Ezért a 
természetet ritkán látogatók is ki vannak 
téve a vérszívók támadásának. Ezt Váradi Ba-
lázs is jelezte levelében:
 – Aki nem járja a természetet, az sincs 
tökéletes biztonságban, ugyanis rendsze-
res irtás hiányában a határszélről kertjeink-
be a kóborló macskák, a madarak, a gyíkok, 
vagy épp a sünök által is bejuthat a parazi-
ta, ahol egy jóllakott kullancsnőstény több 
ezer petét rakva a kertünket földi paradi-
csomból pokollá változtathatja. Figyelembe 
véve, hogy a kikelt kullancsok akár évekig is 
várhatnak egyetlen csepp táplálék nélkül is, 
nem elhanyagolható a veszély.
 Üllőn is valós veszély a kullancsok jelen-
léte. Mielőtt engednénk a természet hívó 
szavának és felkerekednénk egy könnyed 
sétára a határban, vagy hosszabb, erdei tú-
rára mennénk családunkkal esetleg baráta-
inkkal, tájékozódjunk a kullancsok ellen al-
kalmazható védekező módszerekről. Ahogy 
az élet minden területén, úgy ebben az 
esetben is célravezetőbb a megelőzés, mint 
elkeseredetten kapkodni, amikor már meg-
történt a baj. 

Varga Norbert 

Ù Nem csak vadászatból áll az életük

Az Üllő–Vasad Természetvédelmi Va-
dásztársaság idén, április 21-én is 
megszervezte szokásos tavaszi nagy-

takarítását a vadászterülethez tartozó er-
dőkben.
 A borongós szombati reggelen a vadász-
házban összegyűltek a vadászok, az önkén-
tes, környezettudatos polgárok és néhány 
önkormányzati dolgozó, majd egy tartalmas 
reggeli után nekiláttak felszámolni a több 
helyen hatalmasra hízott szeméthalmokat.
 Az eleinte szemerkélő eső szerencsére 
az akció kezdetére elállt, így aztán már eső-
kabát nélkül pakolhattuk a teherautókra és 
konténerekbe a rengeteg háztartási hulla-
dékot, autóalkatrészt, sittet, kibelezett hűtő-

ket, tévéket és egyéb, sokszor gyomorforga-
tó tartalmakat.
 Végül 7-8 púpozott konténer telt meg az 
összeszedett hulladékkal. A jól végzett mun-
kát a résztvevők kora délután egy, a vadász-
házban jó hangulatban elfogyasztott őzgu-
lyással nyugtázták. Ezúton is köszönjük az 
Üllő–Vasad Természetvédelmi Vadásztársa-
ságnak a takarítási akció megszervezését, a 
bőséges reggelit és a finom ebédet!
 Csak remélni tudjuk, hogy azok is olvas-
sák ezt a cikket, akik felelőssé tehetők azért, 
hogy a konténerszám összeszedett holmik 
a természetbe kerülnek a legális hulladékle-
rakók helyett. Tudjuk, hogy a kibelezett hű-
tők és tévék erdőben és szántóföldön lando-

lásáért kik a felelősek, bár tettenérés híján 
sajnos az intézkedésben megvan kötve a 
kezünk. Azt viszont nem értjük, hogy a be-
zsákolt háztartási hulladékok miért kerülnek 
ki erdeinkbe, hiszen ettől még ugyanúgy fi-
zetni kell ingatlanonként a közszolgáltatási 
díjat. Így azonban még az erdőtakarítás árát 
is a lakosság fizeti meg.

Fehér Imre, alpolgármester

Kullancsok 
már a belterü
letek peremén 
is megjelentek.
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Komposztálás házilag
Miután változtak az avarégetés szabályai és kevesebb idő áll rendelkezésre a kerti hulla-
dék effajta eltüntetésére, érdemes áttekinteni a komposztálás alapvető szabályait.

Hazánkban egy átlagos állampolgár 
évente körülbelül 300 kg hulladékot 
termel. Ennek a háztartási hulladék-

nak jelentős hányada, kb. 30%-a komposztál-
ható szerves anyag. Évente egy háztartásban 
tehát kb. 100 kg olyan hulladék keletkezik, 
amellyel csökkenthető lenne a lerakással ár-
talmatlanított hulladékmennyiség, ez pedig 
települési szinten jelentős csökkenést ered-
ményezhetne a lerakási díjakban, amellyel 
rövid idő alatt csökkenne a háztartásonként 
fizetendő szemétszállítási díj is.
 A komposzt tulajdonképpen mestersé-
ges humusz, ami a növények számára nél-
külözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. A 
komposzt előnye, hogy javul tőle a talaj 
szerkezete, ami elősegíti levegőzését, sötét 
színe segíti a talaj felmelegedését, jelentős 
vízmegkötő képessége miatt javul a talaj víz-
háztartása, javul a talaj termékenysége.
 Kiskertekben a leggyakrabban alkalma-
zott eljárás a prizmás komposztálás. Ennél az 
eljárásnál az előzetesen összegyűjtött szer-
ves hulladékot, amikor az kellő mennyiség-
ben rendelkezésre áll, a szabad talajfelszí-
nen összerakják, kisebb halomba rendezik 
és úgy érlelik.
 A másik eljárás a silókomposztálás. Szűk 
helyen, kicsi kertekben gondot okozhat a 
hely hiánya, a prizmáknak pedig elég nagy 
a helyigényük. A silós komposztálással a 
komposztot jóval magasabb rétegekben le-
het elhelyezni és ezzel jelentős helyet lehet 
nyerni. A tömörebb forma azzal az előnnyel 
is jár, hogy kisebb a fajlagos felülete, így job-
ban fel tud melegedni, aminek fontos sze-

repe van a szerves anyagok lebomlásában. 
Hátránya azonban, hogy így nehezebb átré-
tegezni.
 A komposztálásra szánt anyagot mindkét 
eljárás esetében jó vízelvezetésű, árnyékos 
helyre helyezzük, majd a feltöltést az alábbi 
rendben végezzük el.
 A komposztáló aljára tegyünk valamilyen 
durva anyagot, például faaprítékot, hogy a 
levegőzést alulról biztosítsuk. Erre – ha már 
korábban készítettünk – rakjunk egy kevés 
komposztot a folyamat gyorsabb beindítása 
érdekében, de egy kevés termőföld is meg-
teszi. Erre rétegezzük a konyhából és a kert-
ből kikerülő különböző fajtájú szerves hulla-
dékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben 
gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, 
tehát szénben gazdagabb anyagokat réte-
gezzünk. A gyorsabb lebomlás érdekében 
ajánlatos a komposztálóba kerülő anyago-
kat és az aljára kerülő faaprítékot is 5 cm-nél 
kisebb darabokra aprítani.
 A rétegek közé adalékanyagokat szórha-
tunk, melyek javítják a komposzt minőségét. 
Adalékanyagként használhatunk földet, vagy 
kőzetlisztet. Ezek jó megkötő ké pes sé g ük   nél 
fogva ártalmatlanítják az esetleges helyte-
len kezelés miatt keletkező, kellemetlen sza-
gú gázokat. Savanyú talajoknál jó talajjavító 
a mészkő (CaCO3 tartalmú agyagásvány), a 
márga és a dolomit őrölt formában. Gipszet 
használhatunk a szikes talajoknál, mert sem-
legesíti a lúgosságot.
 Komposztkészítésnél fontos a keverés és 
az átrakás! Amikor megtelt a komposztgyűj-
tőnk, jól összekeverjük és beállítjuk a ned-

vességtartalmat. Utána 4-6 hétig nem nyú-
lunk hozzá. Ekkor beindul a lebontási fázis, 
melyben 50˚C körül gombák, sugárgombák, 
65˚C fölött spórás baktériumok végzik a cuk-
rok, fehérjék, keményítő lebontását. A bom-
lási folyamat első szakaszának végén (5-6. 
hét) keverjük ismét össze a komposzthal-
mot. A komposztban a hőmérséklet folya-
matosan csökken és a halom benépesül ta-
lajlakókkal (férgek, ezerlábúak, ugróvillások, 
ászkák, atkák), az anyag lassan megsötéte-
dik. Ez a friss komposzt, ami a növények gyö-
kerei számára még nem elviselhető.
 A friss komposzt még egy érési fázison 
megy keresztül. Ebben a szakaszban a földi-
giliszták lazítják, keverik az anyagot. A folya-
mat végén kialakul az érett komposzt, amely 
bárhol a kertben felhasználható.
 Ha nem használjuk fel azonnal az érett 
komposztot, a keverést 6-8 hetente ismétel-
jük meg.
 A keverések alkalmával a marokpróbá-
val tudjuk ellenőrizni, és szükség esetén be-
állítani a nedvességtartalmat. Ez azt jelen-
ti, hogy ha a komposztot összenyomva vizet 
tudunk belőle kipréselni, túl nedves, ha vi-
szont az anyag szétesik, akkor túl száraz. Ak-
kor optimális, ha összetapad, de az ujjunkkal 
mégis könnyedén szét tudjuk morzsolni.
 Végül ne feledjék, hogy a komposztot 
rendszeresen ellenőrizni kell! Jó kertészke-
dést kívánok!
 Az Öko-Fórum Alapítvány kiadványaiból 
a Kötháló által szerkesztett anyag alapján 
összeállította:

Oltványi János környezetvédelmi referens

Az áprilisi akció a Gyömrői–Ócsai és a 4-es 
illetve 400-as út menti területek, pihenők, 
árkok, parkolók megtisztítására irányult.
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén 
nyolcadik alkalommal tartotta meg orszá-
gos szemétgyűjtő akcióját. A Föld Napja 
alkalmából szervezett eseményen önkor-
mányzatunk ismét számított a természet-
védelemért és környezetünk állapotának 
jobbá tételéért elkötelezett civil szerveze-
tek és önkéntesek részvételére.
 Az immár hagyományos tavaszi sze-
métgyűjtéshez a Magyar Közút Zrt. in-
gyenesen biztosította a védőkesztyűt, a 
szemétgyűjtő zsákot és a láthatósági mel-
lényt.
 A meghirdetett időpontra összesen 16 
fő gyűlt össze, akik elsősorban az Ócsai 

út külterületi szakaszát és a Zsaróka út 
környékét igyekeztek megtisztítani az út 
mentén, pihenőkben és árkokban össze-
gyűlt, elképesztő mennyiségű szeméttől.

 Az elszórt mennyiség alapján a sze-
métszedést nem csak a Föld napján, ha-
nem még heteken keresztül minden nap 
lehetne folytatni az utak mellett, de így is 
és ezúton is köszönjük a részvételt a Ruha-
ipari Természetjáró Egyesület és a Vörös-
kereszt Üllői Szervezete tagjainak, mert 
a 27, levélben megkeresett civil szervezet 
közül csak e két szervezet vett részt az ak-
cióban!
 Különösen fontos ezt megjegyezni 
azért is, mert szívesen láttunk volna sok-
sok ereje teljében lévő fiatalt az akcióban, 
hiszen az út menti mély árkokban különö-
sen nehéz a mozgás. Lelkiismereti okokból 
is örültünk volna a fiataloknak, hiszen nem 
valószínű, hogy éppen azoknak a termé-
szetvédő és segélyszervezeteknek a tagjai 
szórták az autóikból az árkokba a szeme-
tet, akik most éppen összeszedték.

Oltványi János környezetvédelmi referens

Szemétszedés a Föld napján
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Megújult az üllői labdarú-
góklub az Üllő SE weboldala 

– tudtuk meg Király Zoltántól, 
az egyesület elnökétől. A hon-
lapon naprakész információkat 
olvashatnak a szurkolók a csa-
pat mérkőzéseiről, friss híreket 
tudhatnak meg az egyesület 
háza tájáról és böngészhet-
nek a folyamatosan megúju-
ló fényképek között. A webol-
dalon olvashatják a 100 éves 
múlttal büszkélkedő Üllő SE 
történelmét az alapítás évétől 
egészen napjainkig. Az oldal 
elérhető a www.ullose.hu in-
ternetcímen. 
 A labdarúgóklub veze-
tése minden héten, kedden 
és szerdán 18 órától várja az  
1996–2000 között született, fo-

Várják a focizni vágyókat

Országos döntőben a kézis lányok

cizni vágyó gyermekek és szüle-
ik jelentkezését. 
 – Szeretnénk, ha minél több 
labdarúgást kedvelő gyerme-
ket ismerhetnénk meg. Az a cé-
lunk, hogy megerősítsük az U13 

Üllő felnőtt labdarúgói

korosztályos csapatunkat, illet-
ve szeretnénk U15-ös csapatot 
is indítani. Ahhoz, hogy az üllői 
labdarúgás hosszú távon ered-
ményes maradjon az egyesü-
letnek megfelelő utánpótlásra 
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Az üllői Városi Sportcsarnokban 
Vecsés, Gyömrő, Sülysáp és Üllő 
részvételével rendezték meg az 
általános iskolák közötti területi 
kézilabda-bajnokságot.
 Az üllői lányok kitartó és 
ügyes játékukkal továbbjutottak 
a megyei területi versenyre, ahol 
Abonnyal és Örkénnyel kellett 
megküzdeniük. Nagy erőfeszí-
tések árán továbbjutottak a me-
gyei döntőbe ahol Tököl, Csömör 
és Vác csapataival csaptak össze. 
Csapattagok (gól): Vámos Niko-

lett (2); Vá  mos Viktória (4); Jenei 
Liza; Kovács Veronika (4); Tódor 
Imola (6); Horváth Vivien (17); Da-
rányi Dóra (4); Bambach Berna-
dett; Erdősi Fatime. 
 Legtöbb gólt lövő és egyben 
legjobb játékos: Horváth Vivien 
8/a Legjobb kapus: Erdősi Fati-
me 7/z Edző: Csetneki Klára
 Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola kézisei most az április 
27-i országos területi versenyre 
készülnek, amelyet Budapesten 
rendeznek.  

Március 25-én, vasárnap 154 
résztvevővel rendezték meg 
a Hernádi Általános Iskola tor-
nacsarnokában a diák és gyer-
mek egyéni szabadfogású bir-
kózóversenyt a Hernád-kupát.  
Az üllői birkózók ismét jól szere-

Újabb birkózó sikerek

van szüksége. Nálunk jó helyen 
vannak a gyerekek, mozognak, 
fegyelmet és csapatszellemet 
tanulnak. Akárhogy is nézem, 
jobb ez, mintha az utcán kallód-
nának a tanítás után – nyilatkoz-
ta lapunknak Király Zoltán. 
 Bővebb információért hívja 
Király Zoltánt a 06-30/951-0782 
telefonszámon.
 Támogassa ön is adója 1 szá-
zalékával az üllői labdarúgást! 
Hozzájárulhat az Üllő SE sikere-
ihez, ráadásul ez most egy fillér-
jébe sem kerül!
 Az Üllő SE adószáma: 
19831679-2-13.
 Következő hazai mérkőzé-
sek: Városi Sporttelep, május 13. 
17 óra Üllő SE–János hida; má jus 
27. 17 óra Üllő SE–Dunaha rasz ti 
MTK.

varga 

Ù

peltek, diák korosztályban a ne-
hézsúlyú Németh László ért el 
első helyezést, a serdülő korosz-
tályban pedig a szintén nehéz-
súlyú versenyző Németh Tibor áll-
hatott a dobogó legfelső fokára.

Kovács János edző

Üllő idén is résztvevője lesz a 
Magyar Szabadidősport Szövet-
ség által rendezett legnagyobb 
lakossági sportjátéknak a Kihí-
vás Napja 2012 rendezvénynek.
 A sportesemény célja, hogy 
felhívja az ország lakosságának 
figyelmét a rendszeres testmoz-
gás és az egészséges életmód 
fontosságára. 
 A programban résztve-
vő települések május 23-án éj-
féltől este 9 óráig küzdenek a 
Magyarország legsportosabb 
települése 2012 címért. Az a te-
lepülés lehet a győztes, ahol a 
nap végén a legtöbben végez-
tek aktív testmozgást, résztve-

vőnként legalább 15 percen ke-
resztül. 
 A Kihívás Napja rendezvény-
hez csatlakoznak az Árpád Feje-
delem Általános Iskola diákjai, a 
rendezvényre várják Üllő vala-
mennyi lakóját is. 

varga

Kihívás napja 2012

Remi Szolnokkal
Az első félidő helyzetei alap-
ján több góllal kellett volna 
győznie csapatunknak. A sors 
viszont nem volt kegyes, a tu-
catnyi üllői lehetőség ellenére 
1 gólos szolnoki vezetéssel vo-
nultak az öltözőbe a csapatok. 
A második félidőben sem vál-
tozott a játék képe, az üllői fo-
cisták akarata érvényesült. De 
hiába a meddő mezőnyfölény, 
az egyenlítő gólra az utolsó 
percekig kellett várni. A rendes 
játékidő lejártát követő hosz-
szabbításban Roik István sza-

badrúgása mentette meg a 
csapatot. A mérkőzésen nyúj-
tott teljesítmény alapján akár 
nyerhetett volna az Üllő SE, de 
mint tudjuk, a futballt gólra 
játsszák ezért a szurkolóknak 
meg kellet elégedniük az 1:1-es 
végeredménnyel.
 Ezzel az eredménnyel az 
Üllő SE a tabella 8. helyén várja 
a folytatást. A szoros középme-
zőnynek köszönhetően a hát-
ralevő 7 mérőzésen lesz még 
idő a kijavítani a bizonyítványt.
 Üllő SE
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Hirdetés

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

Bádogos termékek
Alu-, színesalu-, HV- és 

vaslemezek, idomacélok 
(zártszelvények, betonvasak, 

térhálók) 
Segédanyagok

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

Fodrászat: Szalonunk L’ORÉAL referencia szalon.
•  Személyre szabott és egyéni szolgáltatásokkal várjuk 

a szépülni vágyókat. 
•  Ápoló hajfestékek (INOA, LUO 3D, MAJIREL stb.).
•  Fejbőr- és hajkezelések. Alkalmi kontyok és frizurák.
•  Hajhosszabbítás.
Kozmetika: Arc-, hátkezelések Ilcsi natur termékekkel, 
UV-mentes barnítás.
•  Kényeztető arc-, dekoltázsmasszázs, lávakövekkel is.
•  Arcvasalás, liftingelés, ultrahang, iontoforézis.
•  Fülbelövés.
•  Smink: alkalmi, esküvői, szalagavatóra (min. 3 fős 

csoportnak is), portfolió fotózásra.
Pedikűr, manikűr, műköröm a szépülni vágyóknak 
Gyógypedikűr:  
•  Cukorbeteg, érszűkületes lábak. 
•  Tyúkszem, gombás körmök kezelése.
•  Gyógyító, vagy esztétikai körömprotézis készítése.
•  Benőtt köröm kiemelése, szabályozása SPANGE-val.
•  Talpmasszázs. Külön szobában, teljes diszkrécióval.

Harmónia 
        Szépségszalon

www.szepsegszalonvecses.hu

H
Bejelentkezés: Vecsés, Fő u. 32.    Tel.: 351-319

Fodrászat:
Abonyi Antalné Erzsi mesterfodrász: 06-30/685-5808

Déri Anna fodrász: 06-20/423-5978

Kozmetika: Abonyi Bettina: 06-20/535-3530

Pedikűr: Szőkéné Herczeg Veronika: 06-30/842-0424

P ecze Pálné, született Pádár Marika né-
nit 92. születésnapja alkalmából áp-
rilis 16-án Hajcsár utcai otthonában 

Kissné Szabó Katalin polgármester köszön-
tötte. 

Szépkorúak köszöntése
Az idén ismét abban a megtisztelő feladatban részesültünk, hogy szépkorú üllőieket köszönthettünk.

 Marika néni Kenderesen született 1920. 
április 15-én. Családja, gyermekei, unokái 
és dédunokája körében él. Jó egészség-
nek örvend, jó kedélyű asszony. Olykor-
olykor, ha még ereje engedi elgyomlálgat 
a kertben.
 Szobájában az asztalon 8 porcelánan-
gyalka áll, annak jelképeként, hogy dol-
gos élete során 8 gyermeket hozott világra. 
Gondoskodó szeretetben felnevelt gyer-
mekei Üllő polgármesterétől hálaként kér-
ték édesanyjuk, Marika néni felköszöntését.
 Április 20-án töltötte be 90. életévét az 
üllői születésű Füleki Miklósné, leánykori 
nevén Boda Erzsébet.
 Erzsébetet Nagy Sándor utcai otthoná-
ban köszöntötte Kissné Szabó Katalin pol-
gármester.
 Erzsike néni egy gyermeknek adott éle-
tet, akit nehéz körülmények között nevelt 
fel. Lánya sajnos fiatalon, betegség miatt 
elhunyt, ezért idős napjaira unokája Zsu-
zsika fogadta őt magához.
 Kiegyensúlyozott, gondoskodó környe-
zetben nagyon jó szellemi és fizikai álla-
potban él.

 A köszöntést unokája szervezte Erzsi 
néninek, meglepetésként. 
 Mindkét ünnepelt szépkorú hölgy ré-
szére az önkormányzat és a város vala-
mennyi lakója nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket kívánunk. 

Üllő Város Önkormányzata

       H
ívjon a

06-70/607-4444

        
    számon!

350
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó

Ù

Ù
Pecze Pálné, született Pádár Marika

Füleki Miklósné, született Boda Erzsébet
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Apróhirdetés

Sportcsarnok programok

Csontmester (csontkovács) gyógymasszőr! Hív-
jon hogy ne fájjon! Kezelések már 1000 Ft-tól, ház-
nál is. Cím: 2225 Üllő Ecseri út 3. Tel.: 06-30/952-4875.

AUTÓSISKOLA ÜLLŐN! KRESZ + CD + Jegyzet  
10 000 Ft-tól, vezetés 2000-2500 Ft/óra tanfolya-
mok este és hétvégén is. www.herajogsi.hu,
tel.: 06-30/952-4875.

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

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

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

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 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. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal 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 Ál-
talános 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 sportcsar-
nok: 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

Értesítjük a lakosságot, hogy a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár állomány ellenőr-
zése befejeződött. Intézményünk május 
3-tól ismét szeretettel várja az olvasókat.

Pálmai Lászlóné könyvtárvezető

Újra nyit a városi 
könyvtár

Nyári tábor

Mirabell tánctábor

Magyar nóta 
és operett

A sportcsarnok májusi programjai nem 
csak a sport szerelmeseinek kedveznek.
 Május 10-én, este 19.30-kor Futsal NBI 
rájátszás. Szurkoljon ön is a helyszínen az 
Üllő FC Cső-Montage-nak! Május 12-én, 
10 órától az ifjúsági kézilabdások bajnoki 
mérkőzését, majd 12 órától a felnőtt kézi-
labdacsapat meccsét izgulhatják végig a 
mérkőzésekre kilátogatók. 
 Május 13-án sport helyett a kultúra köl-
tözik a csarnok falai közé, 15 órától operett 
és magyarnóta-műsor a sportcsarnokban.

 Május 19-én ismét a kézilabda kedvelői 
örülhetnek. 10 órától az ifi, 12 órától fel-
nőtt kéziseink játszanak bajnoki mérkő-
zést.
 Nem a sportcsarnokban, de a sport-
csarnok vezetése jóvoltából látható a Üllő 
Városi Sporttelepen (focipálya) május 8-án, 
17 órai kezdettel a Magyarország–Török-
ország női ifjúsági válogatott labdarúgó-
mérkőzés.  
 Kellemes időtöltést kívánunk!

nfo

Nyári tábort szervez az Üllői Diáksport 
Egye sület. Jelentkezni lehet 12 éves korig. 
 Helyszín: Városi Sportcsarnok. A táboroz-
tatás több turnusban történik, ezek várható 
időpontja: június 18-22, június 25-29, július 2-6.
 Érdeklődni a következő telefonszámo-
kon lehet: Prikrillné Erős Ildikó: 06-70/531-
0288 és Buzás Rita: 06-70/573-5901.

Szeretettel várjuk a gyerekeket 2012. au-
gusztus 6-10-e között minden nap 9-től 14 
óráig a nyári bejárós tánctáborunkba az Ül-
lői Közösségi Házba. A táborba kezdő és 
haladó tudásszinttel is lehet jelentkezni! 
Sok-sok zenével, tánccal, kondi edzéssel és 
érdekes koreográfiákkal várunk mindenkit! 
Ez a tábor nem a pihenésről szól, hanem a 
véget nem érő táncról, különböző stílusok-
ban: show-, disco-, és modern tánc.
 Érdeklődni: napközben az Üllői Közös-
ségi Házban lehet.  

A Hajnal Art Klub Egyesület május 26-án 
17-órai kezdettel operett és magyarnóta-
műsort rendez az Üllői Közösségi Házban. 
Fellépnek: Henk Marika, Hajnal Kálmán, 
Hentesné Julika, Homoki Tibor, Béresné Etel-
ka, Szűcs Sándor, Törőcsik Márta, Bolla Fe-
renc, Pék László. 
 A szünetben Zoltán Anikó citerázik.  
A zenét szolgáltatja Petrik Balázs, műsorve-
zető: Jámbor Barbara. Mindezt összeren-
dezgette: Hajnal Kálmán.Egy fergeteges vadnyugati hangulatú 

est, sörrel, grillhúsokkal, countrymu-
zsikával.
 A talpalávalót a The Jookers zenekar 
húzza, a belépő jelképes 500 Ft. A kon-
certet követően magyar és külföldi retro 
slágerekre mulathat a nagyérdemű!
 Helyszín Üllői Közösségi Ház. Idő-
pont: május 11. péntek, 19 óra. 
 Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak akik drága férjem és szerető édes-
apa, id. Ligetfalvi József temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak és utolsó útjára elkísérték.
 Külön köszönet az ALFA W. I. C. 95 
Kft dolgozóinak, Tündinek, Gábornak 
a lelkiismeretes, segítőkész munkáért.   

Köszönetnyilvánítás

Country  és vadnyugat
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Só
szoba

Cím:
Monori uszoda 

Monor, 
Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő–péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat–vasárnap:  
9-től 21 óráig

Előzze meg  
az allergiát,  
látogassa a   
monori sószobát!

A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát 
egyszerre két 
felnőtt,  
vagy egy felnőtt 
és két gyerek 
használhatja.

Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
Tel.: 06-70/325-6247 • Raktár címe: Üllő.

München étkező 
109  000 Ft

Kinga sarokszett 
223,5 x 203.5
135 000 Ft  

Monaco franciaágy
160 x200

64  600 Ft

Amszterdam dönthető fotellal
215  000 Ft

Alíz ülőgarnitúra  3+2+1
95 000 Ft 

Mercury ülőgarnitúra  
209  000 Ft

Csilla sarokszett 
203.5 x 193.5 
128  900 Ft 

Miami gardrób  
 2 m-es

89  000 Ft

étterem és panzió
Nicolette

Napi menü: 700 Ft
Vállaljuk
esküvők, osztálytalálkozók, 
bankettek, születésnapok,  
leány- és legénybúcsúk,  
céges ebédek és vacsorák  
teljes körű lebonyolítását.

Hidegtálrendelést felveszünk! 

Jöjjön el hozzánk üzleti 
partnerével reggelizni!

Ha nincs kedve kimozdulni, 

vagy családi, baráti összejövetelt 
szervezett, mi kényelmessé tesz-
szük Önnek a vendéglátás előké-
születeit, étlapunkról választható 
ételeinket házhoz is szállítjuk!

2200 Monor,  
Ady Endre út 38. 
Telefon: 06-29/414-524

Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig: 7–23.

19. heti menü 
2012. május 7. – május 13.

20. heti menü 
2012. május 14. – május 20.

Hétfő: Lebbencsleves;  
Kelkáposzta-főzelék, fasírt

Kedd: Zöldbableves;  
Sertéspörkölt, főtt tészta,  
savanyúság

Szerda: Paradicsomleves;  
Rántott csirkecomb, rizi-bizi

Csütörtök: Csontleves;  
Rakott burgonya

Péntek: Babgulyás;  
Túrós derelye

Szombat: Magyaros burgonyaleves; 
Svábpecsenye, rizs

Vasárnap: Hideg gyümölcsleves; 
Cordon bleu, sült burgonya

Hétfő: Májgaluskaleves; 
Burgonyafőzelék, sült virsli

Kedd: Zöldborsóleves;  
Csirkepaprikás,  
galuska

Szerda: Karfiolleves;  
Vasi pecsenye, tört burgonya

Csütörtök: Csontleves; 
Székelykáposzta

Péntek: Palócleves;  
Túrós csusza

Szombat: Lencseleves;  
Tarhonyás hús, savanyúság

Vasárnap: Orjaleves;  
Mátrai borzacska, kukoricás rizs

Rendezvények:

Várjuk cégek, irodák, raktárak, munka-
közösségek megrendelését. Kiszállítást 
vállalunk hétfőtől szombatig, melynek 
költsége a megrendelt mennyiség 
függvénye.

Kóstolja meg ízletes, 
háziasan elkészített 
napi menünket!
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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! Az első ingyenes!

Úgy dönt 
megvalósítja 

álmait? 
Legyen 
vonzó és 
egészséges! 

Anyák napi akció május 2 –  11. 
Ultrahangos zsírbontásra  

10 és 12 alkalmas bérlet féláron!
Az első alkalom 30’   3000 Ft

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.

2012. 05. 15-ig a 
hirdetés felmutatója 
nagy értékű szögletes 
mécsestartót kap a 
megrendelt síremléke 
mellé ajándékba!

Aktuális akciónkról érdeklődjön telephelyeinken vagy honlapunkon!

20 éves  
a zeneiskola
Áprilisban ünnepelte fennállásának 20. évfordu-
lóját a Harmónia Zeneiskola. Az önkormányza-
ti fenntartású intézményben 1992 óta vehetnek 
részt ének-zenei képzésen azok, akik szeretné-
nek jobban elmélyedni a muzsika világában. 

Hirdetés

A Harmónia Zeneiskola áp-
rilis végén két alkalom-
mal, 24-én és 26-án ün-

nepelte 20. születésnapját. Az 
ünnepi műsor programja válto-
zatlan volt a két időpontra az is-
kola szűkös befogadóképessége 
miatt volt szükség. 
 Az ünnepséget Hofbauer-
Mezei Márta igazgató nyitot-
ta meg. Beszéde során köszön-
tötte az iskola első igazgatóját, 
Pechtolné Kis Melindát, aki 18 évig 
irányította az intézményt. Az 
igazgatói köszöntő után Kissné 
Szabó Katalin polgármester szó-
lalt fel. Beszédében méltatta az 

iskola által elért szakmai és erköl-
csi sikereket és az önkormányzat 
további támogatásáról biztosí-
totta a jelenlévő vendégeket. 
 A nyitóbeszédeket a zene-
iskolai növendékek és tanárok 
koncertje követte majd a Kala-

pos Zenekar muzsikált. Az ünne-
pet a Mecénás Művészeti Klub 
kiállítása és kirakodóvására szí-
nesítette. 
 A Harmónia Zeneiskolát 
1992-ben szinte a semmiből te-
remtették meg.  Hamikus Ferenc-
né, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola igazgatója Pechtolné 
Kis Melinda zenepedagógust 
bízta meg az önálló intézmény 
szervezési munkáival. Az alapítás 
gondolatának pillanatában még 
nem állt rendelkezésre tanári kar, 
hangszerállomány vagy épület. 
 A zeneiskola ötlete az általá-
nos iskolában működő ének-ze-

ne tagozatos oktatás tovább-
gondolásának köszönhető. A 
zenetagozatos diákok és szüleik 
már 20 évvel ezelőtt igényt tar-
tottak a hangszeres oktatásra, 
amely az idő tájt kezdetleges for-
mában az általános iskola tanter-
meiben bontogatta szárnyait. A 
növekvő igényeket az akkori le-
hetőségek nem tudták kiszolgál-
ni, így kerülhetett sor az önálló 
intézmény kialakítására.
 A Harmónia Zeneiskola ala-
pítása jó döntésnek bizonyult, 
amelyet az elmúlt 20 év sikerei 
tovább erősítettek.

Varga Norbert    
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VII. Csülökfesztivál
Üllő Város Önkormányzata és az 
Üllői Általános Ipartestület más 
civilszervezetekkel együttmű-
ködve, hagyományőrzés cél-
jából június 2-án, szombat 
reggel 8 órai kezdettel meg-
rendezi a VII. Csülökfesztivált.  
A fesztivál csülökfőző verse-
nyén baráti társaságok indul-
hatnak. A nyersanyagról és a fő-
zéshez szükséges eszközökről, 
sátorról, padról, a csapatoknak 
kell gondoskodnia.
 A nevezés egyetlen feltétele, 
hogy az elkészített ételben vala-
milyen formában, jelen legyen a 
fesztivál névadója a csülök.
 Az elkészült ételeket 3 fős 
zsűri értékeli. A zsűri a hely-
színen elkészült ételt és a terí-

tést is pontozza. Az első három 
helyezett díjazásban részesül, 
minden résztvevő emléklapot 
kap. A versenyen különdíjakat 
is kiosztanak a szervezők. 
 A főzőversenyre jelentkez-
hetnek Tóth Bélánál, a fesztivál fő-
szervezőjénél a 06-20/979-4636 
telefonszámon. Jelentkezési ha-
táridő: május 25. Nevezési díj 
2500 Ft. További információt 
kérhetnek a Jobb-1 kávézóban, 
te lefon: 29/320-680. 
 A programra regisztráció 
8 órától 9 óráig lehet, meg-
nyitó: 9 óra. Zsűrizés 12.30-tól, 
eredményhirdetés 15.30-tól, 17 
órától pedig zenél a Jerzsele 
Family zenekar.
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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

MONOR

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szezon 
előtti  
nap-
szemüveg  
vásár!

Dioptriás 
sportszemüvegek  
felnőttek és gyerme-
kek részére.

Újdon-
ság!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres és orvosi szemvizsgálat. 
Kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

SzéP-kártya, 
Ticket Wellness-,
Ticket Service-, 
Ticket Compliment-  
utalvány elfogadóhely!
(részletek az üzletben)

Hirdetés
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Impresszumi

Az elidegenedettség modernkori 
„nép   betegség”. Az ipari forradalom 
óta egyre gyorsuló életvitelt foly-

tatunk. Ennek a folyamatnak az urbanizá-
ció sem tett jót. A civilizáció újabb és újabb 
vívmányai kényelmesebbé teszik az éle-
tünket, amelyek lássuk be, a legtöbb eset-
ben hasznosak. 

Összezsúfolva, elidegenítve

Hiába a vívmányok, az elmúlt évtizedek, 
évszázadok alatt a társadalom egyes réte-
geinek az élete tulajdonképpen mit sem 
változott. Rengetegen ma is nyomasztó 
iparvárosokban, vagy hatalmas és egyéb-
ként gyönyörű belvárossal rendelkező 
metropoliszok lepattant külvárosaiban él-
nek. Több százan összezsúfolva egy sok-
emeletes panel- vagy bérházban. Vidéki 
emberként mindig megdöbbentett a fel-
fedezés, hogy egy tömbházban annyian 
laknak, mint egy kisebb faluban. A lelkü-
ket is kidolgozzák, és talán eljutott a mo-
dern kütyük egy része a lakásaikba, de 
arról fogalmuk sincs, hogy ki lakik a ket-
tővel lentebbi szinten. Az embertársaink-
hoz való pozitív hozzáállás egyébként is az 
első lépés lenne az elidegenülés felszámo-
lása felé. A 21. századra kialakult viszonyok 
között már természetes, hogy sokszor a 
hátunk közepére sem kívánjuk a többi 
embert (alkalmanként még a családtagja-
inkat sem). Örülünk, hogy manapság már 
nagyon sok ügyet el lehet intézni anélkül, 
hogy egyáltalán szólni kéne valakihez (el-
tűntek a nem önkiszolgáló boltok és áru-
házak, ha pénzhez akarunk jutni elég egy 
automatába bepötyögni néhány számot, 
nem kell a bankos kisasszonnyal cseveg-
ni, sőt sok mindent otthonról, a világhálón 
keresztül is el lehet intézni, még a szék-

ből sem kell felállni), de vajon valóban jó 
ez? Nem társas lény az ember? Azért élünk, 
hogy egyedül kuksoljunk? 

Egyén és társadalom

Persze a problémának nem a szociális 
helyzet a gyökere. Aki kicsit jobban él, az 
sem törődik feltétlenül többet az ember-
társaival, aki pedig sokkal jobban él és sok-
kal többet (majdhogy mindent) megen-
gedhet magának, az főképp nem. Az idei 
télen is rengetegen vesztették életüket ki-
hűlés miatt. Sokakat az utcán ért a fagyha-
lál. Borzasztó leírni, de ezt már megszok-
tuk, jó pár éve Magyarországon is komoly 
probléma a hajléktalanság, de erről ké-
sőbb. Az viszont döbbenetes számomra az 
elidegenedés szempontjából, hogy meny-
nyien fagytak meg a saját otthonukban. 
Ehhez logikusan az szükségeltetik, hogy 
ezek az emberek napokig egyáltalán nem 
találkoztak senkivel. Valószínűleg sokan 
magányos idős emberek voltak, akiknek 
talán egyáltalán nincsenek rokonaik, na 
de hogy lehet az, hogy senki nyitotta rájuk 
az ajtót napokig? Azt gondolom, hogy egy 
egészséges társadalomban elvárható len-
ne, hogy ha van a környezetünkben egy 
idős, beteg, elhagyatott, magányos ember, 
akkor arra odafigyeljünk egy kicsit. Tény-
leg csak egy kicsit, tényleg nem kell senki 
más problémáját a nyakunkba venni, csak 
becsöngetni, és megkérdezni: Hogy va-
gyunk? Az időseknél egyébként is jellemző 
probléma, hogy feleslegesnek vagy kifeje-
zetten tehernek érzik magukat, pedig azt, 
hogy mi élhetünk (akárhogy is), mindig az 
előző generációknak köszönhetjük. Ha pe-
dig odáig jutottunk, hogy az egyén már 
annyira elidegenedett mindentől, hogy rá 
már nem számíthatunk, akkor a társada-

lomnak kell tennie valamit: olyan szociális 
rendszert építsünk ki, hogy ilyesmi ne tör-
ténhessék meg. 

Hogy van?

Persze, hogy dühítő, amikor toporognak 
előttünk a járdán, a mozgólépcsőn, de gon-
doljunk rá, hogy az a toporgó, ott előttünk, 
lehet, nem is érzékeli az, hogy mögötte va-
gyunk. Vajon tényleg ér annyit az a pár ti-
zedmásodperc, hogy ilyesmin idegesked-
jünk? Dühítő, amikor valaki a villamoson 
az oldalunkba könyököl, de nem valószínű, 
hogy direkt csinálja, csak hát ő sem fér el. 
Dühítő, hogy a szomszéd néni az ajtóban, 
amikor már végre beléphetnénk a lakásba 
és lepihenhetnénk, megint kérdezget, de 
hadd kérdezgessen, valóban olyan meg-
erőltető válaszolni neki? Lehet, hogy ő már 
napok óta nem szólt senkihez. Dühítő, ami-
kor egy kisgyerek zajong körülöttünk, de 
mi vajon egész gyerekkorunkban csend-
ben, vigyázban álltunk a fal mellett?  Olyan 
könnyű lenne ezeken túllépni, ha ilyenkor 
nem kapnánk föl rögtön a vizet, hanem 
megállnánk egy másodperce gondolkodni. 
        Szóval azt javaslom, hogy ha holnap 
reggel kilépünk a kapun vagy az ajtón és 
szembejön a szomszéd, mosolyogjunk rá, 
és kérdezzük meg: ugyan, hogy van? Az a 
jóleső érzés, amit ez okozhat neki, a sze-
méből visszatükröződve nekünk is örömet 
okozhat, és máris jobban indulhat a nap. 
Figyeljük csak meg, hogy nekünk is mi-
lyen jól esik, ha valaki felteszi ezt a nagyon 
egyszerű kis kérdést. Máris azt érezhetjük, 
hogy egyvalaki aznap már gondolt ránk, 
foglakozott velünk. Mert minden emberi 
lénynek ez az egyik legfőbb igénye, hogy 
foglalkozzanak vele.

Németh Diána

Közeli idegenek 
– idegen közelség

Amikor az embernek úgy kell élnie, hogy folyamatosan 
azon aggódik, vajon ki tudom-e fizetni a számlákat, tu-
dok-e cipőt venni a gyereknek, lesz-e mit rakni holnap 
az ebédlőasztalra, akkor nem várható el, hogy azzal fog-
lalkozzon, a szomszédban a Kovácsékkal mi a helyzet.
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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! 

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. május 23-án 9.00–17.00 

Nyilvántartási szám:13-0519-05
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Akár szegmentálva is  
a következők szerint:

• Terület, utca
• Háztípusok, üdülőövezet
• Közterületek
• Közintézmények
• Nyugdíjasok

További információ:
Posta Lapterjesztő Kft.

Telefon: Csak hétköznap 8 és16 óra 
között: 06-70/565-4445

info@postalapterjeszto.hu 

Szórólapok 
terjesztése 
garanciával!
Már 2,8  Ft/db-tól!

  * Nem álláslehetőség! *

Club Dobogómajorban, 
Hévízen lévő üdülési 
hetemet átadnám.
(2012. 06. 23–06. 30-ig)  

Ára: 100  000 Ft
 4 fő kényelmes elhelyezésére van 

lehetőség, de pótágy igénybevételé-
vel többen is mehetnek. Az üdülő jól 
felszerelt, külső-belső medence, lo-
varda, teniszpálya, tekéző, étterem 

is található a komplexumban. Képek 
az interneten megtekinthetők.

06-20/924-1368
Frankné Kókán Éva

Hirdetésfelvétel:
Szekerka János

06-70
607

4444
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Akciós árak május 7-től 19-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!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA
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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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Liba-, 
 kacsaháj gyf.

Ft/kg

490,-Hasa-
szalonna

Ft/kg

399,-

Füstölt
kolbász

csípős, 
csemege Ft/kg

950,-

Csirkenyak
gyf.

Ft/kg

299,-

Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,- Baromfi- 
párizsi

Ft/kg

399,-

Csirke-
szárny

Ft/kg

529,-Csirke-
comb

Ft/kg

590,-

Pecsenye-
kacsa  gyf.

Ft/kg

590,-

Sertés- 
lapocka

Ft/kg

950,- Pulyka 
darálthús

Ft/kg

790,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

399,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

890,-

Sertés
hosszúkaraj

Ft/kg

990,-Bőrös 
sertéscomb

Ft/kg

750,-



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 fogkőeltávolítás és dentálhigiénia
 Plazmalámpás fogfehérítés


