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M Á J U S  1 .

Majális a Sporttelepen

Május 1-jén szikrázó napsütéses délelőtt 
rendeztük meg az Üllői Diáksport Egyesület-
tel közösen a majálist az új sportpályán.

A színpadon egymást váltották a különbö-
ző fellépők műsorai, de más látnivaló is várta 
a majálisra kilátogatókat. A gyermekek kipró-
bálhatták a korongozást, készíthettek apró 
ajándékokat, íjászkodhattak, ugrálhattak a 
légvárban, lovagolhattak, vagy kipróbálhat-
ták a rendőrautót, és a tűzoltók is a rendel-
kezésükre álltak. Az újonnan induló majális 
kupán több focicsapat is megmérkőzött egy-
mással.

A szépségversenyt a gyerekek nagy örömé-
re idén is megrendeztük, és a tombolahúzás 
sem maradhatott ki a programból. 

Nagy érdeklődéssel várta mindenki a hu-
moristákat és az utána következő esti műsoro-
kat. Köszönjük az üllői vállalkozóknak, hogy 
felajánlásaikkal támogatták a rendezvényün-
ket, a fellépő vendégeinknek, hogy színeseb-
bé tették műsoraikkal ezt a csodálatos napot, 
és mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével 
a rendezvényünket.

Szemünk Fénye N.Ü.E.



3

B O K R É T A Ü N N E P S É G

Régi hagyomány, hogy ha az építőmesterek elkészültek az épü-
letszerkezettel, bokrétaünnepséget tartottak.

Az üllői Kisfaludy téri óvoda épülete szerkezetkész lett, ezért a 
hagyományoknak megfelelően 2010. 04. 16-án az építő céggel és 
az üllőiekkel együtt, közös ünnepséget rendeztünk. 

Az ünnepségen részt vettek az intézményeink vezetői, dolgozói, a 
képviselő-testület tagjai, a leendő óvodavezető, üllői lakosok és óvo-
dások, akik kis műsorral kedveskedtek a jelenlévő közönségnek.

Kissné Szabó Katalin polgármester asszony köszöntötte a je-
lenlévőket és rövid beszédében elmondta:

 „az ingatlan 4900 m2 területű, az épület nettó alapterülete 863 
m2. Az óvoda főbejárata a Kisfaludy tér kis utcája felől lesz, az 

épület teljes hossza 60 m, mely előtt parkolók lesznek kialakítva. 
Az épület 3 csoport (75 fő) befogadására lesz képes. 

Örömmel mondhatjuk, hogy minden óvodáskorú gyermeket fel 

tudtunk venni, ugyanis a beiratkozások megtörténtek. 
Büszkék lehetünk, hiszen ez az első épület Üllőn, amely ki-

mondottan óvoda céljára épült. Anyagi helyzetünket figyelembe 
véve, megkerestük számunkra a legmegfelelőbb energiatakarékos 
építési rendszert. Az épület váza vasbetonszerkezet, „Horizont” 
könnyűszerkezetes kitöltő-falazattal, mely gazdaságos, gyorsan ki-
vitelezhető, környezetbarát, megbízható és időtálló. Számunkra 
fontos, az épület kialakítását tekintve, hogy szükség esetén bármi-
kor emeletet építhessünk rá, ill. hosszirányban is lehetőség van a 
bővítésre.

A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező cég, - a Pesti Épí-
tő és Faipari Zrt. - igen komolyan veszi a feladatát, precíz munkát 
végez, és igyekszik tartani a határidőket, hiszen ősztől szeretnénk 
birtokba venni az új létesítményt, az 5. tagóvodánkat.”

Ígéretünknek megfelelően örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a - KMOP-2009-4.6.1./B: Közoktatási intézmények beruházásai-
nak támogatása című - pályázatunk pozitív elbírálást kapott, ahol a 
max. bruttó 100 millió Ft összegből, 98 millió Ft-ot megnyert  Üllő 
Város Önkormányzata. 

Természetesen nagyon örülünk a sikeres pályázatnak, de to-
vábbra is folyamatosan keressük az újabb lehetőségeket és egyben 
szeretnénk megköszönni a Hivatal dolgozóinak a fáradhatatlan 
munkát, melyet a pályázat sikere érdekében végeztek. 

Az építkezés a beruházási ütemtervnek megfelelően halad, vár-
ható átadási határidő július vége.

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság elnöke

Bokrétaünnepség

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177
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ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Virágosítás

Hagyományteremtő jelleggel idén is megrendezésre került váro-
sunk „Virágosítási akciója”.
A rossz idő ellenére a délelőtt folyamán elültetésre kerültek az Ön-
kormányzat által vásárolt és lakossági felajánlásként kapott virá-
gok. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a magánszemé-
lyeknek, civil szervezeteknek, és a növénytelepítési munkálatokban 
részt vevőknek. 
Akik virágot hoztak, illetve segítettek az ültetésben sorsjegyet kap-
tak, melyet az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepségün-
kön fogunk kisorsolni. Értékes kerti eszközökkel gazdagodhatnak 
a nyertesek, melyekkel tovább szépíthetik környezetüket. 

Bácskai József
alpolgármester

Weöres Sándor: 
Anyámnak

Termő ékes ág, te,
jó anya,
életemnek első
asszonya,

nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,

benned kaptam első
fészkemet,
szívem a szíveddel
lüktetett,

én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egyet.

Álmom öbleidbe újra
visszatér -
álmom öbleidbe újra
visszatér!

Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas
asszonya,

szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,

csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint délutáni égen
vércse-szárny.

Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya,

a kamaszkor tőled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.

Így tűnődtem: “Mért szült
mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?

Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
Mért nem tett a hóba inkább
engemet!”

A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád-talált,

férfi-szívem a szívedre
rátalált,
megköszön most percet, évet
és halált.

Álmom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér…

Erős ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.

Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe,
mint beléd.

Anyák napjára
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I S K O L A I  H Í R E K

Projektindító Nap

Lezajlott iskolánkban a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-005 pályázat pro-
jektindító napja 2010. március 31-én. A rendezvénynek iskolánk 
adott helyet.
Részt vettek a város óvodáinak, intézményünknek pedagógusai, 
szülői, az önkormányzat képviselői, Üllő szervezeteinek, intézmé-
nyeinek képviselői.

Megjelent: Kissné Szabó 
Katalin polgármester asz-
szony, Lantay Ákos úr, az 
ALD Consulting Kft. ügy-
vezető igazgatója – projekt-
menedzser -, Dr. Novák 
István úr, a NOVOSZOLG 
Kft. ügyvezető igazgató-
ja - közoktatási szakértő,  
komplex értékelési- és fo-
lyamat szaktanácsadó,  
Bogdán Józsefné oktatási 
referens – projektasszisztens -, Barna Tibor az ÁFÁI igazgatója, 
valamint a folyamat szaktanácsadók és mentorok.

A program a következő volt:
Megnyitót mondott  Kissné Szabó Katalin polgármester asszony, 
majd a projekt céljáról tartott általános tájékoztatót  dr. Novák 
István úr és  Lantay Ákos úr. Ezt követően  kompetencia alapú 
nevelés alapelveit és tartalmi elemeit ismertették meg a folyamat- 
szaktanácsadók, mentorok, külön-külön csoportban.

A szakmai nap befejezése-
ként együttesen tekintették 
meg a résztvevők, az alsó 
tagozatosok Húsvét téma-
körében rendezett, egyhe-
tes témahét záró műsorát, 
gáláját. A hasznos ismere-
teket nyújtó programok jó 
hangulatban zajlottak.
Üllő város pedagógusaira 
–még ebben a tanévben- 
120 órás továbbképzés vár.

A program sikeres megva-
lósításához kitartó együtt 
munkálkodást, sok-sok in-
novatív ötletet, kellő ener-
giát kívánok valamennyi 
részt vevőnek, hiszen 
Goethe tanított bennün-
ket arra, hogy:

 „ Tudni nem elég, alkalmazni kell,
 Akarni nem elég, cselekedni kell.”

Nagy Sándorné
szakmai vezető

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu

Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya,

a kamaszkor tőled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.

Így tűnődtem: “Mért szült
mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?

Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
Mért nem tett a hóba inkább
engemet!”

A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád-talált,

férfi-szívem a szívedre
rátalált,
megköszön most percet, évet
és halált.

Álmom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér…

Erős ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.

Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe,
mint beléd.
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I S K O L A I  H Í R E K

Nem mindennapi zenei élménynek le-
hettek részesei azok, akik április 21-én a 
Művészetek Palotájának Üvegtermében 
megrendezett fiatal tehetségek gálakon-
certjére eljutottak. Az üllői Harmónia Ze-
neiskolát az a megtiszteltetés érte, hogy 
két tehetséges növendéke: a mindössze 11 
éves Szőnyi Levente Donát trombita sza-

kos és Kádár Orsolya 14 éves zongorista növendék felléphetett 
ezen a kiemelkedő színvonalú hangversenyen.

A koncertet egy három napos zenei verseny előzte meg, melyet a 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola rendezett még decemberben, 

I. Budapesti Gyermek és Ifjúsági Fesztivál címmel. Ha megenge-
dik, innentől felfedem, hogy nem kívülálló tudósítóként, hanem 
a Harmónia Zeneiskola hegedűtanáraként mesélem az eseménye-
ket, hiszen az én kis hegedűs növendékem is részt vett e versen-
gésen.

Igazgatónőnk, Pechtolné Kis Melinda fáradhatatlanul keresi az 
alkalmat, a lehetőséget, hogy városunk határain kívül is megismer-
jék, lássák-hallják ügyes növendékeinket, zeneiskolánk munkáját. 
Ennek köszönhetően évek óta sikeresen részt veszünk a monori 
regionális Ki Mit Tud?-on, a gyáli Kistérségi Kamarazenei Talál-
kozón, fellépünk a Ceglédi Kamarazenei Versenyen, s számtalan 
egyéb országos szintű megmérettetésen.

Nem mellékesen jegyzem meg itt, hogy zeneiskolánk az idén 
márciusban már 12. alkalommal rendezte meg a Kamarazenei 
Fesztivált.

A decemberi versenyre három produkcióval neveztünk: Kádár 
Orsolya – Bárándi Zoltán Félix zongora négykezesével, Varga-Ba-
lázs Veronika – Kádár Orsolya hegedű – zongora duójával és a 
díjazott Szőnyi Levente Donát – Kádár Orsolya trombita-zongora 
kettősével.

Az ország minden pontjáról (Szeged, Vác, Szentendre, Miskolc) 
és több budapesti zeneiskolából érkeztek a kamarazenei csopor-
tok a három napos versengésre -még decemberben. A jobbnál 

jobb produkciókból választotta ki a zsűri a legjobbakat, így ke-
rültek a növendékeink a győztes műsorszámokból összeállított 
gálakoncertre.

Tanáraink: Láng Zsolt és Pechtolné Kis Melinda egyaránt a „Ki-
váló felkészítő tanár” kitüntetést kaptak a zsűritől.

A MŰPA Üvegterme zsúfolásig megtelt ezen a napfényes szerda 
délután. Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy zeneiskolánk összes 
növendéke nem jöhetett el e kimagasló eseményre korlátozott 
számban csak mi, tanárok: Pechtolné Kis Melinda igazgatónő, 
Hofbauer-Mezei Márta igazgatóhelyettes, Láng Zsolt trombita-
tanár, Lassánné Balogh Andrea hegedűtanár, valamint igazgató-
nőnk meghívására Kissné Szabó Katalin polgármester asszony, 
és természetesen a szülők, hozzátartozók juthattunk csak be a 
koncertre.

Levente és Orsi Mozart: Törökindulóját adták elő. E közismert 
zenemű igencsak magas technikai és zenei felkészültséget kíván 
az előadóktól; gyors, virtuóz futamait nem könnyű hibátlanul 
megszólaltatni, még a „nagyoknak” sem!

Heves szívdobogással, könnyes szemmel remegtük végig a da-
rabot, aztán a kirobbanó tapsvihar elnyomta a szívünkről lehulló 
nagy kő zaját…

Ha lehet ilyet mondani, a legjobb formájukat hozták a gyerekek, 
képesek voltak a nagy izgalom ellenére is a legjobbkor, a legjob-
ban összpontosítani.

Köszönjük Nektek, Levente és Orsi, hogy ilyen szép dicsőséget 
szereztetek zeneiskolánknak, Üllőnek! A Pest megyei zeneiskolák 
növendékei közül csak ti mondhatjátok el: „Meghódítottuk a Mű-
vészetek Palotáját!”

       
Lassánné Balogh Andrea

hegedűtanár

A Harmónia Zeneiskola büszkeségei a Művészetek Palotájában

- A Művészetek Palotája szereplés után újabb rendkívüli ese-
ményre vállalkoztunk a Harmónia Zeneiskolából. A Budapesti 
Fesztiválzenekar fiatal tehetségek felkutatására hirdetett versenyt, 
melyet május végén rendeznek szintén a Művészetek Palotájában. 
A trombitás Szőnyi Levente Donát növendékünket (felkészítő-
tanár: Láng Zsolt) neveztük be erre a tehetségkutató versenyre, 
mely 3 fordulós lesz. Aki a decemberi 3. fordulóig is eljut, az a 
tehetséges növendék a világhírű Fesztiválzenekarral adhat elő egy 
zeneművet. Páratlan élmény lesz maga az első fordulóban való 
megfelelés is. 

- Anyák napi és majális ünnepségen szerepelnek zeneiskolánk 
növendékei: Pék  Annamária Virág (Szivek Éva Judit növendéke) 
és Muszka Dávid (Lassánné Balogh Andrea növendéke) a Sze-
münk Fénye Üllői Nagycsaládosok rendezvényén.

Zeneiskolai hírek
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Gróf Széchenyi István emlékéve az idei. Érdemes kicsit hosz-
szabban idézni gondolatait. „Az ész erő, s így az ész boldogság…. 
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma…. 
Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat, stb. teszik a 
közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Iga-
zibb súly s erő nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek 
több vagy kevesebb szerencséje.” Így írt a Hitel című könyvében 
1830-ban. 

Hozzánk szól bátorítólag, akik az oktatásban munkálkodunk. 
Amiről írt, az később „az emberi tőke” fogalma lett, az oktatás, „a 
tudományos emberfő mennyiség” növelése hosszabb távon meg-
térülő befektetés, még Nobel-díjat is kaptak ennek a gazdasági 
elméletnek az alkotói. 

2010-re mégis „a magyar oktatási rendszer a szétesés küszöbére 
ért.” Belül vagyunk, érezzük. Hogyan lett lehetséges ez? 

Az utóbbi két évtizedben vált érzékelhetővé, hogy valójában a 
„modernség észrevétlen elavulása után” egy új korszak kezdődött, 
hogy lezajlott egy „világrendszerváltás”, amely egyben „létmód-
váltással” járt együtt.

Mindez végzetesen kijelölte helyünket az új világrendben. Némi 
közreműködéssel azok között találtuk magunkat, akiknek pusz-
tán a „nyersanyagforrás”, a „munkaerőforrás” és a szemétlerakó 
hely szerepét szánta a globális hatalomgazdaság. A létmódváltás 
új embert igényelt: az értékektől megfosztott, közösségeiből ki-
szakított, csak munkaerőnek és csak fogyasztónak szánt indivi-
duumot. Ennek egyik megalkotója, ennek az „embertermelésnek” 
egyik szereplője, az új szereposztás szerint az oktatás lett. Ennyi. 
Az alapelv, a bármi áron való haszonszerzés, a „pénzszivattyúk” 
működtetése, határoz meg mindent.

2010-re így jutottunk ide, hogy már összeomló közoktatásról ol-
vashatunk. Már nem hatékonysága, hanem olcsósága lett a szem-
pont. Az eddigi hatalom az állam fedőnevű eszközt használta fel 
arra, hogy az összes állami feladat ellátásától elvonja a lehető leg-
több pénzt, mert azt máshová szánja.

 2010-ben jutottunk el oda, hogy most egyszerre 20%-kal csök-
kentette a kormány az önkormányzatok támogatását, és ez vo-
natkozik Üllő városára is. Az állami feladatú közoktatás állami 
támogatása 7 év alatt 40%-kal csökkent, miközben a költségek az 
egekbe emelkedtek. Kivéve, jellemző módon, a pedagógusok bére-
it. Ez sem kerülte el városunkat. Üllőn a közoktatás összes költsé-
geinek most még a felét sem fedezi a hatalom. Ebből adódóan az 
önkormányzat kevesebb pénzből kell, hogy nagyobb támogatást 
nyújtson, ha legalább az eddigi színvonalon kívánja működtetni 
intézményeit. Ez az akarat megvan a képviselő-testületben, abban 
bízhatunk, hogy a lehetőségeket is megtalálja hozzá. 

2010. mindössze azzal biztat bennünket, hogy egyre többen fog-
lalnak állást amellett, hogy az eddigiek folytatása önpusztító fo-
lyamat, ennek véget kell vetni.

Már megfogalmazódott, hogy „a mostani helyzetből való kitörés 
esélyét csak az oktatásügy teljes újjáépítése adhatja.”

Már felismerték, hogy „A jelenlegi gyakorlatban jelentkező, torz 
értékrenddel szemben a pedagógus a magyar társadalmi fejlődés 
egyik legfontosabb szereplője.”

Mi is így gondoljuk itt. Mert, ahogy 2008-as VII. Nevelésügyi 
Kongresszus mottója is figyelmeztetett: „Az oktatás közügy!”.

Kondás Imre 
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

2010. a közoktatásról

Nagy fába vágta a fejszéjét Bognár István fafaragó mester, aki 
nem kisebb dolgot határozott el, minthogy városunk lakóinak 
segítségével szeretné megfaragni Üllő Életfáját.

Bognár István felhívással fordul az üllői civil szervezetekhez 
és a település lakosságához, miszerint korra, nemre, vallási 
felekezetre és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül fa-
ragjuk meg együtt Üllő Életfáját. Mindenki segíthet ebben, aki 
úgy érzi, hogy tud azonosulni azzal az eszmeiséggel, amit ez az 
Életfa képvisel. Nem szükségesek hozzá faipari ismeretek, az 
Életfát közösen tervezzük meg és készítjük el.

Nagyon sok munkafolyamatban lehet hozzákapcsolódni, 
akárcsak az ötletadás szintjén is. Várjuk azokat, akik szívesen 
segítenének például a fa lekérgezésében, az egyéni motívumok 
kitalálásában, megrajzolásában, a teljes motívumszerkezet meg-
tervezésében, fára való felrajzolásában, kifaragásában, lecsiszo-
lásában, lefestésében, a vasalatok elkészítésében, a helyszínen 
való rögzítésében, az Életfa környezetének kialakításában,úgy-
mint a burkolati munkák elvégzésében, a virágültetésben. De 
ha valaki úgy segít, hogy süteményt, üdítőt visz az alkotóknak, 
máris tevékenyen járult hozzá a közös munka sikeréhez. Szíve-
sen fogadunk ötleteket az Életfa felállításának helyszínére is.

A már eddig is nagy segítséget nyújtó önkéntes tűzoltókon 
kívül a Mecénás Művészeti Klub és a Magyarok Szövetsége is 
jelezte az alkotó munkában való részvételét. Nagy örömünkre 
Üllő Város Önkormányzata Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony vezetésével maximális támogatásáról biztosította e 
nemes elképzelés megvalósítását.

/Jelentkezni, érdeklődni e-mailben is lehet a 
bognarbt@monornet.hu 

vagy a lengyelkriszta@gmail.com e-mail címeken is./

Készül Üllő Életfája
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Üllő városában az utak - az újonnan készült utcák kivételével – 
igen elhanyagolt állapotban vannak.
 
A képviselő-testület az elmúlt ülésen határozott arról, hogy az 
elhanyagolt utak egy részének javítását azonnal megkezdi, ill. a 
hivatal megvizsgálja a további útjavításokra fordítható pénzügyi 
forrás lehetőségét.

Üllő területén három fajta burkolattípust különböztetünk meg, 
ezek az alábbiak:
- Aszfaltos burkolatú utak  /16 utca/
- Itatott makadám burkolatú utak /7 utca/
- Mart aszfalt burkolatú utak /24 utca, 40 000 m2  /

Az útjavításokra 10.000.000 Ft van tervezve, mely összegből az 
aszfaltos, és makadám utak kátyúzása oldható meg, ennek költsé-
ge 8.000.000 Ft, a maradék összegből pedig a mart aszfaltos utak 
közül, a Kenderes és Gárdonyi utca javítása végezhető el.  

Sajnos a mart aszfaltos utak vannak a legrosszabb állapotban, 
ugyanis évekkel ezelőtt viszonylag sok ilyen - rendszeres karban-
tartást igénylő - út épült /feltehetően költségmegtakarítás miatt/  
és a bevonat hiánya, a karbantartás elmaradása következtében, 
ezek szinte teljesen elhasználódtak.
A további mart aszfaltos utak javítására vonatkozóan a képviselő-tes-
tület mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálja a forrást, 
melynek nagyságrendje 38 millió Ft, amely tartalmazza a kátyúzáson 
kívül - a bekerülési összeg nagyobb részét kitevő - bitumenes-emulziós 
bevonatot is. Ezzel a technológiával lehet elérni, hogy folyamatos kar-
bantartás mellett 5-6 évig egy stabil útfelület alakuljon ki.

Az útjavítások műszaki ellenőrzésére és felügyeletére a képvise-
lő-testület, a nagy gyakorlattal rendelkező Vaszari Imrét a Köz-
útkezelő vezetőjét, bízza meg, - Vaszari Imre személye garanciát 
jelent az utak szakszerű javítására, az utak javítását végző vállal-
kozó kiválasztására.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a képviselő-testület dön-
tése szerint az önkormányzat azonnal megkezdi 25 utca javítását, 
és mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálja a forráso-
kat a további utcák javítására vonatkozóan, melynek eredményé-
ről tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat.

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Útjavítások

A tavalyi év őszén a képviselő-testület döntött arról, hogy az ön-
kormányzatnál és az intézményekben korszerűbb és olcsóbb tele-
fon és internet-szolgáltatást tesz lehetővé.

Üllő Város Önkormányzatának és a Btel együttműködésének az 
eredménye a telekommunikációs költségek jelentős csökkentése 
és a minőségi szolgáltatás növelése.

A városban végrehajtott távközlési fejlesztéseknek köszönhetően, 
az önkormányzat és intézményei számára elérhető a gyors inter-
netkapcsolat és a vezetékes telefonszolgáltatás, amely hálózaton 
belül ingyenes, a kimenő hívások viszonylatában, pedig kedvezmé-
nyes tarifával kerül elszámolásra.  A kedvező tarifák miatt az ön-
kormányzat telekommunikációs költségei lényegesen csökkennek.

A szolgáltatások biztosításának műszaki alapját egy nemrég, a 
Btel által kiépített és finanszírozott, az 5,4-5,7 GHz-es frekven-
ciasávban működő, nagy kapacitású, korszerű technológiát kép-
viselő, mikrohullámú hálózat képezi, melynek köszönhető a szín-
vonalas telekommunikációs szolgáltatás.

A Városháza és környékén - kb. 150-200 m-es körzeten belül ki-
alakított WIFI rendszerhez a lakosok díjtalanul csatlakozhatnak 
és élvezhetik az internet szolgáltatás előnyeit.
A WIFI kapcsolat használatával lehetőség nyílik /vezeték nélkül/ 
egy mobil számítógéppel - körzeten belül - az internet kapcsolat 
megteremtésére, ezáltal - megfelelő program segítségével - telefo-
nálni is lehet, ill. online levelezést is lehet folytatni.

A cég nem titkolt szándéka, hogy a rendszert kibővíti a vállal-
kozók, majd a lakosság részére is, így lehetővé válik egy további 
szolgáltató megjelenése a városban, amely egy egészséges konku-
renciaharcot tesz lehetővé, a szolgáltatási tarifák csökkentése ér-
dekében.
       

Kiss Tibor
     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Kedvezőbb telefontarifák 
az Önkormányzatnál, 

és intézményeinél

Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tartanak a lakosság részére a Városi 
Sportcsarnokban, melyre kizárólag telefonon lehet bejelentkezni.
Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást 
tartó ügyvéd nevét, illetve telefonszámát, melyre várják az érdek-
lődők hívását.

2010. május 10.  9-11 óráig  Dr. Szkalka Tamás – 06-20/555-6513

2010. május 25.  18-20 óráig Dr. Szikora Gábor – 0630/456-0889

2010. június 14.  9-11 óráig  Dr. Szkalka Tamás – 06-20/555-6513

2010. június 22.  18-20 óráig Dr. Szikora Gábor – 0630/456-0889

Jogi Tanácsadás
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A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatja Tisztelt Ügy-
feleit, hogy az ócsai kistérségi ügyfélszolgálaton a következő ügytípusokban biztosítunk 
teljes körű ügyintézést:
1) Európai Egészségbiztosítási kártya kiadása
2) EU-s nyomtatványok iránti igény átvétele
3) TAJ kártya kiadása
4) Egészségügyi szolgáltatatásra jogosultak bejelentésének átvétele
5) Kifizetőhelyi elszámolás, statisztikai jelentés átvétele
6) Tartozásról szóló hatósági bizonyítványok ( „0”-ás igazolás kiadása)
7) Jogviszonyrendezés
8) Pénzbeli ellátási igények átvétele
9) Nyomtatványértékesítés

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nyári utazási szezon idején várható, 
hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében javasoljuk, hogy mielőbb szíveskedjenek 
az EU kártya igények ügyében Egészségbiztosítási Pénztárunkat megkeresni abban az 
esetben is, ha a birtokukban lévő kártya érvényességi ideje 2010. augusztus hónap végén 
szűnik meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az EU kártya postai úton is kérelmezhető!

A Kormányzati Portál Ügyfélkapujához (továbbiakban: „Ügyfélkapu”)  hozzáféréssel 
rendelkező személyek részére 2009. október 1-jétől lehetőséget  biztosítunk az EU kár-
tya elektronikus ügyintézés keretében történő  igénylésére, melyről bővebb információ a  
www.oep.hu oldalon található.

Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 

- Az Üllői Hírmondó korábbi számában kértük a lakosság segítségét az üllői hármas ikrek 
részére bármiféle ruhanemű, vagy bútor adományozása miatt.
A hármas ikreknek egy család - Zorkóczy Gábor családja – biztosított ruhaneműt, na-
gyon szépeket, amit a polgármester asszony adott át a család részére.
Köszönet az adományozó családnak!
- A Vöröskereszt Pest megyei Szervezete - Budapest V. - zsákos ruhaneműt adományozott 
az Önkormányzat részére, amit a Nagycsaládosok Egyesületének átadtunk.
- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy április 20-án egy budapesti vállalkozótól zsákos angol-
ruhaneműt és kétszemélyes kanapét kaptunk, amit szintén a Nagy-családosok részére 
adtunk át.
- Egy vállalkozó konyhabútort ajánlott fel, amely egy 3 gyermekes családnak átadásra ke-
rült. Köszönet a vállalkozónak.

Húsvéti Mecénások!
 
Az üllői pártfogolt gyermekek húsvéti ünnepségének színvonalasabbá tételéhez, a szoká-
sokhoz híven sokan járultak hozzá, hogy a gyermekeknek a „Húsvét” örömtelibb ünnep-
pé váljon. Akiknek az áldozatkész segítségét a pártfogolt gyermekek nevében köszönik a 
szociális munkások: az Egészségügyi Szociális Bizottság, a Kapitál II. Bt., a Lolly üzem, 
és a RÉ-BA+3 Bt.

Németh Elek - Németh Elekné, szociális munkások

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális háló...

Ócsai Ügyfélszolgálat
Cím: 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky út 46-48. 
(Egressy Gábor Szabadidő Központ)

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Hétfő: 8.00 – 15.00
Szerda 8.00 – 15.00

Monori Ügyfélszolgálat (2200 Monor, 
Kossuth Lajos utca 65-67. I. emelet 10.)

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Hétfő:   Zárva
Kedd:   8.00-15.00
Szerda:   9.00-17.30
Csütörtök:  8.00-15.00
Péntek:   Zárva
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Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

Üllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
április 22-i ülésén

- elfogadta a 2009. évi költségvetés teljesítéséről és az önkormány-
zatnál 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámo-
lót, valamint megalkotta a 2009. évi Zárszámadási rendeletet.

- módosította a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló többször módosított 7/1993.(V.22.) sz. Ö. K. rendeletét.

- módosította az önkormányzat által adományozható kitüntető 
díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
5/2006.(III. 30.) számú Ö. K. rendeletét.

- módosította a helyi ösztöndíjrendszer létesítéséről szóló több-
ször módosított 9/1994.(IV.16.) sz. Ö. K. rendeletét.

- elfogadta el a Gyáviv Kft. 2009. évi mérlegbeszámolóját és ered-
mény-kimutatását. A Kft. Közgyűlésén az Önkormányzat, mint 
résztulajdonos, döntését a polgármester képviseli.

- döntött az Állomás utcai „Bóbita” óvoda udvarának bővítése 
céljából terület vásárlásáról, valamint az óvoda felújításához a 
közbeszerzési eljárás megindításáról. A több mint 30 millió fo-
rintos felújítás költségeihez 11 millió forintot nyert pályázaton az 
önkormányzat.

- úgy döntött, hogy az útkarbantartás céljára a költségvetésben 
tervezett bruttó 10 millió forintból elsősorban az aszfalt és ma-
kadám burkolatú utak kátyúzását kell megoldani, a fennmaradó 
összeget pedig a mart aszfalttal szórt Kenderes és Gárdonyi utcák 
kátyúzására és felületi bevonatára kell fordítani. A további mart 
aszfalttal szórt utak kátyúzására pénzügyi forrást kell keresni a 
költségvetésben.

- elfogadta a 2010. évi közbeszerzési tervet, mely az önkormányzat 
honlapján megtekinthető. 

−- jóváhagyott 300.000.- Ft támogatást a monori Szakorvosi Ren-
delőintézet Tüdőgondozó Intézete számára az ernyőszűrő beren-
dezés cseréjére a költségvetési tartalék terhére.  

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes, pénzügyi irodavezető

A képviselő-testület következő rendes ülését 
2010. május 20-án 14 órai kezdettel tartja.

Az ülések nyilvánosak, tisztelje meg jelenlétével.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a lakossági járdaépítésre a település központján /az Ócsai út a 
Hunyadi utcától a Pesti útig, a Pesti út  a Pávai V. utcáig, (benne  a 
Sportcsarnokhoz vezető Árpád fejedelem utcával), Pávay V. utca,  
József A. utca, Állomás utca, Batthyány utca, Pesti út a Petőfi 
utcáig, a Faiskola utca (benne a Pesti út – Faiskola utcai tömbfel-
tárás) az Ócsai útra kívül eső utcákra vonatkozóan, mely utcák az 
alábbi feltételekkel pályázhatnak lakossági járdaépítésre:

 A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok 
jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból 
vállalják a munkák kivitelezését, és beadványukban megjelölik 
a kivitelezésért felelős személyt, aki a munkálatokat irányítja és 
írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását és jelzi az önkor-
mányzat felé annak megvalósítását.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki előtt 
a járda járhatatlan vagy hiányos, illetve balesetveszélyes. 

Előnyt élveznek a legalább 100 fm hosszú szakaszok tulajdonosai, 
továbbá a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.

Sikeres pályázat esetén az anyag kiszállítása előtt a felelős kivitele-
ző az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda munkatársával 
helyszíni szemlét tart és egyeztet az anyag helyes mennyiségének 
megválasztása és a járda hosszú élettartamát biztosító kivitelezés 
érdekében. 

Azon ingatlantulajdonosok, akik a beton járdánál magasabb mű-
szaki színvonalú viakolor burkolatú járdát kívánnak építeni, utó-
lag kapják meg a betonjárda 1.500 Ft/fm költségét az önkormány-
zat nevére szóló számla alapján. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 15.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a városi tagóvo-
dák és a bölcsőde 2010. évi nyári zárva tartási rendjét a következők 
szerint határozta meg:

Július 1-től augusztus 23-ig zárva tart a Gyöngyvirág 
és a Napraforgó tagóvoda 

Ezen időszakban a Bóbita tagóvoda /(Állomás u. 17.) és a Pity-
pang tagóvoda (Faiskola u. 17.) fogadja az óvodásokat a következő 
helyettesítési rendben:
- a Gyöngyvirág óvoda gyermekeit fogadja a Bóbita óvoda,
- a Napraforgó óvoda és az 5 sz. új tagóvoda gyermekeit 
  fogadja a Pitypang óvoda.

Július 26-tól augusztus 9-ig zárva tart a Pitypang tagóvoda 
Ezen idő alatt ügyeletes a Bóbita tagóvoda (Állomás u. 17.)

Augusztus 9-től augusztus 23-ig zárva tart a Bóbita tagóvoda 
Ezen idő alatt ügyeletes a Pitypang tagóvoda (Faiskola u. 17.)

Valamennyi tagóvoda augusztus 23-án nyit, 
és fogadja az óvodásait.

A Bölcsőde nyári zárva tartási rendje: 
2010.július 26-augusztus 19-ig.

Az első gondozási nap: 2010. augusztus 23.

Lakossági járdaépítés 
ez évben is!

 Hősök Napja
Május 30-án, május utolsó vasárnapján közös 

gyertyagyújtással emlékezünk meg nemzetünk hősi 
halottairól. Találkozzunk 20-órakor 

a Templom téri emlékhelyeknél. 
Bácskai József alpolgármester
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Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa,
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

 Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett fiam KUCZERA 
LAJOS temetésén részt vettek sírjára virágot, koszorút helyeztek. Köszö-
net a Gyár utcai temetkezési vállalat vezetőinek a szertartás lebonyolí-
tásáért.

Köszönettel: Édesanyja

Tisztelt Lakosság!
Üllő Város területén 2010. május 15-én, szombaton kerül sor a rend-
szeres évi lomtalanításra. Kérjük Önöket, hogy a lom hulladékot 
reggel 7 óráig helyezzék ki az út szélére. Az elszállítandó hulladékot 
úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármű és gyalogosforgal-
mat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, 
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. Egy utcában 
csak egyszer mennek végig a begyűjtő járművek, tehát nem áll mó-
dunkban a később kihelyezett lom hulladékot elszállítani.
Mi minősül lomnak?
A háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűj-
tőedényzetben méretére, nagyságára tekintettel nem helyezhető 
el. Ilyenek például a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, 
bútorok, háztartási jellegű szemét bekötött nyakú zsákban, stb.
Veszélyes hulladék (pl.: hűtőszekrény, TV, gumiabroncs, vegysze-
rek illetve ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj stb.) és 
építési-bontási törmelék kihelyezése tilos!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK, HULLADÉK GUMI és 
 GUMIABRONCS BEGYŰJTÉS

2010. május 12-től 15-ig
Üllő Város Önkormányzata ELEKTRONIKAI HULLADÉK- és 
SZÁRAZELEM GYŰJTÉSI AKCIÓT, továbbá HULLADÉK 
GUMI-, GUMIABRONCS BEGYŰJTÉST is szervez a lakosság 
részére. Az elektronikai hulladékok gyűjtése a Polgármesteri Hi-
vatal udvarán lévő konténerben történik!

A gyűjtés reggel 8 órától 15 óráig tart.
A lakosság a felügyelettel ellátott konténerben, az alábbi elektronikai 
hulladékokat helyezheti el: TV, monitor, háztartási kis- és nagygép 
(mosógép, hűtőszekrény, kenyérpirító, mikrosütő, stb) szórakoz-
tató elektronika (magnó, rádió, videó, stb.) szárazelemek telefon-, 
számítógép-, kisgép akkumulátorok továbbá, elektromos játék, mo-
biltelefon, számítógép, billentyűzet, telefon, faxgép, fénymásoló, 
stb. A hulladék gumi, -gumiabroncs begyűjtése a Polgármesteri Hi-
vatal mögötti üres területen (Deák Ferenc utca vége) történik! Az 
összegyűjtött hulladékok az akció végén elszállításra kerülnek.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

LOMTALANÍTÁS 2010

V. CSÜLÖKFESZTIVÁL

VASADI ISTVÁN VÁNDORDÍJ

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestü-
let más civilszervezetekkel együttműködve, hagyományőrzés 
céljából, megrendezi az

V. Csülökfesztivált.
A fesztivál időpontja: 2010. 05. 29. szombat reggel 8óra

Helyszín: a Jobb-1 kávézó melletti belső terület Üllő, 
Pesti út 199.

Itt kerül megrendezésre a csülökfőző verseny, amelyen ba-
ráti társaságok indulhatnak. A nyersanyagról és a főzéshez 
szükséges eszközökről, sátorról, padról, mindenki maga 
gondoskodik. Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben 
valamilyen formában, jelen legyen a fesztivál névadója a 
csülök. Az elkészült ételeket egy 3 fős zsűri fogja értékelni. 
A zsűri a helyszínen elkészült ételt és a terítést is értékeli. 
Az első három helyezett díjazásban részesül, minden részt-
vevő emléklapot kap. Tervezünk különdíjazást is.
Nevezni az alábbi telefonszámon lehet: 06 20/979-4636 
(Tóth Béla, a fesztivál főszervezője)
Érdeklődni a Jobb-1 kávézóban a 29/320-680-as számon is 
lehet. Nevezési határidő május 24.
Nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő: 2500Ft
Programok:
8-9 óráig regisztráció
9 órakor megnyitó
12.30-tól dolgozik a zsűri
14.30 Kenderes néptánc együttes bemutatója
15 órától Krav Maga bemutató, Tóth Gábor és barátai
15.30-tól eredményhirdetés, díjak átadása
16 órától Üllői Mirabell Táncklub bemutatója
17 órától a Jerzsele Family zenekar játszik
Légvár gyerekeknek
A főzőverseny ideje alatt a helyszínen az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub 1 napos kiállítással, vásárral és gyermek-
foglalkoztatóval készül. A fesztivál ideje alatt a Jobb-1 ká-
vézó csapolt sörrel, hideg italokkal, villányi borokkal várja 
kedves vendégeit.

VÁLASZTÁSOK
Pogácsás Tibor az országgyűlési képviselő

Március 11-én az országgyűlési választások első fordulójában a Pest 
megyei 7-es számú választókerületben (Monor), melyhez Üllő is 
tartozik, döntés született. Országgyűlési képviselővé választották 
Pogácsás Tibort (FIDESZ-KDNP), és érvényes volt a megyei párt-
listákra adott szavazás is. Így 2. fordulóra nem volt szükség.
A névjegyzékbe felvett 68 072 választópolgár közül 44 507 élt sza-
vazati jogával, ami 65,38 százalékos részvételnek minősül. Pogácsás 
Tibort 24 548 szavazattal, a szavazatok 55, 62 százalékával válasz-
tották országgyűlési képviselővé. A többiek eredménye: Gémesi Fe-
renc (MSZP) 8040 szavazat (18,22 százalék), Szabóné Papp Klára 
(Jobbik) 7373 szavazat (16,70 százalék), dr. Nagy Marianna (Civil 
Mozgalom) 2623 szavazat (5,95 százalék), Horváth István Attila 
(MDF) 1555 szavazat (3,52 százalék).
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Erdőtakarítás 2010
2010. április 24-én az Üllői Vadásztársaság ismételten megszer-

vezte a városunkat körülvevő erdők kitakarítását, az illegálisan le-

rakott hulladékoktól való megszabadítását. „Erdőtakarítás együtt” 

néven szerveződött a szombati akció. A névválasztás utalás is egy-

ben, hiszen a szervezésben és lebonyolításban részt vett Vasad 

település is, Karcag Éva, szobrászművész vezényletével. 

Reggel nyolc órakor - vadászok és üllői fiatalok - gyülekeztünk 

az üllői vadászháznál, 

majd innen, több cso-

portra bontva szóród-

tunk szét a hulladékkal 

fertőzött területek meg-

tisztítására. A város 

lakossága sajnos csak 

kis létszámban jelent 

meg, kevesen voltak 

azok, akik úgy gondol-

ták, hogy a megszokott 

szombati tevékenységü-

ket lecserélik városunk 

erdeinek takarítására. 

Így vágtunk hát neki a 

feladatnak, amiről tud-

tuk, hogy nem lesz egyszerű. Az Erdősor utca végén található il-

legális „szemétbánya” látványa azonban minden képzeletünket fe-

lülmúlta. Az itt kialakult illegális hulladék lerakat mennyiségében 

és minőségében is, túllépte a tűrőképesség határát. Szétbontott 

hűtőszekrények, televíziók, rádiók, hangfalak, háztartási kisgé-

pek, fürdőszobai eszközök, gyermekszoba kellékei, autógumik és 

sorolhatnám még. Az itt lerakott szemét több ezer évre elegen-

dő munkát rakott volna „Földanya” vállára, azoknak a „rendes” 

embereknek köszönhetően, akik ezt a mennyiségű borzalmat ille-

gálisan itt felejtették. Csak ezen a néhány négyzetméteren annyi 

szemét volt, hogy a szombati nap folyamán négy darab, kilenc 

köbméteres konténer telt meg, roskadásig, illetve az önkormány-

zat kisteherautója négyszer fordult az elektronikai hulladékkal. 

Az innen elszállított elektronikai veszélyes hulladék az önkor-

mányzat udvarára került, innen a májusi lomtalanítás alkalmával 

lesz elszállítva. Erre a lépésre költséghatékonyság szempontjából 

volt szükség. 

Az Erdősor utcán kívül sajnos, még igen sok helyen találtunk 

szemétlerakatot. Összességében a szombati nap folyamán tizen-

három darab kilenc köbméteres konténert sikerült szeméttel meg-

töltetnünk. Ez a tétel kiegészül azzal a négy fuvarral, amelyet az 

önkormányzat kisteherautója teljesített. Gyors számolás után 

láthatjuk, hogy körülbelül százharminc köbméter szemétről be-

szélünk. Ez a mennyiség pedig, még közel sem a végeredmény, 

hiszen az illegálisan lerakott építési törmeléket, sittet ezt követően 

szállítják el az erdeinkből. Sem időnkből, sem pedig az erőnkből 

nem futotta többre a szombati nap során. 

Így állunk tehát, most. Csaknem húsz konténer (és költségei), 

pár tíz, a hétvégéjét fel-

áldozó civil, lesújtó lát-

ványú szemétlerakatok, 

bűnöző lét bugyraiba 

süllyedt illegális szemét-

lerakók. Mert amit ezek 

az emberek műveltek 

– és feltételezem, hogy 

művelnek majd ez után 

is – az bűncselekmény 

a javából. Nem csak 

azért, mert a törvény 

bünteti. Az csak egy 

szám, egy összeg, amit 

ki lehet fizetni, és kész. 

Bűncselekmény azért, 

mert károsítják vele az élet környezetét, a természetet. Elpusz-

títják az élővilágot, a növényeket, az állatokat azokkal a szeme-

tekkel, amelyek lebomlására több ezer év sem elegendő. Ezek az 

emberek nincsenek tisztában azzal, amit tesznek. Tönkreteszik az 

élőhelyüket (mondhatnám, „oda piszkítanak, ahol esznek”), her-

dálják a város pénzét, semmibe veszik mások idejét és munkáját, 

és borzasztó példát mutatnak a jövő nemzedékének. Képzeljük 

csak el, az ilyen emberektől mit tanul a saját gyermekük? 

Az eset tanulság kell, hogy legyen mindannyiunk számára. A 

jövőben polgárőrökkel és településőrökkel megerősített figyelmet 

kell szentelni a városunkat körülvevő erdőterületeknek. Az illegá-

lisan szemetelő bűnözőket, pedig cselekedetük során rajtakapni, 

majd példásan megbüntetni, hogy a jövőben senki ne gondolhas-

sa azt, hogy az erdő nyilvános szemétlerakó hely. Egy újabb eset, 

amelyben jól látható, hogy össze kell fognunk. Figyeljünk oda egy-

másra, függetlenül attól, hogy ismerjük e a másikat, vagy sem, 

és szenteljünk több időt környezetünkre és annak védelmére. Az 

előttünk álló közös jövő ezt kívánja! 

Varga Norbert Képviselő 1.vk.
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Erdőtakarítás
Kedves Barátaim!

Velem ilyen ötvenöt éve, mikor is Bafia Mária tanító néni meg-

tanított a betűvetésre nem fordult elő, hogy magamtól levelet írok. 

Most azért teszem, hogy megköszönjem Nektek - mert más úgy-

sem teszi meg -  Szilvánusz az erdő Istene nevében az április 24-i 

szemétgyűjtést.

Máskor is volt már szemétgyűjtés az utak mellett, de az erdő-

ben tudomásom szerint nem. Köszönöm Karcag Évának, hogy 

elindította a gondolatot és méltó helyet adott a munka végeztével  

saját otthonában a közös ebédnek. Köszönöm Kékedy Ibolyának 

meg Lázárné Jutkának a finom ebédet, ami sok munkájukba ke-

rült. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a szemét összeszedé-

sében.

 Ezzel kapcsolatban szeretnék egy két gondolatot megosztani 

Veletek. Mi, akik kalandvágyból itt maradtunk, mert akik meg-

gazdagodni akartak már elhagyták ezt az országot, élhetővé sze-

retnénk tenni ezt a kis hazát.

A feng shui szerint a rendcsinálást magunk körül kell kezdeni, 

hát ez most megtörtént. A szemétgyűjtés során nem láttam egyet-

len kirúzsozott szájú hölgyet, egyetlen zselézett hajú urat sem. 

Pedig az ő anyagi helyzetük engedheti meg, hogy teherautóval 

ömlesszék a szemetet az erdő legszebb helyeire. Az ő életvitelük 

termeli e legtöbb szemetet. Szemét bányát csináltunk ebből a gyö-

nyörű országból. 

Láttam Üllő, Vasad, Monor nagycsaládos anyukáit, apukáit és 

gyerekeit. Úgy látszik, csak a legszegényebbek akarnak itt élhető 

országot. 

Negyven éve tettem esküt a magyar erdők felvirágoztatására, 

negyven éve dolgozom ebben a térségben és nagyon sok keserű-

séget okozott az erdőbe kihordott szemét. Amit elkezdtünk, most 

ne hagyjuk abba. Keressük meg a hatóságokat, hogy támogassák 

a munkánkat, mert egy szemétgyűjtéssel nem sokra megyünk. Ha 

nem lépnek fel szigorúan a szemetet kidobók ellen, nem sokat ér 

a mi munkánk.

Az erdész himnusz utolsó versszaka így szól:

„Eltávozóban int felém szerelmem s életem,

Örök nyugalmat ad az erdő énnekem.”

Elgondolkodtam rajta, milyen nyugalom lehet egy teherautó sze-

mét alatt pihenni? Elgondolkodtam rajta, hogy Őseink, akik a 

vérükkel öntözték ezt a földet, az életüket áldozták a hazánkért, 

talán éppen egy szemétkupac alatt pihennek.

Akkor mit érdemlünk mi?

Erdész üdvözlettel: Bognár István

Támogatóink: 

Genzwein Ferenc Ilzer sör, sörpadok, és 100 üveg sör.

Kövál-Monor 3 db konténer, megadott rendszámú utánfutókkal, 

ingyenes beszállítás.

Grafikusok: Stég csoport: plakát, Plusz 29 képújságban 

megjelenő felhívás.

Vad Gábor -hús, Czékmási Csaba -kenyér, Bognár István 

személy-, ill. eszközszállítás. 

Nagyné Kékedy Ibolya főzés -nyersanyagok pótlása. 

Halász Melinda vecsési savanyítós. 

Nagycsaládosok Üllői Egyesülete.

Ha valaki nevét esetleg titulusát elfelejtettük volna közölni szíves el-

nézésüket, kérjük.

A Magyar Vöröskereszt Országos vezetősége május 8-án, 

kiemelkedő vöröskeresztes munkája elismeréseként a 

Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés bronz fokozatát adományozta 
Vígh Józsefné (Anika néninek).  

A kitüntetést az Arany János utcai székházban vehette át. Évek óta tartó kiemelkedő munkáját mi 

is köszönjük, gratulálunk neki, és további jó egészséget kívánunk 

az elkövetkező évekre az Üllői Vöröskereszt nevében.
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Beszámoló

2010. április 17-én az Árpád Fejedelem Általános Iskolában tartotta 
éves rendes közgyűlését az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Hevesi Antal tragikus hirtelen halálát követően az egyesület elnök-
sége 2009. december 28-án lemondott. 2010. január 30-án a tiszt-
újító közgyűlés választotta meg az új elnökséget. Az új tisztségvi-
selők:
Elnök: Pásztor Zoltán
Elnökhelyettes, parancsnok: Gáncsos László
Gazdasági vezető: Szabados Péter
Létesítményfelelős, technikai vezető: Dányi Róbert
Környezetvédelmi felelős, 
ifjúsági tagozat vezető: Gáncsosné Maricsek Zsuzsanna

Az új elnökség és a tagság előtt is nagyon nagy feladat állt. Új ala-
pokra kívánták helyezni az egyesület vezetését, hogy abban minden-
ki közel egyformán vegye ki a részét. Az éves rendes közgyűlésre az 
új elnökség átdolgozta az alapszabályt és elkészítette az egyesület 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Pásztor Zoltán az egyesület új elnöke elmondta, hogy az egyesület 
továbbra is - önzetlenül, önkéntes alapon - elsősorban Üllő váro-
sáért, és az itt lakó polgárok biztonságáért fog dolgozni és működ-
ni. Gáncsos László parancsnok értékelte az elmúlt év szakmai te-
vékenységét, melynek során elmondta, hogy az egyesület 2009-ben 
158 vonulást hajtott végre, ami az elmúlt éveket tekintve a legmaga-
sabb volt. A szakszerű kárfelszámolások során tűzoltói sérülés nem 
történt. Az egyesület szaktevékenységet végző önkéntes tűzoltói 
rendelkeznek az ide vonatkozó előírásoknak megfelelő szakmai és 
kezelői végzettségekkel.
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai önkéntes alapon, jut-
tatás nélkül látják el a vállalt feladataikat. A közgyűlésen kilencen 
(nyolc új, és egy régi tag) tettek ünnepélyes fogadalmat Üllő város 
polgármestere előtt. A fogadalomtevők: Bálint Viktor, Bégányi Re-
náta, ifj. Füles Balázs, László Tamás, Mészáros Viktória, Molnár 
Gábor, Sáfrán Nóra, Szilágyi Zoltán, Varga Gusztáv. Így az egyesü-
let aktív tagjainak száma 46 fő lett.
A Lánglovagok egyesület által alapított „Év Tűzoltója” díjat posztu-
musz Hevesi Antal kapta. A díjat és az ezzel járó elismeréseket He-
vesi Antalné Katalin asszony vette át. Barna Tibor az Árpád Fejede-

lem Általános Iskola Igazgatója a tantestület nevében posztumusz 
Árpád díjjal köszönte meg Hevesi Antal és családjának áldozatos 
munkáját.
Ezúton köszönjük a díjakat odaítélő szervezeteknek, hogy Hevesi 
Antal maradandó munkáját elismerték, emlékének megőrzéséhez 
hozzájárultak. Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése 
Hevesi Antal emlékének tisztelegve az Üllői Dóra-majori Tűzoltó 
Viadalt Hevesi Antal emlékversennyé nyilvánította.
Tájékoztatjuk Üllő város lakosságát, hogy egyesületünk munkáját 
nyomon követhetik a www.ulloote.hu honlapon. Továbbra is várjuk 
azon 18. életévüket betöltött üllői lakosokat, akik tenni szeretnének 
Üllő város tűzvédelmi biztonságáért, vagy egyszerűen szeretnének 
tagjai lenni egy összetartó, vidám csapatnak.

Újraszerveződő Ifjúsági tagozatunkhoz várjuk azon felső tagozatos 
általános iskolás gyerekek jelentkezését, akik nem riadnak vissza a 
fegyelmezett, kihívásokkal tarkított feladatok végrehajtásától.

A jelentkezéseket várjuk személyesen, 
vagy e-mail-ben az info@ulloote.hu címre.

Városunkban 2010. március 16-tól Szabó Péter és Pálhegyi Richárd 
településőrként teljesítenek szolgálatot. Munkájukkal a közterület 
felügyelő munkáját segítik és felügyelnek a város közbiztonságára 
is. Egyenruhában járnak, pólójukon Településőr felirattal.
Főbb feladataik: az utcákat járva feltérképezik azokat a helyeket, 
ahol rendezetlen területet észlelnek (pl.: szabálytalanul tárolt épí-
tőanyagok, nem tisztán tartott árok, le nem vágott fű vagy par-
lagfüves terület van). Ezután a közterület felügyelővel közösen 
felkeresik a szabálysértőket és felszólítják a szabálytalanság meg-
szüntetésére. Folyamatosan járják az utcákat gyalog vagy kerék-
páron és bármi szabálytalanságot észlelnek, jelzik a város vezetői-
nek, vagy a közterület felügyelőnek. Ellenőrzési területük egyaránt 
kiterjed a város széli erdős területekre, ahol az illegális szemétle-
rakás megelőzésére ügyelnek.

Felmerült kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzám a 
06-30/388-8239-es telefonszámon.

Somodi László
Közterület felügyelő 

Településőrök Üllőn

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig

vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Május 17–23-ig: Szent Ilona Gyógyszertár 

Május 24–30-ig: Csillag Patika

Május 31–június 6-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 7–13-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 14–20-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A Sportcsarnok májusi  programja

Kedd-Péntek 18:00-19:00 alakformáló aerobik
Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik
Szerda 18:30-19:30 aerobik
Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó

Folytatódik...

Az üllői labdarúgó csapat hátralévő mérkőzései:
25. forduló: 

2010. 05. 09. vasárnap 17:00  Hévízgyörk SC – Üllő SE
26. forduló: 

2010. 05. 15. szombat 17:00  Üllő SE – Viadukt SE
27. forduló: 

2010. 05. 22. szombat 17:00  Budakalász MSE – Üllő SE
28. forduló: 

2010. 05. 30. vasárnap 17:00  Üllő SE – Veresegyház VSK
29. forduló: 

2010. 06. 06. vasárnap 17:00  Üllő SE – Tápiószecső FC
30. forduló: 

2010. 06. 13. vasárnap 17:00  Erdőkertes SE – Üllő SE

A felnőtt mérkőzéseket 2 órával megelőzi az ifjúsági 
csapatok mérkőzései.

TKM Üllő túraprogramja
Május 15.  Alsó-Ausztria, Altenburg: 
 Apátság megtekintése
Június 12.  Alsó-Ausztria, Krauzenstein vára: 
 Tulln város megtekintése  

Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 
06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 

E-mail: sztilona@monornet.hu

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület kirándulást szervez:
- 2010. július 9-15-ig Balatonlellére, 7 nap 6 éjszaka 

Részvételi díj: 2000. Ft/nap/fő + üdülőhelyi díj. 

- 2010. július 6-9-ig, 4 nap 3 éjszaka Pécs, Európa kultúra fő-
városa megtekintése. Részt veszünk az ottani programokban. 

Részvételi díj 3000. Ft/nap/fő + üdülőhelyi díj. 

- 2010. augusztus 27-31-ig, 5 nap 4 éjszaka 
Lillafüred, Régiposta Motel. 

Részvételi díj 3000. Ft reggelivel+üdülőhelyi díj. 
Programok: István-cseppkőbarlang, Anna-barlang, Őskohó, 

pisztrángos, Hámori-tó, Diósgyőri vár, Miskolctapolcai fürdő.  

Érdeklődni lehet: Gyarmati Miklós, Üllő, Szegfű u. 2.
     Péter Lászlóné Tel.: 06/30-906-9394

Kirándulás

Birkózó Diákolimpia Szentes 2010.
2010. március 27-én került 
megrendezésre Szentesen 
a Dr. Papp László Birkó-
zó Diákolimpia Döntő és 
Emlékverseny.
Üllő Városát a Vasas Birkó-
zó SE színeiben a III.-IV. 
Korcsoport + 68 kg-ban 
Németh László 3. z. osztá-
lyos tanuló képviselte.
Súlycsoportjában az első 
mérkőzést 17 másodper-
cen belül tussal nyerte. 
A második mérkőzés 20. 
másodpercében kartörése 
miatt a mérkőzést félbe-
szakították, így súlycso-
portjában sérülése miatt a 

Diákolimpia III. helyezését érte el.
Az elmúlt időben Németh László több körzeti és országos szintű 
szabadfogású birkózóversenyen érmeket szerzett diák nehézsúlyú 
súlycsoportban.
Gratulálunk a szép eredményhez, a továbbiakban hasonló, vagy 
jobb eredményt kívánunk.

Kovács János
edző

Trianoni emlékünnepség
2010. június 13-án vasárnap 11 órakor
várjuk Önöket az Önkormányzat előtti 

Trianon emlékműnél, 
Dörner György közreműködésével.

Az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298



EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
MASSZÁZZSAL!

Gyógyuljon/Frissüljön akár 
az Ön otthonában is.

Folyamatos kedvezmények.
Gyógy/Svéd masszázs: 3500.-/60perc

Hátmasszázs: 2200.-/30perc
Talpmasszázs:1600.-/30perc

Szigeti Szilvia 06-30-649-3248
Üzlet: Bp., XVIII. ker. Építő u. 2.

Fiatal férfi szakácsot 
vagy betanított szakácsot 

keresünk 
monori pizzeriába!

Telefon:

06 20 214 7312

CSONTKOVÁCS – GYÓGYMASSZŐR!
Ízületi és izom fájdalmak, mozgásszervi betegségek gyógyítása, kezelés háznál is.

MASSZÁZSOK: Svéd, thai, lávaköves, zsírégető, cellulitisz, talp- és gyógymasszázs.
Akciós árak, bérletek! 

Hívjon, ne fájjon! 06-30/952-4875 Hera László okl. manuálterapeuta

Szeretnénk tájékoztatni
az Olvasókat, hogy 11 lelkes 

amatőr fotóbarát megalakította
az Üllői Fotóklub Egyesületet!

Augusztus 20-ra, 
Üllő várossá nyilvánításának

5. évfordulójára 
kiállítást szervezünk.

Ehhez kérjük azok segítségét 
akik erről az időszakról a városról, 

a várossá nyilvánításról
fényképpel rendelkeznek, 

a kiállítás idejére
bocsássák rendelkezésünkre.

Segítségüket előre is köszönjük!

Cím: 
Közösségi Ház (Gyömrői út 24.)

Telefon: 06 29 321 933

CÉGES ÉS MAGÁNHITELEK 
ÜGYÉBEN KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁ-

LATI IRODÁNKAT

8 BANK EGYHELYEN
LAKÁSHITELEK, SZABADFELHASZNÁLÁSÚ, 

HITELKIVÁLTÁSOK, SZÉCHENYI KÁRTYA

Cím: Budapest, Baross u. 135/B
Tel.: 06/1-2602-116, 06/70 425-0112

06/20 396-8008



ELKÖLTÖZTÜNK
ÁRAT CSÖKKENTETTÜNK

TEMETKEZÉS 

SZIGÜ 
Temetkezési Iroda

Gregus Pálné Fiókvezető

2225 Üllő, Pesti út 78.
Ügyelet: 06-30/461-88-48, 

06-30/919-71-65



Megnyílt!
Tamasi ital kiskereskedés

Pesti út 78. 
(Bitang bolt mellett)

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 7-20 óráig
Szombat-vasárnap: 
8-14 óráig

Termékeink:
Ásványvíz, üdítők, energia italok, 

minőségi borok, sörök, rövid italok, 
pezsgők, dohányáru, édességek és 

ajándék termékek.

Akciós termékeinkkel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!






