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Üllői
Közműgondok

Hiába minden, ha valaki 
egyszer eldöntötte, hogy il-
legális módszerekkel szaba-
dul meg a piszkától, azzal 
nem lehet mit tenni.  Akad, 
aki inkább tönkreteszi a 
közműhálózatot, minthogy 
fizessen a szemét elszállítá-
sáért. Fizessen inkább a vá-
ros, meg a többi lakó – gon-
dolhatja magában.

Részletek az 5. oldalon

  

Ötvenhat éve már, hogy kirob-
bant az ötvenhatos forradalom. 
A kicsiny Magyarország elnyo-
mást nem tűrő népe fegyvert 
ragadott a Sztálini diktatúra és 
a szovjet megszállás ellen. Az 
akkori hősök küzdelmét, a kez-
deti sikerek után, kegyetlen 
megtorlás törte derékba. Szá-
zak haltak meg a kommunisták 
keserű bosszúja miatt. 
 Képriport a 2. oldalon
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1956. október 23-án a magyar emberek 
úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik a 
sorsukat. Minden nép életében, történel-
mében vannak olyan pillanatok, amikor 
csodákra képes, amikor megvalósítja a le-
hetetlent és esélytelen létére, sikerre viszi 
akaratát.
 Az egyszerű emberek néhány nap alatt 
győzelemre vitték és az egész világnak 

megmutatták a magyar forradalmat. A vi-
lág ámulva nézte, hogy mi történik a kis Ma-
gyarországon. Nézte és segítségről szóno-
kolt. De csak szónokolt, segítséget – mint 
történelmünk során oly sokszor – most sem 
adott. Ismét magunkra maradtunk. 
 Budapest utcáit tankok lepték el, Üllőn 
is átvonultak, több ember megsérült, két 
ember áldozatul esett. A kicsiny Magyaror-
szág reménytelen, hősies harcba kezdett a 
Szovjetunió ellen. 
 A megtorlás szörnyűbb volt, mint Hay-
nau vérengzése: 32 ezer embert tartóztat-
tak le. Több mint 200 embert kivégeztek. 
Közel 200 ezer magyar pedig végső elke-
seredésében, idegen földre távozott, ke-
resve egy szebb jövőt, amit szülőhazája 
már nem tudott ígérni számára.
 Hajtsunk fejet 56 eszméi, hősei előtt, 
hajtsunk fejet és soha ne feledjük őket és 
tanításukat. Őrizzük meg 56 emlékét, mint 
hitet adó keserű kincset és adjuk tovább 
nemzedékről nemzedékre, mint büszke 
örökséget!
 Isten éltesse az 56-os hősök emlékét és 
Isten óvja a mai hősöket, bennünket, Ma-
gyarországot! 

Részlet Fehér Imre alpolgármester ünnepi beszédéből

Emlékezés a forradalomra

Kissné Szabó Katalin és Medvedovszky Béla 
a képviselő-testület koszorújával

Ù

Ù

Fehér Imre alpolgár-
mester mondott  
ünnepi beszédet

Az általános iskola  
énekkara, vezényelt 
Dudinszky Gézáné

Ù

Fazekas Violetta  
és Kántor József  
helyezi el a Fidesz  
koszorúját

Ù
Minden nemzedéknek 
tudnia kell, hogy  
mi volt 1956

Ù
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Bokrétaünnep Üllőn

Lépésről Lépésre táncgála

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az üllői városközpont építése. Áll az 
új városháza szerkezete, elkészült az épület legmagasabb pontja. 

Egyesületünk vezetésének már évek óta nagy álma volt, hogy saját 
táncgálát rendezzen. Sajnos anyagiak hiányában eddig teljesen re-
ménytelen volt egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése. 

A bokrétaünnep hagyományosan az 
építők ünnepe. Azoknak a dolgozók-
nak szokták ajánlani, akik hőségben, 

fagyban, esőben, szélben folyamatosan dol-
goznak. Napi szinten közel száz ember tevé-
kenykedik azon, hogy az új városközpont ki-
emelkedő látványosság legyen Üllőn, és az 
elvárt minőségben határidőre elkészüljön.
 Mi is ez a hagyomány?
 A lexikonok szerint: “Ha egy újonnan 
emelt épület falai elérik azt a legnagyobb 
magasságot, hogy a tetőszerkezet elhelye-
zése megkezdődhet, akkor annak örömére, 
hogy az épületnek a legterhesebb és legin-
kább számottevő munkája, a kőművesmun-
ka nagyobbrészt elkészült, a régi szokás 
szerint az építtető megajándékozza a kő-
műves-pallért, gyakran az összes kőmüvest 
és napszámost. Mivel ez alkalomból a pallér 
a ház homlokzatát zászlókkal, lombozatok-
kal szokta feldíszíteni, innen kapta ez az ün-
nep a Bokrétaünnep jó magyar elnevezést”.
 Így van ez Üllőn is. Az új városháza im-
már elérte a legmagasabb pontját. Ezúton 

szeretnék köszönetet mondani én is min-
denkinek, aki részt vett ennek a nagyszerű 
eredménynek az elérésében és gratulálni a 
félidőben a kivitelezőknek. Hasonló sikere-
ket kívánok az elkövetkező hónapokban is, 
ugyanis a munkálatok látványos része után, 
a java még hátra van.
 A kivitelezés ütemterv szerint halad, 
azonban elbizakodásra semmi okunk. Mon-
dom ezt azért, mert tapasztalatból tudom, 
hogy a hátralévő szakasz is embert pró-
báló lesz. Kimagasló szakértelmet és nem 
mindennapi adminisztrációs fe gyelmet fog 
igényelni mindenkitől, aki részt vesz a fo-
lyamatokban. Az időjárás eddig kegyes volt 
hozzánk, de most következnek a mosto-
hább időjárási kölrülmények.
 Mindemellett azonban azt is tudom, 
hogy mind a kivitelezők részéről, mind pe-
dig a kollégák és közreműködők részéről 
olyan szakmai stábot sikerült összeállítani, 
ami mindannyiunk számára megnyugtató.
 Még októberben elkezdődik a szolgál-
tatóház műszaki átadása, a városháza épü-

letét pedig be tudjuk zárni, hogy utána 
télen is zavartalanul folytatódhassanak a 
belső munkálatok. 
 Reményeim szerint a hátralévő szakasz 
is hasonló lendülettel, nagyobb fennakadá-
sok nélkül fog zajlani, és tavasszal, az átadási 
ünnepélyen végső köszönetet mondhatok 
minden közreműködőnek a teljesíményért 
és az elért eredményekért.
 Építsük együtt Üllőt!

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft.,  
ügyvezető igazgató

Lehetőségünk nyílt Idén tavasszal a civil 
szervezetek részére kiírt önkormányza-
ti pályázaton részt venni, és álmunkat 

megvalósítani. A győztes pályázatnak kö-
szönhetően egyesületünk előtt megnyílt a le-
hetőség, hogy saját rendezvényt szervezzen.   
 Olyan táncosokat kértünk fel, hogy szí-
nesítsék műsorunkat, akik a versenytáncos 
világ kiemelkedő színfoltjai, meghatározó 
egyéniségei, egyesületei. Velük és rajtuk 
keresztül bemutathattuk, hogy a tánc mű-
vészet, sport, szórakozás, önkifejezés, csa-
patmunka is egyben és természetesen ön-
feledt szórakozást nyújt a nézőinek. 
 Október 6-án délután, sok-sok szer-
vezés és nagy készülődés után óriási örö-
münkre megtelt a városi sportcsarnok né-
zőkkel. Kétszáz fellépő hozta el a legjobb, 
és legszínvonalasabb produkcióit. A tán-
cosok országos bajnok, ranglista első, Eu-
rópa- és világbajnok táncaikat mutatták 
be. Elkápráztatták lendületükkel a közön-
séget, akik nagyon lelkesen, óriási tapsok-
kal jutalmazták a műsort. 

 A gálán felléptek a DuDance Táncegye-
sület Európa- és világbajnok csoportjai, a 
Hip Hop Akadémia tagjai, a Látványtánc 
Eb-győztes Yaminah Hastánccsoport, a 
Maglódi Mazsorett Egyesület, az akrobati-
kus rock and roll jeles képviselője, a Rockin 
Board TSE, Üllő egyik büszkesége, a Ken-
deres Néptánc Egyesületet, és a vecsési 
Grassalkovich Antal általános iskola nép-
táncos tanulói.
 Tánc nem lehet zene nélkül, ezért egy 
zenei produkciót is bemutattunk Laza Bá-
lint segítségével.  
 Végül, de nem utolsó sorban a Mirabell 
Táncegyesület minden korosztálya bemu-
tatkozott, az ovis Csipet-csoport, a kisis-
kolás Pillangó-csoport, és a felsős Csillag- 
és Angels-csoport. A két nagycsoport, az 
Ametiszt és a Deziré, végre bemutathatták 
művészi látványtánc koreográfiáikat, vala-
mint a Látványtánc Európa-bajnokságon 
helyezéseket elért táncaikat. 
 Úgy gondoljuk, hogy sokszínű, lendü-
letes műsort láthattak és kellemes kikap-

csolódásban részesülhettek azok, akik 
ezen a délutánon ellátogattak a sportcsar-
nokba. Csak reménykedni merünk, hogy a 
táncgálát megismételhetjük és újra a szín-
padon láthatjuk vendégül a sok tehetsé-
ges táncost! 
 Köszönjük az önkormányzatnak a pá-
lyázat lehetőségét, a sok segítséget és a 
polgármester asszony támogatását! Kö-
szönjük a partnereinknek, vállalkozóknak, 
hogy a pályázatunk lebonyolításában pro-
fi módon részt vettek! 

Mirabell Táncegyesület elnöksége

Ù
Ù Helyére kerül a bokréta

A táncosok elkápráztatták a nézőket
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Alakulóban  
a járási hivatal
A kormányrendelet hatálybalépését követően gyorsan munká-
hoz láttak a járási hivatalok kialakításának illetékesei, hogy a jövő 
januári indulás a lehető leg zökkenő mentesebben történjen.  

Augusztus 13-án jelent meg a Ma-
gyar Közlönyben a 218/2012. 
(VIII.13) Kormányrendelet a járá-

si (fővárosi kerületi) hivatalokról, amely-
ben Vecsés város mint járásszékhely szere-
pel, illetékességi területén Üllő, Maglód és 
Ecser településekkel.
 A jogszabály hatálybalépése után szin-
te azonnal megkezdődött az érintett tele-
pülések felmérése, majd a beszerzett ada-
tok és információk rendszerezése.
 A járási rendszer kialakításával kapcso-
latban valamennyi polgármesteri hivatal 
teljesítette adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét a Pest Megyei Kormányhivatal részére 
a hivatalok személyi állományáról, valamint 
dologi-technikai és informatikai eszközeiről.
 Dr. Pusztai Zsuzsanna, járási biztos és a 
települési jegyzők hatékony együttműkö-

désének köszönhetően, már október 11-én 
sor kerülhetett a járási hivatal kialakításá-
ról szóló megállapodás ünnepélyes aláírá-
sára a vecsési polgármesteri hivatalban.
 Az ünnepélyes eseményen megjelent 
dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormány-
megbízott, továbbá részt vettek a Vecsé-
si Járáshoz tartozó 
települések polgár-
mesterei. 
 A megállapodá-
sokban a felek rögzí-
tették az egyes tele-
pülésekről a Vecsési 
Járási Hivatalba át-
kerülő státuszok, ki-
jelölésre kerültek a 
tervezett ügysegédi (Maglód, Ecser) és a ki-
rendeltségi (Üllő) ügyintézői helyszínek, va-
lamint az átkerülő irodabútorok, informatikai 
és telekommunikációs eszközök.
 Az önkormányzatoknak mindazon va-
gyonelemei, amelyek az átvett államigaz-

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
55/B. §-ában foglalt szabályozás alapján 
lehetőség nyílt arra, hogy az önkormány-
zati adóhatóság a helyi adó és a gépjármű-
adó vonatkozásában közzétegye az adó-
hátralékosok listáját.
 Felhívjuk a tisztelt adózóink figyelmét 
arra, hogy – figyelemmel a képviselő-tes-
tület ezzel kapcsolatos állásfoglalására is – 

2013. január 1-jétől  meg kívánjuk jelentetni 
az esedékességet követő 10. napot követő-
en a jogi személyek esetében 10.000 forin-
tot, magánszemélyek esetében az 1.000,- 
Ft-ot elérő adótartozással rendelkezők 
nevét, címét és az adótartozásuk összegét.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy az intézke-
désre azért kerül sor, mert településünkön 
a magán, illetve jogi személyek összes-

ségében mintegy 290 millió forint helyi 
adó- és gépjárműadó-hátralékkal rendel-
keznek. E bevételek kiesése megnehezíti, 
hosszú távon pedig veszélyezteti a telepü-
lés és intézményei működési feltételeinek 
biztosítását.
 Fentiek alapján kérjük az érintetteket, 
hogy szíveskedjenek mielőbb rendezni az 
adóhatóságunknál fennálló határidőn túli 
adótartozásaikat.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina,  jegyző

Nyilvános lesz az adóhátralékosok listája

Az ünnepélyes 
eseményen 

megjelent dr. 
Tarnai  

Richárd

A járási hivatalokban hat szakigazgatá-
si szerv kezdi meg működését  jövőre: a 
járási gyámhivatal, járási építésügyi hiva-
tal, járási népegészségügyi intézet, járási 
állat-egészségügyi  és élelmiszer-ellenőr-
ző hivatal, járási munkaügyi kirendeltség 
és járási földhivatal.  Míg gyámhivatal 
minden egyes járási hivatalban lesz,  az 
építésügyi hivatal  több járásra kiterjedő-
en fog eljárni. 
 A már jelenleg is a megyei és fővá-
rosi kormányhivatalokon belül működő  
szakigazgatási szervek közül a kistérsé-
gi népegészségügyi intézetek és kerületi 
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőr-
ző hivatalok 2013. január 1-jétől  szintén 
két-három járás területén fogják ellátni a 
feladataikat.
 Jelenleg közel 170 munkaügyi kiren-
deltség működik az országban, ez a szám 
jövőre is megmarad, így  ezek is szintén 
több járásra kiterjedő hatáskörrel járnak 
majd el. Az ehhez szükséges informatikai 
fejlesztés 2013 júliusára készül el. 
 Szintén informatikai fejlesztésre van 
szükség a körzeti földhivatalok járási 
rendszerre történő átállásához, ezért ez 
is fokozatosan történik meg 2013. szep-
tember 30-ig. Ezt követően a földhivata-
lok is szintén több járásra vonatkozó ille-
tékességgel végzik feladatukat.

Változás a működésben

Ù

gatási feladatok el-
látását biztosítják 
2013. január 1-jétől 
a feladat ellátásá-
nak időtartamára 
a magyar állam in-
gyenes használatá-
ba kerülnek.
    Vecsésen a járási 
hivatal 41 fő enge-
délyezett létszám-
mal kezdi meg mű-
ködését 2013. január 
1-jétől. Feladatainak 
ellátását a járáshoz 
tartozó települések 
polgármesteri hiva-
talában jelenleg is 

állományban lévő köztisztviselők áthelye-
zése, illetve az átadott üres álláshelyek biz-
tosítják, amely Üllő részéről 7 státuszt je-
lent. 
 A járási hivatal vezetőjének kinevezése 
december hónapban várható.
 A járási székhely település – Vecsés – 
önkormányzatának tájékoztatása szerint 
a járási hivatal törzskara a vecsési polgár-
mesteri hivatal jelenlegi épületében elkü-
lönülten, az úgynevezett pénzügyi szárny-
ban kerül elhelyezésre.
 A járáshoz átkerülő gyámhivatal to-
vábbra is a Fő út 110. szám alatt, az ok-
mányiroda pedig szintén a polgármesteri 
hivatalban várja az ügyfeleket.
 A megállapodás aláírását követően a 
polgármesteri hivatalok feladata lesz a já-
rási hivatal ügyintézési helyszíneinek kiala-
kítása úgy, hogy azok 2013. január 2-án az 
ügyfelek fogadására alkalmasak legyenek.

Kissné Szabó Katalin polgármester  
Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző

Balról jobbra: Gál Zsolt (Ecser), Tabányi Pál (Maglód), Kissné Szabó Katalin 
(Üllő), Szlahó Csaba (Vecsés), dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Ù
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Hirdetés

Közműgondok
Legutóbb az Üllői Hírmondó októberi számában adtunk hírt a 
Hajcsár utcai szennyvízátemelő helyzetéről. Október 9-én is-
mét szándékos rongálás, közüzemünk veszélyeztetése történt.

A szennyvízhálózat üzemeltetője hi-
bát észlelt a Hajcsár utcai szennyvíz-
átemelő működésében, és a lakosság 

is jelezte ezt. A helyszínre kiszállva megálla-
pították, hogy ismételten textilcsíkokat jut-
tatott egy ismeretlen személy a zárt szenny-
vízrendszerbe. A nagy tömegű textilcsík 
teljesen rárakódott az  átemelő szivattyúra, 
lefojtva annak működését. A szakemberek 
soron kívül a helyszínre érkeztek magasnyo-
mású mosó és szippantó gépjárművekkel. 
Szerencsére ebben az esetben nem állt le a 
szivattyú, nem lett működésképtelen. A kár 
és a jelenség továbbra is figyelemre mél-
tó, mert az ipari mértékben tevékenykedő 
textilfeldolgozó szándékosan károsítja a vá-
ros legdrágább közművét, és veszélyezte-
ti az önök biztonságát. Az önkormányzat és 
a Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
ismeretlen tettes ellen közös feljelentést tett 
a Monori Rendőrkapitányságon közműron-
gálás miatt. Ezek a dugulások és az illegális 
leürítések nagyban hozzájárulnak az áteme-
lő rendellenes működéséhez, amit önök – 

főként a nyári időszakban – az életük minő-
ségét rontó bűz formájában érzékelnek.
 Kérem önöket, hogy továbbra is figyelje-
nek a szabálytalanságokra, és azokat jelent-
sék be az ügyeleti számon az üzemeltető-
nek (06-29/334-010). Azok a személyek, akik 
veszélyeztetik a közművek működését, má-
soknak kárt okoznak, bűncselekményt kö-
vetnek el, közvetlenül önök ellen. 
 Köszönöm együttműködésüket:

Kissné Szabó Katalin, polgármester

 
Korábban az Üllő belte-
rületén keresztülhaladó 
közlekedési út a 4. szá-
mú főút volt. Ebben 
az időszakban a köz-
útkezelő kitiltotta az 
útról a kerékpáros- 
forgalmat, amit táblákkal is jelezett. 
 A főút Vecsést és Üllőt elkerülő sza-
kaszának átadása után településünkön 
a 4-es számú főút számozása 400-as lett. 
Időközben egyes táblák már hiányoztak, 
nem volt egységes a forgalmi helyzet. 
 Közös helyszíni bejárást tartottunk a Mo-
nori Rendőrkapitányság illetékeseivel, akik 
a bejárás során tapasztaltakból hivatalos ál-
lásfoglalást készítettek, melyet megküldtek 
az önkormányzatnak. Ezt továbbítottuk a 
közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. il-
letékesei részére, akik a felsoroltak alapján 
úgy döntöttek, hogy Üllőn a 400-as út bel-
területi szakaszán – azaz a Pesti úton – fel-
oldják az úttesten a kerékpáros-forgalom 
tilalmát, így minden kerékpáros saját felelős-
ségére használhatja azt. A közlekedés során 
kérem, legyenek erre figyelemmel. Baleset-
mentes közlekedést kívánok!

Fehér Imre, alpolgármester    

Ù A textilcsíkok megvannak, az elkövető még nincs

Változott a Pesti út 
forgalmi rendje
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Hirdetés

Ülésteremből jelentjük
Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete októ-
ber 19-én tartotta soron következő ülését. Írásunkban a kép-
viselők legfontosabb döntéseit ismertetjük. A határozatok 
hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

A képviselő-testület módosította a vá-
ros 2012. évi költségvetési rendeletét, 
majd elfogadta a 2013. évi belső ellen-

őrzési tervet. 
 Több éven keresztül az Üllői Humán 
Szolgáltató Központ látta el a település 
költségvetési intézményeinek üzemeltetési 
és beszerzési felada-
tait. A képviselő-tes-
tület döntése értel-
mében 2013. január 
1-jétől e feladatok 
ellátása visszakerül 
a polgármesteri hi-
vatal hatáskörébe. 
A feladatokat a hi-
vatalban alakuló üzemeltetési részleg fog-
ja ellátni, a jelenleg is meglévő és a humán 
szolgáltatótól átvett munkavállalók alkal-
mazásával.

 Érvénytelenné nyilvánította a testület az 
új városközpontban alakuló közösségi köz-
pont és a könyvtár intézményvezetői állás-
helyére kiírt pályázatot. Az érvénytelenített 
kiírás szerint a Vargha Gyula Városi Könyv-
tár és a városközpont épületében kialakított 
új közösségi központ vezetését egy személy 
látta volna el. Mivel a két intézmény vezetői 
beosztásához szükséges, törvényben meg-
határozott képzettséggel rendelkező pá-
lyázó nem adott le jelentkezést, új pályázat 
kiírására van szükség. A testület 2 státusz be-
töltésére ír ki pályázatot: 1 fő könyvtáros, il-
letve 1 fő közönségszervező pozícióra. 
 Üllő ismét csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2013. évi fordulójához.
 A képviselők döntésének megfelelően 
térburkolat kerül a művelődési ház udvarára 
és a Bóbita óvoda kapubejárójára. A burko-

latot a városközpont építése során felbon-
tásra került anyagból építik.      
 Az októberi ülésen döntés született a Hosz-
szúberek utcai buszvárók belső világításának 
kiépítéséről. A képviselő-testület már egy ko-
rábbi ülésén döntött arról, hogy a Hosszúbe-
rek utcánál új buszmegállót épít a Monor felé 
közlekedő utasok számára. Így a főút mind-
két oldalán lesz esővédő, melyeket a mostani 
döntés értelmében közvilágítással is ellátnak. 
A fejlesztés várhatóan még idén elkészül. 
 A 2012–2013 téli hóeltakarítás kisgépes 
munkálatait Földi József vállalkozó, míg a 
nagygépes munkálatokat a GX-Beton Kft. 
végzi. 
 A képviselő-testület megállási tilalmat 
rendelt el a Deák Ferenc utca–Állomás utca 
torkolatában 10 méteres szakaszon, illetve a 
Deák Ferenc utcában a Bóbita Óvoda melletti 
területen. A döntés értelmében tilos gépjár-
művel tartózkodni ezeken a szakaszokon.   
 A képviselők az adóhátralékok behajtá-
sára tett intézkedésekről szóló előterjesz-
tés megtárgyalása során döntöttek, hogy az 
adóhatóság 2013. január 1-jétől nyilvános-
ságra hozza a hátralékos adózók listáját a 
jogszabály adta keretek között.

Almási Adrienn, ügyintéző

A testület 2 
státusz betöl-

tésére ír ki 
pályázatot.

„Legnagyobb 
Istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön aktualizálta már lakásbiztosítását?
Spóroljuk meg együtt 
a biztosítási adót!
Lakásbiztosítási akció  
2012. november 1-jétől december 20-ig.
Részletekről érdeklődjön irodánkban!

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

Átvizsgáljuk autójának futómű-
vét, fagyállóját, gumiabroncsa-
it, fékfolyadékát, ablakmosó és 
-törlő berendezését, valamint 
világító berendezéseit.
Amennyiben fél éven belül visszajön 
szervizünkbe javításra, ezt a 2000 Ft-ot 
a javítás költségébe beszámítjuk.
*Továbbá, ha nálunk vásárol fékbetétet 

és féktárcsát december 31-ig, akkor a tár -
csát és a betétet díjmentesen beszereljük 

autójába! 

Bosch szervizünk várja autóját, típustól 
függetlenül, computeres motordiagnosztika 
helyszínen megvárható, műszaki vizsgára 
igény szerint felkészítjük.

Javítás rend-
számtól rendszámig! 
Típustól függetlenül!

Akció!
INGYEN 
FÉKCSERE!*
Téli felkészítés 
2000 Ft-ért!   Dec. 31-ig.

2225 Üllő, Bimbó u. 20. • Tel./fax: 06 29 320 157 
 www.gaalauto.hu • info@gaalauto.hu

Eladó Ingatlana van?
Mi segítünk az eladásban és  
a teljes folyamat lebonyolításában!

Zubor Gáborné Ilona 
06-30/512-8280 • zubor.ilona@dh.hu

Egyetlen megbízással 
bekerülhet több száz 
ingatlaniroda kínálatába!
Hívjon, segítek!
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Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárka-
marai törvény alapján a 2013. február 1–21. 
között tartandó országos kamarai válasz-
tásokkal megalakul az új Nemzeti Agrár- és 
Élelmiszer Kamara.
 A törvény értelmében a hazai mező-
gazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor 
összes szereplője, így a gazdasági társasá-
gok mellett az őstermelők és az egyéni vál-
lalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az 
új egységes köztestületnek. 
 Az új kamara legfőbb feladata a magyar 
agrárium megerősítése, versenyképessé-
gének növelése és érdekeinek hatékony 
védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és 
hasznos tagi szolgáltatásokkal. 
 Határidő: 2012. november 30. 
 A törvény előírja, hogy a leendő tagok 
2012. november 30-ig kötelesek bejelent-
kezni a nyilvántartásba az agrárkamara 
honlapján keresztül (www.agrarkamara.
hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os 
nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már kö-
zel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezett-
ségüket. 
 Most megéri minél előbb regisztrálni: a 
november 15-ig regisztrálók ingyenesen 
kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes 
szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI 
PIACFIGYELŐT, amely a növénytermeszté-

si és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci 
híreit, adatait gyűjti össze. A regisztrációban 
segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász! 
 Amennyiben ön még nem regisztrált, 
kérjük mielőbb tegye meg, mert a novem-
ber 30-i határidő a kamarai választásokon 
való részvételre nézve jogvesztő!
 Regisztráció: www.agrarkamara.hu
 A regisztrációhoz segítséget nyújt min-
den kedden Szita András mezőgazdasági 
szaktanácsadó, Üllőn a Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtárban.
 Agrárkamarai tanácsadó iroda: Mo-
nor, Deák Ferenc utca 12., Világosné Dörfler 
Ágota, tel.: 20/933-5767

nfo

Kőtelező agrárkamarai  
regisztráció

Pályázati    
hirdetmény

Üllő Városi Önkor-
mányzat (2225 Üllő, 
Templom tér 3.) pá-
lyázatot ír ki az ön-
kormányzat tu-
lajdonát képező a 

jelenleg megújuló vá-
rosközpontban újon-

nan létesülő  gazdasági-
szolgáltató házban (Hrsz: 80/2, címe: Üllő, 
Malom utca–Dózsa Gy. u. sarok)
 15,5 m2 alapterületű helyiség aján-
dék-, valamint kreatív hobbibolt, bérbe-
adására.
 A helyiség uniós forrásból létesül és 
fontos szempont a vállalt funkciók jó 
színvonalon történő biztosítása. Ezért 
az önkormányzat olyan üzemeltetőt kí-
ván előnyben részesíteni, aki szolgáltatá-
sa során minél szélesebb rétegek igényét 
képes kielégíteni. 
 A jelentkezők részére biztosítjuk az 
uniós pályázatban a gazdasági szolgálta-

tóház funkcióira vállalt kötelezettségek 
leírását. (A kihasználtsági terv a Polgár-
mesteri Hivatal jegyzői titkárságán Tóth 
Gábornénál átvehető.)
 A bérlet egyéb feltételei: az ingatlanra 
vonatkozó ki hasz náltsági tervben foglalt 
funkciók megtartása.
 A bérlet az épület használatbavételi 
engedély kiadását követően határozat-
lan időre szól.
 Az ajándék-, kreatív hobbibolt mini-
mum havi bruttó bérleti díja: 15 500 Ft.
 Az a pályázó szerzi meg a helyiség 
bérleti jogát, aki licitálás útján a legna-
gyobb összegű bérleti  díj megfizetését 
vállalja.
 A bérleti díjakat a felek minden év ja-
nuárjában, a KSH által közölt inflációs 
ráta összegével megemelnek.
 A pályázati ajánlat érvényességének 
feltétele, hogy a pályázó a megszerzési 
alapdíj 100 %-ának megfelelő összeg pá-
lyázati díjként történő megfizetését iga-
zolja.
 Pályázati díj a nyertes pályázó részére 
visszafizetésre nem kerül, hanem a meg-
kötött szerződést biztosító mellékkötele-
zettségé alakul át (óvadék).

 A bérlő kötelessége a tevékenységé-
hez szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzése.  
 A bérlő köteles a bérleti jog megszű-
nésekor az eredi állapot helyreállítására.
 Pályázni jogosult bármely természe-
tes és jogi személy.
 A pályázati ajánlatot írásban, zárt bo-
rítékban 2012. december 1-jéig lehet Üllő 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalához (2225 Üllő, Templom tér 2.) be-
nyújtani, s annak tartalmaznia kell:
 a) a pályázó nevét és címét,
 b) a folytatni kívánt tevékenység meg-
nevezését, a helyiség általa tervezett fel-
használási célját,
 c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a 
pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 
december havi képviselő-testületi ülés.
 (Helye: Üllő Város Vargha Gyula Városi 
Könyvtár)
 Érdeklődni: Kissné Szabó Katalin polgár-
mesternél. 
Tel.: 06-29/320-021.

Üllő, 2012. augusztus 23.
Üllő Városi Önkormányzat

Lakossági bejelentés alapján fogtak el Üllőn 
egy férfit a Monori Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztályának munkatársai – olvasható a 
rendőrség közleményében. A 49 éves Sz. I. 
otthonában lőfegyvernek, lőszernek, rob-
banóanyagnak és robbanóanyag elkészíté-
séhez alkalmasnak látszó tárgyakat tartott, 
melyet a házkutatás során lefoglaltak a nyo-
mozók. A férfi a bűncselekményt elismerte, a 
nyomozás – fegyver- és vegyészszakértő ki-
rendelésével – jelenleg is folyik.  

Vén

Bombagyárat
találtak Üllőn

A Ruhaipari Természetjáró E gye sület óévbú-
csúztató kirándulást szervez Mező kö vesd-
Zsó ri fürdőre. 
 A kirándulás december 28-tól 2013. ja-
nuár 1-jéig tart. Ennek megfelelően a szál-
lás 5 napra, vagyis 4 éjszakára szól, minden 
napra reggelivel és vacsorával, kétágyas 
szobákban. Érdeklődni és jelentkezni Pé-
ter Lászlónénál (tel.: 06-1/290-0835, 06-
30/906-9394) és Gyarmati Miklósnál (tel.: 
06-29/320-740) lehet.

nfo

Óévbúcsúztató  
Zsórifürdőn
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Mint minden tanévben, az idén 
is megrendezésre kerülnek nö-

Szelektív gyűjtés az 
általános iskolában
Októberben elindult az Árpád Fejedelem Általános Iskolában a sze-
lektív hulladékgyűjtés, melynek keretén belül szétválasztva gyűj-
tik a hulladék papírt és műanyagot, valamint a szerves hulladékot. 

A szerves hulladék tárolása 
egyelőre továbbra is kon-
ténerben történik. A városi 

hulladékelszállítással kapcsolato-
san szerződéses jogviszonyban 
vagyunk a Sa ubermacher Kft.-
vel, melynek köszönhetően elhe-
lyezésre került az iskola udvarán 
3 darab – kék, sárga és zöld szí-
nű – 1100 literes szelektív gyűjtő-
konténer.
 E konténerek mérete lehető-
vé teszi az iskola három szintjéről 
naponta szelektíven begyűjtött 
hulladékmennyiség kulturált tá-
rolását. 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat innová-
ciójának keretében immár har-
madik alkalommal valósítottuk 
meg az egy hétig tartó Termés-
ünnep sorozatunkat. Minden 
napra jutott valami érdekesség, 
tennivaló. Az ünnepet az őszhöz 
kapcsolódó sok-sok beszélge-
tés, megfigyelés és gyűjtőmun-
ka előzte meg, amibe a szülő-
ket is aktívan bevontuk. Az első 
napon Termés zenebonát tar-
tottunk. Mindenféle termésből 
hangszereket készítettünk, amik-
kel az ünnephez kapcsolódó 
mondókáinkat, dalos játékainkat, 
dalainkat kísértük. Ezt követte az 
Ízvarázslat, ahol minden csoport 
elkészíthette azt a finom cseme-
gét, amivel a többi csoport gyer-
mekeit megkínálhatta. Volt ott fi-
nom vitamin és gyümölcssaláta 
egzotikus és hazai gyümölcsök-
ből, sütőtökcsemege, banántur-
mix és gesztenyés-csokis golyó. 
 A következő nap a Termés-
szobrászat nevet viselte, ahol a 
szülők bevonásával pillanatok 
alatt készült a tökből vitorlás hajó, 
csillagtökből űrhajó, brokkoli-
ból súlyemelő, cukkíniből kígyó, 
krumpliból sündisznó, padlizsán-
ból pingvin, különböző magvak-

Termésünnep
ból termésképek, üvegekben ter-
mésdíszek. Az elkészült munkákat 
Terméskiállításon mutattuk be az 
érdeklődőknek. Az igazi megle-
petést a Süni-csoportos gyerekek 
okozták számunkra, akik a Mese-
termés-napon az Erdei cserebe-
re című mesét mutatták be nagy 
lelkesedéssel. A hét utolsó napján 
pedig Termés ugri-bugri címmel 
ügyességi és sportversenyeket 
szerveztünk minden csoportban, 
mely nem hétköznapi kihíváso-
kat tartogatott a gyerekek számá-
ra. Volt célba dobás, akadálypálya, 
szlalomozás, kincskeresés. 
 A Termésünnep lebonyolítá-
sa bizony nem kevés előkészüle-
tet, szervezést és közös munkát 
igényelt az óvoda valamennyi 
dolgozójától, de a sikeres lebo-
nyolítás meggyőzött mindenkit, 
hogy a befektetett munka min-
den esetben megtérül. Nagy kö-
szönettel tartozunk a szülőknek, 
akik segítsége nélkül a Termés-
ünnep nem lehetett volna eny-
nyire sikeres. Köszönjük a meg-
hívott kedves vendégeinknek, 
hogy jelenlétükkel megtisztel-
tek bennünket és osztoztak örö-
münkben. Jövőre folytatjuk.

Lengyel Krisztina. óvodapedagógus

vendékhangversenyeink a Har-
mónia Zeneiskolában. Ezeken 
az alkalmakon a hangszeres gye-
rekek megmutathatják szüleik-
nek, barátaiknak, ismerőseinek, 
hogy milyen szinten állnak a ze-
nei képzésben, hová jutottak el 
hangszerükkel szeptembertől. A 
ködös, hideg őszi november es-
tékre igazi felüdítő programot 
nyújtanak ezek a kis családias 
hangvételű összejövetelek. Min-
den érdeklődőt szeretettel vá-
runk az alábbi időpontokban.

Balla Gyöngyi: 2012. november 12. (hétfő) 17:00  óra
Karmanóczki Attila, Lassánné Balogh Andrea: 
2012. november 15. (csütörtök) 17:00 óra
Kiss Sándor: 2012. november 19. (hétfő) 17:00 óra
Szerdahelyi Pál: 2012. november 19. (hétfő) 18:00 óra
Láng Zsolt: 2012. november 20. (kedd) 17:00 óra
Takács Péter: 2012. november 20. (kedd) 18:00 óra
Hofbauer-Mezei Márta, Kiss Attila, Szabó Attila: 
2012. november 21. (szerda) 17:00 óra
Godó Jávorszky Marianna, Nánási Péter: 
2012. november 22. (csütörtök) 17:00 óra
Plutzer Gábor: 2012. november 23. (péntek) 18:00 óra

Hangverseny időpontok

Ù

Programok hideg 
őszi estékre

   – Az osztályok és a szülők se-
gítségével az iskola megvásárol-
ta a három frakció gyűjtéséhez 
szükséges különböző színű tá-
rolóedényeket, melyeket elhe-
lyeztünk az osztálytermekben 
és a folyosókon. 
 Tehát napi szinten megvaló-
sulhat iskolánkban a környezet-
tudatos hulladékgyűjtés, mely 
egyelőre gyerekcipőben jár. 
Mint mindent, ezt is tanulnunk 
szükséges, de véleményem sze-
rint rövid időn belül megszok-
ják a gyerekek  az új rendszert, 
mely hasznára válhat mindenki-
nek – mondta Barna Tibor az is-
kola igazgatója.
 A konténerek ürítése havon-
ta egyszer történik, ugyanúgy 
a hónap második hetének első 
két napjában, mint a háztartá-
soknál. Ugyanakkor a szerves 
hulladék esetében szükség lesz 
a konténer heti ürítésére. Erre 
tökéletesen elegendő a hely-
ben tartott kukásautó.

Kiss Tibor, VKB elnöke
Egy lépéssel közelebb a környezettudatos élethezÙ
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Megtisztulás
Évek óta sok bosszúságot okoz a település vezetőinek – és a tisztességes 
lakosoknak – a város közterületein eldobált hulladék látványa. Szeren-
csére minden évben szerveznek a szemét eltüntetésére irányuló akciót 
és mindig megjelennek az önként vállalkozók is, hogy rendet tegyenek.  

Önkéntesek tettek rendet

Régóta gond a városi főutak mentén 
az árkokban és az út szélén mindun-
talan újratermelődő hulladék, akár 

autóból kidobott, akár zsákban kirakott 
háztartási szemétről van szó. Belterületen 
inkább csak az autókból kidobott hulla-
dék köt ki az árokban, de a külső utak men-
tén és az erdei utak behajtóiban úgy tűnik, 
hogy semmilyen erkölcsi korlát, vagy jóér-
zés nem akadályoz néhány polgárt abban, 
hogy itt helyezze el szemetét.
 Ezért idén ősszel ismét nagyszabású 
akció keretében kellett összegyűjteni az 
utak mellett, így a Gyömrői úton, a Pesti út 
bel- és külterületi szakaszain és az Ócsai út 
mentén, a lakott terület határától egészen 
a Dóramajorig elhagyott hulladékokat.
 Az akció október 6-án kezdődött és 
három hétig tartott, melyben az aktív ko-
rúak ellátásában részesülő 15-20 fő volt 
az önkormányzat segítségére. Csak az 
első héten 60-80 darab 120-140 literes 
zsák telt meg szeméttel. Az összegyűjtött 
hulladékot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
szállítja el.
 Városunk azonban annak örülne igazán, 
ha tavasszal és ősszel már csak a közterü-

leteink szépítéséről, virágosításáról kelle-
ne beszámolnunk, mert nem keletkezne 
több szemét sem az utak mentén, sem az 
árkokban!
 Kérjük ezért a tisztelt lakosságot, hogy 
fokozottan ügyeljenek a közterületek tisz-
taságára és a háztartásokban keletkező 
hulladékot ne a főutak és erdei utak mel-
lé helyezzék ki, mert a hulladékszállítá-
si közszolgáltatás igénybe vétele – köz-
egészségügyi okból 

– minden háztar-
tás számára kötele-
ző, ezért a be nem 
fizetett díja adóként 
köztarto zásnak mi-
nősül mely mára már 
be hajtandó. Tehát 
akármilyen messzi 
erdőbe is rejti a hul-
ladékot a lakás- vagy 
háztulajdonos, az ingatlanra vonatkozó ne-
gyedéves hulladékszállítási díjat akkor is 
minden esetben ki kell fizetni a beköltözés-
től számítva, éppen azért, hogy környeze-
tünk tömeges és fertőző szennyezését meg-
előzzük. 

Ötszáznál is több MÁV irodai alkalmazott 
végzett önkéntes alapon állomástakarítást 
október 1–12. között az ország több pont-
ján. Az akció térségünkig is elért, ennek kö-
szönhetően október 4-én az üllői állomás 
is a MÁV-csoport dolgozóinak önkéntes 
munkája által vált rendezettebbé. 
 Az önkéntesek szemetet szedtek, illet-
ve lefestették és rendbe tették az esőbeál-
lókat. 
 A MÁV vezetése a vállalat székházában 
dolgozók és szellemi munkát végző alkal-
mazottak körében tett közzé önkéntes 
munkára szóló felhívást, mely sikerét a sok 
jelentkező bizonyítja. 
 Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója a MÁV weboldalán közzétett nyi-
latkozatában elmondta, hogy a vasutasok 
szeretik a munkájukat és a vasutat, a nagy-
számú jelentkező pedig azt tanúsítja, hogy 
a dolgozók is tudják: a szolgáltatatás fejlő-
déséhez szükséges a közös munka és ösz-
szefogás. 

Vén

 Ráadásul Üllőn mindenki számára elér-
hető az ingyenes, háznál történő szelektív 
hulladékgyűjtés és -elszállítás. 

Takarítás a vasútállomáson

Október 1-jén kezdődött és október 12-éig 
tartott az az akció, melynek keretében ön-
kéntes vasutasok dolgoztak a vasútállomá-
sok rendbetételén. A MÁV vezetősége a 
vállalat székházában dolgozók, zömmel szel-
lemi munkát végzők körében tett közzé ön-
kéntes munkára szóló felhívást, melyre több 
mint ötszázan jelentkeztek. A vasutasok – 
köztük a menedzsment tagjai – átlagosan 
10-11 fős csoportokban dolgoztak egy-egy 
nap az állomásokon, első körben budapes-
ti és elővárosi vasútállomásokon, megállók-
ban. Az önkéntesek a megállókban és kör-
nyékükön szemetet szedtek, takarítottak, 
padokat, illetve az esőbeállók fémszerkeze-
tét festették. Október 4-én az üllői állomá-
son is szemetet szedtek, s lefestették, rend-
be tették az esőbeállók nagy részét.
 Mindezekre Pécsek Imre, a MÁV Zrt. Kom-
munikációs Igaz ga tó ságának sajtóreferen-
se – üllői lakos – is felhívta a figyel münket, 
aki újságunk hasábjain keresztül is szeretné 
tudatni, hogy a vasutasok társadalmi mun-
kájukkal igyekeznek hozzájárulni városunk 
szebbé tételéhez.

 Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot és 
utazóközönséget, hogy óvják meg a kialakí-
tott rendet, vigyázzanak a közterület és a vas-
út területének értékeire, hiszen azok mind-
annyiunk biztonságát, kényelmét szolgálják.

Oltványi János, vezető főtanácsos

Kéményfelújítás az 
általános iskolában
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ka-
zánkéménye az elmúlt időszakban erősen 
megrongálódott, külső vakolatomlás, to-
vábbá a szerkezeten fagyási nyomok is lát-
hatóak voltak.  
 A kéményseprői vizsgálat, megállapí-
totta, hogy a kémény tetején a csapadék-
víz-elvezetés nem megoldott, ezért felújí-
tása mielőbb szükséges. 
 A felújításra egy helyi vállalkozó adta 
a legkedvezőbb árajánlatot, aki a munkát 
október elején elkezdte és a fűtési szezon 
megkezdésére be is fejezte. 
 A 450 000 Ft-os ajánlatnak megfelelő-
en nagy felületen vakolatjavítási, színezési 
munkákra, továbbá vízelvezető bádogos-
munkák elkészítésére volt szükség. 
 A három füstjárattal rendelkező kémény 
felújítása, rendbetétele feltétlenül szüksé-
ges volt a biztonságos fűtéshez és üzemhez, 
továbbá bizonyos mértékű fűtési energia-
megtakarítás is várható a felújítástól.

Kiss Tibor, VKB elnöke

Csak az első 
héten 60-80 

darab 120-
140 literes 

zsák telt meg 
szeméttel.

Ù Megszépültek az üllői állomás esőbeállói
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„A megkezdett úton  
haladunk tovább”
Fehér Imre 2010-ben a 6. választókörzet lakóinak szavaza-
ta alapján jutott a képviselő-testületbe. A városvezetők ké-
sőbb alpolgármesterré választották, így a képviselői feladatok 
ellátásán túl a polgármester munkáját is segíti. Önkormány-
zati teendői mellett a Fidesz helyi szervezetét is vezeti. 

Ù Fehér Imre, Üllő alpolgármestere

Ö n egy személyben alpolgármes-
ter, képviselő és a helyi Fidesz 
elnöke. Ezt hallva joggal gon-

dolhatnánk, hogy a testület egyik legel-
foglaltabb tagja. Össze lehet egyeztetni 
ennyi feladatot úgy, hogy még a család-
ra is maradjon idő?
 – Ki kell egészítenem még valamivel 
a felsorolását. Társadalmi megbízatású al-
polgármester vagyok, ezért nem kell állan-
dóan a hivatalban tartózkodnom, viszont 
van egy másik elfoglaltságom is, főállás-
ban egy üllői tűzvédelmi kft. műszaki ve-
zetője vagyok. Összesen e négy tevékeny-
séget kell úgy összehangolnom, hogy 
zökkenőmentesen menjenek a dolgok. 
Sajnos az utóbbi időben kevesebb idő jut 
a családra, mint szeretném. Amikor elin-
dultam a választáson tudtam, hogy sok 
munkával jár, ha a testületbe kerülök. Ez-
zel a családom is tisztában volt. Egyéb-
ként ezt megelőzően is bőven akadt ten-
nivalóm. Igaz, hogy a 2006-os választáson 
nem lettem képviselő, mégis sok dolgom 
volt, akkor a szabadidőm nagy részét kitöl-
tötte a helyi Fidesz-szervezet igazgatása 
és a várost vezető Fidesz-frakció munkáját 
is segítettem.

– Mennyiben tér el egy alpolgármester 
munkája a többi képviselőétől?
 – Egy várost irányítani igen összetett 
feladat. Rengeteg, a település működését 
meghatározó tárgyaláson kell részt ven-
ni, esetenként pedig Üllő érdekeit kép-
viselni. A polgármester asszonnyal azon 
vagyunk, hogy ezeket a feladatokat meg-
osszuk egymás között. Levesszük egymás 
válláról a terheket, vagy épp rábízzuk a 
másikra, ami már nem fér bele az időnk-
be. A városközpont-beruházás rengeteg 
plusz elvégzendő feladattal jár, de említ-
hetném a többi beruházást is, ahol jelen 
kell lenni, felügyelni kell a munka menetét, 
egyeztetni kell a résztvevőkkel, össze kell 
hangolni a folyamatokat, hogy minden a 
megfelelő mederben haladjon. Sokszor 
előfordul, hogy polgármester asszonynak 
egy időben két helyen kellene megjelen-
nie. Ilyenkor minden esetben segítenem 
kell. Megválasztásom óta csak az igazga-
tási szünetben voltam távol a hivataltól, 
mindig elérhető vagyok és ez a jövőben is 
így lesz. De ez csak természetes, hiszen ezt 
vállaltuk mindannyian, amikor képviselők 
lettünk.

– Képviselőként, vagy ha úgy tetszik al-
polgármesterként, melyek azok a fel-
adatok, amelyek a legfontosabbak az 
ön számára?
 – Ígéretet tettem arra, hogy megvá-
lasztásom esetén megpróbálok javítani a 
választókörzetemben lévő utak minősé-
gén és segítek a városban élő szociálisan 
hátrányos helyzetű embereknek. A válasz-
tások óta eltelt idő-
szak alatt az útprob-
lémákat javarészt 
megoldottuk, csak 
egy rövid útszakasz 
nincs ellátva szilárd 
burkolattal. Remé-
lem, hogy a ciklus 
végéig ezt is sikerül 
rendbe tenni, aho-
gyan a Pesti úton lévő járdát is. Az egyik 
oldal már elkészült, a másik oldalát azon-
ban még ki kell javítani. Hogy lesz e rá for-
rásunk, azt leginkább a pályázati lehető-

ségek döntik el. A 6. választókörzetben a 
régi belső lakótömb kialakítása során nem 
hagytak helyet közösségi térnek, ezért saj-
nos nincs hely egy park vagy játszótér ki-
alakítására, pedig ilyen jellegű fejlesztésre 
is szükség lenne. 
 A szociális helyzet javítása sokkal össze-
tettebb feladat. Mióta begyűrűzött a gaz-
dasági válság, az üllői családok is érezhe-
tően nehezebb helyzetben vannak. Egyre 
többen kérnek tőlünk segítséget, akár 
pénzbeli akár más szociális juttatás formá-
jában. Sajnos manapság nem jut akkora 
összeg a rászorultak megsegítésére, mint 
szeretnénk, de még így is a környező tele-
pülésekhez mérten jóval magasabb arány-
ban támogatjuk a rászorulókat. Ezen nem 
szeretnénk változtatni, hiszen többek kö-
zött azért is vállaltuk ezt a tisztséget, hogy 
a helyi lakosok élethelyzetét a lehetősé-
gekhez mérten próbáljuk javítani.

– Az érthető, hogy ezen nem szeretné-
nek változtatni, hiszen mindenkin se-
gítene az ember, ha tehetné. De ez nem 
csak az önök döntésén múlik, hanem 
azon is, hogy a város pénzügyi helyze-
te mit enged meg. Üllőt több település 
irigyli az iparűzési adóból származó be-
vételei miatt, de talán pont ez az adó-
nem csökken leginkább a nehéz gazda-
sági helyzetben.
 – Most még nem tudjuk, hogy jövőre 
mekkora forrással gazdálkodhatunk, aho-
gyan azt sem, hogy mennyi állami norma-
tívát kapunk és mit fognak tőlünk elvonni 
vagy csökkenteni. A költségvetés összeál-
lítása novemberben kezdődik. Akkor már 
valamivel többet látunk, de a szociális se-
gítségnyújtáson nem szeretnénk változ-
tatni. Egy jól működő dolgot meg kell 
tartani. Inkább máshonnan kell a pénzt át-
csoportosítani. A dologi kiadásokat lehet-
ne némileg csökkenteni, a megtakarított 
összeget pedig áthelyezni oda, ahol szük-
ség van rá. 

– A választások óta eltelt két év elég 
mozgalmas volt. Megvalósultak fejlesz-
tések, hamarosan az új városközpont is 
elkészül. Mit gondol, mit hoz a hátralé-
vő két év?
 – A megkezdett úton haladunk to-
vább. A választások óta sokat fejlődött a 
település. Utak épültek, halad a központ 
építése, az intézményeinket folyamato-
san karbantartjuk és felújításokat is vé-
geztünk. Ha lehet úgy mondani, minden 
területre jutott egy kicsi. A ciklus végén 
pedig kiderül, hogy a lakosságnak mi a 
véleménye a munkánkról. A következő 
választáson kiállítják a bizonyítványunkat. 
Remélem, hogy ez a bizonyítvány, ha a je-
lest nem is, de a jó minősítést mindenkép-
pen megérdemli majd. 

Varga Norbert

A követke-
ző választá-

son kiállítják 
a bizonyítvá-

nyunkat.
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Egy örökmozgó ember életútja
Gyémántdiplomás mérnök, a Magyar Feltalálók Egyesülete elismerését 
is élvezi, Puskás és Virág-Pollák-díjas, életét pedig a technika vívmá-
nyainak szentelte. Nem mellékes, hogy mindez egy üllői születésű fér-
firól mondható el. Hogy ki ő valójában, kiderül a következő írásunkból.

M észáros Sándor 1927. május 8-án 
született Üllőn. Apja munkás, rak-
tárkezelőként, 32 évig a MÁVAG-

ban dolgozott. Anyja erdélyi, felsőbányai 
születésű. Egyetlen gyermek, bár apja elő-
ző házasságából született egy nővére.
 Tanulmányait az üllői református isko-
lában végezte, majd konfirmált 1941-ben, 
utána a pestlőrinci gimnáziumban folytat-
ta. A Műszaki Egyetemre 1946-ban nyert 
felvételt, mint vegyészmérnök hallgató. 
Apját betegsége miatt 1941-ben nyugdí-
jazták, így nehéz anyagi helyzete miatt a 
MÁVAG vegyészeti laboratóriumában is 
dolgozott, míg a gyár ösztöndíjban nem 
részesítette. A szervetlen kémiai tagozaton 
jó eredménnyel szerzett vegyészmérnöki 
oklevelet 1950 júniusában. Még ebben az 
évben, szeptember 19-én az Egyesült Izzó-
lámpa és Villamossági Rt.-hez (Tungsram) 
került önálló üzemmérnöknek, ahonnan 
42 évi munkásság után ment nyugdíjba.
 Feleségével, a tanítónői képesítéssel 
rendelkező Rózsavölgyi Ilonával 1951 má-
jusában kötött házasságot, 1952-ben pe-
dig megszületett Sándor nevű fia, akit 
Lilla nevű lánya követett. Felesége 1991-
ben, fia 1993-ban meghalt. 1962-ig Üllőn 
lakott, majd ekkor Budapest 18. kerületé-
ben saját házat épített szülei segítségé-
vel. Ő ma is ebben a házban lakik lányával, 
3 unokájával, 2 dédunokájával és azok 
édesanyjával.

 Nyugdíjazásáig, 1992-ig főállásban az 
egyesült izzóban dolgozott. Elektroncső-
vel, a csőgyártás kémiai technológiájával, 
ezen belül elsősorban a katódok fejlesz-
tésével foglalkozott. Érdeklődése kiterjedt 
az elektroncsövek konstrukciójára és teljes 
gyártástechnológiájára. A vevőcsőgyár-
tó részleg osztályvezetője lett 1954-ben, 
1964-től pedig már a teljes elektroncső 
gyártástechnológia szakmai főtechnoló-
gusaként tevékenykedett. Ennek során a 
Siemens cégtől a gyártáshoz know-how-t 
(szerzői jogvédelem alatt álló alkotás), kor-
szerű gépeket vásárolt és telepített. Részt 
vett a váci képcsőgyártás technológiájá-
nak kifejlesztésében. Évekig apostola volt 
a színes képcsőgyártás megvalósításának. 
1970-ben a Budapesti Elektroncsőgyárnak 
lett az igazgatója, majd 1975-től ugyan-
ezen a területen, mint főmérnök dolgo-
zott, illetve ’84-től tanácsadó, majd fő-
munkatárs.
 Közel 30 éven át, 1968-tól 1996-ig a Kan-
dó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán 
az Elektroncsövek című tár gyat tanította, 
1975-től másodállású főiskolai tanárként. A 
Híradástechnikai Egye sület elnökségi tag-
ja és a vákuumtechnikai szakosztály elnö-
ke volt. Szakmai munkája elismeréseként 
9-szer kapott „Kiváló dolgozó” kitüntetést. 
Sok egyéb kitüntetés mellett tulajdonosa a 
Puskás és a Virág–Pollák díjnak. 
 Az Egyetemi Tanács 2000-ben arany-
diploma, 2010-ben gyémántdiploma ado-
mányozásával ismerte el értékes mérnöki 
tevékenységét. Külföldön előadással, kiál-
lítással, 128 alkalommal képviselte gyárát. 
1950-től szakszervezeti tag. Párttag nem 
volt. 1956 októberében Üllőn lakott, majd 
novemberben beválasztották az Egyesült 
Izzó Munkástanácsa Elnökségébe, ahol 
1957 májusáig bérügyekkel foglalkozott. A 
Kádár-korszakban ezért nem vonták felelős-
ségre, de éreztették vele, hogy tudnak ilyen 
irányú tevékenységéről. Eddig tart – na-
gyon szűken leírva – szakmai pályafutása.
 Az üllőiek és így én sem elsősorban er-
ről a területről ismerem Mészáros Sándort 
(bár jó néhány üllői születésű fiatalt is taní-
tott a Kandóban), hanem a kisvárosban ak-
tív, minden iránt érdeklő, köztiszteletben 
álló emberként. Bár 1962 óta Pesten lakik, 
a mai napig nagyon sokszor fordul meg 
Üllőn rokonainál, egykori osztálytársainál, 
a Vargha Gyula Városi Könyvtárban, annak 
kiállításain. Örökmozgó ember ma is.

 Érdeklődési köre nagyon széles, kuta-
tóvágya csillapíthatatlan. Már 16 éves ko-
rában, az apai ház apró laboratóriumában 
mozdonymakettet gyártott, 1946-ban – az 
akkori újjáépítési versenyeken például Ül-
lőn „motorral felszerelt repülőgépváz-mo-
dellért” első díjat nyert, miközben a helyi 
színdarabokban szerepelt, illetve konferált; 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye újjáépítési 
versenyén második helyezettnek járó díjat 
kapott – ekkor még csak 19 éves. 
 1957-ben valószínűleg neki volt Üllőn 
elsőként televíziója, amelyet maga épített, 
rakott össze. Természetesen életében első 
az elektroncső, csoportos szabadalmi ok-
irat bizonyítja a tudományos munkáért ka-
pott elismerést, Mészáros Sándor volt a 
csoport legaktívabb tagja 1989-ben. 
 2004-ben a Magyar Feltalálók Egyesü-
lete Géniusz-díjjal is elismerte. 
 Mellette a hobbi, az 1 m magas moz-
gó robot, a 90-es évek egyik alkotása, me-
lyet ma is tökéletesít, s melyet kiállításo-
kon mutat be (például 1995. szeptember 
30. és október 4. között Üllőn, és novem-

ber 20. és 24. között 
Monoron). Mindig 
érdekelték az új ki-
hívások: az LCD, a 
plazmatechnika, az 
OLED-képernyő.
 A Bécs–Buda-
pest tervezett vi-
lágkiállítás alkalmá-
ból 40x20 méteres 
óriásképernyőt ter-
vezett a Gellért-
hegy oldalába.
 A laikus felnőt-

teket és érdeklődő gyerekeket a roboton 
kívül legjobban a Szent Koronás plazma-
gömbje fogja meg, melyet indukciós ger-
jesztés hatására világító parázsfény borít 
be, míg a koronáról sugárirányi fénykisü-
lés indul a külső üveggömb felé (a fénytü-
nemény a Szent Korona belső, láthatatlan 
sugárzását jeleníti meg). Plazmagömbjét 
a Millennium tiszteletére készítette, annak 
kiállítása Üllőn is nagy sikert aratott (ed-
dig Üllőn 3 kiállításon vett részt találmá-
nyaival). 
 Nem szabad arról sem megfeledkez-
ni, hogy – egyedül, vagy társszerzővel – írt 
5 könyvet, számtalan tudományos cikket. 
Büszkén vallja magát Bay Zoltán tanítvá-
nyának, és méltatta világhírű elődjét több 
folyóiratban is. Jelenleg is tanácsadó egy 
lámpagyárban.
 Mészáros Sándor, az emberi perpe-
tuum mobile idén töltötte be 85. évét.
 Nagyon jó egészséget, további szelle-
mi aktivitást kívánok, az üllőiek nevében is.

Fehér László

1957-ben va-
lószínűleg 
neki volt Ül-
lőn elsőként 
televízió-
ja, amelyet 
maga épített, 
rakott össze.

Ù Mészáros Sándor és a robot
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Október 3-án, egy szeles őszi napon ren-
dezték meg Monoron a kistérségi sport-
versenyt.
 A körzet 12 iskolája vett részt a rendez-
vényen, köztük az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola.
 Atlétika, gyorsasági jellegű és főként 
ügyességi versenyszámokon kellett a gye-
rekeknek mozgásbeli jártasságukról számot 
adniuk. Célba dobás és rúgás, sorverseny, 
szlalom, labdavezetés, kosárra dobás, tenisz-
labda-vezetés akadálypályán, medicinlabda- 
hajítás, 400 m futóverseny és úszó váltóver-
senyeken mérték össze tudásukat a gyerekek. 
 Minden feladatnál jól teljesítettünk, a 
harmadik helynél egyszer sem végeztünk 
hátrébb. Különösen jól sikerültek a célba 
dobás és rúgás, valamint a futószámok. Az 
összesített eredménynek köszönhetően a 
verseny végén az üllői diákok állhattak fel 
a dobogó legfelső fokára. A csapatban a 
felső tagozaton minden évfolyamból egy 
lány és egy fiú versenyzett.
 5. évfolyam: Czapp Zsófia és Ángyán 
Richárd, 6. évfolyam: Hera Szilvia és Tanyi 
Gergő, 7. évfolyam: Füredi Henrietta és Di-
enes András, 8. évfolyam: Váradi Viktória és 
Neményi Gergő.

Péli Sándor - testnevelő

Győzelem a  
kistérségben!

Futsal NBI 
November 5. 19 óra 30 
Üllő FC CSŐ–Gödöllő
December 3. 19 óra 30 
Üllő FC CSŐ–Csömör

Férfi kézilabda
November 3. 12 óra 
Üllő VKSK–Sárkányok

NBII női futsal 
November 18. 10 óra 
Police SE–Kiskunhalas
November 24. 10 óra 
Obsitos SE–Police SE
December 1. 18 óra 
Police SE–Salgótarján

November 10. 14 óra 
Hajnal-ART Zenés délutánja
November 10. 18 óra Zumbaparti
December 9. 9 óra Ritmikus sportgim-
nasztika-verseny

Az üllői sportcsarnok 
programajánlója

Az idén 100 éves Üllő SE várja azon labda-
rúgást kedvelő fiatalok és gyermekek je-
lentkezését, akik szeretnének a nagy múl-
tú egyesület színeiben sportolni. 
 Az üllői labdarúgócsapat idén kezd-
te második szezonját a labdarúgó NBIII-
ban. Az Üllő SE jelenleg is az élboly tagja, 
mindössze három ponttal marad el az első 
helyezettől. Az egyesület vezetése nagy 
hangsúlyt fektet az utánpótlásnevelésre, 
ezért elhivatott edzők állítják össze és ve-
zénylik a gyerekek életkorának megfele-
lő változatos edzésprogramot. Az egye-

sület vezetése szeretné elérni, hogy minél 
több fiatal töltse hasznosan az idejét, spor-
toljon, mozogjon – ha másért nem hát az 
egészség megőrzéséért – és megszeresse 
a futballt. 
 Az Üllő SE várja a focizni vágyó fiatalo-
kat a korosztályos csapatok edzéseire, je-
lentkezni és érdeklődni személyesen lehet 
a pályán az edzésidőpontokban.
 További információ: Galyas László, után-
pótlás vezető, tel.: 06-20/599-70-87,
www.ullose.hu.

nfo

Legyél te is labdarúgó!

U19 (1994–1995-ös születésűek) 
Edzés: kedd, szerda, csütörtök: 17.00–18.30-ig
U17 (1996–1997-es születésűek) 
Edzés: kedd, szerda, csütörtök: 17.00–18.30-ig
U15 (1998–1999-es születésűek)
Edzés: kedd, szerda, csütörtök: 17.00–18.30-ig
Gelencsér József 
és Galyas László edzőknél

U13  (2000–2001-es születésűek) 
Edzés: kedd, csütörtök: 16.30–18.00-ig
Juhász  János edzőnél

U11 (2002–2003-as születésűek) 
Edzés: szerda, péntek: 16.30–17.00-ig
U9 (2004–2006-os születésűek) 
Edzés: szerda, péntek: 14.30–16.00-ig
Farkas Tamás és 
Magyar Tamás edzőknél 

Női csapat (14 éves kortól) 
Edzés: hétfő, péntek: 17.00–19.00-ig
Király Zoltán edzőnél 
(Üllő SE elnök)

Jelentkezés korosztályok szerint

Ù

Az elmúlt év törvényi változásai, me-
lyeket az Európai Unió is elfoga-
dott, lehetővé tették, hogy a nye-

reséges vállalkozások társasági adójukkal 
támogassák egyes sportágak képviselőit. 
Az új rendszer egyszerre biztosít előnyö-
ket a sportegyesületeknek és a támogató 
cégeknek is.
 Az üllői egyesület szakszövetségnél 
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban 
részesült, ezért idén már lehetőség nyí-
lik arra, hogy a cégek az üllői labdarúgó- 
egyesületet támogassák a társasági adó-
jukkal. 
 Az egyesület részére támogatást a nye-
reséges vállalkozások, cégek nyújthat-
nak, a kifizetett sporttámogatás után pe-

dig adókedvezményt vehetnek igénybe, 
amellyel így tovább csökkenthetik tény-
leges kifizetéseiket. A támogatás mértéke 
nincs maximalizálva. Az adókedvezményt 
egy adóévben a társasági adó 70 százalé-
kos támogatási mértékig lehet igényébe 
venni. Illetve az e feletti rész három évre 
továbbvihető.
 Király Zoltán, az Üllő SE elnöke elmond-
ta, az egyesület életében minden forint 
számít, a befolyt támogatást számtalan 
szükséges és hasznos dologra tudják for-
dítani. 
 Bővebb felvilágosítás miatt keressék Ki-
rály Zoltánt, az egyesület elnökét. Telefon: 
06-30/951-0782

nfo

Támogassa az  
üllői labdarúgást
Remek lehetőség nyílt a sport, azon belül is az Üllő SE tá-
mogatására a nyereséges vállalkozások előtt. A vállalko-
zók most egy fillér többletköltség kifizetése nélkül segít-
hetik céljai elérésében az üllői labdarúgóklubot.   
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•  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!
Fókuszban 

az egészség!

Finn  
nyírfacukor 1 kg  .  .  .  . 2150 Ft 
Mosószóda 2 kg  .  .  .  .  .  .  . 870 Ft 

C-vitaminok széles választékban . 
Scitec termékek, Bio Prego papucsok!

Natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

Ajándékozzon szeretteinek  
egészség utAlványt! 

Monor, Piac tér • 06-20-424-3071

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   

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2300 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

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

Hirdetés

A jövőre nézve is bíztató az üllői dzsúdós, 
Varga Gábor országos bajnokságban el-
ért eredménye. A 10 éves fiú október 13-án 
bronzéremmel a nyakában állhatott a do-
bogó harmadik fokára. Az Ikrényben meg-
rendezett versenyen a 29–32 kilogrammo-
sok súlycsoportjában mérette meg magát, 
és az első igazán rangos versenyéről máris 
éremmel tért haza. 

Sikeres megmérettetés Üllői arany
 Gábor 1 évvel ezelőtt kezdte a sportot 
Üllőn, a Tori Judo Clubban. Az egyesület 
nem, a helyszín azonban változott, Gábor-
nak már Szigethalomig kell utaznia, hogy 
részt vehessen az edzéseken. De a távol-
ság sem szegte kedvét a fiatal dzsúdósnak, 
sőt az elért eredmények tükrében – Papp 
Erzsébet és Csík Attila edzők legnagyobb 
örömére – egyre nagyobb lelkesedéssel 
tréningezi magát az ifjú sportoló. 
   Gábor tanulmányi eredményében is visz-
szaköszönnek a sportsikerek, hiszen a 
bronzérem óta az iskolában is egyre jobb 
jegyeket szerez. Persze nem arról van szó, 
hogy eddig döcögött volna a tanulás, csak 
éppen a hármasokból négyesek, a négye-
sekből meg inkább ötösök lettek. Ebből 
is látszik, hogy az idejében megkezdett 
sportolás nem csak a fizikumra, hanem a 
szellemre is kifejti pozitív hatását. 
 A dzsúdó pedig a testi erő növelése 
mellett kemény fegyelemre is tanít, ami 
nem mondható el például a gyerekek kö-
rében oly nagy népszerűségnek örven-
dő számítógépes játékokról. És ki tudja, 
ha Gábor kellő fegyelemmel járja végig a 
sport olykor rögös útját, egyszer még baj-
nok is lehet belőle.

Vén    

Ù Varga Gábor és az ő bronzérme

       H
ívjon a

06-70/607-4444

        
    számon!

3500 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó

Az Üllői Diáksport Egyesület taekwondo- 
szakosztálya szépen sikert ért el az országos 
bajnokságon. Tóth Balázs tanítványai egy 
első, egy második és négy harmadik helye-
zéssel a tarsolyukban térhettek haza. Az első 
helyezett – azaz országos bajnok – Botlik 
Bence lett, második helyezést ért el Hera Ger-
gely, a dobogó harmadik fokára pedig Szeg-
halmi Tamás, Kovács Zoltán, Árpási Barna és 
Mezei Tamás állhatott. 
 Tóth Balázs elmondta, nagyon sokat ké-
szültek a fiatalok a versenyre és „ha egy ki-
csit más lett volna a széljárás” akkor még 
jobb eredményeket is elérhettek volna. 
 Az üllői taekwondo-szakosztály folyama-
tosan várja a sportolni vágyó fiúk és lányok 
jelentkezését. Legyen szó hobbiról vagy re-
kreációról, mindkét esetben tökéletes vá-
lasztás lehet ez a küzdősport, mely fegye-
lemre és kitartásra is megtanítja a fiatalokat. 
Tóth Balázs – aki nem csak az üllői szak-
osztály, hanem a magyar junior és felnőtt 
taekwondoválogatott edzője is – várja azon 
fiatalok jelentkezését, akik többet szeretné-
nek kihozni magukból és szívesen megmé-
retnék magukat a versenysportban is. 
 További információért keresse Tóth Ba-
lázst. Tel: 06-30/577-9600.

varga
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ApróhirdetésTúl az Óperencián
Csontmester (csontkovács) gyógymasszőr!  
Hívjon, hogy ne fájjon! Kezelések már 1000 Ft-tól, 
háznál is. Cím: 2225 Üllő, Ecseri út 3.  
Tel.: 06-30/952-4875.

Új és használt ezoterikus könyvek nagy válasz-
tékban eladók. Tel.: 06-70/500-70-65.

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, 
légzsák, vonóhorog, 130 000 km. 
Kitűnő állapot, olcsó fenntarthatóság, 
kedvező fogyasztás. Ára: 619 000 Ft. 
Tel.: 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: 19 900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487.

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
e-mail:  
titkarsag@ullo.hu
Monori 
Rendőr-
kapitányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/320-035
Háziorvosi ügyelet: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona Gyógy-
szertár: 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 (lakos-
sági)
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

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
jótékonysági bált szervez. A rendezvé-
nyen befolyt összeget az iskola vezeté-
se az üllői gyermekek javára fordítja. 
 Belépőjegyek és pártolójegyek a 
szülői munkaközösség tagjainál vásá-
rolhatók. 
November 17. 19 óra, 
Üllői Közösségi Ház. 
Belépőjegy vacsorával: 2700 Ft.
Támogatójegy: 500 Ft.
Bővebb információ: Rézművesné  
Bajkai Anikó SZMK-elnök,  
tel.: 06-20/340-4096

Jótékonysági bál

A kor átlagos színvonalát tükröző da-
rabjaikkal (többnyire népszínmű-
vekkel) Üllőn is, a környező falvak-

ban is komoly közönségsikert arattak.
 Ezt a hagyományt folytatja immár ötö-
dik éve az üllői Szín-Játszó-Tér. Tagjai közt 
óvónő, kozmetikus, mérnökember, diák 
és más szakmabeli is képviselteti magát.  
Ami közös bennük: a játékos kedv és a 
meggyőződés, hogy munkájukkal – mert 
nem csak játék ez, hanem kemény munka 
is – színesebbé teszik önmaguk és mások 
életét. 

 Eddigi legnagyobb vállalkozásuk a Nóti 
– Eisemann – Vajda Katalin – Vajda Anikó-
féle Hyppolit a lakáj című darab színpadra 
állítása, melynek olvasópróbái már ez év 
januárjában elkezdődtek.
 Az előadás készen áll. Miután a Szín-
Játszó-Tér tagjai lelkes amatőrök, kére-
tik tel jesítményüket nem összehasonlíta-
ni o lyan színészóriásokéival, mint Ka bos 
Gyula, Csor tos Gyula, Já vor Pál, Szacs vay 
László vagy Be nedek Miklós, mert lehet, 
hogy alulmaradnának. Mégis azt remélik, 
hogy céljukat, azt hogy mosolyt csaljanak 
az ön arcára, s talán kicsit gondolkodóba 
is ejtsék az élet nagy dolgairól, el fogják 
érni.
 Az előadás fő támogatói: Üllő Város 
iÖnkormányzat, Hungarocontrol Zrt. és 
még sokan mások.
 Jegyek elővételben november közepé-
től az Üllői Közösségi Házban és a szerep-
lőknél kaphatók.
 Jó szórakozást!

Ezzel a címmel rendez operett- és nóta- 
műsort az üllői Hajnal Art Egyesület, mely-
re ezúton tisztelettel meghívja a város la-
kosságát. 
 Fellépők: Leblanc Győző és Tóth Éva 
BBmusica Operett Együttes, Dócs Péter, 
Zoltán Gáborné, Sebestyén Kátja, Hajnal 
Kálmán.
 A program az Üllő Városközpont Fejlesz-
tése és Funkcióbővítő Rehabilitációja című 
projekt által meghirdetett Európai Uniós tá-
mogatású KT-ÜLLŐ-KMOP 5.2.1/B-2012/01-
08 pályázat keretében valósul meg.
 Helyszín: Üllő Városi Sportcsarnok.
 Időpont: november 10. 14 óra.
 A belépés ingyenes! 
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Hyppolit Üllőn
Az üllői színjátszás története mélyen gyökerezik a múltban. 1903-
ban Dvorzacsek Ede vezetésével helyi iparosokból és bejáró mun-
kásokból megalakult Üllő legrégebbi egyesülete az Üllői Dal- és 
Önképzőkör. Énekkarral, műkedvelő gárdával rendelkeztek.

2012. december 2. 17 óra, és december 3. 
19 óra, Üllői Közösségi Ház
 Rendező: Vámos Éva. Szereplők: Hyp-
polit – Záray Emil, Schneider Mátyás – Sá-
rándy Tibor, Schneiderné – Virág Timea, 
Terka – Virág Luca, Nagy András alias gróf 
Sze liczey –  Záray Viktor, Makáts főtaná-
csos – Hera László, Makáts Csaba – Laza 
Má té, Mimi – Zárayné Sándorházi Eleonó-
ra, Tóbiás – Laza István, Julcsa – Tóth Jó-
zsefné Zentai Erika.

Hyppolit a lakáj

Ù
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Hirdetés

Hirdetés

Az advent a Szent 
András-naphoz leg-
közelebbi vasár-
nappal kezdődő 
közel egy hóna-
pos időszak. A 
szó jelentése: eljö-
vetel. Eljövetel, vá-
rakozás. Várjuk az 
Úr és az ünnep 
eljövetelét. Ez 
a karácsony-
ra való lelki fel-
készülés ideje 
is. Számba vesszük 
szeretteinket. Próbáljuk kizár-
ni a plázák harsány és tolakodó 
kínálatát, s a két kezünk mun-
kájával készíteni családunknak, 
barátainknak apró figyelmes-
ségeket. 
 A közösségi házban immár 
hagyományosan folyik az ad-
venti készülődés.
 Tavaly ilyentájt gyönyörű 
adventi koszorúk, ajtó- és asz-
taldíszek, igényes karácsony-
fadíszek, üdvözlőkártyák, s ki 
tudja még mi minden került ki 
műhelyünkből.

 Idén – ha kedve van –  tart-
son velünk ön is! Várunk min-
denkit szeretettel november 
30-án 15 órára az adventi kéz-
műves-foglalkozásunkra.  
 A belépés ingyenes, mini-
mális anyagköltséget kell csak 
fizetni.
 Amikor a gyerekünk meg-
kérdezi, mit szeretnénk kará-
csonyra, azt mondjuk neki: „Raj-
zolj, vagy készíts valamit! Annak 
fogok a legjobban örülni”.
 Hát mi se legyünk rosszab-
bak a gyerekeinknél!

nfo
Nyitva minden nap 06–21 óráig

Külső-belső taKarítást vállaluNK!

Kérésére 
lemossuk 
autóját!

öNKiszolgáló

Üllő,
Gyömrői út

92.

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. november 14-én 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN:

Technológia & mozgás
Az E-fit csak Rólad szól!

Letisztult környezet, professzionális 
irányítás, változatos edzésterv

személyre szabva.

Izomstimulációs módszer
gimnasztikai és erősítő

gyakorlatokkal az izomfejlesztés
és zsírégetés tízszer hatékonyabb 

komplett ezés 20 perc alatt,
személyi edző segítségével!

Bejelentkezés: 
06-20/3848-608 • Baloghné Kati

„Szépségápolás kicsit másképp...”

Beauty &  
Relax Kozmetika
Vecsés

Kedvezményes bérletvásárlás  
arckezelésekre és masszázsokra.
Arckezelések személyre szabottan: bőrfiatalítás, hidratálás, 
anti-aging (öregedésgátlás), botoxhatású ráncfeltöltés, regenerálás, 
gyulladáscsökkentés, csokoládés, oxigénes energetizáló  kezelés.
Tű nélküli mezoterápia: (fájdalommentes kezelés) pigmentfoltok  
és ráncok halványítása,  1 kúra alatt 50%-os javulás várható!   
Bérlettel ez is kedvezményes!
Fogyasztó testkezelések: nyirokdrenázs és cellulitmasszázsal  
(fájdalommentes) + body wrapping-bérlet!!
Masszázsok: lávaköves arc, facelift (arcfiatalitó), csokoládés,  
kényeztető kéz és talp, csokoládés hát, relax
Paraffinos kéz- és lábápolás
Tartós szempillagöndörítés: (saját szempillán 5 hétig tart)
Névnapra, születésnapra, karácsonyra  
AJÁNDÉKKÁRTYA! (tetszőleges értékben)

Ha szeretnél ápolt külsővel rendelkezni, tetszeni az ellenkező nemnek  
vagy csak egy kis kikapcsolódásra, kényeztetésre vágysz,  
ahol csak Veled foglalkoznak akkor  
szeretettel várlak!

Újdonság!

+ 1 alkalom ajándék!
Ajánlatok novemberre:

Adventi készülődés

Adásaink online is láthatók!
A Williams televízió beállítási adatai a DIGI hálózatán, 

(kizárólag digitális set-top box-szal fogható): 
frekvencia: 418 MHz│symbol rate: 6900 SR│QAM: 256

www.williams.hu
williams@williams.hu

Tel/fax:29/352-362

Williams Televízió
a térség televíziója 

24 órán keresztül a legfrissebb hírekkel, 
közszolgálati eseményekkel közel 40 településen

a UPC, a T-home és a
DIGI Kft. kábelhálózatán.
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Évfordulók és megújulás  
a Market Centralon
Októberben ünnepli ötödik születésnapját a Market Central 
Ferihegy. Az ünnepi évben a park vezetése eddig is ferge-
teges akciókkal, új világmárkák üzletnyitásával és változa-
tos programokkal kedveskedett a vásárlóknak, de a megle-
petések sora a következő hónapokban tovább folytatódik. 

A Market Central együtt ünnepelte szü-
letésnapját a Müllerrel áruházzal, aki 
szintén 5 éve van Magyarországon. 

Első áruházát épp a Market Central Ferihe-
gyen nyitotta, és azóta is a vásárlók egyik 
nagy kedvence.
 A napokban ünnepelte  10 éves évfordu-
lóját Magyarországon a C&A ruházati üzlet-
lánc. A jubileumi akció keretében minden 
termékhez 25 százalékos kedvezménnyel 
juthattak hozzá a vásárlók. 
 Hazánkban már 6 éve van jelen az 
Intersport áruház, az évfordulót óriási ak-
ciókkal köszöntötte Ausztria legnagyobb 
és legsikeresebb sportkereskedelmi válla-
lata. Az áruház egyik cipőbeszállítója ebből 
az alkalomból egy különleges géppel lepte 
meg a vendégeket a Market Centralon. Csak 
rá kellett állni a készülékre, amely érzékelői-
vel letapogatta a vásárlók lábát, majd a kiér-
tékelést követően minden érdeklődő pontos 
képet kapott arról, hogy mely cipő illik legin-
kább a lábához, hosszú távon a legnagyobb 
kényelmet és komfortérzetet biztosítva szá-
mára. 

Remek buli volt

Október 13-án a Glamour-napokkal egy-
bekötött nagy szabású rendezvényen szó-
rakozhattak és nagy kedvezménnyel vá-

sárolhattak a Market Central Ferihegyre 
látogatók. Óriási volt az érdeklődés, a par-
kolóra majdnem ki kellett tenni a megtelt 
táblát. 
 A szép időben a kicsiket alig lehetett el-
vonszolni az ugrálóvártól, és a nagyobbak 
is örömmel álltak sorba újra és újra, hogy 
menjenek még egy kört az ingyenes do-
dzsemen. A televízióból és rádióból ismert 
Valkó Eszter műsorvezető kvízműsorral 
szórakoztatta a nézelődőket, ahol Market 
Central bevásárlótáskát, és az üzletek által 
felajánlott nyereményeket lehetett hazavin-
ni, melyek közül a Mayo Chix divatos ruhá-
iért volt a legnagyobb a verseny. Hatalmas 
sikere volt a Csillag Születik tehetségkutató 
műsorban is feltűnt Appril Project tánccso-
port rendhagyó divatbemutatójának is. Fer-
geteges tánc-show keretében mutatták be 
a Charles Vögele, Intersport, Mayo Chix és 
C&A ruháit. Ha esetleg a reggeli rohanásban 
a hölgyeknek nem lett volna ideje sminkel-
ni, a dm drogériában nem csak tanácsokat 
kaphattak az akciós sminkszerek mellé, ha-
nem ingyenes sminket is.  

Folytatódnak az akciók!

Nem csak a születésnapi és a jubileumi akci-
ókkal folytatják az üzletek a csábítást a Mar-
ket Centralon, a többi bolt is tartja a versenyt, 
még a Glamour hétvégén adott engedmé-
nyeket is túlszárnyaló szezonközi ajánlatokkal. 
 A következő nagyszabású akció a JOY Vá-
sárlási Láz keretében lesz. Ekkor három na-
pon keresztül 10-70 százalékkal olcsóbban 
vásárolhatnak a Market Central vendégei.  
A november 9. és 11. között meghirdetett 
akció kiváló alkalom arra, hogy az őszi-téli 
trendek jegyében töltsük fel a ruhásszekré-
nyünket. A Market Central üzleteiben min-
den beszerezhető, ami az új szezonhoz kell, 
a legtrendibb holmik közül válogathatnak 
a fiatalok és az idősebbek egyaránt. Részt 
vevő üzletek a Market Centralon: C&A, Mül-
ler, PlayersRoom, Intersport, Coffeeshop 
Company. Figyeljék az akciókat a honlapon 
(www.marketcentral.hu), ugyanitt iratkozza-
nak fel hírlevelünkre, hogy időben értesülje-
nek az aktualitásokról, vagy kövessék az ese-
ményeket a Facebookon!

Eltűntek a Market Central feliratai 

Néhány napra megüresedett a Market 
Centralban található üzleteket és márkákat 
hirdető totemoszlop felülete, csak a táblák 
nélküli vázat láthatták a vásárlók. A tavasszal 
felújított Fő téren már új feliratok csillognak, 
most pedig az épület többi homlokzatán ta-
lálható feliratok is szép sorjában kicserélőd-
nek. Többen is feltették a kérdést: vajon mi 
készül a Központban, miért tűntek el a fel-
iratok? A választ a tulajdonos adta meg: a 
névtáblák megújítása, a világító elemek 
korszerűsítése zajlik a Market Centralban. A 
megfakult táblákat felújítják, ezzel egysé-
ges megjelenést, rendezett, letisztult forma-
világot kölcsönöznek az épület külső meg-
jelenésének. A Központban lévő márkákat 
és üzleteket ismertető hirdetőoszlopok pe-
dig modern, hosszú élettartamú LED-es vi-
lágítást kapnak. Így nem csak jobb fényerő-
vel rendelkeznek majd a feliratok, hanem a 
környezettudatos megoldásnak köszönhe-
tően a fényforrások energiafelhasználása is 
csökken. 
 Kísérje figyelemmel továbbra is a Market 
Central Ferihegy eseményeit, hiszen novem-
berben is megannyi kedvezménnyel várja 
majd a vásárlókat a központ vezetése.   

(x)

WWW.MARKETCENTRAL.HU

Ù
Ù

Az Appril Project energikus fellépése

Valkó Eszter kvízjáték

Ù Hamarosan új, feliratok díszítik a totemoszlopot
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Impresszumi

O któber 6-án az egyko-
ri diáklányoktól- és fi-
úktól – akik közül sokan 

már nagymamák és nagypapák 
– volt hangos az Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola egyik 

földszinti tanterme. A padokban 
ülve Barna Tibor iskolaigazgató 
köszöntötte a volt diákokat, akik 
már 50 éve, hogy elballagtak az 
iskolából. Tibor kedves ajándé-
kokkal lepett meg minket.

Emlékeztünk sok  
kedves pillanatra
Az üllői iskola 1954 és 1962 között végzett diák-
jai idén, a ballagást követő 50. évben találkoztak, 
hogy megosszák egymással évtizedek történé-
seit és felidézzék a régmúlt idők közös emlékeit.

 Ezután bejártuk az iskola 
fontosabb termeit. Felemelő 
érzés volt látni a szép biológia 
és számítástechnikai osztályo-
kat, ami alkalmat adott arra, 
hogy visszaemlékezzünk az 
50 évvel ezelőtti olajos padlós, 
szenes kályhával fűtött és öt 
épületben működő iskolánkra, 
amihez rengeteg élményünk 
kapcsolódik. Mi nem járhat-
tunk még ilyenbe, de büszkék 
vagyunk e szép iskolára. 
  A körbejárás végeztével a 
meghívott vendégekkel lebal-
lagtunk az ebédlőbe. Öröm 
volt látni Rácz Jánosné Éva né-
nit, Mikulás Józsefné Ica nénit és 
Sádt Edéné Zsuzsa tanárnőket. 
Köszönjük, hogy eljött közénk 
Kissné Szabó Kata lin polgár-
mester asszony, valamint Bar-
na Tibor iskolaigazgató úr.
      A megemlékezést halk zene 
mellett, az önkormányzat ne-
vében Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony kezdte. 
Meleg szavai és idézetei meg-
hatóak voltak, majd személye-
sen adott át mindenkinek egy 
emléklapot, amit erre az alka-

Kissné Szabó Katalin polgármester meglepetés tortájaÙ

lomra készítettek Barna Tibor 
igazgató úrral közösen. Ezt kö-
vetően – számunkra váratlanul – 
megérkezett polgármester asz-
szony meglepetés tortája, „50 
éves osztálytalálkozó felirattal”. 
 Ezután Éva néni szólt hoz-
zánk, és rendhagyó osztályfőnö-
ki órát tartott. Névsorolvasással, 
s egyben az elhunyt társainkra 
emlékezéssel kezdte, sajnos elég 
sokan nincsenek már közöttünk. 
Továbbiakban a jelenlévőket 
szólította név szerint szeretett 
tanárnőnk, mindenki egyenként 
mondott néhány gondolatot 
magáról és családjáról, amit ér-
deklődéssel hallgattunk meg.
 Az ízlésesen megterített 
asztalnál pezsgővel köszöntöt-
tük egymást, majd a finom va-
csora elfogyasztása után, halk 
retro zene mellet, jó hangulatú 
beszélgetések kezdődtek. Elő-
kerültek a régi fényképek. Min-
denki hozott magával régi em-
léket, történetet. Szépen telt az 
este, megérte újra találkozni. 
Köszönjük Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszonynak, Bar-

na Tibor igazgató úrnak, taná-
rainknak, az osztálytársaknak 
és a szervezőknek, akik min-
dent megtettek, hogy ez a nap 
szép emlékként maradjon meg 
bennünk.
 Hálás köszönet, hogy ott le-
hettem.

Egy ötven évvel ez előtt ballagott diák:  
Czompó Ferenc

„S ha együttvagyunk, eltűn-
nek az évek. Visszaszáll lel-
künk az iskolapadba,
és újra ifjú szívünkben az élet. 
Emlékezünk sok kedves pilla-
natra.”

Öröm volt látni Rácz 
Jánosné Éva nénit, 
Mikulás Józsefné Ica 
nénit és Sádt Edéné 
Zsuzsa tanárnőket. 
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itthon vagyunk, 
értéket teremtünk

www.patriatakarek.hu

NYERŐ SZÁMOK!
Fix éves kamat és eBkm*:

AKCIÓS BETÉTLEKÖTÉS
 Futamidő: 5 hónap
 Fix éves kamat és EBKM*: egy futamidőre szóló 7,77%
  Lekötési időtartam: 2012. október 17-től visszavonásig, 
de legkésőbb 2012. november 7-ig

 Feltétel: fizetési számla megléte, új forrás**
*Fix éves kamat és EBKM: 7,77%. Az éves kamatláb értéke megegyezik az EBKM mértékével. Az akciós kamat kizárólag az új for-
rásokra érvényes. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fizetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét 
lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell 
adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0,00%. 
Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%. Az adót a takarékszövetkezet vonja 
le és fizeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2012. október 
17-től visszavonásig, de legkésőbb 2012. november 7-ig él.
**Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti számlájának 2012. szeptember 30-i egyenlegéhez képesti növekményt az 
akciós számlalekötés napjához viszonyítva.

Futamidő: 5 hónap

ABONY, ALBERTIRSA, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., CEGLÉD, 
CEGLÉDBERCEL, CSEMŐ, CSÖMÖR, DÁNSZENTMIKLÓS, ECSER, GOMBA, 
GÖDÖLLŐ, GYÖMRŐ, ISASZEG, JÁSZKARAJENŐ, KISTARCSA, KOCSÉR, 
MAGLÓD, MENDE, MONOR, NAGYKŐRÖS, NAGYTARCSA, NYÁREGYHÁZA, 
NYÁRSAPÁTI, SÜLYSÁP, TÁPIÓBICSKE, PÁND, PÉCEL, PILIS, TÖRTEL, 
TÁPIÓSÁG, TÁPIÓSZENTMÁRTON, ÚRI, ÜLLŐ, VASAD, VECSÉS

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

Monaco    3+2+1
135  000 Ft

Boston    279-es
125  000 Ft

Trixi ülőgarnitúra 3+2+1
129  000 Ft

Félix étkező   6 személyes
59  900 Ft

München étkező
109  000 Ft

Ines kanapé
76  500 Ft

Gyömrő,
Bimbó utca  

42/A 

Nyitva 
tartás: 
előzetes 
telefonos  
egyeztetés 
alapján.

www. 
alphaalkusz.com

Telefon: 
36-30-9667-883 

vagy 
36-30-210-7184 16 biztosító kínálatából!

  KÖTELEZŐ 
VÁLTÁS

    Lakásbiztosítás

Vállalkozói 
vagyonbiztosítás

Casco

Egy hűséges társ  
         a biztosítás világában

www.alphaalkusz.com
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Akciós árak november 5-től 17-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
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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

Lecsókolbász

Ft/kg

649,-Csirke-
comb

Ft/kg

650,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1390,-

Darált  
pulykahús

Ft/kg

799,-

Hasa- és 
toka-

szalonna Ft/kg

590,- Füstölt 
vastag-

szalonna Ft/kg

890,-

Hurka

Ft/kg

690,-Bőrös
császár

Ft/kg

829,-

Sertés-
lapocka

Ft/kg

1100,-

Sertés 
hátsócsülök

Ft/kg

760,- Sütő-
kolbász

Ft/kg

990,-

Lángolt
kolbász

Ft/kg

1100,-Liba-
szárnytő

gyf. Ft/kg

399,-Csirkemell-
filé

Ft/kg

1199,-

Libafarhát

Ft/kg

150,-Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth L. u. 22.
Bejelentkezés: 06-29/323-093

Tevékenységeink:
  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági  
fogászat
 Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS terminálon keresztül 
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.

 

étterem és panzió
Nicolette 2200 Monor  

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig: 7–23.

Hétfő: Magyaros burgonyaleves  
Zöldborsófőzelék sertéssülttel

Kedd: Karalábéleves  
Csirkepörkölt galuskával

Szerda: Minnestroneleves 
Rántott sertésborda  
kukoricás rizzsel

Csütörtök: Húsleves  
Töltött káposzta

Péntek: Tárkonyos sertésraguleves 
Krumplis tészta + kovászos uborka

Szombat: Csontleves     
Pásztortarhonya

Vasárnap: Fokhagymakrémleves  
Sajttal töltött sertésborda,  
petr. burg.

 ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

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

46. heti menü 
2012. 11. 12. – 11. 18.

  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

Pizzák (32 cm)

Margherita (paradicsomszósz, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Ft
Szalámis (paradicsomszósz, szalámi, sajt) . . . . . . . . . . . . 890 Ft
Sonkás (paradicsomszósz, sonka, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . 890 Ft
Sonka – gombás (paradicsomszósz, sonka,  
gomba, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft
Hawaii (paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt) . . . . . . 1050 Ft
Mediterrán (fokhagymás-tejfölös alap,  
sonka, bacon, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 Ft
Magyaros (paradicsomszósz, kolbász, bacon,  
hagyma, pepperoni, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Ft
Csirkehúsos (fokhagymás-tejfölös alap,  
csirkemellcsíkok, kukorica, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Mexikói (paradicsomszósz, bolognai alap,  
bab, kukorica, pepperoni, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Ft

Házias ízek!kiszállítva kiszállítva

Snack ételek
Óriás Retroburger tál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Ft
(óriás pufi, házi készítésű marhahúspogácsa, jégsaláta, 
csalamádé, hagyma, ketchup, mustár, hasábburgonya)

Óriás Steakburgertál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Ft
(óriás pufi, bélszín steak, jégsaláta, pirított hagyma, dijoni 
mustár, hasábburgonya, ketchup)
Óriás Csirkeburgertál   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Ft
(óriás pufi, fűszeres csirkemellfilé, jégsaláta, paradicsom, 
uborka, hagyma, majonéz)
Mexikói csirkeszárnyak  
paradicsomos-chilis szósszal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft
Házi saláta kemencében sült ropogós  
fokhagymás bagettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft
(jégsaláta, paradicsom, uborka, paprika, gépsonka, reszelt sajt, 
ezersziget-, kapros-joghurtos vagy olivás-lime-os  öntettel)


