
Üllő város önkormányzatának lapja • 2013. február • XXIII. évfolyam 2. számA tartalomból:

Üllői
Cigánysors

Üllőn – a település törté-
netében először – 2010-ben 

alakult cigány kisebbségi 
önkormányzat. A 4 fős kép-

viselet megválasztása óta 
– szűk mozgástere ellenére 
is – sokat tett a helyi romá-
kért. A nemzetiségi önkor-

mányzat elnökével, Szomora 
Zsolttal beszélgettünk az ül-

lői cigányság sorsáról.
Részletek a 10. oldalon

  

Jól haladnak a városközpont 
építési munkálatai. Az épü-
let lassan magára ölti végle-
ges formáját, az állványokat 
is elbontották. Már üzemel a 
fűtés is, így a belső munkála-
tok akadály nélkül haladnak. 
Eközben a Malom utcában át-
adták az új üzletházat, hama-
rosan az üzletek is megnyit-
hatnak.

Részletek az 5. oldalon
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Pillanatképek Üllőről

Meghívó 
hangversenyre
Szeretettel meghívjuk  
a Harmónia Zeneiskola tanári 
hangversenyére, melyet február 
21-én 17 órától rendezünk  
a zeneiskola hangverseny-
termében.

A belépés díjtalan

Tartalmas kikapcsolódásban volt részük  a vendégeknek a kultúra napjánÙ

Futsal nők: Magyarország–Oroszország 3-2, a kapuban Hargas Annamari Ù

A nyugdíjba ment Pálmai Lászlóné ajándék tortájaÙ

Nagy sikere miatt újra bemutatták a Hyppolit a lakáj üllői feldolgozásátÙ
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Csökkenő költségek

Üllőn január 21-én, hétfőn 
délután ünnepelte a lakos-
ság a Magyar kultúra napját. 

Magyar kultúra napja 

K ondás Imre, a város oktatási, közmű-
velődési és sportbizottság elnöke ve-
zette be a rendezvényt. Beszédéből 

idézzük a következő részletet. Az est fo-
lyamán a Pódium Színpad könnyed műso-
ra szórakoztatta a jelenlevőket. A megem-
lékezés színvonalát a zeneiskola tanárainak 
előadása emelte.
 „A Magyar kultúra napja van, de nem 
Köl cseyről, nem a Himnuszról, nem a nem-
zeti imádságunkról szeretnék beszél-
ni. Négy történelmi évforduló, személyi-
ség kultúrpolitikai vonatkozását érinteném. 
Tudni való, hogy adott pillanatban a kultúra 
is politikaivá válhat. 
 Az első történelmi időpont 1038. Ekkor 
halt meg, 975 évvel ezelőtt I. Szent István 
apostoli királyunk, az államalapító. Törté-
nelmi megítélése nem egyértelmű. Hatása 
az egész magyar jövőre, így a magyar kultú-
rára is sorsdöntő volt. Egy emberöltő alatt a 
nyugati civilizációra cseréltette az ősi magyar 
kultúrát. Meg kell je-
gyezni, hogy az ak-
kori nyugat mélyen 
alatta volt Bizánc-
nak és az arab világ-
nak is. Szent István az 
egész magyar világot 
új alapokra helyezte, 
de sajátos módon: például Szent Gellért ős-
vallásunk Nagyboldogasszonyát azonosít-
tatta Szűz Máriával. Koronaékszereink még 
mind a keleti, ázsiai kultúrkörből származtak. 
Díszítőművészetünk, még István szarkofág-
ja is, az őshagyományra utalt. A teljes rend-
szerváltást majd utódai hajtják végre. István 
a keresztény magyar államot Európa hatodik 
legnagyobb államává tette, és az is maradt 

évszázadokra, nagy birodalmak ellenében.
 A másik történelmi évszám 1613. Négyszáz 
évvel ezelőtt lett Erdély és a magyarnak ma-
radt területek fejedelme Bethlen Gábor. Beth-
len révén került Erdély és így Magyarország 
újra abba a helyzetbe, hogy végre Nagy Lajos 
és Mátyás után az európai politika sem hagy-
hatta figyelmen kívül. Mint Magyarország, 
mint magyar állam kerültünk vissza Európa 
köztudatába, amikor a birodalom ellenében 
bekapcsolódott a harmincéves háborúba, 
kora világháborújába. Ő volt a legnagyobb 
erdélyi fejedelem, az iskolaalapító fejedelem. 
Kultúrateremtő és szervező munkájának ha-
tásai túlélték egyéb eredményeit. Bethlen 
Gábor Gyulafehérváron főiskolát, Nagyenye-
den gimnáziumot létesített. A jezsuita Káldi 
Györgynek ezer aranyat adományozott egy 
magyar nyelvű katolikus biblia kinyomtatásá-
hoz, és románra is lefordíttatta a Bibliát. Meg-
próbálta a töröktől visszavásárolni Mátyás 
Corvináit. Mátyás mintájára nagy pártolója 
volt a művészetnek, építészetnek, zenének. 
Gyulafehérvár az ő ideje alatt lett igazi feje-
delmi székhely. A legkiválóbb olasz építészek, 
szobrászok, muzsikusok szolgálták.
 Harmadszorra a nemzetnevelő és a nem-
zetet fejlesztő II. Rákóczi Ferencre emléke-
zünk. Háromszáztíz évvel ezelőtt, 1703-ban, 
amikor újra felszakadtak a nemes magyar 
nemzet sebei, indította el Istennel a hazá-
ért és szabadságért vívott harcát a biroda-
lom ellenében. Az volt az eszménye Rákóczi-
nak, hogy hazája majdan, mint független és 
szabad ország, műveltségében is kiemelked-
jék elmaradottságából. Az ország fiatalságát 
akarta nevelni, művelt erkölcsökhöz szoktat-
ni, írta le ő maga. Egy új nemességet, egy új 
nemzeti elitet akart képezni a nemesi társa-
ságnak nevezett nemesi testőrség intézmé-
nyével. A kultúra minden ágát támogatta 
harcai közepette is.
 A negyedik kultúraformáló Petőfi Sándor, 
százkilencven évvel ezelőtt született 1823-

ban. Amiért most megemlítem az, hogy ő 
alapozta meg azt az irodalmi irányt, amely a 
mai napig ható irodalmi és politikai mozga-
lommá vált. Nyilván ezt a kései hatását ő nem 
is sejthette. Arany Jánossal, Tompa Mihály-
lyal együtt hirdették meg a népi irodalmat. 
Ezt az irányt folytatta majd Ady Endre, Sza-
bó Dezső, Móricz Zsigmond és sokan mások, 
szemben az internacionalista, kozmopolita 
irányzatokkal. Ez gerjeszti majd a népi-urbá-
nus vitát, ami máig benne van a közgondol-
kodásban. Ez vezet el a neonemzeti mozga-
lomig, a nemzeti radikalizmusig. Ennek lesz 
ideológusa Németh László, az író és a nagyhí-
rű Bibó István, meghirdetve a Harmadik Út, a 
Magyar Út elméletét.
 A Magyar kultúra napja ma emlékeztes-
sen bennünket Szent Istvánra, Bethlen Gá-
borra, Rákóczi Ferencre, és Petőfi Sándorra, 
az ő kultúrpolitikájukra. Birodalmak, hatal-
mak szorításában a magyar érdekekért.”

nfo

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
településközpont fejlesztéséhez kapcsolódó 
európai uniós beruházás önerejének támo-
gatásához pályázatot nyújtottunk be, és nyer-
tünk 38 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást. Önkormányzatunk 209 millió forint 
összegű önereje lecsökkent 171 millió forintra.  
A pályázat pozitív elbírálásának köszönhető-
en csökkent önkormányzatunk hosszúlejára-
tú elkötelezettsége. 
 Információink szerint lehetőségünk lesz 
további önerőpályázat benyújtására, amely-
lyel élni kívánunk. 

Üllő Városi Önkormányzat

Adott pillanat-
ban a kultúra 
is politikaivá 

válhat.

A Pest Megyei Tisztiorvosi Hivatal 2013. ja-
nuár 21. hatállyal új szakorvosi járóbeteg-
fogadási rendet dolgozott ki és léptetett ér-
vénybe Budapest és Pest megye területén.
 Az érintett orvosok és betegek részéről 
komoly aggodalmak fogalmazódtak meg 
az új betegbeutalási rend miatt, ezért a 
Pest Megyei Tisztiorvosi Hivatal visszavon-
ta azt.
 További rendelkezés megjelenéséig az 
előző betegbeutalási rend van érvényben.

Dr. Balázs László, ügyvezető háziorvos

Egészségügyi 
tájékoztató

Tájékoztató 
gyepmesteri 
tevékenységről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. ja-
nuár 1-jétől a gyepmesteri tevékenységet 
és az elhullott állatok elszállítását Sáfrány 
Ibolya állatvédőr végzi.
 A kóbor ebekkel és a közterületi ál-
lati hullákkal kapcsolatos bejelentése-
ket a 30/324-8348 telefonszámra vagy az 
ulloiallatvedorseg@gmail.com e-mail cím-
re lehet továbbítani.

nfo

Kondás Imre nyitotta meg az ünnepségetÙ
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A hosszú várólista megszűnését jelentheti az üllői böl-
csőde megújítása, bővítése, melyhez több mint 100 mil-
lió forinttal járul hozzá egy újabb győztes pályázat. 

Pályázati siker: megújul  
a Babarózsa Bölcsőde

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap 
autóval közlekedik?

Bármikor érheti baleset!

Sose feledje: bármilyen 
jól vezet, mások hibája 
miatt is megtörténhet a 
tragédia!

Megér Önnek  
napi 100 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
több milliós baleset- 
biztosítással???

Nyitva: 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

Ö römmel tájékoztatom a tisztelt la-
kosságot, hogy „Az üllői Babarózsa 
Bölcsőde kapacitásbővítése” című, 

KMOP -4.5.2-11-2012-0010 jelű pá lyázaton 
önkormányzatunk bruttó 127 576 931 Ft visz-
sza nem térítendő támogatást nyert. 
 A beruházás keretében a jelenlegi 48 fé-
rőhelyes Babarózsa Bölcsőde kapacitása 
50%-kal nő, így a megújult intézményben 
72 gyermek befogadására és gondozására 
lesz lehetőség. A beruházás keretében 2 új 
csoportszoba létesül az új, kibővített épület-
részben, a meglévő épületet pedig felújítják. 
 Az intézmény játszóudvara is megújul. 
Erre és az épület felszerelésére, 
berendezésére 

eszközbeszerzés útján lesz lehetőség. Az épü-
let kialakítandó emeleti szintjén gondozónői 
helyiségek, a földszinten a bölcsődei ellátást 
biztosító kiszolgáló helyiségek, az intézmény 
előtt parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 
 A pályázaton elnyert összeg a beruházás 
költségének 90 százalékát teszi ki, így az el-
nyert támogatást az önkormányzatnak 10% 
önerővel szükséges kiegészítenie.
 A beruházás eredményeképpen több 
gyermek gondozására nyílik lehetőség a 
bölcsődében, melyre az elmúlt évek jelen-
tős túljelentkezési adatait tekintve nagy 
szükség van városunkban.
 A beruházás jelenleg előkészítési szakasz-

ban áll, folyamatban van a támogatási 
szerződés aláírásához szükséges 

dokumentáció összeállítása, 
ütemtervek készítése.

    Reményeink szerint a 
kiviteli tervek elkészül-
tét és a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítását követően ez év augusz-
tusban megkezdődhet az építési beruházás 
és az ehhez kapcsolódó munkálatok. Ameny-
nyiben a beruházás a tervek szerint alakul, 
a 2014-es év közepén átadhatjuk városunk 
megújult bölcsődéjét.
 Az építkezés alatt a bölcsődében gon-
dozott gyermekek megfelelő elhelyezésé-
ről gondoskodunk, de előre is kérjük a ked-
ves szülők türelmét és megértését, hiszen a 
beruházás ideje alatt a gyermekek a jelen-
legi bölcsődében nem maradhatnak, gon-
dozásukra átmenetileg másik helyet kell 
biztosítanunk. A gyermekek elhelyezéséről, 
valamint a beruházás helyzetéről mind az in-
tézményi keretek között, mind az Üllői Hír-
mondó hasábjain tájékoztatni fogjuk önöket.

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Szabó Zsolt, az Üllői Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója ja-
nuár 24-én, a képviselő-testület ülésén tájékoztatta a város-
vezetést a központ folyamatban lévő építési munkálatairól. 

Hirdetés

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok  
     „B”, „A” 
kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. február 20-án 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Az igazgató elmondta, nincsen idő-
beli csúszás, az építkezés a tervek-
nek megfelelően halad. Jelenleg 

a belső munkák kivitelezése tart, a külső 
munkákat akkor folytatják, amikor az idő-
járás engedi. A télbenyúló beruházás miatt 

természetesen számításba vették az időjá-
rás viszontagságait. Szabó Zsolt elmondta, 
az épületben már üzemel a fűtés, így a bel-
ső munkálatok akadály nélkül haladnak. 
 Az új városháza az esélyegyenlőségi 
szempontok figyelembevételével épül, a 

tervezés során kiemelt figyelemmel kezel-
ték az épület használóinak eltérő képes-
ségeit. A városüzemeltető kft. folyamatos 
kapcsolatot tart az illetékes esélyegyen-
lőségi szervvel, hogy az épület belső te-
rei mindenki számára akadálymentesen 
elérhetőek legyenek, és azok kialakítása 
megfeleljen az előírásoknak. A legutóbbi 
egyeztetés után több ponton is módosíta-
ni kellett, némileg változott a vizesblokkok 
és a közlekedő helyiségek kialakítása is. A 
javítások az addig elkészült gépészeti mun-
kákat is érintették, az ezzel járó többletkölt-
séget azonban a kivitelező magára vállalta.
 A szolgáltatóházat már átadták, csak a 
hasz nálatbavételi engedélyezésre várnak.
 Szabó Zsolt tájékoztatta a képviselő-
ket, hogy az építkezés eddigi műszaki me-
nedzsere, Veszelák Péter új, minisztériumi 
állása összeférhetetlen az üllői beruhá-
zásban betöltött pozíciójával, ezért janu-
ár 1-jével lemondott pozíciójáról. Felada-
tait a jövőben a gyömrői Sas Zoltán látja el. 
Az építésztechnikus-végzettségű szakem-
ber korábban a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Monori Üzemmérnökségén dolgozott. 
Műszaki szakemberként részt vett több 
környékbeli beruházás lebonyolításában, 
többek között a gyömrői városközpont ki-
vitelezésében is közreműködött.   

Vén

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 

Városközpont:  
az időjárás kezében
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Szeret Üllőn élni? 

Új rovat indul

Az ember nemigen gondol arra, szeret-e ott, azon a településen élni, 
ahol lakik. Ez afféle magától értetődő dolog: lakni valahol, elindul-
ni reggel valahonnan, ahová estére visszatérünk. Kivételes pillanatok 
persze akadnak. Olyanok, amikor hosszú távollét után leszállunk lakó-
helyünk nem épp luxuskivitelű vasútállomásán, s amint megpillant-
juk az épületet, a névtáblát meg egy kopott vaskorlátot, kis híján el-
sírjuk magunkat a ránk törő érzéstől: hazaértünk, ez a mi otthonunk.

Átlagos hétköznapokon azonban fel 
sem merül a kérdés, amit mi most 
mégis feltettünk az üllői járókelők-

nek: szeretnek-e itt élni? Becsületükre le-
gyen mondva, nem lepődtek meg, és gon-
dolkodás nélkül meg tudták fogalmazni, mi 
köti őket a településhez, ahová születtek, 
vagy beköltöztek.
 Másfél évvel ez-
előtt költöztek Üllő  re 
a lányával, harminc-
két évnyi la kó telepi 
élet után – me-
sélte első megszó-
lítottunk, Szíj jár  tó
né Tur csá nyi Ju  dit. 
Ennyi idő ahhoz ke-
vés, hogy véleményt 
mondjon választott lakóhelyükről, azt azon-
ban állíthatja, hogy jónak látszik a választá-
suk – tudtuk meg. Csöndes, nyugodt, kelle-
mes helynek tartja a várost, ahol az emberek 
ba rátságosak. Igaz, ő maga kissé zárkózott, 
emiatt nemigen kötött még barátságot sen-
kivel, mégis jól érzi magát Üllőn. Innen már 
nem szeretne máshová költözni – mondta.

   Ide köt minden – 
közölte Béki József, 
akinek már az ősei is 
mind üllőiek voltak. 
Itt élnek a rokonai, 
a barátai, a legtöbb 
ismerőse, úgyhogy 
neki magától értető-
dően otthona a vá-
ros – tudtuk meg. Az 

érzelmi kötődés mellett régebben, amíg ak-
tívan dolgozott, az is fontos szempont volt, 
hogy jó a közlekedés a főváros felé. Az ő sze-

mélyes életében ez már nem játszik különö-
sebb szerepet, az viszont igen, hogy a helyi 
kereskedelem kielégítő, alapvető szükség-
leti cikkekért nem kell utazgatni. Igaz, min-
dent azért nem lehet beszerezni, ám szerin-
te azt nem is lehet egy ekkora településtől 
elvárni, hogy a különleges igényeket is ki-
elégítse – mondta Béki József, akinek egy-
valamiben mégis hiányérzete van. Úgy érzi, 
az ő ifjúságára még jellemző közös szórako-
zások – például az ötórai teák, táncos esték – 
nélkül elveszett az a varázsos kisvárosi han-
gulat, amiért pedig, úgy érzi, nagy kár. 
 Csohán Erika – 
akinek ugyancsak 
minden családtag-
ja üllői, tehát tős-
gyökeres helybeli-
nek vallhatja magát 

– azt szereti a leg-
jobban, hogy Üllő 
már túllépett a falu-
si „státuszon”, ami-
hez a pletyka, azaz 
a falu szája is szervesen hozzátartozott. Ez-
zel szemben nem akar nagyváros lenni, ha-
nem megmaradt abban a kellemes, köztes 
állapotban, amelyhez a családiasság, a nyu-
galom, a biztonság társul. Úgyhogy, ha raj-
ta múlik, ő szívesen éli le Üllőn az egész éle-
tét, mert szeret itt lakni – tudhattuk meg az 
ifjú hölgytől, aki azt is elmondta, hogy sok 
kortársa a nagyvárosi nyüzsgésre esküszik, 
neki azonban éppen az tetszik, ami itt kö-
rülveszi. 
 Tápióságról jött Üllőre az az idősebb 
hölgy, aki a nevét nem akarta elárulni, pedig 
egyébként szívesen megosztotta velünk Ül-
lővel kapcsolatos érzéseit. Ide jött férjhez 

 – mesélte – és ha-
mar meg is szerette 
a települést. Sosem 
vágyott vissza a szü-
lőhelyére, mostanra 
pedig már ide tarto-
zónak vallja magát. 
Jó és kényelmes is itt 
élni – közölte – ami-
re egy hozzá hason-
ló idős embernek szüksége van, azt hely-
ben megtalálja. Nem kell utazgatnia sem 
orvosi rendelésre, sem bevásárolni, minden 
elérhető.

    Nagyon! – kiáltott 
fel Szatmári Tamás
né, akinek a névte-
len hölgy után fel-
tettük a „szeret-e itt 
élni” kérdést. Amint 
elmesélte, öt évvel 
ezelőtt a X. kerület-
ből költöztek egy it-
teni családi házba, 

amit kiválasztottak maguknak, s elérhető 
áron hozzájutottak. Azóta sem bánták meg 

– derült ki – szeretik a szomszédaikat, s úgy 
tapasztalják, az üllőiek egyébként is barátsá-
gosak. Nem hiányzik ebből a városból sem-
mi, ami lakóinak jó közérzetéhez szükséges 

– vallja Szatmáriné, aki innen már nem is sze-
retne továbbköltözni.
 Krivényi János is 
éppen így gondol-
ja – derült ki. Hetven 
éve üllőinek mond-
hatja magát, ugyan-
is ő is ide született – 
osztotta meg velünk 

– és soha eszébe sem 
jutott odébbállni. A 
gyerekei ugyan a fő-
városban élnek, de hétvégeken mindig ha-
zalátogatnak. Számára pedig most már ez 
marad az otthon, ahol a szomszédok is fi-
gyelnek egymásra, ahol havonta el lehet 
menni a nyugdíjasklubba valamilyen prog-
ramra, vagy csak éppen szót váltani a kor-
társakkal. Megnyugtató abban a tudatban 
élni, hogy itt az emberek nem csak ismerik 
egymást, de törődnek is a másikkal – állítja 
Krivényi János, mert ő ezt tapasztalja, s mi-
ért is mondaná, ha nem így lenne.

Koblencz Zsuzsa

Már egy ideje foglalkoztat bennün-
ket: hogyan tehetnénk a lakosság 
számára is nyitottá az Üllői Hír-

mondót, hogyan biztosíthatnánk az „utca 
emberének” a véleménynyilvánítás lehe-
tőségét?  Ezért a lapalapító tulajdonossal, 

azaz az önkormányzattal közösen úgy dön-
töttünk, hogy útjára indítjuk a Körkérdés ro-
vatot. Minden hónapban egy adott kérdés-
sel kapcsolatosan mondhatja el véleményét 
6 üllői lakos, amit a következő lapszámban 
névvel és fényképpel teszünk közzé. 

 Reméljük, hogy az új rovatnak köszön-
hetően még színesebb lesz az üllői új-
ság, és bízunk abban, hogy az új közvetí-
tő csatornán keresztül kialakulhat egyfajta 
párbeszéd, ami előremozdítja a település 
mindennapjait, és összekovácsolja lakókö-
zösségét. 
 Ne lepődjenek meg, ha következő hó-
napokban önöket is megszólítjuk az utcán.

Varga Norbert  
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Egy építkezés olykor előre nem tervezhető helyzeteket teremt,  
melyeket meg kell oldani, hogy a határidőket tartani tudják.  
A megoldás alkalom adtán pedig eltérhet a szokványostól. Ahogy 
a Gyömrői út szélén lévő villanyoszlop esetében is történt.   

Oszlop az úton

Sokaknak feltűnt, hogy a városközpont-
ban, a Kossuth Lajos utca és a Gyöm-
rői út találkozásánál lévő méteráru üz-

let előtt (volt Röltex), az autóút kiszélesítése 
után az egyik villanyoszlop a forgalmi sáv-
ban maradt. Voltak, akik azonnal kemény 
kritikával illették ezt a valóban nem meg-
szokott megoldást, de a villanyoszlop ter-

mészetesen nem marad ott örökre az útbur-
kolatban. A villany- és hírközlő kábeleket a 
későbbiekben a földben vezetik el, ezért az 
oszlopra sem lesz szükség. Hogy azt az új út-
szakasz megépítéséig mégsem távolították 
el, a rendelkezésre álló rövid határidőnek és 
a villanyoszlopot használó szolgáltatókkal 
történt hosszas egyeztetésnek köszönhető. 

 Medvedovszky Béla képviselő elmondta, 
hogy az oszlopot az ELMŰ-n kívül a hírköz-
lési szolgáltatók is használják. Velük külön 
kellett tárgyalni a kábelek új elhelyezésé-
ről. A tél közeledtével azonban az új út-
szakasz építése nem várhatott tovább, a 
rosszidő beálltával nem lett volna lehető-
ség az útépítési munkák befejezésére. Ami 
később a határidők tolódásához vezetett 
volna. A határidőket pedig minden eset-
ben tartani kell, a végelszámolásnál egy 
kisebb csúszás is sok pénzébe kerülhet az 
önkormányzatnak. 
 – A hírközlési kábelek elhelyezése miatt 
egyeztetnünk kellett minden szolgáltató-
val, ami a rövid határidő miatt belecsúszott 
a téli időjárásba. Ha emiatt ősszel nem fog-
tunk volna hozzá az útépítéshez, akkor egé-
szen tavaszig kellett volna várnunk, amivel 
az egész beruházás átadási határidejét ve-
szélyeztettük volna. Ezért jobbnak láttuk el-
kezdeni a munkát, még akkor is, ha az osz-
lopot nem vehettük ki a helyéről, ezért azt 
körbe kellett aszfaltozni. Úgy is dönthet-
tünk volna, hogy az egész szakaszt elzárjuk 
a forgalom elől, ezzel viszont megnehezí-
tettük volna a közlekedést, sok bosszúságot 
okozva a lakosságnak. A villanyoszlop va-
lóban nem esztétikus, de a tábláknak kö-
szönhetően jól látható, a közlekedési sza-
bályokat betartva nem balesetveszélyes 

– mondta Medvedovszky Béla. 
 Az oszlop március elejére eltűnik je-
lenlegi helyéről, nyomot sem hagy maga 
után. A kiváltással járó költségek pedig 
nem jelentenek plusz terhet a városnak, 
hiszen egy ekkora beruházásnál külön 
összeget terveznek az előre nem látható, 
menet közben felmerülő helyzetek meg-
oldására. 

RT

Városunk központja egy európai uniós pá-
lyázat keretében teljes megújuláson megy 
keresztül.
 Ennek első lépéseként tavaly ősszel át-
adásra került a posta mellett az új szolgál-
tatóházunk, a Malom Üzletház. Idén janu-
árban a kivitelező Thermik-Plusz Kft. példás 
munkájának köszönhetően megkaptuk a 

Kész a Malomkő Üzletház
használatbavételi engedélyt a létesítmény-
hez. A beruházás kapcsán az épület kör-
nyezete is átalaukt, parkkal és parkolókkal 
bővült. Ez a korszerű, könnyűszerkezetes 
épület három különböző profilú vállalko-
zásnak ad otthont a lakosok örömére, amely 
immár az üzletek berendezése után meg-
nyithatja kapuit.

   Az egymilliárdos 
beruházás követke-
ző állomásaként 2013 
tavaszán a vadonatúj 
városközpont unkat is 
átadjuk, melyre büsz-
ke lehet minden üllői 
lakos.
     Építsük együtt Ül-
lőt!

Szabó Zsolt, Üllői  
Városfejlesztő Kft. ügyv.ig.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési 
Járási Hivatal Okmányirodájának ügy-
félfogadási ideje megváltozott. Február 
1-jétől kezdődően hosszított nyitva tar-
tással, 8 órától 20 óráig várjuk tisztelt 
ügyfeleinket. Az ügyintézéshez előze-
tes bejelentkezés szükséges. 
 Időpont foglalás: 29/555-270 tele-
fonszámon, elektronikusan a www.
magyarorszag.hu, illetve a www.hiva-
tal.vecses.hu  internetes oldalakon ke-
resztül lehetséges.
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 18 
órától az illeték megfizetésére kizáró-
lag bankkártyás fizetési módot tudunk 
biztosítani.

nfo

Hosszabb nyitva  
tartás a kényelemért
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 Az üllői református templomban 2004 
óta vált hagyománnyá az Ökumenikus Női 
Világimanap megtartása.
 Mai magyar életünkben is égető szük-
ség van arra, hogy egymás elfogadását 
ne csak szavakban hangoztassuk, hanem 
cselekedeteink is igazolják. S nem csak a 
bevándorlókra kell gondolnunk, hanem 
határon túlról érkezett honfitársainkra, et-
nikai kisebbségben élőkre, városunkban 
a más településekről érkezettekre, s csa-
ládunk új tagjaira, menyünkre, vejünkre, 
nem vérszerinti gyermekeinkre, unoká-
inkra.
 A liturgia keretében megismerkedünk 
Franciaország természeti adottságaival, 
betekintést kapunk az ottani helyzetbe, 
szokásokba, vallásukba. Együtt imádko-
zunk, énekelünk, francia zenét hallgatunk, 
mellyel a télvégi hidegben egy kis hangu-
latot varázsolunk gyülekezetünkbe.
 Utána szeretetvendégségben mara-
dunk a gyülekezeti teremben, megkóstol-
hatjuk nőtestvéreink által elkészített fran-
cia ételspecialitásokat. Hisszük, hogy a 
világ minden táján egységesen elhangzott 
imádságnak összeadódik az ereje és azt a 
hatalmas Isten meghallgatja, aki gondot vi-
sel reánk.
 Bízunk benne, hogy a közös imádság 
reményt ad a mához és erőt a holnaphoz, 
melyre oly nagyon szükségünk van.
 Sok szeretettel várjuk nőtestvéreinket, 
bármely valláshoz illetve felekezethez tar-
toznak.  

Zoltán Gáborné

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete idei első testüle-
ti ülését január 24-én, 17 órai kezdettel tartotta. A következő írás-
ból megismerhetik a képviselők legfontosabb döntéseit. A ha-
tározatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Megtartotta a művelődési ház mű-
ködéséről szóló kötelező beszá-
molót az intézmény vezetője, Vá-

mos Éva. A 2012. év adatait megtárgyalta 
a képviselő-testület, majd elfogadta a be-
számolót. 
 Ismét nyertes pályázatnak örülhet a vá-
ros, ugyanis pozitív elbírálásban részesült a 
városvezetés által benyújtott „Az üllői Ba-
barózsa Bölcsőde kapacitásbővítése” című 
pályázat. Ennek köszönhetően Üllő önkor-
mányzata 127.576.931 forint vissza nem té-

rítendő támogatást nyert el az intézmény 
felújítására. A megújuló bölcsődében több 
gyermek gondozására lesz lehetőség. A 
beruházás várhatóan 2014-ben készül el. 
 A képviselő-testület döntésének meg-
felelően kiírták a településközpontban lé-
tesülő étterem bérbeadására vonatkozó 
meghívásos pályázatot. A pályázati anya-
gokat február 10-ig nyújthatják be a pol-
gármesteri hivatalhoz. A pályázatnak tar-
talmaznia kell a pályázó nevét és címét, a 
folytatni kívánt tevékenység megnevezé-

sét, a helyiség általa tervezett felhasználá-
si célját, illetve a nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó a pályázati feltételeket elfogadja. 
 Döntöttek a képviselők egy új munka-
megosztási megállapodás kialakításáról. A 
polgármesteri hivatal a Humán Szolgáltató 
Központ és a Vargha Gyula Közösségi Köz-
pont és Városi Könyvtár között létrejövő 
megállapodás legfőbb célja, hogy a polgár-
mesteri hivatal és az intézmények közötti fel-
adatmegosztás rendje szabályozva legyen.
 A testületi ülésen az idősekre vonat-
kozó házi segítségnyújtást érintő dön-
tés is született. Ennek értelmében a Fehér 
Gyolcs Alapítvány szociális alapszolgálta-
tásként továbbra is házi segítségnyújtást 
végez Üllő város területén. 
 A képviselő-testület elfogadta a Város-
fejlesztési Zrt által készített Integrált Te-
rületi Befektetéseket megalapozó tanul-
mányt.
 A képviselők módosították a közterü-
letek elnevezésének, az elnevezések meg-
változtatásának, valamint a házszámozás 
szabályainak  megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendeletet. Erről a későbbekben 
bővebb tájékoztatással szolgálunk.

Almási Adrienn, ügyintéző

Ökumenikus  
Női Világimanap 
Március 1- jén, az üllői református 
templomban csatlakozhatnak az 
Ökumenikus Női Világimanaphoz. 

Az ökumenikus világimanap törté-
nete immár több évszázadosnak 
mondható, hiszen a kezdetek az 

1870-es évekre nyúlnak vissza. Azóta min-
den év március első péntekje lett ennek a 
nemes mozgalomnak a napja. Jelenleg kö-
zel 200 ország asszonyai imádkoznak ezen 
a napon együtt, egymásért.
 Az imanap témáját minden évben más 
ország készíti elő, a tavalyit malajziai nő-
testvéreinknek, az ideit Franciaország asz-
szonyainak köszönhetjük. Magyarországon 
25 éve folyik ez az imádkozó informálódás 
és cselekvő bizonyságtétel különböző gyü-
lekezetekben, felekezetekben.
 Az idei imanap fő témája „… Jövevény 
voltam… és befogadtatok…”.
 Az ökumenikus világimanap azokban az 
országokban ahol régóta megtartják egész 
mozgalommá nőtte ki magát. A szervezés-
ben egyre többen vesznek részt, s a befolyt 
adományokból elmaradott térségek asz-
szonyainak életét, gyermekek tanulmánya-

it segítik, vagy épp nehéz sorsú országok 
éhezőinek küldenek élelmiszert, ivóvizet. 
Gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó 
világunk áldozatain segítsenek nem csak 
felvilágosító konferenciákkal, kurzusok-
kal, hanem konkrét tettekkel. (Lásd a len-
gyelországi La Strada tevékenységét, ahol 
gyermekkorú lányok prostitúcióra való el-
hurcolását igyekeznek megakadályozni.) 
A nagyszerű ebben a kezdeményezésben, 
hogy nem halt el, sőt évről évre növekszik, 
újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb 
generációk átveszik a stafétabotot a szer-
vezésben. Innen láthatjuk, hogy nem em-
beri szándék csupán, hanem Isten áldása 
kíséri. E program elsődleges célja az isme-
ret átadása, ezáltal a közösségek megerő-
sítése, különböző országok keresztyén női 
csoportjai kapcsolatfelvételének elősegíté-
se. Az ismeretanyag átadása közben min-
dig megfogalmazódik: egy nagy keresz-
tyén család tagjai vagyunk, s bár nagyon 
különbözőek életfeltételeink és lehetősé-
geink, mégis ugyanannak az Istennek va-
gyunk a gyermekei, aki az ő egyszülött fiát 
adta értünk. Épp ezért tudjuk egymást kü-
lönbözőségeink ellenére is szeretni és egy-
más terhét hordozni. (Máté 25 : 35)



9Üllői Közösség

Felhívás gazdálkodóknak

Ezúton tájékoztatom, hogy 2013. év-
ben folytatom Üllőn az őstermelői 
igazolványok érvényesítésével és a 

területalapú támogatással kapcsolatos 
szaktanácsadói tevékenységemet.
 Az őstermelői igazolványok érvényesí-
tésében idén jelentős változások lesznek, 
növekszik az érvényesítéssel kapcsolatos 
feladatok száma. 
 Minden 2009 előtt kiváltott igazolványt 
bevonnak és újat adnak helyette. A bevo-
násnak nincs díja, az új igazolványé 1000 
forint. Az érvényesítés kérhető 1, 2 vagy 3 
évre. Egy betétlap ára 1000 forint. Így, ha 
valakinek 2009 előtti az igazolványa, újat 
kap. Ha három évre érvényesít, az egy ösz-
szegben 3000 forintba kerül, amely kie-

Szita András – mezőgazda-
sági szaktanácsadó – idén is 
folytatja munkáját Üllőn.

gészül az új igazolvány árával, így a vég-
összeg 4000 forint. Természetesen erre 
rakódik még rá az én csekély közreműkö-
dői díjam. Akinek van ideje és türelme, fel-
keresheti a monori falugazdász kollégát. 
Ügyfélfogadás: csütörtök technikai szün-
nap, pénteken délig fogad a monori pia-
con lévő irodában, hétfőtől szerdáig pedig 
9-16 óra között (közben ebédszünettel).
 Az őstermelői igazolványokkal február 
és március hónapokban foglalkozom a kö-
vetkező időrend szerint: 

Ügyfélfogadás

Maglód-
Ecser hétfő polgármesteri 

hivatal 8-10  óra

Vecsés hétfő régi 
könyvtár 10-12 óra

Gyömrő hétfő polgármesteri 
hivatal (régi) 13-14 óra

Üllő hétfő könyvtár 14-16 óra

 A beszedett igazolványokat érvénye-
sítve, illetve az új igazolványokat egy hét 
múlva, hétfőn hozom vissza.
 A területalapú támogatási kérelmeket 
április közepétől május végéig, előrelátha-
tólag ugyanezeken a helyszíneken készí-
tem majd: hétfőn Vecsésen, kedden Üllőn, 
szerdán Gyömrőn.
 Minden egyebet megbeszélünk sze-
mélyesen. Várom önöket!

Szita András, szaktanácsadó

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tör-
vény és a földhasználati nyilván-
tartás részletes szabályairól szóló 

356/2007 (XII. 23.) kormányrendelet válto-
zása következtében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban járási föld-
hivatalnál) regisztrált földhasználó köteles 

bejelenteni március 
30-ig az illetékes járá-
si földhivatalhoz: ma-
gánszemély föld-
használó esetében 
a személyi azonosí-
tóját (személyi szá-
mát) és az állam-
polgárságát, illetve 

gazdálkodó szervezet földhasználó eseté-
ben pedig a statisztikai azonosítóját.
 A törvény értelmében földhasználó az 
is, aki termőföld tulajdonjogával rendelke-
zik és annak használatát nem engedte át 
más személy részére.

 Amennyiben a földhasználó családi 
gazdálkodónak minősül, úgy a kormány-
rendelet alapján a családi gazdaság nyil-
vántartási számát is be kell jelenteni, vala-
mint szükséges annak megjelölése, hogy 
a földterület a családi gazdasághoz tarto-
zik. Az a földrészlet tartozik a családi gaz-
dasághoz, amelyet a megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a 
családi gazdaság használatába regisztrál-
ta. A földhasználati azonosító adatközlési 

adatlap beszerezhető a földhivataloknál, 
vagy letölthető a www.földhivatal.hu hon-
lapról.
 A bejelentést határidőben elmulasztó 
földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, 
melynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti aranykorona értékének 
ezerszerese, azzal hogy nem lehet keve-
sebb a behajtható köztartozás minimális 
összegénél. 

nfo

A január 1-jével hatályba lépett 
rendelkezés értelmében már 
nem csak az 1 hektárt megha-
ladó termőföldterületet hasz-
náló, hanem valamennyi föld-
használó köteles bejelenteni 
a használatát a területileg il-
letékes járási földhivatalnál.

Földhasználók figyelmébe

Az elmulasztó 
földhasználót a 
földhivatal bír-
sággal sújtja.
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Jó kezekben  
az üllői cigányság
Üllőn 2010-óta van képviselete a romáknak. Szomora 
Zsolt elnök, valamint Szomora Zsoltné, Lakatos Ág-
nes és Szilágyiné Erdész Annamária nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők egyengetik a helyi romák életét. Ed-
digi tevékenységükről Szomora Zsolttal beszélgettünk. 

K ét éve vezeti Üllőn a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzatot. Miért döntött úgy, 
hogy vállalja ezt a feladatot?

 – Zenész vagyok, muzsikus cigány csa-
ládból származom. A nagyapám zene-
szerző-karmester volt, a világhírű Rajkó-
zenekar alapítója. A zenéléssel kerestem 
a kenyeremet, ezért sokfelé megfordul-
tam a világban, sokat láttam és tapasztal-
tam. Ahogy idősödtem, eljött az a pillanat 
az életemben, amikor már másképp tekin-
tettem bizonyos dolgokra. Úgy éreztem, 
hogy valamit talán hozzá tudnék tenni a 
közösségünk életéhez. Ezért vágtam bele 
az üllői munkába. Pesten a VI. kerületben 
voltam kisebbségi képviselő, itt szereztem 
némi tapasztalatot. Majd amikor Üllőre 
költöztünk, azt tapasztaltam, hogy nincs 
kisebbségi önkormányzat. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy helyben is meg kell szer-
vezni a romák képviseletét.  

– Miért fontos önnek a helyi cigányság sorsa?
 – Üllőn nagyon sok roma kisgyerek 
van, most fejlődik egy új generáció. Velük 
foglalkozni kell, érdemes a taníttatásukba 
több energiát, törődést és pénzt fektetni, 
mert ez később megtérül. Máskülönben 
nincs jövőjük.

– Hogyan valósítják meg a terveiket, miben 
segítik a helyi cigányságot?
 – A lehetőségeink több ok miatt erő-
sen korlátozottak. Nagyon csekély költ-
ségvetésből kell gazdálkodnunk. A Magyar 
Államkincstártól kapunk évi 200 ezer fo-
rint működési támogatást. Az üllői város-
vezetés pedig egy számítógéppel és mo-
bilinternettel járul hozzá a munkánkhoz. 
Helyet is biztosítanak nekünk, a telefont, 
számítógépet és a működésünkhöz szük-
séges eszközöket is a rendelkezésünkre 
bocsájtják. Ezért nagyon hálásak vagyunk, 
de az anyagiakat még jócskán ki kell pótol-
nunk, hogy kulturális programokat, vagy 
egy Mikulás-napi ajándékozást, esetleg 
ruhaosztást megszervezzünk. A hiányzó 
összeget pályázati pénzekből teremtjük 
elő. A közlemúltban például három nyer-
tes pályázatunk is volt. A programokat he-

lyi vállalkozók, például Csikós András, vagy 
a Lolly cukorkagyár is támogatta. Nekik is 
köszönettel tartozunk.

– Ekkora költségvetésből nem lehet megvál-
tani a világot. A civil szervezetek szoktak tá-
mogatást kérni az önkormányzattól. Önök 
tudatosan nem kérnek pénzt, hogy ezzel bi-
zonyítsák, a saját lábukon is megállnak?
 – Így is mondhatnánk. Mi is tudjuk, 
hogy nehéz időket élünk. Nem csak a ro-
mák küszködnek anyagi problémákkal, 
munkanélküliséggel. Amíg pályázatok út-
ján is előteremthető a hiányzó összeg, ad-
dig nem kérünk nagyobb segítséget. 

– Mire fordították az eddig elnyert pályáza-
ti pénzeket?
 – Tavaly az Autonómia Alapítványnál 
nyertünk, amiből egy 9 héten át tartó kul-
turális programsorozatot rendeztünk olyan 
neves roma művészek és előadók bevoná-
sával, mint Szentandrássi István Kossuth-
díjas festőművész, Choli Daróczi József író, 
költő, vagy Pató Selám, a Roma világszö-
vetség alelnöke és iró-publicista. A má-
sik sikeres pályázatunkat a Wekerle Sándor 
Alapkezelőhöz nyúj-
tottuk be. Abból a 
pénzből beiskolá-
záshoz papír-író-
szer csomagot ad-
tunk a gyerekeknek, 
parlamenti látoga-
tást szerveztünk a 
családok számára 
továbbá ruhaosz-
tást a rászorulóknak. 
Megrendeztük az 
Üllő–Monor Roma 
focinapot és edzé-
seket, mivel azt gon-
doljuk, hogy a sportolás elengedhetetlen a 
gyerekek számára. Tavaly decemberben 
harmadik alkalommal szerveztünk Miku-
lás-ünnepséget. December 24-én ajándék 
cipősdobozokat osztottunk szét a rászo-
rulóknak és a nagycsaládosoknak, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni a Baptista 
szeretetszolgálatnak, a polgármester asz-

szonynak és az alpolgármester úrnak. A 
legutóbbi győztes pályázatunkhoz tartozó 
programokat idén nyáron rendezzük meg, 
ez szintén egy kulturális sorozat lesz, aho-
vá nem csak a romákat várjuk szeretettel. 
Igyekszünk olyan programokat szervezni, 
amelyek szélesebb körben szólítják meg az 
embereket. 

– Hogy látja, nehéz helyzetben van az üllői 
cigányság?
 – Sokkal könnyebb a helyzetük, mint 
Heves megyében, Ózdon vagy akár a 
szomszédos Monoron. De Üllőn sem köny-
nyű. Szerencsére itt nincs cigánytelep, 
nem élnek elkülönítve a romák. Az is na-
gyon jó, hogy Üllőn nincsenek olyan csa-
ládok, amelyek generációkon keresztül 
munka nélkül éltek. Az ilyen családoknak 
a legnehezebb, mert nem volt előttük pél-
da. Nem azt látták, hogy úgy lesz az em-
bernek pénze, hogy úgy tarthat fent egy 
bizonyos életszínvonalat és tud példát mu-
tatni a gyermekeinek, ha munkával keresi 
meg a kenyérrevalót. Mondhatom, hogy 
szerencsések az üllői cigányok, mert java-
részt dolgozó emberek és van szakmájuk.  
Persze itt is előfordul munkanélküliség, de 
nem olyan mértékben, mint Borsodban 
vagy Hevesben. Az itteniek megpróbáltak 
beilleszkedni, alkalmazkodni a helyi viszo-
nyokhoz, ami szintén megkönnyítette az 
életüket. 

– Jól gondolom, hogy Üllőn nincs különö-
sebb ellentét a romák és nem romák között? 
Hány roma család él a városban?
 – Ahogy említettem, itt nincs cigányte-
lep és különösebben problémás családok 
sem élnek a településen. Kisebb problémák 
persze adódnak, de közös erővel és össze-

Most fejlődik 
egy új generá-
ció. Velük fog-
lalkozni kell, 
érdemes a ta-
níttatásukba 

több energi-
át, törődést és 
pénzt fektetni.
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Pálmai Lászlóné 37 év után nyugdíjba ment. Ezzel az ül-
lői könyvtárban lezárult egy korszak. A vezetővel ké-
szült interjúnkat az előző lapszámban olvashatták. Az aláb-
bi gondolatokkal a település vezetése búcsúzik tőle. 

Egy korszak vége

P álmai Lászlóné 37 éven át vezette 
az üllői könyvtárat. Számtalan ren-
dezvény, ünnepség, kiállítás szer-

vezője volt, de legfontosabb feladatának 
– a könyvtár alaptevékenységének meg-
felelően – a dokumentumok kölcsönzését, 
rendszerezését, a helyben olvasás és az in-
ternetelérés biztosítását tekintette.
 Az elmúlt évtizedek alatt jelentős válto-
zásokon ment keresztül a könyvtár. A hosz-
szú munkával töltött évek alatt, ahogy a vi-
lág fejlődött, úgy jöttek Pálmai Lászlóné 
számára is az új kihívások. Munkatársaival 
együtt sikeresen oldották meg az új hely-
zeteket. Ilyen kihívás volt például a számí-
tógépes rendszer bevezetése, az internet-
hozzáférés biztosítása, majd az újonnan 
kialakított galéria folyamatos és egyre si-
keresebb működtetése. A galéria számos 
Üllőn élő, illetve városunkhoz kapcsoló-
dó művész kiállításának adott otthont, az 
utóbbi években már a Mecénás Művészet 
Klub közreműködésével.
 Irányítása alatt a könyvtár jelentős sze-
repet töltött be a helyi közművelődésben, 
előadásokat, műsorokat, találkozókat ren-
deztek az épületben.
 Pálmai Lászlóné 2003-ban társszerkesz-
tője volt az Egy könyv nyomában című 

fontos, értékmegőrző kiadványnak, mely 
az üllői könyvtár történetét foglalja össze 
1903–2003-ig. Közreműködött Vargha Gyu-
láné és Vargha Gyula válogatott verseinek 
kiadásában is.
 Hagyományt teremtve 2007-től folya-
matosan szervezte a Vargha Gyula szava-
lóversenyt a könyvtár névadójának tisz-
teletére, melyen a Vargha Gyulához és 

családjához köthe-
tő települések sza-
valói vesznek részt, 
minden évben más-
más településen. 
   Pálmai Lászlóné 
más egyéb terüle-
teken is tevékeny-
kedett, három cik-
lusban az oktatási 

és kulturális bizottság külsős, illetve a he-
lyi újság szerkesztőbizottságának tagja 
volt, mely közül ez utóbbi a könyvtárban 
működött.
 A Vargha Gyula Városi Könyvtár vezető-
jeként Pálmai Lászlóné 2006-ban Üllő Vá-
ros Szolgálatáért kitüntetést is megkapta.
 Az üllői képviselő-testület 2011-ben a 
Pest Megye Közgyűlése Közművelődési 
Díjára javasolta Pálmai Lászlónét. 

 Mártika nehéz szívvel, de szilárd elhatá-
rozással bejelentette, hogy 2012 év végén 

„leteszi a lantot” és a jövőben a családjának 
szenteli mindennapjait. Soraiból kicsen-
gett, hogy nem hirtelen döntés eredmé-
nye a nyugdíjba vonulás. 
 „1975. szeptember 16-tól dolgozom a 
könyvtárban. A nyugdíjkorhatárt elértem 
2004-ben, de ekkor a családi körülménye-
im és munkám szeretete arra ösztönöztek, 
hogy folytassam a munkámat. Tekintettel 
arra, hogy ez év szeptemberében betöl-
töm a 65. évemet, a családom egyetértése 
mellett úgy határoztam, hogy 37 év után 
szeretném befejezni az aktív pályafutáso-
mat” – állt a levélben.
 Erőben, egészségben töltött boldog 
nyugdíjas éveket kíván Pálmai Lászlóné-
nak a város polgármestere, képviselő-tes-
tülete és a polgármesteri hivatal, illetve a 
városi intézmények valamennyi dolgozója.

Üllő Városi Önkormányzat

fogással, a Humán szolgáltató, a gyermek-
jóléti szolgálat és az önkormányzat segít-
ségével próbálunk rájuk megoldást találni. 
Az általános iskolában nincsen szegregá-
ció és megkülönböztetés, ami véleményem 
szerint nagyon fontos és nagyban segíti a 
gyerekek fejlődését, beilleszkedését!  Üllőn 
körülbelül 300-400 a roma él. Ennek 70 szá-
zaléka gyermek. A sok óvodás és iskolás kis-
gyerekkel minél többet kell foglalkoznunk.  
Fontos, hogy megismerkedjenek más kul-
túrákkal és szokásokkal. Megtanuljanak  
egy másik látásmódot, hogy felkészüljenek 
az élet nehézségeire, és később helytállja-
nak a világban.

– Hogy fogadják azok a családok, akiknek 
rosszabbul megy a soruk? Elfogadják egy vi-
láglátott, jól öltözött, muzsikus cigánytól a 
segítő jobbot olyanok, akiknek épp az a ba-
juk, hogy hideg van a szobában, és nem tud-
ni, kerül-e aznap étel az asztalra?
 – Volt már példa az elutasításra, de ezt 
is megértem. Elfogadom, ha úgy gondolják, 

én nem tartozom közéjük. De azon dolgo-
zunk, hogy elfogadjanak minket és egy ösz-
szetartó helyi közösség alakuljon ki. Sajnos 
nem biztos, hogy mindig kézzel fogható se-
gítséget tudunk nyújtani. A szűkös költség-
vetésünkből nem tudunk házat építeni, ha 
például valakinek leég az otthona. Kisebb 

segítségre persze 
eddig is jutott. Volt, 
hogy használtruha-
osztást szerveztünk, 
a rászorulóknak pe-
dig krump li  osz tás-
ban is segítettünk. 
Ez mind előrelépés, 
de továbbra is azon 
szeretnénk dolgozni, 
hogy a gyermekek 
felismerjék  a saját 
magukban rejlő te-

hetséget és legyen motivációjuk tanulni, és 
elérni a céljukat! Ahol lehet, ott próbálunk 
más úton is segíteni, tájékoztatjuk a csa-
ládokat, hogy egy problémás helyzetben 

merre induljanak el a megoldásért. Szeren-
csére a városvezetés nem fordul el a helyi 
cigányságtól. Mindenben segítenek, nem 
tesznek különbséget romák és nem romák 
között.
 

– Milyen programokkal jelentkeznek 2013-ban?
 – Idén is lesz egy hosszabb kulturális 
programsorozat, Roma Hungaricum cím-
mel. Neves előadók, különféle bemutatók, 
kiállítások, filmvetítés, színházlátogatás, kép-
zőművészet, zene, tánc és még sok színes 
program várja majd az érdeklődőket. Az ál-
talános iskolában lesz egy cigány vers- és 
mesebemutató. Ide is hívunk előadókat és a 
helyi tanárokat is bevonjuk a rendezvénybe. 
Idén a Nemzetközi Roma Nap keretében is 
szervezünk programokat. Zenés-táncos mű-
sorral, vetélkedőkkel várjuk az érdeklődőket, 
és itt nem csak a romákra gondolok. A ren-
dezvényeinken megismerkedhetnek a ci-
gány kultúrával, és ezáltal talán közelebb ke-
rülhetnek egymáshoz romák és nem romák. 

Varga Norbert

Azon dolgo-
zunk, hogy el-
fogadjanak 
minket és egy 
összetartó he-
lyi közösség 
alakuljon ki.

37 év után 
szeretném 
befejezni az 
aktív pálya-
futásomat.
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A futsal Magyar Kupa negyeddöntő 
visszavágó mérkőzésén az Üllő FC 
Cső-Montage hazai környezetben 

fogadta a szombathelyi Haladás gárdáját. 
A vendég zöld-fehérek az első mérkőzés-
nek köszönhetően (Szombathelyen 8-4) a 
továbbjutás esélyeseként 4 gólos előnnyel 
érkeztek az üllői sportcsarnokba. 
 Az Üllő FC azonban fittyet hányt a papír-
formára, lendületes, harcos kezdéssel már a 
7. percre ledolgozta a hátrányát, 4-0-ra ve-
zetett. 
 A szombathelyiek bizonytalan, olykor 
zavarodott játékára az üllőiek további gó-
lokkal válaszoltak. Igaz, végül a Haladás já-
tékosai is betaláltak a hazai kapuba, mégis 
magabiztos 7-2-es hazai vezetéssel men-
tek az öltözőbe a csapatok. 

 A második félidő elején tovább növel-
te előnyét a Cső-Montage, a 25. percben 
már 8-2-re vezetett a kék-fehér gárda. A lá-
tottak alapján a legtöbben már elkönyvel-
ték az üllői sikert, sőt, sokan a továbbjutást 
is megelőlegezték a 4 gólos hátrányból 
induló hazai együttesnek. Akik így tettek, 
azok előre ittak a medve bőrére, ugyanis a 
8. hazai gól után érkezett a szombathelyi 
fekete leves. A Haladás 8 perc alatt 3-szor 
is megzörgette a Cső-Montage hálóját, így 
a 33. percben már 8-5 volt az állás. Ekkor 
már a szombathelyi alakulat állt továbbju-
tásra, sőt, további két gólt lőttek, így 8-7-re 
fogyott az üllői előny. 
 A házigazda tovább rohamozta a zöld-
fehérek kapuját, a mérkőzés vége előtti 
perceket vészkapussal a háta mögött tá-
madta végig az Üllő FC, de hiába, csak 1 
gólra futotta az erejükből. A Cső-Montage 
végül nem találta meg az ellenszerét a re-
mek szombathelyi védelemnek. 
 A Haladás ugyan 9-7-re kikapott, de az 
összesített 15-13-as eredménnyel a Ma-
gyar Kupa elődöntőjébe jutott. Az üllőiek 
pedig elbúcsúztak a kupától.

varga

Győzelemmel 
kezdte az évet

Németh László 2012 végén három je-
lentős versenyen vett részt. Október 27-
én Dorogon a Kötöttfogású diákolimpia 
rangsorversenyen III. helyezést, novem-
ber 3-án Csepelen a Szabadfogású Buda-
pest-bajnokságon II. helyezést és decem-
ber 1-jén az Országos Kötöttfogású Egyéni 
Bajnokságon II. helyezést ért el.
 A 2013-as évad jól kezdődött: február 
4-én az ESMTK sportcsarnokában megren-
dezésre került a Diák I. Szabadfogású Buda-
pest-bajnokság, ahol Laci 85 kilogrammos 
súlycsoportban I. helyezést ért el, így Buda-
pest-bajnok lett. Laci most nagyon boldog, 
hisz rengeteget edzett ezért a gyönyörű fe-
hér pólóért.

nfo

Az üllői Németh Laci lett Budapest bajnokaÙ

Búcsú a kupától
Az Üllő FC Cső-Montage 6 gól-
lal is vezetett a szombathelyi 
Swietelsky-Haladás VSE ellen ví-
vott futsal Magyar Kupa visszavá-
gón, a mérkőzés végén mégis a 
vendég zöld-fehérek örülhettek. 

Feburár 25. 19.30 
Üllő FC CSŐ–DEAC-Armada 
Február 16. Modern táncverseny 9-18-ig
Február 23. 10 óra női futsal NBII bajnoki
Március 10. 13 óra Üllő VKSK–Tápiószele 
ifi kézilabda bajnoki
Március 10. 15 óra Üllő VKSK–Tápiószele 
felnőtt kézilabda bajnoki
Március 9. Jótékonysági sportbál

Sportcsarnok ajánlója

Ù

Üllő FC Cső-Montage Swietelky-Hala dás VSE 
9-7 (7-2).
 Üllő, 400 néző, futsal Magyar Kupa, ne-
gyeddöntő, visszavágó, vezette: Soly mosi, 
Futó (Molnár).
 Cső-Montage: Laucsek Simon Á., Magyar, 
Erdős, Szalay. Csere: Mezőfalvi, Takács, Póta, 
Vernes, Klacsák, Dobos, Wim mer. Edző: Jávor 
István.

A mérkőzés adatbankja

Ù

 HVSE: Jurak Bagó, Egle, Jáger, Kottán. 
Csere: Kajáry, Joó, Horváth P., Halmos, Sipos 
N., Czeglédi, Németh P. Edző: Horváth Le-
vente.
 Gólszerzők: Simon Á. 3 (4., 10., 40.), Ta-
kács 2 (13., 25.), Magyar (4.), Klacsák (5.), 
Póta (7.),  Erdős (18.), ill. Czeglédi (9.), Egle 
(17.), Kottán (28.), Bagó (29.), Horváth P. 
(33.), Halmos (39.), Joó (40.).

Sportprogramok
A sportcsarnok februárban is színvonalas 
programokkal várja a lakosságot. A hónap 
elején mindjárt egy táncversenyt tekint-
hetnek meg az érdeklődők.
 A sportprogramok közül ebben a hó-
napban a futsalnak jut a legnagyobb sze-
rep. Február 25-én, 19 óra 30-kor az Üllő 
FC Cső-Montage a Debrecen NBI-es futsal-
csapatát fogadja. A mérkőzésen kiéle-

zett küzdelem várható, a debreceni DEAC-
Armada Futsal Club a táblázat 10. helyét 
foglalja el, mindössze 5 ponttal lemaradva 
a 8. helyezett Cső-Montage-tól. Mindkét 
csapatnak fontos, hogy pontot, pontokat 
szerezzenek, ha jövőre is szeretnék bizto-
sítani a helyüket az NBI-ben.
 A férfiak mellett a nők is megcsillogtat-
hatják a labdaérzéküket, ugyanis február-

ban ismét lesz női futsalmérkőzés a csar-
nokban. 
 Március elején ismét pályára lép az üllői 
férfi kézilabdacsapat, Tápiószele ellen mu-
tathatják be tudásuk legjavát. 
 Március 9-én ismét sportbál lesz a csar-
nokban, ahol a jótékonyságé és a jó han-
gulaté lesz a fő szerep.

V.
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Üllői lány lett a legjobb
A szakma Hargas Annamári-
át választotta korosztálya leg-
jobb női futsaljátékosává.

Manapság már nem húzzuk fel kér-
dőn a szemöldökünket, mikor azt 
halljuk, hogy egy nő a labdarúgás-

ban találta meg a számítását. Így történt az 
üllői Hargas Annamária – vagy, ahogyan a 
játékostársai nevezik: Hugi – életében is, 
aki már egészen fiatalon, 5 évesen a kerek 
bőrlabda szerelmese lett. 
 Nem kellett a szomszédba mennie, 
hogy leckét kapjon labdarúgásból, hiszen 
édesapja és keresztapja egyaránt hódolt a 
futball oltára előtt, így Annamari rendsze-
res vendégként tűnt fel a két felnőtt mér-
kőzésein. Apukája az Üllő SE kapuját véd-
te, ami  a fiatal lányra is hatással volt, hiszen 
amikor pozíciót kellett választania a kapus 
poszt mellett döntött. 
 Mikor Annamari 5-6 évesen kapcsolat-
ba került a futballal, akkor még a fiúk között 
játszott. Később iskolásként került jelen-
legi klubcsapatához – a Ferencvároshoz –, 
ahol már kimondottan lányoknak vezényelt 
edzéseken vehetett részt.  
 – A rádióból tudtuk meg, hogy a Fe-
rencváros lányokat toboroz a labdarúgó-
csapatába. A felmérésen kiderült, hogy 
megfelelek az elvárásoknak, így kerültem a 
Fradi női csapatába – meséli Annamari. 
 Az első sikeres lépést később több is kö-
vette, ezek ékes bizonyítékai érmek formá-
jában ott függnek Annamari szobája falán. 
A lány szép eredmények birtokosa, akár az 
U15-ös, akár az U17-es pályafutását nézzük. 
Több magyar bajnoki cím mellett a nemzet-
közi színtéren is sikereket ért el csapatával. 
 Annamari nem csak a női nagypályás lab-
darúgás aktív résztvevője, az utóbbi évek-
ben a futsalban is kipróbálta magát. Mon-
dani sem kell, hogy itt is tehetségéről tett 

tanúbizonyságot. Az Univerzum 
– Annamari jelenlegi futsal egye-
sülete – edzője figyelt fel a te-
hetséges hálóőrre, és azonnal 
meghívta őt a csapatába. Röp-
ke 2 év alatt vált belőle magyar 
kupagyőztes, Dániában pedig 
egy elitkupán ért el csapatával 2. 
helyezést, ahol a döntőben csak 
Amerika válogatottja állította 
meg a lelkes női gárdát. Cseh-
országban az U19-es korosztály 
egyesületeit utasította maga 
mögé Annamari két évvel fiata-
labb csapata. 
 Az Univerzum kapusának 
bravúrjai 2012-ben a szakma 
figyelmét is felkeltették, kor-
osztályában Annamarit válasz-
tották az év legjobb futsaljátékosának, 
megkoronázva ezzel a lány eddigi áldoza-
tos munkáját és eredményes szerepléseit.  
 Egy valamit azonban még a labda sem 
tud kiszorítani Annamari életéből, mégpedig 
a tanulást. A tehetséges sportoló jelenleg a 
Csanádi Árpád iskola tanulója. Az intézmény 
sportiskolaként működik, így könnyebb ösz-
szeegyeztetni a tanulmányokat a sporttal. 
Annamari az érettségi után sport- és gyógy 
masszőrként keresné a kenyerét, de egy ka-
pusedzői iskola elvégzése is tervben van. 
 Amikor afelől érdeklődöm, hogy Magyar-
országon nőként meg lehet-e élni a labda-
rúgásból, Annamari habozás nélkül nem-
mel felel. Elmondása szerint egy-egy csapat 
ugyan rendelkezik olyan támogatói háttér-
rel, amely lehetővé teszi, hogy a játékosok 
fizetést kapjanak, az összegek itt is csak jel-
képesek. A jelentős többség csak a sport 
szeretete miatt játszik. A felnőtt női labdarú-
gók tehát csak másodsorban sportolók, míg 
elsősorban olyan dolgozó emberek, mint az 
átlag. Ami egyfelől érthető és elfogadható, 
ha azt vesszük, hogy Málta férfiválogatott-

jában még néhány évvel ezelőtt is játszott 
amatőr (azaz nem főállású) labdarúgó. Ez a 
jelenség a mai napig megfigyelhető, fogor-
vos, sebész, könyvvizsgáló ölti magára az 
ország válogatott mezét és fut ki a pályára 
világbajnoki selejtezőt vívni például Olasz-
ország ellen. Másfelől elszomorító, hiszen a 
magyar labdarúgó-bajnokságban számta-
lan szerb, örmény, szenegáli és ki tudja még 
miféle nemzetek alsóbb osztályából érkező, 
a labdarúgást csak hírből ismerő játékosok 
kergeti a labdát hétről hétre a magyar átlag-
fizetések többszöröséért. Beszélgetésünk-
ből azonban kiderült, hogy Annamarit a 
pénz motiválja legkevésbé, sokkal inkább a 
játék, a sport szeretete hajtja őt előre hétről 
hétre a győzelem felé. A legjobb játékosnak 
járó elismerés pedig új lökést adott a fiatal 
lánynak, aki előtt már ott lebeg a következő 
cél, az U17 után a felnőttek között is szeret-
ne a legjobb lenni. 
 Elnézve eddigi munkáját és eredménye-
it egyáltalán nem lepődnénk meg, ha né-
hány év múlva erről is beszámolhatnánk. 

Varga Norbert

Hargas Annamáriát a sport szeretetete motiváljaÙ

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 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
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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

Mi a manó az 
a KUL TÚRÓ?

Megnyitottunk!

Farsang van, farsang van,
Járjuk a táncot gyorsabban!
Fergeteges ez a tánc
Még a ház is muzsikál.
Farsang van, farsang van,
Járjuk a táncot gyorsabban!
A Bóbita óvoda szülői szervezete és 
nevelőtestülete szeretettel meghívja 
önt a február 16-án, 19 órakor kezdő-
dő hagyományos jótékonysági farsan-
gi mulatságára!
 Finom vacsorával és vidám prog-
rammal várjuk a kedves vendégeinket!
 Fellépők: Dócs Péter és barátai, 
Melkvi Zsuzsi és Nyári Péter, „Óvodai 
színjátszók”.
 Helye: Üllői Közösségi Ház.
 Belépőjegy a Bóbita Óvodában és a 
szülői szervezet tagjainál vásárolható, 
2 800 forintért.
 Támogató jegyek szintén itt vásá-
rolhatók.

nfo

Vidám farsangi  
mulatság

Apróhirdetések

Egyre erősödnek azok a hangok – hivata-
losan is –, hogy nincs szükség fölösleges, 
nem konvertálható (nyilván pénzre nem 
váltható) ismeretekre, mint például: görög 
mitológia, latin nyelvtudás. Vagyis kidob-
ható. Mint a használt ruhák. Pedig milyen 
nagy kincs és öröm ez sok ember számá-
ra. Most mi is kutakodunk ilyen „fölösle-
ges” dolgokban. Hát ezért lett KUL TÚRÓ a 
sorozatunk címe, mely kéthetente hétfőn-
ként, 19 órától lesz az Üllői Közösségi Ház-
ban. Az érdeklődők ne száraz előadásokra 
készüljenek, hanem olyan ismeretek elsa-
játítására az adott témákon keresztül, me-
lyek támaszt nyújtanak mindennapi éle-
tükben. 
 Mert Arisztotelész és mi is úgy gondol-
juk, hogy:
 „A műveltség jó sorsban ékesség, bal-
sorsban menedék.” 
  Előadónk és segítőnk a közös gondol-
kodásban: dr. Ma nulek Zsuzsanna, aki igen 
sok „felesleges” ismeretet gyűj tött össze 
élete során, és mellesleg még humora is 
van. nfo

Február 18. 
Nők-férfiak. Hasonlóak, mások?  
Március 4. 
A néptánc és a népdalszövegek varázsa. 
Március 18. 
A mesékről.
Április 1. 
Egyházi ünnepeink a zene tükrében.
Helyszín: 
Üllői Közösségi Ház, Gyömrői út 27. 
A belépő ára: 500 Ft.

KULTÚRÓ előadások
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Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az 
Üllői Nagycsaládosok Egyesülete február 
1-jétől újra elérhetővé teszi a rászorulóknak 
használt ruha börzéjét.
 Ruhák, kabátok, babaholmik, babakocsi, 
játékok 50, 100, 500 forintért, illetve tetsző-
leges támogatásért cserébe. 
 Ugyanitt ruha ingyen is rendelkezésre áll.
Nyitvatartás: kedd 14-18-ig és csütör tök 14-
18-ig.
 Cím: Üllő, Gyömrői út 60. (a régi sportpá-
lya épületében).
 Szeretettel várunk mindenkit!

Kiskert szántást és talajmarást (rotálást) 
vállalok, több éves tapasztalattal. Hívjon 
bizalommal: 06-20/525-2933

Duguláselhárítás bontás nélkül! 
Tel.: 06-70/502-5620

Korának megfelelő állapotú – 1992-es – 
R19 Chamade 1.4 benzines személygépko-
csi eladó 135 ezer forintért. 
Tel: 06-30/388-7073

Budapesten a XVII. kerületben R.hegy és 
R.kert között, közel a lakott területhez, két 
útra nyíló 0,1 hektáros szántó eladó. Péte-
riben lévő földterületre cserélhető egyez-
tetéssel. I.ár: 3,5 M. Ft. Érd.: 06-70/418-2558

Megkímélt 2004-es Opel Corsa C eladó. 
126 000 km-rel, 1.2-es benzines motorral, 
klímával, elektromos ablakokkal, CD-s au-
tórádióval. Nem dohányzó, renszeresen 
kar bantartott, Az autó garázsban állt. Ár: 
800 000 Ft. Tel.: 06-20/326-6487

Újságíró vagy? Ha legalább öt éve dol-
gozol a szakmában, kreatív vagy, önállóan 
tudsz döntéseket hozni, szeretsz utazni és 
emberekkel ismerkedni, egyaránt ottho-
nosan mozogsz a gazdasági és az életmód-
cikkek írásában, rendelkezel B kategóriás 
jogosítvánnyal és saját autóval, ráadásul 
nagyon unod már a jelenlegi munkahelye-
det, akkor jelentkezz hozzánk!
 Küldd el fényképes önéletrajzodat és 
fogalmazd meg, milyen lenne számodra 
az ideális munkahely, illetve a tökéletes fi-
zetés! Ne légy szívbajos! Ha találkoznak el-
képzeléseink, munkát fogunk ajánlani Mo-
noron a Régió Lapkiadó Kft.-nél!
 Jelentkezésedet február 28-ig ide küld-
heted: info@regiolapok.hu
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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

Jelenlegi 
akcióink!

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

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

Húsakció!

Sertéscomb
és -lapocka

1195 Ft/kg

Sertéstarja

995 Ft/kg

Hurka

545 Ft/kg

Sütőkolbász

795 Ft/kg

Füstölt csemege-
szalonna

995 Ft/kg

Füstölt kolbász

1195 Ft/kg

Házi zsír

545 Ft/kgSertés darálthús

1095 Ft/kg

Sertésoldalas

975 Ft/kg

Csirkecomb

675 Ft/kg

Kolozsvári szalonna

1295 Ft/kg

Marhacomb

1695 Ft/kg
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Üllői ajánlat
Egy üzlet akkor jó igazán, ha azzal minden-
ki nyer és senki sem veszít. Pont ilyen a jóté-
konykodás is, hiszen nem csak annak öröm, aki 
kap, hanem annak is, aki ad. Üllőn most dup-
lán megéri adni, hiszen az adakozás öröme mel-
lett egy másik élménnyel is gazdagodhat. 

Ne ijedjen meg, nem arra 
kérjük, hogy ellenszolgál-
tatás nélkül adja oda a 

pénzét egy vadidegennek. Üz-
letet ajánlunk önnek. Egy remek 
üzletet, ahol a befektetéséért 
cserébe élményt adunk. Egy fan-
tasztikus programot, ahol nagy-
szerűen érzi majd magát. Önfe-
ledt kikapcsolódásban lesz része, 
és képzelje, nem lesz egyedül. A 
legjobb barátaival és barátnő-
ivel közösen fog mulatni, mert 
ők is szeretnének egy szeletet a 
jókedv és szórakozás tortájából, 
ezért önnel fognak tartani. 
 Nézzük, hogy pontosan mi-
lyen üzletről van szó, és miféle 
hasznot hoz majd önnek, ami 
miatt végül élni fog a felkínált 
lehetőséggel!
 Manapság egyre többün-
kön mutatkoznak a mindenna-
pi nehézségekkel szemben ví-
vott küzdelem jelei: kevesebb a 
mosoly az arcokon és az öröm a 
lelkekben. Mindig csak a mun-
ka, az állandó hajtás, vállunkon 
a sok teher, idegeskedéssel teli 
napok váltják egymást az éle-
tünkben. Munka után pedig jön 
a napi rutin. Mindig ugyanazok 
a feladatok várják, hogy elvé-
gezzük őket. Bevásárlás, mosás, 
főzés, vasalás, takarítás, elrom-
lott tárgyak javítása, tenniva-

lók a ház körül és még sorol-
hatnánk. Nap nap után, mindig 
ugyanaz a lemez. Kikapcsoló-
dás nélkül vajon meddig lehet 
még bírni? 
 Igaz, hogy jól esne már egy 
laza, jó kedélyű este, ahol vég-
re elfelejtheti a problémákat? 
Egy olyan program, mely segít-
ségével kilépünk a mókuskerék-
ből, kiengedjük a gőzt, és végre 
feltöltődünk energiával, amiből 
táplálkozunk a szürke hétközna-
pokon. 
 Olyan programot ajánlunk 
önnek, ahol minderre lehetősé-
ge lesz. Egy estét, ami gyógyír 
lesz a felgyülemlett feszültség-
re. Ahol garantált a jó hangu-
lat. A felszolgált finom ételek, a 
poharakba töltött jófajta italok, 
és a hangszórókból áradó tánc-
térre csalogató dallamok meg-
alapozzák az önfeledt szórako-
zást. Ezen a mulatságon nem 
számít, hogy kicsoda és hon-
nan jött. Csak az a fontos, hogy 
jól érezze magát. Nem kell nagy-
estélyi, sem frakk, hogy a társa-
ság befogadja. Elég a csinos, de 
kényelmes öltözet. Olyan alka-
lomra hívjuk, aminek az emléke 
mosolyra fakasztja majd a vibrá-
ló hétköznapokon. Ez lesz az ön 
nyeresége, egy vidám este, egy 
kedves emlék. Jól hangzik ugye? 

 Most pedig eláruljuk, hogy 
nekünk, szervezőknek mi hasz-
nunk van abból, ha ön jól érzi 
magát. Pénzben kifejezhető nye-
reségünk nem lesz. Mert ami len-
ne, azt az utolsó forintig az üllői 
sportoló gyermekekre fordítjuk. 
Az este bevételét jótékony célra, 
az üllői gyermeksport megsegí-
tésére ajánljuk fel. A mi hasznunk 
az, hogy látjuk amint a vendége-
ink – akik között reméljük, hogy 
önt is viszontlátjuk majd – jól ér-
zik magukat. És az, hogy látjuk 
majd az üllői gyermekek fejlő-
dését, egészségét és sportsike-

reit, amihez a befolyt összeggel 
önnel együtt mi is hozzájárul-
tunk. Akkor pedig elmondhat-
juk, hogy két legyet ütöttünk 
egy csapásra: vidámságot csem-
pésztünk a felnőttek szürke hét-
köznapjaiba és jobbá tettük 
gyermekeink életét. Mert a jóté-
konyság az egyik legegyszerűbb 
és legkézenfekvőbb módja an-
nak, hogy megszépítsük a válsá-
gokkal küszködő világot, amely-
ben élünk. 
 Erre szól az ajánlatunk. Kö-
tünk üzletet?

Szervezők 

NŐ
NAPI SPORTBÁL

Zenekar:

Jerzsele Family

Jegyek igényelhetők
2013. február 28-ig

a Városi Sportcsarnokban

Bővebb információ:
erosildi@citromail.hu

06-70/531-0288

Nemcsak sportolóknak

2013. március 9-én 19 órától
az Üllői Városi Sportcsarnokban

Belépőjegyek ára: 4  000 Ft/fő
Tartalmazza a vacsorát: 

Gödöllői töltött  csirkecomb
Rántott sertéskaraj vegyes körettel.

Valamint: zene, tánc, tombola, büfé, buli, szórakozás

Támogatói jegyek is igényelhetők  
korlátlan mennyiségben és árban!

Szeretettel várunk mindenkit,  
aki egy este jól szeretné érezni magát!

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
• Lézeres futóműállítás  
•  Gumiértékesítés,  

-szerelés és -javítás 
• Karosszériajavítás 
•  CASCO  

és egyéb kárügyintézés
•  Asszisztencia és garanciaszol-

gáltatás használt autójára is 
• Országos autómentés

GAÁL-AUTÓ Kft. 
        SZERVIZELÉS  
RENDSZÁMTÓL-RENDSZÁMIG!

Márka-
  független!

Műszaki vizsga akár 

16  290 Ft-tól!!!

Computeres motor-
diagnosztika a helyszí-
nen megvárható.  
LPG/CNG gázautó átala-
kítás és szervizelés  
kedvező áron!

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

Német nyelvű általános és 
szakszövegek fordítása első-
sorban a gazdaság, mező-
gazdaság, állat tenyésztés, 
sport, kultú-
ra, turizmus 
témákban. 

Fordítás

Telefon: 
+36-70/632-0718   
E-mail: 
zsofia.turoczi@yahoo.de

Hirdetés

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette

volna a hirdetését  
már nettó

5900 Ft-ért
Hívjon  

a 06-70/607-4444 számon! 
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Ajánló

Egyetlen multifokális szemüveggel élesen láthat
minden távolságra. Nincs több cserélgetés!
Megoldjuk látásproblémáját!

Minden Üllőről érkező  
vásárlónk ajándékot kap!  

AGORA üzletház  
Tel.: 29/334-308   •  www.optikagyomro.hu

Ismerős Önnek
       a probléma ?

Méretek Méret  
szélesség  x  magasság (mm)

Belív egyszínes
(fekete-fehér)

Belív kétszínes 
(fekete-piros)

Belív színes Belső borítók
színes (B2, B3)

Hátsó borító, 
színes (B4)

1/1 oldal 184  x  252 41 500 Ft 47 000 Ft 59 500 Ft 69 000 Ft 89 000 Ft

1/2 oldal 184  x  124 24 000 Ft 26 000 Ft 34 500 Ft 39 000 Ft 49 000 Ft

1/4 oldal 184  x  62 vagy 90  x  124 12 900 Ft 14 500 Ft 18 500 Ft 22 500 Ft 27 500 Ft

1/8 oldal 90  x  62 6 900 Ft 8 000 Ft 9 900 Ft 11 900 Ft -

1/16 oldal 43  x  62 3 900 Ft 4 500 Ft 5 900 Ft - -

Üllői
Érvényes: 2013. január 1-jétől visszavonásig.

Hirdetési árak

Apróhirdetés: feketet-fehér: 50 Ft/szó

Az Üllői Hírmondóban reklámriportok elkészítését és közlését is vállaljuk. Áruk megegyezik a táblázatban 
közölt keretes hirdetések tarifájával. A cikkek megírása ingyenes, ön csak a hirdetési felület árát fizeti. 

Hirdetésfelvétel:     Szekerka János      Telefon: 06-70/607-4444

Az árak az áfát nem tartalmazzák.
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Hirdetés

IT THON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK

www.patriatakarek.hu

CSALÁDI SZÁMLAKEDVEZMÉNY
Nincs még gyermekének, unokájának ifj úsági számlája? 
Igényeljen most számára Rajt vagy Gyorsítás 
számlacsomagot és mi elengedjük:

 ezen számlacsomag havi díját és
 a havi első saját vagy integrációs ATM készpénzfelvét díját*!

*A kedvezmény kizárólag új Rajt/Gyorsítás számlacsomag nyitására vonatkozik abban az esetben, 
amennyiben az újonnan megnyitott számlára minden hónapban legalább egy jóváírás érkezik.

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

Akár 70%-kal olcsóbban is vásárolhatunk a Market Centralban 
lévő üzletekben. Az akciók azonban már nem tartanak sokáig, hi-
szen a legjobb darabokat hamar elkapkodják az élelmes vevők, 
az üzleteket pedig lassan a tavaszi kínálattal kezdik feltölteni.

A Market Centralba nem csak azért érdemes 
ellátogatnunk mostanában, hogy a pénztár-
cánkat kényeztessük. Amennyiben a hasun-
kat és az ízlelőbimbóinkat sem szeretnénk 
elhanyagolni, keressük fel a Sherry Peking 
éttermet! Mi minden kategóriában a leg-
jobbakat és legsikeresebbeket gyűjtöttük 
egy helyre. A szegedi székhelyű, Magyar-
ország legnagyobb, 48 tagú kínai étterem-
ből álló hálózat tulajdonosai az elmúlt 17 év-
ben bizonyították, a kínai konyha a magyar 
gasztronómiai kultúra részévé vált. Termé-
szetesen ezért ők is sokat tettek, hiszen a ha-
gyományos kínai ételek mellett egytál 
magyar ételekkel is várják az éhes 
vendégeket. Bár az étlap össze-
állításában visszatükröződik az 
étterem magyaros jellege, va-
lamennyi éttermükben kizá-
rólag kínai szakácsok főznek. Az 
ételek így egyszerre lesznek fi-

48 étterem közönsége nem tévedhet!

Ù

Érdemes hát legkésőbb a 
következő hétvégén fel-
keresni a környék legna-

gyobb bevásárlóközpontját!
 Ízelítőül az akciókból: 
 PlayersRoom: 30-50% kedvezmények.
 Charles Vögele: a téli kollekciókra akár 
70% kedvezmény.
 Euronics: több mint 500 termék beszer-
zési áron, 5-50% kedvezménnyel.
 Líra könyv: a Valentin-napi akcióban 
könyvek már 999 Ft-tól, szépirodalmi 
könyvek 30-50% kedvezménnyel.
 KiK Textil: téli kiárusítás: tetőtől talpig 
felöltözhetünk 9000 Ft alatt.
 További információk az akciókról a Mar-
ket Central Ferihegy és az üzletek honlap-
ján (www.marketcentral.hu).

nomak és egészségesek, hiszen a kínai 
konyhatechnika nagyon sok friss zöldsé-
get használ, és odafigyel az öt elem és öt 
íz egyensúlyára. A friss alapanyagokból rö-
vid ideig tartó párolással és hirtelen sütés-
sel a tápanyagok és a vitaminok nem vesz-
nek kárba, hanem a vendégek tányérjára 
kerülnek. 
 Talán mondani sem kell: az étteremlánc 

népszerűségében az is nagy szere-
pet játszik, hogy a kiváló minő-

séghez kedvező árakat is kí-
nálnak. Aki nem hiszi, járjon 
utána februárban, amikor 

minden meleg ételt 10% ked-
vezménnyel kínálnak!-10% 

kedvezmény februárban

minden meleg ételre!

WWW.MARKETCENTRAL.HU

Nem érdemes tovább várni!



Akciós árak február 11-től 23-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

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

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

Kacsafarhát

Ft/kg

150,-Bőrös  
császár

Ft/kg

790,-

Csirkemell-
filé

Ft/kg

1150,-

Egész kacsa
gyf.

Ft/kg

650,-

Kockázott 
marhahús

gyf.
Ft/kg

1490,- Friss pacal

Ft/kg

999,-

Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-Grill  
micshús

Ft/kg

1190,-

Pulykamell

Ft/kg

1390,-

Juhász virsli

Ft/kg

990,- Hasa-  
és toka-

szalonna
Ft/kg

599,-

Füstölt 
szalonna

Ft/kg

890,-Hosszú  
karaj

Ft/kg

990 ,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- 

Csirkecomb

Ft/kg

599 ,-Sertés-
tarja

Ft/kg

990,-



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth Lajos 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.


