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Üllői
Az új testület

Az elmúlt négy évhez hason-
lóan az elkövetkező öt évben 

is tizenkét fős testület irá-
nyítja a várost. A szemlélet 

most is ugyanaz, mint az elő-
ző ciklusban: a fejlődés útján 
haladva, élhető kisvárost épít 

tovább a városvezetés. Az 
alapokat az előző időszakok-
ban már letették, bizakodva 

várjuk a folytatást.
Részletek a 3. oldalon

  

Közeleg az év vége, jönnek az 
ünnepek. A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is lesz adven-
ti gyertyagyújtás a városköz-
pontban, minden hétvégén 
más civilszervezet közreműkö-
désével. További számos érde-
kes és tartalmas programmal 
kedveskednek a szervezők a la-
kosságnak az ünnepeket meg-
előző időszakban, melyekről 
ajánlónkban olvashatnak.

A szelektív hulla-
dékgyűjtésről

Balesetmegelőzési 
tanácsok

Remény 
egy új életre

Városi értékeink 
számbavétele

Olvasni jó! 
A könyvtár hírei

Javul  
a bűnügyi  

helyzet

Kulturális 
romanap
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2 ÜllőiKépviselő-testület

Üllő megválasztott képviselői

Kissné Szabó 
Katalin
polgármester

Fazekas Violetta
2. egyéni 
választókerület

Udvardi Mátyás
8. egyéni 
választókerület

Szendrey Elek
1. egyéni 
választókerület

Kerezsi Sándor
Kompenzációs lista

Kiss Tibor
7. egyéni 
választókerület

Fehér Imre
alpolgármester, 
6. e gyé ni vk.

Tallárom Balázs
Kompenzációs lista

Dr. Lőre Attila
4. egyéni 
választókerület

Gazsi Dávid
Kompenzációs lista

Magyar Istvánné
5. egyéni 
választókerület

Medvedovszky Béla
3. egyéni 
választókerület



3Üllői Önkormányzat

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy az Üllő Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete november 17-én 17 órai 
kezdettel közmeghallgatást tart a pol-
gármesteri hivatalban (Templom tér 3.). 
 Az eseményen a következő napiren-
di pontok lesznek terítéken: az újonnan 
megválasztott képviselő-testület tag-
jainak bemutatása, az egészségügyi el-
látásban bekövetkezett változások is-
mertetése, tájékoztató az önkormányzat 
jelenlegi gazdasági helyzetről, polgár-
mesteri tájékoztató az elkövetkező idő-
szak elképzeléseiről, közérdekű kérdé-
sek, javaslatok.
 A lakossági kérdéseket, felvetéseket 
előzetesen írásban is eljuttathatják a 
polgármesteri hivatal titkárságára, vagy 
a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Üllő Városi Önkormányzat

A Vecsési Járási Önkéntes Mentőcsoport 
egyének, civil közösségek és munkahe-
lyi csapatok jelentkezését várja!
 A katasztrófa, a baleset bekövetkezése 
nem válogat. Bárhol, bármikor, számta-
lan módon lecsaphat ránk. Ilyenkor még 
nagyobb szükség van azokra, akik vál-
lalják a bajba jutott életek és vagyoni ér-
tékek mentését.
 Ha munkájával, eszközeivel ön-
ként részese lenne egy csapatnak, 
aki felkészülten győz a kihívások fe-
lett, akkor erősítse Ön is a 2013-ban 
megalakult Vecsési Járási Önkéntes 
Mentőcsoportot!
 Egyének, civil közösségek és munka-
helyi csapatok jelentkezését is várjuk 
elérhetőségeinken: Vecsési Járási Hiva-
tal, telefonszám: 06/29-555-235, Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tele-
fonszám: 06/29-610-014, fax: 06/29-610-
018, e-mail: monor.kk@katved.gov.hu.

nfo

Közmeghallgatás

Önkéntesek 
jelentkezését várják

Üllő képviselő-testülete októ-
ber 22-én tartotta alakuló ülé-
sét. Kissné Szabó Katalin pol-
gármester ünnepi köszöntőjét 
olvashatják a következő írásban. 

Megalakult 
az új testület

Nagy megtiszteltetés és öröm számom-
ra, hogy Üllő város választópolgárai-
nak bizalmából újra – immár harmad-

szor – itt állhatok Önök előtt. Vitathatatlan 
– és ezt mindenki láthatja – Üllő városa jelen-
tős változáson, jelentős fejlődésen ment ke-
resztül.
 Elmondhatjuk, hogy az általunk kijelölt 
irány jó, eredményeink önmagukért beszél-
nek, mindannyian büszkék lehetünk városunk 
gyarapodására. Tudjuk jól, hogy még nagyon 
sok tennivalónk van ahhoz, hogy ezeket meg-
oldjuk.
 Komoly célok, nagy feladatok várnak 
ránk, ezért is fontos, hogy a következő 5 év-
nek is az összefogásról kell szólnia.  Az előző 
ciklushoz hasonlóan most is be kell bizonyí-
tanunk, hogy a bizalom légkörében, békes-
ségben, nyugalomban is lehet eredményes 
városépítő  munkát végezni.
 Lehetőségeink megvannak, ezeket ki-
használni csak felkészülten, odaadó mun-
kával lehet. Bíztató számomra és a város 
számára is, hogy az új képviselő-testület, ta-
pasztalt, már bizonyított, tettre kész a város-
ért tenni akaró, képzett tagokból áll. És most 
a köszönet és a köszöntés pillanatainak kell 
jönni.
 Kérem azokat a képviselőket, akik most 
nem kerültek be a testületbe, legyenek büsz-

kék a közösen elért eredményeinkre.  Kövessék 
figyelemmel feladatainkat, célkitűzéseinket, 
döntéseinket és természetesen számítunk ta-
pasztalatukra, segítségükre. Köszönöm, hogy 
együtt valósíthattunk meg számos beruházást, 
köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk.
 Az új testület tagjait, a gratuláció mellett 
külön tisztelettel köszöntöm. Reményeim 
szerint súrlódásmentesen, de a jó döntéseket 
segítő kritikát sem mellőzve fogunk együtt-
működni.
 Szeretném megköszönni a polgármesteri 
hivatal minden dolgozójának a sokszor erőn 
felül végzett munkát és az elmúlt időszakban 
a számomra nyújtott segítséget. Ugyancsak 
köszönettel tartozom intézményeink vezető-
inek és dolgozóinak.
 Köszönöm a most leköszönő képviselő-
testület politikamentes, szakmai alapon vég-
zett munkáját.
 Nélkülük sok beruházás, városunk töret-
len fejlődése valószínűleg nem valósulhatott 
volna meg.
 Bebizonyítottuk, hogy békességben, nyu-
galomban is lehet sikeres településfejlesztés, 
sőt, csak így lehet!
 Köszönöm városunk minden egyes lako-
sának, civilszervezeteinknek,  az elmúlt esz-
tendőkben nyújtott segítséget, illetve a jó 
együttműködést. 
 És immár harmadszor Fredrich Oetinger 
szavaival szeretném ismét befejezni köszön-
tőmet: „Adassék nékem annyi lelki erő, hogy 
mindazt elfogadjam, amin változtatni nem 
tudok, és bátorság ahhoz, hogy mindazt 
megváltoztassam, amire képes vagyok, és 
bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek kö-
zöttük”. nfo

A képviselő-testület első ülésén elfogadta a 
megújuló bizottsági struktúrát, döntöttke az 
alpolgármester személyéről, majd szavaztak 
a bizottságok külsős tagjairól. A képviselő-
testület Fehér Imrét választotta főállású al-
polgármesterré. 
 A szakbizottságok a következő összeté-
telben kezdik meg működésüket.
 Városfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottság: Kiss Tibor elnök, Szendrey Elek, Udvar
di Mátyás, Medvedovszky Béla, Kerezsi Sándor 
képviselő tagok, Kántor József, Gyetvainé D’El
hougne Mária, Csorba Krisztina külsős tagok. 
 Rendvédelmi és ügyrendi bizottság: Ud
vardi Mátyás elnök, Szendrey Elek, Tallárom Ba

Szavaztak a bizottságokról
lázs, Kerezsi Sándor képviselő tagok, Illés Gyula, 
Benkó Sándor, Varga Norbert külsős tagok.
 Pénzügyi bizottság: Medvedovszky Béla 
elnök, Kiss Tibor, Udvardi Mátyás, Dr. Lőre At
tila képviselő tagok, id. Jónás József, Laza Ist
ván, Füles József külsős tagok.
 Egészségügyi, szociális bizottság: Fazekas 
Vi oletta elnök, Szendrey Elek, Magyar István né, 
dr. Lőre Attila képviselő tagok, Juhász Andrea, 
dr. Halasi Katalin, Incze István. 
 Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport 
bizottság: Magyar Istvánné, Tallárom Balázs, 
Fazekas Violetta, Gazsi Dávid képviselő ta-
gok, Bartháné Boda Krisztina, Kondás Imre, 
Prikrillné Erős Ildikó külsős tagok.   nfo

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő fo-
gadó órát tart városunkban november 17-
én 17 órától a közmeghallgatás alkalmá-
val, és decembere 3-án 17 órától 18 óráig 
a polgármesteri hivatal első emeletén, a 
polgármesteri tárgyalóban.

Képviselői fogadóóra
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Amiatt választottuk a 
szomszédi viszonyo-
kat firtató kérdést, mert 
amint az többé-kevésbé 
köztudott, egy a város-
ban élő idős házaspár 
otthonát már nem elő-
ször éri durva támadás. 

Fontos-e, hogy milyen 
a szomszédunk?

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

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

Kötelező gépjármű- 
biztosítási   
kampány
Kötelező gépjármű- 
biztosítása mellé  
most kedvező áron  
köthet a bennülők  
számára balesetbiztosítást!
Segítünk megtalálni  
a legjobb megoldást!

Nagy Tibor

Esztegár Sándorné

Majorné Éva

Hajnal Kálmánné Tóth Vica

Hol a falat öntik le festék-
kel az éj leple alatt, hol va-
lamelyik melléképületet 

gyújtják fel egyelőre ismeretlen 
tettesek. Úgy hírlik, valamelyik 
szomszéd állhat a mindenképpen 
elítélendő események mögött. En-
nek remélhetőleg mielőbbi kiderí-
tése a rendőrök dolga, mi legfel-
jebb szánakozva és együttérzéssel 
gondolhatunk azokra, akiknek 
életét olyan szomszédok veszé-
lyeztetik és háborgatják, akiknek 
alighanem egy, a magatartásza-
varosokat kezelő kurzuson lenne 

a legjobb helyük. És megtehetjük 
azt is, hogy megkérdezzük a hely-
beliektől, nekik milyen tapaszta-
lataik vannak a jó és rossz szom-
szédokat illetően? Ez alkalommal 
éppen erre vállalkoztunk.
 Nagy Tibor tizenhat éve köl-
tözött Üllőre Erdélyből. Egy kis 
parasztházat vett meg egy csen-
desnek és barátságosnak látszó 
utcában, amivel azóta sincs baja. 
Csak éppen azt nehéz tudomásul 
vennie, miért avatkoznak egymás 
életébe az emberek úgy, ahogyan 
az Erdélyben nem történhetne 
meg. Ott, ha valaki bajban van, 
a segítségére sietnek, aztán az 
érintett visszasegít. De eszébe 
nem jutna senkinek feljelente-
ni a szomszédját a malacok vagy 
a tyúkok miatt, mert mindenki 
olyan jószágot tart, amilyet akar, 
hiszen az csak rá tartozik – véleke-
dett Nagy Tibor. 
 Noha eszünk ágába sem volt 
olyan életfilozófiai kérdésekbe 
botlani, miszerint vannak-e vélet-
lenek vagy nincsenek a magunk 
számára is megdöbbentő módon, 
ismeretlenként állítottuk meg 
Esz tegár Sándornét, aki mindjárt 
el is mesélte, hogy az ő férjét idé-
zik be rendszeresen a rendőrségre 
amiatt, mert a szomszédjuk portá-
ján sokadszorra előforduló gyújto-
gatásokkal hozzák összefüggésbe. 
Éppen ez az eset indította el kör-
kérdésünket, Esztegárné azonban 
igyekezett bizonygatni, hogy neki 
és a férjének semmi köze a bűn-

cselekményekhez. Arról is beszélt, 
hogy bántja őt, amiért a szom-
széd már a köszönésüket sem fo-
gadja, noha ők ártatlanok. Ennek 
megítélése azonban nem a mi 
dolgunk. Csak az teremthet tiszta 
helyzetet, ha meglesz végre az el-
követő. 
 Majorné Éva arról beszélt, 
hogy nagyon jó szomszédai van-
nak. Igaz, nem járogatnak át egy-
máshoz, de anélkül is lehet tud-
ni, hogy akinek segítségre lenne 
szüksége, számíthat a másikra. 
Majorné szóvátette, hogy 1996 
óta, amióta Üllőn lakik, sorra eltűn-
tek az utcákról a kiülős beszélgeté-
sekre alkalmas kispadok, és az idős 
szomszédok is eltávoznak végleg, 
sorban egymás után.
 Hajnal Kálmánné Pestről köl-
tözött Üllőre 15 évvel ezelőtt, de 
azóta sem tudja megszokni az it-
teni emberek távolságtartását. A 
pesti házban bármikor becsön-
gethettek egymáshoz, amíg itt Ül-
lőn nem fordulhat elő, hogy átsza-
ladjon a szomszédjához, akár egy 
csipetnyi pirospaprikát kölcsön-
kérni másnapig. 
 Tóth Vica úgy vélekedik: ha az 
orra alá folyamatosan borsot törő 
szomszédjánál a jó szónak nincs 
foganatja, ő bizony nem áll le ve-
szekedni, kiabálni. A saját béketű-
résének köszönhető, hogy eddig 
elkerülték a nyílt konfliktusokat – 
mondta –, ám ez esetben is van 
egy tűréshatár. Ha oda elérkez-
nek, tudni fogja, mit tegyen. K. Zs.
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Hirdetés

• ESZTERGÁLÁS 
• MARÁS 
• FÚRÁS 

• KÜLSŐ-BELSŐ 
FOGAZÁS 
• VÉSÉS 

• KÖSZÖRÜLÉS 
• BÉRVÁGÁS 

 

Elérhetőség: 
+3620 352 8418 
Üllő, Kertekalja utca 48. 

Igényes női ruhák készítése különleges 
alkalmakra: bálokra, estélyekre, esküvőre, 
táncosoknak stb.
Egyedi igényét megvalósítom  
rajz vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal! Nagy gyakorlattal, magas 
szakmai színvonalon, különleges anyagokból is 
elkészítem gyönyörű ruháját!

Egyedi, méretes női ruhák  
                          tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

Üllő, Medikus u. 1. • Tel.: +36-20/983-1080, 06-29/267-959 
E-mail: belkoaniko@gmail.com

Szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS,
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM,

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, 
SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KERESSEN MEG BENNüNKET!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

2200 Monor, Mátyás király u. 13. • Tel.: 06-29/613-620
E-mail: ecofact@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2014 Ft/hó!

Bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!

Településünk városiasodik, ennek egyik jele, 
hogy egyre nagyobb számban jelentek meg 
a kutyasétáltatók. Ez egy nagyon pozitív te-
vékenység, jót tesz az állatnak és a gazdának 
egyaránt, de van egy nem kívánatos mellék-
terméke: a kutyapiszok. 
 Egyre több észrevétel, bejelentés érkezik 
a polgármesteri hivatalba, amelyben a lako-
sok a közterületen lépten-nyomon felbukka-
nó kutyapiszokra panaszkodnak.
 Kedves kutyatartók! Arra kérjük önöket, 
mint az ebek felelős gazdáját, hogy gondos-
kodjanak a kutyus sétáltatása közben kelet-
kező kutyapiszok eltakarításáról és ügyel-
jenek a közterület tisztaságára, az élhető 
környezet fenntartására.
 Erre kötelez az állatvédelmi törvény, mely 
szerint a kedvtelésből tartott állat ürülékét az 
állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
 A szabálysértésekről szóló törvény értel-
mében aki a felügyelete alatt lévő állat által 
közterületen, a közforgalom céljait szolgá-
ló épületben, vagy közforgalmú közlekedési 
eszközön okozott szennyezés megszünteté-
séről nem gondoskodik, szabálysértést kö-

vet el, amely 150 ezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt 
a közterület-felügyelő – tettenérés esetén – 
helyszíni bírságot is kiszabhat.
 Kérjük, ne csak a törvény miatt szedjék 
össze, hanem azért, hogy példát mutassa-
nak, javítsák a kutyásokról alkotott képet, és 
nem utolsó sorban rendezett, tiszta környe-
zetben tudjanak kutyát sétáltatni.

Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztá-
sának megelőzése érdekében a 2014–2015-
ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, csa-
ládok rendelkezésére.
 A program minden általános- és közép-
iskolában tanuló gyermek családja számá-
ra elérhető. A rendőrség szakembere szülői 
értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy 
elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a 
kábítószerrel kapcsolatos büntető igazság-
szolgáltatást érintő kérdésekben. 
 Dogprevenciós tanácsadó: Pap Tatjá
na rendőrszázados. Szol gálati hely: Mo-
nori Rendőr ka pi tányság, telefonszám: 
410-367/63, e-mail: PapTat@pest.police.hu. 
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 
első szerdáján 10 órától 11 óráig, illetve is-
kolai szülői értekezlet, fogadóórák alkal-
mával 17-19 óra között meghirdetett idő-
pontban. Telefonos ügyelet ideje: minden 
hónap első és harmadik szerdáján 13 órá-
tól 14 óráig. nfo

Új drog-
prevenciós 
program

A kutyasétáltatás 
mellékterméke
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Az Európai Unió irányelve alapján a háztartási és 
az ahhoz hasonló hulladékból származó üveg-, 
fém-, műanyag- és papírhulladék újrahasználatra 
történő előkészítésének és újrafeldolgozásá-
nak mértékét 2020-ig 50%-ra kell növelni. En-
nek eszköze pedig a szelektív hulladékgyűj-
tés, amely 2015-től várhatóan kötelező lesz.

A szelektív 
hulladék-
gyűjtésről

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

Hirdetés

Ü llőn a szelektív hulladék-
gyűjtés úgynevezett „ház-
hoz menő” rendszerben 

történik. A szelektíven, átlátszó 
műanyag zsákokba gyűjtött hul-
ladékot a közszolgáltató Vertikál 
Nonprofit Zrt. havi rendszeres-
séggel szállítja el a háztartások-
tól. A szelektív zsákot a szállítá-
si napok alkalmával ingyenesen 
pótolja a cég, de amennyiben 
a lakos bármilyen átlátszó zsák-
ban teszi ki a szelektíven gyűj-
tött hulladékot, azt is elszállítja a 
cég, és ebben az esetben is pót-
zsákot helyez ki az ingatlan pos-
taládájába.
 A sárga szelektív hulladék-
gyűjtő zsákba kerülhetnek: ás-
ványvizes és üdítős (PET) pa-
lackok kupakkal (címszalaggal, 
tisztán, laposra taposva), mű-
anyag alapú flakonok (például 
tisztítószerek flakonjai), külön-
böző fóliák (például sztreccsfólia, 
zsugorfólia), bevásárló táskák, 
szatyrok, reklámtáskák, zacskók, 
sörös-, üdítős- és energiaitalos 
dobozok lapítva, fém konzerv-
dobozok, tejes és gyümölcsle-
ves többrétegű kartondobozok 
(Tetra Pak tisztán, lapítva), kar-
tondobozok lapítva, színes vagy 
fekete-fehér újság, folyóirat, ka-
talógus, prospektus, füzet, könyv, 
írógéppapír, papírzacskó. A fel-
sorolt frakciók a háztartásoknál 
egy zsákban kerülnek gyűjtés-
re, amelyeket a szállítójárműre 
rakodás után a Vertikál Zrt. egy 
saját válogatóműbe szállít, ahol 
a hulladékok anyagfajtánkénti 
szortírozása és a hasznosításra 
történő előkészítése történik.
 Az otthoni szelektív gyűjtés 
során csupán három dologra kell 
figyelmet fordítani. Tisztaság: az 

élelmiszerrel vagy az egyéb mó-
don szennyezett hulladék feldol-
gozása nem lehetséges, ezért 
kérjük önöket, hogy mielőtt a 
zsákba dobják, öblítsék el a kon-
zervdobozokat és a műanyag fla-
konokat.
 Préselés, taposás, lapítás: bár-
melyik szót használjuk, egy a cél, 
hogy csökkenjen a hulladék tér-
fogata. Ezzel nem csak az ottho-
ni gyűjtés válik kényelmesebbé 

– hiszen így kevesebb helyet fog-
lal –, hanem a begyűjtés okoz-
ta környezetterhelés is csökken, 
hisz több anyagot és kevesebb 
levegőt szállít a gyűjtőautó.  Ez 
elsősorban a műanyagpalackok-
ra, flakonokra és a fémdobozok-
ra vonatkozik.
 Pontosság: csak fenti és a zsá-
kokon felsorolt hulladékokat kér-
jük a zsákba dobni, jelenleg ezek 
újrafeldolgozása megoldott. Az 
üveghulladékot a jelen rendszer-
ben nem gyűjtjük szelektíven!

 A 2014. év hátra levő részé-
ben a város Gyömrő felőli olda-
lán november 20-án és decem-
ber 18-án, az Ócsa felőli oldalon 
pedig november 13-án és de-
cem ber 11-én gyűjtik be a ház-
tartási szelektív hulladékot.

Oltványi János

A szelektíven, átlát-
szó műanyag zsákok-
ba gyűjtött hulladékot a 
közszolgáltató Vertikál 
Nonprofit Zrt. havi 
rendszerességgel szál-
lítja el a háztartásoktól.

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu
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Kispesten bevezetett  
fodrászüzletben  
műkörmös  
(15  000 Ft/hely/hó)  
és fodrász  
(20  000 Ft/hely/hó)  

álláshely  
bérbe adó  

Telefon: 06-30/467-7216
(Az egész üzlet: 35  000 Ft/hó+rezsi)  



7Üllői Közösség

Május 1-jén a törvény erejé-
nél fogva megszűnt a mező- és 
erdőgazdasági földekre nem 
közeli hozzátartozók között, 
szerződéssel alapított haszon-
élvezeti jog, továbbá a hasz-
nálat joga (a továbbiakban 
együtt: haszonélvezeti jog). 

Október 23-án a hagyományo-
kat megtartva idén is a Temp-
lom téren emlékezhetett Üllő 
lakossága az 1956-os sza-
badságharcra. Következő írá-
sunkban Kissné Szabó Katalin 
polgármester ünnepi beszé-
déből idézünk egy részletet. 

Földtulajdonosok figyelmébe

A méltó ünneplés tétje

A földhivatalnak legkésőbb 2015. júli-
us 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyil-
vántartásból valamennyi, a fenti elő-

írás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
 A törlési kötelezettség nem terjed ki a 
közeli hozzátartozók között alapított ha-
szonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a 
bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyi-
latkozatot kell tennie arról, hogy a közte és 
haszonélvezetet engedő személy (tulajdo-
nos, volt tulajdonos) között a szerződéskö-
tés időpontjában a közeli hozzátartozói jog-
viszony fennállt-e, vagy sem.

 2014 októberében az érintettek értesítést 
kapnak nyilatkozattételi kötelezettségük-
ről. A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételé-
től számított 15 napon belül, de legkésőbb 
2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt 
követően a nyilatkozattételt elmulasztók ha-
szonélvezeti joga törlésre kerül. Az eljárás 
díjmentes.
 Kérjük, hogy a megküldött formanyom-
tatványokat kitöltve, a hozzátartozói vi-
szonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt 
(egyenesági rokonok és testvérek esetén 
születési anyakönyvi kivonatok, házastársak 
esetén házassági anyakönyvi kivonat, más 
közeli hozzátartozói viszony esetén gyám-
hivatali határozat) ügyfélfogadási időben 
nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy 
küldjék meg postai úton a felhívást kiadó 
földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivo-
nat és a gyámhivatali határozat személyes 
benyújtás esetén azonnal, postai előterjesz-
tés esetén az eljárás lezárultát követően min-
den esetben vissza juttatják a nyilatkozatot 
tevő részére.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

T isztelt emlékező közönség! Az 1956-
os felkelés egyik résztvevője mondta 
a következőket: „akik a szabadságot 

hozták, azok azt soha ingyen nem hozták. 
Megkérték az árát, és az ára sokszor egy 
újabb rabság volt. A magyar nép is elvesz-
tette szabadságát, az ország a független-
ségét. Magyarország belpolitikáját Moszk-
vából irányították, a magyar történelmet 
átírták, a nemzet szimbólumait a kommu-
nista mozgalom jelképeire cserélték. De a 
kommunista rendszer bűnei közé tartoznak 
a kereszténység, a hagyományok, közös-
ségek, a nemzeti és egyetemes kultúra, az 
emberi szellem ellen elkövetett bűnök is”.
 Abba is belegondoltunk, hogyan válhat 
valaki sorsfordító, történelmi pillanat sze-
replőjévé. 

 Valószínűleg az egyetemista, aki 1956. ok-
tóber 23-án, kedden reggel elindult, hogy 
beérjen az óráira, nem tudhatta, hogy a tör-
ténelem részesévé, sőt alakítójává válik. Fel-
tehetőleg örült a jó időnek, hiszen a csúcs-
hőmérséklet elérte a 20 fokot. Így könnyen 
dönthetett, hogy sodródik a tömeggel. A 
Bem téren fellelkesülve hallgatta meg Sinko
vics Imre előadásában a Nemzeti Dalt és meg-
döbbenve tapasztalta, hogy a tüntetők lét-
száma már 50 ezer főre nőtt. Tanúja lehetett 
annak is, hogy valaki a sokaságból kivágta a 
nemzeti zászló közepéből a szovjet mintá-
jú címert, amit hamarosan minden zászlóval 
megtettek. Előfordulhatott, hogy éppen az 
ő javaslatára a menet a Parlamenthez vonult 

meghallgatni Nagy 
Imrét. Ekkor már 
szenvedélytől fűtött, 
de még békés volt. 
Éltette a parlament 
ablakában megjele-
nő Nagy Imrét, aki 
reformokat ígért és 
hazatérésre szólítot-
ta fel az embereket. 
Valószínűleg ő is csa-
lódott volt és nem 
akart hazamenni, 
hisz a forradalmi he-

vület magával ragadta. A Rádió épülete előtt 
szembesülhetett először azzal, hogy a békés 
forradalom hogyan változott át emberélete-
ket követelő harccá. A rádió ostromával a bé-
kés tüntetés fegyveres felkelésbe fordult. Ez 
a nap már nem egy egyszerű napos októbe-
ri nap volt az életéből, hanem egy sorsfordí-
tó pillanat.
 Talán azok a hőssé lett forradalmárok 
egyik napról a másikra ugyanígy folyhattak 
bele az események történelmi folyamatá-
ba. 1956 méltó ünneplésének nagy a tétje: 
emlékezni, emlékeztetni, tükröt tartani és 
tükörbe nézni fiatalnak, idősnek, idegen-
be szakadtnak és persze az itthon maradot-
taknak.
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8 ÜllőiKözösség

A hideg évszakban bekövetkező balesetek jellemző oka, hogy 
a közlekedés résztvevői nem a megváltozott időjárási, út- és lá-
tási viszonyoknak megfelelően vezetnek, míg az észlelhe-
tőség hiányosságai elsősorban a kerékpárosok és a gyalo-
gosok részére jelentenek megnövekedett kockázatot.

Az őszi-téli időszakra jellemző köd, eső 
áztatta utak, havazás, fagy és a hosz-
szabb ideig tartó sötétség megne-

hezíti a közlekedést, növeli a kockázatot, 
éppen ezért nagyobb koncentráció és figye-
lem szükséges valamennyi közlekedési cso-
port részéről.
 Erre tekintettel fogadják meg a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelő-
zési Bizottságának tanácsait. 

Járművezetők

A járműveket ajánlatos átnézni. Ellenőriz-
zék a gumiabroncsok, a világítás és a fék-
rendszer állapotát, valamint tartsanak 
maguknál jégkaparót, jégoldó spray-t, va-
lamint használjanak megfelelő ablakmosó 
folyadékot. 
 Hosszú utazás esetén – főként a téli idő-
szakban – szükség lehet meleg ruhára, taka-

róra, valamint megfelelő mennyiségű élel-
miszerre és italra.
 Tartsanak nagyobb követési távolságot, 
hiszen a romló látási viszonyok miatt nőhet 
a reagálási képesség és előfordulhat, hogy 
későn veszik észre az önök előtt álló aka-
dályt. 
 Szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, 
melyekkel a hideg, csapadékos időben biz-
tonságosabb úttartással lehet közleked-
ni. Vészfékezés esetén jelentősen lerövidül 
a féktávolság. Ilyenkor a téli gumi életet is 
menthet. 
 Elindulás előtt tájékozódjanak az időjá-
rási és útviszonyokról, valamint az esetleges 
forgalmi változásokról. 
 A korlátozott látási viszonyok miatt a gya-
logosokat nehezebben lehet észrevenni, 
ezért fokozott óvatossággal közelítsék meg 
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, az iskolák 
és buszmegállók környékét.  
 A látótávolság csökkenésével a féktávol-
ság is csökken, ezért mindig az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően válasszák meg a 
sebességüket. 

Kerékpárosok és gyalogosok

Sajnos ebben az időszakban kiemelt bale-
seti okként jelenik meg a kerékpárosok és 
a gyalogosok kivilágítatlansága, valamint 
a jó láthatóságot biztosító ruházat hiánya. 
Ezért mindig gondoskodjanak – megfe-
lelő világítóberendezéssel, fényvisszave-
rő mellénnyel vagy ruházattal – a látható-
ságról. 
 A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen akkor 
kezdjék meg az átkelést, ha meggyőződ-
tek arról, hogy az elsőbbséget megadták 
önöknek. 
 Kérünk mindenkit, hogy kellő körültekin-
téssel és türelemmel közlekedjenek, legye-
nek figyelemmel egymásra!

PMRFK, Baleset-megelőzési Bizottság

Baleset- 
megelőzési 
tanácsok 
a hideg időszakra  

Szépkorúak köszöntése
Eddigi hagyományainkhoz hű en ismét 
szépkorú személyt köszönthettünk. Bányai 
Gyuláné Virág Ilonát 90. születésnapja alkal-
mából Kissné Szabó Katalin polgármester-
asszony személyesen köszöntötte az ott-
honában. Ilona Szegeden született, 1924. 
június 17-én.  Szerény, takaros kis házában 
él kettesben fiával, lánya Ausztriában la-
kik unokájával. Ica néni korához képest jó 
egészségnek örvend, szép sima arcát nem 
hagyja el a mosoly. Napjai tevékenyen tel-
nek, vezeti a háztartást.
 Fiával együtt gondozzák a kertet, büsz-
kén mutogatja a verandán lévő sok-sok 
szép muskátlit, virágot.
 További életéhez kívánunk neki jó 
egészséget! L. É.

Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága mot-
tó jegyében – hagyományainkat megőrizve – 
városi ünnepség keretében szeretnénk kö-
szönteni a 25, 5o és 6o éves házassági évfor-
dulójukat ünneplőket.
 A városi ünnepség megrendezésére no-
vember 21-én pénteken, 17 órakor kerül sor 
a római katolikus templomban, melyre szere-
tettel várjuk azokat az üllői lakosokat, akik 25, 
5o, 6o éve kötöttek akár egyházi, akár anya-
könyvvezető előtt házasságot.
 Jelentkezni személyesen vagy telefonon a 
320-011 és a 06-70/313-7099 telefonszámon 
Lazáné Széll Éva anyakönyvvezetőnél lehet 
november 14-ig. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. nfo

Jubiláló házaspárok 
ünneplése
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Vajdaság felfedezésén 
Árpád vezér gyermekei
Október 20-án reggel három-
negyed ötkor lelkes és izga-
tott diákok sürögtek a Vaj-
daságba induló busz körül. 

Indulásunk zökkenőmentes volt, senki nem 
késett, és csöndes busszal utaztunk a sze-
gedi Tesco parkolójáig, ahol találkoztunk 

idegenvezetőnkkel. Sanyi bácsi pont olyannak 
bizonyult a következő három napban, amiről 
a gyerek és a negyven gyerekkel utazó peda-
gógus álmodik: nagy tudású, sok érdekes tör-
ténetet ismerő, türelmes, jó humorú és peda-
gógiai érzékkel rendelkező felkészült kísérő.  
A Szerb határt átlépve megálltunk a gyógy-
hatású termálvizéről híres Palicsi-tó partján, 
ahol szecessziós fürdőépületek, színpom-
pás villák és a férfi fürdőzök által kedvelt les-
kelődő hely megtekintése után a gyerekek a 
tó partján épült játszótéren tombolhatták ki 
magukat. 
 Városnéző sétával folytatódott kirándu-
lásunk Szabadkán, mely Trianonig a har-
madik legnépesebb magyar város volt. Itt 
meglátogattuk a Reichl-palotát, végigsé-
táltunk a korzón, a szecessziós városháza 
lépcsőháza lenyűgözött minket, díszter-
mében megpihentünk, miközben megcso-
dálhattuk a csodálatos ablakfestést, erkélyt, 
eredeti bútort. Felkerestük a Zsolnay-szö-
kőkutat, Kosztolányi Dezső szép és „csúnya” 
szobrát és láttuk a szabadkai gimnáziumot 
is, ahol annak idején a szigorú Kosztolányi 
Árpád volt a direktor.
 Utazásunk következő állomása Bácska 
egyik leggazdagabb mezővárosa, Bács to-
polya volt. Itt a sokszínű néprajzi anyaggal 
rendelkező tájházat, udvarán a város múlt-
ját felelevenítő gazdag képanyaggal ren-
delkező időszaki kiállítást, valamint a ko-
vács- és bognármesterséghez szükséges 
használati tárgyakat bemutató műhelyét 
néztük meg.
 Ellátogattunk a zobnaticai ménesbirtok-
ra, ahol annak idején a Monarchia leghíre-
sebb ügetői is voltak. Gyerekeink etethették 
a fiatal csikókat, majd sétakocsikázásra is volt 
gondjuk vendéglátóinknak.
 Továbbutaztunk Törökbecsére, Leinin
gen  Westerburg Károly egykori birtokára és 
felkerestük mellszobrát. Koszorúztunk az 
1848-as szabadságharc emlékét őrző Hun-

gária-szobornál, ahol tanulóink elszavalták a 
Nemzeti dalt, melyre napok óta készültek. 
 Este fáradtan érkeztünk meg kishegyesi 
szálláshelyünkre, ahol igazi házi alapanya-
gokból készült finom vacsorával vártak ben-
nünket a vendéglátók. A bőséges vacso-
rát táncházban dolgozhattuk le, ahol bizony 
egyik gyerekünk sem tiltakozott a közös 
tánc ellen. Büszkék lehettünk tanítványaink-
ra, mert igazán ügyesen sajátították el a néha 
igencsak bonyolult lépésekből álló koreográ-
fiát. A foglalkozást a Fölszállott a páva ver-
seny győztes tánccsoportjának tagja – Kovács 
Hanna a Cirkalom táncegyüttesből – tartotta.
 A második nap Sanyi bácsi által vezényelt 
reggeli tornával kezdődött, majd a királyi reg-
geli után indultunk Óbecsére, ahol Görgey mel-
lett hadifestőként szolgáló Than Mór és kémi-
kus fivére Károly szülőházát kerestük fel. Az 
itteni Duna-Tisza-Duna-csatorna zsilipje ipar-
történeti emlék. A 19. század végén épült, Gus
tav Eiffel műhelyének munkája kora legkorsze-
rűbb alkotásai közé tartozott. A Tarcal-hegység 
déli lejtőjén található Rednek várához, ahon-
nan a Tomori Pál vezette végvári seregek jelen-
tős csapást mértek a török hadra, enyhe túrá-
zásra alkalmas hegyoldalon jutottunk fel. Ha 
már itt voltunk tanulóink is rögtönöztek egy 
kis biztonságos csatajelenetet a hangulat ked-
véért. Fruskagorai redneki zárdában a XIV. szá-
zadban élő Szent Lázár szerb cárereklyéje mel-
lett a csodálatos ikonosztáz nyújtott nagy 
élményt, és a gyönyörű templomban gyere-
keink vásárolhattak pár apró emléktárgyat, to-
vábbá gyertyát gyújthattak szeretteikért. 
 Ezen a napon találkoztunk a kishegyesi 
általános iskola diákjaival. Érdekes termé-
szeti értéket tudhat magáénak az iskola bel-
ső udvara, hatalmasra nőtt fáin bagolycsa-
lád tanyázik! A testvériskola focicsapatával 
mérték össze erejüket a fociban hellyel-köz-
zel jártas diákjaink. A meccset nem nyertük 
meg, de iskolánk tanulói lelkesen és kitartó-
an küzdöttek, a mérkőzés során nyújtott tel-
jesítményük becsületükre válik.
 A nap csúcspontja a szalánkeméni séta-
hajókázás volt, ahol a Tisza a Dunába ömlik.

 A nap végén éhesen érkeztünk meg szál-
láshelyünkre, ahol újra finom vacsorával vár-
tak bennünket. Gyerekeink szinte rávetették 
magukat a marhapörköltre, a vacsora végé-
re az egész konyhán egy evőkanálnyi noked-
li maradt, de a marhapörkölt friss kenyérrel is 
jó volt. Persze a finom csokis és diós kalács-
tekercs is elfért valahol. Ezt a vacsorát tábor-
tűznél töltött énekléssel dolgoztuk le.
 A harmadik reggelen az előző napok 
csodálatos napsütése helyett erős szélre 
és esőre ébredtünk. Így a reggeli torna el-
maradt, a bőséges reggeli után elbúcsúz-
tunk kedves vendéglátóinktól. Kirándulá-
sunk első állomása a Sóskopó volt. Az 500 
hektáron elterülő érdekes természeti jelen-
ség kialakulásáról tanítványunk mesélt tár-
sainak. Felkerestük a Dél-Alföld egyik leg-
értékesebb építészeti emlékét, a XII–XIII. 
század között épült aracsi pusztatemplo-
mot. Nagykikindán Európa mind a mai na-
pig működő szárazmalmai egyikét néztük 
meg, majd a városi múzeumban tettünk lá-
togatást, amely udvarán egy 1996-ban a kö-
zelben talált mamut csontváza van kiállítva 
életnagyságban. 
 A zentai Tisza-parton teljesítettük kö-
telességünket: szemetet szedtek diákjaink. 
Szerencsére ez a programpont nehezen volt 
teljesíthető. Majd a zentai csata emlékmű-
ve koszorúzása után tanítványaink egy órát 
kaptak, hogy elköltsék apró ajándékokra 
szerb dinárjukat. Az elmúlt 3 nap alatt tanul-
takról totó formájában adtak tanúbizonysá-
got diákjaink.
 Kimerülten és rengeteg élménnyel érkez-
tünk meg Üllőre a késő esti órákban. Gye-
rekeink a hazaút során végig az átélt élmé-
nyekről beszéltek, azonban boldogan estek 
az izgatottan várakozó szüleik karjaiba.
 Köszönjük ezt a csodálatos utazást mind-
azoknak, akik hozzájárultak a kiránduláshoz. 
Legfőképpen Lőrincz Andrea tanárnőnek, aki 
pályázatával a Határtalanul-programban 
harmadszor nyert, és akinek a legtöbb mun-
kája volt abban, hogy a kirándulás sikeresen 
megvalósuljon. Jódy Adrianna
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Remény egy új életre
Csontos Keve üllői kisfiú oxigénhiányos állapotban 
született, súlyos mozgáskorlátozott. Egy műtét se-
gítségével mégis képes lehet az önállóságra. A be-
avatkozás sokba kerül. Összefogással talán összejö-
het a még hiányzó összeg. És az új élet Keve számára. 

Október 23-án az Üllői Vá-
rosi Sportcsarnokban ke-
rült sor egy támogató 

esemény megszervezésére Jóté-
konysági Rendezvény Csontos Ke
véért címmel. 
 A színes program keretében 
Lala bohóc és az Apacuka Zene-
kar biztosított felhőtlen szórako-
zást a gyermekeknek.
 Neves előadóművészek is tá-
mogatták a 9 éves üllői kisfiút cél-
jai elérésében. A Vivien Dance 
Tánciskola növendékei nyitották 
meg az estét dinamikus előadá-
sukkal 18 órakor. Őket követte a 
Custom Blues Band együttes, akik 
a blues-zene ritmusával szórakoz-
tatták a közönséget. A rekesz-

izmokat a szünet előtt Szupkay 
Viktor mozgatta át stand-up-
comedy előadásával.
 Az X-Faktorból jól ismert te-
hetséges ifjú énekes, Tóth Marci 

fergeteges hangulatot teremtett. 
A Megasztár negyedik szériájának 
második helyezettje, Fekete Dávid 
fantasztikus fellépése lehengerel-
te a közönséget. Az estét Zséda 
csodálatos koncertje zárta.
 Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony és a képvise-
lő-testület támogatását, továbbá 
Dienes Andrásnak a lebonyolítás-
ban nyújtott hatalmas segítséget.
 Keve egy oxigénhiánnyal szü-
letett kisfiú, aki agysérülése miatt 
súlyos mozgáskorlátozott. Szüle-
tése óta folyamatosan a fejlődé-
sét segítő terápiákon vesz részt. 
Családja minden alkalmat meg-
ragad, hogy biztosítsa a gyógy-
tornákat és egyéb a fejlesztését 
segítő tevékenységeket. Keve 
családja támogatásával minden 
nap keményen küzd az önállósá-
gáért. Sajnos a család anyagi ké-
pességei végesek.
 Keve kapott egy nagy lehe-
tőséget: Spanyolországban, Bar-

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

Eladó kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! • Tel.: 06-30/467-7216

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.

Törpe pincher  
(mini doberman): 
20 000 Ft-ért.

celona városában megműtené 
dr. Igor Nazarov. Az úgynevezett 
miotenofasciotomiát végezné el, 
ami a letapadt, feszes izmok fel-
lazítását jelenti. Az izomfellazító 
műtét során testszerte 22 ponton 
ejtene bemetszést a doktor úr, 
ezáltal Keve mozgása jóval egy-
szerűbbé, könnyebbé és szaba-
dabbá válhat. Gyógyulást ugyan 
nem hoz, de nagymértékű fej-
lődést eredményezne a műtétet 
követő intenzív rehabilitációval. 
Keve számára elérhető cél lesz, 
hogy segédeszközzel ugyan, de 
önállóan járjon.
 A műtét és a járulékos költsé-
gek körülbelül másfél millió fo-
rintba kerülnek. A rendezvény 
bevétele után további támo-
gatásra van szüksége a család-
nak, hogy Keve januárban Barce-
lonába repülhessen egy új élet 
kezdetének reményében. Keve 
a támogatásokat a Pátria Taka-
rékszövetkezetnél vezetett saját 
bankszámlaszámára várja: Cson-
tos Keve 65100046–15628200.
 Kérjük, akinek módjában áll, 
segítse a 9 éves kisfiút, hogy elér-
hesse álmait. D.

Hirdetés

Kézműves foglalkozás Köszönet a 
megmentőnek

November 30-án, 15 órakor kez-
dődik a Közösségi Házban ha-
gyományos Adventi kézműves 
foglalkozásunk. Biztos vagyok 
abban, hogy akik el szoktak jön-
ni, azok már várják az adventi 

„bütykörészést”.
 Évek óta úgy készülünk a ka-
rácsonyra, hogy szeretteinkre 
gondolva, egymást segítve al-
kotunk. Készítünk adventi koszo-
rút, asztaldíszeket, képeslapokat, 

csomagkísérőket, jópofa apró, 
kreatív ajándékokat. Működik az 

„ötletbörze”.
 A foglalkozásokhoz szük-
séges anyagokat a helyszínen 
megvásárolhatják. Ha tud, met-
szőollót, ragasztópisztolyt hoz-
zon magával! 
 Korhatár nincs. Ne szalasz-
sza el ezt a nagyszerű lehetősé-
get! Jöjjön el, készüljünk együtt 
az ünnepre! É.

Sokat olvashatunk arról, hogy 
nem segítenek egymásnak az 
emberek a bajban. Számos alka-
lommal végeztek teszteket szak-
emberek, sokszor lehangoló 
végeredménnyel: a földön fekvő 
emberek mellett a legtöbben ér-
dektelenül elsétálnak, csak keve-
sen segítsenek embertársuknak. 
Gyakran félelem az adott helyzet-
től és attól, hogy valamit rosszul 

csinálnak tartja vissza az embere-
ket a segítségnyújtástól. Szeren-
csére ellenpéldák akadnak, mint 
az üllői Krupa Györgyné esete. Az 
idős asszony a vecsési orvosi ren-
delőből utazott vonattal hazafelé, 
mikor rosszul lett. A szintén üllői 
Illés Mihály sietett a segítségé-
re, letámogatta a vonatról, majd 
riasztotta a fiát és autóval haza-
szállították az asszonyt. Krupa Mi-
hályné meghatódva mesélte a 
történteket, és ezúton is köszöni 

„megmentőjének” az önzetlen se-
gítségnyújtást. V.
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Az üllői rendőrőrsöt ünnepélyes 
keretek között adták át március 
31-én. Az elmúlt időszak eredmé-
nyeiről az őrs parancsnoka szá-
molt be az Üllői Hírmondónak.

Jelentős javulás Üllő 
bűnügyi helyzetében

Hirdetés

•  Lakásriasztó-rendszerek  
telepítése

•  Távfelügyeleti  
lehetőség

•  Kamerás megfigyelő- 
rendszerek

•  Tűzjelző rendszerek

Beléptető rendszerek
Számítógép-  
hálózatok és  

telefonközpontok 
telepítése,  

karbantartása  
és szervizelése

Cím:
2225 Üllő, 
Dobó I. u. 2/A
Tel./Fax: 
29/320-183
Mobil: 
06-30/932-9748, 
06-70/365-1979
E-mail: 
nbtech@nbtech.hu,
Web: 
www.nbtech.hu

Nagy biztonság-
technikai Kft.
Nagy Árpád elektromérnök

B alaton János a rendőrőrs megalakulá-
sát követően máris jó hírekkel szolgál-
hatott az Üllő bűnügyi statisztikái felől 

érdeklődőknek. A folyamatos rendőri jelen-
lét már az első hónapokban megtette hatá-
sát. Azóta pedig további javulás tapasztal-
ható – tudtuk meg az őrsparancsnoktól.
 – Fő célkitűzésünk az ismertté vált bűn-
cselekmények, ezen belül is a betöréses lo-
pások csökkentése volt. Az eltelt kilenc hó-
nap bűnügyi statisztikája alapján, az előző 
év hasonló időszakához viszonyítva javulás 
mutatható ki. Ez elsősorban a 24 órás rend-
őri jelenlétnek köszönhető. Az év hátralevő 
részében ezt a szintet szeretnénk megtarta-
ni – mondta Balaton János.
 Sikerként könyvelhető el, hogy a rend-
őri jelenlétnek köszönhetően sikerült visz-
szaszorítani a prostitúciót a város Ócsa fe-
lőli részén. Ha a lányok alkalomadtán mégis 
feltűnnek, feljelentést követően gyorsított 
eljárás keretében állítják bíróság elé őket.
 Több sikeres felderítés is történt az el-
múlt időszakban. Augusztus elején példá-

ul a polgármesteri hivatal sérelmére elköve-
tett vagyon elleni bűncselekményt sikerült 
felgöngyölíteni. Ekkor a közterületen talál-
ható lámpákról lopták el fényes nappal a 
lámpatesteket ismeretlen tettesek, közel 
500 ezer forint értékben. Több járókelő is 
végignézte az esetet, a bámészkodók úgy 
vélték, hogy azért szerelik le a lámpateste-
ket a póznákról, mert karbantartási munká-
latok folynak. Az ügyet büntetőeljárás kere-
tében vizsgálta a rendőrség. A lámpatestek 
végül hiánytalanul előkerültek, azokat a 
rendőrség kiadta az önkormányzatnak. A 
nyomozás során beazonosított elkövetői 
kör a kihallgatáskor további vagyon ellen 
elkövetett bűncselekményeket is beismert. 
Például kerékpárlopásokat, illetve a MÁV 
sérelmére elkövetett vezetéklopást – me-
sélte Balaton János.
 A nyár folyamán elszaporodtak a MÁV-
állomás területén a kerékpárlopások – tud-
tuk meg. A büntetőeljárások alkalmával két 
elkövetői kört is beazonosított a rendőrség, 
mindkét csoport vonatkozásában tart még 
a büntetőeljárás.
 Júniusban egy speciális esetre is fény 
derült. Csalás megalapozott gyanúja mi-
att indítottak eljárást L.né J. Erzsébet üllői 
lakos ellen az üllői őrs kollégái. L.-né tele-
fonon tett bejelentést, mely szerint családi 
házába betört egy ismeretlen tettes és kü-
lönféle értéktárgyakat lopott el, több mint 
500 ezer forint értékben. Az üllői asszony 
a rendőrségi bejelentést követően biztosí-
tója felé is jelezte az esetet. A biztosító kár-
rendezési eljárás keretében megállapította 
a rongálási és a lopási kárt, melyet a helyre-
állításról szóló számla alapján megfizetett. 
A rendőrség lopás gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, 

de az eljárás során kiderült, hogy a betö-
rés nem történt meg, azt L.-né rendezte 
meg, hogy a biztosítótól nagyobb össze-
gű készpénzhez jusson. Az üllői nő a rend-
őrségi helyszínelés idejére elrejtette azo-
kat az értékeket, amelyek – állítása szerint 

– a betörés következtében tűntek el ottho-
nából. A rendőrség a lopás miatt indított 
nyomozást ekkor lezárta, de az üllői rend-
őrök szeptemberben már gyanúsított-
ként hallgatták ki L.-né J. Erzsébetet csalás 
megalapozott gyanújával. A nő elismerte, 
hogy megrendezte a betörést. A rendőrök 
a Pest Vidéki Nyomozó Ügyészségen elle-
ne feljelentést tettek hatóság félrevezeté-
se miatt. A csalás vétségében lefolytatott 
büntetőeljárás iratait vádemelési javas-
lattal a Monori Járási Ügyészség részére 
megküldték.
 A szeptemberi tanévkezdéstől az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolának is van saját 
iskolarendőre – mesélte az őrs parancsno-
ka. A gyerekek és a szülők egyaránt biza-
lommal fordulhatnak hozzá problémáikkal.
 Az iskola környékén hosszú idő után si-
került megfelelő parkolási rendet kialakí-
tani, a korábbi kaotikus állapotok helyett 

– derült ki – köszönhetően az állandó rend-
őri jelenlétnek. Ezzel a Malom utca környé-
kén egy jelentős problémát sikerült felszá-
molni a rendőrség segítségével.
 Havonta egy alkalommal, pénteken 
vagy szombaton éjszaka, a bűnügyi hely-
zethez igazodva a polgárőrséggel és az 
egyéb rendészeti feladatokat ellátó szer-
vekkel fokozott ellenőrzést hajt végre a 
rendőrség. Az éjszakai órákban több alka-
lommal is ellenőrzés alá vonják azokat a he-
lyeket, amelyek bűnesetek szempontjából 
jelentősek lehetnek. V.N.

A november 17-i közmeghallgatáson az 
üllői rendőrőrs kollégái is részt vesznek. 
A városháza épületében 17 órától az őrs-
parancsnok is várja a lakossági észrevéte-
leket és kérdéseket.

Ön is kérdezhet!
Ù
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Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan Sze-
retet a gyermekek szemével címmel gyer-
mekrajz-pályázatot szerveznek a Családhá-
ló pontok.
 A pályázat témája a szeretet. A szervezők 
4-14 éves gyerekek rajzait várják három ka-
tegóriában: óvodás, alsó és felső tagozatos 
diák. Egy gyerek A4-es rajzlapra készített, ere-
deti, saját rajzzal pályázhat. A rajzok hátolda-
lán kérjük a gyermek nevét, kategóriáját, ér-
tesítési címét, szülők e-mail címét feltüntetni. 
A rajzok benyújtásának határideje: november 
20. A beküldött pályaművek november 23-tól 
december 7-ig tekinthetők meg az Üllői Re-
formátus Gyülekezet kiállítótermében (Üllő, 
Kossuth L. u. 1.). Családháló pontonként a 
legjobb rajzok nyereményben részesülnek. 
 A rajzokat advent idején a helyi idő-
sek otthona lakóinak, illetve a Bethesda 

Gyermekkórházban 
gyógyu ló beteg 
gyermekeknek 
ajándékoz-

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Van egy tippünk, ha 
kikapcsolódásra vágyik!

zuk oda. A rajzokat az óvodákban a hit-
oktatóknak, óvónéniknek, az iskolákban 
a hittanoktatóknak lehet átadni, illetve a 
06-30/676-5602-es telefonszámon egyé-
nileg megbeszéljük a rajzok átadását.
 November 23-án 10 órakor az istentisz-
teletet követően, ünnepélyes keretek között 
nyitjuk meg a kiállítást, majd ehhez kapcso-
lódóan délután 15 órakor családi kört (baba-
mama kört) tartunk.
 December 7-én 10.00 órakor adjuk át a 
nyereményeket, elismeréseket a díjazott 
rajzok készítőinek és délután 15.00 órakor a 
családi délután Mikulás-ünnepsége kereté-
ben zárjuk a kiállítást.
 A kiállítás megtekinthető: november 24. 
és december 5. között, hétfőn, szerdán, csü-
törtökön 10 órától 13 óráig, kedden és pén-
teken 10 órától 14 óráig, továbbá szomba-

ton 10 órától 12 óráig.
 A résztvevők szülei, vagy 

gondviselői a rajzok le-
adásával hozzájárulnak, 
hogy a képeket a Család-

háló a honlapján, vagy 
nyomtatott formában 

felhasználhassa.
 További infor-

máció: timar.
julianna@
bethesda.

hu. nfo

A tavalyi év után idén kibővített tartalom-
mal rendezik meg a mézeskalács-fesztivált, 
mely az egész család számára ígér aktív ki-
kapcsolódást karácsony előtt. 
 Tavaly első ízben adott otthont a vá-
rosközpont a mézeskalácsok szépségver-
senyéről szóló eseménynek. Idén további 
programokkal bővül a hagyományterem-
tés céljából megálmodott rendezvény, 
amely immár Mézeskalács fesztivál és csa-
ládi nap címmel a városi sportcsarnok terü-
letén várja vendégeit az ünnepet megelő-
ző hétvégén.
 A programok gerincét ez alkalommal is 
az Azurro cukrászda mézeskalácssütő-ver-
senye és a díszes kalácskülönlegességek ki-
állítása adja. Ezenkívül egész napos mézes-
kalács-készítés és kézműves foglalkozás, 
beiglisütőverseny, forralt bor várja a vendé-
geket. A szaloncukor-készítés rejtelmeibe is 
betekintést nyerhetnek a rendezvényre láto-

gatók, a karácsonyi édesség elkészítésének 
titkaiba Domak Gábor avatja be az érdeklő-
dőket.
 A gyerekeket egész napos kalandpark 
várja, lesz vurlicerzene, arcfestés és kirako-
dóvásár is. 
 Megrendezésre kerül az első üllői téli 
olimpia, ahol elsősorban „flúgos” csapa-
tok vállalkozó szellemű jelentkezőit várják a 
szervezők. 
 Az esemény keretében a Harmónia Ze-
neiskola és a Pitypang tagóvoda karácsonyi 
műsora is megtekinthető. 
 Az Azurro cukrászda egy kis kedvesség-
gel készül a rendezvényre kilátogatóknak: 
500 szelet süteménnyel köszöntik a vendé-
geket karácsony alkalmából. 
 Ha szeretnének kikapcsolódni egy jó 
hangulatú közösségi eseményen, minden-
képpen érdemes lesz ellátogatni a városi 
sportcsarnokba december 21-én. V.

Jön 
a Mikulás! 
December 5-én pénteken négy órára vár-
juk a Mikulás érkezését Üllőn, a városköz-
pontban.
 Zenével, édességgel és kívánságládikó-
val várja a kisgyerekeket. Lehet majd póni-
fogattal kocsikázni, közös fényképet készí-
teni a Mikulással, aki örömmel 
fogadja a gyerekek produk-
cióit: éneklést, szavalást és 
más kedveskedő előadást 
is, valamint továbbítja 
a megfelelő helyre az 
előre megírt és ládikó-
ba dobott kívánságokat.
 Minden érdeklő-
dő kisgyereket és 
az őket kísé-
rő felnőtteket 
is szeretettel 
várjuk a Miku-
lással való ta-
lálkozóra.

Városi  
értékeink 
számbavétele
Az Üllői Települési Értéktár Bizottság június 
17-én megtartotta rendes ülését, amelyen a 
június 1-jei határidőre beérkezett javaslatok 
alapján nyilvántartásába vette a Kereszte-
lő Szent János katolikus templomot, a refor-
mátus templomot, a vasútállomás felvéte-
li épületét, a helytörténeti tár gyűjteményét, 
az Üllői Mecénás Művészeti Klubot, az Ül-
lő-Kenderes Hagyományőrző Egyesületet, a 
Vargha Gyula Szavalóversenyt, Majorosi Ma
rianna népdalénekest-néptáncpedagógust, 
Bognár István fafaragómestert, Józan Beáta 
öttusázót.
 Örülünk a javaslatoknak, örülünk, hogy e 
tíz tétellel megkezdődhetett az értékek nyil-
vántartásba vétele, de tudjuk, számos üllői 
érték bekerülése még nem történt meg a te-
lepülési értéktárba. Mivel ez a lakosság in-
dítványa alapján történik, a bizottság biztat 
mindenkit, tegyenek javaslatot az értéktárba 
való bekerülésre. Ehhez adatlapot átvehet-
nek a városháza portáján és letölthető Üllő 
honlapjáról is. A következő nyilvántartásba 
vétel beadási határideje 2014. december 1.
 Nagy-nagy érdeklődéssel várjuk az Üllői 
Települési Értéktár bővítésére tett javaslatokat.

Laza István, elnök – Üllői Települési Értéktár Bizottság
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Hirdetés

November 7-én koszorúzással és kiál-
lí tás megnyitóval emlékeztünk meg 
a 100 évvel ezelőtt történtekről, az 

I. világháború üllői áldozatairól és az akkor 
a településen élő civil, polgári lakosságról 
egyaránt. Üllő és az I. világháború címmel 
nyílt tárlat a könyvtár kiállítótermében ül-
lői vonatkozású, korabeli dokumentumok-
ból, fotókból és tárgyi emlékekből. Fehér 
László tanár úr és a könyvtár nevében, ez-
úton szeretnénk megköszönni azoknak a 
segítségét, akik személyes, családi hagya-
tékukból való irataikat megosztották ve-
lünk, és ezzel járultak hozzá kiállításunk 
létrehozásához, sikeréhez. A kiállítás no-
vember 30-ig látogatható.

Adatgyűjtés üllői vonatkozású 
I. világháborús kiadványhoz
Mint ahogyan a hadtörténészek kuta-
tómunkája is tovább folytatódik, és re-
mélhetőleg 2018-ra valóság lesz az, amit 
megígértek: pontosabb adatok, esetleg 
megközelítőleg pontos, teljes katonai név-
sorok, így mi sem szeretnénk itt abba-
hagyni a munkát. Ezért azt szeretnénk kér-
ni, hogy akinek valamilyen vonatkozásban 
rokona részt vett a háborúban és tud ada-
tot szolgáltatni, az adatokat velük kapcso-
latban adja le a könyvtárban, mert szeret-
nénk egy kis kiadványt összeállítani, amely 
valamikor 2018 végén meg is jelenhetne, a 
megemlékezések méltó befejezéseként!

Kiállítás, új kiadvány, karácso-
nyi ajándék, bővülő könyvtá-
ri választék – mozgalmas volt az 
elmúlt időszak a könyvtárban.

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Exkluzív ajándék karácsonyra

Ajándékozzon könyvet! „Mert a könyvet 
nem pótolja semmi, sem rádió, sem tele-
vízió, sem képeslap, sem videó. A könyv 
a legmaradandóbb formája a szellemi ér-

tékek megőrzésé-
nek, és a legegyete-
mesebb műveltségi 
forrás...” Csorba Győ
ző költő, műfordító 
sorait idézve aján-
lom figyelmükbe 
az idén májusban 
megjelent Fehér 
László: Üllő történe-
te című helytörté-

neti monográfiát, amely tökéletes ajándék 
minden üllőinek vagy innen elszármazott 
rokonnak, barátnak, ismerősnek. A szerző 
nem titkolt szándéka a múlt bemutatásán 

túl, felhívni a figyelmet, „hogy szűkebb la-
kóhelyünk, környezetünk szeretete nélkül 
nem élhetünk tartalmas, szép életet.” Az 
exkluzív borítóval ellátott, tartalmas, két-
kötetes mű 5000 forintért vásárolható meg 
a városi könyvtárban.

Üvegfestmények a könyvtár 
kiállítótermében
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub és a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár szeretettel hív-
ja a festmények kedvelőit következő kiál-
lítására. December 9-én 16 órakor nyílik 
Kasperné Ferenczy Gabriella festőművész 
Üvegfények című képzőművészeti kiállí-
tása. A festőnő közös kiállításon már több-
ször bemutatkozott Üllőn, de ez lesz az 
első önálló kiállítása városunkban, ahol 
különböző technikákkal készült festmé-
nyeit csodálhatjuk meg. Külön figyelmet 
érdemelnek sajátos módszerrel készült 
üvegfestményei. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt üvegfényes tárla-
tunkra!

A Nemzeti Kulturális 
Alap újabb támogatása
Újabb 50 kötettel gazdagodott könyvtá-
runk a Nemzeti Kulturális Alap tavasszal 
meghirdetett könyvtártámogatási prog-
ramjának köszönhetően. Sikeresen csat-
lakoztunk a programhoz, így az általunk 
kiválasztott könyvek többségét október 
elején meg is kapta könyvtárunk, amelyek 
már ki is kerültek a polcokra. Várunk min-
denkit szeretettel a könyvtárba, hiszen ol-
vasni jó!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

A könyv a leg-
maradan-
dóbb formája 
a szellemi ér-
tékek megőr-
zésének

Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag 
homogén pvc-padlók és linóleumok  
svéd TARKETT és DLW német burkolatok  
gyári tekercsben  
a nagykerár 50%-ért  
eladók.        Kb. 1000 m2.

burkolók, kivitelezők figyelem!

Tel.: 06-30/467-7216

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2800 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

06-30/365-4016
oneletrajz.iroda01@gmail.com

Üllői  
telephelyre 
vagyon őröket 
keresünk!
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Filmklub

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a lakosság részére a városi sport-
csarnokban. A szolgáltatás igény-
bevételéhez előzetes bejelentkezés 
szükséges a következő telefonszámok 
valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 
Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: december 1.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr ta-
nácsadása minden alkalommal 9 órá-
tól 11 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: november 25. (14 
órától 16 óráig), december 16. (14 órá-
tól 16 óráig).

Üllő Városi Önkormányzat

Ügyvédi tanácsadás 
a sportcsarnokban

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik DEMETERNÉ sz.: Nagy Margi-
tot, édesanyámat, testvérünket, elkí-
sérték utolsó útjára, sírjára virágot 
helyeztek,mély fájdalmunkban osz-
toztak.
 Továbbá köszönet az Alfa Wic 95 Kft. 
kollégáinak lelkiismeretes és áldozatos 
munkájukért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Adventi tartós- 
élelmiszer gyűjtés

Apróhirdetés
Ügyfélfogadás 
panaszosoknak

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali 
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjel-
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

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)

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános 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: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Minden második szerda este 18 órai kez-
dettel a Közösségi Központban (Templom 
tér 3.) filmklub keretében filmvetítést szer-
vezünk minden mozit kedvelő ember szá-
mára.
 A filmklub következő előadásai: novem-
ber 19., Egy bolond százat csinál magyar 
vígjáték. Rendező: Gyöngyössy Bence. Fő-
szereplők: Gáspár Sándor, Oroszlán Szonja, 
Szabó Győző, Gesztesi Károly.
 December 3., Ezer 
szó amerikai vígjá-
ték. Rendező: Brian 
Robbins. Főszereplők: 
Eddie Murphy, Ker
ry Washington, Clark 
Duke, Emanuel Rag s
dale.
 Belépődíj 500 Ft/alkalom.
 Ajánlom mindenkinek, aki egy szóra-
koztató estét szeretne eltölteni barátai és 
ismerősei körében. A filmvetítés után be-
szélgetést szervezünk a látott élményekről 
Nagy Gyula, moderátor vezetésével.
 A filmklub további filmjeinek az összeál-
lításában érdeklődéssel várjuk a közönség 
javaslatait! L. I.

Az Üllői Karitász Csoport az Adventi időszak-
ban lakossági élelmiszergyűjtést szervez. A 
gyűjtés helye: Harmónia Zeneiskola. Időtar-
tama: december 1-jétől  december 5-ig.
 Adományokat hétköznap 10 óra és 18 óra 
között lehet leadni a zeneiskolában. 
 További helyszínek és időpontok: Napra-
forgó tagóvoda november 28-tól december 
1-jéig 7 órától és 17 óráig. Pitypang tagóvoda 
november 28-tól december 1-jéig 7 órától 17 
óráig.
 Bóbita tagóvoda december 2-től decem-
ber 3-ig 7 órától 17 óráig. Gyöngyvirág tag-
óvoda december 2-től december 3-ig 7 órá-
tól 17 óráig. Csicsergő tagóvoda december 
4-től december  5-ig  7 órától és 17 óráig. Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola december 
4-től december 5-ig  7 órától és 17 óráig.
 Adományaikat a Karitász juttatja majd el 
az üllői rászorulókhoz. Isten áldja meg se-
gítőkész családjainkat! Hálásan köszönünk 
minden jó szándékú adományt.

Üllői Karitász Csoport

Monori iroda 2 fő munkatársat keres!
Versenyképes alapbér + emelkedő jutalék
Feltétel: diploma vagy érettségi.
Önéletrajzát ide várjuk: munkahely.stabil@
gmail.com Tel: 06-70/286-5770 

Készpénzért vásárol Almási Katalin búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárt, könyveket, bizsukat, 
borostyánt, ezüstöt, csipkét, teljes hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. 
Érd.: 06-30/308-9148

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kihelyezett 
ügyfélfogadást tart Üllőn, a polgármesteri 
hivatal épületében. November 25-én 12 órá-
tól 16 óráig dr. Szatmári Éva megyei referens 
fogadja a diszkriminációt elszenvedett pa-
naszos személyeket és mindazokat, akik va-
lamilyen ügyben szeretnének ingyenes jogi 
tanácsot kapni.
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Szent Márton-napi ludas játékok 
November 12. 10 óra 
A Bóbita óvoda hagyományőrző programja.
Közösségi Ház   
  
Szociális Munkások Napja
November 14. 16 óra  
Közösségi Központ

Véradás
November 14. 13 óra 
Közösségi Ház
   
Ócsai emléknap
November 16. 10 óra 
Emléknap Üllő kilakoltatásának, az üllői 
emberek menekülésének és befogadásá-
nak 70. évfordulója alkalmából.
Ócsa

Közmeghallgatás
November 17. 17 óra 
Közösségi Központ
   
Filmklub: „Egy bolond százat csinál”
November 19. 18 óra  
Közösségi Központ
   
Jubiláló házaspárok ünnepe
November 21. 17 óra
Katolikus templom  –  Közösségi Ház
   
Bál
November 22. 19 óra  
Életet az éveknek nyugdíjas klub bálja.
Közösségi Ház

Azt a ragyogóját! – nótaest
November 23. 15 óra
Közösségi Ház
   
Növendékhangverseny 1.
November 24. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola hegedű, zongora, 
trombita, furulya és ütőhangszer tansza-
kos  növendékeinek előadása.
Közösségi Központ

Növendékhangverseny 2. 
November 26. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola gitár, jazz-gitár, 
zongora, hegedű és magánének tansza-
kos növendékeinek előadása.
Közösségi Központ

Illatos Ünnepeink
November 28. 17 óra
Evarits Györgyné kiállítása.
Közösségi Központ, galéria

Advent 1. vasárnap
November 30. 11 óra   
Adventi koszorú első gyertyagyújtás az 
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesülettel.
Városközpont

Adventi kézműves foglalkozás
November 30. 15 óra 
Közösségi Ház
  
Növendékhangverseny 3.
December 2. 17 óra  
A Harmónia Zeneiskola zongora, klarinét, 
fuvola és furulya tanszakos növendékei-
nek előadása.
Közösségi Központ
 
Filmklub
December 3. 18 óra
Az Ezer szó című film vetítése.
Közösségi Központ
  
Jön a Mikulás!
December 5. 16 óra
Program gyermekeknek.
Városközpont
   
Mikulás-napi rendezvény
December 5. 18 óra  
Szervező a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat.
Közösségi Ház

Évzáró bál
December 6. 19 óra
Szervezi a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub.
Közösségi Ház

Advent 2. vasárnap
December 7. 11 óra
Az adventi koszorú második gyertyagyúj-
tása az Üllői Mecénás Művészeti Klubbal.
Városközpont

Évzáró bál
December 7. 15 óra
Szervező: Üllői Természetjárók Egyesülete
Közösségi Ház

Mikulás-napi műsor óvodásoknak
December 8. 10 óra  
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Kiállítás
December 9. 16 óra
Ferenczy Gabriella festőművész alkotásai. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Óvodás karácsony
December 12. 9 óra 
Harmónia Zeneiskola
   
Karácsonyi hangverseny
December 12. 17 óra
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Évzáró bál
December 13. 19 óra
Szervezi az Őszirózsák Nyugdíjas Klub. 
Közösségi Ház

Advent 3. vasárnap
December 14. 11 óra  
Adventi koszorú harmadik gyertyagyúj-
tása az Üllő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésével. 
Városközpont

Jégkristály
December 15.
Városi mobil jégpálya avatása.
Városi sportcsarnok

Karácsonyi hangverseny
December 18. 17 óra  
A Harmónia Zeneiskola koncertje.
Katolikus templom
   
Karácsonyi ajándékkészítés 
kisgyerekekkel
December 19. 14 óra 30 
Közösségi Központ
   
Mindenki karácsonya 
December 20.   
Városközpont
   
Mézeskalács fesztivál
December 21.   
Városi sportcsarnok
   
Karácsony váró
December 24. 16 óra
Katolikus templom

Üllői rendezvények  2014.  
november 12–december 24.
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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. • Címlap: Kiss Sándor
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Hirdetés

Kulturális romanap
Az érdeklődők és a résztvevők 
idén is eltölthettek egy kellemes 
őszi napot az üllői művelődési 
házban, ahol a roma kultúrával  

– szokásokkal, verssel, mesével, 
zenével és tánccal, továbbá fotó- 
kiállítással, főzőversennyel, vala-
mint kézműves-bemutatóval és 
foglalkozással – találkozhattak. 

Szeretném kiemelni és megköszönni, 
hogy a kulturális program az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Kissné Sza

bó Katalin polgármester asszony, valamint 
Üllő önkormányzata segítségével jöhetett 

létre. Bízunk benne, hogy jövőre is sikerül 
megszerveznünk hasonló programot.
 Szeretnénk megköszönni a Mecénás 
Művészeti Klubnak a gyermekfoglalkozta-
tót, a Romano Glaszo együttesnek a színvo-
nalas folklórelőadást, Csemer Bandikának a 
színvonalas és hangulatos zenei produkci-
ót, Makai Sándornak a csodálatos nád- és ko-
sárfonás kézművesbemutatót és -kiállítást. 
Szeretném külön megköszönni a Néprajzi 
Múzeumnak és Szuhay Péternek a fotókiállí-
tás anyagát és a segítséget. 
 Hálás köszönet Nagyné Kékedi Ibolyá
nak, Tóth Balázsnak és Böjte Jánosnak, a hu-
szár étterem szakácsának, akik a főző ver-
senyen részt vettek és kiváló minőségű 
gasztronómiai élvezetekbe avatták be a je-
lenlévőket. 

 Köszönjük a lehetőséget és a segítséget 
Vámos Évának, hogy biztosította számunkra 
a közösségi házat. Továbbá, köszönjük Tekes 
Fejes Józsefnek az általa felajánlott pogácsá-
kat, és a Kanyar zöldségesnek a főzéshez 
való alapanyagokat. Nem utolsó sorban pe-
dig Tóth Gábor közterület-felügyelőnek sze-
retném megköszönni azt a baráti és önzet-
len segítséget, amit a cél érdekében tett és 
amivel segítette munkánkat.

Szomora Zsolt, Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pesti út 100.
Üllő

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

                                      • telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség  •  Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13 • Telefon: 06-29/322-646

Mikulás-csomag
369 Ft-tól

Cukrok széles válasz tékban      
99 Ft-tól

Perfex WC-papir 24 tek.
899 Ft-tól

Tejcsokoládé Mikulás
169 Ft-tól

Jatékok széles választékban    
100 Ft-tól

Coccilino 950 ml
589 Ft

Szentkirályi limonádé
189 Ft

Coala zsebkendő  
100 db-os     139 Ft

Kinder-tojás
249 Ft

Nescafé 3in1
329 Ft-tól

Baba tusfürdő 400 ml
499 Ft

Jar mosogató 1 l
575 Ft

Üveg dísztárgyak
599 Ft-tól

Joanna Naturia  
hajfesték  499 Ft

Üveg képkeretek
399 Ft-tól

Kozmetikai termékek
199 Ft-tól
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

*  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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Hogy ne érjék
kellemetlen
meglepetések!

• 330  férőhely

• Fedett parkolóhelyek

• Non-stop nyitva tartás

*(6-22 óra között)

ŐRZÖTT
P+R PARKOLÓ
A KÖKIN

 
NAPI

350
Ft-ért*

KoKi_P+R_hirdetesek.indd   5 2014.09.23.   17:53:02
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Az ötlet az Öné 
az anyagiakat 
bízza ránk!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, 
Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, 
Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, 
Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes
és ingatlan fedezet nélkül
tetszőleges célra
igényelhető!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

Mit vegyek 
karácsonyra?

THM: 
16,68%*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, 
Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, 
Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

Mit vegyek
karácsonyra?

Az ötlet az Öné
az anyagiakat 

bízza ránk!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM
16,68%*

Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes  
és ingatlanfedezet nélkül  
tetszőleges célra igényelhető!



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 november 11-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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Darált  
sertéshús

Ft/kg

890,-Sertéscomb

Ft/kg

1049,- Pulykanyak

Ft/kg

499,- Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1100,-

Disznósajt

Ft/kg

699,-
Ft/kg

790,-Bőrös   
császárSertéstarja

Ft/kg

990,-Csirkemell
csontos

Ft/kg

890,-

Bőrös  
lapocka

Ft/kg

790,- Kacsacomb

Ft/kg

1590,- Bőrös
comb

Ft/kg

890,-Libacomb

Ft/kg

1890,-

Bőrös
fél sertés
(kizárólag
előző nap

leadott
rendelésre!)

Ft/kg

650,- Marha- 
lapocka

Ft/kg

Csirke- 
szárny

Ft/kg

559,- Zsírszalonna

Ft/kg

499,-1690,-



1191 Budapest, Üllői út 194.
2200 Monor, Vasadi út 1.

www.opel-toth.hu
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek! Az Opel Toth fenntartja magának a jogot az ajánlatok módosítására és visszavonására. Saját erő: 50%. Futamidő: 84 hónap. THM: 7,02%. A fianszírozó a 
hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a jogát fenntartja. Az ajánlatok 2014. november 6-tól visszavonásig, vagy  a készlet erejéig érvényesek. A részletekért 
forduljon kereskedésünkhöz. A képek illusztrációk. Kombinált használat esetén a feltüntetett modellek átlagfogyasztása: 3,5-7,8 l/100km, CO2 kibocsátása: 94-178 g/km. 

Ne döntsön nélkülünk! Corsa vásár Budapesten és Monoron!

Opel Toth
év garancia

Hívjon most:
+36 70 4500 402
+36 70 4500 421

19 489 Fthavi díj:
fűthető tükör,
tempomat,
klíma

Opel Corsa Selection
1.0, 5 ajtós, 65LE, Fehér,  Royal kék

fűthető tükör,
tempomat,
klíma

22 488 Fthavi díj:
1.2, 5 ajtós, 85LE, Fehér

Opel Corsa Selection

esőszenzor, ködlámpa
tempomat,
klíma

24 590 Fthavi díj:
1.4, 5 ajtós, 100LE, Carbon flash metál

Opel Corsa Active

brillant fényezés,
comfort csomag,
fűthető tükör

19 946 Fthavi díj:
1.0, 5 ajtós, 65LE, Magma Vörös

Opel Corsa Selection


