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Üllői
Újabb üllői siker

Az idei évtől sem várhatjuk, 
hogy könnyebb lesz mint a ta-
valyi. Üllő mégis fellélegezhet 
valamelyest, hiszen egy sike-

res tárgyalássorozatnak kö-
szönhetően a település adóssá-
gából 40 helyett 55 százalékot 

vállal át az állam.  Így 120 
millió fotinttal nőtt a város 

gazdasági mozgástere. 
 

Részletek a 3. oldalon

Városközpont 
átadás előtt

Zene,  
zene, zene

Mit hiányol a 
városból?
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2 ÜllőiKözösség

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy  
2013. január 1-jétől működik Üllő város-
ában egy állatvédőrökből és önkéntes se-
gítőkből álló kis csapat Üllői Állatvédőrség 
néven, amely a település területén talált 
elkóborolt kutyák hazajutását – amennyi-

A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga -
a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
címkék között jár, mint egy patikában.
Hiába száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik -
ha nők szeméből rá élet sugárzik.
A nő: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.

A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedően fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan címkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája
a meztelenség.

Boldog nőnapot kívánunk 
minden üllői hölgynek!

Weöres Sándor: A nő

ben ez nem sikerül, ak-
kor új gazdához jutását 

– segíti.
 Az Üllői Hírmondó hasábjain havon-
ta közzétesszük a megtalált ebek fény-
képét és kérjük, hogy ha a képeken felis-

meri elveszett kutyáját, vagy bármilyen 
információt tud adni az ebek lehetséges 
gazdája személyéről, akkor hívja a 06-30-
324-8348-as telefonszámot, ahol Sáfrány 
Ibolya állatvédőr ad tájékoztatást a talált 
állatokról.
 Segítsük közös erővel az elkóborolt 
kedvenceket, hogy minél előbb visszajus-
sanak otthonukba!

Üllői Állatvédőrség

tacsi fiú

keverék fiúcska

pincsi keverék lányka

tacsi lányka

LOLA tacskó-csivava keverék lányka Husky keverék lány

IGOR kuvasz kan

Buksi keverék kan

Bodri keverék kan

Swarczi német juhász kan

Nasi  német juhász keverék kan

Talált kutyák
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Végső szakaszába lépett a kivi-
telezés. Megkaptuk a Malom ut-
cai szolgáltatóház használatba-
vételi engedélyét, ahol már az 
első üzletek is megnyitottak.

Bizonyára a kedves olvasó 
is értesült róla, hogy az Or-
szággyűlés döntése értelmé-
ben a települési önkormányza-
tok adósságát az állam részben 
vagy egészben átvállalja.

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. március 27-én 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Az új városháza is hamarosan elké-
szül – a végső gépészeti, burkolá-
si és festési munkálatok zajlanak. 

A külső munkákból is csak pár hét van 
hátra az átadásig, és itt is elindíthatjuk a 
haszálatbavételi eljárást. Hamarosan zöld-
be borul az új városháza környezete és el-
készülnek a parkok a sétálóutcával.
 Március 15-re várhatóan nagy része el-
készül a Templom téri munkáknak, és az 

Városközpont – átadás előtt

Siker a tárgyalásokon:  
jelentős adósságcsökkentés

ünnepélyt már itt tarthatjuk. Februárban 
bejárást tartottunk az új városháza épü-
letében, ahol a képvislelő-testület tag-

jai és az önkormányzat dolgozói is végig-
nézhették belülről új büszkeségünket. A 
látottakkal mindenki elégedett volt, Üllő-
höz méltó lesz az új központunk. Már min-
denki nagyon várja, hogy beköltözhessen 
a megszépült, új környezetbe!
 Szeretnénk mielőbb teljesen befejezni 
a kivitelezést, és mindenki örömére, a la-
kosság és a hivatal munkatársainak birto-
kába adni az új központot!
 Az átadás után is komoly munka zaj-
lik majd a háttérben, ezután következik a 
páyázat teljes elszámolása és átellenőr-
zése, ami része a projektnek, melyet csak 
ezek eredményes lezárása után lehet le-
zártnak tekinteni.
 Építsük együtt Üllőt!

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft. ügyv.ig.

Az 5000 fő alatti lakosságszámú te-
lepülések adósságátvállalása teljes 
egészében a tavalyi évben megtör-

tént, az 5000 fő lakosságszámot meghala-
dó települések konszolidációja ez év első 
felében realizálódik.
 Az 5000 fő feletti lakosságszámú tele-
pülések adósságátvállalása részleges, függ 

az adott település adóerőképességétől. 
Ennek alapján az üllői önkormányzatot a 
40 százalékos kategóriába sorolták be. Ez 
azt jelenti, hogy a város hitelállományának 
40 százalékától „megszabadul”, ami mind 
a tőke, mind a kamatfizetési kötelezettsé-
geinket jelentősen csökkenteni fogja.
 A város hitelállománya 2012. december 
31-én (viszonyítási alap) 796  381  228 forint 
volt, melynek 40 százaléka 318  552  491 fo-
rint, így 477  828  737 forintra csökkent vol-
na Üllő hiteleinek összege. 
 A csökkentés, egyben a kategória ma-
gasabb szintjének meghatározása érde-
kében az első tárgyalási fordulót – 2013. 
február 1. – követően, intenzív tárgyaláso-
kat folytattam a Belügyminisztérium, va-

lamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőivel, amely, – és ezt nagy öröm-
mel jelentem – sikeresnek bizonyult.
 Így a megállapodás, amelyet február 
28-án aláírtam, már a város adósságának 
55 százalékos csökkentéséről szól, amely 
438  009  675 forintot jelent. Így az adós-
ságátvállalással érintett „maradék” hitel-
állományunk 358  371  155 forint lesz, amely 
reményeim szerint lehetővé teszi, hogy a 
jövőben is legyen lehetőségünk a város 
fejlesztésére, szépítésére.
 Örüljünk együtt, hogy egy sikeres tár-
gyalássorozatot tudhatunk magunk mö-
gött, amely megkönnyítheti további mun-
kánkat.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Medvedovszky Béla mutatta be az épületetÙ
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Fájdalommal búcsúztattuk február 21-én délután 14 óra-
kor a városi katolikus temetőben – református szertartás sze-
rint – Gergely Klára tanárnőt, aki hosszú betegsége után 
hunyt el. A temetésen részt vettek rokonai, tanítványai, kol-
légái a város vezetői, képviselők, ismerősök, szomszédok.

Kollégától búcsúztunk

Hirdetés

K lárika az Egri Tanárképző Főiskola el-
végzése után (rajz, földrajz, biológia 
szakon) üllői lányként az iskolában 

kezdte meg áldozatos munkáját, ahol rö-
videsen a tanári kar meghatározó egyéni-
ségévé vált.
 Szülei, rokonai, nagyon büszkék voltak 
rá, hiszen tudták, hogy milyen kitartással, 
szorgalommal jutott el a tanári pályáig.
 A nevelés-oktatás, az iskolai közélet töl-
tötte ki napjait. A rajzot, a művészetek meg-
ismertetését, de a többim tantárgyat is tu-
dományos szinten tanította. Isten áldotta 
tehetség volt, amit bizonyítottak munkái, 
kiállításai, melyek emlékezetesek voltak és 
maradandók lettek. Tanítványait pontos-
ságra,  fegyelemre,  lelkiismeretes munká-
ra nevelte. Soha nem kívánt többet senki-
től, csak amennyit önmaga is megtett.
 Kollégái és tanítványai, valamint a vele 
kapcsolatban lévők megtanulhatták tőle 

a közösségi élet szépségét, az áldozatos 
munkát és a feltétel nélküli odaadást. Akik 
együtt dolgoztak vele tudhatták, hogy 
számíthatnak rá minden körülmény kö-
zött. Sok tehetséges tanuló fejlődését se-
gítette, megmutatta a rajzolás, az alkotás 
örömét. Ilyenkor nem számítottak az órák 
és a napok, csak a munka. Szép, teljes éle-
tet élt, melyet kitöltött az iskola, a közélet. 
Rövid nyugdíjas éveit ennek hiányában 
töltötte. Otthon egyetlen társa kiskutyá-
ja volt, akit feltétel nélkül szeretett. A ve-
zetők, a szülők, a tanítványok, a kollégák, 
az ismerősök, a rokonok elismerték mun-
káját, számos kitüntetés birtokosaként 
tette a dolgát magas szinten. Ahogy a re-
formátus tiszteletes úr búcsúztatójában 
mondta, szikla volt, a szó nemes értelmé-
ben. Mit hagyott itt? Egy áldozatos életet, 
melynek középpontjában a nevelés-taní-
tás és a munka állt. Sok tanítványnak, szü-

lőnek, kollégának, barátnak, ismerősnek, 
rokonnak és a kiskutyájának is hiányzik.
 Emlékét megőrizzük, sorsával, életével 
beírta magát a város történetébe és az itt 
élők szívébe.
 Nyugodjék békében.
„Többé soha 
nem gyúl ki halvány furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
Hogy e csodát újólag megteremtse.” 

Hamikus Ferencné

Gergely Klára Ù
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Hirdetés

Kollégától búcsúztunk Zene, zene, zene

KUCKÓJA

Malomkő üzletház, Malom utca  
(a posta mellett) • Tel.: 06-20/614-4253

Nyitva tartás: H–P: 6–18, Sz: 8–18 Kellemes környezet, napfényes terasz! 

•  Pek-Snack látványpékség
•  Helyben sütött pékáru
•  Rendezvényekre  

rendelést felveszünk
•  Szendvics, hotdog
•  Hamburger, gyros
•  Kávé, cappuccino, tea, üdítő
•  Édesség, csokoládé

Tavasztól főzött, olasz fagylaltkülönlegességek!

Gombóc Artúr 

„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

A zene az kell, ez bebizonyosodott február 21-én, ami-
kor a Harmónia Zeneiskola tanárai koncertet adtak. 

Ebben a farsang utáni böjti időszak-
ban jó volt a lelkünknek egy ilyen dél-
után, ahol felejthetetlen élményben 

volt része minden érdeklődőnek. 
 Hangversenyre, koncertre járni jó do-
log, és ha ez a városunkon belül megold-
ható, nem kell sehova utazni, azért külön 
köszönet a szervezőknek. Én is szívesen 

mentem, mert az a tapasztalatom, hogy 
a Harmónia Zeneiskola képes kiemelni a 
szürke hétköznapokból, és hol emelkedett, 
hol vidám, eufórikus hangulatba juttat.
 Nos, így volt ez csütörtökön délután is, 
amikor gyorsan megtelt az iskola hang-
versenyterme az érdeklődőkkel. Először 
Hofbauer-Mezei Márta igazgató asszony 

köszöntötte a megjelenteket, majd átadta 
a szót Lassáné Balogh Andreának, aki a mű-
sort nem csak konferálta, de aktív szerep-
lője is volt. A fellépők (Balla Gyöngyi, Godó 
Jávorszky Marianna, Hofbauer-Mezei Márta, 
Karmanóczki Attila, Kiss Attila, Kiss Sándor, 
Láng Zsolt, Lassánné Balogh Andrea, Náná-
si Péter, Plutzer Gábor, Szabó Attila, Szerda-
helyi Pál) felejthetetlen élményt nyújtottak 
hangszeres játékukkal, Chopin, Bach, De-
bussy, Rachmanyinov gyönyörű művei ál-
tal, vagy Bizet népszerű Torreádor-dalával. 
Érdekes színfoltja volt a koncertnek egy 
meglepetés, amikor is a tanárok kórusa 
adott elő színvonalas darabokat, különbö-
ző stílusokból szemezgetve. Ezzel is bizo-
nyították, hogy a zenei stílusok nem vesz-
nek össze, jól megférnek egymás mellet, 
hogyha zeneiskolai hangversenyről van 
szó, az nem feltétlenül, csak és kizárólag 
komolyzenéről szól. A hangverseny végén 
a dzsesszzene szerelmesei kaptak igazi 
csemegét Láng Zsolt tanár úrnak és kollé-
gáinak köszönhetően.
 A több mint egyórás program után fel-
töltődve, élményekben gazdagon búcsúz-
tunk a zeneiskolától. A magam nevében 
még egyszer köszönöm, hogy létrejött ez 
a koncert, további eredményes munkát és 
sikereket kívánok az egész tantestületnek 
és minden növendéknek.

Zárayné Sándorházi Eleonóra
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K ovács Józsefné egy pilla-
natig sem gondolkodott 
a válaszon, azonnal közöl-

te: egy gyógyfürdő az, ami nem 
csak neki, de sokaknak, főleg az 
idős lakóknak nagyon hiányzik. 
Működik vagy három nyugdí-
jasklub a városban, amelyeknek 
tagjai folyton úton vannak: jár-
ják az országot, főleg a fürdőhe-
lyeket – tudatta velünk a hölgy, 
hozzátéve: milyen jó lenne, ha 
ennek a sok, nehezen mozgó 
embernek, akinek itt fáj, ott fáj, 
nem kellene utazgatnia, hanem 
itt a városban megtalálná az ő 
enyhülést nyújtó fürdőjét.

 Megjegyzésünkre, misze-
rint egy gyógyfürdő építésé-
nek és fenntartásának aligha 
kedvez a települések mostani 
anyagi helyzete, a megszólítot-
tunk – aki, mint megtudtuk 82 
éves, s negyven évet dolgozott 
a Közért Vállalatnál egyhuzam-
ban – azt felelte: Pávai-Vajna vá-
rosában, ahol tudomása szerint 
egy lezárt termálkút is van, min-
denképpen meg kellene keres-
ni a lehetőséget egy városi für-
dő létrehozására. 
 Sok minden hiányzik – felel-
te kérdésünkre Miklós Erzsé-
bet, és amikor konkrétum után 
érdeklődtünk, neki is a fürdő 
jutott azonnal eszébe. Egy für-
dő nagyon jól tudná szolgálni 
a helyieket – mondta, s Albert-
irsát hozta fel példaként, noha 

Mit hiányol a városból?
Hogy egy város kielégíthesse lakói komfortérzetét, ahhoz jó néhány feltétel-
nek meg kell felelnie. A tökéletességet persze sohasem érheti el, mert ha a leg-
inkább elvárhatókat teljesítette is, mindig akadnak újabb és újabb kívánsá-
gok. Hiszen kinek ez, kinek az hiányzik az igazán jó közérzethez, ahhoz hogy 
maradéktalanul otthonosan és hiányérzet nélkül élhessen lakóhelyén. Körkér-
désünkkel annak próbáltunk utánajárni, mi az, amit az üllőiek hiányolnak?

az ottani fürdő csak nyáron üze-
mel, inkább strand tehát, mint 
gyógyfürdő.

 Miklós Erzsébet az orvo-
si szakrendeléseket is hiányol-
ta, mondván: inkább azt kellett 
volna teljesebbé tenni, hogy 
ne kelljen Vecsésre, Monor-
ra, Pestre szaladgálniuk az it-
teni betegeknek. Sőt, szerinte 
egy okmányirodának is nagyon 
örülnének az üllőiek, hogy 
ügyeik intézése miatt se kelljen 

„össze-vissza szaladgálniuk”.
 Dobos Lívia életkorából 
adódóan érthető módon a szó-
rakozóhelyeket hiányolta. Nincs 
egy normális hely – mondta – 
ahová a fiatalok beülhetnének 
beszélgetni. Nyaranta az élelmi-
szer  á ruház parkolójában ösz-
szeverődnek, zenét hallgatnak, 
olykor táncra is perdülnek, de 
ha rossz az időjárás, egyszerű-
en nincs hová menniük – pa-
naszolta. Egy kávézó, vagy bár-

mi néven nevezendő hely, ahol 
a fiatalok jól érezhetnék magu-
kat egymás társaságában, bor-
zasztóan hiányzik – tudtuk meg, 
miközben buzgón bólogattak 
a beszélgetőtársunk társaságá-

ban lévő ifjú hölgyek.
 Ezzel szemben Bodrogi Ber-
nadett, aki pedig ugyancsak a 
fiatalabb korosztályhoz tartozik, 
a mozit hiányolta. Ahová, mint 
mondta, ő bizony szívesen eljár-
na. Az üzletek számával is elé-
gedetlen – derült ki –, szerinte 
több élelmiszeráruház is elkelne 
a városban, hogy nagyobb le-
gyen a választék, és senkinek se 
kelljen nagy távolságokat bejár-
nia, ha vásárolni szeretne, mert 
az otthona közelében is találna 
bevásárlóhelyet.
 A 17 éves Forgács Pálnak 
szintén a szórakozóhelyek hi-
ányoznak – derült ki, és ezen 

nem lepődtünk meg különö-
sebben. Azon már inkább, hogy 

az ugyancsak ifjú Bolla Csaba 
– aki kávéházat, diszkót, pubot 
szeretne látni Üllőn – úgy ítéli 
meg, hogy mozi nem kell, mert 
az egy „ilyen kisvárosba nem 
való”.
 Hegyesiné Toma Ilona az 
utcai szeméttartók hiányát pa-
naszolta. Mire a család a gye-
rekekkel a városközpontból 
a háza kapujáig ér, számos 
papírzsebkendőt, rágó- és cso-
kipapírt, s mindenféle egyéb 

szemetet nem tud hová ten-
ni, mert nincs az utcákon kuka 

– közölte, hozzátéve: nem egy-
szer előfordult, hogy a zsebében 
vagy a táskájában gyűjtötte ösz-
sze a gyalogsétájuk közben ke-
letkezett hulladékot, s az otthoni 
kukába dobta. Titkon éppen arra 
gondoltunk, hogy ez legyen az 
üllőiek legnagyobb problémája, 
amikor Hegyesiné megjegyezte: 
mások úgy csinálják, hogy utcai 
gyűjtőedény híján oda dobják a 
szemetüket, ahol épp megfor-
dulnak. Márpedig a szemét az 
utcákról végképp nem hiányzik.
 Bayer Istvánné az üzleteket 
hiányolta. Szerinte az élelmiszer-
kínálattal nincs baj, inkább az 
iparcikkekkel, a rövidárukkal. Egy 
cipőpertliért is utazni kell – do-
hogott –, és micsoda fura hely-
zet, hogy zoknit például csak a 
patikában lehet kapni.

Koblencz Zsuzsa
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Tájékoztató helyi adókról

Óvodákról, bölcsődéről Patkányirtás

Tisztelt adózó ügyfeleink! 
A helyi- és gépjárműadó-
val kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatjuk önöket.

A helyi iparűzési adó mértéke válto-
zatlanul az adóalap 1,9%-a, a 2013. 
I. félévi adóelőleg fizetési határide-

je 2013. március 18.
 A hatályos jogszabályok alapján önadó-
zással az adózó saját maga állapítja meg, 
vallja be és fizeti meg a helyi iparűzési 
adót. A 2012. évi helyi iparűzési adóbeval-
lás benyújtási határideje 2013. május 31. A 
helyi iparűzési adóbevallás Főlap 21. sorá-
ban „Különbözet”-ként megállapított ösz-
szeget az adózó köteles 2013. május 31-ig 
minden további értesítés nélkül megfizet-
ni, valamint a 2013. évi II. félévi adó-előleg-
fizetési kötelezettségének 2013. szeptem-
ber 15-ig eleget tenni. 

Építményadó
Mértéke differenciáltan változott. Az 500 
m2-t meg nem haladó alapterületű adókö-
teles építmények tekintetében továbbra is 
750 Ft/m2/év, az 500 m2-t meghaladó alap-
területű adóköteles építmények tekinteté-
ben 1 050 Ft/m2/év. 

 Továbbra is mentes az építményadó 
alól az adóalanynak a nem lakás céljára 
szolgáló, egyébként adóköteles épít mé-
nye(i) 50 m2 alapterületig, kivéve az üzle-
ti célt szolgáló építményt.
 A 2013 I. félévi építményadó fizetési kö-
telezettségről az értesítések és határoza-
tok kézbesítése folyamatban van. Azon 
ügyfeleinknek, akiket nem érint az adó-
mérték változása a 2013. évi I. félévi épít-
ményadó megfizetésének határideje 2013. 
március 18. Azok esetében, akik 500 m2-
nél nagyobb adóköteles építménnyel ren-
delkeznek – az építményadó mértékének 
emelkedése miatt – az építményadó meg-
fizetésének határideje a határozat jogerő-
re emelkedésétől számított 15. nap (kéz-
hezvételt követő 30. nap).

Gépjárműadó 
A gépjárműadó mértéke nem változott. A 
2013. I. félévi gépjárműadó fizetési kötele-
zettség határideje – az előző évekhez hason-
lóan a Központi Hivatal Nyilvántartásának 
késedelmes adatszolgáltatása miatt – nem 
2013. március 15., hanem 2013. április 15. ! 
 A gépjárműadó és építményadó fizeté-
si kötelezettségekről szóló határozatok és 
értesítések, valamint a helyi iparűzési adó 
2013. I. félévi adóelőleg fizetésről szóló ér-

tesítések kézbesítése folyamatban van. 
Kérjük tisztelt ügyfeleink türelmét!
 Tájékoztatjuk önöket, hogy fizetési kö-
telezettségeiket átutalással is teljesíthetik 
az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszá-
mokra:

 Felmerülő kérdéseikkel az adócsoport 
munkatársaihoz fordulhatnak a polgár-
mesteri hivatal emeleti irodájában ügyfél-
fogadási időben (hétfő: 13-17,30-ig, szer-
da: 8-12-ig és 13-15,30-ig, péntek: 8-12-ig,) 
valamint telefonon a 29/320-021, a 116 és 
109-es melléken.

Dévai Éva, adócsoport munkatársa

Óvodai beiratkozás

Üllő Városi Önkormányzat Oktatási, Köz-
művelődési és Sport Bizottsága az öt tag-
óvodát illetően a 2013–2014. nevelési évre 
meghatározta a beiratkozás rendjét. 
 Valamennyi tagóvodában a beiratkozás 
időpontja: 2013. március 25. (8-18 óráig).
 Pótbeíratás: valamennyi tagóvodában 
április 8. (8-12 óráig).

Óvodák nyári  
nyitvatartási rendje
Az alábbi táblázatban olvashatják az Üllő 
Városi Önkormányzat Oktatási, Közműve-
lődési és Sport Bizottsága által meghatá-

rozott városi tagóvodák 2013. évi nyári zár-
va tartását.
 A tagóvodák nyitási időpontja: augusz-
tus 26.

Bölcsőde nyári zárva tartása

Üllő Városi Önkormányzat Oktatási, Köz-
művelődési és Sport Bizottsága a Babaró-
zsa Bölcsőde 2013. évi nyári karbantartási 
szünetének időtartamát (zárva tartását) az 
alábbiak szerint hagyta jóvá:
 A bölcsőde 2013. július 29 – augusztus 
23-ig zárva tart.
 Első gondozási nap: 2013. augusztus 26. 
(hétfő).

Üllő Városi Önkormányzat

Gépjárműadó számlaszáma:

11742056-15392141-08970000

Iparűzési adó számlaszáma:

11742056-15392141-03540000

Építményadó számlaszáma:

11742056-15392141-02440000

Késedelmi pótlék számlaszáma:

11742056-15392141-03780000

Óvoda neve Zárva tartás időpontja Befogadó Óvoda

Bóbita Óvoda, Napraforgó Óvoda  
 és a Csicsergő Óvoda 2013. 07. 01.–2013. 08. 23. Gyöngyvirág Óvoda

Pitypang Óvoda 2013. 07. 29.–2013. 08. 09. Gyöngyvirág Óvoda

Gyöngyvirág Óvoda 2013. 08. 12.–2013. 08. 23. Pitypang Óvoda

Az önkormányzat képviselő-testülete is-
mét részt vállal a magánterületek rágcsá-
lóirtásában.
 A Né-Du Kkt. szakemberei március 28-
29-30-án, majd április 12-13-án végeznek 
patkányirtást a város belterületén.
 Azokon az ingatlanokon biztosítjuk ezt 
a szolgáltatást, ahol nagymértékben el-
szaporodtak a patkányok, és amelyekről 
bejelentés érkezett a polgármesteri hi-
vatalhoz a hatosagi-iroda@ullo.hu vagy a 
29/320-011-es telefonszámon.
 A cég már több éve végzi nálunk tevé-
kenységét, a szakemberek jól ismerik a ve-
szélyeztetett területeket. A helyszínen a 
gázmester dönt az irtás szükségességéről, 
csak indokolt esetben helyez ki csalétket. 
 Kérjük a megértésüket és fogadják meg 
a szakember tanácsát a rágcsálók elszapo-
rodásának megakadályozása érdekében. 
 Fontos tudni, hogy a patkányirtás ön-
magában kevés, csupán tűzoltás. Ha a kö-
rülmények, a gócokat jelentő ingatlanok 
elhanyagolt, szemetes állapota nem vál-
tozik, úgy a rágcsálók időről időre megte-
lepszenek, teljes kiirtásuk lehetetlen.

Polgármesteri hivatal, hatósági iroda
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Költségvetés 2013
Közel egy éve – e lap hasábjain – osztottam meg gondolatai-
mat és adtam egy rövid áttekintést önöknek Üllő 2012. évi költ-
ségvetéséről. Most, egy esztendővel később ismét eljött az idő, 
hogy ebben a témakörben írjak tájékoztatót a tisztelt olvasónak.

H a 2012 februárjában arról számol-
tunk be, hogy temérdek új és újabb   

– szinte az utolsó utáni pillanatban 
elfogadott – jogszabályi változásnak kel-
lett megfelelnünk, akkor ez a 2013. évre 
vonatkozóan hatványozottan igaz. Az ön-
kormányzatok életében 2013. január 1-je, 
és az azt követő időszak a teljes változás, 
talán a második rendszerváltozás az utób-
bi 23 évben.
 A teljesség igénye nélkül, a leglényege-
sebb változásokat emelném ki a követke-
ző néhány sorban – rövid magyarázattal –, 
ami talán érzékelteti, hogy milyen válto-
zásokhoz kellett igazítanunk a település 
pénzügyeit.
 Üllő Városi Önkormányzat közoktatási 
intézményeinek (Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, Harmónia Zeneiskola, Nevelési 
Tanácsadó) fenntartója az állam, működte-
tője változatlanul az önkormányzat.
 Mit is jelent, az állami fenntartás és az 
önkormányzati működtetés? Eddigi nem 
túl hosszú tapasztalataink alapján egy-
szerűen megfogalmazva, ez annyit tesz, 
hogy az állam fizeti a pedagógusok bérét 
és egyéb bérjellegű juttatásaikat. Minden 
más kiadás az önkormányzatot terheli: fi-
zeti a rezsit, a karbantartást, az eszközbe-
szerzést, a takarítás-tisztítás és minden 
egyéb költséget, ami ahhoz szükséges, 
hogy az intézmény működni tudjon.

Kialakításra kerültek  
a járási hivatalok
Közel 30 év után – bár megváltozott sze-
repkörrel – ismét felállításra kerültek a já-
rási hivatalok, melyek egy-egy a település-
nél nagyobb, a megyénél viszont kisebb 
körzetet fognak össze és végeznek ál-
lamigazgatási feladatokat. Üllő Vecséssel, 
Maglóddal, Ecserrel alkot egy járást, ve-
csési központtal (vecsési járás). A járások 
feladatokat vettek át a polgármesteri hi-
vataloktól, de meglátásom szerint – külö-
nös tekintettel arra, hogy bizonyos terü-
leteken feladatnövekedés figyelhető meg 

– az elvont feladatok nem állnak egyenes 
arányban az elvont létszámmal és az el-
vont tárgyi- és pénzeszközökkel.

Az állam átalakította  
az önkormányzatok állami  
támogatási rendszerét
Az idei évtől a korábbi normatív finanszíro-
zási támogatási rendszert felváltotta a fe-
ladatalapú finanszírozás rendszere, amely 
néhány feladatot kiemelten kezel és finan-
szíroz. Ez nagyon jó, ugyanakkor sok ön-
kormányzati feladatot nem ismer el, így 
ezeket nem támogatja. 
 Az állam, az úgynevezett általános fi-
nanszírozás kereteit, amely a polgármes-
teri hivatal műkö-
dését, a közutak és 
közvilágítás fenn-
tartását, a zöldfe-
lület-gazdálkodást 
támogatja, alapve-
tően átalakította. E 
támogatások eseté-
ben figyelembe ve-
szi a város helyi adóbevételeinek (iparűzé-
si adó, építményadó) nagyságát, és egy 
meglehetősen bonyolult számítás alapján, 
ezt beszámítja a támogatás összegébe. 
 Ez mintegy 138,5 millió forintos állami 
finanszírozáscsökkentést jelent. 

Az állam elvonta a személyi  
jövedelemadó helyben  
maradó részét
Az állam eddig a helyben megtermelt sze-
mélyi jövedelemadó meghatározott ré-
szét közvetlenül az önkormányzatoknak 

juttatta. Ez megszűnt, ami Üllő esetében 
újabb közel 120 millió forint elvonást je-
lent.

A gépjárműadó  
60%-nak elvonása 
Az állam által átvállalt feladatok ellátásá-
nak egyik fontos forrása a gépjárműadó, 
igy az ebből származó önkormányzati be-
vétel – a 60-%-os elvonás eredményeként 

– mintegy 45 millió forinttal csökkenti be-
vételeinket. 

Adósságkonszolidáció,  
önerőtámogatás 
A sok elvonás mellett, azért jó híreknek is 
örülhetünk. Az egyik az állam által bizto-
sított adósságátvállalás (melyről részlete-
sebb tájékoztatót olvashatnak), valamint a 
sikeres önerőpályázatunk, amelyről koráb-
bi lapszámunkban már tájékoztattuk önö-
ket. Mindkét állami döntés nagy lehetőség 
az önkormányzat számára, melyekért fel-
tétlenül köszönet jár. 

Lehetőségek, lépések

Ezek azok az alapvető változások, ame-
lyek meghatározták a 2013. évi költségve-
tés készítését. 
 A képviselő-testület felkészülten és 
előremutató módon igyekezett a várha-
tó megfelelő változásokra válaszokat adni. 
Ennek köszönhetően már a tavaly novem-
berben tárgyalt koncepció alapján olyan 
iránymutatásokat javasolt, valamint olyan 
szervezeti átalakításokról döntött, ame-
lyekkel jó irányba terelték a költségvetés 
megalkotását.
 Így, többek között döntést hozott a Vá-
rosgondnokság kialakításáról, amely szer-
vezeti egység a város összes intézmé-
nyének és közterületének takarításáért, 
tisz tításáért, karbantartásáért, a zöldterü-
letek rendben tartásáért felel. Határozott 
arról is, hogy a város intézményeinek ösz-
szes gazdasági feladatát a polgármesteri 
hivatal gazdasági szervezete lássa el. 
 Ezekkel az intézkedésekkel a működé-
si kiadások oldalán várunk és terveztünk 
jelentős mértékű megtakarítást, ugyanis 
e szervezeti változások egyben a beszer-
zések központosítását, a különféle szerző-
dések egységesebb kezelését is magukkal 
vonzzák. 
 Bevételi oldalon – látva és érzékelve -, 
hogy újabb adókkal nem lehet sújtani az 
üllői polgárokat és vállalkozókat, de feltét-
lenül növelni kell adóbevételeinket, mert 
csak így tudjuk feladatainkat ellátni, a kép-
viselő-testület egy nagyon mérsékelt és 
differenciált adóemelésről döntött az épít-
ményadó esetében. Így továbbra is el-
mondható, hogy Üllő vezetése a lakosság, 

Üllő Vecséssel, 
Maglóddal, 

Ecserrel alkot 
egy járást.

Kissné Szabó KatalinÙ
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Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lába jelentkező tanulók a követke-
ző típusú osztályokba jelentkez-

hetnek: hagyományos, iskolaotthonos és 
zenetagozatos osztály.
 A bevezetett mindennapos testneve-
lés keretén belül minden induló osztály-
ban 4 testnevelés és 1 néptánc óra kerül 
be az órarendbe. Az angolt már az 1. év-
folyamon, heti 1 órában, játékos formában 
tanulhatják tanulóink. Az 1-3. évfolyamig 
heti 1 órában, 4. évfolyamtól heti 2 órában, 
felső tagozaton heti 3 órában tanulhatnak 
nyelvet a gyerekek. 
 Ettől a tanévtől indul a hit- és erkölcs-
tan oktatása, szintén heti 1 órában. Ezzel 
kapcsolatban a szülőnek nyilatkoznia kell, 
hogy hittanórára vagy az iskola pedagó-
gusa által megtartott erkölcstanórára sze-
retné beíratni gyermekét.

 Iskolánk lehetőséget kínál a szabadidő 
szervezett eltöltéséhez. Torna- és kosárlab-
daszakkör, tömegsport várja a mozogni kí-

Beiratkozás az 
általános iskolába
Eltelt egy év és a nagycsoportos óvodások ismét az iskolába ké-
szülődnek. Nagy változást jelent ez minden kisgyermek életé-
ben, ebben szeretnénk segítséget nyújtani a kedves szülőknek.

vánó diákokat, pedagógusaink heti rend-
szerességgel hordják úszni tanulóinkat. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a részképes-
ség zavarral küzdő tanulók felzárkóztatá-
sára és a kiemelkedő diákok tehetséggon-
dozásra. 
 Március 9-én családi napot tartunk, 9-11 
óráig.
 Nagyon sok játékos feladat, kézműves 
foglalkozás, játszóház várja a leendő első-
söket. Szüleiknek ekkor tartjuk meg a szü-
lői értekezletet, amelyen a beiratkozással 
kapcsolatos tudnivalókról kapnak tájékoz-
tatást. Sok szeretettel várunk minden ér-
deklődőt! Jövendő elsőseinket tapasztalt, 
gyermekszerető tanító nénik várják!
 A 2013/14-es tanévben induló osztályaink:

Árpásiné Mészáros Mónika,
igazgatóhelyettes

Osztály Osztályfőnök

1.a Geérné Szenyán Andrea 

1.b  Molnárné Gyöngyösi Katalin  
(iskolaotthon)

1.c Fagyas Lilla (iskolaotthon)

1.z/a  Harainé Schweitzer Zsuzsanna 
(zenei osztály)

1.z/b Kissné Dobos Ildikó (zenei osztály)

 A gyermekek második otthona  
az Árpád Fejedelem Általános Iskola

Ù

valamint a mikro és kisvállalkozók jelentős 
részére újabb terheket jelentő adókat nem 
vetett ki. 

Számok

Mint mindig, most is a leglényegesebb kér-
dés, hogy a megtett intézkedések mit jelen-
tenek a számok nyelvén, hogyan sikerült az 
egyensúlyt megteremteni, mi várható 2013-
ban. Úgy látom, hogy sikerült egy megfele-
lő, a lehetőségeket messzemenően szem 
előtt tartó, az intéz-
mények működését, 
a lakossági ellátáso-
kat legalább a ko-
rábbi színvonalon 
ellátni képes költ-
ségvetést készíteni, 
amely most már két 
kiemelt beruházást 
is tartalmaz. 
 Az egyik – me-
lyet mindenki napról napra láthat – a vá-
rosközpont megújítása, amely a vége felé 
halad, a másik pedig, a bölcsődebővítési 
beruházás, az előkészítés stádiumában van. 
 A költségvetés fő összege: 2 milliárd 5 
millió forint. Működési költségeink mint-
egy 1 milliárd 305 millió forintot tesznek ki, 
amelyet – és ezt büszkén állítom – műkö-

dési bevételeink hozzávetőleg 50 millió fo-
rinttal haladnak meg.
 Beruházásokra, felújításokra közel 557 
millió forintot tervezünk, amely lehetősé-
get ad arra, hogy a városközpont és böl-
csőde beruházás mellett a 2013. évben is 
lesznek további beruházások és felújítá-
sok. Így a tervek szerint idén is lesz lakos-
sági járdaépítés, utakat építünk és újítunk 
fel, közvilágítást, kamerarendszert fejlesz-
tünk. Még hosszasan sorolhatnám, de ta-
lán példaként elég ennyi. 
 Továbbra is jelentős összeget szánunk 
a civil szervezetek közvetlen és közvetett 
támogatására. A közvetlen támogatások 
összege megközelíti a 20 millió forintot. 
A város vezetése – amint eddig is – szívén 
viseli az elesettek, szociálisan rászorulók 
gondjait, és szinte erején felül próbálja tá-
mogatni a település nehézsorsú polgárait. 
A 2013. esztendőben erre közel 103 millió 
forint áll rendelkezésre. 
 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
csak nagyon fegyelmezett, összehangolt 
munkával tartható a költségvetés, amely-
nek elkészítésében valamilyen módon (öt-
let, vélemény, javaslat) a polgármesteri hi-
vatal valamennyi munkatársa részt vett. 
Köszönet érte. Köszönet a polgármeste-
ri hivatal vezetésének, a képviselő-testü-
letnek a támogatásért, a segítségért, az 

iránymutatásért és köszönet az önkor-
mányzat intézményvezetőinek, munkatár-
sainak. Természetesen külön köszönet jár 
a pénzügyi iroda munkatársainak, hiszen 
az aprólékos, néha éjszakába és hétvégé-
be nyúló munkájuk nélkül nem sikerült 
volna kidolgozni a város költségvetését.
 Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni az üllői lakosoknak és a helyi 
vállalkozóknak, hogy meghatározó többsé-

gük tisztességesen, 
határidőre befizeti a 
kivetett adót. Mind-
nyájunknak tud nunk 
kell, hogy egyre in-
kább saját magunk-
ra vagyunk utalva, az 
állam a támogatásait 
a minimálisra szorít-
ja le, így fejlődésünk 
záloga szinte kizáró-
lag saját bevételein-

ken múlik. Ez jelenleg a működési kiadásain-
kat figyelembe véve körülbelül 73%, amely 
kiváló arány, de tovább kell dolgoznunk azon, 
hogy ez az arány minél magasabb legyen.  
 Kívánok önöknek sok sikert mind a ma-
gánéletben, mind munkájukban, hivatá-
sukban, nem csak a 2013. évben.

Kissné Szabó Katalin, 
polgármester

Nagyon fe-
gyelmezett, 

összehan-
golt munká-

val tartható a 
költségvetés.

Mind nyá-
junknak tud-
nunk kell, 
hogy egyre 
inkább saját 
magunkra va-
gyunk utalva.
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Fergeteges farsangi  
bál a Bóbita Óvodában
Hagyományainkhoz híven a 2012–2013-as nevelési évben 
is megrendeztük a Bóbita Óvoda farsangi bálját. Hagyomá-
nyos ez a bál, hiszen óvodánk immár harmadik alkalommal ren-
dezett önállóan jótékonyság bált a farsangi időszakban.

Nagyon-nagy izgalommal láttunk 
hozzá a szervezéshez. Ahogy a báli 
időpont egyre közeledett, a januá-

ri betegségek időszakában az óvoda egyre 
ürült, így az izgalmunk egyre fokozódott. A 
szülők és az óvó nénik komoly összefogá-
sának köszönhetően azonban olyan ferge-
tegesre sikeredett az este, hogy talán nem 
tűnik túlzásnak, ha azt mondom: ilyen jó 
még sosem volt a bál.
 Vendégeink 19 órára szinte megtöltötték 
a helyi közösségi házat. A vendégseregnek 
vidám műsorral kedveskedtünk. Dócs Péter 

és barátai remek hangulatot teremtettek 
nótacsokrukkal. Valódi zenei csemege volt 
ez, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 
a közönség végig együtt énekelt Péterékkel. 
Ezután Melkvi Zsuzsi és Nyáry Péter verseny-
táncosok keringője következett, akik gyö-
nyörűen táncoltak. A szülőkből és óvó né-
nikből szerveződött alkalmi színjátszó 
csoport humoros jelenete igazán megeről-
tette a rekeszizmainkat, a kitűnő előadás ju-
talma hatalmas ováció és taps volt. 
 Két igazán tüzes táncblokk között a báli 
vendégek köszöntése sem maradt el. E tar-
talmas műsor után jól esett a finom vacso-
ra, majd kezdetét vette a hajnalig tartó 
táncos mulatság. A zenekar jobbnál jobb 
nótákkal hívta táncba az amúgy is jóked-
vű embereket, s a tánctér zsúfolásig meg-
telt. A tombolaszelvények mind elfogytak, 
egy tombolafelajánlás sem maradt tulaj-
donos nélkül. E lap hasábjain keresztül is 
szeretném megköszönni valamennyi ado-
mányozónak, akik tombolatárgyakat aján-
lottak fel, hogy ezzel támogatták óvodánk 
célját: a gyermekek minél kevésbé érezzék 
meg, illetve lehetőleg meg se érezzék az 
óvoda szűkös anyagi lehetőségeit. A ren-
geteg felajánlás pedig azt bizonyítja, hogy 
jó úton jár közösségünk. Minden felaján-
ló fogadja elismerésemet azért a hozzáál-
lásért, amelynek segítségével tovább fej-
lődhet a Bóbita Óvoda, hiszen nem titok, 
hogy az óvoda nevelőtestülete és a szü-
lői szervezet a gyermekek fejlesztésére, az 

eszközkészlet bővítésére fogja felhasznál-
ni a bál bevételét. Hagyományőrző óvoda 
lévén igyekeztünk ezen a rendezvényen is 
feleleveníteni a néphagyományokat. 
 A fergeteges hangulatot az este folya-
mán többször felbukkanó alakoskodók csak 
fokozták. Az alakoskodás Magyarországon 
a középkor óta ismeretes. Napjaink leglát-
ványosabb farsangi alakoskodása Magyar-
országon a mohácsi busójárás. Ennek a 
hangulatát csempészték be alakoskodóink 
 – rövid párbeszédes jeleneteket előadva – az 
Üllői Közösségi Házba ezen a kellemes estén. 
 A farsangi mulatsághoz a különböző já-
tékok is elengedhetetlenül hozzátartoz-

tak, ezt megidézve 
alkalmi vetélkedők 
szakították meg és 
színesítették az éj-
szakát. A fánkevés, 
gúnárnyakszakítás 
és rönkhúzás lát-
ványos farsangi já-
tékok, jól szórakoz-
tak a résztvevők és 

a nézők egyaránt. Leghűségesebb vendé-
geink hajnalig táncoltak és beszélgettek.
 Zárásképpen hadd köszönjem meg a 
szülői szervezet tagjainak, hogy fáradtsá-
got nem kímélve szervezték a bált, tombola-
felajánlásokat gyűjtöttek, sütöttek, báli ter-
met rendeztek, terítettek. Köszönöm az 
óvoda összes dolgozójának a támogatását, 
akik mindennapi – nem kevés – munkájuk 
mellett segítettek a szervezésben. Báli ven-
dégeinknek derűs emlékezést kívánok és kö-
szönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték 
rendezvényünket. Jövőre is szeretettel vá-
runk mindenkit!

Pap Krisztina, szülői szervezet elnöke

Leghűsége-
sebb vendége-
ink hajnalig 
táncoltak és 
beszélgettek.

Üllői Hirdetési árak
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  x124 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 - -

Érvényes: 2013. január 1-jétől visszavonásig.

Apróhirdetés: feketet-fehér: 50 Ft/szó

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

Az árak az áfát nem tartalmazzák.
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Három próbának kellett megfelelnie annak, akit az én nem-
rég meghalt régi ismerősöm – aki, mint békebeli kereskedő, raj-
tam kívül még megszámlálhatatlan környékbeli embernek volt 
régi jó ismerőse – az ő strázsahegyi pincéjében vendégül látott. 

A három próba

Olyasmi volt ez a három próba, mint 
a mesében. Ha valaki nem rendel-
kezett a megoldáshoz szükséges 

csavaros észjárással, jó ismerős éppenség-
gel még maradhatott, de a fele királyságot 
örökre elfelejthette.

 Elsőként azt kellett felismerni, miből ké-
szült a pálca, amit a házigazda a kezében tar-
tott. Nem lehetett elhamarkodni a választ, 
ugyanis csak az irgalmatlan alapossággal 
véghezvitt vizsgálódás deríthette ki, hogy 
az a pálca bizony egy struccmadár szárnyá-
nak csontja, melyen kiszáradt bőr feszül, s a 
csont hosszabb íze maga a bot, rövidebbje 
pedig a fogantyú.
 Aki ezen a próbán sikerrel túljutott, an-
nak kezébe egy öreg, viharvert lakatot adott 
a gazda, mely lakatnak nem volt nyílása, a 
kulcs helye ugyanis be volt borítva fémmel. 
Azt kellett kitalálni, lehetséges-e mégis be-
lehelyezni a kulcsot ebbe a lakatba.
 Akinek sikerült rájönnie, hogy a lakatot 
borító számtalan bütyök közül melyiket kell 
megnyomni ahhoz, hogy a kulcslyuk meg-
mutassa magát, megérdemelte nem csak a 
következő pohár bort, hanem egy elismerő 
hátba veregetést is.
 A java azonban még hátra volt: aki a 
harmadik próbát teljesíti – szólt az ígéret- 

annak jutalma nem csupán a fele király-
ság lesz, de elnyeri a különleges lakat tu-
lajdonjogát is.
 Minden próbálkozó el akarta nyerni 
mindkettőt, ám a lakat nem cserélt gaz-
dát soha. Senkinek nem sikerült a harma-
dik próbát kiállnia.
 Erre a harmadik próbára azonban, hiá-
ba próbáltam a nyomára bukkanni hosz-
szas nyomozással, már senki nem emléke-
zett. Sikertelenségének okát mindenki jó 
mélyre eltemette, olyan mélyre, hogy ki se 
derüljön többé, mi volt az a harmadik for-
tély, amit senki nem volt képes megfejteni.
 Hiába kérdeztem a monori asztalos-
mestert, hiába a bényei történelemtanárt 

– aki pedig a második próbát még sikerrel 
állta – s rajtuk kívül megannyi ismerőst, aki 
Sintár András pincéjében megfordulhatott, 
nem tudott válaszolni senki. 
 A túlpartra került a válasz, s egy ide-
je más viszi már a „Bitangot”, az üllői vas-
műszaki boltot is, amit pedig el sem lehe-
tett volna képzelni nélküle. Más gazdája 
lett a borospincének is, ahol annyian meg-
fordultak, és ahol annyi, de annyi minden 
megesett. De legfőképpen megszámlál-
hatatlan, fergeteges nevetés.
 S ahonnan különben valaki egyszer 
csak ellopta a strucc csontjából készült 
pálcát.
 Mostanra meg már amúgy is elmúlt 
végleg a mesebeli próbák ideje.

Koblencz Zsuzsa

Üllő város önkormányzatának képviselő-
testülete február 22-én rendkívüli ülést 
tartott. 
 A képviselők döntöttek az állam által 
biztosított adósságátvállalás igénybevéte-
léről, melyről bővebben külön cikkünkben 
olvashatnak.
 A városvezetők döntésének megfele-
lően a Nedwed Ügyvédi Iroda jár el a Ba-
barózsa Bölcsőde beruházás és a város-
központban kialakítandó étterem konyha 
technológiai árubeszerzésére kiírandó 
közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
 Az Üllői Közösségi Központ és Vargha 
Gyula Könyvtár igazgatói feladatainak el-
látására kiírt pályázatot érvénytelenítette 
a képviselő-testület. A pályázatot hamaro-
san újból kiírják. 
 A februári rendkívüli ülésen döntés szü-
letett az egyházak, civil szervezetek, ala-
pítványok 2013. évi támogatásáról, majd 
módosították a képviselők a 2012. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletet.

Almási Adrienn, ügykezelő

Ülésteremből 
jelentjük

Ügyvédi tanácsadás 
Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvi-
seletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi 
tanácsadást tartanak a lakosság részére a 
városi sportcsarnokban.
 Az alábbi telefonszámokon előzetes 
bejelentkezés szükségesaz ingyenes jogi 
tanácsadáshoz 
 Időpontegyeztetés, ügyfélfogadás : 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889

 Dr. Szkalka Tamás: április 8., május 6., jú-
nius 3., július 8., augusztus 5.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanács-
adása minden alkalommal 10. órától 12.00. 
óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: március 26., április 
30., május 28., június 11., július 9., augusz-
tus 27. 
 Dr. Szikora Gábor ügyvéd úr tanácsadása 
minden alkalommal 18. órától 20. óráig tart. 

nfo

Kérjük, adományozza a következő civil 
szervezeteknek, illetve egyházaknak 
adója 1 százalékát:
Merczel Erzsébet Alapítvány:  
18711262-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közala-
pítvány: 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
18677746-1-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13

Várják adója 1%-át! 
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok  
Egyesülete: 18670169-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési  
Egyesületet: 18724116-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 
18664940-2-13
Magyar Evangélikus Egyház: 0035
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyar Református Egyház: 0066
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Március 9-én, szombaton elrajtol a labdarúgó NBIII 
tavaszi idénye. Üllő csapata az Alföld-csoport 5. he-
lyezettjeként, az éllovas Dunaharasztitól mindösz-
sze 4 ponttal lemaradva várja a nyitó mérkőzést. 

Bizakodva várják a tavaszt

A Közép-magyarországi Re-
gionális Judo Szövetség feb-
ruár 9-én, szombaton ren-
dezte meg első idei rangsor 
versenyét Tokodaltárón, mely-
re a Tori Judo Club judokái is 
meghívást kaptak. 
 Nagy csapattal, összesen 16 
fővel vágott neki az egyesület 
a versenynek, ahol végül kivá-
ló eredményeknek, gyönyörű 
akcióknak, dobásoknak örül-
hettek. A csapat üllői judokái: 
Varga Gábor 32 kilogrammban 
a döntőig menetelt, ahol csak 
hosszabbítással tudta őt le-
győzni csapattársa, aki a súly-
csoport tavalyi magyar bajnoka. 
Papp Levente 55 kilogrammo-
sok között szintén a döntőig 

ment, amit nagyon ügyesen 
végigdolgozva, az edzői utasí-
tásokat betartva megnyert, így 
megszerezte élete első arany-
érmét.
 Drapály Dániel a 26 kilogram-
mosok között derekasan helyt-
állt, pedig nem kevés mínusszal 
indult a többiekkel szemben 
(2kg), sajnos az első küzdelem-
nél egy gyors ippon vereséget 
szenvedett, egy tőle rutinosabb 
versenyzőtől, és egy kicsit ked-
veszegetten küzdött tovább, a 
bronzérmet hozta haza.
 A verseny kiváló alkalom 
volt a tapasztalatszerzésre, ver-
senyzésre, a sportolók tudá-
sának lemérésére idegen kör-
nyezetben, de az eredmények 

láttán az egyesület bizakod-
va várhatja az idei év további  
megmérettetéseit. 
 Eredmények: Papp Leven-
te I. hely, Varga Gábor II. hely, 
Drapály Dániel III. hely.
 Gratulálunk minden judo-
kánk nak!
 Aki kíváncsi ránk, és szeret-
né kipróbálni a judót, szeretet-

Érmekkel tértek haza

tel várjuk edzéseinken. Kedden 
a sportcsarnokban 17 óra 15-
től, valamint pénteken az álta-
lános iskolában 18 órától. Az 
első edzés ingyenes! Továb-
bi információ Papp Erzsébet: 
20/432-5421 vagy Csík Attila: 
70/424-4784
 Mindenkit szeretettel várunk!

Papp Erzsébet

H. Csapatok M. Gy. D. V. Gólok GK. Pont 
1. Dunaharaszti 13 8 3 2 20:11 9 27
2. Tököl VSK 13 7 4 2 26:14 12 25
3. Nagykőrös 13 7 4 2 27:18 9 25
4. Monor SE 13 7 2 4 24:15 9 23
5. Üllő SE 13 7 2 4 22:25 -3 23
6. Gyula 13 6 4 3 21:11 10 22
7. FC Dabas 12 6 1 5 22:17 5 19
8. Soroksár SC 13 4 5 4 15:14 1 17
9. Mórahalom 13 4 3 6 19:19 0 15

10. Kecskeméti TE II 13 4 2 7 20:25 -5 14
11. Vecsés FC 13 4 2 7 19:26 -7 14
12. Makói FC 12 2 5 5 15:20 -5 11
13. Tisza Volán SC 13 2 3 8 8:21 -13 9
14. H.mezővásárhelyi 13 0 4 9 7:29 -22 4

Kell egy csapat – Üllönek már megvanÙ

Az Üllő SE második sze-
zonját tölti a nemzeti 
bajnokság 3. osztályá-

ban, ahol már az első idényben, 
a feljutást követően is dereka-
san helytállt. A sikeres szerep-
lés elsősorban a megújult ve-
zetésnek, Peller Gábor edző 
szak tudásának és a gondosan 
összerakott játékosállomány-
nak köszönhető. A téli szünet-
ben sem gyengült a gárda, egy-
ben maradt a játékoskeret, sőt 

néhány ígéretes tehetségű fia-
tal igazolásával még frissült is a 
csapat. 
 Az egyesület jövőjét illető-
en komoly előrelépés volt 2012-
ben, hogy egy pályázatnak 
köszönhetően sikerült a vezetés-
nek feltöltenie 9,5 millió forinttal 
azt a támogatási keretet, melyre 
jogosultságot szerzett az Üllő SE. 
A gazdasági társaságok nyere-
ségadójából összejött támoga-
tásnak máris rengeteg helye van. 

A pénzből beszerzett eszközök 
és felszerelések jelentősen javít-
hatják a csapat komfortérzetét, 
ami hozzájárulhat a további si-
kerek eléréséhez. A támogatás-
ra a 2011-ben elfogadott, úgyne-
vezett sporttámogatási törvény 
biztosított lehetőséget, mely 
alapján a látvány-csapatsport-
ágakat támogathatják a  nyere-
séges vállalatok, a támogatásért 
cserébe pedig társasági adó-
kedvezményben részesülnek. 
Így mindenki jól jár: a vállalatok 
olyan pénzt fordíthatnak támo-
gatásra – ha úgy tetszik jótékony 

célra –, melyet amúgy adóként 
az államnak kellene megfizet-
niük, a sportegyesületek pedig 
plusz pénzhez jutnak az ínséges 
gazdasági időkben. A helyzet pi-
kantériája, hogy az üllői labdarú-
gást egyetlen helyi nagyvállalat 
sem támogatta – pedig van be-
lőlük néhány a várost körülvevő 
logisztikai központokban. 
 Az Üllő SE vezetése biza-
kodva vág neki a tavaszi idény-
nek. Király Zoltán, az egyesület 
elnöke elmondta, elsődleges 
céljuk, hogy az 1-5. helyek va-
lamelyikére odaérjen a csapat, 
és kiharcolja a bennmaradást 
a jövőre jelentősen átalakuló 
NBIII-ban. Amire – elnézve az 
egyesületet igazgató szemé-
lyek, a szakmai stáb és a játéko-
sok hozzáállását – meg is van 
minden esélyük.   

Varga Norbert

Március 10. 14 óra 30 Üllő SE– 
FC Dabas, 16-án 15 óra Tö-
köl VSK–Üllő SE, 24-én 15 óra 
Üllő SE–Soroksár SC, 30-án 15 
óra Nagykőrös–Üllő SE 

Mérkőzések

Ù
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Tavasztól jöhet az ellenőr
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy Üllő köz-
igazgatási területén, 2013 tavaszán az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 
42/B. §-a alapján  ebek összeírására  kerül sor a jog-
szabályban meghatározott adattartalommal.

Farsangi napok az iskolában
Farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak elnevezése, amelyet hagyományosan 
a vidám lakomák, bálok, mulatságok, nép-
ünnepélyek jellemeznek.
 Idén az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában is ennek szellemében rendeztük meg 
tanulóinknak a farsangi mulatságot. Febru-
ár elsején az 1-2., február 8-án a 3-4. évfo-
lyamosok vehették birtokba a színpadot. 
 Bálunkat zenés, jelmezes felvonulással 
kezdtük. Ezután következtek az osztályok 

színvonalas produkciói, amelyek fokozták 
a hangulatot. Itt szeretnénk megköszönni 
a 4.b, 4.z/a, és a 4.z/b osztálynak a fellépést.
 A tanító nénik segítségével interaktív 
daltanulásra, táncversenyre is volt lehe-
tőség, a gyerekek nagy örömére. A legna-
gyobb sikert a táncház aratta, ahol min-
denki kedvére mulathatott.
 Gyermekeink és pedagógusaink azóta is  
mosolygós arccal, élményekkel telve gon-
dolnak vissza ezekre a délutánokra.

 Szervezők

A fenti jogszabály szerint 
a települési önkormány-
zatoknak ebrendészeti 

feladataik elvégzése érdeké-
ben, és a veszettség elleni ol-
tás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel, három 
évente legalább 1 alkalommal 
ebösszeírást kell végezniük.
 A települési önkormányzat 
az összeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védel-
me, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak haté-
kony ellátása céljából.
 Az eb tulajdonosa, vagy az 
eb tartója az ebösszeíráskor 
köteles az adatlapon feltün-
tetett adatokat a települési 
önkor mányzat rendelkezésére 
bo csátani. Az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. Az a kutyatulajdo-
nos, aki az adatszolgáltatási kö-
telezettségének nem tesz ele-
get, az állatvédelmi bírságról 
szóló kormányrendelet alapján 
ebenként minimum 30  000,- Ft 
bírsággal büntethető. 
 Az összeírás célja az eb nyil-
vántartás elkészítése és az oltat-
lan ebek kiszűrése.

Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni, a nemleges 
nyilatkozatot is be kell küldeni. 
Az összeírást az önkormányzat 
megbízólevéllel ellátott meg-
bízottja végzi, aki személyesen 
felkeresi valamennyi ingatlan 
tulajdonosát.

 Tájékoztatjuk továbbá az 
ebtartókat, hogy jogszabály-
változás miatt 2013. január 
1-jétől a négy hónapnál idő-
sebb eb csak transzponderrel 
(mikrocsippel) megjelölve tart-
ható. Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény sze-
rint az eb transzponderrel tör-
ténő megjelöléséért legfeljebb 
3500 forint kérhető az állat tar-
tójától, amely magában foglal-
ja a csip árát, a beültetés díját 
és az adatbázisba történő re-
gisztráció díját. Nem tartalmaz-

za viszont az eb orvosi vizsgá-
latának és érzéstelenítésének 
költségét.
 Ezért kérjük, hogy szívesked-
jenek a mikrocsippel még nem 
rendelkező ebeket mielőbb ma-
gán állatorvosnál megjelöltet-
ni.  A transzponderrel megjelö-
lés megtörténtét az azt elvégző 
ma gánállatorvos az oltási könyv 
ki töltésével, aláírásával és bé-
lyegzőjével igazolja. 
 Az eb transzponderrel tör-
tént megjelölését követő 8 na-
pon belül a beavatkozást végző 
magánállatorvos regisztrálja az 
állat adatait az országos elektro-
nikus adatbázisban.
 Ezek alapján 2013. janu-
ár 1-jétől a négy hóna-
posnál idősebb, transz-
ponder rel nem jelölt 
ebről a jegyző és a ma-
gán állatorvos köteles 
jelentést tenni a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal 
felé. 
 A jogszabály elő írja azt is, 
hogy a ma gán állatorvos az eb 
vizsgálata, kezelése, veszett-
ség elleni oltása előtt köte-
les ellenőrizni, hogy az állat 
transzponder rel jelölt-e? Ve-
szettség ellen csak transz -
pon derrel megjelölt eb 
oltható, továbbá az állat-
védelmi bírságról szóló 
kormányrendelet alap-
ján minimum 45 000,- 
Ft bírsággal bün-
tethető az, aki a 
csipezést nem 
végezteti el. 
 

Kiemelten fontos, hogy a már 
korábban mikrocsippel meg-
jelölt, de az adatbázisban nem 
szereplő eb adatait annak tar-
tója minél hamarabb regiszt-
ráltassa magánállatorvossal az 
a datbázisban. A regisztráció dí-
ja állatonként 200 forint. Ezt kö-
vetően az eb tulajdonosa kö-
teles minden adatváltozást 8 
napon belül bejelenteni. Példá-
ul, ha megváltozik az állat tulaj-
donosa, vagy az állat tartási he-
lye, illetve ha  elpusztul az állat. 
Az adatváltozások bejelentése 
további díjfizetési kötelezett-
séggel nem jár.

nfo

Kiemelten fontos, hogy 
a már korábban mik-
rocsippel megjelölt, de 
az adatbázisban nem 
szereplő eb adatait an-
nak tartója minél ha-
marabb regisztráltas-
sa magánállatorvossal 
az a datbázisban.
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Nőnapi meghívó

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

Iskola
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
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

Kirándulás  
a csíksomlyói búcsúra
Egyhetes kirándulást szervezünk Csíksom-
lyóra, május 14-20 között. Szállás falusi tu-
rizmusra berendezett fürdőszobás magán-
házaknál.
 Ellátogatunk Marosvásárhelyre, Szová-
tá ra, a parajdi sóbányába, Gyergyószent-
miklósra, a Gyilkos-tóhoz, és a Békás-szo-
roshoz. Szombaton pedig a csíksomlyói 
búcsúra. 
 Részvételi díj: 49  000 forint, mely tartal-
mazza a reggelit, a vacsorát, a szállást, és a 
buszköltséget. Előleg: 20  000 forint.  
 Indulás Üllőről, a takarékszövetkezet 
parkolójából. 
 Érdeklődni: Szabó László
 06-20/386-0828 

„Megírlak, mert tied a múlt, a jelen , a holnap,
Megírtam volna akkor is, ha nem lett volna 
Nőnap…”
Kedves hölgyeim, nők, csajok… Mindnyá-
jatokat szeretettel várjuk március 8-án, 14 
órára a Közösségi Házba, hagyományos 
Nőnapi rendezvényünkre.
 Nyugodtan hozzátok el kedvesetek, pá-
rotok, férjetek, akár ellenségeteket is!
 Reméljük, hogy műsorunk emelkedett, s 
ugyanakkor vidám perceket is szerez majd.
 A nőnapi köszöntőt Fehér Imre alpolgár-
mester úr mondja.

Vámos Éva

Kamarazenei 
fesztivál
Immár 15. alkalommal ren-
dezik meg a Harmónia 
Zene iskola kamarazenei 
fesz tiválját. Ahogy Hofbauer-Mezei Márta 
igaz gatónő fogalmazott, a zeneiskola egyik 
fontos feladata és hivatása, hogy a növen-
dékekkel megismertesse és megszerettesse 
a kamarazenét. Ezért másfél évtizede az in-
tézmény egyik kiemelkedő programja a ka-
marazenei koncert, amely a növendékek kö-
zött zajló hangverseny is egyben. 
 Az este folyamán megannyi klasszikus 
mű csendül fel a zeneiskola tanulóinak 
előadásában. 
 XV. Kamarazenei fesztivál, március 
14. 16 óra, Harmónia Zeneiskola hang-
versenyterme

Biztos, hogy nem véletlen, hogy első mon-
dókáink egyike így kezdődik: „Egyszer volt 
egy kemence…”
 A kemence: az otthon melege, a frissen 
sült kenyér illata, a család egysége.
 Az Üllői Közösségi Házban megrende-
zett Kemenceépítő tanfolyam 1 hetes. Áp-
rilis 8-án kezdődik. Hétfőtől péntekig, este 
7 órától az elméleti ismeretek elsajátítása a 
cél. Ekkor áttekintést kapunk a kemence-
építés ősi történetéről, megismerkedünk a 
különböző kemencék felépítésével, irány-
mutatást kapunk, hogy milyenek egy jó ke-
mence műszaki paraméterei. 
 Hétvégén érkezik el a tanfolyam legiz-
galmasabb része. A résztvevők a közössé-
gi ház udvarán saját kezükkel felépíthetik 
életük – valószínűleg első – kemencéjét.
 A tanfolyam díja: 25.000 Ft/fő.
 Igyekezzen, mert csak 10 fő jelentkezé-
sét tudjuk elfogadni!
 Jelentkezni a közösségi házban, vagy a 
321-933-as, illetve a 06-20/ 991-0985-ös te-
lefonszámokon lehet.

Kemenceépítés

Apróhirdetések

Húsvéti 
„Bütykörészés”
A húsvét a keresztények egyik legfonto-
sabb ünnepe, a Krisztus-központú kalen-
dáriumközponti főünnepe. A Biblia szerint 
Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a 
harmadik napon, vasárnap feltámadt. Ke-
reszthalálával nem szabadította meg a vi-
lágot a szenvedéstől, de megváltotta min-
den ember bűnét, feltámadásával pedig 
győzelmet aratott a halál felett. 
 A húsvét a tavasz eljövetelének ünnepe 
is. Idén március 31-én, és április elsején ün-
nepeljük. Melyikünk ne keresné azt az apró, 
pici ajándékot, ami az életről szól? Egy bar-
kaágat, egy hímes tojást, valami apró figyel-
mességet… 
 Több éves hagyományt folytatva, a 
Közösségi Házban ismét lehetősége nyí-
lik, hogy elkészítse szeretteinek ezeket az 
apró figyelmességeket. Például ajtó-, asz-
taldíszeket, képeslapokat, ültető-kártyákat, 
hímes tojásokat, nyuszikákat, apró, de sze-
mélyre szóló ajándékokat.
 Március 25-én, hétfőn, 17 órától Húsvé-
ti „Bütykörészés” lesz a Közösségi Házban.
Belépő nincs. Minimális anyagköltség fi-
zettetik. Ollót, metszőollót, ha tudsz, hozz 
magaddal!

VÉ

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

Gyömrőn vagy környékén családi házat 
vagy lakást keresek. Kukucska Bea, 
tel.: 06-20/213-0953

Eladó Opel Corsa. Tel.: 06-20/326-6487
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Ezután elkezdődtek a sváj-
ci rendszerű, számítógépes 
sorsolású, 9 fordulós partik, 

amelyek sok izgalmat és meg-
lepetést tartogattak játékosok-
nak és nézőknek egyaránt. A ver-
senyt meglátogatta Kiss né Szabó 
Katalin polgármester asszony és 
Fehér Imre alpolgármester úr is.
 Délután 14 órakor ebédszü-
netet tartottunk és elfogyasz-
tottuk a finom ebédet. Ebéd 

Sakk-matt
Az Üllői Általános Ipartestület – az Üllő SE-vel kö-
zösen – idén januárban 12. alkalommal rendez-
te meg sakkversenyét. A XII. Üllői Sakk Kupának, 
a hagyományokhoz híven, ismét a Jobb-1 kávé-
zó adott otthont. A verseny reggel fél 9-kor, re-
gisztrációval kezdődött,15 felnőtt és 5 ifjúsági 
versenyző nevezett a megmérettetésre. A verseny-
zőket Botlik Béla az Ipartestület tiszteletbeli elnö-
ke köszöntötte, majd megnyitotta a versenyt.

után, 15 órakor következett az 
eredményhirdetés.
 Az első helyezett – immár az 
egymást követő 3. alkalommal 

– ismét Ifj.Botlik Béla lett. Így a 
Kismarosi József által felajánlott 
vándorkupát, a szabályoknak 
megfelelően, véglegesen el-
nyerte.
 Az első három helyezett ok-
levelet, kupát és érmet, illetve 
a versenyt támogatók által fel-

A  XII. Üllői Sakk Kupa 
hivatalos végeredménye

Hely. Név pont
1. Ifj. Botlik Béla 9 

2. Babusa József 7 

3. dr. Körmendy György 6 

4. Róth Kornél 6 

5. Dari Tamás 5 

6. Szimcsák István 5 

7. Dömötör József 5 

8. Holló József 5 

9. Szabó Balázs 5 

10. Béki Gábor 4,5 

11. Krivényi Zoltán 4,

12. Király Zoltán 4 

13. Schidt György 2,5 

14. Jászter Zoltán 2 

15. Tóth Péter 2

Az ifjúsági csoport 
végeredménye

Hely. Név pont
1. Botlik Bence Béla 10 
2. Szeghalmi Tamás 7
3. Tóth Kristóf 4.5 
4. Tóth Richárd 4.5
5. Berénkei Soma 3

ajánlott ajándékot, a többi ver-
senyző pedig oklevelet kapott. 
Gratulálunk a versenyzőknek!
 Az ifjúsági csoport élén, édes-
apja nyomdokaiba lépve, Bot lik 
Bence Béla végzett. Az ifik nyere-
ménye érem, oklevél, pen drive 
és csokoládé. Gratulálunk az ifjú-
sági versenyzőknek!
 A díjakat Botlik Béla és Kere-
zsi Sándor elnökök adták át.
 Ezúton is szeretném, meg-
köszönni a versenyzőknek a si-
keres részvételt!
 A verseny fő támogatója az 
Üllői Általános Ipartestület és 
az Üllő SE volt. További támo-
gatók Giliga Zsolt (H.E.M.Kft), 
Krivényi Zoltán , Litsauer Antal és 
Kaszli János urak voltak. Köszö-
net Fábián Lászlónak (Gyöm-
rői sakk klub) aki a sakkot és a 
sakkórákat kölcsönzi több éve, 
Seprűs Pálnak a Jobb-1 kávé-
zó tulajdonosának, aki biztosít-
ja a helyiséget, Anikónak az íz-
letes ebédért, Méhes Magdinak 
a finom süteményekért és min-
denkinek, akik valamilyen for-
mában hozzájárultak a sakkver-
seny sikeres lebonyolításához.

Méhes Magdi 

Hirdetés

Sakkozó ifjúságÙ

A legjobbak: Babusa József, ifj. Botlik Béla és dr. Körmendy György Ù

Nálunk az áron kívül a megbízhatóság is fontos!

Tel.: 06-30/914-1497, 06-20/558-2725, 06-20/558-2707  •  Tel./Fax: 06-29/341-668   
www.mixen.hu  •  e-mail: mixen@mixen.hu
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kedvezménnyel
50%

 * AJTÓ * ABLAK

Érvek mellettünk:

-  6 légkamra a kiváló hőszigetelésért
-  Mélyen ülő üveg hatására nincs körben 

páralecsapódás
-  76 mm széles profil és acélmerevítés a  

megfelelő statikáért
-  ROTO NT vasalatrendszer   

a magasabb biztonságért
-  Fehér alapszínen kívül rendelhető fa mintá-

zatú, ill. különleges színű profilbevonattal 

Új típusú 
 műanyag  

redőny

5600 Ft/m2

Szezonnyitó 
akció!

Üzletünket megtalálhatja Gyálon a Kőrösi és Vecsési út találkozásánál a CBA élelmiszer áruházzal szemben. Gyál, Vecsési út 2. • Nyitva tartás: H-P. 8-16h  

Akció meghosszabbítva: 2013. 03. 31-ig 
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Impresszumi

Összekovácsoló 
erő a gyermek
Új közösségi helyszínt adtak 
át Üllőn. Elismerésben része-
sült az Üllői Református Egy-
házközség Baba-Mama köre. 

SZIKI Szépség
szalon

•  Női, férfi, gyermek 
fodrászat (Matrix 
hajfestékekkel)
•  Szolárium sexi kakaó 

csövekkel (80 Ft/perc)
•   Infra szauna  

(1/2 óra 900 Ft)

Figyelem: az üzletbe 
kozmetikust keresek!
Érdeklődni: 06-70/6216-819

Bejelentkezés: 
ERŐS MÓNIKA:  06-30/863-94-14

Szeretettel várom régi és új vendégeimet 
szalonunkba a következő szolgáltatásokkal:

Üllő, Kocsis Sándor utca 2. 
(Városi Sportteleppel szemben)

Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

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

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.

1 kezelésnek 3 hatása van (fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van (zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Február 1-től március 31-ig 3  000 Ft/alkalom bérletáron vehető igénybe.

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

Edzz napi 10 percet FLABELOSSZAL és hozd magad formába 4-6 hét alatt!

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

A tavaly július óta havi rendszeresség-
gel működő baba-mama foglalko-
zásokon alkalmanként 8-10 fő vesz 

részt, akik mára már baráti közösséggé ko-
vácsolódtak. A baba-mama kör a Család-
háló online magazin által kiírt pályázaton 
indult, és nyerte el a Családháló pont cí-
met, illetve az ezzel járó 50 000 forint ér-
tékű „babasarkot”, melyet február 28-án, 

családias hangulatban vehettek át a baba-
mama kör tagjai. 
 Az eseményt Kun Mária református lel-
kész nyitotta meg. Beszédében hangsú-
lyozta a család fontosságát, melyben a 
gyermekvállalás által erősödhet a szere-
tet és összetartozás érzése. – Ittlétünk mu-
tatja, hogy számunkra is fontos a család, a 
gyermekek pedig erősítik az egymáshoz 
való kötődésünket, nem csak szűken vett 
családunkban, hanem tágabb közössé-
günkben is – zárta gondolatait Kun Mária. 
 A Családháló pontot Gesztes Olympia, 
a Családháló pontok koordinátora adta át. 
Köszöntő beszédében kiemelte, az pályá-
zat elbírálásakor az döntött Üllő mellett, 

hogy a pályázati anyagban leírták: a baba-
mama kör vállalja a Családháló pont kiala-
kításával járó további felelősséget, és min-
dent megtesz a közös célért, a családok 
megsegítéséért. 
 Az eseményen Rétvári Bence a Keresz-
ténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke, 
parlamenti államtitkár is részt vett. 
 A gyerekek örömmel vették birtokba a 
református gyülekezeti teremben kialakí-
tott „babasarkot”. 

varga
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Köszönet 1000  
kankalinnal

Hirdetés

Kispesten 
bevezetett 
fodrászüzletben 
műkörmös 
álláshely  
bérbeadó 
20  000 Ft/hó-ért. 
Telefon: 
06-30/467-7216

Egyedi méretek elkészítését is vállaljuk. 

                                
                            Díjmentes árajánlat-készítés.

Barbara 
bútorbolt Nyitva: H-P: 8-16, Szo: 8-12

Telefon: 06-29/448-039, 06-20/9682-002 
www.barbarabutorbolt.hu  
czakogybutor@citromail.hu

Tápiószecső, Deák Ferenc u. 7.

Üzletünkben választhat:

Szekrénysorokból • Étkezőkből • Gardróbokból • Székekből

Ágykeretekből • Asztalokból • Ágyneműtartókból 

Tálalószekrényekből • Matracokból • Konyhabútorokból

Kárpitozott bútorok:

Ülőgarnitúrák • Sarokülők • Kanapék  

Franciaágyak • Fotelek • Gyerekágyak

Konyhabútor:  Konyhablokkok,  

elemes konyha, nagy méret- és színválaszték.

77  900 Ft

ines
kanapé

78   300 Ft

London
étkező

6 személyes

90   000 Ft

AdA konyha 
(240 cm)

131  600 Ft

BEMUTATÓBÚTOROK 
KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!

10-20-30-
40-50 % 

AKCIÓ!
Kétméteres konyhablokk munkalappal 
mosogató nélkül 62   000 Ft helyett 52   000 Ft.

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

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   

Tavaszváró  
akciók a Market 
Centralban!

TAVASZKÖSZÖNTŐ

DUPLA PONT
AKCIÓ
2013.03.07-20.

300 Ft 
= 2 PONT

tavaszi_duplapont_A2.indd   1 2013.02.22.   10:04

A JYSK-ben március 13-ig minden függöny és 
díszpárna 30-50% kedvezménnyel kapható!

Az akciók további részletei és feltételei az üz-
letek honlapján olvashatók!

A Market Central Ferihegy és a Praktiker nő-
napon virággal kedveskedik a hölgyvásárlók-
nak. Személyesen talán nem ismerjük egy-
mást, de március 8-án, nőnapon szeretném 
köszönetemet kifejezni Önnek, aki egész évi 
bizalmával és hű ségével hoz zájárult ahhoz, 
hogy a Market Cent ral Ferihegy olyan be-
vásárlóközpont legyen, amilyennek a terve-
zésekor megálmodtuk. Egy hely, ahol a nők 

– legyenek fiatalok, kisgyermekesek vagy 
idősek – kellemes környezetben a legjobb 
ár/érték arányú szolgáltatásokat és terméke-
ket élvezhetik Pest megye délkeleti részén. 
Munkatársaimmal együtt várom március 
8-án, délután 3 és este 7 óra 
között, hogy nőnap 
alkalmából, a Mar-
ket Central és a 
Praktiker kö-
zös ajándé-
kaként át-
adhassuk 
Önnek az 1000 kan-
kalin egyikét.

Temesi Katalin, 
 üzemeltetési vezető

Ahogy minden hétvégén, így most is érde-
mes ellátogatni a környék legnagyobb be-
vásárlóközpontjába, hiszen ismét kedvezmé-
nyesen vásárolhatunk több üzletben!

 Az Energofish pecapláza a Black Spider 
feeder szettet 42 990 Ft helyett 24 990 Ft-ért 
kínálja. Tartalma: kevlár bevonatú bot, 5+1 
csapágyas orsó, különleges színű pontyozó 
zsinór, merítóháló, extra erős pontyhorog, 
botzsák két rekesszel, oldalzsebbel.

Market Central Ferihegy
Cím: Vecsés, Fő út 246-248.
Nyitva tartás: Tesco: 0-24, üzletek: hétfőtől 
szombatig 10-12, vasárnap 10-18 óráig. 
A Mar ket Centralban lévő üzletek leg-
frissebb akciókiért láj kol jon bennün-
ket a Face bookon (facebook.com/
MarketCentralFerihegy).

Mikor? Hová?

Ù
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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.

2230 Gyömrő, Üllői út 21. GyÁrtÓ ÜZEm ÉS BEmUtAtÓKErt   
Tel.: 06-30/210-5411; 06-30/446-6005

mONOr, 4-es főút 34-es km-nél 
a gyalogátkelőhellyel szemben, a rendőrlámpánál

Tel.: 06-30/249-9250
www.mikeslabrador.hu

Labrador-Gránit Kft.

MINŐSÉGI GRÁNIT SÍREMLÉKEK MAGYAR GYÁRTÓTÓL!
SZÉLES FORMA- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ!

Gránit síremLéKeK
Párkányok, konyhapultok, lépcsők

Aktuális akciónkról érdeklődjön telephelyeinken vagy honlapunkon!
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Akciós árak március 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

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

Sertéstepertő

Ft/kg

1490,-Egész csirke

Ft/kg

629,-

Kacsafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-

Paprikás diák, 
pokolian csípős 

szalámi
Ft/kg

1690,-

Kockázott 
marhahús

gyf.
Ft/kg

1490,- Májas és 
véres hurka

Ft/kg

599,-

Pulyka
alsócomb

Ft/kg

490,-Ladányi 
kolbász

Ft/kg

1190,-

csirkemell
csontos

Ft/kg

950,-

Pulyka-
mellfilé

Ft/kg

1390,- Pulyka-
párizsi

Ft/kg

450,-

Hekktörzs
gyf.

Ft/kg

799,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,-Füstölt
hátsócsülök

Ft/kg

899,- 

Sertés 
darálthús

Ft/kg

850,-Grillkaraj

Ft/kg

1390,-




