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2 ÜllőiAjánló

Április 18-án (szombaton) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében növénytelepítési akcióra hívja Önöket.

A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat virágpalántával  
(lehetőleg  árvácska, petúnia vagy mézvirág).

A közparkba szánt növényeket április 18-án, szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet átadni  
az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen.

A felajánlott virágpalántákért tombolajegyeket adunk,  
melyek a május 1-jén megrendezésre kerülő majálison kerülnek kisorsolásra.

Szépítsük együtt Üllőt!

www.ullo.hu

Várjuk Önöket,  
számítunk mindenki segítségére. 

Népművészeti értékeink, 
más néven Hungarikum: 
különleges, egyedi, jellegzetes, 
csak Magyarországra jellemző 
dolgok, tárgyak, amelyekről a 
magyarok ismertek a világban. 
Megkülönböztetésre méltó ér-
tékként tartják számon, védett 
kiváló nemzeti termék. Pár pél-
da: halasi csipke, matyóhímzés, 
Pick-Szegedi szalámi, őshonos 
állatok, Herendi, Zsolnai, Ajkai 
kristály stb. Bármit közöl-
hettek rajzotokban, ami a 
magyarságra jellemző.

Népművészeti értékeink  

Rajzpályázat  
gyermekeknek

További információ: Nagyné Kékedy Ibolya, telefon: 06-70/771-8782 

Pályázati határidő: március 23. Pályázhat: 5-15 éves gyermek. • Méret, technika: A/4 
rajzlap, bármilyen eszközzel. • Zsűrizés: óvoda, alsó, felső tagozat. • Díjazás: aján-
dékok. • Eredményhirdetés: március 30-án, az  Árpád-napok megnyitóján az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola második emeletén. • Az alkotásokat Árpád Fejedelem 
Általános Iskola portán kérjük leadni március 23-ig. • Kérjük a határidő betartását!

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub nyolcadik 
alkalommal hirdet gyermekrajz pályázatot  
az üllői gyermekek részére.



3Üllői Közösség

Kiskerttulajdonosok a tavaszi teen-
dőik során az évelő növényeiket, vi-
rágaikat átültetik, szükség szerint az 
elszaporodott egyedeket tőosztással 
rendezik.
 Kérjük, hogy a város hagyományos 
évelő virágaiból, szegély növényeiből 
a kertjükben túlszaporodott töveket 
ne dobják ki, hanem a város közterei-
nek és intézményeinek szépítéséhez te-
gyék félre. 
 Ha feleslegesség vált virággal ren-
delkeznek, jelezzék a parkgondozásért 
és közterület-rendezésért felelős Bor-
sos Ferencnél a Szövetkezet u. 10. cí-
men, vagy a 06-29/320-060 telefonszá-
mon. Jelzésükre a városgondnokság 
dolgozói készséggel egyeztetik az átvé-
tel módját.
 Minden felajánlott növényt köszö-
nettel fogadunk és ígérjük, hogy vá-
rosunk szépítésére hasznosítjuk. nfo

Üveghulladék-gyűjtő 
konténerek a városban 
Az előző lapszámban már tájékoztattuk a 
tisztelt lakosságot, hogy a törvényi előírá-
soknak megfelelve a hulladékszállító köz-
szolgáltató Vertikál Nzrt. üveghulladék-gyűj-
tő konténereket helyez el a város különböző 
pontjain.
 Az „üveg csomagolási hulladék” felira-
tú konténerek elhelyezése február 24-én 
megtörtént a következő helyeken: István 
utcai CBA üzlet melletti közterületen, a régi 
zöldséges pavilon előtt, Gyöngyvirág téri 
élelmiszerbolt melletti közterületen, a ke-
rékpártároló mögötti kerítés túloldalán, Tes-
co-parkoló benzinkúthoz legközelebb eső 
sarkában.
 Az elkövetkező hetekben még két kon-
téner elhelyezésére kerül sor, amelyek vég-
leges helyéről az Üllői Hírmondó következő 
számában tájékoztatjuk a lakosságot.

Oltványi János, környezetvédelmi referens

Szülői értekezletet és telefonos ügyeletet 
tartanak a Monori Rendőrkapitányságon a 
rendőrség új drogprevenciós programja ke-
retében. 
 A program keretében Papp Tatjana száza-
dos minden szerdán személyes és telefonos 
ügyeletet tart (tel.: 06-29/410-367/21263 mel-
lék), valamint lehetőséget biztosít a szülők-
nek a délutáni kapcsolatfelvételre. 
 Szerdánként 17 és 18 órai kezdettel szü-
lői értekezletet tartanak a Monori Rendőrka-
pitányság hivatali épületében. Sok szeretettel 
várják azokat a szülőket és lakosokat, akik a té-
mában felvilágosítást szeretnének kapni. nfo

Program 
a kábítószer
ellen

Patkányirtás
Az önkormányzat képviselő-testülete to-
vábbra is segítséget nyújt a magánterülete-
ken történő rágcsálóirtáshoz. Azokon az in-
gatlanokon biztosítjuk a szolgáltatást, ahol 
nagymértékben elszaporodtak a patká-
nyok és a lakosok 
jelzik az igényüket a 
polgármesteri hivatal recep-
cióján személyesen, a 06-29/320-
011/100-as melléken vagy a csete.
ibolya@ullo.hu e-mail címen.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosa-
inkat, hogy a Né-Du Kkt. szak-

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a lakosság 
részére. Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a tanácsadások idén a városházán 
lesznek megtartva.
 A szolgáltatás igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges a következő 
telefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szikora Gábor: március 30., április 
27., 15 órától 17 óráig. 
 Dr. Szkalka Tamás: április 7., április 4., 
9 órától 11 óráig.  
 Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás

emberei március 27-től 29-ig,  majd április 
10-től 12-ig végzik a patkányirtást a bejelen-
tett ingatlanokon. Ahol további ellenőrzés 
szükséges, azt április 24-én teszik meg. 
 A cég több éve végzi nálunk tevékenysé-
gét, a szakemberek jól ismerik a veszélyez-
tetett területeket. A helyszínen a gázmester 

dönt az irtás szükségességéről és csak 
indokolt esetben helyez ki csa-
létket. 
 Kérjük a megértésüket és 
fogadják meg a szakember ta-

nácsát a rágcsálók elsza-
porodásának megakadá-

lyozása érdekében. 
Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

Az elmúlt évtizedekben számtalan télűző, 
tavaszköszöntő népszokás alakult ki szerte 
Magyarországon, köztük a kiszebáb égetése. 
Időpontja tájegységenként változó: farsang 
farkán, illetve virágvasárnapján.
 A babona szerint a kiszebáb égetése 
megszabadítja az embereket minden bajtól. 
A téltemető népszokás igen kedvelt volt a fa-

Kiszebáb égetése
lusi népek körében. Ma már csak elvétve ta-
lálkozhatunk ezzel a szokással. A máglya kö-
rül összegyűlt személyek gondűző cédulákat 
tűznek fel a szalmából készült kiszebábra, 
majd bedobják a tűzbe. A papírokra azt írják 
fel, hogy ki mitől szeretne megszabadulni.  
A máglya elhamvadásáig tavaszköszöntő 
versikéket és dalokat énekelnek. ÁFÁI

Ne dobja ki a felesle-
gessé vált virágokat!



4 ÜllőiKörkérdés

Nagy merészség volt a csípős szélben a napsütést, a 
sétálókat a padokra kiültető tavaszi verőfényt emle-
getni a járókelőknek, de mi még odáig is elmerész-
kedtünk, hogy megkérdeztük: ha majd megérke-
zik a kellemes nyáridő, milyen szabadtéri kulturális 
programokat látnának szívesen a városban.

Gondol néha nyáresti 
programokra? 

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondoskodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
biztonságáról!
Adójóváírással támogatott nyugdíjprogramok!

A jó döntés egy életen át elkíséri!
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

A rendez vényszer vezők 
per  sze tudják, hogy idő-
ben, jó előre le kell kötni-

ük a népszerű előadók, együtte-
sek műsorait, a nézőnek azonban 
márciusban még kisebb gond-
ja is nagyobb annál, mint hogy 
a nyáresti muzsikákra gondol-
jon – vélekedtünk. Aztán kérde-
zősködésünk során kiderült, hogy 
a hegyes szél és fagypont körü-
li hőmérséklet ellenére a legtöb-
ben szívesen beszélgetnek a nyá-
ri programokról.
 Falusi Mátyás még csak ki-
lenc hónapja lakik Üllőn – mesél-
te, miközben a babakocsit és az 
abban meleg takarók közül né-
zegető kislányát, Csengét ringat-
ta. De ha már megkérdeztük, hát 
válaszol: rockbandákat hallgat-
na a nyári koncerteken a legszí-

Hirdetés

vesebben, közülük is leginkább a 
Metallicát. Azt ugyan nem tudta 
megmondani, nagy közönsége 
lenne-e egy-egy ilyen fellépés-
nek, de rá és a párjára biztosan 
számíthatnának – tette hozzá 
nevetve.
 Nagy Eszter ugyancsak baba-
kocsit tologatott, amikor megál-
lítottuk. Ő is a nyári koncertekre 
voksolt, de inkább könnyűzenét 
hallgatna szívesen – mondta – 
és egy operettslágerekből ösz-
szeállított műsor sem lenne el-
lenére.
 Bajtek Jánosné, mint kide-
rült, szintén a zenés estéket tart-
ja a nyári hétvégék legcsábítóbb 
programjának, és ő is inkább a 
könnyű műfajra szavaz: táncda-
lokra, operettre.
 Pák Zoltánné színházi elő-
adásokra ülne be legszívesebben 

– derült ki – és szívesen hallgatna 
nyáresti muzsikát is. A legfonto-
sabbnak azonban a gyerekprog-
ramokat tartja. Azokból több 
kellene, és sokféle – vélekedett – 
mert a gyerekeknek szánt szín-
vonalas műsorokra nagyon so-
kan elvinnék a gyerekeiket, uno-
káikat.

 Németh Andrea derűs lemon-
dással legyintett a kérdésünkre, 
mondván, hogy két kicsi gyerek-
ről gondoskodik, nemigen akad 
ideje szórakozásra. Soha nem volt 
még Üllő szabadtéri nyári prog-
ramjain – tudtuk meg –, de idővel 
a gyerekműsorokra talán ő is eljut 
majd a csemetékkel.
 Gál Istvánról ellenben az 
derült ki, hogy szorgalmas lá-
togatója a helyi rendezvények-
nek. Legutóbb a Dinoszaurusz 
Band zenés estjén járt, ahol óri-
ási volt a hangulat, amikor egy-
más után csendültek fel a retro 
slágerek. Gál István elmondása 
szerint ilyen sokan még sosem 
voltak a rendezvényházban, ami 
azt mutatja, hogy ehhez hason-
ló nyári programoknak lenne iga-
zán nagy sikere a városban. Úgy 
gondolja, az emberek szeretné-
nek kikapcsolódni a mindennapi 
taposómalomból és a gondokat 
leginkább a jó zene lenne képes 
elfeledtetni velük.
 Bizonyára véletlen, hogy szinte 
minden megszólítottunk ugyan-
azt látta volna szívesen a nyá-
ri rendezvényeken. Ha tovább 
kérdezősködünk, mások talán 
előadóesttel, irodalmi estekkel, 
komolyzenei programokkal is bő-
vítették volna a kívánságlistát. Hi-
szen akadnak azért olyan, a nagy-
közönség által kevéssé ismert 
előadók, együttesek, vendégmű-
vészek is, akiket elég egyszer látni, 
s azonnal megismerni és megsze-
retni.  K. Zs.

Falusi Mátyás

Nagy Eszter

Bajtek Jánosné

Pák Zoltánné

Németh Andrea Gál István
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5Üllői Igaszságszolgáltatás

Magyarország Alaptörvénye (Bí-
róság fejezetének 27. cikk (2) be-
kezdése) értelmében törvény által 
meghatározott ügyekben és mó-
don nem hivatásos bírák (ülnökök) 
is részt vesznek az ítélkezésben. 

Hirdetés

Tájékozató a bírósági 
ülnökök választásáról

Újabb rendezvényünk célja, hogy a Munkaügyi Központ által nyújtott 
támogatásokról tájékoztatást nyújtsunk. Továbbá a mezőgazdaságban 
kulcsfontosságú változásokról és lehetőségekről felvilágosítást adjunk.

Időpont: 2015. március 20. 10:00
Helyszín: KultPince – 2200 Monor, 
Strázsahegy, Kövidinka sor
Részvételhez regisztráció szükséges!

Jelentkezési lap elérhető: 
http://ecofact.hu/hireink/
meghivo---ecoforum-mo-
noron-a-kultpinceben-1

EcoFórum  
Monoron a KultPincébenMEGHÍVÓ

az EcoFact Könyvelőiroda ingyenes, nyitott rendezvényére cégvezetők, 
vállalkozók számára

 Fő témáink: 
1.  Foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

Munkaügyi Központ támogatásai 
2015-ben.

2.  Egységes területalapú 
támogatások

3. Új Földtörvény
4. Termeléshez kötött támogatások
5. Zöldítés 

Egy nyilvános kötetlen 
fórumra invitáljuk, ahol 
falugazdász és munkaügyi 
előadók tanácsaival 
segítjük önt abban, hogy 
áttekinthesse a 2015 évi 
kötelességeit és lehetőségeit 
vállalkozását érintően!

További információk: 
Csák Enikő: 29/613-621 vagy 30/586-3573 • www.ecofact.hu

Üllő, Pesti út 71. • Telefon: 29/521-240   
E-mail: ullo@patriatakarek.hu

Vecsés, Telepi út 50/A • Telefon: 29/350-354 
E-mail: vecses@patriatakarek.hu

 Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya

 Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya Plusz

 Takarék Hitel Plusz

  Területalapú támogatás előfinanszírozása

A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garanciaközösség 
által védett. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért 
forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés 
helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletsza-
bályzatban. Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek 
esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

2015. február 1.

ORSZÁGOSAN 1000 ATM ÉS 1500 FIÓK

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK
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forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés 
helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletsza-
bályzatban. Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek 
esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

2015. február 1.

ORSZÁGOSAN 1000 ATM ÉS 1500 FIÓK

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK
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FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK

A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garancia közösség 
által védett.
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak. Részletes 
információért forduljon a Pátria Takarék munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke 
mellett az igénylés helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési 
Feltételekben és az Üzletszabályzatban, valamint a Pátria Takarék honlapján (www.patria takarek.hu). Kérjük, hogy 
a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek esetleges 
jövőbeni növekedésének lehetőségét is! Az
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Magyarország köztársasági elnöke 
az Országos Bírósági Hivatal elnö-
kének előterjesztésére az ülnökvá-

lasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 
30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
 Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar 
állampolgár választható meg, aki nem áll 
a cselekvőképességet érintő gondnokság, 
vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, 
továbbá büntetlen előéletű és nem áll köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt sem. 
 Az ülnököket a bíróság illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkező nagykorú ma-
gyar állampolgárok, a bíróság illetékessé-
gi területén működő helyi önkormányzatok 
és az egyesületek – kivéve a pártokat – je-
lölik. A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró 
bíróság pedagógus ülnökei a bíróság ille-
tékességi területén működő alapfokú és 
középfokú nevelési-oktatási intézmények 
tantestületei jelölik. A közigazgatási és mun-
kaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a mun-
kavállalók és munkaadók érdekképviseleti 
szervei jelölik.
 Jelölni a Monori Járásbíróságra, a Buda-
pest Környéki Törvényszékre, a Budapest 
Környéki Törvényszék Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróságára lehet.

 Jelölni kizárólag írásban lehet az e célra 
rendszeresített formanyomtatványon. A jelö-
léshez csatolni kell a jelölt – jelölés elfogadá-
sáról szóló – nyilatkozatát, valamint hatósági 
erkölcsi bizonyítványát.
 Határidők: Monori Járásbíróságra történő 
jelölés esetén: március 31. 16 óra, Budapest 
Környéki Törvényszékre és a Budapest Kör-
nyéki Törvényszék Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróságára április 1.
 A jelöléssel kapcsolatos dokumentumo-
kat az ülnököket megválasztó önkormány-
zatok hivatalában kell leadni személyesen, 
vagy postai úton: Monori Polgármesteri Hi-
vatal Titkársága 2200 Monor, Kossuth L. u. 
78–80. I. em. és Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal Jegyzői Iroda 1052 Budapest, Város-
ház u. 7.
 Bővebb tájékoztatást a polgármesteri hi-
vatalban Föld váriné dr. Kürthy Krisztina jegy-
ző   nyújt (Üllő, Templom tér 3. I. em. 112. 
szoba) illetve olvasható önkormányzatunk 
honlapján (www.ullo.hu), ahol a jelöléshez 
szükséges nyomtatványok is letölthetők.  
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6 ÜllőiÖnkormányzat

Immár harmadik éve annak, hogy a norma-
tív finanszírozási támogatási rendszert fel-
váltotta a feladatalapú finanszírozás rend-

szere. Az elnevezés változásán túl, ennek 
egy sokkal pontosabb, meghatározottabb, 
kifinomultabb állami finanszírozási formá-
nak kellene lennie. Ennek ellenére azt látjuk, 
hogy néhány feladatot kiemelten kezel és fi-
nanszíroz az állam, ez nagyon jó, ugyanakkor 
sok önkormányzati feladattal nem foglalko-
zik, így ezeket nem támogatja, és ez nagyon 
rossz.
 Ebben az esztendőben – hasonlóan az el-
múlt évhez – az állam változatlanul kiemelt 
feladatként tartja számon és finanszírozásá-
ban is kiemelt módon támogatja az óvodá-
kat. Ez pozitív.

Költségvetés 2015
Mint az utóbbi esztendőkben megszokottá válhatott, eljött a költ-
ségvetés tervezésének, majd elfogadásának időszaka. Úgy gon-
dolom, nem haszontalan, ha e lapok hasábjain osztom meg gon-
dolataimat, és a lényeges momentumokat kiemelve adok egy 
rövid áttekintést önöknek Üllő város 2015. évi költségvetéséről. 

 Van negatívuma is az idei állami támo-
gatási rendszernek. Az egyik ilyen a szociá-
lis kiadásokat érinti. Az önkormányzatoktól 
néhány feladat átkerül a járási hivatalokhoz, 
tehát bizonyos szociális ügyek intézését és 
finanszírozását átveszi az állam. Ugyanak-
kor az állam, mint támogató több terület-
ről kivonul és önkormányzati hatáskörbe és 
önkormányzati saját forrásból történő finan-
szírozási körbe helyezi ezeket az ellátásokat. 
Részleteket később.
 További kellemetlenség az úgynevezett 
adó erőképesség miatti beszámítás. Miután 
az állam úgy ítéli meg, hogy Üllő részére az 
iparűzési adót fizető vállalkozások befizeté-
sei jelentősek, ezért a feladatok finanszíro-
zásába ezt beszámítja, és hiába járna, elvon-
ja. Ez az elvonás idén 191 millió forint. Óriási 
összeg, gondoljunk bele mi mindent lehet-
ne fejleszteni ebből az összegből. 

Helyi adók

A képviselő-testület már tavaly november-
ben, a koncepció tárgyalása idején átte-
kintette bevételnövelő és kiadáscsökkentő 
intézkedéseinek lehetőségét. Bevételnöve-
lésre az adómértékek emelésével, új adó-
nem bevezetésével, illetve a különböző térí-
tési díjak emelésével lehet szert tenni.
 Átgondolva és ismerve az üllői vállalko-
zók, üllői lakosok helyzetét, a képviselő-tes-
tület úgy döntött, nem emel adót, nem vezet 
be új adónemet és nem emeli a térítési dí-
jakat. Így változatlanul elmondhatjuk, hogy 
Üllőn a magánszemélyek számára az önkor-

mányzat továbbra sem vet ki semmiféle he-
lyi adót, hogy a lakosság terheit ne növelje 
tovább. Azt gondolom, hogy erre szemé-
lyesen is büszke lehetek. Kevés olyan önkor-
mányzat van ma Magyarországon, aki ezt el-
mondhatja magáról.

Működtetett intézményeink

Szintén harmadik esztendeje annak, hogy az 
állam a köznevelési intézmények fenntartá-
sát átvette az önkormányzatoktól és csupán 
a működtetés felelősségét hagyta meg szá-
mukra. Ennek változatlanul magas színvo-
nalon eleget teszünk, saját erőből, egy fillér 
állami támogatás nélkül tartjuk fent az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, a Harmó-
nia Zeneiskolát, valamint a pedagógiai szak-
szolgálatot, amely már járási szinten látja el 
feladatát.   

Lehetőségek, lépések

Ezek azok az alapvető változások, keretek, le-
hetőségek, amelyek meghatározták a 2015. 
évi költségvetés készítését. 
 A képviselő-testület felkészülten és elő-
remutató módon igyekezett a várható vál-
tozásokra válaszokat adni, így már a tavaly 
no vemberben tárgyalt koncepció alapján 
olyan iránymutatásokat adott a költségvetés 
elkészítését illetően, amelyekkel tompítani 
lehetett a negatív hatásokat.

Számok

Mint mindig, most is a leglényegesebb kér-
dés, hogy a megtett intézkedések mit je-
lentenek a számok nyelvén, hogyan si-
került az egyensúlyt megteremteni, mi 
várható 2015-ben. Úgy látom, hogy sikerült 
egy megfelelő, a lehetőségeket messze-
menően szem előtt tartó, az intézmények 
működését, a lakossági ellátásokat leg-
alább a korábbi színvonalon ellátni képes 
költségvetést készíteni, amely az Ivóvíz-
minőség-javító-projekt révén kiemelt be-
ruházást is tartalmaz. 

Hirdetés

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

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: 2015. március 25-én   9.00-17.00

Kissné Szabó KatalinÙ

Szőlő 
újratelepítési jog 

kvóta 
az egész országban 
érvényes 6000 m2 

(kb. egy kataszteri hold) 
területre 2015. decem-
ber 31-ig érvényesen 
megegyezés szerint 

eladó vagy cserélhető
Tel.: 06-30/467-7216
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7Üllői Önkormányzat

 És végül jöjjenek végre a számok: a költ-
ségvetés fő összege: 2 milliárd 48 millió 757 
ezer forint. Működési költségeink összege 
1 milliárd 376 millió 628 ezer forint, amelyet 
– és ezt büszkén jelentem ki – működési be-
vételeink hozzávetőleg 27 millió forinttal ha-
ladnak meg.
 Szociális kiadásokra 85 millió forintot 
tervezünk. És itt álljunk meg egy szóra. Ha 
valaki összeveti a múlt évi költségvetéssel 
a jelenlegit, az megállapíthatja, hogy ta-
valy 105 millió forintot terveztünk szociális 
kiadásokra. Bevezetőmben azt írtam, hogy 
az állam kivonul, és az önkormányzatokra 
testál feladatokat és annak finanszírozását 
is. Akkor most, hogy van ez? Több önkor-
mányzati forrást igényel a szociális szféra 
mégis kevesebbet költünk, ez így ellent-
mondás! 
 Ha kizárólag a számokat tekintjük, akkor 
valóban kevesebbet terveztünk idén, tehát 
nem állja meg a helyét, amikor azt mondom, 
hogy mégis többet költ az idén az önkor-
mányzat szociális kiadásokra. De – és ez na-
gyon fontos, hogy megértsük a helyzetet – 
az állam azt a feladatot veszi át (foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás), amelyet ko-
rábban is finanszírozott. A többi feladat egy 
részéhez minimális támogatást ad, de a leg-
nagyobb tétel az önkormányzat saját forrá-
sából áll össze, amelyhez semmilyen állami 
támogatást nem kapunk. 

 Évről évre jelentősebb összeget szánunk 
a civil szervezetek, egyházak és alapítványok 
közvetlen és közvetett támogatására. A köz-
vetlen támogatások összege meghaladja a 
30 millió forintot. 
 Beruházásokra, felújításokra mintegy 455 
millió forintot tervezünk, amely lehetőséget 
ad arra, hogy az ivóvízminőség-javító beru-
házás mellett további beruházások és felújí-
tások valósuljanak meg. 
 Tervezzük – pályázati lehetőségek függ-
vényében – új óvoda építését vagy meglé-
vő bővítését. Terveinkben szerepel az egész-
ségház részbeni felújítása, a közösségi terek 
kiszélesítése és a honismereti gyűjtemény 
méltó elhelyezésének érdekében ingatlan 
vásárlása, felújítása. Szeretnénk még idén új 
játszóteret, új piacot, valamint közvilágítást 

– legalább részben – építeni. Természetesen 
idén is folytatjuk az évek óta népszerű lakos-
sági járdaépítési programot, folyamatosan, 
és meglehetősen sok pénzt fordítunk útja-
ink felújítására, ezt ebben az évben is így ter-
vezzük. Még hosszasan sorolhatnám, de ta-
lán példaként elég ennyi. 
 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
csak nagyon fegyelmezett, összehangolt 
munkával tartható a költségvetés, amelynek 
elkészítésében valamilyen módon (ötlet, vé-
lemény, javaslat) a polgármesteri hivatal va-
lamennyi munkatársa részt vett, köszönet 
érte. Köszönet a polgármesteri hivatal ve-

ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!
Lakás: 1 + 2 félszoba 57 m2 + terasz 8 m2 + saját kert 75 m2 

+ tároló 3 m2 + autóbeálló

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2015. 3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés
•  Versenyképes ár
•  A 4 lakásos társasházból 

2 lakás már elkelt

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

Üllőn, hitelesített hídmérlegen ellenő
rizheti a megvásárolt tűzifa tömegét.

zetésének, a képviselő-testületnek a támo-
gatásért, a segítségért, az iránymutatásért, 
és köszönet az önkormányzati intézmények 
vezetőinek, munkatársainak.  Természete-
sen külön köszönet jár a polgármesteri hiva-
tal pénzügyi iroda munkatársainak, hiszen 
az aprólékos, néha éjszakába és hétvégébe 
nyúló munkájuk nélkül nem sikerült volna.
 Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni az üllői lakosoknak, az üllői 
vállalkozóknak, hogy meghatározó többsé-
gük tisztességesen, határidőre befizeti a rá 
kivetett adót. Mindnyájunknak tudnunk kell, 
hogy egyre inkább saját magunkra vagyunk 
utalva, az állam a támogatásait folyamato-
san csökkenti, így fejlődésünk záloga szin-
te kizárólag saját bevételeinken múlik. Ez je-
lenleg a működési kiadásainkat figyelembe 
véve körülbelül 77-78 százalék, amely kiváló 
arány, de tovább kell dolgoznunk azon, hogy 
ez az arány minél magasabb legyen.
 Remélem, hogy túlságosan nem untat-
tam önöket, nem egyszerű három gépelt ol-
dalban közel négy hónap munkáját össze-
foglalni, de bízom benne, hogy sikerült egy 
átfogó képet adnom az előttünk álló eszten-
dő terveiről.
 Kívánom, hogy érezzék jól magukat kis 
hazánkban, Üllőn. Sok sikert mind a magán-
életükben, munkájukban, hivatásukban, 
természetesen nem csak a 2015-ös eszten-
dőben. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Hirdetés

Minőségi 
Staffordshire 
bullterrier kölykök 
cseh, angol, lengyel import 
szülőktől kiállítási  
minőségben is eladók. 

Tel.: 06-30/467-7216
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési kötele-
zettségeiket átutalással is teljesíthetik az OTP 
Bank Nyrt-nél vezetett számlaszámokra:
Gépjárműadó számlaszám:  
11742056-15392141-08970000
Iparűzési adó számlaszám:  
11742056-15392141-03540000
Építményadó számlaszám:  
11742056-15392141-02440000
Késedelmi pótlék számlaszám:  
11742056-15392141-03780000

Átutalással is fizethet

Ù

A mint azt a költségvetésről szóló 
cikkben is olvashatják, egyre inkább 
magunkra vagyunk utalva. Az önök 

adójából tudunk utakat és középületeket 
felújítani, ebből valósíthatjuk meg terve-
zett beruházásainkat. Az önök adóforint-
jából vagyunk képesek működtetni általá-
nos iskolánkat, zeneiskolánkat. Tehát mind 
fejlődésünk, mind működésünk jelentős 
része az önök által befizetett adóforintok-
ból valósul meg. Nagyon fontos, hogy ezt 
mindenki megértse, és ne folytonos „zak-
latásnak” tekintse felhívásainkat, értesíté-
seinket. 
 Még egyszer köszönet a tisztességes 
adófizetőknek. 

Adózók figyelmébe
Mielőtt részletesen tájékoztatnánk önöket a 2015. évi adó-
fizetés módjáról, szeretnénk megköszönni a határidőre és 
pontosan fizető üllői vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 
hogy adójuk befizetésével hozzájárulnak és lehetővé te-
szik, hogy Üllő városa folyamatosan fejlődjön, szépüljön.

 E rövid bevezető után az alábbiakban tá-
jékoztatjuk önöket a 2015. évre vonatkozó 
adózási tudnivalókról.
 A helyi iparűzési adó mértéke változatlan, 
továbbra is 1,9%. Az idei év első félévi adó-
előleg fizetési határideje 2015. március 17. A 
hatályos jogszabályok alapján a helyi ipar-
űzési adó bevallása önadózással történik, 
miszerint az adózó 
saját maga állapítja 
meg, vallja be és fi-
zeti meg a helyi ipar-
űzési adót.
 A 2014. évi helyi 
iparűzési adóbevallás 
benyújtási határideje 
2015. május 31-e. 
 2014. évre a „Kü-
lönbözet”-ként meg-
állapított összeget az 
adózó köteles 2015. 
május 31-ig minden 
további értesítés nélkül megfizetni valamint a 
2015. évi II. félévi adóelőleg-fizetési kötelezett-
ségének 2015. szeptember 15-ig eleget tenni. 
 Az építményadó mértéke változatlan, az 
500 m2-t meg nem haladó alapterületű adó-
köteles építmények tekintetében továbbra is 
750 Ft/m2/év, az 500 m2-t meghaladó alapte-
rületű adóköteles építmények tekintetében  
1 050 Ft/m2/év. 

 Továbbra is mentes az építményadó alól 
az adóalanynak a nem lakás céljára szolgá-
ló, egyébként adóköteles építménye(i) 50 m2 

alapterületig, kivéve az üzleti célt szolgáló 
építményt.
 A gépjárműadó mértéke nem változott, 
a 2015. I. félévi gépjárműadó fizetési köte-
lezettség határideje – az előző évekhez ha-
sonlóan a Központi Hivatal Nyilvántartá-
sának késedelmes adatszolgáltatása miatt 

– nem 2015. március 15-e, hanem 2015. áp-
rilis 15-e lesz! 
 A gépjárműadó-fizetési kötelezettségek-
ről szóló határozatok és értesítések valamint 
a HIPA és az építményadó 2015. I. félévi adó-
előleg fizetésről szóló értesítések kézbesíté-
se már folyamatban van. Kérjük tisztelt ügy-
feleink türelmét!
 
Tisztelt Ügyfeleink!
Kérjük a fentiekben jelzett határidők betar-
tását és fizetési kötelezettségük maradékta-
lan teljesítését a behajtási intézkedések el-
kerülése érdekében.
 Mindez azért is fontos, mert jogszabályi 
változások eredményeként a végrehajtási 
eljárás megindítása esetén további 5 000 Ft 
eljárási költséget kell fizetnie az adózónak.  
 Remélem, hogy adóbefizetéseikkel a to-
vábbiakban is hozzájárulnak településünk 
működéséhez, fejlődéséhez.
 Felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal az 
Adócsoport munkatársaihoz fordulhatnak 
a Polgármesteri Hivatal emeleti irodájában 
ügyfélfogadási időben. 
  Hétfő: 13-17.30-ig; szerda: 8-12-ig és 13-
15.30-ig; péntek: 8-12-ig, valamint telefo-
non: 29-/320-021/116, 131 és 109-es mellé-
ken. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít 
minden benyújtott kérelem és panasz meg-
tárgyalására, ezért született meg az az ötlet, 
hogy a szélesebb lakossági réteget érintő le-
velekről szeretnénk az újságon keresztül tá-
jékoztatást adni. 
 Lakossági kérés érkezett, milyen lehető-
ség lenne, hogy városunkban valamilyen ta-
xihoz hasonló szolgáltatás működjön. Azon 
üllői lakosok életét könnyítenénk így meg, 
akik nem rendelkeznek gépjárművel és a tö-
megközlekedéstől is távolabb laknak. A vá-
ros lakóinak ez a szolgáltatás több szem-
pontból lenne előnyös, egyfelől kényelmi 
igényeket (pl. cipekedés), másfelől szüksé-
gességi igényeket (pl. betegszállítás) elégí-
tene ki. Valóságos és sokakat érintő prob-
lémával állunk szemben, melyre valamilyen 
formában megoldást szükséges találni.

Levelesládánkból jelentjük Civil központ ajánlja

 Az Önkormányzat Kerezsi Sándor, önkor-
mányzati képviselő hatékony segítségével 
felkutatott egy helyi vállalkozót (aki nemrég 
költözött Üllőre), vállalkozását hasonló tevé-
kenység végzésére hozta létre. Személyes ta-
lálkozó során kértük, hogy mutassa be a cé-
gét, hogy a város lakossága is megismerhesse 
a tevékenységét.
 Szolgáltatását – idősek és kismamák szál-
lítása, hivatali ügyintézés, bevásárlás, stb. 

– egyterű gépkocsival végzi. A szállítás ház-
tól-házig (kísérőnek ingyenes) történik. 
 További információt kérhetnek a szolgál-
tatást nyújtó NECA Kft. képviselőjétől a 06-
29/743-723 vagy a 06-20/327-3311 telefon-
számok egyikén.
 Várjuk további észrevételeiket, javaslata-
ikat és esetleges panaszaikat a panasz.ullo@
gmail.com e-mail címre.  nfo

Kérjük a fenti-
ekben jelzett 
határidők be-
tartását és fi-

zetési köte-
lezettségük 

maradéktalan 
teljesítését.

Hajós-Kastély és pincefalu május 16. Útikölt-
ség: 2200 Ft, belépődíj: 600 Ft Jelentkezés 
április 15-ig.
 Kiskunhalas, csipkemúzeum és gyógyfür-
dő június 27. Útiköltség: 2000 Ft.  
 Belépő a múzeumba 600 Ft, fürdőbe 700 
Ft. Indulás 7 órakor. Jelentkezés május 15-ig.
 Tápiószentmárton, Attila domb és gyógy-
fürdő. Útiköltség 1500 Ft. Belépő felnőttek-
nek 990 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 
660 Ft. Indulás 7 óra 30-kor. Jelentkezés júni-
us 15-ig.
 Indulás minden alkalommal a civil köz-
pont parkolójából A nyugdíjas, diák és egye-
sületi igazolványokat hozzák magukkal. 
A szakszervezet tagjai a kirándulás költsége-
ire 1 évben egyszer 2 000 Ft segélyt kapnak 
a szakszervezettől.
 Jelentkezni lehet a civil központban (Pesti 
út 124.) és a 06-29/321-876 telefonszámon.  nfo
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Dinya Gyula és neje kálváriájáról 
bizonyára többen hallottak a vá-
rosban. A 70-es éveit taposó há-
zaspár életét éveken keresztül ke-
serítette egy ismeretlen elkövető.

Előzetesben 
az álarcos elkövető

Közműszolgáltatók nevében gyakran kö-
vetnek el bűncselekményeket lelemé-
nyes tettesek. Legutóbb az elöregedett 
villanyórák cseréje miatt kerestek fel idős 
üllői lakosokat ismeretlen elkövetők, akik 
az óra cseréjéért 150 ezer forintot kértek, 
a pénz átvétele után azonban eltűntek a 
helyszínről. Az elkövetők felkutatása fo-
lyamatban van. 
 A rendőrség kéri, hogy hasonló ese-
tekben tegyenek bejelentést a város-
ban szolgálatot teljesítő járőrnél (tel.: 
06-30/631-0690) vagy a Monori Rendőr-
kapitányság ügyeletén (tel.: 06-29/410-
367), esetleg a 107 központi segélyhívó 
telefonszámon. 

Óvakodjon a csalóktól!

Ù

A terror válogatott módszereit alkal-
mazva tartotta rettegésben a házas-
párt a közvetlen közelükben élő fér-

fi. A 2010-óta elkövetett bűncselekmények 
lajstroma hosszúra nyúlik, csak a csodának 
köszönhető, hogy némelyik eset nem vég-
ződött tragédiával. 
 Az álarc mögé rejtőző elkövető téglára vé-
sett fenyegető üzenetet dobott be Dinyáék 
lakása ablakán, máskor pedig festékkel töltött 
befőttesüvegekkel dobálta az otthonukat. 
Az idős férfi kutyáit megmérgezte, a trakto-
ra motorjába pedig purhabot fecskendezett, 
amely ettől használhatatlanná vált. A legve-
szélyesebb bűncselekmény mind közül, ame-
lyet háromszor is elkövetett az idős házaspár 
ellen: felgyújtotta az udvaron tárolt szalma-
bálákat. Minden esetben a tűzoltóknak kellett 
megfékezniük a lángokat. Az elkövetőt több 
alkalommal is megörökítették a házaspár ud-
varán felszerelt biztonsági kamerák, amint az 
éj leple alatt megérkezett a tett helyszínére.
 Az Üllői Rendőrös kollégáinak végül ta-
valy novemberben sikerült pontot tenniük 
az ügy végére – tudtuk meg az őrs parancs-
nokától, Balaton Jánostól.
 – Három helyen tartottunk házkutatást, 
melyek végén két főt előállítottunk. A ház-
kutatások alkalmával előkerültek olyan tár-
gyak és eszközök, amelyek a bűncselekmé-
nyek elkövetésével összefüggésbe hozhatók. 
A sértett közvetlen közelében élő személy 
végül beismerő vallomást tett, így őt őri-
zetbe vettük, majd előterjesztést tettünk az 
előzetes letartóztatása érdekében, melyet a 
Budakörnyéki Járásbíróság november 28-án 
rendelt el – mesélte Balaton János.
 A férfi azóta is előzetes letartóztatásban 
van, akár kettőtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is sújtható.  varga

Ceglédi Tamás 2012 óta teljesít szolgála-
tot a rendőrség kötelékében járőrkutya-
vezetőként. Korábban a szomszédos Vecsé-
sen, a rendőrőrs átadása óta pedig Üllőn is 
találkozhatott vele a lakosság. Ősztől „jár-
őrtársa” Gésa, az ordas németjuhász szuka 
is szolgálatba áll – tudtuk meg Ceglédi Ta-
mástól. A rendőrkutya elsősorban kénysze-
rítő eszköz, az intézkedések biztosításában 
együttműködik vezetőjével. 
 Gésa szállításához egy megkülönböztető 
jelzéssel ellátott Škoda Octavia kombi gépko-
csit is biztosít a rendőrség az üllői őrs számára.

Rendőrkutya és új autó 
a város szolgálatában

Baár Pál 
az új vezető
Január 1. óta Baár Pál a Monori Rendőrkapi-
tányság megbízott vezetője. A Szmodics Ró-
bertet váltó nyáregyházi származású rendőr 
ezredes korábban már dolgozott a monori 
kapitányság kötelékében, igaz még évtize-
dekkel ezelőtt, 1987-től 1996-ig.
 Fiatalon nem készült tudatosan a rend-
őri pályára, egy újságcikkben olvasta, hogy a 
Rendőrtiszti Főiskolára előképzettség nélkü-
li civilek is felvételizhetnek. Ekkor jelentkezett 
a főiskolára, melyet nappali tagozatos bűn-
ügyi szakos hallgatóként végzett el. Gyakor-
lati idejét Monoron töltötte, majd a kapitány-
ságon helyezkedett el vizsgálóként – tudtuk 
meg.
 Nagyon jó mesterei voltak abban az idő-
ben, akiktől a szakma csínját-bínját leshette 
el – meséli –, például a gyömrői Burján Laci 
bácsi, aki akkoriban a Monori Rendőrkapi-
tányság vizsgálati vezetőjeként dolgozott.
 Monoron kiemelt vizsgáló, később alosz-
tályvezető, majd a bűnügyi osztály vezetője 
lett.
 Monorról a Pest Megyei Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályához vezetett az útja, 
1996-tól két éven át dolgozott a szervezett 
bűnözés elleni osztályon, majd 2005-ig a rab-
lási alosztályt vezette Egy átszervezés alkal-
mával 2005-ben nyugdíjba ment, de aktív 
maradt, egy pénzügyi cég irányításában vett 
részt.
 Öt évvel később egykori kollégái hívására 
a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál vállalt mun-
kát, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal Fő-
osztályának vezetője lett. Ebben az évben a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Főosztály 
vezetői beosztását is betöltötte.
 A rendőrségnél végzett négy évtizedes 
kiemelkedő munkájáért és eredményeiért a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést vehette át. Nevéhez fűződik többek kö-
zött a Vizoviczky-ügy felderítése.
 A megfelelő munkafeltételek megterem-
tése mellett fontosnak tartja, hogy tudását és 
tapasztalatát átadja kollégáinak. Célja, hogy 
igazi csapattá kovácsolja a rendőrkapitány-
ság állományát.  Varga Norbert
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A tavalyi évben megújult és korszerűbbé 
vált az orvosi ügyelet, emellett a másik 
célul kitűzött feladatunk a háziorvosi 

betegellátás színvonalasabbá tétele volt.

 Rendszeresen kaptunk jelzést mind a 
betegek, mind pedig a háziorvosok részé-
ről a hosszú várakozási idővel járó, zsúfolt 
rendelésekről, melyek következtében ese-
tenként konfliktus alakult ki az orvosok 
és a betegek között. A tarthatatlanná vált 
helyzetet a magas létszám okozta, hiszen 
egyre növekvő az üllői lakosok száma, így 
problémát okozott az aránytalan beteglét-
szám. 
 Mint arról egy korábbi lapszámban olvas-
hattak már, a képviselő-testület az elmúlt év 

végén döntött az ötödik háziorvosi praxis 
beindításáról. 
 Ezennel örömmel értesítjük önöket, hogy 
várhatóan áprilistól megkezdi működését 
városunkban az ötödik háziorvos: dr. Ben-

de János László. (Vele 
készült riportot, új-
ságunk hasábjain ol-
vashatják.)
 Ennek kapcsán 
szük ségszerű volt az 
új praxis területi ellá-
tási kötelezettségét 
meghatározó körzet 
kialakítása, amely ér-
telemszerűen a meg-
lévő körzethatárok 
módosításával járt. Az 

új körzetkialakításnál – a vonatkozó jogszabály 
rendelkezései mellett – figyelembe vettük a je-
lenleg praktizáló négy háziorvos javaslatait. 

Háziorvosok felhívása

Háziorvosaink a következő felhívást intézik 
meglévő, illetve leendő betegeik felé:
 Kérjük az új körzetbe tartozó betegein-
ket, hogy forduljanak bizalommal a nagy ta-
pasztalattal rendelkező új háziorvoshoz. Te-
kintettel arra, hogy induló praxisról van szó, 
lakóhelytől függetlenül minden 14. életévét 
betöltött lakosnak lehetősége nyílik arra, 
hogy Bende doktorhoz átjelentkezzen. 
 Itt szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság 
figyelmét arra, hogy a „régi” háziorvosok új 
bejelentkezőt kizárólag a körzetükbe tarto-
zók köréből tudnak fogadni. 
 A bejelentkezés és átjelentkezés mene-
te: a beteg az érvényes TAJ- és lakcímkár-
tyájával a választott új orvosnál aláírja a je-
lentkezési lapot, aki házon belül átkéri a 
be teg anyagát a korábbi orvosától. 
 Mind az önkormányzat, mind a háziorvo-
saink nevében köszönöm a lakosság türel-
mét és megértését. Bízom abban, hogy in-
tézkedéseink által javul településünkön az 
egészségügyi ellátás.   
 Jó egészséget kívánok!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Áprilisban kezd 
az új háziorvos
Önkormányzatunk kiemelt fela-
datai között tartja számon a tele-
pülés egészségügyi alapellátásá-
nak korszerűsítését, a szolgáltatás 
színvonalának javítását. 

I. sz. Dr. Kókay József
Akácfa, Állomás, Árvácska, Batthyány, Ber-
csényi, Bimbó, Diófa, Ecseri páratlan oldal, 
Gyömrői út a vasúti átjárótól Gyömrő felé eső 
terület, Gyöngyvirág tér, Hársfa, Kenderes, 
Klapka, Liliom, Liszt Ferenc, Maglódi út, Má-
jus l., Medikus, Móra Ferenc, Nefelejcs, Nyár-
fa, Rákóczi, Rét köz, Sport tér, Sóderes köz, 
Széchenyi, Tölgyfa, Viola, Zsarókahegy. 

II. sz. Dr. Halasi Katalin
Ady Endre, Arany János, Bem apó, Csillag, 
Damjanich, Dózsa György, Ecseri út páros, 
Gyömrői út a vasúti átjáróig, Hosszúberek ta-
nyák, Hosszúberek útja, József Attila, Kiste-
mető, Kossuth, Malom, Monori dűlőút, Nagy 
Sándor, Pávai Vajna, Pesti út 2-98-ig páros, 
Szegfű, Szövetkezet, Táncsics Mihály, Temp-
lom tér, Török Ignác, Virág, Wesselényi, Zug.

III.  sz. Dr. Molnár Amália Izabella
Árpád, Berkes András, Berkes köz, Cédulaház, 
Dobó István, Dóra major, Fürdő, Gárdonyi, 
Gyár, Ilona köz, István, Kisfaludy, Kisfaludy 
tér, Kölcsey Ferenc, Kertekalja, K-SPED Kör-

út, Lakcím nélküliek, Löbpuszta-pusztalöb, 
Major köz, Ócsai út, Pesti út  l-65-ig páratlan 
oldal, Szekeres tanya, Szőlőskert, Szőlőskert 
köz, Tamás Áron, Vasadi, Zöldmező út.

IV. sz. Dr. Tóth Jolán
Erdősor, Erdősor köz, Erdőszél, Faiskola, Gaz-
dák erdeje, tanya, Hajcsár u., Halomhatár, 
Hunyadi., Jókai., Kinizsi, László, Mátyás, Ki-
rály, Mikszáth, Móricz Zsigmond, Öregszőlő, 
Öregszőlő köz, Pásztorház, Pipacs, Vadvirág, 
Vasvári, Vásártér.

V. sz. Dr. Bende János
Sportliget lakópark utcái: Bozsik József krt., 
Budai László, Csík Ferenc, Dóra Sándor kör-
út, Földes Dezső köz, Halassy Olivér, Hajós 
Alfréd, Kozma István, Kutasi György, Kocsis 
Sándor, Lóránt Gyula, Mészáros Ervin köz, 
Papp László, Pelle István, Puskás Ferenc, Za-
kariás József, Lőrincz Márton köz, Pesti út 
100-tól páros és páratlan oldal (központtól 
Vecsés felé), Baross Gábor, Deák Ferenc, Ho-
mok, Lejtő, Malik köz, Mező, Petőfi, Tompa, 
Vörösmarty, Zöldfa, Zsák.

Háziorvosi körzetek utcák szerint

Ù

Áprilistól  
megkezdi mű-
ködését vá-
rosunkban az 
ötödik házior-
vos: dr. Bende 
János László

Külföldi klinikákon is gyógyított
Dr. Bende János Nagykőrösön született. Ál-
talános- és középiskolai tanulmányait is a 
patinás városban végezte, majd a Szege-
di Orvostudományi Egyetem Általános Or-
vosi Karán diplomázott 1976-ban. Általá-
nos orvosi végzettségét később további 
képzések követték, így tett szert sebész, 
gasztroenterológus, klinikai onkológus, 
igazságügyi orvosszakértő és üzemorvos 
szakorvosi végzettségekre. Továbbképzését 
többek között azért tartotta fontosnak, hogy 
folyamatosan frissen tartsa tudását és alkal-
mazkodni tudjon a kor elvárásaihoz. 

 – Németországban a vezető orvosok öt 
évente vizsgáznak. Ez biztosítja, hogy tudá-
suk naprakész és friss marad. Mivel hazánkban 
nincs hasonló kötelezettség, pedig ez az orvo-
sok előnyére válna, saját magam döntöttem a 
folyamatos tanulás mellett – mesélte. 
 Miután lediplomázott a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem sebészeti klinikáján 
dolgozott 1976-tól 1993-ig, majd a Péterfy 
Sándor utcai Kórház osztályvezető sebész-
főorvosa lett. 
 Pályája során a külföldi klinikák légköré-
be is bepillantást nyert: 1984-ben München-

ben a Klinikum Recht der Isar vendégorvosa-
ként dolgozott. A rendszerváltást követő pár 
évben a kölni Klinikum Merheim alkalmazott 
másodfőorvosa lett, de ebben az időben 
megfordult Angliában is, a West Yorkshire 
megyei Leeds Genneral Informery alkalma-
zott sebészfőorvosaként. 
 A környéken nincs onkológiai gondo-
zó, ezért Bende János fontosnak tartja, hogy 
több figyelmet szenteljen azoknak a bete-
geknek, akiknek onkológiai ellátásra van 
szükségük. Szeretné elérni, hogy minél töb-
ben tanulják meg az elsősegélynyújtást és 
az újraélesztést, így ha a szükség úgy kívánja, 
az átlagemberek is életet menthetnek. varga
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Az önkormányzatok által biztosított se-
gély neve március 1-jétől egységesen 
települési támogatás lesz. Ennek ke-

retében az önkormányzatok az általuk támo-
gatandónak ítélt, rendeletükben szabályo-
zott élethelyzetekre nyújthatnak segélyt. 
 Az önkormányzat kötelezettsége abban 
áll, hogy a települési támogatásról rende-
letet alkosson. Annak eldöntése, hogy e tá-
mogatás keretében milyen célokra, mely fel-

tételek teljesülése esetén, milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az ön-
kormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 
 A szociális törvény által szabott egyetlen 
kötelezettség, hogy a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési tá-
mogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a lét-
fenntartási gond meghatározása az önkor-
mányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás össze-
gének meghatározásához.
 A havi rendszerességgel nyújtott telepü-
lési támogatás havi összegét úgy kell szabá-
lyozni, hogy az nem haladhatja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
(2015. január 1-jén 28 500 forint.)
 E szabály alól kivételt képez a lakhatási ki-
adásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmo-

zó személyek részére megállapított telepü-
lési támogatás havi összege.
 A települési támogatás keretében nyúj-
tandó önkormányzati ellátásokról a február 
26-i ülésén alkottak rendeletet. 
 Az önkormányzat a települési támogatás 
körében a következő ellátásokat biztosítja: 
rendszeres támogatás (lakhatási támogatás, 
ápolási támogatás, gondozási jövedelem-
kiegészítés), eseti támogatás (rendkívüli te-
lepülési támogatás, gyógyszertámogatás, te-
metési támogatás, őszi burgonya juttatás, téli 
tüzifa-támogatás, vis maior támogatás, köz-
temetés költségeinek elengedése).
 Jól látható, hogy a rendelet a korábban 
bevezetett támogatási formák mentén sza-
bályoz, számos nehéz élethelyzetre bizto-
sít segítséget. A jogosultsági feltételekről és 
a támogatások összegéről a szociálpolitikai 
ügyintézőknél érdeklődhetnek (polgármes-
teri hivatal 128-as iroda, 06-29/320-011/111-es 
mellék). Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető

A Pest Megyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja kiemelte, a jövőben 
országosan, egységes elvek alapján 

állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez 
a támogatásokhoz a járási hivatalok.
 Március 1-jével átalakul a szociális támo-
gatási rendszer. A változtatás lényege, hogy 
a jövedelemkompenzációt biztosító támoga-
tások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzá-
ló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek 

– mondta Tarnai Richárd. Pest megye kor-
mánymegbízottja kiemelte, a változtatások 
célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igaz-
ságosabb keretek között juthassanak hozzá 
az őket megillető támogatási formákhoz.
 Az aktív korúak ellátása átkerül március 
1-jével a járási hivatalokhoz az önkormány-
zatoktól, de márciusban a pénzüket az állam-

polgárok még az önkormányzattól kapják 
meg, abban a formában, ahogyan korábban.
 A járási hivatal jogosult március 1-jétől kez-
dődően az aktív korúak ellátásával kapcsola-
tos ügyek intézésére – hívta fel a figyelmet a 
változásra Pest megye kormánymegbízottja.
 A kérelmeket be lehet nyújtani: a polgár-
mesteri hivataloknál (ahol eddig is), ame-
lyek továbbítják a járási hivatalok részére, já-
rási hivataloknál ügyfélfogadási időben, a 
kormányablakokban, a járási hivatalok ki-
rendeltségein, a járási hivatalok települési 
ügysegédeinél.
 A jövedelemkompenzáló támogatásokat 
márciustól teljes egészében a központi költ-
ségvetésből finanszírozzák, az önkormányza-
toknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért 
változik a kifizetések módja is. A 2015. március 
hónapra járó – április 5-ig esedékes – támo-
gatási összegek utalásáról már a kormány-
hivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek 
postai úton vagy az általuk megadott bank-
számlára kaphatják meg a támogatásokat.
     Két formája lesz a szociális támogatások-
nak: a járásoknál az úgynevezett jövedelem-
kompenzáló, míg az önkormányzatoknál ki-
adáskompenzáló támogatások igényelhetők 

– tájékoztatott Tarnai Richárd. A jövedelem-
kompenzáló támogatás célja, hogy minden-
ki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, 

Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott vázolta a szociális ellá-
tórendszer március 1-jétől be-
következő változásait, melyek 
nyomán a továbbiakban az ön-
kormányzatok biztosítják a szo-
ciálisan rászorulók részére a ki-
adáskompenzáló támogatásokat.

A szociális biztonságot erősí-
ti, hogy márciustól járási szint-
re kerül az időskorúak járadéka, 
az ápolási díj, a közgyógyellá-
tás, az egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság, vala-
mint az aktív korúak ellátása 

– hangsúlyozta Tarnai Richárd. 

A települési támogatásról

Kiszámíthatóbbá válnak 
a szociális támogatások

ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló 
támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek ne-
hézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás 
kifizetése – fűzte hozzá a kormánymegbízott. 
Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskom-
penzáló támogatások elnevezése márciustól 
egységesen települési támogatásra változik. 
Ennek keretében az önkormányzatok az álta-
luk támogatandónak ítélt, rendeletükben sza-
bályozott élethelyzetekre nyújthatnak támo-
gatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi 
átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy 
más címen kifizetett segélyek.) 
     Pest megye kormánymegbízottja elmondta, 
a járásoktól kérhető továbbra is az időskorúak 
járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, vala-
mint az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság ellátás, és március 1-jétől az aktív korúak 
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás röviden FHT, továbbá egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás, EGYT).
 A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltás-
sal összefüggésben nincs teendőjük, az új el-
látásra való jogosultságukat a jegyzők febru-
ár hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az 
aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a 
jegyzők legkésőbb 2015. március 6-ig adják át 
az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt 
követően a járási hivataloktól az ügyfelek ér-
tesítést kapnak. nfo
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A magyar történelem il-
letve tudománytörté-
net két jeles alakja, Do-
berdói Bánlaky József 
és Pávai-Vajna Ferenc 
életük egy rövid idő-
szakában Üllőn éltek.

Emlékmentés 

D oberdói Bánlaky József 
had történész, katonai 
szakíró, az első világhá-

ború egyik vezéregyénisége Ül-
lőn hunyt el 1945-ben, nemze-
ti sírkertben nyilvántartott sírja 
is itt, a katolikus temetőben ta-
lálható.
 Pávai-Vajna Ferenc geológus, 
a kőolajföldtan, vízföldtan, hévíz-
kutatás úttörője, a hévizes bar-
langkeletkezési elmélet megala-
pozója. Neki köszönhetjük több 
jelentős gyógy- és hévizünk fel-
tárását (Szeged, Hajdúszobosz-
ló, Karcag, Debrecen, Szolnok). 

Doberdói Bánlaky József

Pávai-Vajna Ferenc

Ù
Ù

Üllőn végzett kutatásainak az 
emléke a megtalált, de soha fel 
nem tárt gyógyvíz helyén az ül-
lői népnyelvben Pávai-kert elne-
vezéssel vált maradandóvá. Az 
utókor a rendszerváltást követő-
en utcát nevezett el róla.
 Most azzal a kéréssel fordu-
lunk mindazokhoz, akiknek sze-
mélyes emlékeik vannak e jeles 
egyéniségekről – vagy hallo-
másból ismernek velük kapcso-
latos eseményeket, története-
ket – osszák meg velünk, hogy 
mindezekkel teljesebbé tegyük 
ismereteinket és minél gazda-
gabb történelmi tényanyagot 
tudjunk továbbadni a jövő nem-
zedékének!
 Tisztelettel várom jelentkezé-
süket, hogy minél többet meg-
tudhassunk Doberdói Bánlaky 
József és Pávai-Vajna Ferenc éle-
téről!
 Üllői Települési Értéktár Bi-
zottság: tel.: 06-29/320-011/128
 Laza István

A koncepció társadalmi e- 
gyez tetési szabályait a 
314 /2012. (XI. 8.) kormány-

rendelet és annak 29. paragra-
fusa alapján az önkormányzat 
182/2013. (XII. 12.) számú határo-
zatával megalkotott partnerségi 
egyeztetési szabályzat határoz-
za meg.
 A partnerségi egyeztetési 
szabályzat alapján történik a la-
kosság, az egyházak, civil és gaz-
dálkodó szervezetek bevonása a 
tervezés folyamatába, továbbá a 
szabályzat meghatározza azokat 
a fórumokat (pl. önkormányza-
ti hirdetőtábla, hivatalos honlap, 
helyi újság) is, amelyeken keresz-

tül az önkormányzat tájékoztatja 
a bevonni kívánt partnereket. 
 A településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormány-
rendeletben foglaltaknak megfe-
lelően ezúton értesítjük a tisztelt 
lakosságot, érdekképviseleti, ci-
vil- és gazdálkodó szervezeteket 

– mint érintett partnereket –, 
hogy az előzetes véleményezést 
követően Üllő város elkészítet-
te településfejlesztési koncepci-
ójának tervezetét és a későbbi-

ekben ez alapján vizsgálja felül 
integrált településfejlesztési stra-
tégiáját, településszerkezeti ter-
vét és helyi építési szabályzatát.
 A hosszú távra, 15-20 évre 
készítendő koncepció terveze-
te a www.ullo.hu honlapon, a 
helyi építési szabályzat fül alatt 
tölthető le, vagy megtekinthe-
tő a polgármesteri hivatal ön-
kormányzati és városfejlesztési 
irodáján (120-as szoba) Oltványi 
János ügyintézőnél, ügyfélfoga-
dási időben: hétfőn 13 órától 18 
óráig, szerdán 8 órától 16 óráig, 
pénteken 8 órától 12 óráig.
 A már hivatkozott kormány-
rendelet 30. paragrafusának 
ötödik bekezdése alapján kér-
jük a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint a bevont part-
nereket – így a lakosságot, civil- 
és gazdálkodó szervezeteket –, 
hogy Üllő város településfej-
lesztési koncepciójának terve-
zetére vonatkozó írásos vélemé-
nyeiket április 2-ig juttassák el 
az önkormányzat részére postai 
úton a 2225 Üllő, Templom tér 3. 
címre, vagy az oltvanyi.janos@
ullo.hu címre elektronikus levél 
formájában. 

Üllő Város Önkormányzata

Koncepció 
véleményezése
Az önkormányzat 2014. októberében már értesí-
tette a lakosságot, az érdekképviseleti és gazdál-
kodó szervezeteket, hogy megkezdte a város te-
lepülésfejlesztési koncepciójának előkészítését.

A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a közne-
velési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (2) bekez-
dése alapján „az adott évben 
tanköteles korba lépő gyerme-
ket a szülő április 1-je és április 
30-a között – a kormányhivatal 
által közleményben vagy hirdet-
ményben közzétett időpontban 

– köteles beíratni a lakóhelye sze-
rint illetékes vagy a választott is-
kola első évfolyamára. Amennyi-
ben a választott iskola a gyermek 
felvételét elutasító döntést hoz, a 
szülő a gyermekét a döntés jog-
erőre emelkedését követő öt na-
pon belül köteles beíratni a köte-
lező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára. nfo

Iskolai 
beíratás

II. Üllői 
Utcazenész 
Találkozó
Június 6-án, délutánra szervez-
zük meg városunk központjá-
ban, a szabadtéri színpadnál, kö-
zeli tereken és utcasarkokon az 
II. Üllői Utcazenész Találkozót. A 
programot az idén kiegészítjük 
utcai mutatványosok látványos 
produkcióival is.
 Elsősorban helybeli és kör-
nyékbeli előadók bemutatóira 
számítunk, de szívesen fogad-
juk a távolabbról érkező vendé-
geket is.
 Az egyszerre több helyszínen, 
műfaji kötöttségek nélkül zajló 
produkciók  – reményeink sze-
rint – páratlan élményt nyújta-
nak majd mind az előadók, mind 
a nagyközönség körében. A ta-
lálkozót gitárpárbaj és össznépi 
jamelés zárja az esti órákban.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a rendezvényre Üllő-
ről, a környező településekről és 
a távolabbi helyekről is. 
 A zenészek, zenekarok és mu-
tatványosok jelentkezését má-
jus 20-ig várjuk a Közösségi Köz-
pontban (2225 Üllő, Templom tér 
3. /Városháza/, tel.: 06-29/320-
011/128 mellék). L.
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Február utolsó szerdá-
ján került sor a Majoro-
si Marianna által megál-
modott programsorozat 
következő részére. 

Néprajzi barangoló

Városi könyvtár hírei

T öbb éve már, hogy évsza-
konként egy-egy népraj-
zi, zenés-táncos előadást 

szervez Mariann párjával, Kökény 
Richárddal az üllői óvodások, is-
kolások számára.  Az időszaknak 
megfelelő néprajzi események, 
aktualitások kerülnek bemuta-
tásra sok népzenével és tánccal. 
Ilyenkor zenekar húzza a talp-
alávalót és megismertetik a gye-
rekeket hangszerükkel: miből 
készült, hogyan kell használni, 
milyen a hangja, illetve hogyan 
is áll össze egy népi zenekar, ho-
gyan hangzik például a verbunk, 
csárdás, szapora és friss. Meg-
tudhattuk, hogy télen, amikor 

kevesebb volt a munka, tele volt 
az éléskamra, szívesen tartottak 
lakodalmakat, mely akkoriban 
már-már téli népszokásnak szá-
mított, olyan gyakori volt. Lát-
hattuk a keszkenőt, mirtuszko-
szorút, vőfélybotot. 
 A Kenderkóc ifjú táncosai la-
kodalmast adtak elő. Ilyenkor ki-
csit elszorul a torkom, mert so-

kan az én óvodásaim voltak. Jó 
látni, hogyan cseperednek, fej-
lődnek, ügyesednek. Hihetetlen, 
immár 8 éve, hogy megalakult a 
Kenderes. Azóta Majorosi Mari-
anna foglalkozik már az óvodás 
korosztállyal is, akik folytathat-
ják az általános iskolában a nép-
táncot. A Kenderkóc, a Kenderes 
néptáncegyüttes gyerekváltoza-

ta, mely folyamatosan kap után-
pótlást. Fejlődnek, ügyesek, 
megállják a városi fellépéseken 
is a helyüket. 
 A felnőttek szintén lelkes, ösz-
szekovácsolódott, sok tapaszta-
latot megélt csapat. Bármikor 
szükség van a Kenderes műso-
rára, megyünk. Részt veszünk 
városi ünnepségeken, rendez-
vényeken és a környék rendez-
vényein. A műsorban szólót 
táncolt az Üllő Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület tagja: Győ-
ri Dávid és partnernője. Szilágy-
sági és mezőségi táncokat adtak 
elő, igen nagy sikert aratva a ki-
csik körében. A színes viseletek, 
a kreatív táncmozdulatok, a friss 
muzsika megtette hatását, jár-
tak a széken ülve a kicsi kezek, 
lábak. A nagycsoportosaink le is 
rajzolták az élményüket, melyek 
olyanok lettek, hogy méltón in-
dulhatnak a városban meghir-
detett rajzpályázaton. Várjuk a 
következő néprajzi élményt, az 
előadássorozat folytatását. Mi 
ott leszünk.  Akai Gabriella

Érkeznek Üllő kincsei, gazdago-
dik a honismereti gyűjtemény.
 Az új honismereti gyűjte-
mény elkészítéséhez továbbra is 
kérjük és várjuk a település lakó-
inak segítségét. A tárgyak, hasz-
nálati eszközök (háztartás, nö-
vénytermesztés, állattenyésztés, 
helyi kisipar stb.), fényképek, ok-
mányok, esetleg kitüntetések, 
újságcikkek gyűjtését továbbra 
is folytatjuk. Mivel az előző gyűj-
temény csak 1950-ig dolgozta 
fel a település történetét, külö-
nösen kellenek az azóta eltelt 
időszak emlékei, dokumentu-
mai. Kérjük, akik tudnak segíteni, 
tegyék azt meg. Az emlékeket a 

„Biztos lehetsz benne, hogy min-
dig lesz tavasz, s a folyó újra foly-
ni fog, ha felenged a fagy.” 

Hemingway
Március utolsó keddjén az élet-
ről beszélgetünk. A tavasz az 
élet kezdetének, az újrakezdés-
nek is a szimbóluma. Kihajt az 
elvetett mag, amit táplálnunk, 

gondoznunk kell ahhoz, hogy 
később termést hozzon. Ked-
di tavaszköszöntőnkön meg-
oszthatjuk az élethez, újrakez-
déshez, tavaszhoz kapcsolódó 
élményeinket, gondolatainkat. 
Szeretettel várunk mindenkit 
egy teára, meghitt beszélgetés-
re és verselésre.

Irodalmi Teázó

Ù

Vargha Gyula Városi Könyvtár-
ban nyitvatartási időben lehet 
leadni, átvételi elismervény elle-
nében. Az adományozók névso-
rát a leendő gyűjteményben fel 
fogjuk tüntetni!
 A készülő honismereti gyűj-
temény állandó kiállítás lesz, 
ezért kérjük, hogy csak olyan 
tárgyakat, dokumentumokat le-
gyenek szívesek behozni, ame-
lyet véglegesen tudnak felaján-
lani.
 Eddig is jelentős mennyisé-
gű anyag gyűlt össze, amit ez-
úton is hálásan köszönünk az 
adományozóknak. 

Fehér László,  Velkei Hajnalka

Üllői rendezvények
Horváth Ágnes üllői 
amatőr fotós kiállítása
Március 13. 17 óra  
Közösségi Központ, galéria

Ünnepi műsor és koszorúzás
Március 15. 11 óra  
Megemlékezés az 1848-as  
forradalom évfordulója  
alkalmából.
Városközpont

A mi Kossuth utcánk
Március 15 óra
A Nemzeti dal közös  
elmondása élőláncban.
Kossuth utcai parkoló

Kamarazenei Fesztivál
Március 19. 16 óra  
Harmónia Zeneiskola
   
Jótékonysági koncert
Március 22. 15 óra
Közösségi Ház
   
Filmklub
Március 25. 18 óra 
A legszebb ajándék 
című film vetítése. 
Közösségi Központ

Avatóünnepség
Március 27. 10 óra 30  
A Merczel Erzsébet  
Kiállítóterem avatása.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Húsvéti játszóház
Március 29. 15 óra  
Közösségi Ház
   
Árpád-napok
Március 30.–április 1.  
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola

„Irodalmi teázó”
Március 31. 10.30  
A beszélgetést vezeti  
Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Költészet Napja
Április 11. 15 óra  
Közösségi Ház

Tanári hangverseny
Április 16. 17 óra
A Harmónia Zenesikola  
tanárainak hangversenye.
Közösségi Központ
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Névadó ünnepség 
a könyvtárban

Árpád-napok az iskolában

„Nem közömbösek 
gyermekeink”

Támogassa a helyi értékeket!

Apróhirdetés

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik Szalkai Mihályné, drága édesanyám 
temetésén részt vettek, elkisérték utolsó 
útjára és osztoztak fájdalmunkban.
 Köszönet Kun Mária református lel-
késznek a beteglátogatásért és meghitt 
búcsúztató beszédért.
 Külön köszönet Tündinek és Gá-
bornak az emberséges hozzáállásért és 
minden részletekre kiterjedő figyelmes-
ségért, továbbá az Alfa-Wic 95 temet-
kezési vállalat összes dolgozójának a 
kegyeletteljes munkájukért, segítségü-
kért. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

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

A törvényi keretek közt biztosított adó egy 
százalék felajánlásával mindenki eldönthe-
ti, hogy adófelajánlását milyen célokra szánja. 
 Támogassa felajánlásával a helyi civil szer-
vezeteket, egyesületeket és történelmi egyhá-
zak munkáját! 
 Merczel Erzsébet Alapítvány: 
18711262-1-13 
 Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért 
Közalapítvány: 18706550-1-13 
 Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  
18677746-1-13 
 Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13 

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az év-
ben már a nyolcadik rajzpályázati kiírásun-
kat tudtuk meghirdetni az üllői gyermekek 
számára. Az előző évben beérkező alkotá-
sok igazolják vissza, hogy van értelme a pá-
lyázatnak, gyermekeink nem közömbösek e 
téma iránt. Az idei  díjkiosztónk az Árpád-na-
pok nyitónapján az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola II. emeletén március 30-án 17 órai 
kezdettel tartjuk. Melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. - kékedy -

Különleges, kettős ünnepi alkalomra hívjuk 
meg önöket március 27-én 16 órára a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár kiállítótermébe.
 A Mecénás Művészeti Klub tíz éves szüle-
tésnapját ünnepli, melyet a néhai Merczel Er-
zsébet tiszta, őszinte kultúra iránti szerete-
te hívott életre, és az óta is az ő szellemében 
működik.

Idén is megrendezi az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola az Árpád-napok rendezvény-
sorozatot. Az eseményen az iskola alsó és 
felső tagozatos diákjai mérhetik össze tudá-
sukat az intézmény által rendezett vetélke-
dőkön és tanulmányi versenyeken.
 Az első napon, március 30-án 13 órától 
szépen olvasó verseny lesz az alsó tagoza-
tosoknak. 14 órától történelmi akadályver-
senyen vehetnek részt a felső tagozatosok. 

 Ezen a napon egy újabb jelképpel bővül 
városunk, a Vargha Gyula Városi Könyvtárban 
működő kiállítóterem névadására kerül sor: a 
Merczel Erzsébet Kiállítóterem nevet kapja. 
 Úgy gondoljuk, több szempontból is em-
lékezetes marad ez a nap: ez a kiállítóterem 
új nevével, művészi szférájával beivódik 
minden művészetet kedvelő szívébe, lelké-
be e rohanó világban.
 A Mecénás Művészeti Klub és a Vargha 
Gyula Városi könyvtár szeretettel meghívja 
önöket e redezvényére. - kékedy -

 Üllői Sport Egyesület: 19831679-2-13 
 „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok 
Egyesülete: 18670169-1-13 
 Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesü-
letet: 18724116-1-13 
 Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13 
 Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13 
 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezete: 19170039-2-13
 Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035 
 Magyar Katolikus Egyház: 0011 
 Magyar Református Egyház: 0066

A programokat a Mecénás Művészeti Klub 
rajzpályázatának kiállítása és eredményhir-
detése zárja 17 órakor. A kiállítást megnyitja 
Major Enikő. 
 Március 31-én 12 órától területi népdal-
éneklési versenynek ad otthont az üllői iskola. 
 Április 1-jén 17 órakor ünnepi műsorral és 
az Árpád-díjak átadásával zárul a háromna-
pos program. 
 Némethné Tóth Zsuzsanna, iskolatitkár

Kiskertszántást, talajmarást, fűnyírást 
vállalok, több éves tapasztalattal.  
Tel.: 06-20/525-2933
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16 ÜllőiHázunk táján

Részmunkaidős munkatársakat keres az üllői Civil Érték Egyesület

A legszebb ajándék „Menjünk a moziba be!”
Tavaly október óta új, rendszeres programmal 
bővült a Közösségi Központ repertoárja. Min-
den hónap utolsó szerdáján 18 órakor filmklub 
várja a filmrajongókat 2015-ben is Üllőn. 
 Az első adások még sajnos nem telt ház-
zal mentek, de az idei év előadásain már 
szép számú, lelkes közönséggel együtt él-
vezhettem a bemutatott filmeket. 
 Láttunk már magyar vígjátékot: 6:3, 
Avagy játszd újra, Tutti, Egy bolond százat 
csinál. Amerikai filmeket: Nagymenők, Ezer 
szó, a Szitakötő c. filmet Kevin Costner szerep-
lésével. Legutóbb pedig az Életrevalók című 
francia filmet nézhettük meg. 
 A filmnézés a közös öröm és nevetés, 
vagy éppen a történet tragédiája folytán 
a meghatódás forrása, amit ott a moziban 
együtt élhet meg a közönség, együtt késztet 
bennünket nevetésre, esetleg sírásra is. 
 A filmeket a közönség javaslatai alapján 
választják ki a szervezők. Már az előkészítés 
is a közönséggel együtt zajlik, így a szórakoz-

tató vígjátékok, mélyebb tartalmú művész-
filmek, történelmi látványfilmek vetítésére 
is sor kerülhet az elkövetkező időkben. Azért 
ez nem egy pláza mozi, de itt nem is az a lé-
nyeg, hanem a közös filmnézés öröme.
 Utána kötetlenül beszélgethetünk is a lá-
tottakról. Nagy Gyula művelődésszervező, a 
vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ szín-
házi menedzsere, filmesztéta segít bennün-
ket a filmek megértésében és feldolgozásá-
ban. A vetítés végén mindenki elmondhatja 
egyéni érzéseit, meglátásait, véleményét is a 
látottakkal kapcsolatban, hogy számukra mit 
jelentett és milyen érzéseket keltett a film. 
 A „mozizás” itt helyben Üllőn, kocsikázás, 
vonatozás, buszozás nélkül is elérhető min-
den filmszerető ember számára!
 Ajánlom minden filmkedvelőnek, hogy 
megtapasztalhassa ezt a nagyszerű érzést, a 
mozizás közös örömét, ami garantáltan más 
élmény, mint otthon megnézni bármilyen jó 
filmet. Bné R.Gabriella,  egy lelkes filmkedvelő néző

Filmklub lesz a Közösségi Központban már-
cius 25-én. A következő alkalommal A leg-
szebb ajándék című amerikai filmdrámát néz-
hetik meg az érdeklődők. Kezdés 18 órakor.
 A film tartalma igen érdekes. A nagyzo-
ló életvitelhez szokott Jason Stevens min-
dig is egyszerű kapcsolatot ápolt olajmág-
nás nagyapjával, Howard „Red” Stevesstel. 
Egyszerűen gyűlölte őt. Kapcsolatuk más-
ról se szólt, csak – úgymond – egyoldalú 
tőkeáralmlásról az önzetlen nagyapa és az 
elkényeztetett unoka között. Így amikor Red  
meghal, Jason arra számít, hogy végrendele-
tében újabb adag pénzt hagy rá. 
 Igen ám, de élete alkonyán a nagyapa 
úgy vélte, hogy az unokájának ideje megta-
nulni, hogy milyen is a valódi élet, ezért vég-
rendeletében tizenkét egyszerűnek tűnő, de 
mélyreható feladatot ró ki rá, melyek újabb 
és újabb módon teszik próbára Jasont, hogy 
végül teljes egészében megváltoztatssák őt. 
Főszereplők: Drew Fuller, Abigail Breslin, Brian 
Dennehy, James Garner.  nfo

A Civil Érték Egyesület 2 fő részmunkaidős 
(heti 20 óra) munkatársat keres. 
 Szervezetünk Üllőn indít új szolgálta-
tást, amely keretében klub jellegű foglal-
kozásokon vehetnek részt fogyatékos sze-
mélyek. 
 A klub helyszíne: 2225 Üllő Pesti út 124. 
Munkaidő: 12 órától 16 óráig.

 A munkatársak feladata a klub foglalkozá-
sain résztvevő fogyatékos személyek számá-
ra az egészségi állapotuknak, kompetenciáik-
nak, képességeiknek megfelelő foglalkozások 
megszervezése és lebonyolítása.
 A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzett-
séget igazoló dokumentumok másolata.

 A munkakörök betöltésével kapcsolatos 
feltételek: 1 fő gyógypedagógus végzettség, 
1 fő szociális végzettség. A munkakör legko-
rábban 2015. április 1. napjától tölthető be.
 A pályázatok benyújtásának határideje: 
március 20. A pályázatokat kizárólag elekt-
ronikus úton lehet benyújtani a nagy.eri-
ka@civilkozpont.hu címre. nfo

Egy tavaly ilyenkor megjelent cikkben azt olvastam, hogy eb-
ből a kezdeményezésből jó lenne hagyományt teremteni. Azt 
gondolom, jó úton haladunk, hiszen újra sikerült a nótás ked-
vű embereket összehozni egy vidám hangulatú délutánra.

Kinyílott a rózsa

Magam is nagy izgalommal készül-
tem a második Nyílik a rózsa ének-
versenyre. Sajnos ennek a járványos 

időszaknak köszönhetően az éneklést mel-
lőznöm kellett. Szerencsére azonban így sem 
maradtam ki, hiszen a házigazdák felkérésére 
én vezethettem a műsort.
 Már reggel kilenc órától várta a Közös-
ségi Ház – és nem utolsósorban a zené-
szek – az énekelni vágyókat egy közös pró-
bára, majd délután három órakor kezdődött 
az igazi megmérettetés. A versenyen indu-
lókat idén is neves művészek kísérték. Hege-
dűn Szomora Zsolt, akiről sokan tudják, hogy 
korábban a Rajkó Zenekar tagja volt, manap-
ság pedig a 100 tagú cigányzenekarban ját-

szik. Ausztrálián kívül bejárta már az egész 
világot. Tangóharmonikán Ökrös Károly, a Bu-
dapest Bár zongoris-
tája és tangóharmo-
nikása. Ő is számos 
országban koncer-
tezett már, zenélt 
éttermekben, szál-
lodákban. Mostaná-
ban mindkettejüket 
a pesti Huszár étte-
remben is hallhatjuk. Szintetizátoron Petrik 
Balázs, aki több hangszeren is játszik, ahová 
csak hívják, oda elmegy szórakoztatni.
 Még a verseny hivatalos kezdete előtt 
kedves színfoltja volt az eseménynek a tava-

lyi győztes – Béresné Fazekas Etelka – előadá-
sa, aki az Árvácska című operettből énekelte 
az Estharang című betétdalt. Eta néni most 
egy nagyon nehéz időszakon van túl, és ez-
zel a dallal szerette volna kifejezni köszöne-
tét mindazoknak, akik aggódtak és imád-
koztak érte. 
 A zsűri – tagjai: Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony, Hofbauer-Mezei Márta a 
Harmónia Zeneiskola igazgatója, elnöke pe-
dig Hajnal Kálmán nívódíjas színművész-ope-
raénekes – a tavalyi tapasztalatok alapján már 
óvatosabban bánt a magas pontszámokkal, 
így egyszerűen kialakult a végső sorrend.
 A második üllői Nyílik a rózsa énekver-
seny győztese Szkircsák Magdolna Újpest-
ről, második helyezettje Pesti János Újpalotá-
ról, a harmadik pedig az üllői Makai Sándorné 
Magdika lett. A közönségnek is volt lehetősé-
ge egy kedvencet választani. A díjat Kis Szil-
veszter nyerte, mindenki nagy örömére. Név 
szerint a többi énekes: Csorba Károlyné Jolika, 
Farkas József, Kecskeméti Mária, Szabó Lász-
ló, Makai Sándor, Sztolyka Zsigmondné, Takács 
Magdolna, Hidvégi Istvánné.
 Mindannyiuknak és a szervezőknek is 
szívből gratulálok. Z.S.E.

Az énekver-
seny győzte-

se Szkircsák 
Magdolna lett.
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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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Egy otthon, ami majdnem elveszett
Január 15-én Szajkó Tóth Anna és a férje is otthon 
voltak, ugyanis karácsony előtt a szélvihar megbon-
totta a háztetőt, várták a kárbecslőt a biztosítótól. 
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A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: Laza István

Impresszumi

Anna elszaladt vásárolni 
a boltba, a férje az udva-
ron szedegette az elszá-

radt, szélhordta leveleket, ami-
kor egyszer csak pukkant egyet 
a villanyóra. Akkor már dőlt is ki-
felé az ajtón a rengeteg füst.
 Amikor Anna azt hallotta a 
telefonban, hogy menjen haza 
gyorsan, mert ég a házuk, azt 
hitte csak tréfa. Nemrég volt a 
születésnapja, biztosan a férje 
tervez valami utómeglepetést 

– gondolta. Mindjárt visszajö-
vök, de mennem kell, mert ég 

a házunk – mondta az eladó-
nak, aki a felvágottat szeletelte 
éppen és aki döbbenten vissza-
nézett rá.
 Anna ekkor kezdte érteni, mi 
történik. Rohant, aztán meg-
állt, hogy „á, ez nem lehet igaz”, 
aztán megint rohant, de akkor 
már látta ő is a fekete füstöt. Ké-
sőbb már sokáig nem ért rá gon-
dolkodni. Oltotta a tüzet. Egyik 
szomszéd a poroltóját hozta 

– később a tűzoltók azt mondták, 
ennek köszönhető, hogy nem 
égett porig az épület – de volt, 

aki slaggal locsolt, másvalaki víz-
zel telt lábassal rohangált.
 Úgy tűnt, aki a környéken él 
és mozog, mindenki segít. Ez 
döbbenetes élmény volt.
 A polgármester és az alpol-
gármester hamarabb odaértek, 
mint a tűzoltók – meséli Anna. 
De jött a bátyja és a húga is azon-
nal, hiszen a szülői ház égett, 
amit ugyan Annáék megvásá-
roltak, mégis az a ház a gyerek-
korukat őrizte, ahová nem láto-
gatóba jártak, hanem ha mentek, 
hazamentek.
 Amikor aztán elcsendesedett a 
helyszín és jöttek a mentők – mert 
a tűzoltók szerint a lakók közül 
többen is füstöt nyeltek oltás köz-
ben – Annára rájött egy visszatart-
hatatlan, hisztérikus nevetés. Pá-
nikrohamot kapott.
 Mint utóbb kiderült, a Berkes 
közben álló családi házban egy 
zárlatos villanykapcsoló okozta 
a tüzet. Különös módon éppen 
a felújított részen. A régi vezeté-
kek állták a sarat.
 A házaspár néhány óra alatt 
elveszítette az otthonát. Felfog-
hatatlannak tűnt. 
 És akkor elkezdett áradni felé-
jük a segítség. Dobozokban, zsá-
kokban ruhaneműket hoztak is-
merősök ismeretlenek.
 Egy idős hölgy, aki csak annyit 
volt hajlandó elárulni magáról, 
hogy ő Juci néni, elővett a táská-
jából egy kipattinthatós pénztár-
cát és mentegetőzve, hogy „kicsi 
a nyugdíjam nem tudok többet 
adni”, elővett belőle tizenötezer 
forintot.
 Megállt egy kocsi az úton, ahol 
a mentőszolgálatnál diszpécser-
ként dolgozó férj a szolgálati öltö-
zékben épp hazafelé tartott és az 
autóból kiszálló férfi így szólt:
 – Megismerem, maguknál tör-
tént a baj, fogadja ezt el, kérem! 

– és átnyújtott egy borítékot.
  Marika néni napokig nyomo-
zott, amíg kiderítette, hol van a 
leégett ház. Megkereste a házas-

párt, sírva felajánlotta a segítsé-
gét, elmesélve közben, hogy an-
nak idején a nemrég meghalt 
férjével ők is a nulláról kezdték és 
hogy milyen jól jött volna egy kis 
segítség – majd függönyt, ágyne-
műt, lepedőket adott ajándékba.
 Sok a hasonlót fel tudna so-
rolni Szajkó Tóth Anna, min de-
gyik történet arról szólna, hogy 
az emberek végtelenül segítőké-
szek és együtt érzők tudnak lenni.
 Mások ellenben épp az ellenke-
zőjéről tesznek tanúbizonyságot.
 Mert olyan is akadt, aki Anna 
arcába nevetve közölte: tudja, 
hogy hősugárzóval szárította a 
ruhákat, abból lett a baj, magá-
nak köszönheti, ami történt. Más-
valakinek biztos tudomása volt 
róla hogy felrobbant a kandal-
ló. Volt aki ennek nyomait meg 
is akarta nézni, és még akkor 
sem hitt a szemének, amikor lát-
ta a konvektorok parapetjeit, me-
lyekből nyilvánvaló volt, hogy 
nem kandallóval tüzeltek.
 Jó emberből azonban mindig 
eggyel több van, mint rosszból. 
Így hát jófelé haladnak a dolgok 
mégis.
 A házaspár egy rokon házá-
ban nyert ideiglenes fedelet, és 
lassacskán befejeződik a házuk 
felújítása is.
 Ha csak nagyjából lesz is 
készen, ők már hazamennek 

– mondja Anna, aki úgy érzi, így 
is túl sok terhet rakott a drámá-
juk az őket szeretőkre. Férje kol-
légáinak szolidaritásáról is meg-
hatottan beszél.
 Most pedig itt ez a koncert, 
amit egy régi barátnő, az üllői ze-
neiskola ének tanszakán meg-
ismert Németh Ildikó szervez, s 
ahol a hajdani énekestársak lép-
nek majd fel, hogy Annának és 
a férjének mihamarabb megint 
otthona legyen.
 Otthona – amelynek nélkü-
lözhetetlenségét akkor érezzük 
a legjobban, amikor majdnem, 
vagy igazából elveszett.  M.A
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
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Akciós árak  március 16-tól 28-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

Sertés-
oldalas

Ft/kg

990,-Libatepertő
250 g

Ft/db

990,-

Bőrös császár

Ft/kg

890,-

Egész  
csirke

Ft/kg

599,-

Kacsa  
bőrös háj

gyf.
Ft/kg

Kacsafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-Csikeszárny
gyf.

Ft/kg

450,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

990,-

Tyúk, kakas

Ft/kg

690,-

Ft/kg

1150,- Hevesi  
csípős, 

csemege  
füstölt 

kolbász

Ft/kg

1190,-

Ft/kg

2200,-Szív-
sonkaParaszt  

lapocka

Ft/cs.

1490,-Hízott  
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3490,-

Csirkemell
csontos

Ft/kg

890,-Sertés 
hosszú

karaj
Ft/kg

1090,-

490,-Pacal



Üllő, Ócsai út. 1.
06-20/448-6508

Ballagási kínálatunkból
Minden arany  
ékszer 20%

Minden ezüst  
ékszer 60%

Törtarany-beszámítás 9000Ft/g  
akár ezüst ékszerre is!

Ezüst  
angyal  
medál 
10  480Ft helyett 

5  240Ft

Arany  
karikagyűrű 
pár
179  880Ft helyett 

125  920Ft

Arany figaro 
nyaklánc 
55  980 Ft helyett 

39  160Ft

Ezüst  
lepke fülbevaló 
4  480Ft helyett 

2  240Ft

Fehérarany 
solitaire gyűrű
41  980Ft helyett 

29  370Ft

A készlet erejéig.  Részletek az üzletben.


