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Üllői
www.ullo.hu

Megújult Üllő internetes 
portálja. Az új weboldal a 
mai kor követelményeinek 

megfelelő köntösben vár-
ja az ügyeket intéző polgá-
rokat és a szabadidejükben 

böngészőket egyaránt.  
A portálon a legfontosabb 
információkon túl megta-

lálhatók a város kiadvá-
nyai, televíziófelvételei és 

képgaléria is. 

  

Január 29-én ünnepélyes ke-
retek között vehette át az Ül-
lői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület az önálló beavatkozásra 
feljogosító dokumentumot. Az 
önkéntes tűzoltók számára ez 
az egyik legnagyobb szakmai 
elismerés. A képen Gáncsos 
László és Kisnné Szabó Kata-
lin tartja az ünnepi beiktatás 
emlékére készült szalagot.  

Farsangi 
készülődés

In memoriam  
Hajnal Kálmán

oldal oldal10 14

Szakmai 
elsimerésÙ
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18.  Kamarazenei 
fesztivál

Március 10. csütörtök 16 óra
Helyszín: 

Harmónia Zeneiskola  
hangversenyterme.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A január 29-i megnyitórendezvényt 
nem csak a szebbnél szebb képek so-
kasága (58 db), a rendezvénytermet 

zsúfolásig megtöltő üllői közönség érdeklő-
dése, hanem a kiállítást megnyitó műsor is 
felejthetetlenné tette. A Jazz Bond zenekar 
bevezető zenéje után Laza István, az ÜKK ve-
zetője köszöntötte a közönséget, és bemu-
tatta a kiállítókat. Ezután meglepetésműsor 
következett. 
 Gera Béla rituális gyertyagyújtás, keleti 
füstfelhő és fakongató ritmushangjai köze-
pette saját képeikhez kapcsolódó japán ver-
seket olvasott fel a nyolc alkotó: Gergely Dóra, 

Káposztás Lilla, Magyar Irén, Markó Tímea, Vá-
mos Éva, Vass Gyöngyi, Virág Luca és Virág Tí-
mea. Ezt követően a 8-ak szószólója, Vámos 
Éva mondott beszédet, amelyben egy elbű-
völő Lázár Ervin-mesével mutatta be az alko-
tó közösség tagjait, a számukra oly fontossá 
vált festői tevékenységüket, melynek során 
tehetségük felszínre hozásában Béla szak-
értő útmutatásai és inspiráló személyisége 
döntő szerepet játszik. Érdekes párhuzamot 

A gerArt festőstúdió mindös�-
s�e féléve ke�dte meg működé-
sét Gera Béla irányításával. A je-
lenleg a Kiss Sándor Művelődési 
Há�ban alkotó, egytől egyig üllő-
iekből – jó ismerőseinkből, kö�eli 
ho��átarto�óinkból – álló kö�ös-
ség első bemutatko�ókiállítását 
láthatja a kedves kö�önség a� 
ÜKK galériában március 29-ig. 

Az üllői 8-ak kiállítása

Üllő hivatalos honlap-
ja a� elmúlt hetekben 
jelentős átalakuláson 
ment keres�tül. Néhány 
napja már elérhető a 
megújult városi portál, 
amely a� újraterve�és-
nek kös�önhetően a kor 
elvárásainak megfelelő 
modern köntöst kapott. 

Elkészült az új városi honlap

Az új weboldal tartalmá-
ban és formai elemeiben 
egyaránt polgár- és ügy-

félbarát. Az átalakítás fontos cél-
ja volt, hogy az ügyeit intéző és 
az egyszerűen csak böngésző lá-
togató is két-három kattintással 
elérhesse a számára fontos tar-
talmat. A könnyebb eligazodás 
érdekében csoportosítva talál-
hatók meg a hírek és a progra-
mok, az ügyintézési kalauz beve-

zetésével pedig a polgármesteri 
hivatal ügyfelei témák szerint 
csoportosítva találják meg az 
adott ügyekre vonatkozó összes 
információt. 
 A weboldal tervezői a leendő 
befektetőkre is gondoltak, az 
elsősorban számukra létreho-
zott be fek tetésösztönzés alme-
nüpontban gyűjtötték össze a 

legfontosabb vonatkozó doku-
mentumokat és tájékoztatókat. 
 A színesebb tartalom érdeké-
ben a város életét bemutató fo-
tósorozat is helyet kapott a por-
tálon, továbbá az összes városi 
kiadványt is megtalálják a láto-
gatók az oldalon, így a Valóra 
vált város jubileumi kiadványt és 
az Üllői Hírmondót is elérhetik a 

megújult honlapon, amelyet to-
vábbra is a www.ullo.hu inter-
netcímen érhetnek el.    nfo

A weboldal tervezői a 
leendő befektetőkre 
is gondoltak…

vont a száz évvel ezelőtti nagy magyar fes-
tőiskola és a „8-ak”művészetével, ismertetve 
annak korszakos jelentőségét.
 A műsor végén megköszöntük a stúdió-
nak és vezetőjének a kiállítást, majd elleptük 
a galériát, gyönyörködtünk a képekben és 
társalogtunk az alkotókkal.
 Ezt követően pedig még másfél órán ke-
resztül élvezhettük a Jazz Bond zenekar kon-
certjét. ÜKK
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Még semmi nem eldöntött tény, a� is csupán el-
kép�elés, hogy Magyarors�ág lenne a 2024-ben 
megrende�endő olimpia helys�íne. A� ennek 
megvalósítását s�orgalma�ók a�onban már ter-
ve�getnek, s e�ekben a tervekben a� is s�erepel, 
hogy a világverseny lovassportjainak egyik hely-
s�ínéül kiválóan megfelelne a� üllő Dóra-major.

A Dóra-major, mint 
olimpiai helyszín?

Hirdetés

Koczó Bence

Dognai Viktória

 Ifjú Pinczés Zsolt

Viola Ferencné

M i a helyiek véleményé-
re is kíváncsiak voltunk 
ezért most arról fag-

gattuk a járókelőket, mit szólnak 
mindehhez – de legfőképpen ah-
hoz, hogy sosem látott sokada-
lom jelölje be a térképen a várost, 
ahol aztán kis időre el is időzhet 
majd, s az itt rendezett verse-
nyek révén Üllő neve világszerte 
ismertté válhat.
 Koczó Bencét, a Corvinus 
egyetem első évfolyamos hallga-
tóját állítottuk meg elsőként, aki-
nek válaszából kiérződött, hogy 
már gondolkodott az olimpia ha-
zai megrendezésének kérdésén, 
bár mint megtudtuk tőle, a terve-
zett üllői helyszínről eddig még 
nem halott.
 Nem lenne ez rossz dolog 

– mondta – csak hát az a nagy 
kérdés, van-e ennek az ország-
nak kellő anyagi ereje a megva-
lósításhoz? És ha nagy áldozatok 
árán létre is jönnének a világver-
senyhez szükséges létesítmé-
nyek, miből tartanák fenn azo-

kat? Hogyan hasznosulnának, 
ha hazautaznak a sportolók és a 
vendégsereg? Csupa olyan kér-
dés, amire nincs válasz, úgyhogy 
felelősen nem válaszolhatja azt, 
hogy örül neki – próbálta alátá-
masztani a véleményét, hozzáté-
ve: ha a tervekből mégis valóság 
lenne, természetesen szívesen 
kimenne a majorba, megnézni a 
lovasok erőpróbáit.
 Dognai Viktória nem kertelt, 
azonnal a tudomásunkra hoz-
ta: őt bizony ezek a hírek hide-
gen hagyják. A versenysportok 
nem érdeklik. Érettségire készül, 
kedvenc tantárgya a biológia, de 
egyébként is mindennél többre 
értékeli a természetet. Neki a Dó-
ra-majorról is az jut eszébe leg-
hamarabb, hogy az szép környék, 
kellemes kirándulóhely.
 Harmadik megszólítottunk 
sem a nevét, sem az arcképét 
nem akarta látni az újságban, de 
a véleményét elmondta. Öröm-
mel töltené el a hír, ha tudná, 
hogy van miből megrendezni az 

olimpiát, ám amíg sokak asztalá-
ról az ennivaló, kamrájából a tűzi-
fa is hiányzik, véleménye szerint 
addig inkább a nélkülözők életé-
vel kellene inkább törődni, mint a 
sporteseményekkel.
   A Pinczés család – amelyben, 
mint kiderült, három generáció, 
a nagyapa, a fia és az unoka is a 
Zsolt nevet viseli – többé-kevésbé 
ugyanígy vélekedett. Ifjú Pinczés 
Zsolt örülne az itteni sportren-
dezvényeknek, csak éppen úgy 
látja, hogy ennél sokkal fonto-
sabb dolgokra sem jut elég pénz 
az országban és egyelőre azt sem 
tudni, miért érné ez meg nekünk?
 Az idősebb Pinczés Zsolt 
mindezekhez hozzátette, hogy 
ötven éve él Üllőn, az édesapja 
is ebben a majorban dolgozott, 
úgyhogy jól tudja, mennyi tervet 
építettek már fel ott a lovasspor-
tokra, de valahogy mégsem hoz-
tak látható hasznot a városnak.
 Viola Ferencné ezzel szem-
ben úgy vélekedett: biztosan jót 
tenne Üllőnek, ha ez sikerülne, hi-
szen a kereskedelem is profitálna 
belőle, és az itt maradó létesít-
mények révén bizonyára folyta-
tása is lenne a sportesemények-
nek, a vendégjárásnak. Talán 
még a turizmus is kialakulna. Ő 
itt született, jót akar a szülőváro-
sának – bizonygatta – éppen 
ezért drukkol, hogy legyen olim-
pia és legyen a sikerekben része 
Üllőnek is. Molnár Anna
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Hirdetés

*2015. december 1-jétől - 2016. február 29-ig befoga-
dott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad fel-
hasz nálású jelzáloghitel igénylése esetén, a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan érték-
becslési díját, a hitelszerződés közokiratba foglalá-
sának teljes költségét 1 hiteles kiadmány erejéig, a befogadáshoz szükséges, a TakarNet rendszerből 
lekért hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz és földhivatali bejegyzés díját szintén egy ingatlant érintően 
átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében nem számít fel hitel 
előkészítési díjat.
A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatás. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy for-
duljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt 
szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

IGÉNYELJE NÁLUNK!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

PÁTRIA TOP ingatlancélú Hitel
Ingatlan vásárlására, ingatlan építésére, 
korszerűsítésére, felújítására.
Értékbecslési-, hitel előkészítési valamint  
közokiratba foglalási díj nélkül!*

TAKARÉK
Több MINT bANK

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Cegléd bercel, 
Csömör, 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

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 2016. február 24-én  9.00-17.00

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

G

TEMETKEZÉS

Vad Gáborné Kati
Üllő, Ócsai út 17-19.
Tel.: 06-20/224-1334
         06-30/642-6672

Ügyelet: 06-30/790-1585 

A végtisztesség méltósága

Támogassa  
a helyi értékeket!

Nyomvonalak tömö-
rítése a lakóparkban

Tájékoztató a talajterhelési díjról

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 
 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

E�úton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a Sportliget lakóparkban 2015. év vé-
gén megtörtént az új közvilágítási hálózat 
kiépítése, beüzemelése, azonban a téli idő-
járás miatt a nyomvonalak teljes tömörítésé-

re és visszaállítására nem került sor. Ahogy 
az idő engedi – várhatóan tavasszal – ezek a 
munkálatok is be lesznek fejezve. 
 Bízunk benne, hogy az ebből adódó át-
meneti kellemetlenségekért a teljes pompá-
jában működő közvilágítási hálózat és a fej-
lesztéssel járó előnyök kárpótolják önöket.
 Megértésüket és türelmüket továbbra is 
köszönjük. Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.

Kö�eledik a 2015. évi talajterhelési díj beval-
lásának és befizetésének határideje. 
 Talajterhelési díjat fizetnek, akik a műsza-
kilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorná-
ra nem kötöttek rá és az ingatlanjukon 2015-
ben vízfogyasztás történt. Az elfogyasztott 
vízmennyiség után köbméterenként – a te-
rületérzékenységi szorzó figyelembe vételé-
vel – 1800 forint talajterhelési díjat kell fizet-
ni. A következő hetekben kiküldjük minden 
csatornabekötéssel nem rendelkező ingatlan 
lakosainak a bevallási nyomtatványokat, me-
lyekre segítségül rávezetjük a vízszolgáltató 
által nyilvántartott előző évi vízfogyasztást. 
Ez a mennyiség csökkenthető az elszállítatott 
szennyvíz mennyiségével, melyet számlával 
kell igazolni. A bevallást kitöltve, aláírva márci-

us 31-ig el kell juttatni az adócsoporthoz, ezzel 
egyidejűleg a bevallott összeget be kell fizetni. 
A fizetés önmagában nem elegendő, minden-
képpen szükséges a bevallás benyújtása is!
 Aki a bevallási, fizetési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget mulasztási bírsággal 
sújtható, melynek összege magánszemély-
nél 200  000 forintig, más adózó esetében 
500 000 forintig terjedő összeg. 
 Amennyiben kérdésük vagy fizetési ne-
hézségük, esetleg több évi tartozásuk van, 
keressék fel a Polgármesteri Hivatal adócso-
portját, hogy segítséget, megoldást tudjunk 
találni – a jövedelmi, szociális helyzet függ-
vényében – a fizetendő összeg mérséklésé-
vel vagy részletfizetési kedvezménnyel. 

Polgármesteri Hivatal adócsoport
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Üllő város önkormány�atának 
képviselő-testülete január 28-án 
tartotta a� idei év első rendes ülé-
sét. Írásunkban a legfontosabb 
döntéseket ismertetjük. A hatá-
ro�atok hátterét, testületi és bi-
�ottsági ülések jegy�őkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le a� érdeklődők.

Ülésteremből jelentjük

Hirdetés

A képviselő-testület 2017. március 31-
ig meghosszabbította a Fit-Med Szol-
gáltató Kft.-vel fennálló szerződését, 

így továbbra is a kft. látja el a felnőtt- és a 
gyermekközponti orvosi ügyeletet. 
 Döntés született az elhullott állatok el-
szállításával kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátásáról, amely alapján decem-
ber 31-ig a Tobako Security Kft. látja el a fel-
adatot. 
 A települési önkormányzat és a roma 
nemzetiségi önkormányzat között kötött 
megállapodás módosítására került sor a ja-
nuári testületi ülésen, melyre a jogszabályi 
változások miatt volt szükség.  

 A képviselő-testület megtárgyalta a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros 
Önkormányzata által a 2024. évi 33. Olim piai 
Játékok, valamint a 17. Paralimpiai Játékok 
Budapesten történő megrendezésével kap-
csolatos előterjesztést és hozzájárult ahhoz, 
hogy Üllő település adjon otthont a lovas-
sportok versenyszámainak. A testület fel-
hatalmazta polgármesterét a NOB részéről 
támasztott kötelező érvényű elváráson ala-
puló ún. garancialevél aláírására. 

 Napirenden szerepelt az Európát érin-
tő illegális bevándorlás kapcsán a kötelező 
betelepítési kvóta kérdésében történő ál-
lásfoglalás.  A testület kinyilvánította, hogy 
a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, ér-
telmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kul-
túránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Almási Adrienn, ügyintéző

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.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2016 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2016 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE

Fo
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Időközi 
választás

Tisztelt Választópolgárok! A Pest Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete kimondta feloszlását, 

így a területi választási bizottság – a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően – kitűzte a területi 

roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 
választásának időpontját. 

A döntés értelmében erre 2016. március 20. napján (vasárnap) kerül sor. 
A választáson az szavazhat, aki kérte, illetve 2016. március 4-én 16 óráig 

kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelem a helyi választási irodához 
személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján  

(www.valasztas.hu) nyújtható be.
A regisztrált választópolgár azon a településen szavazhat, ahol lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek 2014. évi általános választásán ugyanezen településen a 
szavazóköri névjegyzékben szerepelt, vagy más településen szerepelt ugyan a 

szavazóköri névjegyzékben, de azon a településen már nincs sem lakóhelye, sem 
tartózkodási helye, vagy sehol sem szerepelt a szavazóköri névjegyzékben.

Szavazni az erre kijelölt szavazókörben – 800. számú szavazókör (Árpád Fejedelem 
Általános Iskola) személyesen 6 és 19 óra között lehet.

A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy 

személyi azonosítóját.
Érvényesen szavazni egy listára lehet. A listák a leadott szavazatok arányában 
eredményeznek mandátumot. A mandátumszerzés a listán bejelentett sorrend 

alapján történik.
A roma területi nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7 fő.

A Nektv. 70. § -a alapján az időközi választáson azok a nemzetiségi szervezetek 
állíthatnak listát (közös listát), amelyek a 2014. évi választáson arra jogosultak 

voltak, vagyis a „Lungo Drom” – Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség, valamint az MCF – Magyarországi Cigányok Országos Fóruma.

A bejelentett és nyilvántartásba vett listákról 2016. február 16. 16:00 óra után a 
választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) tájékozódhat.

A választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási 
Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: Polgármesteri Hivatal, 2225 

Üllő, Templom tér 3. I. emelet. Tel.: 29/320-011/105 (Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
jegyző, Virág Andrea aljegyző), 29/320-011/108 (Lazáné Széll Éva – névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek). Fax.: 29/521-930. E-mail: titkarsag@ullo.hu, jegyzo@ullo.hu

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyző

HVI vezető



8 ÜllőiKörnyezet

Erdők-mezők őrei

Ha viccesen s�eretnénk fogalma�-
ni, a néps�erű raj�film betétdala 
után s�abadon írhatnánk úgy is a 
beve�etőt, hogy a me�őőrök éle-
te nem játék és mese. Ami iga� 
is lenne, his�en e� nem a� a nyu-
godt, stress�mentes munka, ami-
ről a többség álmodik. Még ak-
kor sem, ha a munkaidő jelentős 
rés�ét a termés�et lágy ölén töl-
tik a s�olgálatot teljesítők. De ko-
rántsem s�eretnénk elviccelni e�t 
a komoly feladatot, amely elvég-
�ésére éppenséggel igen nagy 
s�üksége volt már a városnak. 

Az üllői mezőőri szolgálat megszerve-
zése az önkormányzat támogatásá-
val jött létre. Béres Zoltán és Szemők 

Zoltán tavaly nyár 
óta, egészen ponto-
san július 1-jétől lát-
ja el a feladatot az 
üllő közigazgatási te-
rületéhez tartozó er-
dőkben, termőföl-
deken. Szolgálatuk 
célja, hogy megaka-
dályozzanak min-
denféle illegális te-
vékenységet ezeken 
a területeken. A vá-
rost körülölelő terü-
letek őrzői ők, akik 

gátat szabnak a fa- és terménylopásoknak 
vagy éppen tetten érik a szemétlerakókat. 
Terepjárókkal közlekednek, a jogszabályok-
nak köszönhetően pedig lehet náluk fegy-
ver, könnygáz, bilincs, rendőrbot, azaz teljes 
védelmi és kényszerítő felszerelés, amelyet 
szükség esetén használnak is, persze csak ak-
kor, ha a szó már nem segít. 
 A legfontosabb a határozott fellépés 

– meséli Béres Zoltán –, akinek már több 
esetben kellett közbelépnie munkája so-
rán. Hiszen aki az erdőbe megy, hogy a 
szemetét lerakja, általában nem kedves 
szavakkal kíván elbeszélgetni az őt tetten-
érő mezőőrökkel. Amilyen az adjon isten, 
olyan a fogadj isten – tartja a közmondás, 
ez pedig a mezőőörök munkája során is ér-
vényesül. 

 – Előfordult, hogy az erdőben lerakott 
szemétben a tulajdonosról árulkodó nyo-
mokra leltünk. Összeszedtük amit találtunk 
és elvittük a házához. Zavarba jött, nem is 
tagadta, amit tett. Egy ilyen kínos helyzet ál-
talában elveszi az ember kedvét attól, hogy 
legközelebb is hulladéklerakónak nézze az 
erdőt – magyarázta Béres Zoltán. 
 Ha kiderül, hogy ki áll a szemetelés vagy 
a falopás mögött, borsos összegről szóló 
csekk érkezhet a tetteshez – tudtuk meg. 
 A kiszabott bírság szemetelés esetén pél-
dául a szabályos eljárás árának sokszorosa is 
lehet. Adott esetben néhány tízezer forint-
ból megúszható lenne a szemét elhelyezése 
egy hulladéklerakóban, ezzel szemben a le-
bukás esetén fizetendő bírság több százezer 
forintra is rúghat – tudtuk meg. Érthetetlen, 
hogy mégis miért választják olyan sokan az 
erdőt a szemétlerakó helyett. Béres Zoltán és 
Szemők Zoltán több mint fél éve tartó mun-
kájának már látványos eredménye van: keve-
sebb a szemét a városkörüli erdőkben, mint 
tavaly július előtt volt. Egy komolyabb erdő-
takarítást is megszervezett már a két mezőőr, 
több konténernyi szeméttől tisztították meg 
a városba vezető utak környékét, az erdők és 
a termőföldek egy részét. Sajnos azonban 
még mindig bőven vannak, akik gondoskod-
nak az utánpótlásról.   
 A tél folyamán fatolvajokat is sikerült fog-
ni. Nem olyan szerencsétlenekre kell gondol-
ni, akik egy szál lombfűrésszel vágtak neki az 
erdőnek, hogy némi rőzsét gyűjtve védekez-
zenek a fagyhalál ellen. Előre megtervezett, 
láncfűrésszel elkövetett falopás gyanúsított-
jai kerültek a mezőőrök horgára. 
 Béres Zoltán és Szemők Zoltán nem vá-
lasztott könnyű munkát, mégis szívesen 
tesznek eleget napról napra a vállalt feladat-
nak. Szeretik a természetet, fontos számuk-
ra a környezet védelme, ez pedig éppen elég 
hajtóerő, hogy ne csak beszéljenek róla, ha-
nem dolgozzanak is érte.   varga

Béres Zoltán, tel.: 06-30/194-7993, 
e-mail: beres.zoltan@ullo.hu.
Szemők Zoltán, tel.: 06-30/194-7993, 
e-mail: szemok.zoltan@ullo.hu.

Mezőőrök elérhetősége

Ù

Elhullott állatok elszállításá-
val kapcsolatos tájékoztató
Üllő Város Önkormányzata új vállalkozóval 
szerződött a közterületen elhullott állatok el-
szállítására. Pontosabban a cég új, a Tobako 
Security Kft. (székhelye: Gyál, Zrínyi M. u. 90.), 
a szolgáltatást végző Budai Tamás szemé-
lye változatlan. Eddig is ő szállította el az ál-
lati tetemeket a településünk közterületeiről. 
Begyűjtési és szállítási jogosultsága a kedv-
telésből tartott állatok tetemeire, jellemzően 
kutya és macskatetemekre terjed ki. 
 Tájékoztatjuk önöket, hogy a lakosság is 
igénybe veheti a szolgáltatást, melyet Budai 
Tamás a bejelentéstől számított 24 órán be-
lül az eseti megbízást adó lakos költségére 

teljesít. Elérhető a 06-20/264-6006-os tele-
fonszámon.
 Az elhullott haszonállatok begyűjtésé-
re az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. jogosult, 
melynek legközelebbi telephelye Solton ta-
lálható és egyedi megbízás esetén köteles 
gondoskodni az állattetem elszállításáról a 
tényleges költségek (kiszállás és megsemmi-
sítés) kiszámlázásával. Amennyiben elhullott 
állatokkal kapcsolatos problémájuk van, azt 
jelezzék a Polgármesteri Hivatal recepcióján 
és segítséget nyújtunk az elszállíttatáshoz, 
de a költséget az állat tulajdonosának kell vi-
selnie. Ladányi Ágnes, Polgármesteri Hivatal

Szelektív-  és zöld-
hulladék-szállítás 
A� év első felében is a Vertikál Nzrt. látja el 
Üllőn a hulladékszállítási közszolgáltatási 
feladatokat, így a szelektív- és zöldhulladék 
elszállítását is, amelynek egyelőre februári 
és márciusi időpontjai ismertek. Ezek a kö-
vetkezők:
 A szelektíven gyűjtött hulladékot Üllő 
Ócsa felőli részén február 11-én és március 
10-én gyűjtik be.
 A szelektív hulladékot a Gyömrő felőli te-
lepülésrészről február 18-án és március 17-
én szállítják el.
 A zöldhulladék elszállítására az Ócsa fe-
lőli részen március 24-én, a Gyömrő felőli te-
lepülésrészen március 31-én kerül sor.

Oltványi János



9Üllői Egészségügy

B ende János az általános orvosi képesí-
tésén túl sebész, gasztroenterológus, 
klinikai onkológus, igazságügyi orvos-

szakértő és üzemorvos végzettségeket is 
szerzett. Pályája során mindig fontosnak tar-
totta, hogy friss tudással rendelkezzen, ezért 
döntött a folyamatos önképzés mellett, ami-

nek köszönhetően alkalmazkod-
ni tudott a kor elvárásaihoz. 
 Az üllői praxis egy új kihí-
vás is egyben, ahol kamatoztat-
hatja széleskörű tapasztalata-
it. Amint elmondta, sebészként, 
gasztroenterológusként és on-
kológusként is figyelmet szen-
tel pácienseinek, mivel helyben 
nem megoldott a segítségnyúj-
tás ezeknek a betegeknek. Per-
sze elég kötött pályán mozog-
nak a lehetőségek – magyarázza 
Bende doktor –, mert a képesí-
téseinek köszönhetően ugyan 
előbb felismerheti a betegsé-
geket, de a pácienseket csak 
tanáccsal tudja ellátni, házi-
orvosként minden esetben to-
vább kell küldenie a betegeket 
a megfelelő szakrendelésekre. 
Az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár ugyan beharangoz-
ta, hogy szerződések keretében 

lehetőség nyílik majd a szakvizsgák elfoga-
dására, erre azonban egyelőre még nincs 
módja a háziorvosoknak. Röntgenre vagy 
hasi ultrahangra sem lehet elküldeni a bete-
get, esetleg javasolni lehet a szakorvosi kol-
légának a szükséges vizsgálatot. A szakorvo-
si rendelők felkeresése a betegnek minden 
esetben plusz utazást és időt jelent, amit el 

lehetne kerülni, ha a megfelelő szakképesí-
téssel rendelkező háziorvosok is intézhet-
nék a betegek vizsgálatait. 
 Lehangoló választ kaptunk Bende Já-
nostól, mikor a helyiek egészségi állapotá-
ról kérdeztük. Üllői praktizálása óta többfé-
le beteggel találkozott – meséli –, vannak, 
akik a legapróbb problémákkal is felkeresik 
a rendelőt, ellenben azok is sokan vannak, 
akik nagyon elhanyagolják az egészségüket. 
Van egy harmadik csoport is – állapítja meg 

–, ők a dolgozók, akik ugyan tudják, hogy va-
lami nincs rendben az egészségükkel, de at-
tól tartanak, hogy egy hosszabb betegállo-
mány veszélyeztetné az állásukat, ezért csak 
akkor keresik fel a rendelőt, mikor már nagy 
a baj. Ez azért szomorú, mert az esetek több-
ségében megelőzhető lenne a baj, ha idő-
ben orvoshoz fordulnának a panaszaikkal. 
 A másik megdöbbentő tapasztalat, hogy 
sokan azért nem váltják ki a felírt gyógysze-
reket, mert nem tudják kifizetni az árát. Kü-
lön figyelmet kell szentelni annak, hogy mi-
lyen gyógyszert ír fel a betegnek, mert az 
anyagi képességek olykor erősen korláto-
zottak. 
 – Sok embert próbálok lebeszélni a do-
hányzásról, a túlzott alkoholfogyasztásról, 
mert sajnos mindkét probléma fennáll a be-
tegek egy részénél, de ez nagyon nehéz ügy. 
Igyekszem rábírni az embereket az egész-
ségesebb táplálkozásra, persze részben ez 
is anyagi kérdés, de nagyon sokat számít, 
ezért fontos is. Nagyon sok betegség élet-
módbeli változtatásokkal elkerülhető lenne 

– szögezte le Bende János.
 A háziorvosi praxisán túl a Máltai Szere-
tetszolgálat kötelékében teljesít szolgála-
tot Bende doktor. Hosszú évek óta hetente 
egy alkalommal lát el olyan betegeket, aki-
ket sok orvos nem szívesen kezel, mindezt 
karitatív munkában. Nem kellemes munka, 
de hálásak a betegek, már csak ezért érde-
mes velük foglalkozni – teszi hozzá moso-
lyogva. 
 Az ötödik háziorvosi praxis körzetéhez 
mintegy 1300 fő tartozik, eddig nagyjából 
800 páciens jelentkezett. 
 Az ötödik háziorvosi praxis beindítását a 
település felnőttlakosság-száma (közel 9 000 
fő) indokolta, a zsúfolt rendelések megszün-
tetése érdekében döntött így tavaly a képvi-
selő-testület. Az önkormányzatnak arra kell 
törekednie, hogy lehetőleg egyenlő arány-
ban kerüljön elosztásra az öt háziorvos kö-
zött az ellátandó terület és optimális be-
teglétszám mellett hasonló leterheltséggel 
végezhessék gyógyító munkájukat.
 A közeljövőben sor kerül a körzetek mó-
dosítására, Bende doktor addig is várja a to-
vábbi betegek jelentkezését körzettől füg-
getlenül.   Varga Norbert

Dr. Bende János há�iorvos tavaly áprilisban indította üllői praxisát. 
A tapas�talt doktor a S�egedi Orvostudományi Egyetem sebés�e-
ti klinikáján ke�dte pályafutását, majd ti�enhét év után a főváros Pé-
terfy Sándor Utcai Kórhá� os�tályve�ető sebés�főorvosa lett. A kül-
földi klinikák mindennapjaiból is merített tapas�talatot, 1984-ben 
Münchenben dolgo�ott vendégorvosként, a 90-es évek elején Köln-
ben másodfőorvosként, a� angol Leeds General Informery kórhá�-
ban pedig alkalma�ott sebés�főorvosként látta el feladatát. Jelenleg 
Üllő ötödik há�iorvosaként várja a további betegek jelentke�ését. 

Szenvedélye a gyógyítás

Dr. Bende János körzete: Sportliget 
lakópark (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, Pel-
le István, Puskás Ferenc, Zakariás Jó-
zsef, Lőrincz Márton köz), Pesti út 100-
tól páros és páratlan oldal (központtól 
Vecsés felé), Baross Gábor, Deák Fe-
renc, Homok, Lejtő, Malik köz, Mező, 
Petőfi, Tompa, Vörösmarty, Zöldfa, 
Zsák.

A korábban választott háziorvos he-
lyett választható másik háziorvos. 
Évente egy alkalommal indoklás nél-
kül, ezen túl csak indokolt esetben le-
het átjelentkezni. Például tartózkodá-
si hely megváltozása esetén, vagy ha a 
választott háziorvos felkeresése aka-
dályba ütközik. 
 Az ilyen átjelentkezéskor az átjelent-
kezést elfogadó háziorvos – a biztosított 
írásbeli hozzájárulása alapján – átkéri 
az egészségügyi törzskarton kivonatát 
az előző háziorvostól.

V. háziorvosi körzet
Háziorvosváltás

Ù

Ù
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Farsangi készülődés

Legmagasabb  
szakmai elismerés

Január 22-én újra gye-
rekekkel telt meg a� Ül-
lői Kö�össégi Kö�pont 
há�asságkötő terme.

Január 29-én, ünnepé-
lyes keretek kö�ött ve-
hette át egyesületünk 
a� önálló beavatko�ás-
ra feljogosító dokumen-
tumot dr. Bérc�i Lás�ló 
tű�oltó-dandártábor-
noktól, a� ors�ágos tű�-
oltósági főfelügyelőtől.

A Humán Szolgáltató Köz-
pont (HSZK) munkatár-
sai immár az új szervezeti 

egységben is megmutatták, hogy 
milyen jó kis csapatot alkotnak. 
 A törvényi változások mi-
att január 1-től egy egységben, 
család és gyermekjóléti szolgá-
latként működik az eddigi csa-
ládsegítő szolgálat és gyermek-
jóléti szolgálat.
 Az új működési forma kiemelt 
feladata, hogy megelőző tevé-
kenységet végezzen az egyéni 
családgondozás mellett. 
 Elhatároztuk, hogy a nyá-
ri gyermektábor szervezésén 
túl évente 3-4 alkalommal kéz-
mű ves prog ramot tartunk, mert 
úgy láttuk, erre nagy az igény.

 Halloween után most a far-
sangi rendezvényekre készítet-
tük fel a gyerekeket, jelmezeket, 
álarcokat alkothattak maguknak.
 Négy asztalnál készültek a 
szebbnél szebb álarcok, állatos 
jelmezek, velencei maszkok, csil-
logó fejdíszek.
 Az Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola alsós tanítói nagy-
szerű ötlete  alapján a gyerekek 

jó teljesítményeikért eljöhettek a 
foglalkozásra.
 Közel 70 gyermek töltötte meg 
a termet, sokan jöttek otthonról 
kicsikkel és még nagy kamaszok is.
 A munkában megéhezett 

„művészek” finomságokat is kap-
tak, természetesen a farsangi 
fánk sem maradhatott el.
 A gyerekek rendkívül ügye-
sek és lelkesek voltak, még a 

felnőtteket is bevonták a nagy 
munkába. Egészen meglepő 
módon mindenki fegyelmezett 
és türelmes volt, ami ilyen soka-
dalomban nem szokványos.
 A siker titka vélhetően az volt, 
hogy a kicsik és nagyok is talál-
tak olyan feladatot, amely egy-
részt tetszett nekik, másrészt el 
tudták készíteni, sikerélményt 
kaptak. Sok olyan kislány és kis-
fiú volt, aki még a felnőttekénél 
is szebb álarcokat készített.
 A HSZK dolgozói bebizonyí-
tották, hogy egy kis bolondozás-
ra bármikor kaphatók a komoly 
munka mellett, mert valameny-
nyien nagy lelkesedéssel öltöz-
tünk jelmezbe, ezzel megadva a 
program alaphangulatát.
 Nagyon jól érezte magát min-
denki, gyerekek és felnőttek.
 Sokan kérdezték, mikor jö-
hetnek megint?
 Itt megígérjük, Húsvét előtt 
újra találkozunk és együtt készü-
lődünk az ünnepekre. HSZK dolgozói

A jelentős eseménynek Üllő 
Város Önkormányzata a-  
dott helyet, melyet ez-

úton is köszönünk. Külön öröm 
volt, hogy az ifjúsági tűzoltók is 
részt vehettek e jeles ünnepi ese-
ményen.
 Február 1-jétől a tűzvédelmi 
törvény adta felhatalmazás alap-
ján a szakmai szabályozókban 
meghatározott eseményeket az 
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

akár hivatásos tűzoltók jelenléte 
nélkül, önállóan is felszámolhatja.
 Az ünnepségen tábornok úr 
köszöntőjét követően beszédet 
mondott Branyiczky Márk tűz-
oltóezredes, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója és Kissné Szabó Kata-
lin, Üllő polgármestere. Mindhár-
man elismerésüket fejezték ki és 
továbbra is olyan kitartó és lelki-
ismeretes munkára kérték egye-

sületünket, mint ahogy azt tet-
tük idáig is.
 Pásztor Zoltán egyesületünk 
elnöke beszédében megkö-
szönte az önkormányzatnak, a 
hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveknek és az egyesület tag-
jainak eddigi munkáját és tá-
mogatását.
 Végül, de nem utolsó sorban 
Gere Imre tűzoltóezredes, a Mo-
nori Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője a szoros és sike-
res együttműködésre mondott 
pohárköszöntőt.
 Polgármester asszony Szigeti 
András soraival köszöntött min-
ket az önálló beavatkozás fele-
lősségteljes útjának alkalmából.
 Köszönjük mindazok támo-
gatását, akik segítették egyesü-
letünket – az elmúlt 92 év folya-
mán –, hogy eljuthattunk erre a 
szintre, mely az önkéntes tűzol-
tó  egyesületek számára a legma-
gasabb szakmai elismerés. Kö-
szönjük mindazon vezetőinknek 
is, akik már sajnos nem élhették 
meg e kiemelkedő eseményt, és 
erőt, egészséget kívánunk a je-
lenlegi vezetésnek és tagság-
nak a további kitartó, áldozatos 
munkához. Üllői ÖTE
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Egy jogs�abályválto�ásból adó-
dóan 2015 óta, a kö�területeken 
található fák gallya�ásának költ-
ségviselője és a gallya�ási tevé-
kenységek koordinálója minden-
hol a� illetékes önkormány�at.

Üllő városa a településfejles�tési koncepcióról, a� integrált tele-
pülésfejles�tési stratégiáról és a településrende�ési es�kö�ök-
ről, valamint egyes településrende�ési sajátos joginté�ményekről 
s�óló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfele-
lően megke�dte településrende�ési es�kö�einek, a�a� település-
s�erke�eti tervének és helyi építési s�abály�atának kés�ítését.

Gallyazási munkálatok Üllőn

Településrendezési 
eszközök készítése

Üllő város területén a gallyazási mun-
kálatokat éves szinten közösen a 
villamosművekkel és szakosodott al-

vállalkozóval végezzük, illetve végeztetjük 
el előre bejelentett időpontban. Ezek a mun-
kálatok annak érdekében történnek, hogy 
növeljük a városban a villamosenergia-szol-
gáltatás és közvilágítás színvonalát a felhasz-
nálók, illetve a település polgárainak meg-
elégedésére. 
 A villamosművek, valamint a termelői, 
magán és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) Nemzetgaz-
dasági Minisztérium (NGM) rendelet 10. pa-
ragrafusának  első bekezdése szerint a föld 
feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 

olyan növényzet telepítése és tűrése, amely 
kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.
 Az NGM-rendelet 13. paragrafusának má-
sodik bekezdés „j” pontja értelmében fa 
vagy más növény akkor telepíthető, hagyha-
tó meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 
fa vagy növényzet esetében 500 kV névle-
ges feszültségszint felett 6 méternél, gyü-
mölcsfa esetében 9,5 méternél, 300 kV felett 
500 kV névleges feszültségszintig 5 méter-
nél, 200 kV felett 300 kV névleges feszült-
ségszintig 4 méternél, 35 kV felett 200 kV 

névleges feszültségszintig 3 mé-
ternél, 1 kV felett 35 kV névleges 
feszültségszintig 2 méternél, 1 
kV-nál nem nagyobb névleges fe-
szültségszintnél 1 méternél job-
ban, annak legkedvezőtlenebb 
helyzetében sem közelíti meg az 
áramvezetőt.
 Üllő város területének több 
pontján olyan növényzet került 
korábban telepítésre, amely a fent 
előírt legkisebb távolságon belül 
helyezkedik el, vagy a későbbi nö-
vekedése során ágai az előírt tá-

volságon belülre kerülnének, ezért annak 
gallyazása vagy a kivágása szükséges.
 Egyben felhívjuk a lakosság szíves figyel-
mét, hogy a föld feletti vezetékek biztonsági 
övezetének közelében történő munkavég-
zés fokozottan veszélyes tevékenység, mely-
nek feltételeiről a villamosművek munkatár-
sa tud bővebb felvilágosítással szolgálni. 
 Tájékoztatjuk önöket, hogy az általunk el-
végzett gallyazást követően a hulladékfát el-
szállítjuk.

Szabó Zsolt, Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. ügyv.ig.

A településrendezési eszközök készíté-
sét megelőzően elfogadásra kerültek 
Üllő településfejlesztési dokumen-

tumai, így a város 2015. év elején elfogadott 
településfejlesztési koncepciója (TFK) és azt 
követően elfogadott integrált településfej-
lesztési stratégiája (ITS).
 A településfejlesztési dokumentumok és 
a hatályos területrendezési tervek (Budapesti 
agglomeráció területrendezési terve) tartal-
mával való összhang megteremtése érdeké-
ben szükségessé vált az arra vonatkozó Korm. 
rendeletben meghatározott területrendezé-
si hatósági eljárás lefolytatása. A város tele-
pülésfejlesztési dokumentumaiban jelentős 
méretű egyéb ipari területfelhasználási be-

sorolású fejlesztési területet kíván kijelölni a 
közigazgatási területe északnyugati részén, 
mely terület egy része jelenleg mezőgazda-
sági térség. Az eljárás keretében az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal a területfelhasználás cseré-
jére vonatkozóan a területfelhasználási en-
gedélyt megadta.
 A már elfogadott dokumentációk alap-
ján készülő településrendezési tervezés célja 
a koncepcióban meghatározott városfejlesz-
tési célok térbeli leképezése mellett, az épí-
tés helyi rendjének biztosítása, összhangban 
a jelenleg hatályos országos jogszabályi kör-
nyezet előírásaival. A településrendezési esz-
közök elfogadása óta a jogszabályi környezet 

folyamatosan változik, ehhez a változáshoz 
szükséges igazítani a településrendezési esz-
közöket.
 A rendezés várható hatásaként a gazdasá-
gi fejlesztés előtt nyílik meg a tág lehetőség 
Üllő nyugati területein, megvalósíthatóvá 
válnak építésjogi szempontból a közleke-
déshálózat fő elemei. Az új jogszabályi kör-
nyezetnek megfelelő Helyi Építési Szabály-
zat pedig a Városközpont városi arculatának 
továbbfejlesztését segíti, városi funkciók gaz-
dagítását teszi lehetővé.
 A bevezetőben hivatkozott Kormányren-
delet 37.§ (4) bekezdés a) pontjában előírtak-
nak és a partnerségi egyeztetés szabályai-
nak megfelelően önöknek is lehetősége van, 
hogy a készülő településrendezési eszközök-
re vonatkozóan, a partnerségi egyeztetés-
ben rögzített szabályok szerint javaslatokat, 
észrevételeket tegyenek, véleményt nyilvá-
nítsanak.
 A településszerkezeti terv tervezete meg-
tekinthető a Polgármesteri Hivatal Önkor-
mányzati és Városfejlesztési Irodáján (120-
as szoba), Oltványi János ügyintézőnél, 
ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 órátó l8 
óráig, szerdán 8 órától 16 óráig, pénteken 8 
órától 12 óráig.
 A tervezettel kapcsolatos esetleges véle-
ményüket szíveskedjenek március 11-ig írás-
ban az önkormányzat hivatalának címére 
(2225 Üllő, Templom tér 3.) postai, vagy az 
oltvanyi.janos@ullo.hu címre elektronikus le-
vél formájában eljuttatni. Oltványi János
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Új könyves kihívás hódít. Aki 
imád olvasni és havonta falja 
a könyveket, most nagyon fog 
örülni, ugyanis 2016-ban is el-
indult a� éves könyvkihívás. 

Városi könyvtár hírei

A neten terjedő kihívások között a 
könyvkihívás lényege, hogy egy év 
alatt el kell olvasni több különböző 

könyvet. Sokféle téma és stílus szerepel a lis-
tán, ráadásul nem konkrét könyvek, hanem 
csak kategóriák vannak megadva, így min-
denki ízlése szerint válogathat. Azonban fel-
adatokat összevonni nem ér! 

 Néhány feladat a 2016-os kihívások kö-
zül: egy könyv, amire egy mese alapszik, fi-
ataloknak írt bestseller, egy könyv, amit nem 
olvastál a suli óta, egy könyv, ami a hazád-
ban játszódik, egy könyv, amit idegen nyelv-
re fordítottak (és persze amit értesz is), egy 
jövőbeli romantikus történet, egy Európá-
ban játszódó könyv, egy sci-fi, egy képre-
gény, egy könyvtári könyv, egy önéletrajz, 
egy könyv, aminek kék a borítója.

 A könyvtárban minden kategóriához tu-
dunk ajánlani olvasnivalót. Íme, néhány a sok 
közül:
 Balogh Boglárka, Love commando. In-
dia sötét oldalát bemutató regény, azokról 
a szerelmesekről, akik vétenek az ősi szo-
kások ellen.
 Alyson Noel, A szerencsecsillag. Megbabo-
názó mese a tizenévesek gondjairól, szerel-
méről és önfeláldozásáról, teli válaszutakkal.
 Mircea Eliade, Dionüszosz kertjében. 
Nyolc különleges történet, köztük a „Hamis 
Ifjúkor”, amelyből Francis Ford Coppola készí-
tett 2007-ben mozifilmet.
 Wendy Holden, Haatchi és Kicsi Pé. Egy kis-
fiú és egy kutya szívbemarkoló igaz története.
 Bert Hellinger, A forrás nem kérdi, merre 
visz az útja. A családfelállítás lexikonja. Egy 
könyv, amely válaszokat ad, anélkül, hogy 
korlátozná az olvasó saját elképzeléseit. 
 Nyáry Krisztián, Igazi hősök. 33 igaz törté-
net 19-20. századi ismert, és kevésbé ismert 
magyar emberről, akiknek élete, vagy sze-
mélyes döntései ma is példaszerűek. Ők az 
igazi hősök, és a könyv borítója kék!
 Ezen kívül az országos Márai-program-
nak köszönhetően rengeteg gyermekkönyv 
várja az ifjú olvasókat és szüleiket a könyvtár-
ban!

Irodalmi teázó

Radnóti Miklós: Naptár – Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,/vé-
gül elolvad a hó: csordul, utat váj./Megvil-
lan a nap. Megvillan az ég./Megvillan a nap, 
hunyorint./S íme fehér hangján rábéget a 

nyáj odakint,/tollát rázza felé, s cserren már 
a veréb./
 Februári találkozónk már a böjt időszak-
ba nyúlik. Keresztényhagyományaink szerint 
a farsangi vigasságok után fontos, hogy újra 
befelé forduljunk. A böjt időszakában nem 
csak a testünk tisztulhat, hanem érzéke-
nyebbé válhatunk embertársaink iránt, fel-
erősítheti az érzékeinket, lehetőséget ad a 
lelki megtisztulásra is. Böjt alatt  „feláldozha-
tunk” magunkból valamit, ami örömteli ré-
sze az életünknek. 
 Ez alkalommal beszélgetésünk a böjt 
megélésének spirituális lehetőségeit szeret-
né körbejárni. 
 Vajon a mai modern világban, a hétköz-
napi ember számára van-e értelme, értéke a 
böjtnek?
 A beszélgetést vezeti Bege Nóra foto-
gráfus-művészetterapeuta. Február 23-án, 
10:30-kor várjuk egy finom teára, meghitt 
beszélgetésre a könyvtárba!

Helytörténeti gyűjtemény

Februárban minden csütörtökön 13 órá-
tól tart tárlatvezetést az üllői Helytörténeti 
gyűjteményben Fehér László tanár úr, a kiál-
lítás rendezője. A bemutatók alkalmával le-
hetőség van az Üllő története c. könyv meg-
vásárlására és dedikáltatásra is! Részvételi 
szándékát kérjük, jelezze a könyvtár elérhe-
tőségein! Az állandó kiállításara a belépés 
ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!
 Találkozzunk a könyvtárban, mert olvas-
ni jó! Velkei Hajnalka könyvtárvezető

A Duna Televízióban látható sorozat, a Ha-
zajárók két főszereplője, Jakab Sándor és Ke-
nyeres Oszkár lesz a vendégünk az Üllői Kul-
turális Központban március 8-án 18 órakor.
 A történelmi Magyarországot bejáró, a 
régi nagy időket idéző helyszíneket és a sok 
helyütt a már csak szórványban élő magyar-
ság viszontagságos sorsát is bemutató két 
bakancsos fiatalemberrel találkozhatnak és 
beszélgethetnek. Megismerhetik a filmsoro-
zat koncepcióját, a lélekemelő misszió sikere-
it, egy-egy epizód elkészítésének nehézsége-
it, kulisszatitkait, képekkel, videorészletekkel 
illusztrálva. Közelebbről is részesei lehetünk 
annak az élménynek, amely a film készítőit és 
szereplőit áthatják a magyarság sorsát kutat-
va térben és időben.
 Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel 
a Hazajáró televíziós sorozat és aki szeretne 

Hazajáró közönségtalálkozó Apróhirdetés

találkozni a Kárpát-medence különleges vi-
dékeire hazajáró Jakab Sándorral és Kenye-
res Oszkárral.  ÜKK

Üllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055

Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, kisebb javí-
tás, beázás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Ingyenes felméréssel. Tel: 06-20/216-8338

Kisebb javítások teljes lakásfelújítás, festés, 
mázolás, tapétázás, burkolás, parkettázás, 
lambériázás, vízszerelés, gipszkartonozás, be-
tonozás, ajtó-ablak javítása, cseréje garanci-
ával. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/926-5760

Üllőn két és fél szobás kertes ház eladó. Köz-
műves, költözhető, gépészetileg felújított. Ár: 
14,5 millió. 06-20/331-9629 

Kőművest, kőfaragót, segédmunkást monori 
munkahelyre felveszünk. Tel.: 06-70/601-4186 
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Iparosbál
Február 13.  19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Tárlatvezetés
Február 18. 13 óra
Helytörténeti Gyűjtemény

Bóbita Óvoda 
farsangi bálja
Február 20. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 
 
Irodalmi teázó
Február 23. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus- 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zenés néprajzi 
barangolás
Február 24. 9, 10 és 11 óra
Majorosi Marianna vezetésével.
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Tárlatvezetés
Február 25. 13 óra
Helytörténeti Gyűjtemény

Filmklub
Február 25. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Wass Albert 
felolvasó est
Február 26. 18 órától
Turul Ház (Dóra Sándor körút 1.)

Farsangi bál
Február 27. 19 óra
Szervező: Üllői Sport Egyesület.
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Városi kulturális programok

Üllő Városi Sport- 
csarnok programjai

APRÓK TÁNCA
Óvodáscsoport: új időpontban, kedden 17 
óra 15-kor.
 Vezeti: Petneházy Kata táncművészeti fő-
iskolát végzett néptáncpedagógus.
 Hagyományos énekes-táncos népi gyer-
mekjátékok, néptáncalapok. 

GYERMEKJÓGA
Kisgyerekeknek szerdán 16 órakor, kisgyere-
keknek és szülőknek csütörtökön 17 órakor.
 Vezeti Bartal Jana nemzetközi gyermek-
jógaoktató.

GERINCTORNA
Minden korosztálynak: hétfőn és szerdán 18 
és 19 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a létező 
problémák tüneteinek enyhítése; orvosi ja-
vaslat nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné Kele-
men Erika.

BABA-MAMA FOGLALKOZÁSOK
„Ringató” – zenei nevelés a legkisebbeknek 
is (félévestől hároméves korig) hétfőn 9 óra 
30-kor.
 A foglalkozás vezetője: Czapári Zsuzsanna. 
(Részletek az újságcikkben). ÜKK

Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban

Ringató babáknak  
és mamáknak

Esküvőkiállítás
Február 28. 10 óra
Üllői Kulturális Központ

Azt a ragyogóját!
Február 28. 15 óra
Nótaműsor Hajnal Kálmán emlékére.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Nőnapi rendezvény
Március 7. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 
 
Hazajáró közönségtalálkozó
Március 8. 18 óra
Vendég: Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár.
Üllői Kulturális Központ

Kamarazenei fesztivál
Március 10. 16 óra
Harmónia Zeneiskola

Farsangi bál
Március 12. 19 óra
Szervezi az Életet az éveknek 
nyugdíjas klub.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Húsvéti kézműves-foglalkozás
Március 13. 15 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Ringató néven baba-ma-
ma foglalkozás indul az 
Üllői Kulturális Köz-
pontban. Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj! – Kis-
gyermekkori zenei 
nevelés. A foglalkozá-
sokon az óvodát meg-
előző korosztály zenei nevelésére kapnak 
mintát a szülők, a kodályi elvek alapján. Sze-
retettel várunk a Ringatóra már néhány hó-
napos gyerekeket is és minden olyan anyukát, 
apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik 
együtt a kicsinyekkel oldott, szeretetteli lég-
körben. Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a 
művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen 
énekel, bővíti a dalkincsét, vagy éppen önma-
ga bátortalan az éneklésben, és segítségre, az 
énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak 
feloldására vágyik egy közösségben.
 A Ringató-foglalkozás vezetője: Czapári 
Zsuzsanna.
 Részletes információ a foglalkozásokról a 
Ringató központi honlapján: www.ringato.hu.
 ÜKK

Pest Megyei Labdarugó Szövetség téli futsal 
teremtornái február 13-án 9 órától 12 óráig, 
14-én 9 órától 19 óráig, 20-án 9 órától 13 órá-
ig, 27-én 9 órától 15 óráig, 28-án 9 órától 15 
óráig, március 12-én 9 órától 15 óráig, 13-án 9 
órától 19 óráig tartanak.
 Vecsés kézilabda NBI/B férfimérkőzések: 
február 13-án Vecsés–Tata junior 16 óra, 18 
órától felnőtt. Február 27-én Vecsés–Pécs 16 
órától junior, 18 órától felnőtt. Március 20-án 
Vecsés–Csurgó 16 órától felnőtt. 

 Férfi megyei kézilabda-mérkőzések: feb-
ruár 28. Üllő–Mogyoród 16 óra junior, 18 óra 
(felnőtt). Március 12. Üllő–Tököl 17 óra junior, 
19 óra felnőtt. 
 Futsal NBII: február 29-én 20 óra 30 Kas-
télydomb–Gyömrő, március 14-én 20 óra 30 
Kastélydomb–Debrecen. 
 Futsal megyei első osztály: március 4. 19 óra 
Gyál–Üllő, március 11-én 19 óra Üllő–Asterix, 
 Február 21-én, március 5–6-án modern-
táncverseny. Dienes András
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Ez az a vásár,  
amit várnak

Húsvéti  
ajándékkészítés

Nőnap,  
nem csak  
nőknek…

Disznótoros 
mulatság

Azt a ragyogóját! – rendhagyó nótaest az 
üllői Kiss Sándor Közösségi Házban Haj-
nal Kálmán operaénekes emlékére. Feb-
ruár 28-án, vasárnap 15 órakor Hajnal 
Kálmánra emlékeznek barátai, ismerősei, 
énekestársai. A 15 órakor kezdődő prog-
ram keretében fellép a gyáli Kovács Ist-
ván Pál Dalkör, felvételről Hajnal Kálmán. 
 Fellépnek: Henk Marika, Tolnai Mari, 
Pék László, Balázs Anikó, Henczes Ju-
lika, Homoki Tibor, Juhász Margaré-
ta, Törőcsik Márta, Rákosi László, Mar-
si Marika, Szabó Gyula. Zongorán kísér 
Petrik Balázs. A belépés díjtalan. 

In memoriam  
Hajnal Kálmán

Mély fájdalommal tudatom, hogy fér-
jem, Hajnal Kálmán 2016. január 14-én, 
73 évesen az angyalok közé költözött, s 
már a mennyországban énekel az Ő drá-
ga közönségének. Fájó szívvel búcsú-
zik Tőle két lánya, Zita és Beatrix, vejei, 
Zoltán és Róbert, 5 unokája és örökké 
szerető felesége, Ilona.

Családommal együtt fájó szívvel köszö-
nöm meg mindazoknak, akik férjemet, 
Szabó Mihályt utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek és 
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszö-
net az Alfa-Wic 95. temetkezési válla-
lat dolgozóinak, Tündinek és Gábornak 
a mindenre kiterjedő figyelmességükért 
és segítségükért.  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: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szere-
tetszolgálat segítségével rászoruló családo-
kat támogat. Várjuk önt február 18-án, 9 órá-
tól 13 óráig a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.).

A�t gondoljuk, hogy messze még a húsvét, 
de nem. Idén nagyon hamar, március 27-én 
lesz húsvét vasárnapja.
 A húsvét a keresztények egyik legfonto-
sabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendári-
um központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus 
– pénteki keresztre feszítése után – a harma-
dik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalá-
lával nem szabadította meg a világot a szen-
vedéstől, de megváltotta minden ember 
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet ara-
tott a halál felett. 
 A húsvét a tavasz eljövetelének ünnepe is. 
Melyikünk ne keresné azt az apró, pici aján-
dékot, ami az életről szól? Egy barkaágat, egy 
hímes tojást, valami apró figyelmességet… 
Többéves hagyományt folytatva, a Kiss Sán-
dor Művelődési Házban ismét lehetősége 
nyílik, hogy elkészítse szeretteinek ezeket az 
apró figyelmességeket. (Ajtó-, asztaldíszeket, 
képeslapokat, ültetőkártyákat, hímes tojá-
sokat, nyuszikákat, apró, de személyre szóló 
ajándékokat.)
 Március 13-án, vasárnap 15 órától hús-
véti „bütykörészés” lesz a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban. Belépő nincs. Minimális 
anyagköltség fizettetik. Ollót, metszőollót 
– ha tud – hozzon magával.
 Mindenkit – felnőtteket, gyerekeket egy-
aránt – szeretettel várunk!

S�eretettel várjuk már-
cius 7-én, 17 órára a
Kiss Sándor Művelő-
dési Házba nőnapi 
rendezvényünkre.

A Bóbita Óvoda szülői szervezete és nevelő-
testülete szeretettel meghívja önt a február 
20-án 19 órakor kezdődő jótékonysági disz-
nótoros mulatságra. Finom vacsorával, vidám 
programmal várjuk kedves vendégeinket!
 Újra színre lép a „Csutka Színház”, zenél a 
Family  Party Zenekar. A mulatság a Kiss Sán-
dor Művelődési Házban lesz.
 Belépőjegy a Bóbita Óvodában és a szülői 
szervezet tagjainál vásárolható 3 300 forintért.
 Támogató jegyek szintén itt vásárolhatók.

Szervezők
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

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

Impresszumi

PUR mosogató
450ml
citrom,
kálcium,
aloe vera

SZAVO
szórófejes
penész elleni
szer
500ml

TOMI
Max Effect

mosópor
1,4kg

20 mosás
zöld tea és jázmin,

japánkert color,
amazónia frissessége

(fehérítős)

990250 990
Tel.:
06 20 / 548-43-17

Hirdetés

b i t e fo r m i n g  K f t.

•eSZtergÁLÁS
•mArÁS 
•fÚrÁS 
•�KÜLSŐ-beLSŐ 
fogAZÁS 
•VÉSÉS 
•KÖSZÖrÜLÉS 
•bÉrVÁgÁS

+36-20/352-8418 
Üllő, Kertekalja utca 48.

eSZtergÁLyoS műheLy
Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármeste-
ri hivatal jogi képviseletét ellátó 
ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán 
(2225. Üllő, Templom tér 3.) a la-
kosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadá-
sa 9 órától 11 óráig tart március 
7-én és április 4-én.

Ügyvédi tanácsadás
 Dr. Szikora Gábor tanácsadá-
sai 14-16 óráig: február 29-én, 15 
órától 17 óráig: március 28-án. 
 A tanácsadást előzetes te-
lefonos bejelentkezés után ve-
hetik igénybe. Dr. Szkalka Ta-
más: 06-20/555-6513, 
dr. Szikora Gábor: 06-
30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata



2016. évben  
ingyenes 
riasztórendszert 
igényelhet

A jelentkezés benyújtható: 

2016. február 15-től folyamatosan 
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és további információ:
Személyesen: Vecsés, Fő út 180. 08.00–16.30
(PATROL24 Technologies Kft.)
interneten: iroda@patrol24.hu
telefonon: 06-29/350-375
honlapon: www.patrol24.hu

A jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni 
felmérés után –, térítésmentesen juthat hozzá egy 
komplett lakásriasztó-rendszerhez.

A berendezéseket szakemberek szerelik be. 

A rendszer:   
•  1 db riasztóközpont;
•  2 db mozgásérzékelő;
•  2 db akkumulátor;
•  1 db transzformátor;
•  1 db sziréna;
•  1 db nyitásérzékelő;
•  Szerelési segédanyagok.

Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 
24 hónapon keresztül fizeti a – kivonuló járőrszol-
gálattal biztosított –, kedvezményes távfelügyeleti 
szolgáltatási díjat, amely az átjelzéstől függően:

PATRO

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó 
átjelzésére, úgy a szakemberek biztonságtechnikai 
rádió-adót, vagy GPRS-kommunikátort szerelnek 
fel, amelynek egyszeri kauciós díja 10 000 Ft. Ez a 
kauciós díj visszajár a szerződés megszűnésekor, ill. 
a kommunikátor visszavételekor.

havonta bruttó 3 620 Ft
(hagyományos telefon- 
kommunikáció esetén)

vagy bruttó 4 445 Ft
(rádiós/GPRS kommunikáció esetén). 

minden Üllőn élő, 
bejelentett lakcímmel 
rendelkező magánszemély.
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Hirdetés

Több mint bank.

Látogassa meg csok.takarek.hu web-
oldalunkat és számolja ki kalkuláto-
runkkal, mennyi CSOK-ra jogosult!

Most egyszerűbb  
a családi otthonteremtés
A Takarékban minden érdeklődőnek segítünk a CSOK (Családok 
Otthonteremtési Kedvezménye), illetve a hozzá kapcsolódó állami 
támogatással nyújtott lakáshitelek ügyintézésében.
A legalább 3 meglévő vagy vállalt gyerekkel rendelkező, új lakást, 
házat építő vagy vásárló családok 10 millió Ft összegű CSOK-ra, 
és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamat-
támogatott hitelre jogosultak, ha megfelelnek  
a feltételeknek. *

* A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támoga-
tás. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért és feltételekért kérjük, 
forduljon ügyintézőinkhez vagy keresse fel a csok.takarek.hu weboldalt.
Üllői Fiók Cím:   2225 Üllő, Pesti út 71. 

Telefon: (+36) 70 370 7925  
Vecsési Fiók    Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 

Telefon: (+36) 70 370 7934

PULTOS - PÉNZTÁROS kollegát.
Feladatok: 
•  Vendégek pulton keresztül történő kiszolgálása
•  Kávéitalok készítése (kávégép kezelése), hideg-meleg szendvicsek, péksütemények 

illetve egyéb termékek kínálása, árusítása 
•  Pénztárgép kezelése
•  Az eszközök, gépek folyamatos tisztán tartása
•  Árukészlettöltés
Elvárások:
•  Jó kommunikációs készség, kedves, barátságos személyiség 
•  Kereskedelmi,vendéglátói szakmai gyakorlat, célirányos végzettség előnyt jelent
•  Alapfokú angol nyelvtudás 
Amit kínálunk:
•  Lehetőség nyelvgyakorlásra
•  Egyedi, a Liszt Ferenc Reptéren belüli munkakörnyezet, jó csapat
•  Stabil bejelentett munkahely, műszakpótlékokkal és jelentős borravalóval
•  Meleg étkezés, plusz étkezési jegy 
•  Teljesítményalapú bónuszlehetőség
Munkavégzés helye, ideje:
Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér (megközelítés a Kőbánya Kispestről induló 200E-s 
reptéri busszal)

2015. decemberében nyílt, új reptéri kávézóba kere-
sünk a Liszt Ferenc Reptérre jó teherbírású, pörgős

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni, akkor 
várjuk önéletrajzodat az application@ssp.hu címre vagy a 1/688-1313-as faxszámra.

U9-es korosztályból három 
város hat csapata képvi-
seltette magát, Üllő, Mo-

nor illetve Pilis két-két csapattal 
indult. Gólokban és küzdelmes 
meccsekben nem volt hiány, 
mint ahogy a nézők lelkes szurko-
lásában sem. A kupát nagy örö-
münkre az Üllői Diáksport Egye-
sület csapata nyerte.
 Másodikként illetve harma-
dikként Monor csapatai végez-
tek, Pilis a negyedik helyet sze-
rezte meg.

 Különdíjat kapott a gólkirály: 
Fodor Dániel (Üllő DSE), a leg-
jobb játékos: Szlovák Balázs (Mo-
nori SE), a legjobb kapus: Bretka 
Barnabás (Pilis).
 U11-es korosztályból Pilis ket-
tő, Üllő kettő, Monor pedig egy 
csapattal vett részt a tornán.
 Itt sem volt hiány a gólokban, 
pörgős, élvezetes meccsekben 
és szurkolókban sem.
 Az első helyezést Pilis „A” csa-
pata szerezte meg, a második 
helyezett Üllő „B” lett, a harma-
dik Pilis „B”, a negyedik „Üllő A”, 
az ötödik pedig Monor alakulata 
volt. 
 Különdíjat kapott a gólkirály: 
Molnár Máté (Pilis), a legjobb já-
tékos: Szabó Máté (Pilis), és a leg-
jobb kapus: Legendi Milán (Üllő 
DSE). Minden résztvevőnek gra-
tulálunk! Üllöi DSE 

Fociteremtorna
Január 17-én immár harmadik alkalommal ke-
rült megrende�ésre a� üllői sportcsarnokban a� 
U9 és U11 koros�tályok s�ámára a� Újévi Kupa.

A kupát nagy örö-
münkre az Üllői Di-
áksport Egyesület 
csapata nyerte.



Akciós árak február 8-tól 20-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

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!

Csirke faros combMarhapacal Juhász virsli

Bőrös császár

Sertésoldalas

Grill csirke

Marhaleveshús szegy, oldalas

Sertés apró hús

darálva:
650 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

Sertéshosszúkaraj

Csirkemáj

Bőrös lapocka  
csülökkel

Pulykaszárny

Zsírszalonna 

Friss kacsacomb

499 Ft/kg
1099 Ft/kg

699 Ft/kg

790 Ft/kg

599 Ft/kg

1100 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg
990 Ft/kg

890 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

690 Ft/kg

550 Ft/kg

399 Ft/kg

1599 Ft/kg

Hajdú kolbász




