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Üllői
Ügyvédi 

tanácsadás
 Térítésmentes jogi tanács-

adást tartanak a lakos-
ság részére a polgármeste-

ri hivatal jogi képviselői: 
dr. Szkalka Tamás legköze-

lebb április 7-én 9-11 órá-
ig, melyre a 06-20/555-6513 

telefonszámon jelentkez-
hetnek. Dr. Szikora Gábor 
legközelebb március 25-én 
15-17 óráig ad tanácsokat, 

jelentkezni a 06-30/456-0889 
telefonszámon  lehet.

  

Koday László, a szomszé-
dos Monoron élő festőművész 
több mint 50 éve foglalkozik 
képzőművészettel. Csaknem 
300 kiállításon vett részt, és 
közel 2000 festménye került 
magán- és közgyűjtemények-
be. Termékeny munkásságá-
nak egy apró szeletét március 
végéig megtekinthetik a Kö-
zösségi Központban. 

Részletek a 2. oldalon

Járt már 
a könyvtárban?
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Tavaszhívogató 
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Orsós Ádám, 
nyáregyházi 
mesemondó

Üllő önkormányzata  
és városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága  

március15-től faültetési akciót szervez a lakosság részére. 
Örömmel vesszük mindenki jelentkezését, aki az otthona előtti közterületre fát 

szeretne ültetni és vállalja annak gondozását is. 

Sorbus Intermedia: ágai görbék, szétállóak, törzse hamar elágazik. 
Magassága 10-15 méter. Koronája széles tojásdad alakú. Levele karéjos, fűrészes 

szélű, a levél fonáka szürkén molyhos. Virágzata szép, mutatós bogernyő, a 
virágok színe krémfehér. Termése 10-15 centiméter átmérőjű ovális almácska, 

amely elsődleges tápláléka az eredeti élőhelyén szintén honos rigóknak és 
csonttollúaknak.

A kiskereskedelmi áruk 6990 forint, melyeket most 999 forint ellenértékben 
lehet megvásárolni a készlet erejéig. Az akcióban limitált mennyiségű fa kerül 

kiosztásra a Premier Garden Kertészeti Kft.-nél március 31-től. A fásításra a 
lakosoktól előrendelést is felveszünk március 15. és 25. között, munkanapokon 

9 órától 17 óráig a 06-20/610-1978 telefonszámon, vagy személyesen a Gyömrői 
út 142. szám alatt. Az akcióban megvásárolt – limitál mennyiségű – fákat csak 

Üllő közterületére (utca) lehet kiültetni (utcafront, 8 méter/darab).
Vásárlásnál kérjük megadni a tisztelt vásárlók nevét és címét, hogy nyomon 

követhessük a facsemete sorsát. Közterület-felügyelőnk ellenőrizni fogja a fa 
ültetésének megtörténtét és megfelelő gondozását. 

Bízunk benne, hogy akciónk kedvet ad  
városunk további szépítéséhez!

Üllő Városi Önkormányzat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Fásítási 
akció!

A 7. alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy 
alkotásoddal vagy meseírásoddal felhívd a figyelmet 
környezeted megóvásának fontosságára.  
Ha elgondolkodsz azon, hogy neked is fontos  
ez az ügy, már egy lépéssel közelebb vagy a jövőhöz.  
A fa zöldje mutatja, hogy a természet él, hogy 
meddig és hogyan, az csak rajtad, rajtunk múlik.  
A fa elültetése a jövőnknek szánt gesztus.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 26.  
Pályázhat: 5-15 éves gyermek.
Méret, technika: A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel. 
Zsűrizés: óvoda, alsó, felső tagozat. 
Díjazás: ajándékok.
Eredményhirdetés: 2014. április 10. 16 óra,  
Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. emelet.

Az alkotásokat az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
portáján kérjük leadni, március 26-ig.
További információval szolgál  
Nagyné Kékedy Ibolya a 06-70/771-8782 telefonszámon.

Rajzpályázat  
gyermekeknek

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
gyermekrajz-pályázatot hirdet  
Üllő Város gyermekei részére  
„Egy fa élete” címmel.

Felejthetetlen élmény volt feb-
ruár 28-án a Közösségi Köz-
pontban Koday László festőmű-
vész kiállításának megnyitója.
 Elbűvölt minket a festmé-
nyek varázslatos világa és a 

Képriport 
Koday László 
kiállításáról

rendkívül nagy érdeklődés kí-
sérte megnyitó magával raga-
dó hangulata. 
 A kép többet mond minden 
szónál, nézzük hát! 
 Összeállította: Laza István

Ù

Ù

Sok jó ember 
kis helyen

Ù

Köszönet Bertalan 
Tivadarnak a tartal-

mas megnyitóbeszédért
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Április elsején veszik birtokba a rendőrök az 
Üllői Rendőrőrsöt. Nem csak 24 órás járőr-
szolgálat kezdi meg működését a városban, 
hanem az újonnan kialakított rendőrőrs is. 
A városközpontban található 160 négyzet-
méteres őrsön – egymást váltva – 20 rend-
őr kezdi meg a munkáját áprilistól.
 Üllő város önkormányzata, a Pest Me-
gyei Rendőrfőkapitányság és a Pest Megyei 
Önkormányzat 2013 decemberében írt alá 
együttműködési megállapodást, amelyben 
vállalták, hogy a rendőrség megerősített lét-
számmal lesz jelen a városban. Így fokozód-
hat a rendőri közterületi jelenlét, ezáltal ja-
vulhat a közrend és a közbiztonság.
 A megállapodást dr. Szűcs Lajos, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Mihály István, 

Önálló rendőrőrs lesz Üllőn Új helyre köl-
tözött az iroda

Új szolgáltató

Patkányirtás

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. tájékoztatja a tisztelt fogyasztókat, hogy 
az ügyfélszolgálati iroda a Szövetkezet utca 
10-ből a Templom tér 3-ba költözött.
 Március 3-tól az ügyfélfogadás az új iro-
dában (Városháza I. emelet 118. szoba), a 
már megszokott ügyfélfogadási időben tör-
ténik.
 Tájékoztatjuk továbbá fogyasztóinkat, 
hogy a DPMV Zrt. szolgáltatási területén 
2014. márciustól mérőállás bejelentésére 
minden hónap 25. és 30. napja között lesz 
lehetőség az eddig is szokásos módok vala-
melyikén: telefonon, személyesen az ügyfél-
szolgálati irodákban, levélben, elektronikus 
levélben, ill. a http://www.dpmv.hu/menu/
ugyfeleinknek oldalon. 
 Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapun-
kon először március 25-én lesz elérhető ez a 
funkció és a szükséges adatok is csak akkor 
kerülnek feltöltésre. 
 Változnak továbbá a leolvasás időpontjai. 
A jövőben minden olyan településen, ahol a 
DPMV Zrt. a víziközmű-szolgáltató, lakossá-
gi felhasználók esetében április és október 
hónapban olvassák le kollégáink a mérőket 
(közületi fogyasztóknál továbbra is havonta), 
az üdülőterületeken pedig szeptemberben 
kerül sor a mérők leolvasására. 
 Jogszabály rendelkezése alapján lehető-
ség van általánostól eltérő gyakoriságú – ne-
gyedévente történő – leolvasást kérni az erre 
szolgáló formanyomtatványon, amely meg-
található az ügyfélszolgálati irodákon, vala-
mint a http://www.dpmv.hu/menu/nyom-
tatvanyok oldalon.

Az üllői ügyfélszolgálati iroda hétfőn 12 
órától 16 óráig, szerdán 8 órától 20 óráig, 
pénteken 8 órától 12 óráig várja ügyfeleit.

Ügyfélfogadás

ÙTelepülésünkön február 15-től a Decredit 
Kft. végzi  a közterületeken található álla-
ti tetemek, szerves hulladékok begyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítását.
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ameny-
nyiben a közterületen állati tetemet, szer-

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Az enyhe tél után 
beköszönt a tavasz,  
sokfelé erős széllökések 
kíséretében.  

A klímaváltozással 
járó viharok az 
Ön otthonát sem 
kímélik! 

Kössön korszerű 
lakásbiztosítást, 
hogy ne fájjon a feje 
a viharkárok miatt!

Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

Az önkormányzat képviselő-testülete to-
vábbra is részt vállal a magánterületeken 
történő rágcsálóirtásban.
 A Né-Du Kkt. szakemberei március 21–22–
23-án, majd április 4–5–6–án végeznek pat-
kányirtást a város belterületén. Ahol további 
ellenőrzés szükséges, ott április 18-án végzik 
azt el. 
 Ott biztosítjuk a szolgáltatást, ahol nagy-
mértékben elszaporodtak a patkányok és 
amelyekről bejelentés érkezett a polgár-
mesteri hivatalhoz személyesen a hatosagi-
iroda@ullo.hu e-mail címre, vagy a 29/320-
011/100 telefonszámra.

 A cég több éve végzi nálunk tevékenysé-
gét, a szakemberek jól ismerik a veszélyezte-
tett területeket. 
 A helyszínen a gázmester dönt az irtás 
szükségességéről, és csak indokolt esetben 
helyez ki csalétket. 
 Kérjük megértésüket, fogadják meg a szak-
ember tanácsát a rágcsálók elszaporodásának 
megakadályozása érdekében. 
 Fontos tudni, hogy a patkányirtás önma-
gában kevés, csupán tűzoltás. Ha a körülmé-
nyek, a gócokat jelentő ingatlanok elhanya-
golt, szemetes állapota nem változik, úgy a 
rágcsálók időről időre megtelepszenek, tel-
jes kiirtásuk lehetetlen.
               Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

Pest megyei rendőrfőkapitány és Kissné Sza-
bó Katalin, Üllő polgármestere írta alá.
 A rendőrős átadása március 31-én, 14 óra-
kor lesz. Az ünnepélyes megnyitót követően 
2 óra hosszáig szabad bejárást biztosítanak 
az érdeklődőknek amely keretében a lakos-
ság is megtekintheti az új rendőrőrsöt.  nfo

ves hulladékot észlelnek, úgy azt jelezzék 
személyesen az önkormányzat recepció-
ján, vagy a 320-011/100 telefonszámon a mi-
előbbi elszállítás érdekében. 
 A szolgáltató térítés ellenében fogadja 
a magánszemélyektől érkező megbízást is, 
amelyet Budai Tamás ügyvezetőnél lehet je-
lezni  a 06-20/591-2897 telefonszámon. 
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A 2014. évi országgyűlési választások tudnivalói  
A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával  

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának időpontját 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki. 
A 2014. évi országgyűlési választás az új választási eljárásról szóló törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfordulós lesz. Megváltozott az egyéni országgyűlési 
választókerületek száma és határa is. 386 országgyűlési képviselő helyett 199 parlamenti képviselő (106 egyéni választókerületi és 93 listás) kerülhet be a Parlamentbe. 
Településünk – csakúgy mint Vecsés (választókekrület székhelye), Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Pécel – választópolgárai Pest megye 7. számú választókerüle-
tének jelöltjeire szavazhatnak. 

1. A választók nyilvántartása
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a névjegyzékbe, mely tényről a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájé-
koztatta a választópolgárokat. Az értesítő a személyes adatokon kívül tartalmazza a szavazás idejét és azt, hogy a választópolgár melyik szavazókörben adhatja le szavazatát. 
Az, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a választási irodától (2225 Üllő, Templom tér 3.) 2014. április 4-én 16 óráig új értesítőt igényelhet. (Az értesítő bemu-
tatása nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját!) 
A névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve a névjegyzékbe felvétel miatt 2014. árilis 4-én 16 óráig  lehet  személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani 
Amennyiben valamely választópolgár csak települési szintű lakóhellyel rendelkezik – lakcíme kizárólag csak az Üllő megnevezést tartalmazza – szerepel a névjegyzéken, 
azonban csak a település kijelölt szavazókörében (2. számú szavazókör: Könyvtár, Üllő, Vasadi u. 1.) adhatja le szavazatát. 
Amennyiben a választópolgár magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, de Magyarországon él  (pl.  lakcímét fiktívvé nyilvánították), a választást megelőző 15. napig 
(2014. március 22.) elektronikusan regisztrálhat, illetve eljuttathatja a  www.valasztas.hu  oldalról letölthető „Névjegyzékbevételi kérelem a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgárok számára” elenevezésű nyomtatványt a  Választási Irodához. Ebben az esetben levélben szavazhat.
Levélben történő szavazás esetén a szavazási levélcsomag feladható postán (Magyarországon bérmentesítés nélkül) úgy, hogy  a szavazást megelőző napon (szombat) 24.00 
óráig (2014. április 5-ig) kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához, de   leadható bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján 
(2014. április 6-án) 6-19 óra között.
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie 
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon 
vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti válasz-
tási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből és egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének a névjegyzéké-
be, ahol a választópolgár szavazni kíván. 
A választópolgár legkésőbb 2014. április 4-én (péntek) 16 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! 
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. (Így 2014. októberében a nemzetiségi önkor-
mányzati választásokon is szavazhat majd.)
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon – ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az orszá-
gos pártlistára) vagy –, ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16. óráig a Választási Irodához lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, vagy a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával 
vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó irta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni) ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy 
– ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. 
A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A fenti  kérelemnek a szavazás napján  legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását, a könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, továbbá 
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

2. A szavazás
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig, kizárólag személyesen a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe 
történő felvételről szóló értesítőn szerepel. 
Átjelentkezéssel szavazni az erre kijelölt 2. számó szavazókörben (Könyvtár, Vasadi u. 1.) lehet.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány és személyazono-
sító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, esetleg 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú).
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő 
jelöltek szerepelnek. 
Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választópolgárok szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését az 
országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal, ebben az esetben azonban ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal 
írt két egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Tisztelt Választópolgárok! 
Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.hu oldalon megjelenő híreket, információkat valamint a www.ullo.hu/Választás2014 cím alatt közzétett tájékoztatásainkat. 
Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda munkatársaitól is kérhető felvilágosítás személyesen munkaidőben, vagy az alábbi elérhetőségeken: vezető: Földváriné dr. Kürthy 
Krisztina jegyző, helyettes: Virág Andrea aljegyző. Tagok: Lazáné Széll Éva (névjegyzékkel kapcsolatos kérdések, mozgóurna iránti kérelmek), Almási Adrienn (technikai 
információk). Elérhetőség: polgármesteri hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3. Tel.: 29/320-011, 108-as mellék (Lazáné Széll Éva), 147-es mellék (Almási Adrienn), 105-ös mellék 
(Földváriné dr. Kürthy Krisztina, Virág Andrea). Fax.: 29/521-930, e-mail: titkarsag@ullo.hu, jegyzo@ullo.hu. Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző, Helyi Választási Iroda 
vezetője 
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Hirdetés

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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Nem tudja, miből 
marad ki, aki nem 
jár könyvtárba. 

Járt már a könyvtárban?

Ára: 45  000 Ft  (részletfizetéssel)   
Érdeklődni: 06-30/ 302-1487  

 (nyilv. szám: 00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉS 
 (svéd masszázs)  indul  

• Monoron március 28-tól és  
• Budapesten márc. 29-től  

(a Bp.-i hétvégi tanfolyam) 
• Bp.-en nyirokmasszázs márc. 29-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és 
az uniós országokban is (az oklevél több nyelvű).

A könyveket, az olvasást 
sze retők hosszan tudnák 
sorolni, miért volt életük 

egyik legszerencsésebb nap-
ja, amikor beiratkoztak valame-
lyik könyvtár tagjai közé. Arról is 
sokat lehetne beszélni, miért éri 
meg hűségesnek lenni ezekhez 
az intézményekhez, amelyek ma 
már nem csak az olvasás semmi 
máshoz nem hasonlító élményé-
hez segítenek hozzá szinte in-
gyen, hanem kulturális és társa-
sági eseményekkel is szolgálnak. 
 Ez alkalommal arra kerestünk 
választ, vajon az üllőiek ismerik 
és értékelik-e a város könyvtárá-
nak szolgáltatásait?
 Babakocsit toló kismamákat 
állítottunk meg elsőként, akik 
szabadkoztak, mondván: szeret-
nének ők könyvtárba járni, csak 
éppen nincs rá idejük.
 Subecz Emese a pici fiát, 
Vasánszky Katalin az aprócs-
ka lányát sétáltatva mesélte el, 
hogy gyerekek mellett igen ne-
héz időt találni az olvasásra. Pe-
dig Vasánszky Katalinnak hiá-
nyoznak a könyvek, régebben 
szerette olvasni őket és azt re-
méli, ha a baba nagyobbacska 
lesz, majd bekopognak együtt 
a gyermekkönyvtárba. Subecz 
Emese pedig azt árulta el, hogy 
legutóbb gyermekápolással és 
neveléssel kapcsolatos könyve-
ket forgatott, de mivel már há-
rom gyermeke van, időközben 

olyan rutint szerzett, hogy ha-
sonló témájú könyvekre nincs 
már szüksége. Szépirodalomra 
pedig ideje nem akad.
 Tóth Mariann – aki nem en-
gedte lefényképezni magát – két 
éve költözött Üllőre. Amint el-
mondta, ez idő alatt még nem 
akadt annyi szabadideje, hogy 
megismerkedjen a könyvtár-
ral, de tervezi, hogy alkalomad-
tán ellátogat az intézménybe, hi-
szen szeret olvasni. 
 Kerékgyártó József nem saj-
nálta tőlünk az idejét, sok min-
dent elmesélt magáról és olva-
sási szokásairól. Megtudhattuk, 
hogy ötven éve jár könyvtárba, 
noha nem éppen az üllőibe, hi-
szen csak tíz éve él a városban. 
De az itteni kínálattal is hamar 
megismerkedett, s örül, hogy a 
könyvüzletben is gyakran tarta-
nak akciókat, amikor olcsón hoz-
zá lehet jutni a legkülönfélébb 
kiadványokhoz. Őt magát a tör-
ténelmi, a háborús témájú köny-
vek érdeklik leginkább, noha 
legutóbb Az öreg halász és a 

tenger című Hemingway-köte-
tet olvasta újra.
 A gimnazista Zemen Domini-
ka olvasási kedvét a kötelező ol-
vasmányok vették el – derült ki – 
éppen ezért nem látogatja túl 
gyakran a könyvtárat. Az iskolá-
ét még csak-csak, az üllőit azon-
ban egyáltalán nem – hozta tu-
domásunkra, miközben olyan 
szomorúnak látszott, hogy meg-
próbáltuk azzal vigasztalni: ez 
az érzés talán megváltozik, mire 
túljut a legutóbbi kötelezőn, Vol-
taire Candide-ján.
 Dikovics János életében is 
változás következett be két éve – 
tudtuk meg. Akkor váltott ugyan-
is munkahelyet, és ez olyan sze-
rencsésen sikerült, hogy ettől 
fogva már az olvasásra is jutott 
ideje. Mert olvasni ugyanis min-
dig szeretett, csak éppen egyál-
talán nem volt rá ideje. Amióta 
viszont van, azóta sűrűn megfor-
dul a könyvtárban, és „minden-
evő” lett. A szépirodalomtól a kri-
mikig mindent olvas, és nagyon 
élvezi. Koblencz Zsuzsa

Subecz Emese

Vasánszky Katalin

Kerékgyártó JózsefDikovics János Zemen Dominika

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

06-70/949-9893
Fő út 158. 

Kakucsi Éva, okleveles edző és rehabilitátor 
•  ingyenes dietetikai tanácsadás  •  műtétek, sérülések utáni 

rehabilitáció  •  gerinctorna  •  inkontinencia kezelése

Flabelos 

10 perc: 400 Ft
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Üllő képviselő-testülete február 27-én tartotta so-
ron következő ülését. A képviselők legfontosabb 
döntéseit ismerhetik meg a következő írásból.  

Ülésteremből jelentjük

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. március 26-án 9.00-17.00

A február végén megtartott testületi 
ülésen a képviselők elfogadták a Mo-
nor Város Önkormányzat Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról 
szóló, a Civil Érték Egyesület Támogató Szol-
gálatának 2013. évi működéséről szóló, illet-
ve a Gyömrő és Környéke Társulás 2013. év II. 
félévi szakmai munkájáról szóló beszámolót. 
 A testület tagjai döntöttek dr. Balázs Lász-
ló 2014. szeptember 30-val történő nyug-
állományba vonulására tekintettel, a  há-
ziorvosi feladatok ellátására vonatkozó  
szerződése felmondásának és a praxisjog el-
idegenítésére irányuló szándékának tudo-
másulvételéről, továbbá az orvosi ügyelet 
jövőbeni ellátására kiírandó közbeszerzési 
eljárás előkészítéséről. 
 Idén is lesz lakossági járdaépítési pályá-
zat. A pályázatokat postai úton várják, be-
nyújtásának határideje április 30.  A pályáza-
tokat postai úton Üllői Polgármesteri Hivatal, 
2225 Üllő, Templom tér 3. Németh Katalin 

műszaki ügyintézőnek címezve, vagy sze-
mélyesen az Üllői Polgármesteri Hivatal por-
táján a fenti címzéssel ellátott lezárt boríték-
ban adhatják le.  
 A képviselő-testület döntött a helytörté-
neti monográfia kiadásának támogatásáról, 
mellyel kapcsolato-
san az előfizetői idő-
szakot meghosszab-
bították április 30-ig. 
A monográfia kiadá-
sára a Tradeorg Kft.-
vel köt szerződést a 
testület. 
 Települési érték-
tár és Üllői Telepü-
lési Értéktár Bizott-
ság alakulhat a 
kép viselők dönté-
sének megfelelően. 
A bizottság fő fe-
la datai közé tarto-

zik, hogy szervezi a településen fellelhető 
nemzeti értékek (magyar alkotótevékeny-
séghez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz 
kapcsolódó, nemzetünk történelme, va-
lamint a közelmúlt során felhalmozott és 
megőrzött minden szellemi és anyagi, ter-
mészeti, közösségi érték, vagy termék) 
azonosítását, létrehozza a településen fel-
lelhető nemzeti értékek adatait tartalma-
zó gyűjteményt és megküldi azt a megyei 
értéktárba. A bizottság tagjai: Laza István 
elnök és a tagok, Majorosi Marianna, Virág 
Andrea, Medvedovszky Béla.
 Ugyanezen napirendi pont keretein be-
lül döntés született a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által kiírt „A nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsíté-
sének, megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására” pályáza-
ton történő indulásról, az „EU forrásokkal a 
romák integrációjáért 2014–2015” elneve-
zésű pályázaton való indulásról, a civil szer-
vezetek 2014. évi támogatásáról és a sza-
vazatszámláló bizottságok tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról.

Almási Adrienn, ügyintéző

Idén is lesz la-
kossági jár-

daépítési pá-
lyázat. A 

pályázatokat 
postai úton 

várják, be-
nyújtásának 

határideje áp-
rilis 30.

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

Zuglóban az Erzsébet 
királyné útján a Nagy Lajos 

király útjától 
egy sarokra 

32 m2-es, 
újonnan 

épült udvari 
félszuterén 

lakás minimális 
rezsivel, saját mérő órákkal 

kiadó a tulajdonostól 
55 ezer Ft + rezsiért 

folyamatosan, hosszú távra.

06-30/467-7216

Bérbe adó 
lakás Buda-
pesten!
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A helyi és gépjárműadóval kap-
csolatban az alábbiakról tá-
jékoztatjuk az olvasókat.

Adózók figyelmébe
Idén már két alkalommal került sor ünnepé-
lyes keretek között megtartott állampolgár-
sági esküre a polgármesteri hivatal házas-
ságkötő termében.
 Február 11-én két fő, február 25-én pedig 
4 fő tette le az állampolgársági esküt.
 Mindannyian egyszerű honosítással 
kapták meg az állampolgárságot, kivéve 
azt a kedves hölgyet, aki már 1989 óta él 
Magyarországon. Bastardo de Aura Rosa 
Venezuelából érkezett Magyarországra 
gyermekeivel és magyar állampolgár fér-
jével, Sabata Józseffel, aki sajnos már nem 
élhette meg ezt a régen várt, megható 
pillanatot. 
 A Himnusz elhangzása után Kissné Sza-
bó Katalin polgármester ünnepi beszédét 
követően került sor az esküre, melyben új 
állampolgáraink megfogadták, hogy Ma-
gyarországhoz hűek lesznek, új hazájukat 
megvédik, képességeiknek megfelelően 
szolgálják.
 A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési 
Járáshivatal vezetője, Azari Zsuzsanna gratu-
lált elsőként az ünnepelteknek, akik szeret-
teik körében meghatottan szorongatták a 
köztársasági elnök által aláírt honosítási ok-
iratukat.   L. É.

Állampolgársági eskü

Vöröskeresztes 
élelmiszerosztás

A helyi iparűzési adó mértéke változat-
lan, továbbra is 1,9 százalék. Az idei 
év első félévi adóelőleg fizetési ha-

tárideje 2014. március 17. 
 A hatályos jogszabályok alapján a helyi 
iparűzési adó bevallása önadózással történik, 
miszerint az adózó saját maga állapítja meg, 
vallja be és fizeti meg a helyi iparűzési adót.
 A 2013. évi helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtási határideje: 2014. május 31. 
 A 2013. évre a „különbözetként” meg-
állapított összeget az adózó köteles 2014. 
május 31-ig minden további értesítés nél-
kül megfizetni, valamint a 2014. évi második 
félévi adó-előlegfizetési kötelezettségének 
2014. szeptember 15-ig eleget tenni. 

Építményadó

Mértéke változatlan, az 500 négyzetmétert 
meg nem haladó alapterületű, adóköteles 
építmények tekintetében továbbra is 750 
Ft/m2/év, az 500 négyzetmétert meghaladó 
alapterületű, adóköteles építmények tekin-
tetében 1 050 Ft/m2/év. Továbbra is mentes 
az építményadó alól az adóalanynak a nem 
lakás céljára szolgáló, egyébként adóköte-

les építménye(i) 50 m2 alapterületig, kivéve 
az üzleti célt szolgáló építményt.

Gépjárműadó
 
Ezen adónem mértéke sem változott. Az 
idei év első félévi gépjármű-adófizetési kö-
telezettség határideje – az előző évekhez 
hasonlóan a központi hivatal nyilvántartá-
sának késedelmes adatszolgáltatása miatt – 
nem március 15-e, hanem április 15-e lesz! 
 A gépjármű-adófizetési kötelezettségek-
ről szóló határozatok és értesítések, valamint 
a HIPA és az építményadó 2014. év első fél-
évi adó-előlegfizetésről szóló értesítések kéz-

besítése már folya-
matban van. Kérjük 
tisztelt ügyfeleink tü-
relmét!
   Felhívjuk a figyel-
müket egy lénye-
ges jogszabályi vál-
tozásra: a 49/2012. 
(XII.28.) NGM rende-
let 3.§. (1). bekezdé-
se alapján az adóha-

tóságot a végrehajtás foganatosításáért 5 
000 forint költségátalány illeti meg. Mit je-
lent ez a gyakorlatban? 
 Azon adóalanyok esetén, akik határidő-
re nem tesznek eleget az adófizetési kötele-
zettségüknek és az adóhatóság megindítja 
a végrehajtási eljárást (letiltás munkabérre 
és nyugdíjra, hatósági átutalás bankszámlá-
ra), a hátralék összegének behajtása mellett 
a jogszabályban előírt 5 000 forint költség-
átalányt is be kell hajtani!
 Felmerülő kérdéseikkel az adócsoport 
munkatársaihoz fordulhatnak a polgár-
mesteri hivatal emeleti irodájában. Ügyfél-
fogadási idő: hétfőn 13 órától 17 óra 30-ig, 
szerdán 8 órától 12 óráig és 13 órától 15 óra 
30-ig, pénteken 8 órától 12 óráig. Kérdései-
ket a 320-021 telefonszám 116, 131 és 109-
es mellékein is feltehetik az adócsoport kol-
légáinak.  Dévai Éva, adócsoport munkatársa

Tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési kötele-
zettségeiket átutalással is teljesíthetik az OTP 
Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámokra:
Gépjármű adó számlaszám: 
11742056-15392141-08970000
Iparűzési adó számlaszám: 
11742056-15392141-03540000
Építményadó számlaszám: 
11742056-15392141-02440000
Késedelmi pótlék számlaszám: 
11742056-15392141-03780000

Utalással is fizethet

Ù

Február elején a Vöröskereszt élelmiszerosz-
tást rendezett a polgármesteri hivatal udva-
rán. Az osztásban csak azok a rászorult csa-
ládok, személyek vehettek részt, akik 2013. 
novemberében a nagycsaládosok osztásá-
ból nem részesültek. 
 Újabb élelmiszercsomagot 180 napon 
belül ismét felvenni nem lehetett. Az élelmi-
szerosztásról – amelyen 754 fő vett részt – a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület előírásá-
nak megfelelően fényképfelvételeket kellett 
készítenünk.
 A Pest Megyei Vöröskereszt Monor Te-
rületi Szervezete részéről, a Pilisi utcai szo-
ciális munkás, a két élelmiszerosztás  (a 
Nagycsaládosok, valamint Üllő Polgármes-
teri Hivatal osztása) után február 18-án 75 
személyt felkeresve újabb élelmiszerosz-
tást végzett.
 Hat mozgásában korlátozott személyhez 
is eljutottunk, s mindannyian hálásan kö-
szönték, hogy gondoltak rájuk. A felkeresett 
személyek 70 százaléka idős, egyedül élő.
 A Mező utcából egy fiatal házaspár egy 
használt számítógépet ajánlott fel rászoru-
ló családnak, amelyet egy 5 gyermekes csa-
ládnak adtunk át, akik ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki a felajánlóknak.

Németh Elekné, szociális munkás

Az adózó saját 
maga állapítja 
meg, vallja be 
és fizeti meg a 
helyi iparűzé-
si adót

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  
Egyesület: 18724116-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13
Civil Érték Egyesület ( volt Üllői Mozgás-
korlátozottak Egyesülete): 18664940-2-13
Magyar Evangélikus Egyház: 0035
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyar Református Egyház: 0066
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Beszámoltak a tűzoltók
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület március 1-jén tar-
totta ünnepi közgyűlését.

Előrendelhető 
az Üllő Története

P ásztor Zoltán elnök úr megnyitójá-
val kezdődött az esemény, amely vé-
gig családias hangulatban telt, és nem 

egyszer könnyeket fakasztott a megjelentek 
szemébe.

 Az elnök úr beszédében értékelte a 2013. 
év kiemelkedő gazdálkodását és társadalmi 
munkáját, valamint a sikeres rendezvényeket. 
Összefoglalta az elmúlt év szervezeti változá-
sait, bemutatta az újraválasztott elnökséget 
és az egyesületen belül működő szakterüle-
tek új vezetőit. Újdonságként említette, hogy 
az egyesület a tavalyi évben megalakította 
hagyományőrző csapatát 10 fővel és felújítot-
ták a kocsifecskendőt. Kihangsúlyozta, hogy 
a tagok továbbra is díjazás nélkül, önkénte-
sen, látják el feladataikat. A támogatásokból, 
pályázatokból, illetve a gazdasági tevékeny-
ségből származó bevételeket az egyesület 

– nonprofit szervezetként – a vállalt felada-
tainak ellátásához szükséges eszközök, felté-
telek fejlesztésére fordította. 
 Füles Balázs, az egyesület alelnöke az el-
múlt esztendő szakmai munkáját összegezte, 
kiemelve, hogy 51 esetben segítette a hiva-
tásos tűzoltók munkáját az egyesület szemé-
lyi és eszközállományával. Elmondta továbbá, 
hogy a szaktevékenységet végzők az előírt 
képesítésekkel, a tűzoltáshoz, műszaki men-
téshez használt eszközök pedig érvényes fe-
lülvizsgálattal rendelkeznek. Tá jékoztatta a 
megjelent vendégeket, hogy az egyesület 
szerállománya egy új, még felújítás alatt álló 

vízszállítóval fog bővülni. A vál-
lalt feladatok ellátásában nem 
volt fennakadás, és az egyesület 
a jövőben is fő feladatának tekin-
ti az üllői lakosok és Üllő város vé-
delmét.
     Gáncsosné M. Zsuzsanna, az if-
júsági tagozat vezetője röviden 
összefoglalta az egyesületek fon-
tos szerepét a tűzoltó utánpót-
lás-nevelésben, valamint az ül-
lői önkéntes tűzoltók tűzvédelmi 
és környezettudatos felvilágosí-
tó munkájának eredményességét. 
Bemutatta az ifjúsági tűzoltók 
foglalkozásainak rendszerét és az 
ehhez kapcsolódó programokat, 
túrákat, továbbá a 2013. évi nyá-

Az utánpótlás is biztosítottÙ

Díjazták a kitartó munkátÙ

Az Üllői Hírmondó korábbi számában már 
hírét adtuk, hogy Fehér László tanár úr tol-
lából megszületett az Üllő Története című 
könyv, amely kiadványra előfizetőket vár-
tunk. 
 Nagy örömömre jelentős az érdeklődés, 
bár a könyv áraként meglehetősen magas 
összeget irányoztunk elő.
 Az elmúlt időszakban erőfeszítéseket tet-
tünk, hogy minél kedvezőbb áron juttathas-

suk el önökhöz ezt a – méltán mondhatom – 
egyedülálló művet. Erőfeszítéseinket siker 
koronázta, a könyv az eredeti tervezett ösz-
szeg feléért készül el. Hogy e sikert önök is 
élvezhessék, meghosszabbítjuk az előfizetés 
lehetőségét április 30-ig. 
 A könyv két kötetben jelenik meg, me-
lyek ára 5 000 forint lesz. Azonban az előfi-
zetők (természetesen, akik korábban fizettek 
elő, azokra is vonatkozik) a kiadványt 4 500 
forintért kapják meg.
 Tehát továbbra is biztatok minden-
kit, hogy fizessen elő, így egyrészt ol-
csóbban jut hozzá, másrészt biztos lehet 

abban, hogy a könyvet megkapja. Az ösz-
szeget akár készpénzben (a polgármeste-
ri hivatal pénztárába történő befizetéssel), 
akár átutalással (OTP Bank Nyrt. 11742056-
15392141 számú számlára történő befize-
téssel) teljesíthetik. Átutalás esetén a köz-
lemény rovatban kérjük feltüntetni: „Üllő 
Története előfizetés”. 
 A könyv átvételéről minden előfizetőn-
ket időben tájékoztatjuk (a várható megjele-
nés május eleje). 
 Kérem önöket, hogy előfizetésükkel is tá-
mogassák a megjelenést. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

ri tábort. Az elmúlt év kiemelkedő program-
ja volt a Nyitott szertárkapuk elnevezésű nyílt 
nap, amelynek keretében bárki betekintést 
nyerhetett az ÖTE életébe és szívesen vártuk 
az érdeklődőket minden korosztályból, akik-
ben felmerült, hogy szeretnének a csapat tag-
jai lenni. A gyerekek egy kis műsorral köszön-
ték meg a segítséget, odafigyelést és türelmet 
a tagoknak, szülőknek és a támogatóknak.
 A közgyűlés alkalmával Pásztor Zoltán és 
Váczi Mária Melinda vehették át a 10 eltelt ön-
kéntes tűzoltó szolgálati éve után járó szolgá-
lati elismerést.
 Az eddigi kitartó és lelkiismeretes munká-
jukért Sabján Vilmost és Bálint Viktort tüntet-
te ki az egyesület az Üllő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületért-díjjal.
 A rendezvény keretén belül köszöntötte a 
tagság az egyesület „Papáját”, Farkas Ferencet, 
aki  a közgyűlés napján töltötte 70. születés-
napját. 
 A közgyűlésen jelen volt Kissné Szabó Ka-
talin, Üllő polgármestere, Oláh Péter tűzoltó 
őrnagy, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Gere 
Imre tűzoltó alezredes, a Monori Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője, Kristóf Sán-
dor tűzoltó őrnagy, a Monor Város Önkor-
mányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
parancsnoka, valamint e neves eseményt 
megtisztelték Üllő képviselői, az egyesület 
támogatói és az ifjúsági tűzoltók szülei.
 Kristóf Sándor parancsnok úr hozzászólá-
sában elmondta, hogy a katasztrófavédelem 
számít az önkéntes tűzoltók szakmai és társa-
dalmi munkájára és elismerően szólt az egye-
sület teljesítményéről és sok erőt, kitartást kí-
vánt a további munkához.
 A polgármester asszony a maga és a kép-
viselő-testület nevében megköszönte az Ül-
lői Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetésének 
és tagságának eddigi munkáját, valamint az 
egyesület támogatottságáról biztosította a 
megjelenteket.
 A közgyűlés közös vacsorával és baráti be-
szélgetéssel zárult.
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Tavaszhívogató 
tanári hangverseny

Első ízben tarthattuk – immár 
hagyományosnak mondha-
tó – tanári koncertünket a Kö-
zösségi Központ remek akusz-
tikájú házasságkötő termében.

A tavasz első napján, március 1-jén került 
megrendezésre a VII. regionális zongora-
verseny Gombán. A Harmónia Zeneiskola 
növendékei évről évre egyre többen vesz-
nek részt ezen a színvonalas versenyen. 
Ebben az évben Csepel, Monor, Gomba, 
Gyömrő, Maglód és Vecsés legügyesebb 
zongoristáival mérhették össze tudásukat a 
mi legjobbjaink. Újdonságnak számít, hogy 

az idén először kamarazenei kategóriában 
is indulhattak a versenyzők, ami színesebbé 
tette a programot.
 Nagy örömünkre igen kiemelkedő ered-
ményt értek el növendékeink! Színvonalas 
szereplésüket a szigorú zsűri a következő 
díjakkal jutalmazta: I. korcsoport: Szegfal-
vi Kata – ezüst minősítés, Pintér Zseraldin 

– dicsérő oklevél. II. korcsoport: Fazekas-

Üllői díjeső a regionális 
zongoraversenyen

Az izgalmunk – a közönség létszámát 
illetően – ismét feleslegesnek bizo-
nyult, hiszen nem csak a létező ösz-

szes ülőhely telt meg, hanem szép számmal 
akadtak olyanok is, akik állva kényszerül-
tek végigkísérni az eseményeket – reméljük 
megérte! 
 Ennek azért is örültünk, mert bizony na-
gyon sokat és nagyon lelkesen készültünk 
erre az alkalomra. Az egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendő tanári kórusunk próbá-
it például igen nehéz megszervezni, hiszen 
minden kolléga más-más napon tanít Üllőn. 
Szerencsére minket ilyen „apró problémák” 
nem tudnak eltántorítani kitűzött céljainktól!
 A jó hangulatú estét Karmanóczki Attila fu-
volajátéka alapozta meg, Ráti Bernadett zon-
gorakíséretével. Ez a Dinicu-darab igen nagy 
technikai felkészültséget kíván az előadótól, 

melynek kiváló kol-
légánk igen bravúro-
san tett eleget.
   Nem titkolt szán-
dékunk, hogy a jól is-
mert, népszerű me-    
lódiákon kívül egy -
egy kevésbé ismert 
szerzőt, különleges 
darabot is bemutas-
sunk az érdeklődő kö-
zönségnek.
 Ezen a koncerten 
is felcsendült egy 

ilyen érdekes mű két tétele, melyet Darius 
Milhaud francia zeneszerző alkotott hegedű, 
klarinét, zongora trióra és Lassánné Balogh 
Andrea, Takács Péter és Enreiter-Balla Gyöngyi 
szólaltatta meg.
 A már-már közönség kedvencének 
mondható Szerdahelyi Pál most egy kevés-
bé lírai hangvételű Schubert-dalt énekelt 
Plutzer Gábor zongorakíséretével.
 Godó Jávorszky Marianna és Ráti Berna-
dett zongora négykezese következett ez-
után, akik egy szinte ismeretlen zeneszerző, 
K. Hermann Pillney Variációk című darabjai-
ból játszottak néhányat.
 A szemfüles hallgatók ismert dallamokat 
fedezhettek fel ebben a műben, csak egy ki-
csit másképp.
 Ezt követően Takács Péter klarinétjátéká-
ban gyönyörködhetett a nagyérdemű, me-
lyet Plutzer Gábor kísért. Igényes, magas 
színvonalú és muzikális játékával ezúttal is 
elbűvölte a hallgatóságot. Igen jól választott 
darabja Ernesto Cavallinitől az Adagio és ta-
rantella volt.
 Ezt követte tanári kórusunk produkciója. 
Kis műsorunkat egy reneszánsz kori virág-
énekkel vezettük be, majd magyar szerzők 

műveiből énekeltünk hármat, Rauscherné 
Horváth Gyöngy és Hofbaer-Mezei Márta 
igazgatónőnk vezényletével, Ráti Bernadett 
és Plutzer Gábor zongorakíséretével.
 Kiss Attila meglepetés-produkcióját mi is 
nagyon kíváncsian vártuk, ugyanis kedves 
kollégánk nekünk sem volt hajlandó elárulni, 
hogy mit fogunk tőle látni és hallani a szín-
padon.
 Miután nagybőgőt vett a kezébe, vala-
mi jó kis jazz-zenére számítottunk, ehhez 
képest Saint-Saens Hattyúját és Elefántját 
véltük felismerni Az állatok farsangja című 
művéből, ami nagyon különleges zenei cse-
mege ezen a hangszeren hallva.
 Most igazán eljött a jazz ideje, Láng Zsolt, 
Kiss Attila, Szeverényi Mátyás, és Kiss Sándor 
lépett színpadra, s kezdett önfeledt muzsi-
kálásba. A közönség egyre több tagja len-
dült mozgásba a pezsgő ritmusok hatására. 
Majd a hangulatot fokozandó – Láng Zsolt 
a színpadra kérte a közönség soraiban he-
lyet foglaló Szabó Attilát, volt kollégánkat, 
aki igencsak meglepődött, hiszen minket 
jött megnézni, meghallgatni – legalábbis 
eredetileg.
 Na de egy vérbeli muzsikusnak nem 
okozhat gondot egy ilyen váratlan helyzet, 
így ő is könnyedén beállt a többiek közé, s 
bravúrosan előadta a jól ismert Georgia-szá-
mot, a közönség nagy ujjongására.
 Hangversenyünk végén a sokak által is-
mert és kedvelt ABBA-slágerrel búcsúztunk 
nagyszerű közönségünktől: Thank you for 
the music (köszönjük a zenének) – ez ne-
künk, zenetanároknak igazi érzést jelent, 
amit nap mint nap átélünk zenélés és taní-
tás közben is.
 A közönség felé pedig az együttmuzsiká-
lás örömét igyekeztünk kifejezésre juttatni 
ezzel az igényes könnyűzenei slágerrel.
 Úgy érzem, ismét sikerült zenei palettánk 
sok-sok árnyalatát felvonultatni ebben a het-
ven percben, mindenki megtalálhatta a szí-
véhez, lelkéhez legközelebb álló zenei stílust, 
karaktert, s kellemes élményekkel feltöltőd-
ve indulhatott haza.

Lassánné Balogh Andrea

Szűcs Ágnes – ezüst minősítés, Piricz Barna 
– bronz minősítés. IV. korcsoport: Borbély 
Csilla – ezüst minősítés. V. Kamarazene ka-
tegória: Sasvári Angelika zongora, Piricz 
Barna zongora –  ezüst minősítés. Muszka 
Orsolya hegedű, Pintér Donatella zongora – 
bronz minősítés.
 A zsűri oklevélben részesítettjei: Filipsz 
Bettina, Kugler Nikolett, Sasvári Angelika. 
Felkészítő tanáraik: Enreiter-Balla Gyöngyi, 
Godó Jávorszky Marianna, Plutzer Gábor, 
Lassánné Balogh Andrea.
 Gratulálunk valamennyi versenyzőnk-
nek és felkészítő tanáraiknak! Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk!  HBM
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Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Üllői rendezvények március – április

Új könyvekkel gyarapodott a könyv-
tár állománya. Márciusban és áp-
rilisban is változatos programok-
kal várja vendégeit a könyvtár.  

Örömmel értesítjük a kedves olvasó-
kat, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvkiadás Kollégiuma által kiírt 

meghívásos állománygyarapítási pályázat 
keretében kapott jobbnál-jobb könyvek már 
kölcsönözhetők könyvtárunkban. 
 A teljesség igénye nélkül ajánlok figyel-
mükbe néhányat: Böjte Csaba 
A szeret bölcsője; Popper Péter 
Párkapcsolat – Körkép; Ransch-
burg-Popper Személyiségünk 
titkai; Eckart Hammer A férfiak 
másképp öregszenek; Seléndy 
Szabolcs Gyakorlati biogazdál-
kodás: bioállattartás, kemence-
építés, ökoszabályrendszer; Anne 
McIntyre Gyógynövények cserép-
ben; Csurgó Sándor Családi gyógy-
növénytár; Szabó György A bükki 

füvesember gyógynövényei; Michael F. Holick 
A nélkülözhetetlen D-vitamin; Dr. Juhász Márk-
Kovács Ildikó Lisztérzékenyek kézikönyve; Dr. 
Zoller Rezső Horkolás, légzéskimaradás; Varga-
Milusné Gerincvédelem a mindennapokban; 
Dr. Gyarmati Andrea Beszéljünk a betegségek-
ről!; Hóman Bálint Ősemberek-Ősmagyarok; 
Abafi Lajos A szabadkőművesség története 
Magyarországon; Katus László A modern Ma-
gyarország születése; Bogos Zsuzsanna Feje-
delmi lakomák, régi magyar étkek; Horváth 
Judit Rózsák hercegnője, történetek magyar 
hercegnőkről és királylányokról; Böszörmé-

nyi Gyula Lúzer rádió, Budapest!; 
Wass Albert Mesék, Erdők könyve, 
Tavak könyve, és még sok ringató, 
kacagtató, altató a piciknek.
    Márciustól ismét nyílnak kiál-
lításaink, a Mecénás Művészeti 
Klubbal közösen üde selyemfes-
tő kiállítással köszöntjük a ta-
vaszt. Március 21-től április 5-ig 
lesz megtekinthető Várnay Krisz-
tina selyemfestő és a Gyömrői 
Selyemfestő Kör, valamint Jakab 

András faműves közös kiállítása, A selyem és 
a fa találkozása címmel. Megnyitó március 
21-én, 16 órakor. A kiállítást megnyitja Várnay 
Krisztina. Szeretettel várunk mindenkit a ki-
állítótermünkbe!

Áprilisi előzetes

Április 8. 17 óra: Tudatos Társalgók Társasága. 
Az októberben indított interaktív beszélge-
téssorozatunknak köszönhetően – amely az 
egészségmegőrzés gyakorlati megoldásairól, 
valamint a gyógyítási folyamatok alternatív 
módszereiről szólt – kialakult egy lelkes tár-
salgó kör, akik Pirbus Ernő pszichoterapeuta 
vezetésével elindultak tudatosságuk fejlesz-
tése útján. Havonta egyszer társalognak, 
megvitatva egy-egy témát a tudatosság je-
gyében. Csatlakozni sosem késő, várjuk az ér-
deklődőket szeretettel. 
 Április 14. 15 óra: Az Árpád Napok indító 
rendezvénye. A könyvtárunkban megrende-
zésre kerülő Üllő története a régészeti lele-
tek tükrében című régészeti kiállítás része. A 
Ferenczy Múzeummal közös tárlat április 30-
ig tekinthető meg, amelyben egy teljes sírre-
konstrukció is bemutatásra kerül. A kiállítást 
megnyitja Kárpáti Zoltán, a Ferenczy Múze-
um régészeti igazgatóhelyettese.

Velkei Hajnalka könyvtárvezető

A selyem és a fa találkozása
Március 21. 16 óra
Várnay Krisztina selyemfestő, a Gyömrői 
Selyemfestő Kör és Jakab András 
faműves közös kiállítása.
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

A szerelemről szól minden dal
Március 22. 17 óra  
Énekes-zenés műsor.
Közösségi Központ, rendezvényterem
   
A Csicsergó Óvoda
jótékonysági bálja
Március 22. 19 óra:  
Közösségi Ház
   
Számít6sz rám klub
Március 27. 18 óra 30  
Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesü-
let programja. Az előadás szervezés alatt, 
melyről a későbbiekben plakátokról, a 
facebookról és az üllői honlapról lehet 
tájékozódni. 
Közösségi Központ, rendezvényterem

Kisvakond
Április 2. 10 óra  
Bábelőadás eredeti cseh bábokkal
Közösségi Ház

Növendékhangverseny 1.
Április 4. 17 óra  
A Harmónia Zeneiskola zongora, hegedű és 
ütő tanszakos növendékeinek előadása. 
Közösségi Központ, rendezvényterem

Ipartestület gyűlése
Április 4. 18 óra
Közösségi Ház

Húsvéti kézműves foglalkozás
Április 6. 15 óra  
Közösségi Ház
   
Növendékhangverseny 2.
Április 7. 17 óra  
A zeneiskola magánének, zongora, furulya, 
gitár tanszakos növendékeinek előadása.
Közösségi Központ, rendezvényterem
  
Tudatos Társalgók Társasága
Április 8. 17 óra  
A programot vezeti Pirbus Ernő 
pszichoterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Növendékhangverseny 3.
Április 10. 17 óra
Az üllői Harmónia Zeneiskola  zongora, fu-
rulya, gi tár, klarinét tanszakos növendéke-

inek előadása.
Közösségi Központ, rendezvényterem

Költészet napja
Április 11. 17 óra
Ünnepi rendezvény
Közösségi Ház

Árpád napok
Április 14. 15 óra
Üllő története a régészeti leletek tükrében. 
Megnyitóbeszédet mond Kárpáti Zoltán.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Árpád Napok
Április 15. 15 óra 
Szavalóverseny.
Árpád Fejedelem Általános Iskola
    
Árpád Napok
Április 16. 15 óra
Ünnepi műsor. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Húsvétváró játszóház kisgyerekeknek
Április 17. 10 óra  
Tavaszi és húsvéti dísztárgyak készítése a 
Premier Garden Kft. kertészei – Kriszti, Attila 
és Tamás – segítségével.
Közösségi Központ – Galéria
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A Bóbita tagóvoda negye-
dik jótékonysági báljára – im-
már hagyományosan a farsan-
gi ünnepkörhöz kapcsolódva 

– 2014. február 22-én került 
sor a Közösségi Házban.

Fergeteges volt a bál 
A Bóbita Óvoda gyermekei és a magam 
nevében szeretném kifejezni köszönete-
met mindazoknak, akik a jótékonysági bá-
lunk szervezésében és lebonyolításában 
részt vettek.
 A Kenderes táncegyüttes és a Dahab tánc-
stúdió táncosainak.
 Az „óvodai színjátszó” szülőknek: Béky 
Ben jamin, Kelemen Sándor, Ragány László, 
Rácz Sándor, és az óvónéniknek: Janzsó Esz-
ter, Lu kács Nóra, Véghné Musil Ildikó.
 A szülői munkaközösség legaktívabb 
tagjainak: Papp Krisztina, Baloghné Krisztina, 
Káldiné Viktória, Juhászné Andrea és a „régi 
szülő”, Szűcs Ica.
 Az anyukáknak és nagymamáknak, akik 
a süteményeket és rágcsálnivalókat készí-
tették.
 Mindazoknak akik – évről évre egyre na-
gyobb  számban – tombolaajándékot és 
zsákbamacska-meglepetéseket ajánlottak 
fel, valamint támogatójegyek vásárlásával se-
gítettek.
 A közösségi háznak a helyszín és a finom 
vacsora biztosításáért. 
 Végül, de nem utolsó sorban mindazok-
nak, akik megtisztelték jelenlétükkel báli mu-
latságunkat, s reményeink szerint kellemes 
élményekkel gazdagodva távoztak.
 Köszönet mindenkinek, mert így köze-
lebb kerültünk a gyermekeink számára épí-
tendő szaletlihez, ami esős, borongós idő-
ben is lehetővé teszi az udvari játékot és 
levegőzést.

Dócsné Bodnár Gizella, tagóvoda vezetője

Köszönet- 
nyilvánítás

Tavalyi bálunk után nagyon sok elisme-
rést gyűjthettek be mind az óvodai ne-
velőtestület, mind szülői szervezet tag-

jai. A szervezéssel töltött heteknek meg lett 
az eredménye. Vendégeink elismerő véle-
ménye persze terhet is rakott a vállunkra, hi-
szen az idei bál szervezéséhez úgy álltunk 
hozzá, hogy a tavalyi sikert megismételjük 
vagy ha lehet, akkor túlszárnyaljuk.
 E lap hasábjain jelenthetem, hogy a ta-
valyi sikert túlteljesítettük. A műsor össze-
állításánál arra törekedtünk, hogy az emel-
kedettebb báli hangulat helyett könnyed 
partihangulat legyen jelen a közösségi ház-
ban aznap este. Reméltük, hogy remek asz-
taltársaságok alakulnak ki, ahol baráti szálak 
szövődnek, a meglévők pedig elmélyülnek, 
hogy a jelenlévők elfelejtsék a mindennapi 
gondokat. Sikerüljön egy jót mulatni és elte-
metni a telet, ami idén szerencsére nem iga-
zán nehezítette meg az életünket.
 A vidámságról már az első fellépőink, az 
üllői Kenderes Néptáncegyüttes tagjai gon-
doskodtak. Óvodánk – lelkes óvónénikből 
és igen tehetséges apukákból álló – alkalmi 
színjátszó csoportja Baranyi Ferenc A lónak 
vélt menyasszony című fergeteges vásári ko-
médiáját adta elő, mely a klasszikus „félreér-

tés szituációjára” épült. Az előadás a vendég-
sereg rekeszizmait fokozottan igénybe vette, 
hiszen a népies humor, enyhén pajzán be-
ütéssel és a remek karakterek garantálták az 
önfeledt szórakozást. Óvodánk pedagógusa, 
Véghné Ildikó tanította be a komédiát színját-
szóinknak. A műsorfolyamot a vecsési Dahab 
Táncstúdió táncosi zárták, akik férfi vendége-
ink legnagyobb örömére hastáncoltak. Mű-
soruk alatt a keleti kultúra és hagyomány ele-
venedett meg néhány percre a közösségi 
házban. Ez a dolog nem áll távol tőlünk, hi-
szen óvodánk hagyományőrző és a hastánc 
állítólag a világ legrégebbi tánca. 
 A finom, ízletes vacsora után a tombo-
laszelvények pillanatok alatt elfogytak, a 
nyeremények pedig gyorsan gazdára ta-
láltak. A 70-es, 80-as évek hangulatát idé-
ző zsákbamacskának is nagy sikere volt. Itt 
kell megköszönnöm adományozóinknak az 
önzetlenséget, hogy akár tombolatárgyak 
felajánlásával, akár támogatójegyek vásár-
lásával hozzájárultak óvodánk aktuális cél-
jának megvalósításához, ami nem más, mint 
egy udvari nyitott, ámde fedett szaletlinek 
a kialakítása, ahol a gyermekek akár boron-
gós, esős időben is levegőzni tudnak.
 Köszönöm azoknak, aki jelenlétükkel 
megtisztelték bálunkat, derűs emlékezést 
kívánok nekik, és e helyen felhívom a fi-
gyelmét minden – eddig is – lelkes támo-
gatónknak és reménybeli vendégünknek, 
már most jegyezzék elő a jövő évi naptárba, 
hogy 2015. februárjában a jubileumi 5. Bóbi-
ta Jótékonysági Bál következik. Mulassunk 
együtt egy jót jövőre is!

Pap Krisztina, szülői szervezet elnöke

Lakodalom van a mi utcánkban...
Hogy pontos legyek, volt, mégpedig február 
19-én, a délelőtti órákban a Napraforgó óvo-
dában. A program előtt, már hétfőtől nagy 
volt a sürgés-forgás. Az alkalomhoz illően fel-
díszítettük a csoportszobákat, a hallban pe-
dig kiállítottuk a szívünknek oly kedves es-
küvői fotóinkat, a kölcsönkapott gyönyörű 
menyasszonyi ruhát, öltönyt, egy emeletes 
tortát (dobozból) és megannyi apró kelléket.
 A gyerekek is lelkesen készültek: segítsé-
günkkel  mindhárom csoportban megsütöt-
ték a sok finom aprósüteményt. Volt linzer, 
kakaós tortácskák és csokoládés kevert süti.  
Ebéd után pedig megtörtént a minőség-el-
lenőrzés: valószínűleg ízlett a kicsiknek a sok 
sütemény, mert hipp-hopp elfogyott.
 Kedden és szerdán a mi nagycsoportosa-
ink voltak a főszereplők. Zsuzsika óvó néni-
vel összeállítottunk egy lakodalmas játékot, 
amit a gyerekek nagyon élveztek. Volt ben-

ne évődés, csipkelődés, humor, zene és len-
dületes tánc. A mi óvodánk programja nem 
kimondottan hagyományőrző, de egy-egy 
projekt feldolgozásakor bátran nyúlunk elő-
deink örökségéhez. Most is így tettünk. Fel-
használtuk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum kimondottan gyerekeknek készí-
tett anyagát és a vecsési autentikus vőfély-
szöveget. A kiválasztott részeket összekötöt-
tük a saját ötleteinkkel, elképzeléseinkkel. Az 
esemény nagyon jól sikerült, amit az is bizo-
nyít, hogy a gyermekeink az első perctől él-
vezték, játék volt a javából. 
 Kedden eljutottunk a párválasztásig, majd 
egynapos jegyesség után, szerdán megtör-
tént a házasságkötés is. Úgy ahogyan illik: fo-
gadalommal, lakodalommal, zenével, tánccal, 
esküvői tortával.
 Csütörtökön a Gézengúz Együttes lako-
dalmas összeállításán mulattunk, pénteken 

pedig megtartottuk a hagyományos farsan-
gi délelőttünket.
 Mozgalmas volt a hét, főleg a nagycso-
portosoknak, de most is megérte. Sok-sok ki-
pirult, mosolygós, boldog gyermek köszönte 
meg a megérdemelt tapsot. 
 Nevelőtestületünk nevében megköszö-
nöm Juhászné Kozma Viktóriának a gyönyörű 
menyasszonyi ruhát, Lents Zoltánnak az ele-
gáns öltönyt, valamennyi ovisunknak, hogy 
nem nyúltak ezekhez, csak megcsodálták 
őket, Serbán Jázmin nagymamájának, Lázár 
Lilike szüleinek és Petzné Aninak az esküvői 
tortákat, édességeket. 
 Köszönjük, hogy kitalálták ki, kicsoda az 
esküvői fotókon, a vendég óvó néniknek a 
sok dicséretet, tapsot, a pénteken kapott far-
sangi finomságokat és nem utolsósorban a 
csoportunknak, hogy mindent beleadtak.

Péteri  Kálmánné, Marika óvó néni, Napraforgó tagóvoda
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Sikeres 
idénykezdés
Az Üllői Tori Judo Club ver-
senyzői sikeresen kezd-
ték a 2014 versenyszezont.

Február 15-én a Budapest Honvéd ren-
dezte meg a 13 éveseknek szóló Ser-
dülő B országos diákolimpiát, ahol 

a 70 kilogrammos súlycsoportban Maro-
si Bence mindhárom meccsét megnyerve 
lett első.
 Idén Magyarország rendezi a serdü-
lő világkupát, amire három válogató ver-
senyt írtak ki a 13-14 évesek számára. Az 
első válogató versenyt március 1-jén ren-
dezte a Budapest Honvéd, itt már 73 kilo-
gramm volt a hivatalos súlycsoport. A két 
héttel ezelőtti győztesünk, Marosi Bence 
az idősebbek között gyönyörű dobásokat 
bemutatva az első meccsét 35 másodperc 
alatt meg nyerte. A döntőbe jutásért az Új-
pesti TE kiválóságát győzte le. A döntőben 
pedig taktikusan, több dobást bemutatva, 
majd egy ippon értékű leszorítással meg-
koronázta az egész napos ragyogó teljesít-
ményét. Ezzel az eredménnyel két hét alatt 
két korosztályban is országos diákolimpiai 
bajnok lett. Egyelőre Bence vezeti az orszá-
gos rangsort.
 Ezután 57 kilogrammban Becskeházi 
An na következett. Fiatalabbként a serdü-
lők között első, nála jóval rutinosabb ellen-

felével szemben egy fordulatos mérkőzést 
követően maradt alul. Ezután a vigaszágon 
egyet előre lépve az utolsó bronzmeccsre 
került sor. Sajnos Anna elég hamar hátrány-
ba került, de magabiztos hozzáállásával, az 
edzői utasításokat betartva megfordította 
a meccset és megszerezte a bronzérmet.
 Végül, de nem utolsó sorban 40 kilo-
grammban Varga Gábor következett. Első-
éves serdülőként, egy makacs sérülésből 
felépülve, a legnépesebb – 27 fős – me-
zőnyben találta magát. Erőnyerőként kez-
dett, a győri ellenfelén pár másodperc 
alatt egy ipponnal lépett át. Ezután jött a 
nagy falat, a tavalyi világkupagyőztes. A 
félidőben elég volt egy apró kihagyás, a ta-
valyi vigaszági magyar bajnokot egy bor-
zasztóan nehéz meccsen, karfeszítéssel 
győzte le. Ez a meccs nagyon sokat kivett 
Gáborból és nem volt elég rekreációs ideje 
a következő meccs előtt, így az utolsó mér-
kőzésén alul maradt, a pontszerző hetedik 
helyen végzett.
 A klub köszöni az iskola és az önkor-
mányzat támogatását.
 Minden versenyzőnknek gratulálunk! 

nfo

Edzések: Üllőn az Árpád fejedelem Álta-
lános Iskolában, kedden és pénteken 18 
órától 19 óráig kezdőknek és ovisoknak, 
18 órától 19 óra 30-ig haladóknak és ver-
senyzőknek.

Tori Judo Klub 
Ù

Február 8-án a VASAS SC birkózótermé-
ben rendezték meg a Budapest-bajnoksá-
got 154 résztvevővel.
 Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Is-
kola képviseletében gyermek korosztály-
ban a 45 kg szabadfogásban induló Ka-
nalas Máté 1. c osztályos tanuló harmadik 
helyezést ért el.
 Serdülő korosztályban (nehézsúly – kö-
töttfogás) Németh László 7. z osztályos ta-
nuló első helyezést ért el, ezzel második al-
kalommal lett Budapest-bajnok.
 Kovács János, Üllő DSE – edző, szaktanár

Budapest-bajnokság

Vastapssal 
búcsúzott 
Hyppolit

Felvételi 
tájékoztató

Február 23-án  eufórikus hangu latban zaj-
lott a Szín-Játszó-Tér Hyppolit előadása a 
közösségi házban. Előadók és nézők sír-
tak-nevettek, a nevetéstől sírtak… Juta-
lomjáték volt ez. A színészek már annyira 
magukévá tették a figurákat, hogy mertek 
rögtönözni. Olyan poénok is ültek, amik 
eddig soha. Nagyszerű volt a közönség, 

„vették a lapot”. A szereplők olyan felsza-
badultak voltak, hogy az előadás közben 
merték ugratni egymást, nem kis derültsé-
get keltve.
 Ezzel az előadással a Szín-Játszó-Tér 

– minden túlzás nélkül – történelmet írt Ül-
lőn, hiszen ez a hatodik telt házas előadás 
volt, ami azt jelenti, hogy több mint ezer 
ember nézte meg a darabot. Ilyen Üllőn 
még nem volt, de reméljük lesz még.
 Búcsúzóul a stáblista: Bodrogközi Szi-
lárd, Karácsony Ágnes, Rézműves Ferenc, 
Bakó Martin, Szecsei Balázs, Virág Bence, Zen-
tai Erika, Laza István, Hera László, Laza Máté, 
Zárayné Sándorházi Eleonóra, Virág Luca, 
Záray Viktor, Virág Timea, Sárándi Tibor és 
Záray Emil. Az előadást rendezte: Vámos Éva.
 Köszönettel tartozunk mindenkinek (so-
kan vannak), akik bármilyen módon segí-
tették az előadás létrejöttét. Engedjék meg, 
hogy külön köszönetet mondjak Antal Ani-
ta fodrásznak, aki – szabad idejét nem kí-
mélve – korhű, sajátos hangulatú frizu-
rák készítésével kápráztatott el bennünket 
minden egyes előadáson.
 Végül köszönet mindannyiuk nak – akik 
eljöttek –, hiszen ebben a hosszas alko-
tói folyamatban a legfontosabb mindég a 
néző. É.

A Pest Megyei Kormányhivatal a nemze-
ti köznevelésről szóló törvényben, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működé-
séről és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló rendeletben foglalt fel-
hatalmazás alapján kijelölte a Pest megye 
közigazgatási területén működő állami fel-
adatot ellátó, kötelező felvételt bizosító álta-
lános iskolák felvételi körzethatárát. 
 Ennek értelmében az üllői Árpád Fejede-
lem Általános Iskola felvételi körzete Üllő vá-
ros közigazgatási területe.  nfo
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Új közszolgáltató Üllőn
Április 1-jétől a közbeszerzé-
si eljárás nyerteseként a Vertikál 
Nonprofit Zrt. fogja szállíta-
ni Üllőn a lakossági kommuná-
lis, szelektív és zöldhulladékot. 

A kommunális hulladék utcánként ki-
alakított szállítási rendje változatlan 
marad, mint ahogy a szelektív- és 

zöldhulladék csütörtökönkénti szállítása is 
megfelel az eddigieknek. A további infor-
mációkról a Vertikál Zrt. a lakosságot a pos-
taládákba eljuttatott szórólapokon keresz-
tül tájékoztatja.

 Üllő önkormányzata június 1-jétől az 
egy, illetve maximum két fős háztartások 
számára lehetőséget biztosít a 80 literes 
kuka használatára.
 Az önkormányzat a gyűjtőedények in-
gyenes cseréjét 110 literesről 80 literesre 
sajnos nem tudja biztosítani, tehát azt – az 
erre igényt tartóknak – meg kell vásárolni 
(ennek ára körülbelül 5 000 forint), azon-
ban a 80 literes edény tartalmának elszállí-
tásával heti 94 forinttal lesz olcsóbb a szol-
gáltatás.
 A gyűjtőedény beszerzéséről az önkor-
mányzat gondoskodik, ezért a szükséges 
mennyiség pontos meghatározása érde-
kében kérjük, hogy április 30-ig jelezzék 

igényüket a titkarsag@ullo.hu e-mail cí-
men, vagy a polgármesteri hivatal recepci-
óján az alábbi űrlap beküldésével, vagy le-
adásával.
 Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelen-
tett adatok valódiságát a hivatal ellenőrzi!
 Végül ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladékot Üllő Gyömrő felőli részén már-
cius 13-án és április 10-én, Üllő Ócsa felőli 
részén március 20-án és április 24-én szál-
lítják el.
 A zöldhulladék elszállítására a település 
egészén legközelebb április 3-án és április 
17-én kerül sor.

Üllő Városi Önkormányzat

80 literes hulladékgyűjtő-edény igénylőlap

Ingatlan címe:

Ingatlantulajdonos(ok) neve

Ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkezők száma és adatai:

neve születési ideje születési helye Anyja neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkezők száma és adatai:

neve születési ideje születési helye Anyja neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Amennyiben nem az ingatlantulajdonos a számlafizető, akkor számlafizető

neve születési ideje születési helye Anyja neve
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Közösségi
program

Csicsergő Party

Március 8-án Nőnapi Sportbál 19 órától. 
 Vecsés NBI/B-s férfi kézilabdacsapa-
ta március 1-jén 12 órai kezdettel Tata 
gárdájával mérkőzik meg. Az ifik mér-
kőzése 12 órakor, a felnőtteké 14 óra-
kor kezdődik. 
 Március 9-én 12 órától Vecsés és 
Ajka ifjúsági csapatai lépnek pályára 
egymás ellen, majd 14 órától a két gár-
da felnőtt játékosai csapnak össze a 
bajnoki pontokért. 
 Március 22-én délben Százhalombat-
ta ifijei ellen játszik a vecsési ifjúsági 
csapat, 14 órától pedig a felnőttek mér-
kőznek egymással.
 Az üllői kézilabdások március 16-
án és 30-án játszanak mérkőzést az ül-
lői csarnokban. Mindkét napon 10 órai 
kezdettel az ifi, 12 órai kezdettel pedig 
a felnőtt csapatok lépnek pályára. 
 Március 23-án fiú futsal U19-es után-
pótlás mérkőzések délelőtt 9 órától.

Sportcsarnok 
– programok

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
den kedves rokonnak, barátnak, a volt 
mozdonyvezető kollégáknak, ismerősök-
nek, akik Szászik Istvánt utolsó útjára 
elkísérték, sírjára a szeretet virágait el-
helyezték, mély fájdalmunkban őszinte 
együttérzéssel és részvéttel osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Legyél te is húsvéti 
nyúl-gyártó kisiparos

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

Biztosítási Alkusz keres kollégát ügyfél-
szolgálati munkára. Elvárások: biztosítói 
múlt és tapasztalat, OKJ-s bizonyítvány 
biztosítási szakmában vagy felsőfokú vég-
zettség, MS Office ismerete, ügyfélkapcso-
lati tapasztalat, irodai adminisztráció isme-
rete, jó kommunikáció készség, pontosság, 
korrektség, üzleties gondolkodás és meg-
jelenés. Legyen jó csapatjátékos és dinami-
kus személyiség. Önéletrajzokat fénykép-
pel ellátva küldjék a biztositas117@gmail.
com e-mail címre.   

Szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet 
érez egy jó bulihoz és részt venne egy jó-
tékonysági rendezvényen, melynek cél-
ja kellékek beszerzése a Csicsergő Óvoda 
gyermekei számára dramatizáláshoz és sze-
repjátékokhoz.
 Ideje: március 22. 19 óra, helye: Üllői Kö-
zösségi Ház, zene: Maurer József és Major Fe-
renc. Belépőjegyet 2700 forintért, támogatói 
jegyet 500 forinttól vásárolhatnak a Csicser-
gő óvodában (Kisfaludy tér 10., tel.: 29/600-
105). Csicsergő Óvoda  dolgozói és szülői szervezete

Végre – hosszas várakozás után – indul az 
1+1 Klub a Közösségi Házban.
 Sokaknak régóta dédelgetett vágya, 
hogy legyen Üllőn egy olyan hely, ahová 
mindenki betérhet, ha ki akar lépni a négy 
fal közül. Béresné Fazekes Etelka és Földi Éva 
kezükbe vették a szervezést.
 Terveink szerint havi rendszerességgel 
lesz a közösségi házban egy olyan rendez-
vény, ahová idős, fiatal, férfi, nő, magányos, 
vagy kapcsolatban élő egyaránt eljöhet, 
hogy közösen jól érezze magát.  
 Hogy mennyire lesznek tartalmasak 
ezek a délutánok, az azokon múlik, akik be-
térnek, hiszen a kiváló zenén túl – amit Pet-
rik Balázs szolgáltat – lesz itt közös nótázás, 
tánc, versmondás, viccelődés, móka, kaca-
gás. 
 Az első ilyen lehetőség március 21-én, 
pénteken délután 14 és 17 óra között lesz. 
A belépő ára: 500 forint.
 Jöttök lesztek, hoztok esztek! VÉ

Ebben az évben is jópofa, kreatív húsvéti 
ajándéktárgyakat és dekorációkat fogunk 
készíteni a közösségi ház kézműves foglal-
kozásán április 6-án, 15 órától.
 Nyúlgyártó, tojásfestő, koszorúkészítő 
„iparosok” érkezését várjuk. A belépés in-
gyenes. Minimális anyagköltség fizetendő. 
Ha tudsz, ollót, metszőollót hozz magaddal. 
 Mindíg jó hangulatú a „buli”. Legyél te is 
részese! nfoKiskertszántást, talajmarást vállalok. 

Tel.: 06-20/525-2933

Babos Villany Minden, ami áram! Mono-
ron és környékén olcsón és megbízhatóan 
szerelünk villanyt, riasztórendszert, biz-
tonsági kamerát, PC-t! Ezen felül vállalunk: 
teljes körű audio-video digitalizálást, vala-
mint webdesingt és honlapszerkesztést. 
www.bavi.hu,  info@bavi.hu, 
Tel.: 06-70/219-7351

Németjuhász kiskutyák, vörös-rajzos szín-
ben, minősített szülőktől, oltva, féreghajtva 
eladók Monoron. Tel.: 06-70/665-6349
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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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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat. • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert. • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlapfotó: Varga Norbert

Impresszumi

Hirdetés

Szerelemről szól min-
den dal címmel ze-
nés-énekes műsor lesz 
március 22-én, szom-
baton 17 órakor a Kö-
zösségi Központban.

Népszerű, szívhez szóló, fül-
be mászó dallamok, ope-
rett, sanzon, filmslágerek 

egész sora jelmezekben, 
dekoratív díszletekkel. 
 Előadják: Barna Me linda, Gór 
Viktória, Ha va siné Kassakürti 
Anikó, Megyeri Kata, Szilveszter 
Erzsébet, Barna Gábor, Szuda Pé-
ter, valamint Kibédi Angyalka és 
Ligeti Enéh.
 Zongorán kísér Plutzer Gá-
bor. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk a hangulatos ren-
dezvényre!

A Közösségi Központ 
állandó programjai 
Hétfő 18 óra: gerinctorna (kezdő), 
19 óra gerinctorna (haladó). Ked-

den 16 óra 30-tól Aprók tán-
ca, szerdán 16 órától Baba-
mama torna. Csütörtökön 
18 órától gerinctorna (kez-
dő), 19 órától gerinctorna 

(haladó).
 Várjuk az érdeklődők je-

lentkezését a hamarosan 
alakuló népdalkörbe, melynek 
vezetője Majorosi Mariann.
 Előzetes a tavaszi városi 
nagyrendezvények közül: áp-
rilis 26. 10 órától 14 óráig Szent 
György-napi játszó címmel óvo-
dás gála a városközpontban. 
Közreműködik a város öt óvo-
dája látványos bemutatkozás-
sal, színpadi műsorral, valamint 

a Cirkalap gólyalábas csoport já-
tékos produkcióval és az Egyszer 
volt mesezenekar óriásbábos in-
teraktív koncerttel.
 Május 1-jén 14 órától a város-
központban kerül megrende-
zésre a majális, amely keretében 
szórakoztató szabadtéri progra-
mokon vehetnek részt a vendé-
gek. Részletek az Üllői Hírmon-
dó következő számában.
 Május 18-án a katolikus temp-
lom ad otthont a missziós hét-
végének. Részletek az Üllői Hír-
mondó következő számában.
 Május 31-én 9 órától a városi 
sportcsarnok mellett kerül meg-
rendezésre a Csülökfesztivál,  ha-
gyományos üllői főzőverseny 
szó rakoztató programokkal. A 
ren dezvényről további részleteket 
olvashatnak az Üllői Hírmondó kö-
vetkező számában. Lazai István

Programok 
a Közösségi 
Központban
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Akciós árak március 10-től 22-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

gy
f. 

= 
gy

or
sf

ag
ya

sz
to

tt

KIEMELT AJÁNLATUNK

Pulyka-
mellfilé

Ft/kg

1450,-Sertészsír
1 kg

Ft/kg

599,-

Sütőkolbász

Ft/kg

899,-

Liba- 
farhát

Ft/kg

150,-

Hasáb-
burgonya
gyf. 2,5 kg

Ft/cs.

799,- Tenger  
gyümölcsei

1 kg
Ft/kg

Hevesi 
szalámi

csípős, 
csemege Ft/kg

1499,-Kakas
gyf. 3 kg

Ft/kg

499,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

550,-

Marhacomb

Ft/kg

1890,- Hosszú-
karaj

Ft/kg

1150,-

Bőrös  
császár

Ft/kg

850,-Csirkecomb

Ft/kg

649,- Juhász 
virsli

Ft/kg

990,-

Csirkeszárny

Ft/kg

559,-Sertéscomb

Ft/kg

1100,-

1499,-



18 ÜllőiAjánló

TÖBB MINT

ÉPÍTŐANYAG PrÉmium fürdŐszobA szAloN

bAu-sTYl KfT.  2220 VECsÉs, fŐ ÚT 2/C • www.bau-styl.hu • +36 29 355-709
Név:  Telefon:   e-mail: 
A kedvezmény más kedvezményekkel össze nem vonható. Egy vásárlás során csak egy kupon használható fel. A kupon nem másolható.

10% kedvezmény03. 17. és 04. 12. közötta kitöltött kupon leadásáértcsempe, szaniter vásárlása esetén

A  tavaszi szám hasznos divattippjei mellett foglalkozunk például az egészséges életmóddal, az anyaság témájával, a húsvétvárással, 
de sok ötletet találnak a kert és a sport szerelmesei is. A Passzázs magazint március 24-től keresse a postaládájában!

A tavaszi Passzázs magazin előkészületei már február elején elkezdődtek,  
így bátran kijelenthetjük, a tavasz hozzánk már megérkezett. Nem szo mor
kodtunk a sokszor szeles és esős téli idő miatt sem, hiszen az egész napos 
munka csodás pasztellszínű ruhák és gyönyörű sminkszerek között telt. 
Ter mészetesen a felhívásunkra jelentkező amatőr modelljeink is legalább 
annyira lelkesek voltak az előkészületek során mint mi, így a ruhapróbák és a 
fo tózások is különösen jó hangulatban teltek, ahogy az a képeken is látszik.

Mi így várjuk a tavaszt





Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, Szo: 8-13

Telefon: 06-29/322-646

Pesti út 100.
Üllő

A kupon tulajdonosa 

március 20–21-én 
10% 

kedvezménnyel 

vásárolhat!

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft.• Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkia

• 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


