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Üllői
Árpád-díjasunk

Az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola zenetago-

zata 2013 decemberében ün-
nepelte indulásának 55. év-

fordulóját, melyre ünnepi 
koncerttel és az intézmény 
saját alapítású elismerésé-

nek, az Árpád-díjnak az át-
adásával emlékeztek. Ezt a 

tagozat egykori alapítói kö-
zül Kriskó Jánosnak adták át.

Részletek a 10. oldalon

  

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendezett ünne-
pi műsort – a hagyományok-
nak megfelelően – idén is a 
Közösségi Házban tartották 
meg. A Kenderes Néptánc-
csoport, Gábor Tünde nép-
dalénekes és a megzenésített 
versekkel készülő Kávészünet 
Együttes színvonalas előadá-
sai várták az érdeklődőket.

Részletek a 3. és a 8. oldalon

Mire költene, ha 
képviselő lenne?

Ülésteremből 
jelentjük

A városi  
könyvtár hírei

Új vezetőségi 
tag az Üllői SE-nél

Szépkorúak 
köszöntése

Kormányablak 
nyílt Vecsésen

Kinyílott 
a rózsa…
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A magyar kultúra napja
Hagyományosan a Közössé-
gi Házban rendezték meg a 
színvonalas ünnepi műsort. 

A Kenderes Néptánccsoport megint 
ma gasabbra emelte a mércét előadá-
sával, csak köszönni lehet. A fiatal Gá-

bor Tünde archaikus népi énekekkel nyűgöz-
te le közönségét, ritka élményt nyújtva. A 
Kávészünet Együttes valódi rendhagyó iro-
dalmi órával tisztelte meg az ünnepet. Meg-
zenésített versekkel az egész magyar iro-
dalmon átkóboroltak, rajongóik örömére. A 
hangulat, a közönség egészen családias volt. 
Aki nem jött el, sajnálhatja.
 Kondás Imre önkormányzati képviselő 
megnyitójából idézünk:    
 „Az eddigi, közkívánatra rövid és politika-
mentes bevezetőkben többnyire történelmi 
évfordulókról emlékeztem meg. Most nem 
találtam alkalmas nemzeti évfordulót, bár 
biztosan van. Lehetne szó Dózsa Györgyről 
1514-ből, az I. világháborúról 1914-ből, a holo-
kausztról 1944-ből vagy az ország megszállá-
sáról, ugyancsak 1944-ből. Most inkább visz-
szatérek az eredethez, Kölcsey Hymnus-ához. 
Így, ebben a csődöt mondott multikulturá-
lis világban is ma még megemlékezhetünk 
a magyar kultúra napjáról. A témaválasztás-
nak vannak más okai is. Ezek igazán a kul-
túrához kapcsolódnak. Az egyik egy filmél-
mény, Jeleniczki István Az igazság soha nem 
késő címmel, az utóbbi évtizedek történése-
iről, a nemzet ellen elkövetett bűnökről. En-
nek alapgondolata, az én nézetemben meg-
egyezik a Hymnus alapgondolatával. Hajh, 
de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. A 
bűnt, ha nem követi bűnbánat, bűntudat, ak-
kor nem lehet bűnbocsánat, de akkor ideje 
van a büntetésnek.
 A másik egy olvasmányélmény. Európa 
végnapjairól írt könyvet egy magyar tudós, 
Pokol Béla. A kötetben 2050-re tekint elő-
re. A magyar lakosság elöregszik és körül-
belül 7 millióra csökken, ennek egyharma-
da nem integrálódik, 
nem is képes rá. Kis-
nyugdíjasok, kevés 
aktív dolgozó, nö-
vekvő létszámú el-
látatlan tömegek 
néznek egymással 
farkasszemet.  Ne vi-
gasztaljon bennün-
ket, hogy ez összeurópai gond lesz. Poko-
li tehát a jóslat. Hogy jön ez a Hymnus-hoz? 
Kétszáz éve Herder német filozófus megálla-
pítása rémítette meg a gondolkodó magya-
rokat. Azt írta, hogy a magyarság az ország 
kisebbik részét fogja alkotni és nyelvükkel is 
alig találkozunk majd. Ez volt akkor az úgyne-

vezett herderi jóslat. 
Kölcsey erről így írt 
egy másik művében. 
Más hon áll a négy 
folyam partjára, Más 
szózat és más keblű 
nép.
 Kölcsey Ferenc a 
Hymnus-t 1823. ja-
nuár 22-én fejezte 
be. Ha ekkor meg-
jelent volna és nem 
dugja el 6 évre az író-
asztal fiókjába, akkor 
ez lett volna a törté-
nelmi korszakhatár.  
A re formkor kezdete.
     A reformkor a nem-
zetteremtés kora volt. 
Németh László a XX. század nagy gondol-
kodója sorolta valahol a nemzetfenntartó-
nemzetalkotó erőket. A közös nyelv, a közös 
sors, a történelem, a közös kultúra, a val-
lás már az ókori görögök óta. Ezért jelképes 
az, ahogy 1844-ben Erkel Ferenc beküldte a 
Hymnus megzenésítésének pályázatát. Érde-
mes idézni. Itt az írás, forgassátok. Érett ésszel, 
józanon. Kölcsey. Ez volt a mottó. Az ajánlá-
sa: Deák Ferencz Úrnak Tisztelettel. Deák, Er-
kel Kölcsey. A három nagy névvel együtt az 
egész korszak a reformkor.
 A Hymnus évfordulókkal kötődik 2014-
hez. Erkel 1844-ben megzenésíti a költe-
ményt. Először szólal meg a Hymnus színház-
ban 1844-ben, és ugyanebben az évben szólal 
meg először társadalmi ünnepélyen, mint va-
lóságos nemzeti  hymnus. Egyházi ünnepsé-
gen is 1844-ben szólal meg először, nyomta-
tásban is ekkor jelenik meg a kottája is.
    A Hymnusnak megvan a maga sorstörténe-
te is. Tiltották, de énekelték, aztán újra tiltot-

ták és újra énekelték. Azután csak hallgattuk. 
Most újra énekelhetjük.
 Kölcsey Ferenc a régi korokról szólva a saját 
korának üzent. Az ő régi üzenete nekünk szól.
 Hányszor támadt tenfiad/Széphazám 
kebledre,/S lettél magzatod miatt/Magzatod 
hamvvedre! ...Szertenézett, s nem lelé honját 
a hazában…, Vár állott, most kőhalom. Ezek 
most is értelmezhető megállapítások. Törté-
neti tartalommal megtölthetők, kinek-kinek 
a saját világlátása szerint.
 Mindezek mellett és ellenére osztozzunk 
Kölcsey derűlátásában! Megbűnhődte már 
e nép/A múltat és jövendőt. Ezért megáld-
ja az Isten a magyart, ezért nyújt feléje védő-
kart, ezért szánja meg Isten a magyart. Ezért 
kérhette Kölcsey, hogy Isten áldjon meg ben-
nünket jó kedvvel, bőséggel. Mert megbűn-
hődtük már a múltat, sőt a jövendőt is, ezért 
kérhetjük mai szóhasználattal, hogy bősé-
ges szerető jóindulatával áldjon meg az Isten 
bennünket.” nfo

Kölcsey Ferenc 
a régi korokról 

szólva a saját 
korának üzent.
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Költségvetést összeállítani sem családban, sem nagyobb közösség-
ben nem könnyű. Ahol nincs tele sem a ládafia, sem a kincstár, ott vala-
miről le kell mondani, sorbaállítani, ideiglenesen elhalasztani. De mi le-
gyen az, amikor mindenkinek más a fontos, sőt a legfontosabb?

Mire költene, miért lobbizna, 
ha képviselő lenne?

Olvasóinkat ezúttal ar-
ról kérdeztük: ha ön-
kormányzati képviselők 

lennének, s módjukban állna 
lobbizni egy feltétlenül megva-
lósítandó fejlesztésről vagy be-
ruházásról, számukra mi lenne a 
támogatandó feladat?
 Bárdon Emese felújítaná és 
korszerűsítené az orvosi rende-
lőt. Úgy látja, a felújított város-
központban kilóg a megszépült 
intézmények sorából a rendelő, 
de maga a helyi egészségügy is 
többet érdemelne annál, mint 
ami eddig jutott neki.
 Szomora István a kerékpár-
utak kiépítése mellett kardos-
kodna. Nagyon kellene egy bi-
cikliút végig a városon, de nem 
csak ott, hanem a forgalmasabb 
belső utcákban is – hangoztat-
ta. Szerinte ugyanis a biciklisek 
kényszerűségből a járdát fog-
lalják el, veszélyeztetve a gyalo-
gosokat, akiknek viszont amúgy 
is nehéz a dolguk, mert a járda 
nagyon sok helyen szűk, görön-
gyös, vagy éppenséggel nincs is 
egyáltalán. Szomora István úgy 
érzi, ezen mindenképpen vál-
toztatni kellene.
 Viola Ferencné arról be-
szélt, hogy már többször szó-
vá tette kifogásait és javaslatait 
az önkormányzati meghallgatá-

sokon, de eddig egyiknek sem 
volt foganatja. Ha képviselőként 
lenne rá módja, azért harcol-
na – mondta –, hogy a fiatalok-
nak legyen végre a szabadide-
jük hasznos eltöltésére alkalmas 
helyük a városban. Némiképp 
irigykedve nézi, hogy Vecsésen 
mennyire igyekeznek kedvé-
ben járni az ifjúságnak, miköz-
ben Üllőn céltalanul lötyögnek 
a gyerekek. S mivel nem talál-

nak értelmes elfoglaltságot ma-
guknak, kitördelik az oszlopo-
kat, letépik az utcanévtáblákat. 
Úgy tudja, a kultúrházban még 
egy pingpongasztal sincs – do-
hogott Viola Ferencné. A sport- 

vagy kulturális programokért ál-
talában fizetni kell valamennyit, 
amit a családok nem engedhet-
nek meg maguknak. 
 Kecskés Zoltánné babako-
csit ringatva felelte: ő az aka-
dálymentesítésre költene, ha te-
hetné. Babakocsival igen nehéz 
egyes helyekre bejutni – tud-
tuk meg tőle. A rendelő magas 
küszöbén ugyan még át lehet 
valahogy jutni, a védőnőkhöz 
ugyancsak, bár ott meg az ajtó 
szokott nyitáskor „visszarúgni”, 
de van, ahol próbálkozni sem 
érdemes, úgysem jut be a baba-
kocsi. Legfeljebb, ha markos és 
lovagias segítők vannak a közel-
ben. Járdák felújítására és építé-
sére is szánna pénzt – tette hoz-
zá –, egyes helyeken ugyanis 
olyan állapotban vannak a jár-
dák, hogy olykor attól tart, agy-
rázkódást kapnak a babák a 
gyerekkocsikban.
 Füstösné Hídvégi Julianna  
az egészségügyi ellátás bőví-
tését tartja fontosnak. Nagyon 
sok vizsgálat miatt kell minden-
felé utazgatniuk a betegeknek 

– mondta –, pedig ha valaki be-
teg, akkor ez sokszor nagyon 
nehezére esik. Ha ő képvise-
lőként valamilyen fejlesztésre 
adná a voksát, az mindenkép-
pen a rendelőintézet szolgálta-
tásainak kibővítése lenne – adta 
tudtunkra. 
 Bartha Aurélia nehezen ta-
lálta meg a választ kérdésünk-
re, amíg végül arra jutott, hogy 
a szegények megsegítését tar-
taná képviselőként a legfon-
tosabbnak. Felmérné, melyik 
családnak milyen támogatásra 
lenne leginkább szüksége, és 
ettől függően áldozna a ren-
delkezésére álló összegből arra, 
ami adott esetben megment-
heti, vagy könnyebbé teheti a 
rászorulók életét. Koblencz Zsuzsa

Bárdon Emese

Szomora István

Viola Ferencné

Kecskés Zoltánné Füstösné Hídvégi Julianna Bartha Aurélia

Felmérné, melyik 
családnak milyen tá-
mogatásra lenne leg-
inkább szüksége, és 
ettől függően áldoz-
na a rendelkezésére 
álló összegből arra, 
ami adott esetben 
megmentheti, vagy 
könnyebbé teheti a 
rászorulók életét.
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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 200 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
többmilliós 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

Üllő Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete januárban több al-
kalommal is tartott rendkívüli, va-
lamint rendes ülést, melyeken a 
városvezetők több, a közérdeklő-
désre számot tartó döntést hoztak.

Ülésteremből 
jelentjük Mint arról a januári újságban már olvashat-

tak, szolgáltatóváltás történt a lakossági hul-
ladékszállítás terén: 2013 december köze-
pétől a Saubermacher Magyarország Kft. 
helyett a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. szállítja 
el a kukák tartalmát. 
 A szolgáltatóváltásra azért került sor, 
mert megváltoztak a közszolgáltatás nyúj-
tására vonatkozó engedélyezési feltételek, 
és a Saubermacher Kft. nem felelt meg az 
új jogszabályi követelménynek, ezért fel-
mondta az önkormányzatunkkal kötött 
szerződését.
 A jelenlegi szolgáltató is csak ideigle-
nesen látja el ezt a feladatot, mert 2013 
novemberében a hulladékszállításra köz-
beszerzési pályázatot írtunk ki, melynek el-
bírálására még nem kerülhetett sor. 
 Azért láthatják mind a mai napig a volt 
szolgáltató autóját a város útjain, mert a 
Gerje Forrás Kft. a Saubermacher Kft. szállí-
tójárművét bérli.
 A kommunális hulladékszállítás rendjé-
ben változás nem történt, a szelektív-, illet-
ve zöldhulladék elszállításának időpontjairól 
az Üllői Hírmondó hasábjain és a város hiva-
talos honlapján, a www.ullo.hu nyújtunk tá-
jékoztatást. Üllő Városi Önkormányzat

Változások 
a lakosssági 
hulladékszállításban

Új gyepmester

Hosszas tárgyalást követően döntöttek 
a képviselők a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatósággal kötendő 

feladat ellátási megállapodás alapján, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást január 
1-jétől december 31-ig továbbra is biztosítják.
 A képviselők döntöttek a gyepmesteri 
tevékenység ellátásáról, amely érdekében 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.-vel szerződik Üllő.
 A településközpontban lévő Zsálya 
bisztrót február 1-jétől új bérlő üzemelte-
ti. A képviselő-testület a feladatra a KLLN 
Vendéglátóipari Bt.-t választotta ki.  
 Elfogadta a testület a közösségi ház 
2013. évi működéséről szóló beszámo-
lót. Az intézmény további folyamatos mű-
ködésének biztosítása érdekében a köz-
művelődési megállapodást 2015. március 
31-ig meghosszabbította a Colore 2000 
Bt.-vel.

 A testület döntése értelmében a MEBÉ 
Építész Bt. látja el a Babarózsa bölcsőde ka-
pacitásbővítését célzó beruházás műszaki 
ellenőrzését.  
 Az István utcai játszótérnél elbontják a 
meglévő kerítést, a helyébe pedig új deszka-
kerítés épül.
 A Liszt Ferenc utcában új csőáteresz (híd) 
tervezése vált szükségessé. A felaadattal a 
Geotronic Bt.-t bízta meg a testület.
 Hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszer-
zési eljárás keretében választhatják ki a város 
új Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, te-
lepülésfejlesztési koncepcióját, továbbá a te-
lepülésszerkezeti tervet és a helyi építési sza-
bályzatot megalkotó személyt, vállalkozást.
 A testület döntése alapján megvizsgálják 
az 5. háziorvosi körzet kialakításához szüksé-
ges műszaki és tárgyi feltételeket.
 Új bérlő – a G-Four Mérnöki és Szolgálta-
tó Bt. – üzemelteti tovább a Malom utca–Dó-
zsa György utca sarkon megépült gazdasági 
szolgáltatóházban lévő büfét.
 Januárban módosításra került Üllő Vá-
rosi Önkormányzat képviselő-testülete által 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, valamint a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról szóló többször mó-
dosított önkormányzati rendelete és a közte-
mető fenntartásáról, használatának rendjéről, 
üzemeltetéséről, a ravatalozó üzemeltetésé-
ről, valamint a szociális temetés rendjére vo-
natkozó szabályokról szóló önkormányzati 
rendelete. Almási Adrienn, ügyintéző

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy telepü-
lésünkön február 1-jétől a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
végzi a gyepmesteri tevékenységet.
 A kóbor ebekkel kapcsolatos bejelen-
téseket Tóth Gábor közterület-felügyelő-

A Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola eredetileg február 20-ára meghir-
detett tanári hangversenye február 25-
én 18 órától lesz megtartva a Közösségi 
Központban.
 A belépés ingyenes! Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Időpontváltozás a 
Harmónia zeneiskolában!

nél a 06-70/312-4134 telefonszámon vagy 
az üllői polgármesteri hivatal recepcióján 
a 320-011/100-as melléken lehet megtenni.
 A befogott állatokkal kapcsolatosan a 
szolgáltató cég által működtetett www.
varosuzemeltetes-gyal.hu honlapon talál-
nak információt.     

Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető



6 ÜllőiHírek

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

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2014. február 26-án 9.00-17.00

Ezt követték az oltárkép restaurálását, 
majd a falak megerősítését célzó sta-
tikai munkák, vagyis a falvarrás. Aztán 

a szentély belső munkálatai következtek: a 
megsüllyedt oltárépítmény rendbetétele, a 
beázott, tönkrement festés alól kikandiká-
ló eredeti mennyezetfreskó helyreállítása, 
a színes üvegablakok kijavítása, a szentély 
márványpadozatának elkészítése, illetve a 
falfestés.
 Kevéssel ezután a mennyezet boltozata-
inak megerősítése történt, majd a nem min-
dennapi feladat a templomhajó felújításával 
folytatódott, amely alatt a festő-restauráto-
ri munkák, a többi értékes üvegablak javítá-
sa, valamint az épület elektromos rendszeré-
nek teljes cseréje értendő.
 A hátralévő statikai beavatkozás során a 
további süllyedést megakadályozandó, föld-
alatti megerősítést kaptak a falak oszlopai, 
miközben a sekrestye is kifestésre került. Ám 
a falvizesedést csökkentő külső lábazati fel-
újításról sem feledkeztünk meg.
 Ebben az esztendőben pedig belefog-
tunk az Isten háza külsejének méltó rendbe-
tételéhez, hiszen a korábbi, 1986-os falfestést 
követően már nem kis idő telt el, amely követ-
keztében a vakolat több helyen már szemmel 
láthatóan rossz állapotban volt. A sárga szín-
re festett réteget a teljes felületről le kellett 
csiszolni, hogy a szükséges faljavítások után 
megkaphassa azt a színt, amelyet a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal által előírt falkutatás 

Kívülről is megújult 
a katolikus templom

az eredeti, vagy legalábbis ahhoz nagyon ha-
sonló színként jelölt meg. Ezzel egyidejűleg 
folytak a szakrestaurátori munkák, a negyed 
évezredes, kőből készült ajtó- és ablakkeretek 
rendbetétele, az erősen megkopott homlok-
zati szobrok felújítása, valamint az egyéb mű-
emlékvédelmi feladatok.
 Három hónapnyi küzdelem után, novem-
ber közepére eltűnt a templomot borító áll-
ványerdő és az épület – az időközben eltelt 
két és fél évszázad változtatásait nem számít-
va – eredeti szépségében ragyog. 
 Lehet, hogy egyesek hiányolják a korábbi 
sárga színt, amelyet a barokk korban divatos, 
egyben elegánsabb jelenlegire cseréltünk le, 
ám remélem, hogy ezt is megszokjuk, annál 
is inkább, mert kétszázötven éve élt elődeink 
ugyanezt láthatták.
 Terveink szerint az elkészült épület meg-
áldását Dr. Beer Miklós püspök úr végzi majd 
május 11-én, egy bérmálással egybekötött 
ünnepség keretében.
 Végül hálás köszönetemet fejezem ki 
mindazok felé, akik állami és uniós támoga-
tás híján adományukkal segítették ezt az ere-
detileg tervezettnél jóval nagyobbra rúgó, 39 
millió forintos munkát, amely így óriási anya-
gi terhet rótt az egyházközségre, de amit Is-
ten segítségével mégis megvalósíthattunk.
 Kívánom, hogy szolgáljon szép és érté-
kes templomunk továbbra is a Mindenható 
dicsőségére és mindannyiunk lelki javára, mi 
pedig legyünk büszkék rá! Kovács Kornél, plébános

Tizenkét évvel ezelőtt nagyszabású templomfelújításba kezd-
tünk, amely során kicseréltük a tetőzetet és annak tartó-
szerkezetét, megtörtént a toronysisak tartószerkezetének 
rekonstrukciója is, valamint az azon található kereszt aranyo-
zása, miközben a kórusfeljáró is új lépcsőzetet kapott.

Átadták a vecsési 
kormányablakot

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy a 
Dél Pest Megyei Víziközmű (DPMV) szolgál-
tatási területén márciustól mérőóraállás be-
jelentésére minden hónap 25. és 30. napja 
között lesz lehetőség az eddigi szokásos mó-
dok valamelyikén: telefonon, személyesen az 
ügyfélszolgálati irodákban, levélben, elekt-
ronikus levélben, illetve a www.dpmv.hu/
menu/ugyfeleinknek oldalon.
 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy honla-
punkon március 25-én lesz először elérhető 
ez a funkció és a szükséges adatok is csak ak-
kor kerülnek felötltésre. 
 Változnak a leolvasás időpontjai is. A jövő-
ben lakossági felhasználók esetében április 
és október hónapban olvassák le kollégáink 
a mérőket (közületi fogyasztóknál továbbra 
is havonta), az üdülőterületeken pedig szep-
temberben kerül sor a leolvasásra. 
 Lehetőség van általánostól eltérő gyako-
riságú – negyedévente történő – leolvasást 
kérni az erre szolgáló formanyomtatványon, 
amely megtalálható az ügyfélszolgálati iro-
dákon, valamint a DPMV weboldalán.
 Sárosi István, elnök-vezérigazgató

Változik a mérő óra-
állás bejelentése

Az országos kormányablak-hálózat bővíté-
sének újabb állomásaként átadásra került 
Vecsés legforgalmasabb helyén, a  Market 
Central Ferihegy bevásárlóparkban a járás-
hoz tartozó települések, igy Üllő lakosait is 
kiszolgáló kormányablak.
 Ezen integrált ügyfélszolgálati irodák cél-
ja, hogy az egyablakos ügyintézés lehető-
sége révén megkönnyítse az állampolgárok 
életét. A cél érdekében folyamatosan növek-
szik a kormányablakoknál intézhető ügyek 
száma. A járási hivatal itt dolgozó munkatár-
sai 8 és 20 óra között várják ügyfeleiket.
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Pályázat útján kívánja haszonbérbe adni az alábbi – természetben Üllő, Zsaróka út mellett található –  
önkormányzati tulajdonú Üllő külterület  038/93 hrsz.-ú 2 ha 9473 m2 területű  termőföldet.

A haszonbérlet időtartama 2014. március 1-jétől  2015. február 28-ig szól (1 év).  
A haszonbérleti díj összege a mindenkori földalapú támogatás 50%-a. 

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy. A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell: a) a pályázó 
nevét és címét, b) a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét, c.)  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja. 
A pályázati ajánlatot Üllő Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (2225 Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, határideje: 2014. 
február 28.

Felhívjuk a T. haszonbérlők figyelmét, hogy a Termőföldről szóló 1994. évi IV. törvény értelmében: a termőföldre és tanyára az alábbi 
sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg: a) a volt haszonbérlőt, illetve ha a volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájárulásával ültetvényt 
telepített vagy halastavat létesített, az általa kijelölt személyt feltéve, hogy a haszonbérlet nem a tulajdonos azonnali hatályú felmondása 
következtében szűnt meg, b) a helyben lakó szomszédot, c)  a helyben lakót.

A b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az előhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje a következő:
a) a családi gazdálkodó, b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, c) jogi személy 
és jogi személyiség nélküli más szervezet.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kívülálló személy által vállalt feltételeket az előhaszonbérletre jogosult (jogosultak) vállalja, 
részére kell haszonbérbe adni a termőföldet. Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a 
legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 

Pályázati hirdetmény

A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági 
ülés. Érdeklődni Üllői Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál lehet.  
(Telefon: 06-29/320-021/141 mellék) Üllő, 2014. január 17. Üllő Városi Önkormányzat

Üllő Városi Önkormányzat
(2225 Üllő, Templom tér 3.)

A célunk az volt, hogy a 
projekthetek alkalmával 
olyan témákat dolgoz-

zunk fel, amivel a gyermekek 

Január utolsó fa-
gyos hetében rendez-
tük meg a Mestersé-
gek hetét óvodánkban. 

Mesterségek hete 
a Napraforgó tagóvodában

nem sűrűn találkozhatnak a hét-
köznapokban. 
 Felvettem a kapcsolatot 
Tóthné Kostyalik Tímeával és 
Nagyné Kékedi Ibolyával, akik 
örömmel vették az ötletet, mi-
szerint az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub tagjai behoznák 
az óvodába tevékenységüket, 

„mesterségüket”, vagyis bemu-

tatni magát az alkotás folyama-
tát és kiállítani az általuk készí-
tett darabokat. 
 Sikerült minden napra egy 
mesterséget megszervezni. Hét-
főn Makai Sanyi bácsi hozta a ko-
sárfonás technikáját. Kedden a 
textilképek készítésével ismer-
kedhettünk meg, Jakab Jutka 
néni jóvoltából. Szerdán Bognár 

István, Öcsi bácsi hozta el cso-
dálatos faragványait és mesélt 
a gyerekeknek a fákról, faragá-
sokról. A következő nap Viczkó 
Feri bácsi fantasztikus makettje-
it csodálhattuk meg, illetve pa-
pírból hajtogattak a gyerekek. 
Pénteken pedig Vizi Kata gyön-
gyös napja következett, ekkor 
különféle gyöngyökből készül-
tek a karkötők, amit a gyerekek 
nagy örömükre haza is vihettek. 
Közben napról napra bővült az 
óvoda galériakiállítása a művé-
szi darabokkal, mely péntekre 
teljesedett ki a napi tevékenysé-
gek által. 
 Köszönet a Mecénás Mű-
vészeti Klubnak, hogy együtt-
működött velünk és ezen te-
hetséges embereket „elhozta” 
nekünk, hogy már pici kortól 
alakítsuk gyermekeink esztétikai 
érzékét, formáljuk ízlésvilágukat. 

Akai Gabriella, tagóvoda-vezető
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A városgondnokság és a bölcsőde dol-
gozóinak sikeres együttműködésé-
nek köszönhetően január utolsó nap-

ján a véltnél sokkal gyorsabban, minden 
gond nélkül átköltözött a bölcsőde a Csi-
csergő óvodába.
 Így február 3-án, hétfőn reggel 6 órától 
zavartalan működéssel, a megszokott jó 
hangulattal várták a gondozó nénik a pici 
bölcsődei lakókat.
 A teljes gyermeklétszám kiszolgálása és 
az előírásoknak való megfelelés érdekében 
a Csicsergő óvodában az átalakítási munkák 
nagyon gyorsan és precízen valósultak meg. 
Fő szempont volt a gyermekek biztonsága, 
kényelme. Az új helyen három gyermekcso-
porttal működik a bölcsőde, egy csoport a 

Várakozásunk meghozta gyü-
mölcsét, kezdődik a Babarózsa 
bölcsőde fejlesztése, bővítése.

Csicseregnek a bölcsisek –  
a Babarózsa bölcsőde hírei

fejlesztő szobában, a másik két csoport a 
tornateremben kapott helyet.
 Célunk itt is a gyermekek fejlesztése, 
nyugodt, biztonságos, szeretetteljes kör-
nyezet megteremtése, a szülőkkel ápolt jó 
kapcsolat megtartása és az óvoda dolgozó-
ival való bizalmas együttműködés.
 Felhívom a kedves szülők és leendő szü-
lők figyelmét, hogy a Bölcsőde vezetékes te-
lefonszáma az építkezés ideje alatt szünetel. 
 A Bölcsőde mobil elérhetősége: 06-
30/684-7985. Bölcsődevezető mobilelérhe-
tősége: 06-30/684-7971. A bölcsőde e-mail 
címe: bolcsode@ullohszk.hu, ideiglenes címe 
pedig: Kisfaludy tér 10. (Csicsergő tagóvoda).
 Mindenkit szeretettel várunk!

Virág Judit, bölcsődevezető

Élményekben gazdagodva tértek haza, akik 
részt vettek a Közösségi Ház – immár hagyo-
mányos – Magyar Kultúra Napja rendezvényen.
 A Kenderes Néptánc Együttes színes 
forgataga most is elkápráztatta a nézőket.  
A Hargita aljáról érkezett Gábos Tünde dalai 
könnyeket csaltak a hallgatóság szemébe. 
Előadásmódjának ősi szilajsága, természe-
tessége felkavaró volt.
 A Harmónia Zeneiskola diákjai olyan mű-
veket játszottak, melyek szerzői szintén eb-
ből a tiszta forrásból merítettek.
 Az est vendége volt a Csillag születik című 
műsorból ismert Kávészünet Zenekar. Ezek a 
tehetséges fiatalemberek küldetésüknek ér-
zik, hogy a magyar irodalom gyöngyszemeit

– Adytól Varró Dánielig – modern hangszere-
léssel hozzák közelebb a ma emberéhez. Igé-
nyes, jó zenéket hallottunk. Amikor a nézők 
hazaértek – saját bevallásuk szerint – töb-
ben is a Kavészünet weboldalára kattintottak. 
Ajánlom ezt a lehetőséget az ön figyelmébe 
is, persze annak reményében, hogy jövő ja-
nuárban személyesen lesz részese rendezvé-
nyünknek. É.

Így ünnepeltünk Üllőn
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Érdemes előfizetni Fehér László Üllő 
története című könyvére. Hogy 
miért? Kiderül a következő írás-
ból, amelyben a könyvtár februá-
ri programjairól is értesülhetnek. 

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Lassan végéhez ér az előfizetési idő-
szak, Fehér László tanár úr Üllő törté-
netét feldolgozó könyvének. Ezúton 

szeretnénk megköszönni azoknak a segít-
ségét, akik már előfizetésükkel támogatták 
a könyv megjelenését. Bizton állíthatom, 
hogy ritka az ilyen helytörténeti kiadvány, 
amely ilyen átfogó, minden részletre kiter-
jedő és hiteles. Igazi kincse egy üllői család 
könyvespolcának.
 Az előfizetésre február 28-ig van még le-
hetőség 4500 Ft befizetésével a Polgármes-
teri Hivatal pénztárába, vagy átutalással az 
OTP Bank Nyrt. 11742056-15392141 számú 
számlájára. A közlemény rovatba írják be: 

„Üllő története előfizetés”. A fennmaradó 
4500 Ft-ot a könyv átvételekor kell kifizetni.
 A dedikálással egybekötött ünnepélyes 
könyvbemutatót május elejére tervezzük, 
melyre minden kedves megrendelőt szere-
tettel várunk! 
 Február 14. A könyvajándékozás nem-
zetközi napja. Piros szívecskék helyett, aján-
dékozzunk könyvet egymásnak. A Magyar 
Gyermekirodalmi Intézet felhívása szerint, 
Magyarországon is szeretnék ismertté ten-
ni a Könyvajándék Napot. A közös cél, hogy 
a gyerekek kapjanak könyveket és megsze-
rettessük velük az olvasást.
 Ezért mi is arra buzdítunk mindenkit, 
hogy ezen a napon ajándékozzanak gyer-
mekkönyvet bárkinek, akit meg szeretné-
nek lepni. Lehet az egy ismerős, a szomszéd 
vagy egy rokon gyerek. Hagyjanak könyvet 
olyan nyilvános helyiségben, amit gyere-
kek látogatnak, vagy ajándékozzanak jó ál-
lapotú könyveket a könyvtárnak, kórháznak, 
napközinek, vagy olyan szervezetnek, amely 

használt könyveket juttat el rászoruló gyere-
kekhez. Könyvtárunk is szívesen fogad aján-
dékba gyerekkönyveket február 14-én, ame-
lyekből Gyermeknapon csere-bere napot 
tartunk. 
 A tudatos életvezetéssel foglalkozó be-
szélgetés-sorozatunk következő találkozó-
jára február 25-én, kedden, 17 órakor kerül 
sor. Témája: Relaxáció. Hogyan szeressük 
önmagunkat. A beszélgetéseket vezeti, és 
akinek a kérdéseiket feltehetik: Pirbus Ernő, 
pszichoterapeuta és meditáció tanár. A 
program ingyenes.
 Régi könyv és bakelitlemez-vásárba vár-
juk az érdeklődőket február 26-tól, amíg a 
készlet tart. Leselejtezett, főként ismeretter-
jesztő témájú könyveinkből és még hasz-
nálható komoly-, könnyű-, továbbá mese-
lemezeinkből válogathatnak vásárlóink. A 
könyvek ára egységesen 50 Ft/db, a leme-
zeknek 100 Ft/db. A bevétel teljes összegét új 
könyvek vásárlására fordítjuk. Találkozzunk a 
könyvtárban! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Az árak gurigázva értendők.
Igény szerint hasogatva is.

SZÁLLÍTÁS HÉTFŐTŐL SZOMBATIG, 
7-16 óra között!

Tel.: +36-30/639-2577

AKÁC: 2  300 Ft/q
TÖLGY: 2  150 Ft/q 
BÜKK: 2  150 Ft/q

SZABÓ FATELEP!
TŰZIFA 

erdészettől fatelepünkön 
feldolgozva!

Adókedvezményt nyújtó 
nyugdíjmegtakarítás 

értékesítésre 
– tekintettel a termék iránti 
széleskörű érdeklődésre –  

3 fő munkatársat 
keresek sürgősen. 

Feltétel: gépkocsi és közép-, vagy 
felsőfokú iskolai végzettség. 

Amit nyújtunk: magas garantált 
jutalék, mentorálás. 

Cseri Andrásné 
Tel.: +36-30/914-1056

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
25  000 Ft-tól,  

vezetés 2500 Ft/órától,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   
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Koday László  
Csokonai-díjas festő-
művész kiállítása

Kriskó János 
Árpád-díjas
Általános iskolánk 2013 decem-
berében ünnepelte a zenetago-
zat indulásának 55. évforduló-
ját. A jeles eseményre ünnepi 
koncerttel emlékeztünk. Árpád-
díjat kapott Kriskó János, aki-
nek a zenei tagozat létrehozá-
sában lényeges szerepe volt. 
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Amint Fehér László Üllő története című 
könyvében is olvashatjuk, a monori 
művelődési osztályon dolgozott, de 

itt élt Üllőn a fél évszázaddal ezelőtti idők-
ben. Jó volt az összhang az iskola akkori igaz-
gatójával, Polónyi Gézánéval a kezdemé-
nyezésnek, a szervezésnek köszönhetően 
elindult a zenetagozat az 1958/1959-es tan-
évben. Minden évfolyamból a „z” osztály 
emelt óraszámban tanult éneket, mellette a 
hangszeroktatás is beindult. 
 A 2013/2014-es tanévben az alsó tagoza-
ton öt osztályban, felső tagozaton szintén öt 
osztályban tanulják a gyerekek emelt óra-
számban a zenét. Jelentős részük hangsze-
res oktatásra is jár a városi zeneiskolába.
 A díjátadón Kriskó János úr nem tudott 
személyesen jelen lenni, ezért néhány nap-
pal ezelőtt Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszonnyal meglátogattuk pilisi ottho-
nában. 

 Szeretettel és elérzékenyülve fogadott 
bennünket és büszkeséggel töltötte el az 
Árpád-díj.
 A jó hangulatú beszélgetés során elme-
sélte nekünk, hogy Balla Péter tanár úrnak is 
óriási szerepe volt – mint ötletgazda – az ül-
lői zenetagozat létrehozásában.

Dr. Barna Tibor, igazgató

Kriskó János közreműködésével 
indult az első zenei tagozat Üllőn

Ù

Koday László Monoron élő festőművész 
első önálló üllői kiállítását üdvözölhetjük 
február 28-án, pénteken 17 órai kezdettel 
a Városház Galériában. 
 Megnyitóbeszédet mond Bertalan Tiva-
dar képzőművész-író, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja, Újpest díszpolgára. 
 A festőművész mesés álmok világát 
megjelenítő képeihez illően társulnak a 
közreműködők: a Kalapos Folk Band és Or-
sós Ádám mesemondó.
 Dr. Bánszky Pál művészettörténész ezt 
írja a festőművészről: „A festői pálya in-
dulásakor Koday László a naiv művészet 
mezsgyéjét választotta járható útként, de 
továbbhaladt, nem maradt meg a naivak 
ösztönös világánál. Kialakított magának 
egy olyan festészetet, amely több ponton 
mutatott rokonságot a naiv művészettel, 
de a tudatosság fokán és a személyes je-
gyek alapján azt önálló stílussá érlelte.
 Koday festményei a képzőművészet 
olyan vadvirágai, pontosabban nemesített 
virágai, amelyet az alkotó folyton megújuló 
szakmai ismeretével és fejlesztési igényével 
érlel önálló, egyéni stílussá. Koday László 
képei festői eszközökkel kifejezett tündér-
mesék, amelyben egyaránt fontos helyet 
tölt be az ember, az állatvilág és a termé-
szeti környezet. Ragyogó, keveretlen, tiszta 
színek. Nyugalmat és derűt árasztó kompo-
zíciók”.
 A kiállítás megtekinthető március 28-ig. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Laza István

A Bóbita óvoda szülői szervezete és ne-
velőtestülete február 22-én 19 órakor 
tartja hagyományos jótékonysági far-
sangi mulatságát a közösségi házban.
 Finom vacsorával, vidám program-
mal várják a kedves vendégeket! 
 Belépőjegy – amely tartalmazza a 
vacsora árát is – 3000 forintért vásá-
rolható az óvodában (Állomás utca 
17.), vagy az óvoda szülői szervezeté-
nél. Ugyanitt támogatójegyek is vásá-
rolhatók, melyek belépésre nem jogo-
sítanak. 
 A befolyt összegből az óvoda és a 
szülői szervezet egy szabadtéri fedett 
játszórészt szeretne kialakítani a gyer-
mekeknek. nfo

Hamarosan olvashatja 
Üllő történetét

„Az apró részleteknek köszönhetően színes 
és érdekes anyag állt össze a helybéliek szá-
mára, hiszen róluk és nekik szól Fehér Lász-
ló életműve, amely egyetlen lokálpatrióta 
könyvespolcáról sem hiányozhat” – ez az 
Üllő története című monográfia.
 A könyvet olvasva megismerheti Üllő 
rég-, s közelmúltját napjainkig bezárólag. 
Számos érdekes információval gazdagod-
hat, melyekkel korábbi kiadványokban még 
nem találkozott.
 Kérjük az üllői polgárokat, segítsék, tá-
mogassák a megjelenést azzal, hogy előfi-
zetéssel megrendelik a kiadványt!
 Előzetes információk szerint a monográ-
fia két vagy három kötetben jelenik meg, 
melyek ára összesen 9000 forint. 

 A könyv kereskedelmi forgalomba nem 
kerül, ezért csak az előfizetők lehetnek biz-
tosak abban, hogy az egyedülálló kiadványt 
meg fogják kapni.
 Az előfizetőknek a könyv árának 50 szá-
zalékát kell befizetniük a megrendeléskor. 
Ezt az összeget akár készpénzben (a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárába történő be-
fizetéssel), akár átutalással (OTP Bank Nyrt. 
11742056-15392141 számú számlára történő 
befizetéssel) teljesíthetik. Átutalás esetén a 
közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Üllő 
története előfizetés”. 
 Az előfizetésre február 28-ig van lehető-
ség. A teljes vételárat a könyv átvételekor 
készpénzben kell teljesíteni, amelyről min-
den előfizetőnket időben tájékoztatnak.  nfo

Jótékonysági farsang  
a Bóbita óvodában
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Üllőn 2013-ban kezdte meg működését a városgondnokság. 
Nem volt egyszerű dolog a nulláról indulni, hisz a feladatok hiá-
ba voltak adottak, nem rendelkeztünk megfelelő létszámmal és 
nem volt megfelelő gépparkunk sem. Mindezek ellenére, lehe-
tőségeinkhez képest, igyekeztünk jól ellátni feladatköreinket.

Üllői Városgondnokság

Feladataink közé tartozik 13 intézmé-
nyünk és közterületeink takarítása, kar-
bantartása.

 A legnehezebb talán a közterületi mun-
kálatok elvégzése és a játszóterek rendben 
tartása volt, mivel stabil létszámunk ezek-
re a feladatokra mindössze 3 fő karbantar-
tó és 2 fő közterületi munkás. A feladatokat 
közfoglalkoztatottak bevonásával tudtuk 
elvégezni. Tavaly 14 főt vontunk be a mun-
kákba pályázat útján. E közfoglalkoztatot-
tak – melyek között jó szakemberek is vol-
tak – kőműves, festő, burkoló munkájával 
sikerült a kitűzött feladatok elvégzése. A 
munkavégzéshez való hozzáállásukat ez-
úton is köszönjük.
 A játszóterek rendben tartása azért is 
nehéz feladat, mert sajnos folyamatosak 
a rongálások, melyeket nem tudunk azon-
nal kijavítani, hiszen sokba kerül a megfe-
lelő eszközök pótlása, illetve javítása. Ezért 
kérek mindenkit, hogy vigyázzunk érté-
keinkre. A most tizenéves rongálók pedig 
gondoljanak bele abba, hogy pár év múl-

va ők is odavinnék gyermekeiket, nézze-
nek hát úgy a játszóterekre mint a sajátjuk-
ra, rongálás helyett pedig inkább óvják a 
játékokat.
 Tavaly lehetőség nyílt a platós teher-, il-
letve személygépjárművünk cseréjére, mivel 
az előző járművek már használhatatlanokká 
váltak.
 A nyári szünetben intézményeinkben na-
gyon sok karbantartási munkát sikerült elvé-
gezni, például a zeneiskola szinte megújult 
belülről, az általános iskolában is 11 tanter-
met festettünk ki, mosdót járóköveztünk, 
padlót burkoltunk, felújítottuk a színpadot, 
de számos feladatot teljesítettünk az óvo-
dákban is, ideértve a kazáncserét, betono-
zást vagy a festést.
 A képviselő-testület jóvoltából 2014-ben 
lehetőségünk nyílt létszámbővítésre és gép-
parkunk bővítésére is.
 Létszámbővítés keretén belül fel tudtunk 
venni 2 fő karbantartót, 1 fő kertészt. 
 Gépparkunk bővült kézi szerszámok-
kal, illetve egy traktorral, mellyel télen a 

hóeltakarítási munkálatokat továbbá a só-
zást tudjuk megoldani.  
 Bízom benne, hogy a megfelelő létszám-
mal és a megfelelő gépparkkal még több fe-
ladatot tudunk majd ellátni, melyeket eddig 
vállalkozóknak kellett kiadnunk. Ezeket saját 
erővel teljesítve sok pénzt tudunk megspó-
rolni, amit újabb feladatok elvégzésére lehet 
fordítani.
 Vigyázzunk együtt szép városunkra és te-
gyük még szebbé azt magunk és gyermeke-
ink őrömére.

Tóth Mónika, városgondnokság-vezető

Akkor most irány a pálya, 20 kör! – az eh-
hez hasonló mondatok kiverik a bizto-
sítékot mindenkinél, aki még nem fu-

tott igazán nagy távolságokat. Amikor valaki 
azt érzi futás közben, hogy se a lába, se a tü-
deje nem bírja tovább, akkor megáll és felad-
ja, de így soha nem tudja megtapasztalni azt a 
bizonyos futók gyönyörének nevezett pillana-
tokat, perceket. Hogy mikor jön el ez a pillanat? 
Egyénenként változik, csak elég kitartás és 

szív kell ahhoz, hogy 
ezt az érzést átél-
jék, megtapasztalják.  
Az érzést a szervezet-
ben fellelhető vegyü-
letek hatása hozza lét-
re. Mikor a testedzést 
elkezdjük elég nagy 
stressz éri a test-
szerkezetet, ilyenkor 
emelkedik az adrena-
lin szint. Ennek a hatá-
sára, hogy csökkentse 
a stresszérzetet, a test 

beindítja a három örömhormon termelését. 
Ilyenkor – még abban az esetben is, mikor úgy 
érezzük végünk van – az endorfin „fröccs” any-
nyit dob a futón, hogy lassítás helyett, inkább 
még fokozza a tempót. 
 Futás közben a test – többek között – el-
kezdi termelni az adrenalint, amely hatásá-
val a testben zajló folyamatok felgyorsulnak – 
az emésztés kivételével, mert azt lelassít-
ja, ezért is van, hogy gondosan kell megvá-
logatnunk a frissítőinket. Gyorsul a szívve-
rés, a vázizmok ereit tágítja, ezáltal javítja az 
izmok oxigén-ellátottságát. A másik három 
hormon, azaz a dopamin, a szerotonin és az 

endorfin, a felelősök az örömérzetért. A do-
pamin többek között a szex közben, szere-
lemnél és az étkezésnél stimulálja az öröm-
központot. Felelős a mozgáskoordinációért 
és az érzelmekért is. A szerotonin szerepet 
játszik a hangulatban, a testhőmérsékletben, 
a szexualitásban, valamint az étvágyban. Az 
euforikus érzést szolgáltatja. Az endorfin, 
közismertebb nevén boldogsághormon, ter-
melését nagyon sok minden kiválthatja. Ez az 
anyag, úgynevezett opioid, mely függőséget 
tud kialakítani. A már említett hormonok ter-
mészetes fájdalomcsillapítóként is működ-
nek, amikor mozgás közben aktiválják az agy 
jutalomközpontjaiban lévő receptorokat.
 Ezeknek a vegyületeknek a megjelené-
se a kutatók szerint ahhoz köthető, hogy az 
evolúció a sokat futó fajoknál az élet tovább-
viteléhez szükséges viselkedést jutalmazza. 
Tehát önmagunkon kívül ezek a hormonok 
felelősek leginkább az euforikus érzésért, 
melyet futás közben, vagy utána átélhetünk. 
 Ezek után már nem is annyira szörnyű do-
log ha egy edzés hosszabb futással kezdődik, 
vagy végződik. Próbálja ki, hogy megtapasz-
talja: megérte legyűrni azokat a bizonyos ki-
lométereket, dombokat, hegyeket.

Tóth Gábor, önvédelmi oktató

A futás mint edzésmódszer min-
den a kezdő sportoló rémálma. 

Futók 
gyönyöre
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Egy vasárnap délután, készülő-
dés közben a gyerekeim – akik 
már nem kicsik – megkérdezték, 
hogy hová indulok. Nótaverseny-
re a művházba – mondtam nekik.

Abban a korban vannak, amikor szin-
te mindenen össze tudnak veszni, de 
most egymásba kapaszkodva, teljes 

egyetértésben nevettek ki engem.
 Elgondolkodva érkeztem a Közössé-
gi Házba, ahol már nagy volt a készülődés. 
Neves zenészek Plutzer Gábor zongora-, 
Szomora Zsolt hegedű-, Ökrös Károly har-
monikakíséretével próbáltak a fellépők. Na-
gyon színpatikus, jókedvű nénik és bácsik, 
valamint egy-két fiatalabb nótás kedvű éne-
kes együtt gyakorolta a közös dalt, amivel a 
verseny végén elbúcsúztak a közönségtől. 
Jó volt hallgatni őket.

 A rendezvényen elhangzott nóták, da-
lok eszembe juttatták a gyerekkoromat, ami-
kor nem múlhatott el 
úgy családi összejö-
vetel, hogy ne éne-
keljünk közösen va-
lamit, mikor több 
generációnyi rokon-
ság összejött szüle-
tésnapot ünnepel-
ni, vagy éppen egy jó 
hangulatú disznóvá-
gáson került elő a harmonika, és késő estig 
együtt énekeltek kicsik és nagyok.
 Jó volt úgy ülni a közönségben, hogy is-
mertem az elhangzó nótákat, sanzonokat 
és amikor a versenyen kívüli daloknál közös 
éneklésre hívták a közönséget szívet melen-
gető volt, ahogy együtt mulattunk Jani bá-
csival.
 A zsűrinek – tagjai: Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony, Hofbauer-Mezei Már-

Kinyílott a rózsa…

ta igazgató asszony, elnöke pedig Hajnal Kál-
mán énekes – igencsak nehéz volt a dolga. 
Többször tanácskoztak, újabb és újabb dalo-
kat kértek, míg végül sikerült eldönteniük a 
sorrendet.
 Az I. üllői  Nyílik a rózsa… tehetségkutató 
énekverseny győztese: Béresné Fazekas Etel-
ka, második helyezettje Pesti János Újpalotá-
ról, a harmadik pedig Szkricsák Magdolna Új-
pestről lett.
 Közben a nézők is szavazhattak ked-
venceikre, a közönségdíjat szoros küzde-
lemben végül Zárayné Sándorházy Eleonó-
ra kapta. A közönség azonban nem csak őt, 
hanem a verseny minden szereplőjét a szí-
vébe zárta.
 Név szerint a többi énekes: Csorba Ká-
rolyné Ilonka (Péteri),  Farkas József (Gyömrő), 
Földi Sándorné Éva (Üllő), Makai Sándorné 
Magdika (Üllő), Makai Sándor (Üllő), Szabó 
László (Üllő), és Wéger János (Monor).
 Mindannyiuknak és a szervezőknek is 
szívből gratulálok. Remélem jövőre újból ta-
lálkozhatok velük, mert jó lenne ebből a kez-
deményezésből hagyományt teremteni.
 Hazaérve lelkesen beszéltem a gyerekek-
nek Jani bácsiról, Magdi néniről, és még este 
is az elhangzott nótákat dúdolgattam. Azt hi-
szem végül is jó üzletet kötöttem, mert a gye-
rekeim azt mondták, hogy ha végre abbaha-
gyom az éneklést, jövőre ők is eljönnek. V.T.

Olyan eseményről van szó, melyet 
az L-térő Alapítvány indított útjá-
ra és a kistérségben már több tele-

pülésen is működik. Minden hónap utolsó 
csütörtökjén szeretnénk megszervezni. Az 
események célja, hogy érdekes, több em-

bert érintő és érdeklő témákban rövid elő-
adás után kötetlen beszélgetés formájá-
ban találjunk válaszokat kérdéseinkre. 
 Első alkalommal Váry István tisztelt meg 
minket rendkívül érdekes előadásával. 
Váry István középiskolai tanár, aki emellett 
zenész, Pilis-kutató és szakrális geográfiá-
val is foglalkozik. 
 Hogyhogy nem 2000 szeptemberében 
Pilisszántón tereprendezés közben kifor-
dult a földből egy addig soha nem látott 
szimbolikával kifaragott kő. Ez a híres tö-
viskeresztes kő, amelyről az előadás alatt 
döbbenetes dolgokat tudhattunk meg Ist-

Az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület szervezte a Szá-
mít6sz Rám Klubot, melynek 
első alkalommal az Üllői Kö-
zösségi Központ adott helyet. 

Számít6sz Rám Klub Üllőn
ván értő tolmácsolásában. A két és fél óra 
alatt mély érdeklődéssel hallgattuk az elő-
adást és a kapott információk rendkívü-
li mértékben hatottak gondolkodásunkra, 
lelkünkre, olyannyira, hogy a résztvevők a 
végén még egy kis közösségi gyakorlatra 
is jó kedvvel vállalkoztak. Reméljük, hogy 
hasonlóan sikeres és látogatott lesz a má-
sodik alkalom is február utolsó csütörtök-
jén, melyre Bognár Istvánt, Öcsi bácsit sze-
retnénk meginvitálni. 
 Köszönet az önkormányzatnak és a Kö-
zösségi Központnak, Laza Istvánnak a segí-
tőkész együttműködésért.  ÜVHE

Jó lenne ebből 
a kezdemé-

nyezésből ha-
gyományt te-

remteni.
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Nemzetközi Könyvajándék Nap
Február 14. 18 óra  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
    
Galambász díjkiosztó rendezvény
Február  15. 17 óra  
Közösségi ház   

Véradás
Február 17. 13.30-tól 17.30-ig  
Közösségi ház
   
Farsangi bál
Február  21. 14 óra  
Közreműködik az iskola 1. és 2. évfolyama. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

A Bóbita óvoda bálja  
Február  22. 19 óra  
Közösségi ház   

Hyppolit, a lakáj
Február  23. 16 óra
A nagy sikerű színdarab üllői búcsúelőadá-
sa  az  Üllői Szín-Játszó-Tér feldolgozásában. 
Közösségi ház

Hangverseny
Február 25. 18 óra
Fellépnek a Harmónia zeneiskola tanárai.
Közösségi Központ, rendezvényterem 
 
Tudatos életvezetés a siker titka
Február 25. 18 óra  
Vezeti Piribus Ernő pszichoterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Régi könyv és bakelitlemez-vásár
Február 26-tól  
Amíg a készlet tart!
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Mikor kezdjük gyermekünk 
hitre nevelését? 
Február 27. 10 óra 
Baba-mama kör találkozó, vendégünk: 
Schaller Tímea monori lelkipásztor, 5 gyer-
mekes édesanya.
Református gyülekezeti terem

Bognár István üllői 
fafaragómester előadása
Február 27. 18 óra  
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület .
Közösségi Központ, rendezvényterem
  

Koday László kiállítása
Február  28. 17 óra 
A monori festőművész kiállításának ünne-
pélyes megnyitója.
Közösségi Központ, galéria

„Életet az éveknek” 
nyugdíjasklub bálja
Március 1. 19 óra  
Közösségi ház

Farsangi családi délután
Március 2. 15 óra 
Református gyülekezeti terem

Nőnap 
Március 7. 17 óra  
Ünnepi rendezvény 
minden üllői hölgynek!
Közösségi ház
  
Ökumenikus imanap
Március 7. 18 óra
Református gyülekezeti terem

Nőnapi  
jótékonysági sportbál
Március 8. 19 óra 
Városi sportcsarnok
   
Kamarazenei Fesztivál
Március 13. 16 óra
Harmónia zeneiskola

Ünnepi megemlékezés
Március 15. 10 óra
Az 1848-as forradalom 166. évfordulója al-
kalmából rendezett városi emlékműsor, 
melyen fellépnek az általános iskola tanu-
lói. Ünnepi beszédet mond Kissné Szabó 
Katalin polgármester.
Városközpont

Üllői rendezvények – február–március

Március 8-án, 19 órai kezdettel immár ötö-
dik alkalommal kerül megrendezésre Üllőn a  
Nőnapi sportbál. 
 Az esemény idén is a megszokott helyén, 
a városi sportcsarnokban lesz. A felhőtlen 
szórakozáson és jó hangulaton túl, a koráb-
bi évkehez hasonlóan, a támogatásgyűjtés a 
rendezvény fő célja. 
 A szervezők az eseményen befolyt ösz-
szegből most a helyi táncegyesületeken ke-
resztül, a táncot tanuló gyermekeket szeret-
nék támogatni. Ezért úgy döntöttek, hogy 
a bevételt az üllői Kenderkóc néptánccso-
portnak, illetve a Mirabell táncegyesületnek 
ajánlják fel – tudtuk meg Halasi Katalintól, az 
esemény egyik szervezőjétől.
 A Mirabell sikereit nem kell senkinek sem 
bemutatni, közel 100 gyermekkel dolgoznak 
együtt, jártak már külföldön is, onnan is szép 
sikerekkel tértek haza. Az egyesületnél fő-
ként a modern táncokkal ismerkedhet meg 

a fiatalabb korosztály. Korábban az egyesü-
let három versenycsoportja is dobogós he-
lyen végzett a Szlovákiában megrendezett 
látványtánc Európa-bajnokságon. Az egyik 
csoport a dobogó legfelső fokára állhatott, 
azaz Európa-bajnok lett.
 A Kenderes néptáncegyüttes tagjai a 
Kenderkócok, a Majorosi Marianna nevével 
fémjelzett néptánccsoport legkisebb tán-
cosai, akik elsősorban az autentikus magyar 
néptánccal és zenével ismerkednek a foglal-
kozások alkalmával. 
 A nőnapi sportbálra 3900 forintért vált-
hatnak jegyet, ha szeretnének egy jót bu-
lizni. A belépő ára a vacsora árát is tartal-
mazza. 
 A szervezők szívesen fogadják a tom-
bola felajánlásokat is, mellyel szintén hoz-
zájárulhatnak a jótékonysági rendezvény 
sikeréhez, azaz az üllői gyermekek támo-
gatásához.  varga 

Támogassa az üllői gyerekeket



Ajánló14 Üllői
Foglalkozások a  
Közösségi Központban

Tavaly óta vendégeskedik Üllőn a mo-
nori NBII-es futsalcsapat: hazai mérkő-
zéseit a sportcsarnokban játssza a gár-
da. Legközelebb február 14-én mérkőznek 
meg az Energia SC Gyöngyös egyesületé-
vel. A találkozó 18 óra 30-kor kezdődik. A 
következő mérkőzésre két héttel később, 
február 28-án kerül sor. Akkor a Salgó-
tarjáni VSE lesz a Monori SE ellenfele. A 
kezdő sípszó 18 óra 30-kor hangzik el.
 Nem a monori labdarúgók az egyet-
len vendégei a sportcsarnoknak, a ve-
csési férfikézilabda-csapat is az üllői lé-
tesítményben játssza mérkőzéseit. Az 
NBI B-ben szereplő egyesület február 
22-én, szombaton Szentendre kézilab-
da alakulatával csap össze. Az ifjúsá-
gi korcsoport együttesei 12 órakor mér-
kőznek egymással, majd 14 órakor a 
felnőttek összecsapása következik.
 Március 1-jén, szintén szombaton, 
Tata ellen játszanak a vecsésiek. Dél-
ben az ificsapatok, 14 órakor a felnőt-
tek mérkőzését tekinthetik meg a szur-
kolók.
 Február 23-án, vasárnap I. osztályú 
Pest Megyei Futball7vége az üllői sport-
csarnokban. Reggel 9 órától 16 óráig 
az U11 és az U13 korosztályok csapatai 
mérkőznek egymással.
 Február 15-én, 9 óra és 15 óra között 
az Üllői Városi Kézilabda SK szervezé-
sében kerül sor egy kézilabdatornára.
 Február 16-án zumba party, március 
8-án pedig ismét megrendezésre kerül a 
nagy sikerű nőnapi sportbál.
 Minden érdeklődőt és sportbarátot 
szeretettel vár a sportcsarnok vezetése! 

V.

Sportcsarnok 
– programok

xxx

Apróhirdetés

Tisztelettel várjuk érdeklődé-
süket és jelentkezésüket 
a Közösségi Központban 
működő csoportok foglal-
kozásaira: Aprók tánca, tán-
cos játékos foglalkozás óvo-
dásoknak keddenként 16 óra 
30-tól.
 Vezeti: Petneházy Kata néptánc pe da-
gógus.
 Baba-mama torna, zenés, játékos moz-
gásfejlesztő foglalkozás kismamáknak és 
babáknak 1-től 3 éves korig, szerdai napo-
kon 16 órától. Vezeti: Dr. Véghné M. Ildikó 
fejlesztőpedagógus.
 Gerinctorna: gerinccel kapcsolatos és 
egyéb mozgásszervi betegségek megelő-
zése, a létező problémák tüneteinek eny-
hítése; orvosi javaslat nélkül is, hétfő, csü-
törtök 18 és 19 óra. Kezdés: március 3-án, 
vezeti: dr. Ablonczyné Kelemen Erika.
 Népdalkört szervezünk a páratlanul 
gazdag magyar népdalkincs megismerése, 
a közös éneklés öröme jegyében. Éljünk a 
lehetőséggel és ragadjuk meg a szeren-
csénket, mert akitől tanulhatunk, a nép-
dalkör vezetője: Majorosi Marianna!
 Közösségi Központ, Üllő, Templom tér 3. 
(városháza). 
 Tel.: 320-011/128, 06-70/312-9772

A versenyt az Üllői Diáksport Egyesület 
szervezte az iskola igazgatójának támoga-
tásával, január 25-én (szombaton) az iskola 
tornatermében.
 Résztvevők: FTC, Ócsa, Inárcs, Dabas, 
Kakucs, Hernád, Gyál, Alsónémedi és Üllői 
diák birkózószakosztályai.
 Az üllői diákok eredményei diákkorosz-
tályban: első helyezett Fülöp Ádám (6.a, 64 
kg), második helyezett Fülöp Viktor (6.a, 46 
kg), Megyes Richárd (4.c, 35 kg). 
 Gyermekkorosztályban második helye-
zést ért el Horváth András (4.z, 68 kg), Kana-
las Máté (1.c, 45 kg) pedig a dobogó harma-
dik fokára állhatott. 
 Gratulálunk! Kovács János, edző

Körzeti diák szabad-
fogású birkózóverseny

Új vezetőségi 
tag az Üllői 
SE-nél
Az Üllői SE január 31-én vezetőségi ülést 
tartott, ahol új tagot választottak. 
 A választás egyben történelmi pillanat 
is volt, hiszen a több mint 100 éves egye-
sület történetében az első női vezetőt vá-
lasztották Méhes Magdi személyében. 
 Az első hölgy vezető az egyesület női 
labdarúgócsapatának vezetője lett, és a 
sport egyesületet érintő rendezvények szer-
vezése is az ő feladata lesz. Méhes Magdi 
örömmel elfogadta a megbízást, a vezető-
ség sok sikert kíván munkájához. Mi is gra-
tulálunk, hajrá Üllő! B.B.

Kiskertszántást, talajmarást vállalok.  
Tel.: 06-20/525-2933 márciusra is.

Eladó Samsung Galaxy Note GT N7000 
mobiltelefon. A készülék jó állapotú, olyan 
mint az új. Érdeklődni: 06-20/326-6487.

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
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
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
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

Egyénr  szabott tervezés

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés
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Szépkorúak köszöntése
Eddigi hagyománya-
inkhoz hűen ismét 
szépkorú személyeket 
köszönthettünk az el-
múlt két hónapban.  

A 95. születésnapján az ott-
honában köszönthette 
Fodor Kálmánné Gyarma-

ti Margit nénit Kissné Szabó Ka-
talin polgármester. Margit néni 
1918. december 11-én született 
Üllőn, egyszerű, dolgos család 
gyermekeként látta meg a nap-
világot. Férjhez ment 27 évesen, 
23 évig élt boldog házasságban. 
A férjével gazdálkodtak, piacoz-
tak, majd a TSZ-nél dolgoztak. 
Férje 1968-ban meghalt, ő egye-

dül maradt a három gyermeké-
vel akiket becsülettel felnevelt. 
Mosolyogva mesélt családjáról. 
Büszkén sorolta, hogy a három 
gyermekétől 4 unokát kapott, 
azoktól 5 dédunokát és bizony 
már ükunoka is van. 
 Margit néni korát megha-
zudtoló szellemi frissességnek 
és nagyon jó egészségnek ör-
vend. Egy portán belül lakik fi-
ával és annak családjával, lányá-
val, Margitkával élik mindennapi 
egyszerű életüket. 
 A 90. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte Polonyi Béla bá-
csit Kissné Szabó Katalin pol-
gármester.  Béla bácsi Monoron 
született 1924. január 30-án ha-
todik gyermekként.  A BKV-nál 
dolgozott hegesztőként 42 évig, 

majd csoportvezető lett. Több-
ször kapott Kiváló Dolgozó-ki-
tüntetést.  
 Béla bácsi nagyon jó egész-
ségnek örvend. Mosolygós, pi-
rospozsgás arccal várta a láto-
gatást. Örökké tesz-vesz, nem 
tétlenkedik, épp  a tüzifát hord-
ta be unokájával, amikor felke-
restük. Felesége sajnos már nem 
él,  de nincs egyedül, mert a fia 
és családja mellette laknak. Öt 
lányunoka és két dédunoka szí-
nesíti meg Béla bácsi életét.  L.É.

Öt lányunoka és két 
dédunoka színesítik 
meg Béla bácsi életét.

Program
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Farsang 2014.
                                   január 6.–március 5.

Sál
Charles Vögele

Táska
Charles Vögele

Cipő
CCC

Kalap
H&M

Ékszerek
C&A

Álarc
H&M

Cipő
Deichmann

FARSANG 2014.                január 6.–március 5.

Ékszerek
C&A

Nyitva: H–Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00. Az egyes üzletek nyitva tartása eltérő lehet. Részletek: www.marketcentral.hu
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Bejelentkezés: 06-70/949-9893
Cím: 2220 Vecsés, Fő út 158. 

Kakucsi Éva, 
okleveles edző és rehabilitátor

• i ngyenes dietetikai  
tanácsadás, 

•  műtétek, sérülések utáni  
rehabilitáció,
•   gerinctorna, 
•   inkontinencia kezelése

Speedfitness Vecsésen!

Flabelos 

10 perc: 400 Ft

10 alkalmas  
speedfitness-bérlet
50 000 Ft helyett: 
35  000 Ft
Ráadás ajándék:  
+ 2 alkalom speedfitness
Mert megérdemled!

Újévi
REDŐNY- 

akció!

Heliostop Árnyékoló 
berendezés Gyártó  
és Forgalmazó Kft.

1162 Budapest, Cékla u. 24.
Tel.: 06-20/935-4558

06-20/364-5446
email: 

heliostop@heliostop.hu

STOP

HELIO

Kft.

REDŐNYÖK: 6  000 Ft-tól

szúNYogháló: 4  400 Ft-tól

REluxa: 3  000 Ft-tól

szalagfüggÖNY: 3  000 Ft-tól

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkia

Zuglóban 
az Erzsébet királyné útján  
a Nagy Lajos király útjától 

egy sarokra 
32 m2-es, újonnan épült 

udvari félszuterén 
lakás 

minimális rezsivel, 
saját mérőórákkal 

kiadó a tulajdonostól 
55 ezer Ft + rezsiért 

folyamatosan, hosszú távra.
06-30/467-7216

Bérbe adó 
lakás

Budapesten!

A tűzifa erdei köbméterre 
(1mx1mx1,70m) is megrendelhető. 

Garantált mennyiség!

Tel.: 06-70/605-4678

akác tűzifa 2300 Ft/q
vegyes kemény 2100 Ft/q

vegyes puha 1700 Ft/q
hasított + 200 Ft/q

Tűzifa akció!

Eladó  
utánfutó

Típus: Lady 6

Önsúly: 120 kg

Összsúly: 600 kg

Gyártási idő: 2000.

Méret: 2x1 méter

Állapot: teljesen felújított

Irányár: 80 ezer Ft

06-1/280-3754

Szőlő újratelepítési jog kvóta 
az egész országban érvényes 6000 m2 

(kb. egy kataszteri hold) 
területre 2015. december 31-ig  

érvényesen 180  000 Ft-ért eladó
Tel.: 06-30/467-7216



Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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

Akciós árak február 10-től 22-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
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Hurka

Ft/kg

599,-Pangasius 
(hal)   

1 kg  gyf.
Ft/kg

799,-

Hasa-  
és toka-
szalona

Ft/kg

550,-

Hajdúsági 
kolbász

Ft/kg

990,-

Csont nélküli 
első csülök

Ft/kg

899,- Kolbászhús

Ft/kg

Marha-
lapocka

Ft/kg

1790,-Csirke 
alsócomb

Ft/kg

599,-

Tyúk, 
kakas

Ft/kg

699,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,- Kacsacomb

Ft/kg

1599,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1150,-Sertés- 
oldalas

Ft/kg

999,-Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1150,-

Egész 
bőrös comb

csülökkel
Ft/kg

899,-Egész 
bőrös 

lapocka 
csülökkel Ft/kg

799,-

885,-



Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, Szo: 8-13

Telefon: 06-29/322-646

Pesti út 100.
Üllő

A kupon tulajdonosa 

február 20–21-én 
10% 

kedvezménnyel 

vásárolhat!
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• vegyi áru • tanszer, írószer • ajándék • élelmiszer • édesség • játék 
• papíráru • háztartási cikk • textiláru • barkács 

• telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség
Folyamatosan bővülő árukészletünkkel várjuk kedves vevőinket.

ÓRIÁSI 
AKCIÓK 

HETENTE


