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Üllői
Közműhelyzet

A Hajcsár utca és környé-
kének lakossága hosszú ide-
je panaszkodik az életüket 
megkeserítő csatornabűz-
re. A kellemetlen szagú kipá-
rolgások nyaranta okozzák 
a legtöbb problémát, mert a 
nyári meleg csak fokozza a 
szagok erejét. A bűz forrá-
sát szeptemberben hivatalos 
szerv is kutatta.

Részletek az 5. oldalon

  

Szeptember utolsó napján a 
városi sportcsarnokot körül-
ölelő terület ismét megtelt 
élettel. Az ősz beköszönte el-
lenére nyárias, kellemes nap-
sütötte vasárnap délután pont 
ideális volt a Mihály-napi so-
kadalom lebonyolítására. A 
rendezvény végére pedig kide-
rült, jó döntés volt részt venni 
a színvonalas programokon.

Képriport a 2. oldalon

Napirenden a 
hulladékügy

Ülésteremből  
jelentjük

Megújult  
a Gyáli-patak
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az igazgató
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Mihály napi sokadalom

Ù

A gólyalábas mas-
karások előadása 
megnevettette a 

közönséget

Ù

A gyerekek kipró-
bálhatták a fazekas 
mesterséget

Népi kézműves mesterségek bemutatója, 
gólyalábas maskarások, játékos vetélke-
dők, autentikus népzene, jóféle pálinkák 
és péteri borok, friss, roppanós kürtőska-
lács, kézműves vásárfia és a Magyar Álla-
mi Népi Együttes táncosai által eltáncolt 
esti előadás. Már ezért is megérte kiláto-
gatni a Mihály-napi sokadalomra. A plusz 
töltetet pedig az jelentette, hogy mind-
ez Üllőn történt. Nem kellett az igényes 
és változatos programokért a fővárosba 
utazni, mert azok helybe jöttek hozzánk. 
Ha a szervezők is úgy látják, jövőre jöhet 
a folytatás.

v.
A hölgyek körében sikert aratott a szövőszékÙ

Apró patkó készül a kovácsüllőn 
Ù

A kicsik élvezték az alkalmi hintá
Ù

Ù

Színpadon a Magyar 
Állami Nép Együttes

Ù

Majorosi Marianna  
a rendezvény háziasszonya

Sikeres volt az üllői  
néptáncosok előadásaÙEstére csordultig megtelt a nézőtérÙ
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A műszaki ütemtervek szerint 
halad mindhárom kivitelezé-
si munka a városközpontban.

Az új szolgáltatóház belső munkála-
tai zajlanak. Október folyamán át-
adásra kerül az épület, amely után 

nyithatnak a szolgáltatóház új üzletei.

Terveknek megfelelően halad  
az új városközpont építése

 A Deák Ferenc utca új szakasza elkészült, 
kezdődhetnek a parkosítás munkálatai.
 Az új városháza épületének jelenleg a 
legfelső szintje épül, ha az időjárás nem 
szól közbe, akkor október végéig bezárás-
ra kerülhet az épület, novembertől pedig 
zökkenőmentesen készülhetnek a belső 
munkák.
 A városháza előtt a közművek átépí-
tése zajlik, ami átmenetileg kellemet-
lenségeket okozhat a közlekedésben. A 
kivitelezőkkel folyamatosan egyezte-
tünk a feladatokról, és minden lezárást, 
forgalomkorlátozást csak a feltétlenül 
szükséges időtartamra vezetünk be. Az 
orvosi rendelő ezalatt természetesen za-
vartalanul üzemel, a megközelíthetősé-
gét a munkálatok haladtával folyamato-
san kitáblázzuk.
 Az újjászületett városközpont átadását 
2013. márciusra tervezzük. Hat hónap múl-
va egy a városhoz méltó, megszépült köz-
pontja lesz Üllőnek.

Szabó Zsolt Üllői Városfejlesztő Kft. ügyv.ig.

Tisztelettel meghívjuk önöket az 1956-os 
forradalom tiszteletére szervezett meg-
emlékezésre, melyet 2012. október 23-án 
(kedden) 10 órakor tart Üllő város önkor-
mányzata a XX. század hőseinek és ha-
lottainak emlékparkjában. (Rossz idő ese-
tén az Üllői Közösségi Házban, 2225 Üllő, 
Gyömrő út 24.)
 A műsort az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulói adják. 
 A megemlékezésen beszédet mond Fe-
hér Imre, Üllő város alpolgármestere. 
 A műsort követően koszorúzással tisz-
telegnek az ’56-os forradalom emléke 
előtt a város intézményei, a politikai pár-
tok és a civil szervezetek képviselői. 

Üllő város önkormányzata 

Városi emlékműsor

A Deák Ferenc utca bevezető szakaszaÙ

Ismét  napirenden
a hulladékügy 
Külön öröm számomra, hogy egyre több ház előtt a megfe-
lelő szállítási időben, megfelelő zsákban van a hulladék.

De a várost járva még mindig úgy lá-
tom, hogy vannak családok, ahol 
nem értik, vagy nem tudják, melyik 

hulladékkal mit kell csinálni. Van, ahol a 
háztartási nagy kukából dőlnek ki a bepré-
selt sörös-, üdítősdobozok. A kerti nyese-
dék, levágott fű sitteszsákban, vagy a ku-
kában van elhelyezve.
 A zöld kerti hulladék csak a kijelölt zsák-
ban, a gallyak pedig kötegelve helyezhetők ki.

 A zsák átlátszó, oldalán zöld színnel a 
cég neve, Saubermacher Kft. van feltűn-
tetve. Negyedévente 1 darab zsákhoz in-
gyen juthatnak hozzá – ezt a szállítók 
szeptember elején kiosztották.
 Plusz zsák vásárolható a polgármesteri 
hivatal portáján 218 forintos darabáron.
 A szelektív hulladékba tartozik a PET- 
palack összenyomva, műanyag szatyor, 
flakon, tejes-, tejfölösdoboz, fém sörös, 
üdítős doboz, papír.
 Gyűjtésére bármilyen átlátszó zsák 
megfelel, vagy a szállítók által ingyenesen 
biztosított sárga, Saubermacher Kft. fel-
irattal ellátott zsák.
 Azt nem feltételezem, hogy szándékos 

„nemtörődömség”, vagy lustaság az ok, mert 
az ebben az esetben szegénységi bizonyít-
vány lenne. És nem anyagi értelemben. 

dr. Halasi Katalin Egészségügyi, 
Szociális és Ifjúsági Bizottság tagja

A Zöldhulladék szállítási ideje:       
 október 27. (szombat)
 november 10. (szombat)
 november 17. (szombat)
Szelektívhulladék szállítási ideje: 
 2012. november 5-6.
 2012. december 10-11.

Szállítási időpontok
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Ülésteremből jelentjük Közműveink továbbra 
is veszélyben vannak

Hirdetés

Üllő Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete soron követ-
kező ülését szeptember 13-án 
tartotta. Következő írásunk-
ból a közérdeklődésre számot 
tartó testületi döntéseket is-
merhetik meg. További infor-
mációkat olvashatnak a város 
honlapjáról letölthető bizott-
sági és testületi ülések jegyző-
könyveiből (www.ullo.hu).
 A képviselő-testület el-
fogadta Üllő Városi Önkor-
mányzat 2012. évi első féléves 
pénzügyi beszámolóját és a 
közoktatási intézmények szak-
mai munkájáról szóló éves be-
számolót.
 A testület módosította a 
Harmónia Zeneiskola alapító 
okiratát, illetve Üllő város ön-
kormányzatának 2012. évi költ-
ségvetési rendeletét a köztisz-
tasági rendelettel együtt. 
 A képviselő-testület döntött 
a közoktatási intézmények to-
vábbi működtetéséről, mely 
alapján a testület nem kezde-
ményezi, hogy a köznevelési 

feladatokat ellátó intézménye-
ink működtetési joga az állam 
részére átadásra kerüljön. 
 Új tagot választottak a kép-
viselők az Üllői Városüzemel-
tető és Környezetvédelmi Kft. 
felügyelőbizottságába. A ha-
tározat alapján a bizottsági 
feladatokat 2014. szeptember 
30-ig Kovács András úr fogja el-
látni.
 A városközpont rehabilitá-
ciója miatt az egészségház 
elől áthelyezésre kerül a Mil-
lenniumi lovas szobor. A mű-
alkotás a Penny Market előtti 
térre kerül.
 A képviselő-testület dön-
tött a téli hóeltakarítási mun-
kálatok szempontjainak meg-
határozásáról. A polgármesteri 
hivatal 5 vállalkozótól kért be 
árajánlatot kis- és nagygépes 
hóeltakarítási munkálatokra.
 Az idei testületi ülésnapok 
időpontja az alábbiak szerint 
alakul: október 17., november 
29., december 13.

Almási Adrienn ügyintéző

A Hajcsár utcai szennyvízáte-
melő továbbra is a környék fi-
gyelmének középpontjában 
van. Az átemelő mellett lakók 
gyakran tapasztalnak bűzt, fő-
leg az esti órákban.
 Ez a helyzet főleg a nyári me-
legben okoz problémát, amikor 
nyitott ablaknál pihennének a 
lakók. A legutóbbi lakossági be-
jelentésre a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség szeptember 11-én 10 óra-
kor tartott helyszíni ellenőrzést. 
Erre előzetesen meghívtuk Sza-
bó Gyula urat, a környékbeli la-
kók képviselőjét, aki a Williams 
TV-ben is elmondta a kérései-
ket. Ezeket a kéréseket hivata-
los levélben kértük az üzemel-
tetőtől. Az ellenőrzés nem 
állapított meg szabálytalan-
ságot, ennek ellenére a bűz 
időnként érezhető és zava-
ró. A szakemberek szerint ez a 

bűz szabálytalan szennyvízbe-
vezetésre utal. Ezen kívül nagy 
gond, hogy sok illegális anya-
got találnak a rendszerben, ami 
csak szándékosság útján kerül-
het oda. Ennek sokszor meghi-
básodás az eredménye, a szi-
vattyúk javítási költségei pedig 
milliós nagyságrendűek. Ezek a 
nagy összegű javítások növelik 
az üzemeltetési költséget, ami 
a szennyvízdíjak emelkedésé-
ben jelentkezik. Kérem önöket, 
hogy figyeljenek a szabályta-
lanságokra, és ha ilyet tapasz-
talnak, azt jelentsék be az ügye-
leti számon az üzemeltetőnek 
(06-29/334-010). Azok a szemé-
lyek, akik veszélyeztetik a köz-
művek működését, másoknak 
kárt okoznak bűncselekményt 
követnek el közvetlenül önök 
ellen. 
 Köszönöm együttműködé-
süket!

Kissné Szabó Katalin polgármester
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Hirdetés

Városunk centrumában nagy változás, 
építés és fejlesztés zajlik. Kérjük, hogy a 
rendelőintézet és a munkálatok körzeté-
ben fokozott óvatossággal közlekedjenek. 
Kicsi gyermekeiket kocsiban vagy kézben 
szállítsák, kezüket ne engedjék el! A be-
hajtás változásait követnünk kell, hogy az 
építkezés jól haladjon. Néhány helyzet az 
autósokat is meglepi, ezért kérjük, hogy 
fokozottan figyeljenek! Célszerű távolabb 
parkolni és az intézményt gyalogosan 
megközelíteni, amennyiben a beteg járó-
képes és állapota ezt megengedi. Gondja-
inkat hamarosan egy nagy, szabad parko-
lást biztosító terület oldja meg.

Dr. Laczkó Magdolna gyermekorvos

A rendelő 
közleménye

 A gyermekrendelő telefonszáma meg-
változott, az új szám 29/600-097. 
 A többi elérhetőség változatlan.
 Dr. Balázs, Dr. Tóth: 29/320-082
 Dr. Halasy, Dr. Kókay: 29/320-083
Védőnői szolgálat: 29/320-011/130
Ügyelet: 29/320-082
www.ullokprendelo.hu

A rendelő elérhetőségei

Gyermekek védelme
A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével meg-
hirdette Az iskola rendőre programot, amely 
az eddigi tapasztalatok alapján nagymérték-
ben segítette a gyermekek védelmére irá-
nyuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési te-
vékenységet. 
 A program egyik célja, hogy a rendőrség 
közelebb kerüljön az ifjúsághoz és ezáltal po-
zitív rendőrkép alakuljon ki a gyermekekben, 
szülőkben és pedagógusokban. 
 Az elmúlt négy tanév eredményeit és ta-
pasztalatait értékelve elmondható, hogy 
a rendőrség által meghirdetett program-

mal, annak céljaival az iskolák jelentős része 
egyetértett, azt szívesen fogadták, ezért is 
került sor a 2012/2013. tanévben is a program 
folytatásának elrendelésére. 
 Az iskola rendőre felveszi a kapcsolatot az 
oktatási intézmények vezetőivel, részt vesz a 
jelentősebb iskolai rendezvényeken, elvégzi 
az intézmény közvetlen közelének forgalom-
szervezési és forgalomtechnikai bejárását. 
Osztályfőnöki órák keretében ad tájékozta-
tást a gyermekeket érintő veszélyekről, a he-
lyes közlekedési magatartásról.
  Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
iskolarendőre: Józsa István rendőr főtörzsőr-
mester.  

Monori Rendőrkapitányság

%

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

AUTÓALKATRÉSZ ÉS 
CSAPÁGYSZAKÜZLET 

Üllő, Csillag u. 4. 
(a közösségi házzal szemben) 

Ny.: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig 
Telefon: 06-29/321-025

A hirdetés felmutatója 
kedvezményt kap 

a vásárlásból! 
Visszavonásig érvényes! % 10 

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. október 17-én 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Köszönettel vettük a 2010. évi személyi jö-
vedelemadó 1 százalékának felajánlásai-
ból 2011-ben befolyt 296.890 forintot. A 
kuratórium döntése alapján az idei évben 
80.000 forintot ifjúsági célokra, azaz hitta-
nos foglalkozásaink, táboraink (Diósjenőn 
illetve napközis tábor a plébánián) támo-
gatására fordítottunk. A fennmaradó ösz-
szeggel az alapítvány a templom külső 
festéséhez járul majd hozzá, mivel azon-

Jó helyre került  
a felajánlás

ban ebben az esztendőben még nem ke-
rült sor e munkálatok végrehajtására, ezért 
a kuratórium egyhangú döntése alapján 
tartalékként lekötésre került ez az összeg. 
Alapítványunk megváltozott bankszámla-
számára továbbra is köszönettel vesszük 
adományaikat:
 Üllői Templomért Alapítvány
 14100574-19960749-01000008
 A számviteli törvény szerinti 2011. évi 
egyszerűsített beszámoló megtekinthető 
a katolikus plébánián.

Üllői Templomért 
Alapítvány Kuratóriuma
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Hirdetés

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.

  Angol nyelvtanfolyamok gyerekeknek már 3 éves kortól

nyelviskola             Vecsés

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

www.vecses.katedra.hu

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

Tükrös gardrób
39  500 Ft

akció!

Eryk tanulósor   260-as
44  900 Ft

Bali gardrób    239-es
125  900 Ft

Trixi ülőgarnitúra 3+2+1
139  000 Ft

Sziget-Safari rugós ágy   160-as
45  000 Ft

Félix étkező   6 személyes
59  900 Ft

Értesítjük az üllői lakosokat, hogy október 
5. és 7. között, október 19. és 21. között, va-
lamint október 26. és 28. között (mindhárom 
alkalommal péntektől vasárnapig) Üllő város 
területén, az önkormányzattal kötött szerző-
dés értelmében patkányirtást végzünk.
 A patkányirtás gócszerűen, kizárólag a 
legfertőzöttebb területekre terjed ki. Az ir-

Patkányirtás

Változik a támogatás 
folyósítása
Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy 
törvénymódosítás és a kormány rendele-
te értelmében megváltozik a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcso-
lódó egyszeri támogatás folyósításának 
rendje. Ezt eddig minden év augusztus és 
november hónapjában kapták a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő szülők gyermekenként 5800 forint 
összegben. A továbbiakban a jogosultak 
részére Erzsébet-utalvány formájában kell 
biztosítani a támogatást, melynek kézbe-
sítéséről november végén gondoskodik a 
polgármesteri hivatal. 

Ladányi Ágnes Hatósági irodavezető

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek, dr. Szikora Gábor és dr. 
Szkalka Tamás, térítésmentes jogi tanácsadást 
tartanak a lakosság részére, az Üllői Városi 
Sportcsarnokban. A szolgáltatás kizárólag te-
lefonos időpontfoglalás után vehető igénybe.
Dr. Szikora Gábor: 06-30/4560889
 október 16. 18-20 óra között
 november 20. 18-20 óra között
 december 11. 18-20 óra között
Dr. Szkalka Tamás: 06-20/5556513
  november 5. 10-12 óra között
 december 3. 10-12 óra között

nfo

Ingyenes jogi  
tanácsadás

tószerek kihelyezése zárt műanyag etetőlá-
dákban történik.
 Kihelyezett irtószer: Protect-B patkányir-
tó szer, Protect-B parafinos korong.
 Hatóanyaga: bromadiolon 0,005 százalé-
kos véralvadásgátló szer. Ellenszere a K1 vita-
min (injekció Konakion).
 Kérjük, tegyék lehetővé az ingatlanokba 
történő bejutásunkat – és ahol indokolt – a 
patkányirtó szer elhelyezését.

Ducsák András eü. gázmester

Közmeghallgatást tart 
a képviselő-testület
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy Üllő város önkormányzatának képvi-
selő-testülete november 5-én, 17 órai kez-
dettel közmeghallgatást tart az Üllői Kö-
zösségi Házban. 
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 
kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írás-
ban is eljuttathatják a polgármesteri hiva-
tal titkárságára, vagy a titkarsag@ullo.hu 
e-mail címre.
 Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Üllő város önkormányzata

Dátum: 2012. november 5. (hétfő)
 Kezdés: 17 óra. 
 Helyszín: Üllői Közösségi Ház (Üllő, 
Gyömrői út 24.) 
 Napirendek:
 Tájékoztatás a közbiztonság jelenlegi 
helyzetéről.
 Tájékoztatás a város egészségügyi ellá-
tásáról.
 Tájékoztatás a 2012. évi fejlesztésekről 
és beruházásokról.
 Közérdekű kérdések, javaslatok.

Közmeghallgatás

Ù
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Kémény-
ellenőrzés!
Jakab Tamás 
06-30/932-8361 
Kémények ipari kamerás vizsgá-
lata, vélemény és tanácsadás. 
Gáz, illetve vegyes tüzelésű  
kémények bélelése.
A gázkéményeket általában furánflex-
technológiával viszonylag gyorsan, mini-
mális bontással végezzük. 

A szilárd fűtésű kémények keresztmet-
szetét  felbővítjük, leszedjük az évek alatt 
lerakódott szurkot. 
Béleljük a megfelelő méretű (150, 160, 180 
mm) 0,8 mm falvastagságú, minősített 
rozsdamentes csővel. 

A munka felmérése díjmentes!

Hirdetés

CSÖKKENTENÉ LAKÓINGATLANA 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEIT?
„GAZDÁLKODJ FELELŐSEN”
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL

www.patriatakarek.hu

*A THM-mutató számításnál alkalmazott 3 havi BUBOR mértéke: 7,19%, az alkalmazott kamat-
felár kedvezmény -1,25%.
A THM-mutató 5.000.000 Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre az alábbi díjak és költségek 
felszámításának figyelembevételével került kiszámításra: 19.500 Ft Hitel előkészítési díj, 
30.000 Ft Értékbecslési díj, 19.200 Ft Ingatlannyilvántartási díj, 30.000 Ft Energetikai tanúsít-
vány (2 db), 339 Ft/hó „Haladás” számlacsomagdíj. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM-mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat  
(www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármelyik fiókunk munkatársaihoz, akik készséggel 
állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszö-
vetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

Hagyományos vagy ipari 
technológiával épült 
lakóingatlanok energetikai 
korszerűsítésére, vagy a 
megújuló energiahordozók 
felhasználásával
energiamegtakarítást 
eredményező lakásfelújítási 
munkálatokra adható 
kedvezményes hitel.

Ke
dv

ez
ményes hitelkamat, akár6,66%

THM*

2225 Üllő, Pesti út 71. Tel.: (06 29) 521 240
2220 Vecsés, Telepi út 50/A Tel.: (06 29) 350-354
2234 Maglód, Fő út 13. Tel.: (06 29) 325 170

Szeptembertől ők is magyar állampolgárokÙ

Állampolgárok 
lettek
Szeptember 21-én ismét 3 honfitársunk 
tette le ünnepélyes keretek között az ál-
lampolgársági esküt a Vargha Gyula Városi 
Könyvtárban. Kívánunk nekik erőt, egész-
séget, megélhetést új hazájukban és szű-
kebb lakóhelyükön, Üllőn. 

Üllő város önkormányzata

Szeptember 23-án, kilencvenedik születés-
napja alkalmából otthonában köszöntötte 
Juhász János üllői lakost Kissné Szabó Katalin 
polgármester és Lazáné Széll Éva anyakönyv-
vezető.
 Jani bácsi a Hajdú-Bihar megyei Szerep 
kisközségben született. Négy éves korában 
elveszítette szüleit, két éves kisöccsével ma-
gukra maradtak. Mesélt a régi időkről, ami-
kor még cselédként dolgozott, majd szépen 
lassan, saját erejéből, kitartásából a MÁV-nál 
vezető pozícióig jutott. Párttitkárként tevéke-
nyen részt vett a politikai életben is. Testvéré-
ről mindig szeretettel gondoskodott, apja he-
lyett apja volt. 

 Szobája falán megfakult, régi fényképek. 
A családi képen szeretett felesége, aki már 
sajnos nem él és három gyönyörű kisgyerme-
ke. Két lány és egy fiú.
 Jani bácsi büszkén mesélte, hogy a három 
gyermeke után született öt unokája és kilenc 
dédunokája.  Jani bácsi örömére, egyik lánya 
kivételével minden családtagja Üllőn él.
 Kilencven éves kora ellenére is megvan-
nak a napi teendői. Reggel hatkor ébred, a 
konyhában a sparhelten megsüti reggelire 
való szalonnáját, krumpliját, pirítós kenyerét. 
Utána kerékpáron elindul szokásos körútjá-
ra.  Bolt, takarékszövetkezet, és a többi. Sze-
retettel fogadják, amerre jár huncutul kacsint, 
mert mindenhol van valaki, akinek teszi a szé-
pet. Hazafelé az Állomás utcában megáll egy 
narancs üdítőre és egy kis vermutra. Nem 
többre, nem másra. Filozófiája, hogy minden 
körülmények között embernek kell maradni. 
Kiskertjét a mai napig gondozza. Megterme-
li a családnak a paradicsomot, zöldséget, ösz-
szehasogatja a tűzifát. 
 Jani bácsi kifogyhatatlan a szóból, mesél-
ne még. Azt mondja regényt írhatna az életé-
ről. Mi szívesen olvasnánk, hallgatnánk még 
tovább, de idő hiányában nem volt rá lehető-
ségünk.
 Ezúton is kívánunk Jani bácsinak további 
szép esztendőket és jó egészséget családja 
körében.

Üllő Városi Önkormányzat

Szépkorú  
köszöntése
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A csatorna rendezése közvetlenül érin-
tette Gyál, Vecsés, Üllő, Gyömrő és 
Monor településeket. Az elmúlt 30 

évben a patak vízgyűjtőjének területhaszná-
lata jelentősen megváltozott. A hajdan me-
zőgazdasági területek vízelvezetését szolgá-
ló vízfolyás ma a nagy kiterjedésű beépített 
terület – Ferihegyi repülőtér, 4-es főút, M0 
és M5 autópálya és az ezek mentén lévő ke-
reskedelmi területek – csapadékvizének és 
tisztított szennyvizének a befogadója.

Megújult a Gyáli-patak
Szeptember 19-én helyszínbejárással egybekötött sajtótá-
jékoztatót tartott Gyálon a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság a Gyáli-patak megvalósult 
rekonstrukciójáról, amely a vízügyi igazgatóság kezelésé-
ben lévő patakszakasz teljes körű rendbetételét jelenti.

 A Monorról induló 24,7 kilométer hosszú 
szakaszon megtörtént a teljes hossz meder-
tisztítása, a kritikus, kis esésű szakaszok kis-
mértékű mélyítése, a víz visszatartását bizto-
sító bukó műtárgyak beépítése. Az érintett 
szakaszon 17 darab műtárgy – áteresz, híd, 
bukó, mederátjáró és vízhozammérő – épí-
tése és korszerűsítése valósult meg. A pro-
jekt részét képezte a rézsű és part rende-
zése, amely a ter mészetközeli környezet 
kialakítását szolgálta.
 A környezettudatos magatartás egyéb-
ként is alapvető követelménye volt a fel-
újításnak. Ezt tovább erősítette a vecsési 
Kispatak Természetvédő Egyesület, amely 
felhívta a figyelmet a patak környékén ta-
lálható gazdag állat és növényvilágra: mo-
csári teknős, pézsmapocok, kosborok, 
mocsári nőszirom. A vízrendezés alapve-
tő céljainak biztosításához azonban elen-
gedhetetlenül szükséges volt ezek élő-
helyein is elvégezni a beavatkozást, így 
az érintett szakaszon élő védett állatok 
részére a vízügyi igazgatóság búvóhe-
lyet biztosított, az egyesület által megje-
lölt helyeken a mederben lévő növényzet 
megtartásával.

 A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a 
beruházáshoz kapcsolódik egy Üllő szem-
pontjából kiemelten fontos részlet: a mun-
kálatok során az igazgatóság lezárta a Gyáli-
patak Budapest–Szolnok vasútvonal melletti 
mellékágának Monor felőli végét. Így a fő-
ágból Monor felől nem jut víz a mellékágba, 
ami tartós vagy heves esőzéseknél, illetve a 
tavaszi hóolvadásnál hoz érezhető változást, 
mert nagymértékben visszaszorítja Üllő bel-
területén a belvíz megjelenésének esélyét, 
mivel a Monorról érkező csapadékvizet most 
már kizárólag a főág vezeti el.
 Ugyanakkor a mellékág továbbra is el-
látja eddigi legfontosabb feladatát: az üllői 

– Kenderes és környékére eső – mintegy 
130-140 hektárnyi lakott terület csapadék-
víz-elvezetését.
 A Gyáli-patak a mederfelújítás óta szép, 
rendezett képet mutat. Ezúton is kérünk 
tehát mindenkit, akár kirándulóként, akár 
mezőgazdasági munkák végzése köz-
ben érinti a meder útját, hogy vigyázzon 
a tisztaságára, semmilyen hulladékkal ne 
terhelje ezt az ökológiai szempontból ki-
emelten fontos élőhelyet.

Oltványi János vezető tanácsos

„Üllőn a népzene senkit nem érdekel” –
mondta nekem valaki pár éve. Akikben ki-
alakult ez a vélemény, őket cáfolta a szept-
ember 15-én összegyűlt nézősereg, mert 
igenis kíváncsiak voltak az ország több 
pontjáról érkezett néptáncosokra, népze-
nészekre. Először Sebestyén Kátja, a 2009-es 
év Csillag születik sztárja hozott felhőtlen 
örömet a gyerekeknek, majd ezután kez-
dődött a népzenei blokkműsor kavalkádja, 
melynek második felében az idősebb ge-
neráció zenei igényét próbáltuk kielégíteni. 
 Egy régi álmunk vált valóra azzal, hogy 
ingyenessé tehettük népdalestünket, amit 
ezúttal az önkormányzat helyi pályáza-
tának köszönhetően végre sikerült meg-
valósítani. Üllő nótaszerető lakosai anya-
gi ráfordítás nélkül nézhették, hallhatták 
kedvenceiket, akiket megszerethettek ko-
rábban nótaestjeinken.

Népzenei 
Fesztivál

 Köszönjük Csontos Erzsébetnek, a Szan-
ki Búzavirág Népi Együttes vezetőjének, 
Borsi Ferencnek, az Óbudai Népzeneisko-
la tanárárak, Kiss Anikónak, a pesterzsé-
beti zeneiskola igazgató helyettesének, 
Dudinszkyné Ildikónak és Némethné Fetter 
Juditnak, Roik Róbertnek, a Monori Strázsák 

vezetőjének, Béresné Etelkának, Kapi Gá-
bornak, Tolnai Marikának, Madarász Kata-
linnak és Tarnai Áginak, hogy feledhetet-
lenné tették színes műsorukkal népzenei 
fesztiválunkat.

Zoltán Gáborné 
Hajnal Art Egyesület elnöke
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Vásári hét a Napraforgó oviban
Azt gondolom, hogy a Napraforgó Tagóvodába jó járni. Jó a hangu-
lat a hétköznapokban és még jobb, amikor különleges programok 
várják a gyerekeket, ami a projekthetek szervezésének köszön-
hetően bizony már hónapról hónapra így történik. Szeptember 
utolsó vásári hetében sem volt ez másképp, amikor napról napra 
más és más izgalmas tevékenységet kínáltunk fel a gyerekeknek.

Gazdálkodók figyelmébe
Az Agrárkamara szeptember 30-ról nov-
ember 30-ra módosította a mezőgazda-
sággal foglalkozók kötelező regisztrációját.
 Minden olyan személy és társaság ré-
szére kötelező a regisztráció, egyúttal az 
ötezer forint regisztrációs díj megfizetése, 
akik és amelyek területalapú vagy más me-
zőgazdasági támogatásban részesülnek. 
 A regisztrációs nyomtatvány már hoz-
záférhető a www.agrarkamara.hu honla-
pon. Ezt kitöltés után postai úton lehet el-
juttatni az Agrárkamarához. A regisztrációs 
díjat számláról számlára történő átutalás-
sal lehet célba juttatni. Hogy ezek után ki 
és mennyi kamarai tagdíjat fizet, az a jövő-
ben dől el, ahogyan az is, hogy kinek kell a 

kamara tagjává válnia, hiszen tagdíjat csak 
a tagok fizetnek majd. Egyelőre csak a re-
gisztrációról és annak díjáról van szó.
 Fontosnak tartom továbbá az alábbi in-
formációt is, mivel nem kapott kellő hang-
súlyt és nyilvánosságot, hogy 2013. évtől 
kizárólag azok igényelhetnek a Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) 
területalapú támogatást, akik az igénylés-
ben szereplő területek vonatkozásában az 
illetékes Földhivataltól kiváltott (és érvé-
nyes) földhasználati lapszemlével rendel-
keznek.
 Továbbra is állok szíves rendelkezésük-
re, és tisztelettel üdvözlöm önöket:                            

Szita András mezőgazdasági szaktanácsadó

Családoknak  
segítettek
A Magyar Vöröskereszt szervezetének fel-
hívására – amely idegen nyelvkönyvek, 
munkafüzetek, szótárak átadására hívta 
fel a figyelmet –  tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy három család hozta be a rászo-
rult gyermekek részére a feleslegessé vált 
tankönyveket.
 A Magyar Vöröskereszt ezúton fejezi ki 
köszönetét az adományokért.
 A tankönyveket, szótárakat, munkafü-
zeteket a megyei Vöröskereszt adta át a rá-
szorult családoknak.

Németh Elekné szoc. munkás

Hétfőre mesejátékkal készültünk. Az 
óvó nénik és a daduskák megeleve-
nítették Kolontos Palkó történetét.

Kedden az aprócska gyermek ujjak mor-
zsolták a kukoricát, szemezték a szőlőt. 
Volt is nagy vidámság, amikor egy-egy ra-
koncátlan kukoricaszem magasra pattan-
va talált a tálba. De jó móka volt a préselés 
is, fiúk és lányok egyaránt lelkesen húz-
ták a kart, majd ebéd után megkóstolták 
a mustot. Közben aki elfáradt, megfigyel-
hette hogyan készül vesszőből a kosár.
 Szerdán finom illatok lengték be óvo-
dánk épületét. Készültek a vásári mézesek, 
linzerek. Szaporán gyúrtak, szaggattak ki-
sebbek és nagyobbak, majd a minőség-
ellenőrzés is megtörtént. Csak azért nem 
pályázhatunk a büszke hungarikum címre, 

mert a bizonyítékként szolgáló finomsá-
gok mind egy szálig elfogytak a vásárban.
Csütörtökön alig várták a gyerekek, hogy 
az udvaron felállítsák a kosárhintát. Leg-
többjük ilyet még nem is látott, így aztán 
számukra maga volt a csoda, hogy forog-
hattak vele. Gergő fáradhatatlanul húzta a 
karokat, hogy működjön a hinta, Zsóka pe-
dig fotózta a vidám gyermekarcokat. Aki 
éppen nem hintázott az díszíthette a sza-
letlit, hogy az a vásárban még hívogatóbb 
legyen.
 Pénteken már reggel nagy volt a nyüzsgés, 
kikerültek az asztalokra a portékák és elren-
deztük a termeket a vendégek fogadására. Tíz 
órakor Gabika köszöntötte a gyerekeket, ven-
dégeket, és kezdő-
dött a nagycsopor-
tosok eseményhez 
méltó, kedves műso-
ra. Ezután a Kende-
res Néptánc Egy üttes 
előadásában gyö-
nyörködve vörösre 
tapsoltuk a tenyerün-
ket. Amikor a vásár el-
kezdődött az udvaron, nem lapultak a napra-
forgó tallérok sokáig a kosárkákban, fogytak 
a portékák, fogyott a ropogós lángos, málna-
szörp, és forgott a kosárhinta. Szólt a népzene, 
fokozta a vásári hangulatot.
 Ugye most már mindenki egyetért ve-
lem, hogy jó volt? Jó bizony! 

 És az itt következő sorok legyenek a kö-
szönet sorai.  Köszönjük Makai Sanyi bá-
csinak a kosárfonó-bemutatót és a kosa-
rat, Vera néni finom lángosait, az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesületnek a kosárhin-
tát és a szőlőprést, Gergőnek a hinta üze-
meltetését, Lacinak a prés működtetését. 
Köszönjük Majorosi Mariannának, Kökény 
Richárdnak és a Kenderes Néptánc Együt-
tesnek a gyönyörű táncot, Záray Zsókának 
a szép fotókat. Köszönjük Nemeskürti Ist-
vánnak a csodálatosan szép szaletlit, ami 
most a „korcsma” helyszínéül szolgált, a 
Petz családnak a szalmabálát, dekorációt, 
lekvárokat, Dézsi Sanyika nagyszüleinek a 
díszes gyertyatartókat, a nagymamáknak, 
édesanyáknak, apukáknak, nagypapiknak 
a portékául kínált sütiket, gyümölcsöket, 
apróságokat.
 Továbbá mindenkinek, hogy eljöttek és 
kíváncsiak voltak a rendezvényünkre. 
 Ja! Hogy el ne felejtsem, köszönjük az 
Égieknek, akik az egész heti programunk-
hoz biztosították a jó időt.

Péteri Kálmánné és a Napraforgó-csapat.

A gyerekek élvezték a műsort

Gyorsan elfogytak a portékák

Ù

Ù
Gergő fárad-

hatatlanul 
húzta a karo-
kat, hogy mű-

ködjön a hinta
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Kiváló tehetség

Ismét hívogató muzsika és derülő gyermek-
arcok fogadták a Harmónia Zeneiskola lá-
togatóit a Zene Világnapján, október 1-jén. 
Kötöttségek nélküli, igazi vidám ünnepet, 
felszabadult együttlétet szerettünk volna 
erre az alkalomra teremteni zeneiskolánk-
ban, és meggyőződésem, hogy ez sikerült is.

„Imé mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt laknak az atyafi-
ak (Zsolt 133, 1.)” Az előbbi ige hangzott el szeptember 30-án, 
a református templom zenés áhítatának zárószáma előtt.  

A klasszikus kedvencek és a könnye-
debb dallamok ünnepivé, a zsíros 
kenyér és a sütemények barátsá-

gossá, a Mecénás Klub kedves közreműkö-
dői különlegessé, na és persze a rengeteg 
zenekedvelő ember szeretetteljessé vará-
zsolta délutánunkat. 
 Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűmű-
vész, aki ünnepnapot alapított a muzsikának, 
gondolatainkban elégedetten sétált körbe a 
Harmónia Zeneiskolában, és megelégedetten, 
mosolyogva távozott, hiszen elgondolása ter-

mőtalajra talált Üllőn. A zene szólt, s felemelő 
erejével összehozta a nyíltszívű embereket. 
 S a Zene Világnapja ismét ünnep lett. 
Számunkra, a Harmónia Zeneiskolát szere-
tő emberek számára már hetek óta ünne-
pélyes és különleges a világ. Azzal a rendkí-
vül örömteli helyzettel szembesülhettünk a 
tanév első napjaiban, hogy növendéklétszá-
munk kiemelkedően magas. Egyre többen 
érzik meg Üllőn is azt, amit Kodály Zoltán 
és nagy elődeink egyértelműen vallottak és 
hirdettek: „a zene erőforrás” és „ahol zene 

szól, ott nem lehet semmi rossztól tarta-
ni”. Ilyen évkezdés után sorra jelentkeznek 
azok az áldozatkész emberek, akik egy sza-
bad órájukban, vagy hétvégén észrevétle-
nül helyrehozzák a Harmónia Zeneiskola 
omladozó kerítését, elhasználódott mosdó-
ját vagy épp leparkettázzák a színpadunkat. 
A gazdasági helyzet nem engedi, hogy nagy 
lábon éljünk, sok iskola a fennmaradásáért 
küzd, de én azt gondolom, amíg ilyen segít-
ségeket kapunk, addig tényleg nem tartha-
tunk semmi rossztól. Egy kevés önfeláldo-
zással, segítő szándékkal (nem pénzzel!) és 
összefogással az ember csodákra képes. 
 Ebbe a csodába belekóstolhattunk, de 
ez még csak az ízelítő volt, reméljük. Min-
den segítő felajánlást, ötletet elfogadunk, 
és várjuk a jó szándék további megnyi-
latkozását, hogy a jövőben is együtt ün-
nepelhessünk, együtt muzsikálhassunk 
kicsiny, de annál szebb iskolánkban, a Har-
mónia Zeneiskolában.

Hofbauer-Mezei Márta igazgató

„Ahol zene szól, ott nem  
lehet semmi rossztól tartani”

Ez az alkalom méltó volt arra, hogy 
közvetítse felénk Isten igéjét. Abban 
a kivételes örömben részesülhettünk, 

hogy Tegyei Zoltán, a bécsi és budapesti 
zeneakadémiák ifjú kiváló növendéke, egy 
a XIX. és XX. század között méltatlanul hát-

térbe szorult  hangszert hozott el közénk: 
a csembalót. Ez a hangszer hasonlóan a 
zongorához billentyűs, húros hangszer, 
különbség közöttük, hogy a kalapácsok 
helyett pengetők szólaltatják meg a húro-
kat. Így a zongorával ellentétben pengető-
mechanikás hangszerként tartják számon. 
 Kellemes, különleges szokatlan hang-
ja az első pillanatokban mindannyiunkat 
megörvendeztetett. Mosolyt csalt az ar-
cunkra, hiszen egészen más, mint a már 
megszokott zongora vagy orgona hang-
ja. Azoknál sokkal halkabb, és pengetői ré-
vén lágyabb, mint az előbb említett hang-
szerek kalapácsok vagy sípok által képzett 
hangjai. 
 Tegyei Zoltán előadásában felcsen-
dült: Joseph Haydn: h-moll szonátája (Hob  
XVI: 32 Allegro moderato). Louis Couperin 
g-moll Szvitje, Johann Jacob Frobergertől 
a c-dúr Partita FbWV 612: Lamento és Jo-
hann Sebastian Bachtól a c-moll Toccata 
BWV 911.
 Köszönjük Tegyei Zoltánnak, hogy el-
jött közénk, játékával örömet szerzett 

– Hány éves korodban kezdtél hang-
szert tanulni?
 – Hétéves koromban kezdtem hege-
dülni.

– Hogyan jutottál el a csembalóhoz?
 – Már a hegedűs tanulmányaim alatt 
is nagyon érdekeltek a billentyűs hang-
szerek. Hosszú ideig a hegedű mellett 
zongorázni is tanultam, de amikor meg-
ismertem a csembalót megragadtak a 
benne rejlő lehetőségek, különösképpen 
a XVI–XVIII. század irodalma.

– Mit üzensz a mai zeneiskolai növen-
dékeknek?
 – A zenetanulás elsősorban örömfor-
rás, de ezzel együtt természetesen egy 
rögös út, amit sajnos a kezdeti nehézsé-
gek miatt sokan feladnak. Ezért azt tar-
tom a legfontosabbnak, hogy mindig 
szeretettel és a kísérletezés örömével 
gyakoroljanak rendszeresen a hangsze-
rükön,  türelemmel kivárva hogy a zene 
személyes örömforrásukká is váljék. 

Villáminterjú

Ù

mindazoknak, akik hallgatták. Köszönjük, 
hogy közelről is megnézhettük az általa 
hozott hangszert. Ezúton is sok sikert kívá-
nunk további munkájához, játékával sze-
rezzen örömet minél több embernek!

Zoltán Gáborné

Tegyei ZoltánÙ
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„ A város nem független a  
helyi vállalkozók helyzetétől”
Botlik Béla a 2010-es önkormányzati választáson az Üllői Ál-
talános Ipartestület jelöltjeként indult a 6. választókörzet-
ben. Mandátumát végül az egyesület választási listájáról nyer-
te el. A pénzügyi bizottság és az ügyrendi bizottság tagja. 

K ülönbözik a választási listáról beju-
tott képviselő feladata az egyéni kör-
zetben mandátumot szerzett képvi-

selőtől?
 – Jelentős eltérést nem fedeztem fel, a lis-
táról és az egyéni körzetből jött képviselők-
nek is ugyanakkora a felelőssége. A pénzügyi 
bizottság tagjaként a város pénzügyi helyze-
téért vagyok felelős.  Legfontosabb felada-
tom, hogy a város költségvetésének megal-
kotásában és annak szigorú betartatásában 
részt vegyek. 

– Azt gondolná az ember, hogy a helyi ipar-
testület elnöke a városfejlesztési bizottság-
ban jobban ki tud bontakozni, mint a pénz-
ügyiben.
 – Ez nincs kőbe vésve.  A pénzügyi bizott-
ságba 2002-ben kerültem, azóta pénzügyi 
vonalon is próbálom segíteni a várost. Mindig 
arra törekedtem, hogy maradéktalanul meg-
feleljek az elvárásoknak. A pénzügyi felada-
tok mellett az ügyrendi bizottság munkájá-
ban is részt veszek. 

– Milyennek látja a település gazdasági 
helyzetét?
 – Nehéz feladatok elé állított bennünket 
ez az év. Az idei költségvetés megalkotásakor 
jelentősen össze kellett húznunk a nadrágszí-
jat. Adókat nem szerettünk volna emelni, ami 
részben sikerült is, de az ötszáz négyzetméter 
feletti építmények adóemelését sajnos nem 
tudtuk elkerülni. Személy szerint ezzel sem 
értettem egyet, végül nem is szavaztam meg. 
A legnagyobb kihívást azonban a kiadások 
csökkentése jelentette. Az idei költségvetés-
ben körülbelül százötvenmillió forinttal keve-
sebb kiadás lett betervezve, aminek a végre-
hajtása nagy terhet ró az intézményvezetőkre, 
a hivatalra és a képviselő-testületre egyaránt. 

– Mit várhatunk a következő évtől?
 – Nem tűnik túl kedvezőnek a 2013-as év. 
A bizonytalanságot növelik a járások kialakí-
tása körüli tisztázatlan feladatok. Jövőre kész 
lesz az új városközpont, ami az uniós támoga-
tásnak köszönhetően nagyon szigorú elszá-
molással jár. Most úgy tűnik, hogy a szigoron 
talán a 2014-es esztendőben lehet némileg 
lazítani. Ekkor talán már több pénz jut az in-
tézményekre és a felújításokra is.     

– Hosszú évekig vezette az üllői ipartestü-
letet. Milyennek látja az üllői vállalkozók 
helyzetét a manapság oly nehéz gazdasági 
válság közepette?
 – Az ipartestületnek 2010-ben új elnöke 
lett, engem pedig örökös tiszteletbeli elnök-
ké választottak. Már az én időmben elindult 
egyfajta együttműködés az ipartestület és 
az önkormányzat között, aminek köszönhe-
tően a mai napig érvényes együttműködési 
megállapodásunk van a várossal. Szorosabb-
ra azonban az előző képviselőtestület idejé-
ben fűztük a szálakat, mert az akkori vezetést 
már inkább nevezhettük vállalkozóbarátnak. 
Rájöttek arra, hogy a város nem független a 
helyi vállalkozók helyzetétől. Konkrét célunk 
volt, hogy létrehozzunk egy építési szakosz-
tályt, amely akár egy nagyobb beruházást is 
képes elejétől a végéig megvalósítani. Sike-
rült is valóra váltanunk az elképzelést, ami-
ből napjainkban már a város is sokat profitál. 
Helyben maradnak az adók, több üllői család 
megélhetéséhez is hozzájárulunk és az sem 
utolsó szempont, hogy a helyi vállalkozó a 
munka elvégzése után is a településen ma-
rad, ami garancia arra, hogy akkor is elérhető 
lesz, ha netán utómunkára van szükség.

– Milyen egyéni elképzelései vannak, ame-
lyeket mindenképpen szeretne a ciklus hát-
ralevő idejében megvalósítani?

 – Több önálló képviselői indítványom ke-
rült a testület elé. Az egyik a Petőfi utcáról a 
Pesti útra történő gépkocsikihajtás biztonsá-
gosabbá tételére irányult, amit én személy 
szerint rendkívül fontosnak tartok. Olyan te-
rületről beszélünk, ahol már több baleset is 
történt. Már tárgyaltunk vállalkozókkal a ter-
vezésről és a kivitelezésről, de a kezdemé-
nyezést később anyagi okokra hivatkozva le-
szavazták. Persze nem szabad elfogadni az 
irreálisan magas árajánlatot, amikor szakem-
berek szerint is jóval olcsóbban elvégezhető 
a munka. De az sem megoldás, hogy lesöpör-
jük az asztalról a kezdeményezést ahelyett, 
hogy megkeresnénk azokat a vállalkozókat, 
akik olcsóbban vállalják a kivitelezést. Azt 
igazságtalannak tartom, hogy olyan utcákat 
is leaszfaltoztak, ahol szinte nincs forgalom, 
míg egy ilyen fogalmas és balesetveszélyes 
utca problémáját nem sikerült megoldani. 
Egy másik indítványomat viszont már tárgyal-
ta és el is fogadta a képviselő-testület. Ennek 
megfelelően neveztük el Üllő egyik név nél-
küli utcáját Hatháza utcának. Harmadik indít-
ványom az M0 autópálya lehajtójánál az Üllő 
helységnév kifüggesztése volt.  Ez azért fon-
tos, mert sokan nem tudják, hogy Üllő felé jö-
vet hol kell elhagyni az autópályát. A hiányos-
ságot az autópálya-kezelő is elismerte, de a 
magas költségek miatt egyelőre nem sikerült 
megoldani a problémát. 
 Rendkívül fontosnak tartom az egészség-
ház fejlesztését is, mert van akinek már az is 
teher, ha a szomszédos településre kell utaz-
nia a vizsgálatok miatt. 

– Az ön nevéhez köthető az üllői Csülök-
fesztivál, amit idén hetedik alkalommal 
rendeztek meg. A jövőben várhatóak újí-
tások, vagy megy minden a megszokott ke-
rékvágásban?
 – A hét fesztiválból az utolsó kettőt már 
nem én szerveztem. Lehetne nagyobb ren-
dezvényt csinálni a Csülökfesztiválból, de 
nem ez a célunk. Minél nagyobb egy ren-
dezvény annál nagyobb anyagi ráfordítást és 
egyre több szervezést igényel, aminek a ter-
hét mi már nem tudjuk felvállalni. 

– Biztosan van olyan történet a fesztiválról, 
amire szívesen emlékszik vissza.
 – Számomra szép emlék, amikor a néhai 
Vasadi István polgármester úr által felajánlott 
kupát elneveztük Vasadi István Vándorkupá-
nak. Megható pillanat volt, amikor István ha-
lála után a felesége Klárika először adta át a 
kupát a nyertesnek. Mi így állítottunk emléket 
a város egykori polgármesterének.   

Varga Norbert

Botlik BélaÙ
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„Hiányoznak  
a városi tradíciók”
Dr. Kövér Tibor a 2010-es önkormányzati választást kö-
vetően már ötödször lett tagja az üllői képviselő-testü-
letnek. Az Üllői Polgári Kör és Városépítő Egylet jelöltje 
legutóbb az egyesület választási listájáról jutott be a képvi-
selők közé. A választás óta a jogi és ügyrendi bizottság elnö-
ke, az oktatási közművelődési és sportbizottság tagja.

Ö n sem ma kezdte a pályafutását, a 
'90-es évek óta tagja a képviselő-tes-
tületnek. Pontosan hányadik ciklu-

sa ez a mostani?
 – Ez az ötödik. A rendszerváltás óta hat vá-
lasztást tartottak, a 2006–2010-es időszakot 
leszámítva mindig a testület tagja voltam.
  

– Ha visszatekint az említett időszakra, 
hogy látja, miben változtak a dolgok a vá-
rosvezetés háza táján? 
 – Mindegyik ciklus más volt. Az első két 
alkalom a hőskor, akkor mi voltunk a többsé-
get alkotó képviselők, akik a felelősséget vál-
lalták a város működtetéséért, később mások 
tették ezt, akkor kisebbségben maradtunk. 
A jelenlegi ciklusra ez nem jellemző. A mos-
tani képviselőket gyakorlatias elvek és látás-
módok jellemzik, egymás elleni politikai küz-
delmek nélkül. Közös a munka és közös a 
felelősség. A '90-es években a viszonylag jó 
pénzügyi ellátásnak köszönhetően meg lehe-
tett építeni az alapvető közműveket, ami ak-
koriban nagyot lendített a település fejlődé-
sén. Az akkori közigazgatási besorolás szerint, 
Üllő szerep nélküli nagyközség volt. Emiatt 
sok jogos igény nem valósult meg a rendszer-
váltás előtt. A '90-es években kellett elkezde-
ni az igen hiányos infrastruktúra kiépítését. 
Meg kellett építeni a vízművet, mert nyaran-
ta nem volt elég vize a településnek, a telefon- 
és gázhálózatot is fejlesztettük, továbbá az is-
kolát is bővíteni kellett, mert nem volt elég 
férőhely. A csatorna kiépítése '97-ben kezdő-
dött, de már egy másik összetételű testület fe-
jezte be 1998-ban. Utakat kellett építeni, ami-
ből még az előző ciklusra is maradt bőven, de 
a vízmű kiépítése is csak az előző ciklus végén 
fejeződött be a víztorony megépítésével. Te-
hát nagyjából húsz évre volt szükség, hogy az 
alapközművek megépítése befejeződjön. Ez 
a korszak, ami az elmaradottságok megszün-
tetéséről szólt, szimbolikusan az új központ 
felépítésével zárul majd le.

– Egy korszak lezárása egyben egy új kor-
szak kezdetét is jelenti. Mit gondol, mit tar-
togat számunkra az új időszak? 
 – Meggyőződésem, hogy egy szépésze-
ti, kulturális, társadalmi életet pezsdítő idő-

szak köszönhet be. Több jut a város csinosí-
tására, parkok kialakítására vagy a kulturális 
intézmények, rendezvények esetleg új kezde-
ményezések támogatására. Persze minden a 
gazdasági helyzettől függ, de bízom benne, 
hogy az javulni fog, és az ország megáll a lá-
bán. Ugyanakkor a hiteleinket is vissza kell fi-
zetni, hogy fokozatosan csökkentsük a város-
ra nehezedő terheket. 

– Nem tulajdonítunk túl nagy szerepet az új 
központnak akkor, amikor egy új korszak 
kezdetét kötjük a beruházáshoz? Sokan sze-
retnénk elhinni, hogy ettől majd város lesz 
Üllő, de csak kevesek meggyőződése, hogy a 
fejlesztés hatására ez valóban bekövetkezik.   
 – Ettől a beruházástól még nem lesz város 
a település. Egy város attól város, ha a polgárai 
városi módra élnek és gondolkodnak. Az épü-
let inkább egy viszonyítási pont lesz, hogy a 
településnek van már 
városias jellegű köz-
pontja, amely ha kör-
beépül, akkor már le-
het városközpontról 
is beszélni. Minél töb-
ben mozognak majd 
a központban, annál 
több embernek kelti 
fel a fantáziáját a terület, hogy ott üzletet nyis-
son. Egy nagyobb magánberuházás is csak ak-
kor valósulhat meg, ha látja a befektető, hogy 
itt élet van. 
 Régen azért költöztek városokba az em-
berek, hogy egymást védjék, kicseréljék a ta-
pasztalatokat és az árukat. Ez mára megvál-
tozott, mert a védelmet átvette az állam, de a 
gazdasági funkciónak még van létjogosultsá-
ga. A központ alkalmas az árucserére és olyan 
találkozási pont is lehet, ahol a lakosok kicse-
rélhetik a híreket, vagy épp megismerkedhet-
nek egymással, hiszen számos területen egy-
másra vagyunk utalva. Így könnyebb lenne az 
élet is. Erre való az agora, erre jó a belváros. 

– Vannak olyan tényezők, amelyek megne-
hezítik a várossá válást?
 – A főváros közelsége önmagában nagy 
kihívás. Az üllőiek nagy része Budapesten 
költi el a pénzét, oda jár kikapcsolódni, szó-

rakozni. A jó várospatrióták úgy segíthetnék 
a város gazdaságát, hogy amit lehet, a he-
lyi boltosoktól, szolgáltatóktól vásárolnának 
meg.  
 Az állandó távollét miatt az embereket 
sem fűzik egymáshoz szoros kapcsolatok, saj-
nos sokszor a család tagjait sem. Szerencsére 
már vannak olyan intézmények és közösségi 
programok, amelyek folyamatosan összehoz-
zák az embereket. Ilyen a sportcsarnok, a 
néptáncosok, a művészetkedvelők, vagy a 
sportkörök. Néha egy-két ember tehetségén 
és igyekezetén múlik, hogy ezek a progra-
mok létrejöjjenek. Sajnálatos az is, hogy nin-
csenek középületeink. Nincs valódi otthona a 
kultúrának, a rendvédelemnek, vagy például 
a helytörténeti gyűjteményt sem tudjuk kiál-
lítani, mert nincsen hová. Úgy építünk várost, 
hogy hiányoznak a városi tradíciók, amelye-
ket szintén most kell megteremteni. Ilyenek 
lehetnek a Csülökfesztivál, a zenei rendezvé-
nyek, vagy a napokban zajlott Mihály-napi so-
kadalom. Ezekből kellene még több.

– Mire kell figyelnie a testületnek, hogy a 
város fejlődése a megfelelő irányba halad-
hasson tovább? Személy szerint ön milyen 
fejlesztéseket látna szívesen a településen?
 – A mai világban a legfontosabb, hogy 
meglegyen a pénzügyi egyensúly. Takaréko-
san kell működni, ügyesen kell gazdálkodni a 
forrásokkal. A másik, hogy sikeresen elkészül-
jön a városközpont, s olyan belső teret alakít-
sunk ki, ami a lakosoknak vonzó, ahová szíve-
sen mennek. Szeretném, ha helyben lehetne 
biztosítani az intézményi közétkeztetést, ezt 
az iskolában talán meg lehetne oldani. An-
nak is örülnék, ha a civilközponttól a város-
központig, az út mindkét oldalát sétálóöve-
zetté lehetne alakítani. A legszebb az lenne, 
ha a raktárak mellett tudásigényes iparágak is 
települnének a városba, és sok ember találna 
helyben munkát és megélhetést.
 Felsorolhatnám, hogy mi mindent kelle-
ne még fejleszteni, de teljesen felesleges az 
álmokról beszélni, mert annyi minden épült 
az utóbbi időben, aminek a működtetése 
így is rengeteg türelmet és anyagi ráfordí-
tást igényel.

Varga Norbert 

Ettől a beru-
házástól még 

nem lesz város 
a település. 

Dr. Kövér TiborÙ
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Az országos mintát követve Üllőn is 
megpróbálták ledönteni a szobor 
tetején található szovjet önkény-

uralmi jelképet, az ötágú csillagot. A ha-
talom gyakorlói pedig, hogy elrettentsék 
a népet, a levegőbe lövettek. Azonban a 
puskagolyók túl alacsonyan szálltak, hi-
szen két üllői polgár a figyelmeztető lövé-
sek eldördülését követően az életét vesz-
tette. Egyikük idősebb Miczkó József, akit 
éppen hátba talált az egyik lövedék. Fiával, 
ifjabb Miczkó Józseffel beszélgettünk az ak-
kori eseményekről, kitörölhetetlen emlé-
kekről. 

– Még gyermek volt, amikor édesapját 
elvesztette. Mire emlékszik a történtek-
ből?
 – Nincsen túl sok emlékem, csak öt-
éves múltam mikor apukám meghalt. Arra 
emlékszem, hogy az öcsém akkor töltöt-
te be a harmadik évét, másnap ment volna 
először az óvodába. Albérletben laktunk, 

„Istenre bízom az ítéletet”
Sokan emlékezhetnek még arra, hogy Üllő központjában is állt 
egy a szovjet birodalom dicsőségét és nagyságát őrző emlék-
mű. Állítólag ennél a szobornál gyülekeztek 1956. október 23-án 
azok a helyi lakosok, akik nemtetszésüket igyekeztek kinyilváníta-
ni a sztálinista diktatúra és az elnyomó szovjet megszállás ellen.

közel a központhoz, ahol az események is 
zajlottak. 

– Az üllőiek is le akarták dönteni az em-
lékművet?
 – Igen, anyukám mesélte, hogy le is 
döntötték a vörös csillagot.

– Az édesapja is aktívan részt vett az ese-
ményekben?
 – Hogy aktív részese volt-e, vagy csak 
egyszerű bámészkodó, nem tudom. De ez 
már nem is derül ki. Azt tudjuk, hogy apám 
is a helyszínen volt, amikor összegyűlt a tö-
meg. Anyukám délután hazahívta őt, de 
aztán később mégis visszament. Eztán 
kapta a lövést is.

– Véletlen volt, hogy pont az ön édesapja 
kapta a lövést?
 – Nem tudom. Úgy hallottuk, hogy há-
tulról érte a találat apámat, és a tüdejébe 
fúródott a golyó. Az is elképzelhető, mi-

vel a hátát találták el, hogy éppen hazafe-
le tartott, amikor a lövés érte. Miután ösz-
szeesett, a teste olyan helyzetben feküdt, 
amiből erre lehetett következtetni. Mindig 
azt mondták, hogy csak a levegőbe lőttek, 
de ha ez így lett volna, akkor nem halt vol-
na meg az apám és a másik áldozat, Kiss 
Sándor.

– Mi történt ezután?
 – Emlékszem, hogy a házinéni és anyu-
kám nagyon sírtak. Apámat a Lengyel dok-
torhoz vitték a rendelőbe. A doktor próbál-
ta ellátni a sérülését. Hiába hívtak mentőt, 
a pesti események miatt nem tudott jön-
ni az autó. Úgy emlékszem, hogy apám a 
lövés után még másfél óra hosszáig élet-
ben volt, de végül nem tudták megmente-
ni. Magyar katonák jöttek, ők mondták el, 
hogy meghalt az édesapám. Aztán átvit-
tek minket, engem, az öcsémet és az anyá-
mat egy közeli rokonunkhoz, mert úgy 
ítélték meg, hogy ott biztonságban eltölt-
hetjük az éjszakát.

– Egy ilyen tragédiát nyilván nagyon ne-
héz feldolgozni. A későbbiek során be-
széltek arról, hogy miért kellett az édes-
apjának meghalnia?
 – Olyan sok szóbeszéd járta a falut, 
nem igazán tudtuk kihámozni belőle az 
igazságot. Anyám végig otthon volt ve-
lünk, ezért nem tudta, hogy mi zajlik a szo-
bornál. Mások elmondására hagyatkozott. 
Mivel annyi változatot hallott, inkább azt 
mondta, hogy próbáljuk meg elfelejteni az 
egészet.

– Öt es fél évesen még gyermek volt, de 
gondolom, hogy így is tisztában volt az-
zal, hogy az édesapja nem jön vissza 
többé. 
 – Persze, felfogtam, hogy mi történt. 
Nagyon siratta őt az egész család, még az 
öcsém is megértette, hogy mi történt, pe-
dig csak három és fél éves volt. Főkent a 
későbbiekben hiányzott nagyon, például 
amikor iskolába mentem. De hála Istennek, 
anyám tisztességgel felnevelt bennünket. 
Sokat segítettek a rokonok is. Már elmúl-
tam hatvan éves, de most is nehéz erről 
beszélni.

– Úgy tudom, hogy a szobornál magyar 
katonák lőttek a tömegbe. Arról soha 
nem érkezett hír, hogy ki ölte meg az 
édesapját?
 – Nem. Senki nem tudott semmit, én 
pedig később sem kutattam azt az embert. 
Mit tehettem volna, ha esetleg megtála-
lom? Tudja, úgy vagyok vele, hogy inkább 
Istenre bízom az ítéletet.

Varga Norbert

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.

Nincs már teendő: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, újjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!

Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva ti,
megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen,
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?

... Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán,
munkások – ifjak vére folyt –, 
 a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

Vers 1956. október 23-ára

Ù

Tamási Lajos: Piros  
a vér a pesti utcán 
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Hirdetés

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

•  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

Kályha- és  
kandallócsövek 

széles  
választéka!

    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!

Nem mindennapi tettet hajtott végre az üllői sportcsarnok 
igazgatója az amatőr teremlabdarúgó-torna utolsó fordulójá-
ban. A vezető lélekjelenlétén múlt, hogy a játék hevében bekö-
vetkezett baleset nem fullasztotta tragédiába a mérkőzést.

Életet mentett az igazgató

Az üllői sportcsarnokban évek óta 
megrendezik az amatőr baráti társa-
ságok teremlabdarúgó tornáját, de a 

záró mérkőzésén történt vészhelyzethez ha-
sonló esettel eddig még nem találkoztak a 
szervezők. 
 A bajnokság utolsó összecsapásán egy 
előreívelt labdáért két játékos is felugrott fe-
jelni, de szerencsétlenségükre a nagy len-
dület következtében összefejeltek. Az ütkö-
zést követően mindketten a földre zuhantak. 
Egyikük a földet éréskor beverte a fejét, míg 
a másik játékos vérben úszó arccal esett a 
csarnok padlójára. 
 – Emlékeim szerint még a levegőben 
voltak a játékosok, amikor én már ugrottam 
át a korlátot és szaladtam, hogy segítsek a fi-
úknak – mesélte Dienes András, a sportcsar-
nok igazgatója. – Minden a pillanat tört része 
alatt történt, ezért nehéz pontosan felidéz-
ni az esetet. Mivel az egyik játékos fején egy 
ujjnyi vastag sebből ömlött a vér, ösztönö-

sen vele kezdtem foglalkozni. Éppen próbál-
tam elszorítani a vérző sebet, amikor a sze-
mem sarkából észrevettem a másik fiút, aki 
néhány lépéssel odébb feküdt, a teste pe-
dig hirtelen, heves rángatódzásba kezdett. 
Rögvest kiáltottam segítőmnek, Lőczi Imré-
nének, hogy vegye át tőlem a vérző fiút és 

szorítsa erősen a se-
bét. Katalin azonnal 
ott termett én pedig 
átugrottam a másik 
sérülthez, akinek a 
teste addigra szabá-
lyosan pattogni kez-
dett a csarnok pad-
lóján. Először arra 
gondoltam, hogy 
epilepsziás rohama 

van, de mint utólag kiderült az oxigénhiá-
nyos állapot váltotta ki a testéből ezt a fajta 
mozgást. Automatikusan a szájához kaptam 
és megpróbáltam kifeszíteni, ami segítség-

gel sikerült is. Ekkor észrevettem, hogy a fiú 
lenyelte a nyelvét. A pólómat csavartam az 
ujjaim köré, azzal nyúltam a fiatal férfi szá-
jába, hogy kihúzzam a nyelvét. Szerencsé-
re ez hamar sikerült is, de arra figyeltünk fel, 
hogy a férfi nem lélegzik. Lőczi Imréné azon-
nal szaladt az újraélesztő defibrillátor készü-
lékért, miközben én az elsősegélynyújtó-
tanfolyamon tanultak szerint elkezdtem az 
újraélesztést. Hála Istennek, az első próbál-
kozást siker koronázta, a férfi egy hatalmas 
levegővétellel tért vissza közénk. 
 Ezután az igazgató és Lőczi Imréné a vér-
ző férfi segítségére sietett, akinek – mint ki-
derült – a feje oldalsó részéről tenyérnyi da-
rabon leszakadt a bőr, sérülése ugyan súlyos 
volt, mégsem volt életveszélyben. 
 A sérülteket végül a helyszínre érkező 
rohammentő szállította kórházba. Dienes 
András elmondta, magabiztosságot jelen-
tett számára az a tudat, hogy van a csar-
nokban egy újraélesztő készülék, amellyel 
tovább próbálkozhattak volna, ha a sérült  
nem reagál az újraélesztésre. 
 Dienes Andrást életmentő segítségnyúj-
tásáért a Magyar Vöröskereszt Monor Terü-
leti Szervezete augusztus 20-án elismerés-
ben részesítette. 

Varga Norbert       

Az elsősegély-
nyújtó tan-
folyamon ta-
nultak szerint 
elkezdtem az 
újraélesztést.
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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: 29/600-097
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

Üllői  
Anyatej Klub

Apróhirdetés

Jubiláló házaspárok 
köszöntése

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

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.

XVII. kerületi 1000 m2-es külterületi telkemet elad-
nám, vagy Péteri telekre cserélném. 
Tel.: 06-70/418-2558.

Minden hónap második szerdáján 16 órá-
tól, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tükrös termében kötetlen kiscsoportos be-
szélgetést tartunk az édesanyákkal, gyer-
mekükkel és támogató családtagokkal.
 A beszélgetések alkalmával megismer-
kedhetnek az anyatejes táplálás előnyei-
vel és annak az édesanyára és a gyermekre 
gyakorolt hatásaival. Szó lesz az anyatejes 
táplálás nehézségeiről, a válasz-kész gon-
doskodás előnyeiről. Megtudhatják, hogy 
mi a teendő, ha kevés az anyatej, de választ 
kaphatnak arra is, hogy honnan lehet meg-
tudni, eleget szopott-e már a gyermek? To-
vábbá szóba kerülnek a szoptatással kap-
csolatok tények és tévhitek. Ezen kívül 
bármely egyéb témában is állunk rendel-
kezésére, ami érdekli gyermekével, unoká-
jával kapcsolatban. 
 Az első alkalom október 10-én lesz, 
melyre várja önt szeretettel Árokszállási 
Gyöngyi védőnő, szoptatási szaktanácsadó 
(IBCLC).

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett családtagunk, Zu-
bor László júliusi temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 
utolsó útjára elkísérték.
 Köszönet az ALFA W.I.C.95 Kft. dol-
gozóinak a segítőkész munkáért és vi-
gasztaló szavakért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Igen ám, de szeptember végén? Isko-
lánk 5 alsó tagozatos osztályából 75 kis-
diák szeptember 24–27-ig a Nemze-
ti Üdülési Szolgálat Erzsébet táborában, 
Fonyódligeten táborozott.
 A tanító nénik (Szőnyiné Bán Ilona, Földe-
si Éva, Geérné Szenyán Andrea, Fülesné Pintér 
Ildikó, Kalináné Dobos Ágota, Kovács Sándor-
né) vezetésével ellátogattak Balatonlellén 
az Afrika Múzeumba, megmászták Fonyó-
don a Sipos-hegyet, sétahajóztak a Ba-

latonon, kisvonattal bejárták 
Fonyódot és megnézték Szé-
kesfehérváron az Országalmát 
és a Szent István Bazilikát.
    Ezen kívül még tábori dalo-
kat tanultak, kézműveskedtek, 
ügyességi versenyeken vettek 
részt és rengeteget sportoltak. 

És hála a gyönyörű időnek még a Balaton-
ban is pancsolhattak. 
 A tábor megvalósítását a szülők befize-
tésén túl a Nemzeti Üdülési Szolgálathoz 
benyújtott sikeres pályázatunk tette lehe-
tővé, aminek köszönhetően mintegy 2,5 
millió forint támogatást nyertünk el.
 Az elején feltett kérdésre pedig a követ-
kező a válaszunk: igen, a Balatonnál szep-
tember végén is nagyon jó!

Szőnyiné Bán Ilona tanító

Balatonnál ó, jaj de jó!

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, légzsák,  
vonóhorog, 129 000 km. Kitűnő állapot, olcsó 
fenntarthatóság, kedvező fogyasztás. 
Ára: 619 000 FtTel.: 06-20/5-934-534.

Eladó Fuji Finepix S5700 típusú digitális fényké-
pezőgép. A gép keveset használt, állapota újsze-
rű. 7,1 megapixel, 10x optikai zoom, videofelvétel, 
stb. Adok hozzá egy Olympus XD kártyát illetve 
egy Lowepro válltáskát. Ár: 25 900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487.

Hivatalunk hagyományteremtő jelleggel 
immár ötödik alkalommal rendezi meg a 
jubiláló házaspárok köszöntését.
 Ezúton szeretettel meghívjuk és várjuk 
mindazon településünkön élő jubiláló há-

zaspárokat, akik 25, 50 illetve 6o évvel ez-
előtt kötöttek házasságot.
 Az ünnepség lebonyolítására novem-
ber 16-án, 17 órakor kerül sor a római kato-
likustemplomban, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!
 További információ: Lazáné Széll Éva 
anyakönyvvezető Tel.: 29/ 320-011/108. 
mellék.
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Üllő város lakossága most 
INGYENES RIASZTÓRENDSZERHEZ juthat!
 
Riasztórendszert igényelhet minden Üllőn élő, bejelentett lakcímmel rendelkező 
magánszemély. A jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni felmérés után – 
térítésmentesen juthat hozzá egy komplett lakás-riasztórendszerhez, amelyet profi 
szakemberek szerelnek be (1 db riasztóközpont, kezelőegység, kültéri sziréna,  
nyitásérzékelő, transzformátor, 2 db akkumulátor, 3 db mozgásérzékelő).  
A riasztórendszer igény szerint bővíthető – térítés ellenében – a következőkkel:
füstérzékelő, szénmonoxid-érzékelő, pánikgomb, további mozgás- és nyitásérzékelő, stb.
Ha a vezetékes telefonvonal nem alkalmas az átjelzésre, akkor GPRS-t szerelnek fel,  
amelynek kauciós díja 10  000,- Ft. Ez a kauciós díj a GPRS leszerelésekor visszajár.
Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 24 hónapon keresztül fizeti a 
kedvezményes távfelügyeleti szolgáltatási díjat, amely az átjelzés típusától függően 

havonta  bruttó 3  900 Ft (telefonos kapcsolat esetén)
vagy bruttó 4  900 Ft (GPRS kapcsolat esetén).

A jelentkezés benyújtható: 2012. október 1-jétől folyamatosan.
Az akció visszavonásig érvényes!
Jelentkezés és további információ: 
•  személyesen: Vecsés, Fő út 180. (Mirador-Sec Kft.)
• interneten:  marketing@mirador-sec.hu
• telefonon: 06 29 350-455
• faxon: 06 29 350 375
• honlapcím: www.mirador-sec.hu

Tisztelt Üllői Lakosok!
Az elmúlt években sajnos megnőtt a környéken és városunkban is a vagyonellenes 
bűncselekmények száma. A betöréses lopások és rablások megelőzése érdekében 
támogatom a kezdeményezést, amely 2012. október 1-jétől lehetőséget biztosít a lakosság 
részére kedvezményes riasztórendszerek igénybevételére.
Településünk lakóinak biztonsága érdekében igyekszünk minden lehetséges eszközzel 
segíteni a vagyon- és a személyelleni bűncselekmények visszaszorítását. Ezzel az akcióval 
a cél az, hogy a lakásokba telepített korszerű riasztórendszerek – távfelügyelettel 
és kivonuló járőrszolgálattal kiegészítve – megelőzzék és megakadályozzák a 
bűncselekmények elkövetését, ezzel is javítva lakosságunk biztonságérzetét.

 Kissné Szabó Katalin
 polgármester
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Hirdetés

Teljes körű autójavítás és kipufogó gyorsszerviz 
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Új és használt gumiabroncsok akciós áron
Futóműállítás    AKCIÓS GUMISZERELÉS
A nálunk vásárolt motorolajat 
ingyenesen lecseréljük.

KEPA AUTÓSZERVIZ
2360 Gyál, Ady Endre u. 7. a posta mellett
06-30/241-8550 • 06-20/947-3887

www.kepaszerviz.hu
Nyitva tartás: H–V: 08–22

2225 Üllő, 
Kossuth Lajos u. 56.

06-20/953-6911

Nyitva:
H–P: 9–18 óráig
Szo: 8–14 óráig

A Top Mosó forradalmi megoldást biztosít a OneDrywash 
segítségével járművek, fém-, üveg- vagy műanyag 
felületek megtisztítására víz nélkül. 
Az új technológiával kapcsolatosan keresse autómosónkat!

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

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

Csúcstechnológia  
a szélvédőjavításban!

Kőfelverődés a szélvédőjén?
A Top Mosó erre a problémára is 

kínál megoldást! 
Szélvédőjavítás rövid határidővel!

Komplett szélvédőcsere  
a Top Mosóban! 

(Szélvédőcserét csak előre egyeztetett 
időpontban áll módunkban elvégezni!)

Top
Mosó

Minőségi 
kézi  

autómosó és  
autókozmetika

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2200 Ft/q

Akác gurigában:  2500 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

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

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
10  000 Ft-tól, vezetés  

2000-2500 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   

Október 15-én, 19 óra 30-kor az Üllő Vá-
rosi Sportcsarnokban elhangzó kezdősíp-
szóval veszi kezdetét az Üllő FC Cső–Ara-
mis futsalmérkőzés. A tabellán igen nagy 
a távolság a két csapat között, az üllői-
ek öt vereséggel és nulla ponttal a táb-
lázat utolsó helyén szerénykednek, míg 
a Colorspectrum Aramis csapata három 
győzelemmel és egy döntetlennel, tíz 
megszerzett ponttal a harmadik helyezett. 
Az Aramist ismerve nem lesz sétagalopp a 
mérkőzés, de itt lenne már az ideje az üllői 
pontszerzésnek is.
 A nagypályás labdarúgás is bőven tar-
togat izgalmakat az elkövetkezendő he-
tekben. Az Üllő SE labdarúgói hazai pályán 
októberben a Szeged ellen, novemberben 

Sportprogramok
pedig Mórahalom ellen bizonyíthatják a ki-
látogató szurkolóknak, hogy megéri jegyet 
váltani a mérkőzésre. Persze az üllői labda-
rúgóknak semmi okuk a szégyenkezésre, 
hiszen az NBIII Alföld-csoportban – mind-
össze három ponttal lemaradva az éllovas 
Dunaharaszti csapatától – jelenleg a táblá-
zat negyedik helyét foglalják el. 
 A küzdősportok iránt érdeklődök örül-
hetnek október 20-án és 21-én, ugyan-
is taekwon-do bajnokságot szerveznek a 
sportcsarnokban. 
 Október 22-én pedig a hölgyek rúgják 
a labdát a csarnokban, az NBII-es Obsitos–
Kiskunhalas női futsalmérkőzést tekinthe-
tik meg az érdeklődők. 

varga 

Futsal NBI
Október 15. 19 óra 30 Üllő FC Cső–Aramis
November 5. 19 óra 30 Üllő FC Cső–Vasas

NBIII labdarúgás
Október 21. 14 óra 30 Üllő–Szeged
November 11. 13 óra 30 Üllő–Mórahalom

Kézilabda
Október 13. 12 óra Üllő–Erdőkertes 
November 3. 12 óra Üllő–Verőce

Október 20-21. 10-18 óráig 
Taekwon-do Bajnokság 

NBII Női Futsal
Október 22. 17 óra Obsitos–Kiskunhalas 

Sportesemények

Ù
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Rendezvények:

étterem és panzió
Nicolette

SULI UTÁN IRÁNY EGY MENÜRE! 

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig: 7–23.

Hétfő: Májgaluskaleves 
Tökfőzelék, sertéspörkölt

Kedd: Tavaszi zöldségleves 
Bolognai spagetti

Szerda: Almaleves, Orly  
csirkemellcsíkok  
petrezselymes burgonya

Csütörtök: Csontleves  
Lecsós sertésszelet tarhonyával

Péntek: Bakonyi betyárleves 
Diós metélt

Szombat: Tojásleves, Erdélyi rakottkáposzta
Vasárnap: Húsleves 

Natúr csirkemell sajtmártással + burgonyafánk

 ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Vállaljuk esküvők, 
osztálytalálkozók, 

bankettek, születésna-
pok, leány- és legény-

búcsúk, céges ebédek/
vacsorák teljes körű le-
bonyolítását. Hidegtál-

rendelést felveszünk! 
Jöjjön el hozzánk üzleti 
partnerével reggelizni!
Ha nincs kedve kimoz-

dulni vagy családi, 
baráti összejöve-

telt szervezett, 
mi kényelmessé 
tesszük Önnek a 

vendéglátás előké-
születeit, étlapunk-

ról választható 
ételeinket házhoz is 

szállítjuk!

Fizesse be
nálunk 

gyermeke 
menzáját!

Extra és fitnesz- 
menü: 950 Ft Menü: 750 Ft 

41. heti menü 
2012. 10. 08. – 10. 14.

  Rántott sajt + köret + tartármártás
  Karfiol sörtésztában + köret + tartármártás
   Vegyes zöldségtál /rántott gomba, rántott karfiol, 

rántott cukkini/ + köret + tartármártás

   Grillezett csirkemell párolt zöldkörettel
   Grillezett csirkemell friss, kevert salátával
   Csirke Cordon Bleu + köret
   Rántott csirkemell + köret
   Sajttal töltött csirkemell + köret

   Sertés Cordon Bleu + köret
   Rántott sertésszelet + köret
   Gombával töltött sertésborda + köret
   Cigánypecsenye + köret
   Bakonyi sertésborda galuskával
   Sertéspörkölt galuskával

   Bolognai spagetti
   Carbonara spagetti

    Köretek: hasábburgonya, párolt rizs,                
petrezselymes burgonya, galuska

JAG-os 

diákoknak 

menü mellé  

2 dl üdítő 

AJÁNDÉK!

Masszázsstúdió
Masszázsok: Frissítő test • Frissítő talp • Alakformáló • Arc 
Ultrahangos zsírbontás  Végleges zsíreltávolítás  
8–12 KEZELÉS 1–2 RUHAMÉRET-CSÖKKENÉS
Karcsúság, szépség, egészség
Heti egy alkalom 40’ és centiméterekkel lehet  vékonyabb!
Vibrációs tréning Flabelos 20’.    1 óra aerobik  
helyett eddzen a Flabelos-szal és rázza magát formába 
4–6 hét alatt! Az első ingyenes!

Úgy dönt 
megvalósítja 

álmait? 
Legyen 
vonzó és 
egészséges! 

KARÁCSONYRA CENTIMÉTEREKKEL 
LEHET VÉKONYABB!  

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS AKCIó 
MEGHOSSZABBÍTVA október 30-ig  
3000 Ft/alkalom bérletáron kapható. 

Bemutatókezelés 30’  3000 Ft.

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

A Mihály Dénes 
Szakképző Iskola       
MérlegképeS 

könyvelő 
képzést indít.

Jelentkezni és a szükséges 
feltételekről érdeklődni  

Szojár gábornénál  
lehet a  

06‑70/60‑52 ‑700 
telefonon  

a hét minden napján  
2012. október 6‑án  

szombatig. 

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!
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Vélemény

A fák
Aki fel tudja idézni még emlé-
kezetében, vagy régi képeken 
Üllő régi  köztereit és útjait  a 
hetvenes években, emlékez-
het a Kossuth utca évtizedes 
gesztenyefáira, amelyek tavasz-
szal ontották a virágillatot,  az 
utak szélén álló meggyfákra 
és a buszmegállókban emelke-
dő akácokra, a mozi előtt viru-
ló díszfákra és rózsaligetre, a  
kertekben ágaskodó fenyőkre, 
s arra a hangulatra, amely egy 
parkosított  kisváros környezet-
barát légkörét teremtette meg. 

Évtizedek ösztönös környezetgondo-
zó igyekezete fonta be természettel 
az udvarokat, utcákat és tereket. Ez a 

parképítő igyekezet kellemes zöldet terem-
tett a házak között, megszűrte a repülőgé-

pek zaját, felfogta az út porát és frissítette 
a levegőt.  
 Aztán valamikor elindult a sivatago-
sítás. A lakosok, mint valami modern fa-
nyüvők vágták ki sorban a fákat ezerféle 
indokkal. Volt, aki nem akart levelet söpör-
ni, másoknak árnyékot vetett, volt olyan is, 
aki a díszfákat „terméketlennek” ítélte a 
haszonnövényekhez képest. Olyan is volt, 
aki virágoskertet ál-
modott a lombko-
ronák helyett, de 
tény, hogy a tele-
pülésen elkezdtek 
fogyatkozni a fák, 
tisztult fölöttünk az 
ég, s már a repülők 
ereszkedését is vé-
gig tudjuk követni 
a horizonton. Ma-
holnap a madaraknak sem lesz hol meg-
pihenni megfáradtukban.  A fákban sokan 
és gyakran csak annak köznapi hasznát 
látják, pedig a fa az emberi élet szimbólu-
ma. Az ember a természetben úgy tudott 
megmaradni, hogy a fák közé rejtezkedett, 
majd később belőle építette meg búvóhe-
lyét is.  A fák termése volt az étke és a tar-
taléka a terméketlen napokra, s ezerféle 
hasznos módon tudta felhasználni annak 
szinte minden részét. 

 A mai ember gázzal fűt, s nem látja a fá-
ban a meleget adó tüzet, légkondicionál a 
nyári melegben, s nem érzi a fák árnyat adó 
hűvösét, magát keni be szagokkal, s nem 
érzi a fák és bokrok illatát. Tisztaságról alko-
tott képei a felsöpört betonhoz kötődnek, 
ahol a falevél egyszerűen csak „kosz” lett. 
Miközben kisvárosi létünkben megőriztünk 
sok mindent a falusi életérzésből, érkeznek 
sokan hozzánk olyanok, akik megérkezésük 
után kivágják a fákat, ezután lebetonozzák 
a tereiket, útjaikat, bejáróikat, s megidézve 
régi városi érzéseiket bár vágytak a termé-
szetre, de mégis a természetes környezet 
rovására bővítik a személyes életterüket. 
 A fák nemzedékeket kapcsolnak ösz-
sze, mert a faültető generációk a legritkább 
esetben örülhetnek munkájuk gyümölcsé-
nek. Amíg a vékony facsemeték terebélyes, 
árnyékos fákká növekednek, addig a fákat 
óvó generációk eltávoznak mellőlük.  A fa-
ültető, a jövőjében bízó önzetlen ember, 
aki hiszi és reméli, hogy az itt élők,  jóérzés-
sel gondolnak évtizedek múlva is arra a ter-
mészeti nyereségre, amit a parkosított élő-
hely jelent.
 Aki évtizedes termetes fákat vág ki, nem-
zedékek munkáját pusztítja el. Az élő fa lát-
szólag mindig valakié, de olyanok ezek, 
mint a gyermekek, minden gyermek vala-
hol mindenkié is. Attól kezdve, hogy meg-
születnek, a szüleik gondjára vannak bízva, 
de próbálná csak őket valaki bántani, egy-
ből törvények és szabályok sokasága zúdul-
na rá gondatlansága miatt.  Így van ez a fák-
kal is. Fát nem lehet büntetlenül sem ültetni, 
sem kivágni a köztereken, mégis ezernyi in-
dokkal szinte mindenki elnyüvi azokat, ha 
már egyszer kigondolta, hogy oda parkolót 
épít, bejáratot húz, vagy csak nem akar töb-
bé sepregetni. 
 Az élő fa szimbolikusan az életünk. Aki 
a fát ok nélkül kivágja, saját életét rontja 
meg, s tenmagát veszi ki abból a normális 
környezetből, amelyre a természetben élő 
embernek szüksége van. Ha az ember kilép 
természetes köréből, akkor városi beton-
ember, aszfaltember lesz belőle, s minden 
betonra rácsodálkozik, hogy milyen szép, 
és minden zöldre, hogy minek az oda. Aki a 
fákat kivagdossa, az saját életét pusztítja, s 
persze vele az együttlakókét is, míg a faül-
tető az életre és a jövőre is szavaz, tegye ezt 
a jövőnek szóló üzenetet bárhol a közössé-
gi vagy magántulajdonban lévő tereken. 
 Üllőiek ültessünk fát!

Kövér Tibor

Aki évtize-
des terme-

tes fákat vág 
ki, nemzedé-

kek munkáját 
pusztítja el.
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Itt a báli szezon!

Ha eddig nem próbálta, 
most kedvező áron

kipróbálhatja!
Októberben:
3D Műszempilla

FÉLÁRON!     4.000.-
Mérettől függetlenül!

 

Szeretné tudni mi az a
„talp térkép”?

Októberben:
INGYENES

feltérképezés egyéni
konzultációval

 

Az akciók feltételéről érdeklődni lehet:
Hóvirág Kozmetika           

Cím: Vecsés, Széchenyi u. 101.

Kenszlerné Edit                                                
Kozmetikus 

20/352-9284 
 

Major  Krisztina    Gyógymasszőr    30/551-4799 

 

 

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

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

Sertéscomb
és -lapocka

1195 Ft/kg

Marha lábszár

1695 Ft/kg

Nyers első csülök

695 Ft/kg

Hurka

595 Ft/kg

Sütőkolbász

795 Ft/kg

Füstölt csemege-
szalonna

995 Ft/kg

Füstölt kolbász

1195 Ft/kg

Házi zsír

495 Ft/kg

Sertés darálthús

1095 Ft/kg

Füstölt első csülök

895 Ft/kg

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

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

Húsakció!

Jelenlegi 
akcióink!



Akciós árak október 8-tól 20-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

Csirkeszárny

Ft/kg

599,-Első csülök
csont nélkül

Ft/kg

890,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1390,-

Darált  
pulykahús

Ft/kg

799,-

Miklósi 
kolbász

Ft/kg

1100,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

1190,-

Pulyka 
nuggets

gyf.  500 g Ft/cs

399,-Sajtos,  
sonkás

pulykamell 
gyf.  500 g Ft/cs

399,-

Sertés- 
oldalas

Ft/kg

1025,-

Juhbeles
virsli

Ft/kg

990,- Pápai 
sonka

1 kg Ft/kg

1190,-

Füstölt 
hátsó

csülök Ft/kg

950,-Marhapacal

Ft/kg

1100,-Sertéscomb

Ft/kg

1099,-

Sertéstarja

Ft/kg

990,-Csontos
csirkemell

Ft/kg

990,-



AKCIÓ!
5, 10, 14 (fogyasztó és cellulit)  
alkalmas bérlet vásárlása esetén 
      kedvezményt adok!

Ajándékkuponok kaphatók:
- szülinapra, névnapra, 
- Karácsonyra,
- egyéni kívánságra.

Telefonos 
bejelentkezés alapján! 

+36 20/412 28 63

10% 

Egy alkalom 30 perces kezelés 2  000 Ft
Egy alkalom 60 perces kezelés 3  900 Ft
Egy alkalom 90 perces kezelés 5  800 Ft
•  Svéd masszázs: (30’ vagy 60’)
•  Talpmasszázs: (30’ vagy 60’)
•  Aromamasszázs: (30’ vagy 60’)
•  Mézes masszázs: (30’ vagy 60’)
•  Csokoládé masszázs: (30’ vagy 60’)
•  Frissítő masszázs:  (30’ vagy 60’)
•  TRADICIONÁLIS THAI masszázs: (60’ vagy 90’)
•  Fogyasztó és Celluit masszázsok: (90’)

Ultrahangos gépi kezelések
1 alkalom 20’ kezelés: 2  500 Ft
1 alkalom 30’ kezelés: 3  750 Ft

Mikró áramos alakformáló kezelések
1 alkalom 40’ kezelés: 4  500 Ft (egész test kezelése)

Peczár Éva  
gyógymasszőr

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


