
Üllő város önkormányzatának lapja • 2012. június • XXII. évfolyam 5. számA tartalomból:

Üllői
Közúti balesetek

Az elmúlt időszakban több 
közlekedési baleset is tör-
tént a városban. A sajná-
latos események legkiszol-
gáltatottabb résztvevői 
általában a különösebb vé-
delem nélkül közleke-
dő gyalogosok és kerékpá-
rosok. Az esetek többsége 
nem történne meg, ha fi-
gyelmesebbek lennénk.

Részletek az 5. oldalon

  

Az Üllői Általános Ipartes-
tület idén hetedszer rendez-
te meg a Csülökfesztivált. 
Ahogyan azt a rendezvényen 
megszokhattuk, most is az íz-
letes ételeké és a jó hangula-
té volt a főszerep. Igazi gaszt-
ronómiai remekek születtek. 
Akadt, aki csülkös halászle-
vet, más pedig birkapörköltet 
főzött, csülökkel vegyítve. 
 Képes beszámoló a 3. oldalon      

Pedagógusnap
Üllőn

Új játszótér 
épült

Ülésteremből  
jelentjük
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Kockázatfelmérés – Tanácsadás – Értékesítés
• privát nyugdíj
• lakás- és vagyonbiztosítások
• gépjármű-biztosítások
• életbiztosítások, egészség- és balesetbiztosítások
• önkéntes nyugdíjbiztosítás
• egészségpénztár
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41.
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440, 
Fax: 06-29/322-235
e-mail: info@doradoxxi.hu    
web: www.doradoxxi.hu
Pinczelné Egyed Györgyi

„Legnagyobb Istenáldás az előrelátás,  
legbölcsebb előrelátás a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

katedra®
nyelviskola Vecsés

Használd ki  
a nyarat és…
pörgesd fel  
a nyelvtudásod! 

Fél év anyaga  
egy hónap alatt! Lehetséges?  
A Katedra nyári nyelvtanfolyamain igen!

www.vecses.katedra.hu
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Vecsés, Fő út 226. 
tel.: 06-29/352-967, 06-20/5-852-852

ANGOL és NÉMET, SPANYOL és OLASZ 
gyermek és felnőtt nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás.
Nyelvtani rendszerező és szókincsfejlesztő tanfolyamok, komplett felkészítés 
az ITK  Origó és City & Guilds nyelvvizsgáinkra heti 3x2, 3x3 és 4x4 órában.
Beiratkozás és ingyenes szintfelmérés minden hétköznap 10-18 óráig.
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VII. Csülökfesztivál 

Összesített győztes:  
az Üllői Mecénás.  
Kékedy Ibolya  
a nyereményekkel 

Június második napján került megrendezésre az ül-
lői Csülökfesztivál. Az idei volt a hetedik csülökfőző 
verseny, ahol baráti társaságok – összesen 18 csapat – 
mérték össze főzőtudományukat. Sajnos az időjárás 
nem volt kegyes a rendezvényhez. Az eső lába végig 
ott lógott az alkalmi szakácsok feje felett, de végül min-
denki megúszta szárazon. 
 A főzőverseny díjazottjai: Teríték kategória: I. Báj-
keverők, II. Üllői Ipartestület, III. Üllői Mecénás. Étel ka-
tegória: I. Üllői Mecénás, II. Pörkölt Ördögök, III. Üllői 
Ipartestület. Összesített: I. Üllői Mecénás, II. Üllői Ipar-
testület, III. Bájkeverők.  

Ù

A Bájkeverők odafi
gyeltek a részletekre 

Ù

Dolgozik a zsűri

Ù
A szervezők végül  
a második helyen  
végeztek 

Az eredményeket  
várják a vendégek

Ù

Az eredményhirdetés  
pillanataiÙ

A Mirabell táncegyesület legifjabb versenycsoportja  Ù

Ù

Ù A képviselők csapatát ellenőrzik
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Pedagógusnap

Trianon emléknap

Az üllői önkormányzat minden évben program-
mal kedveskedik a város pedagógusainak. Ez-
zel is elismerve a tanítók egész éves munkáját.

Június 3-án, vasárnap, a katolikus templom kertjében tar-
tották a hagyományos megemlékezést a szervezők. 

A Mirabell táncegyesület Deziré, Csillag és 
Ametiszt versenycsoportjai a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség budapesti terüle-
ti kvalifikációs versenyén elért eredményük-
nek köszönhetően, bejutottak a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség által rende-
zett 10. jubileumi magyar bajnokságra. A 
Pestszentimrei Sportkastélyban megrende-
zett versenyen az üllői versenycsoportok is-
mét remekeltek, így mindhárom csoport ott 
lesz Léván, a Látványtánc Európa-bajnok-
ságon (III. IDSA European Championship 
and Worldcup). Az eseményről és a Mirabell 
táncegyesület eredményeiről beszámolunk 
a következő lapszámunkban. 
 Csillag-csoport: Csernyi Dorottya, Kürtös 
Fanni, Kürtös Jázmin, Pákozdi Rebeka, Pákozdi 
Sára, Pap Tündi, Szabó Fanni, Turai Barbara.
 Deziré-csoport: Ablonczy Virág, Buzás 
Brigitta, Kosztyu Kinga, Tóth Zsófia.
 Ametiszt-csoport: Czirá ky Me linda, He
gyi Dóra, La bor cz völgyi Júlia, Radocsai Réka, 
Virág Luca. 

Sárközi Hajnalka

Európában a Mirabell 

A városközpont rekonstrukciója okán 
lett ide áthelyezve a Trianon emlék-
mű. A megemlékezés díszvendége 

Szabó István, a Pest megyei önkormányzat 
alelnöke volt. Az Üllői Versmondók Társa-
sága versösszeállításával emlékezett meg 
a nemzeti emléknapról. A rendezvényt 
Kondás Imre, önkormányzati képviselő ve-
zette be. Megnyitó beszédéből idézzük a 
következő sorokat:

 „Ma június első vasárnapja van, a 92 éves 
Trianonra emlékezünk. Kevesen vagyunk, 
de ha a szikla porlik is, egy maroknyi magyar 
kő mindig megmarad. A kő marad. Mi itt va-
gyunk, tudatosan a nemzeti oldalon, ami se 
nem jobb, se nem baloldal. Számunkra Tria-
non nem egyszeri esemény, hanem jelkép, 
nemzeti tragédiáink sorozatának szimbólu-
ma. Tudnunk kell, hogy nincs még vége en-
nek a régen, talán az avar kincsek elrablásá-
val kezdődött folyamatnak. 
 2010 óta, törvény szerint is nemzeti em-
léknap a mai, a Nemzeti Összetartozás 
Napja.
 Egy 1917-es törvény szerint május utol-
só vasárnapja a Hősök Napja. Itt vannak 
előttünk a téren a kőbe vésett nevek, de 
sorolhatnánk őket számolatlanul, legalább 
Attila nagykirályunktól.
 Trianonnak is megvannak a maga hő-
sei. Horthy Miklós, aki nemzeti hadsereget 
állított fel, a Rongyos Gárda vagy Balassa-
gyarmat polgárai, akik fegyvert ragadtak 
az ellenséggel szemben, de, akár Apponyi 
Albert gróf, aki nem írta alá a trianoni bé-
kediktátumot. Trianon mellett a hőseinkre 
is emlékezzünk most kegyelettel!”

V.N.

Könnyen lehet, hogy az idei ünnep-
ség volt az utolsó, jövőre már állami 
kézbe kerülnek az iskolák, az önkor-

mányzatok feladata kimerül az épületek 
fenntartásában. Kissné Szabó Katalin pol-
gármester ezzel szemben utalt arra, hogy 
az önkormányzat és a testület marad a vá-
rosban, az üllői pedagógusok sorsa, pedig 
a jövőben sem lesz közömbös számukra. 
Az ünnepséget Kondás Imre képviselő nyi-
totta meg, majd a Pitypang óvoda lakodal-
mas játéka, az általános iskolások, illetve a 
zeneiskola tanárainak műsora színesítette. 
A pedagógusnap alkalmából díjazásban 
részesült tanítók, tanárok és technikai dol-
gozók:
 Kuli Zsuzsa  óvónő (Csicsergő Óvoda), 
Bekker Zoltánné óvónő (Pitypang Óvoda), 
Fodor Lászlóné  dajka (Gyöngyvirág Óvo-
da), Gajdos Andrásné a nevelési tanácsadó 

Ù Szabó István

Ù Teltház volt az ünnepségen

munkatársa, Kiss Sándor ütőhangszertanár 
(Harmónia Zeneiskola), Molnárné Gyöngyö
si Katalin pedagógus (Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola, alsó tagozat), Barna Tibor 

igazgató (Árpád Fe-
jedelem Általános 
Iskola), Oravecz Fe
rencné takarító (Ár-
pád Fejedelem Ál-
talános Iskola). 
  Az idén nyugdíjba 

vonuló kollégák – akiket külön köszöntöt-
tek a szervezők – névsora:
 Tímár Miklósné (Pitypang Óvoda), Szabó 
Lajosné (Gyöngyvirág Óvoda) Gajdos And-
rásné (Üllői Nevelési Tanácsadó), Szivek Éva 
(Harmónia Zeneiskola), Toldi Miklósné és 
Kovács Sándorné Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola).

vrgÙ Az óvodások lakodalmas játéka

Állami kézbe 
kerülnek  
az iskolák.
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Új játszótér épült

Városi közlekedés

Elkészült az Árpád Fejedelem Általános Iskola új játszó-
tere. A nyertes pályázatnak köszönhető fejlesztés ha-
tására komfortosabbá vált az üllői intézmény. 

A közlekedésben résztvevők közül a gyalogosok és a kerékpárosok 
a legvédtelenebbek, ők vannak kitéve legjobban a sérüléseknek, 
ezért közös ügyünk a kölcsönös figyelem, türelem egymás iránt. A 
közlekedésben résztvevő valamennyi gyalogosra, kerékpárosra, mo-
torosra, gépjárművezetőre egyaránt vonatkoznak a KRESZ előírásai. 

Ù

Ù

Várfoglaló gyermek módra

Benépesült a játszótér

Üllő Város Önkormányzata vissza nem 
térítendő támogatást nyert a Hun-
ga roControl Magyar Légiforgalmi 

Szol gálat Társadalmi Felelősségvállalás Pá-

lyázatán. Az elnyert összeget saját költség-
vetéséből kiegészítette az önkormányzat, 
így lehetőség nyílt a korszerű, jól felszerelt 
iskolai játszótér kialakítására.
 Az iskola tanulói nagyon várták má-
jus 24-ét, ezen a napon került sor az új 
játszótér ünnepélyes átadására. Az ün-
nepségen részt vett Kissné Szabó Katalin 
polgármester, a képviselő-testület tagjai, 
a HungaroControl Zrt. képviselői valamint 
az iskola igazgatója és pedagógusai.
 A gyerekek verssel és énekkel kedves-
kedtek a meghívottaknak, de igazán már 
azt a pillanatot várták, amikor birtokba ve-
hetik a játszóteret. Amikor erre lehetősé-
gük nyílt, hangos kiáltozások közepette, 
hihetetlen gyorsasággal foglalták el az új 

várat, mászófalat, libikókát és hintát. Örö-
müket az önkormányzat egy kis cukorká-
val is „megédesítette”. 
 Köszönjük, hogy elkészült az új játszó-
tér, a gyerekek pedig ígérik, hogy vigyázni 
fognak rá.

Árpásiné M. Mónika igazgató-helyettes 

A balesetmentes közlekedésnek egyik 
előfeltétele a jó láthatóság, amit ma 
már a láthatósági mellények is biz-

tosítanak. Rossz látási viszonyok között 
alapvető lenne gyalogosok és kerékpáro-
sok ruházatán elhelyezett fényvisszaverő 
csík vagy a járművön a fényvisszaverő priz-
ma. A kerékpároknál fontos felszerelés a 
lámpa, fényvisszaverő prizma, fék és csen-
gő. Irányváltáshoz gondos körültekintés és 
az időben történő jelzés szükséges. 
 A járdán kerékpározni nem megenge-
dett csak azokon az útszakaszokon ahol 
az úttesten tilos vagy balesetveszélyes a 
közlekedés. A közlekedés alatt baleset-
veszélyes a zenehallgatás (különösen 
fülhallgatóval), mivel az így közlekedő-
nél kizárja a külvilág figyelmeztető zaj-
hatásait. 
 A beláthatóságot az utcák keresztező-
désében is biztosítani kell, a bokrok és be-
lógó faágakat meg kell nyesni, úgy, hogy 
a járművezetőket ne gátolja a kilátásban. 
Ugyanez érvényes az utcasarkon való par-
kolásra is, mert a jármű eltakarja a belátást. 
A kanyarokban, utcasarkokon használjuk 
a hangjelzést, kerékpárokon a csengőt, 

mert ezzel figyelmeztetjük társainkat a kö-
zeledő járműre. 
 A Pesti út Templom tér és Malom utca 
közötti szakaszán tilos az úttesten kerékpá-
rozni ezért ezen a szakaszon megengedett 
a járdán való kerékpározás, de több türel-
met és nyugodtabb közlekedést kérünk a 
járdán haladóktól. A képviselő-testület má-
jusban döntött arról, hogy erre a szakasz-
ra figyelemfelhívó táblákat telepít, „A gya-
logjárdát a kerékpárosok is használhatják 
a gyalogosok zavarása nélkül!” felirattal. A 
Pesti út többi szakaszán a Gyömrői és az 
Ócsai úton nincs kerékpáros tilalom. A pol-
gármesteri hivatal megkereste a monori 
rendőrkapitányságot, hogy közösen néz-
zük át a KRESZ-táblákat annak érdekében, 
hogy következetesek legyenek a jelzések a 
város terültén közlekedők számára. 
 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy rö-
videsen új KRESZ jogszabály lép életbe. Ez 
egy jó alkalom lesz arra, hogy valameny-
nyien tanulmányozzuk és betartsuk a köz-
lekedés szabályait.  Bízva türelmükben és 
megértésükben, balesetmentes közleke-
dést kívánok! 

Kissné Szabó Katalin polgármester 

Európai Parlament 
üllői szemmel
Simon Viktória – üllői diáklány, a Káro-
lyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű 
Közgazdasági Szakközépiskola 12. osztá-
lyos tanulója – az iskolája által szervezett 
tanulmányi versenyen elért eredménye ju-
talmaként utazhatott Strasbourgba, az Eu-
rópai Parlamentbe. A négynapos kirándu-
lás fő momentuma a parlamenti látogatás 
volt, de jutott idő városnézésre és szabad-
idős programokra is. A parlamenti prog-
ramokon Viktória csoportján kívül más 
európai nemzetek diákjai is részt vettek, 
összesen mintegy 500 fővel zajlottak a já-
tékos programok. A szervezők bemutatták 
a parlament működését, a diákok szavaz-
hattak a részükre összeállított kérdésekről 
és részt vettek egy, az Európai Unió jövő-
jét bemutató előadáson. Viktória elmondta, 
ugyan egy életre szóló élménnyel lett gaz-
dagabb, de még az Európai Parlament sem 
volt annyira magával ragadó, hogy politiku-
si pályára lépjen. Inkább folytatja közgaz-
dasági tanulmányait, jövőre már valamelyik 
főiskola vagy egyetem hallgatójaként. 

Vén
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GYÁRTÓ ÜZEM ÉS BEMUTATÓKERT   
2230 GYöMRő, Üllői úT 21. 
Tel.: 06-30/210-5411; 06-30/446-6005
Székhelyünk: 1108 Bp., Sírkert u. 33. Tel.: 06-1/262-5464, 06-30/436-3253
E-mail: mikes.laszlo@mikeslabrador.hu • Internet: www.mikeslabrador.hu

Labrador-Gránit Kft.

MINŐSÉGI GRÁNIT SÍREMLÉKEK MAGYAR GYÁRTÓTÓL!
SZÉLES FORMA- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ!

Gránit síremLéKeK
Párkányok, konyhapultok, lépcsők

Aktuális akciónkról érdeklődjön telephelyeinken vagy honlapunkon!

A
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Hirdetés

Pitypang party
A Pitypang tagóvoda idén is megrendezte a Pitypang party el-
nevezésű, szülőknek szervezett bálját. A rendezvényről szó-
ló beszámolót Ledneczky Julianna tagóvoda vezető készítette.

Hagyományainkhoz híven ebben az 
évben is megrendeztük óvodánk-
ban a Pitypang Partyt.

 A bulit megelőző napokban, a készülő-
dés során, magával ragadó volt a sok lelkes 
szülő fergeteges tempója.
 Annyi segítséget kaptunk, hogy szinte 
a lélegzetünk is elállt a csodálkozástól. Alig 
győztük gyártani a sorszámokat a tombola-
felajánlásokhoz. Az égiek is velünk voltak, a 
csodálatos időben lehetőségünk volt kint is, 
bent is megteríteni a vendégváró asztalokat. 
 A várva várt napon a vacsora előtt, a 
Mirabell tánccsoport apraja-nagyja káp-
ráztatott el bennünket, majd estétől hajna-
lig a Black Magic Band húzta a talp alá valót.
 A vacsorán felszolgálta ételek – disz-
nótoros, sült csirke, savanyúság frissen 
sült kenyér, sütemények – felajánlások-
ból kerültek az asztalra. Ezúton szeret-
nénk kiemelten köszönetet mondani Var
ga Éváéknak, akik a hajnalban vágtak le két 
malackát, Víghné Lőcsei Marikáéknak, akik 
a csirkét adták, a Tekes-Fejes pékségnek, Ù Mirabell tánccsoport ifjú tehetségei

akik mindezt kemencében megsütötték 
és az óvodába szállították, a Junior kony-

hának, akik finom 
friss süteményeket 
hoztak és Juhászné 
Csorba Krisztinának, 
akitől az ízletes sa-
vanyúságok szár-
máznak. 

 Szeretnék köszönetet mondani a szü-
lőknek, akik az energiát nem sajnálva ve-
lünk voltak és felajánlásaikkal hozzájárul-
tak a magas színvonalon megrendezett 
partihoz.
 Külön köszönet az üllői vállalkozóknak, 
amiért felajánlásaikkal emelték a rendez-
vény nagy-nagy sikerét! (Hely hiánya miatt 
nincs lehetőség az összes támogató név 
szerinti felsorolására.) 
 Reméljük, jövőre hasonló lelkesedéssel 
és tenni akarással rendezhetünk újabb ösz-
szejövetelt, gyermekeink minél színvonala-
sabb mindennapjainak megsegítésére! 

Ledneczky Julianna tagóvoda vezető

Külön köszönet 
az üllői vállal-
kozóknak.

Kavitációs alakformálás ELÉRHETŐ ÁRON!!!
Mi a kavitáció?=a legmodernebb alakformálási 
módszer,mely nagy intenzitású,fókuszált ultrahanggal 
dolgozik. Fájdalommentes, hatékony, nem időigényes 
eljárás a narancsbőr és a zsírszövetek csökkentésére, a
zsírsejtek elfolyósítására  nyirokkezeléssel kombinálva.              

Májusi és Júniusi ajánlatom:

-nagy területek 8.000.-(has, csípő, fenék, comb)

-kis területek 4.000./pár(karok,belső comb,”lovagló nadrág”) 

Kenszlerné Kerkay Edit  0620/352-9284
Kozmetikai szolgáltatásaim:

Speciális kezelések személyre szabottan, a bőr mélyebb 
rétegeiben is, orvosi minőségű kozmetikumokkal és 

otthoni bőrápolással kombinálva, elérhető áron.
-Tini arckezelés (akné, szeborreás bőr)
-Rosacea (érprobléma), Gyulladásra hajlamos bőr,
-Foltok, Hegek, Szőrtüsző gyulladás, Hámlás
-Női és Férfi arckezelés

Májusban és Júniusban minden arckezeléshez
ajándék kényeztető kézápolás.

Hóvirág Kozmetika Vecsés, Széchenyi u.101.

Major Krisztina 
Gyógymasszőr

(Testkezelések)
Bejelentkezés:

0630/551-4799
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Ülésteremből jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 25-én majd május 24-én tartot-
ta soron következő rendes üléseit. A közérdeklődésre számot tartó, fontosabb döntése-
ket, határozatokat ismerhetik meg következő írásunkból. További információ a város honlap-
járól letölthető bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyveiben olvasható (www.ullo.hu).

A képviselők elfogadták az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési be-
számolóját és zárszámadási rende-

letét. A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. 2011. 
évi mérlegbeszámolója és eredmény-ki-
mutatása is elfogadásra került. A képvise-
lők tárgyalták a településen rendvédelemi 
feladatokat ellátó szervek beszámolóját. A 
Vecsési Rendőrőrs, az Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület, az Üllő Közrendjéért, 
Közbiztonságáért Közalapítvány, a közte-
rület-felügyelő valamint az  Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület 2011. évi munkájáról 
szóló beszámolókat a testület kivétel nél-
kül elfogadta. A képviselő-testület tagjai 
tárgyalták, majd elfogadták Üllő Város Ön-
kormányzat felülvizsgált minőségirányí-
tási programját és közoktatási intézkedési 
tervét. Elkészült a Mikrotérségi Intézményi 
Társulás 2011. évről szóló szakmai beszá-
molója, melyet a képviselők is jóváhagytak. 
 Üllő Város Humán Szolgáltató Központ 
Családsegítő Szolgálatának és Gyermekjó-

léti Szolgálatának szakmai programjában 
is változás történt. A módosult programot 
elfogadták a képviselők. A testület tagjai 
kialakították majd elfogadták Üllő Város 
Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét.
 Döntés született a városi sportcsarnok 
fejlesztéséről, melynek keretében egy új 
parkoló kialakításá-
ra is sor kerül. Meg-
újul a sportegyesü-
let egykori székháza 
is, a testület dönté-
se értelmében gáz- 
és elektromos mérőhelyek kialakítására, 
almérők beépítésére, külső nyílászárók cse-
réjére, valamint riasztórendszer kiépítésére 
is sor kerül.
 Ismét indul a város a Hungarocontrol 
Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségválla-
lás című pályázaton. A projektek, amelyek-
kel pályázunk: Üllő Város Közösségi Ház 
felújítása illetve az új városházában kialakí-
tott házasságkötő terem és közösségi köz-
pont berendezéséhez szükséges eszközök 
beszerzése. Egy testületi döntés értelmé-
ben július 1-jei hatállyal a Humán Szolgál-
tató Központ gazdasági szervezetét ismét 
a polgármesteri hivatalba integrálják. 
 A képviselők döntöttek a polgármesteri 
hivatal köztisztviselői egyéni teljesítmény-
értékelésének alapjául szolgáló kiemelt cé-
lok meghatározásáról valamint a Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról.
 A május 24-én megtartott testületi ülé-
sen a képviselők az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola Pedagógiai Programjának – az 
úgynevezett Arizóna program bevezeté-

séhez kapcsolódó – módosítását valamint 
az önkormányzat 2011. évi  gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról szóló beszámo-
lóját.
 A testületi ülésen döntöttek a képvi-
selők az Üllő Város Önkormányzata és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közöt-
ti megállapodás módosításáról. A testület 
szavazataival támogatta Bukszár Andrea 
és dr. Véghné Musil Ildikó által benyújtott 
anyagot, a családi napközi létesítése tár-
gyában kiírt uniós  pályázaton való indu-
láshoz. Döntés született az orvosi rende-
lő akadálymentesítéséről, mely keretében 
sor kerül az orvosi asztalok akadálymente-
sítésére, valamint az információs táblák és 
a vakvezető sávok kialakítására. Kihelye-
zésre kerül 4 darab figyelmeztető tábla a 
Pesti út,  Templom tér és Malom utca kö-
zötti járdaszakaszon. A táblák kihelyezése 
a zavartalan gyalogos és kerékpáros köz-
lekedést segíti. A képviselők meghatároz-
ták az út és árokkarbantartással kapcsola-
tos feladatokat. A testület döntése alapján 
mobil WC-t helyeznek ki a Hunyadi utcába. 
A döntésre azért volt szükség, mert a kite-
lepülő árusoknak és a vásárlóknak évek óta 
nincs lehetősége toaletthasználatra. Jóvá-
hagyta a testület a DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Kft. és az önkormányzat között 
létrejött megállapodást. A képviselők dön-
tésükkel hozzájárultak, hogy a szolgáltató 
kiépítse saját hálózatát a településen.
 A képviselők módosították Üllő Város 
Önkormányzatának házasságkötések és 
egyéb családi események szolgáltatási dí-
jairól szóló rendeletét valamint Üllő Város 
Önkormányzatának Helyi Építési Szabály-
zatát.

Almási Adrienn ügyintéző

Módosult a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő tevékenységről, 
a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló rendele-
te, mely következtében a szemétszállítási 
díjak a következő képpen változnak:
 110 és 120 literes gyűjtőedényzet ese-
tén: bruttó 376 Ft/ürítés/lakás többlet-
hulladék gyűjtéséhez szükséges 120 lite-
res zsák ára: bruttó 376 Ft.
 Zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges 
110 literes zsák ára: bruttó 235 Ft, mely-
bőlévente 3 db/lakás továbbra is díjmen-
tesen jár.

Változó díjaszabás

Ù

Döntöttek  
a képviselők

Üllő képviselő-testületének döntése alap-
ján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek, dr. Szikora Gábor és 
dr. Szkalka Tamás, térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakos-
ság részére a Városi 
Sportcsarnokban.
 Az ügyfélfogadás 
kizárólag telefonos be-
jelentkezés után, a kö-
vetkező időpontok-
ban vehető igénybe:

Egész évben, havi két alkalommal van le-
hetőségük a lakosoknak a kertben, illetve 
a konyhában keletkezett komposztálható 
zöldhulladékok begyűjtésére és térítésmen-
tes elszállítására. A zöldhulladék-gyűjtő-
zsákba kerülhet: lomb-, fa-, bokornyesedék, 
fű, gyom, illetve konyhai zöldhulladék.
 A nyári időszak zöldhulladék-gyűjtésé-
nek időpontjai:
 Június 16., július 7., július 21., augusztus 
4., augusztus 25.

Önkormányzat

Zöldhulladék-gyűjtés Ingyenes jogi tanácsadás üllőieknek
 Dr. Szikora Gábor (telefon: 06-30/456-

0889) 18 és 20 óra között, a követ-
kező napokon várja a lakosságot: 
augusztus 28., szeptember 18., ok-
tóber 16.
 Dr. Szkalka Tamás (telefon: 06-

20/555-6513) délelőtt 10 és 
12 óra között várja az üllői la-

kókat, a következő napokon: 
augusztus 6., szeptember 
10., október 8.

nfo
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Medvedovszky Béla, a 3. választókörzet képviselőjeÙ

„Mintával lehet szebbé 
tenni a világot”
Medvedovszky Béla Üllő 3. választókörzetének önkormányzati képviselő-
je. Első ciklusát tölti a várost vezető testületben. Független jelöltként, pár-
tok és civilszervezetek támogatása nélkül kapott bizalmat a szavazóktól.

E z az első ciklusa önkor-
mányzati képviselőként. 
Saját szemszögéből mi-

lyennek látja a választások óta 
eltelt időszakot?
 – Had kezdjem azzal, hogy 
miért is indultam el az önkor-
mányzati választáson. Soha 
nem voltam az az igazi politi-
kus alkat, nem merültem el iga-
zán a történések mélységében, 
de szerettem kritikus szemmel 
vizsgálni a településen zajló 
eseményeket. Egyszer csak,  ta-
lán az életkorral jár, de eljött az 
a pillanat, amikor úgy éreztem, 
már rendelkezem akkora ta-
pasztalattal, hogy hozzá tudjak 
tenni a város életéhez. Végül az 
adta meg az induláshoz szük-
séges végső lökést, hogy tud-
tam, a jelöltek között többen is 
voltak, akik meg akarták akasz-
tani az új városközpont építé-
sét. Azt gondoltam, hogy az új 
központ kialakítása hosszútá-
von meghatározza majd Üllő 
jövőjét. Egy lehetőség, ami-
ből az életben általában csak 
egy adódik. Most olyan város-
képet alakíthatunk ki, amely 
hozzásegíti a települést ahhoz, 
hogy elinduljon a fejlődés, a 
várossá válás útján. Hiszek ab-
ban, hogy mintával lehet szeb-
bé tenni a világot. Ha a város-

központ szép, akkor az egész 
lakosságra hatással lesz. Az itt 
élő embereknek olyan találko-
zási pontot jelenthet, ami rég-
óta hiányzik erről a település-
ről. Az elmúlt másfél évben azt 
tartottam a legfontosabb fel-
adatomnak, hogy ez a beruhá-
zás megvalósuljon és ezzel ta-
lán a kérdésére is válaszoltam. 
Ugyan a városközpont a mi 
időszakunk alatt épül fel, de di-

cséret illeti az előző testületet 
is, mert az előkészítés és a ter-
vezés még az ő idejükben kez-
dődött el. Mondhatom úgy is, 
hogy mi aratjuk le a babérokat. 

– A végeredmény azonban 
már az önök érdeme lesz. Ek-
kora fejlesztésbe bele is lehet 
bukni, ha nem a tervek szerint 
alakul a beruházás. Erre is van 
példa a történelemben…
 – Jó volt a beruházás előké-
szítése és bízok benne, hogy jó 

lesz a befejezés is. A pénzügyi 
háttér szerencsére biztosított. 
Nagyobb ráhatásom van a be-
ruházásra, mert más módon is 
részt veszek a központ meg-
valósításában. Tagja vagyok a 
műszaki ellenőrcsapatnak. 

– Örülök, hogy ezt említette, 
mert a rossznyelvek már sut-
tognak a városban. Képviselő 
létére pályázatot nyújtott be 
egy önkormányzati beruházás 
műszaki ellenőri pozíciójára. 
Többeknek is az a véleménye, 
hogy ez nem volt etikus lépés. 
Nem fél a támadásoktól?
 – Már volt benne részem.  
A döntés meghozatala előtt so-
kat gondolkodtam. Úgy vélem, 
hogy a pozíció nem összefér-
hetetlen a képviselői mandá-
tumommal, mert műszaki el-
lenőrként a beruházó, tehát az 
önkormányzat érdekeit kép-
viselem és nem a kivitelezőét.  
A beruházást koordináló város-
fejlesztési kft. három árajánlat 
bekérése után választotta ki a 
győztest. Azért kaptam meg 
a megbízást, mert az én aján-
latomat találták a legkedve-
zőbbnek. Egyedül az általam 
végzett munka díjazása lehet 
kérdés tárgya. Mivel a műsza-
ki ellenőrzés egész embert kí-
ván, főleg most az építkezés 
kezdetekor, így nem várható el 
senkitől, hogy napi 5-6 munka-
órát társadalmi munkában lás-
son el. Nem azért adtam be a 
pályázatomat, hogy kihasznál-
jam a helyzetet és nyerészked-
jek. El tudok számolni a lelki-
ismeretemmel, mert semmi 
olyat nem teszek, amiből hát-
ránya származna a település-
nek. Tekintettel a város érdeke-
ire, a szakmai tudásom legjavát 
nyújtva próbálom felügyelni 
az építkezést. Persze mindig 
lesznek irigy vagy féltékeny 
emberek, akiknek nem lehet 
megfelelni.

– Milyen fejlesztések történtek 
az ön választókörzetében?
 – Szerencsések vagyunk, 
hogy a város költségvetése 
egyáltalán lehetővé teszi a fej-
lesztéseket. Örülök, hogy a kör-
zetben több utat is sikerült el-
látni szilárd burkolattal. Annak 
is örülök, hogy a Kisfaludy té-
ren kialakítottuk a sportpályát. 
Ebből ugyan volt némi nézet-
eltérés egy-két a környéken élő 
lakóval, de a város életében ez 
is előrelépést jelent.

– Milyen megvalósításra váró 
tervei vannak a ciklus hátrale-
vő részére?
 – Építész a szakmám, ezért 
leginkább a műszaki fejlesz-
tések terén mozgok otthono-
san. Nagyon szeretném, ha az 
intézményeink mellett találha-
tó eladó ingatlanokat megvá-
sárolná az önkormányzat. Ezzel 
gyarapodna a település vagyo-
na, ami hosszú távon a város ér-
dekeit szolgálja. A városfejlesz-
tési bizottság, amelynek én is 
tagja vagyok, jól tervezett, elő-
re átgondolt munkarend sze-
rint dolgozik. Igyekszünk a fel-
merülő problémákra, például  
a csapadékvíz elvezetésére, a 
közlekedési és útproblémákra 
megoldást találni. Az Oktatá-
si Kulturális és Sport Bizottság-
nak is tagja vagyok. Számomra 
is fontos, hogy az üllői általá-
nos iskola hírneve minél jobb 
legyen. Azt vallom, hogy az ül-
lői gyerekek Üllőn járjanak ál-
talános iskolába. A későbbiek-
ben is jobban kötődnek majd 
a településhez azok, akik gyer-
mekként itt szerzik meg az 
első meghatározó élményeiket. 
Fontos, hogy erősödjön a lakos-
ságban a lokálpatrióta szellem. 

Varga Norbert

Azt gondoltam, hogy 
az új központ kiala-
kítása hosszútávon 
meghatározza majd 
Üllő jövőjét.

Azt vallom, hogy az 
üllői gyerekek Ül-
lőn járjanak általá-
nos iskolába. A ké-
sőbbiekben is jobban 
kötődnek majd a te-
lepüléshez azok, akik 
gyermekként itt szer-
zik meg az első meg-
határozó élményeiket.
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„Ígérni könnyű lenne” 
Kondás Imrét – a 4. választókörzet önkormányzati képviselőjét – 2010 októberében újraválasz-
totta a körzet lakossága. Mandátuma megszerzésében a MIÉP, a Jobbik és a Magyarok Szövet-
sége segítette. Megválasztása óta az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság elnöke. 

E z a harmadik ciklusa önkormányza-
ti képviselőként, a testület tapasztal-
tabb tagjai közé tartozik. Hogyan ér-

tékeli a választások óta elvégzett munkát?
 – Ahhoz, hogy megértsék a munkám 
mozgatórugóit, ismerni kell a gondol-
kodásmódomat meghatározó elemeket.  
Az első tényező, hogy történelemtanár va-
gyok. A történelemből merített ismere-
tek hatással vannak arra, ahogyan az ese-
ményeket szemlélem. A második tényező, 
hogy magamat szociálisan érzékeny, nem-
zeti gondolkodású emberként szoktam 
jellemezni. E tulajdonságok megint más 
megvilágításba helyezik a nézeteimet.  
Az önkormányzati választásokon a nemze-
ti radikális pártok támogattak, természe-
tes, hogy az általuk képviselt eszmék is ha-
tással vannak a gondolataimra. Értékelni is 
e tényezők alapján tudok.

– Egy olyan kisvárosban, mint Üllő, végez-
heti a munkáját egy önkormányzati képvi-
selő az előbb vázolt szempontok szerint?
 – Ebből az alapállásból azt látom, hogy 
egy csapdába csalt, kényszerpályára állí-
tott országban a kifosztás időszakát éljük, 
és lassan a folyamat végkifejletéhez érke-
zünk. Mivel Üllő is az ország része, ezért a 
helyi eseményeket sem tudom más szem-
mel nézni. Bizonyos eljárásokkal szem-
ben komoly kétségeim vannak. Az Euró-
pai Unió vagy az IMF számomra nem a 
jótékony megváltót, sokkal inkább a nem-
zetek fölött álló, kifosztó hatalmat jelen-
ti. Ők azok, akik megmondják, mit szabad 
és mit nem. Helyi viszonylatban jó példa 
erre a városközpont. Egy ilyen beruházás-
ra adnak támogatást, de arra nem, hogy 
szociálisan, kulturálisan vagy gazdasági-
lag megerősödjünk. Azért nem, mert az 
ő szempontjukból erre nincs szükség. Na-
gyon jó dolog, hogy városközpont épül 
(„ingyen pénz a nagy része”) de, mikor a 
buszon olyan emberekkel utazom, akik-
nek sem jövedelmük, se munkájuk, vagy 
olyan emberrel találkozom, aki azon töri 
a fejét, hogy hova költözzön a gyerekével, 
mert elúszik a háza, akkor azt gondolom, 
hogy nem az az igazi probléma, hogy a vá-
rosnak van új központja, vagy nincs. Nem 
hiszem, hogy ez a beruházás megoldja a 
periférián élők problémáit, és abban sem 
vagyok biztos, hogy a befektetők új köz-
pont miatt találják majd vonzóbbnak Üllőt. 
Több település van az országban, amely 
gyönyörű központtal rendelkezik, de a 

központtól távolodva rogyadozó, dohos 
házakkal van tele.

– Hogyan alakulnak az ön hatáskörébe 
tartozó feladatok?
 – A 4. számú választókörzet képvise-
lője vagyok, számomra a körzetben élő 
lakók érdeke az első. Ez a körzet egészen 
sajátos. Ott van az egyik szélén a Faiskola 
utca, a rendezett, idilli képével. Kicsit lej-
jebb, pedig ott a 
Háromhatárdűlő a 
maga valóságával. 
Ide tartozik egy ta-
nyavilágként jelle-
mezhető külső te-
rület is, tehát a két 
véglet van jelen 
ebben a körzetben. 
 A választókör-
zetben végzett 
mun kámtól eltérő 
fe la datokat látok el 
az Ok tatási Közmű-
velődési és Sport 
Bi zottság elnökeként. Kezdjük az oktatás-
sal. Számomra nagy eredmény, hisz taní-
tok én is, hogy intézményeinket idáig mű-
ködtetni, alkalom adtán pedig fejleszteni 
is tudtuk. Van, és jól teszi dolgát a zeneis-
kolánk. Épült egy új óvoda, ennek ellenére 
még mindig kevés az óvodai férőhely. Az 
óvónők vállán óriási a teher, 30 fős gyer-
mekcsoportokat próbálnak nevelni. Az ül-

lői általános iskolában is magas a létszám. 
Más településen két iskola tesz ki akko-
ra intézményt, mint az üllői.  A mennyisé-
gi probléma, pedig előbb-utóbb minőségi 
problémához vezet. Ezen túl anyagi gon-
dokkal is küzd az iskola. Pénz kellene a te-
tőfelújításra, az ablakok felújítására, hogy 
a legfontosabbakat említsem. A problé-
mákat tetőzheti az önkormányzati és a 
köznevelési törvény változása, amelyek 
hatásai egyelőre még ismeretlenek előt-
tünk. 
 Valamelyest felpezsdült a település kul-
turális élete . A közösségi ház felújítása az 
intézmény belső megújulását is beindítot-
ta. A közművelődés másik vonulata a vá-
rosi könyvtár, ami számomra a kultúra kis 
szigete, a közművelődésre vágyók mene-
déke, ahol mindig történik valami. 
 Hála az üzemeltetőknek,  akik kis létszá-
muk ellenére hosszú ideje jól teljesítenek, 
ragyogóan működik a sportcsarnok és a 
sportpálya. Hasznos és fontos a diáksport-
egyesület tevékenysége is. Nekik köszön-
hető, hogy az üllői gyerekek sportolnak, 
nyáron is foglalkoztatva vannak, ahelyett 
hogy az utcán, vagy otthon semmittevés-
sel töl tenék az idejüket. Az Üllő SE pedig 
derekasan megállta a helyét az NB III-ban.

– Több mint 2 év van hátra a ciklusból. Mi-
lyen tervei vannak, amelyeket a következő 
választásig szeretne megvalósítani?
 – Amikor az Erdősor utcánál tovább 
megyek, olyan érzésem van, mintha vége 
lenne a városnak. Van egy üresen táton-
gó széles tér, de nincsen járda, az út szinte 
járhatatlan, a szélén pedig vagy levágják 
a gazt, vagy nem. Az ottaniak nem vár-
nak csodát, csak rendezett körülményeket 
a közterületen és azt, hogy járható úton 
közlekedhessenek. A másik probléma a 
Hajcsár utcai szennyvízátemelőből áradó 
bűz, amit egy időben azzal magyaráztak, 
hogy ott ürítenek tartályt a szippantós 
kocsik. Később arra fogták, hogy a lakos-
ság engedi a csatornába a bűzt és dugu-
lást okozó anyagokat. A környéken talál-
ható házak élhetetlenek és eladhatatlanok. 
Tisztában vagyok azzal, hogy a megoldás 
horribilis összegbe kerül, de tucatnyi lakó 
életét keseríti meg a probléma. Az említett 
esetekben változásra van szükség. Ígérni 
könnyű lenne, de a jelenlegi helyzetben 
előre megjósolni a lehetőségeinket kris-
tálygömb nélkül lehetetlen.

Varga Norbert      

Ù Kondás Imre, a 4. választókörzet képviselője

Az Európai U nió 
vagy az IMF 

számomra nem 
a jótékony meg-

váltót, sokkal 
inkább a nem-

zetek fölött álló, 
kifosztó hatal-

mat jelenti.
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A Harmónia Zeneiskola 2012 /13 -as tanévé-
re folyamatosan történik a beiratkozás. 
 A következő tanszakokra lehet még je-
lentkezni: furulya, fuvola, gitár, hegedű, 
klarinét, magánének, trombita, ütőhang-
szer, zongora.
 Aki biztos helyen szeretne bekerülni az 
intézménybe, még az idei tanév végén je-

A Harmónia Zeneiskola tájékoztatása
lentkezzen, hiszen szeptemberre – túlje-
lentkezés esetén – nem garantálható a fel-
vétel.
 Jelentkezni lehet a jelentkezési lap ki-
töltésével (megtalálható a zeneiskola tit-
kárságán, vagy letölthető a honlapról) és a 
térítési díj csekkes befizetésével (6.500 Ft/
félév).

Végre elérkezett a nagy nap! Április 11-
én négy felnőtt kíséretében indultak 
a diákok erre a felejthetetlen tanul-

mányi útra.
 A korai indulás után Szlovákiába érve 
először Selmecbányán álltunk meg. Meg-
néztük a várat, ami eredetileg egy templom 
volt, majd a bányászati múzeumba men-
tünk, ahol megtekintettük a régi berende-
zési tárgyakat. Láthattunk egy makettet is, 
amely bemutatta, hogyan szálltak le a bá-
nyászok a tárnába. Régi festményeken lát-
tuk viszont Mária Teréziát és a bányagrófok 
arcképeit.
 Utunk következő állomása Körmöcbánya 
volt. Ellátogattunk a pénzverdébe, amely 
már az 1320-as évek óta működik. A bemu-
tatóteremben láthattunk nevezetes érmé-
ket és mintegy negyven ország fémpénzét, 
amit a mai napig a szóban forgó pénzver-
dében készítenek. A modern gépeket mű-
ködés közben is megfigyelhettük. Láttuk 
a régi gépeket is, amelyek kö-
zött van még 
működő-

képes, sőt egy bácsi megmutatta, hogyan 
készítik a látogatók számára az ajándékér-
méket. A múzeumlátogatást szabadidős te-
vékenység követte, majd elindultunk Besz-
tercebányára.
 Megnéztük a Thurzó-házat, egy templo-
mot és megkerestük azt a vasláncot, amit a 
középkorban azért húztak ki az utcán, hogy 
a lovas kocsik és szekerek ne tudjanak be-
hajtani a városháza előtti térre, nehogy za-
varják a tanácskozást.
 Este értünk a szállásunkra, Kokava Linia 
nevű településre, ahol Feri bácsi, a tulajdo-
nos nagyon kedvesen fogadta csapatunkat.
 Csütörtökön a reggeli után indultunk a 
Tátrába. Még most is megdöbbentő volt a vi-
har által ledöntött fák látványa. Utazás köz-
ben láthattuk a még havas hegycsúcsokat. 
 Rövid pihenő után indultunk a Szepesi 
várba. Ez a vár már a tizenkettedik század-
ban is lakott volt, első lakótornyát földren-
gés törte össze.
 Újjáépítésekor több sáncrendszeres, 
rotundás – körbástyás – várrendszert épí-
tettek elődeink. A várban látható volt a kö-
zépkori kocsma, kínzókamra és fegyvertár, 
amelyeket korabeli tárgyakkal rendeztek 
be. A vár közepén lévő torony megmászá-
sa nem kis fizikai felkészültséget igényelt.  
A várkapuban működő boltban beszerez-

tük a családnak és a barátoknak szánt 
ajándéktárgyakat.

 A harmadik megállónk 
Lőcse városa volt. Útközben 

két diákunk ismertette ve-
lünk a városban játszó-

dó Lőcsei 

fehér asszony és a Fekete város történeté.  
A Szent Jakab templomban láthattuk azt a 
szárnyas oltárt, amelyet gótikus stílusban 
faragott Lőcsei Pál. Az idegenvezetőnk meg-
mutatta főtéren a szégyenketrecet, ahová a 
hűtlen asszonyokat zárták. Itt láttuk még a 
Thurzó család másik házát, ahol 1437-ben 
született Thurzó János bányavállalkozó.
 Miután visszaértünk a szállásunkra a 
gyerekek játékos vetélkedőn számoltak be 
az elmúlt két napon szerzett élményeikről. 
A vetélkedő után külön teremben diákok 
és felnőttek együtt pingpongoztunk, biliár-
doztunk és csocsóztunk.
 Kirándulásunk utolsó napján, reggel ösz-
szepakoltunk, rendbe tettük a szobákat – 
ami egyeseknek nagy kihívás volt –, majd 
a reggeli után bepakoltunk a buszba, elbú-
csúztunk Feri bácsitól és elindultunk Rima-
szombat városába, ahol meglátogattunk 
egy magyar iskolát. Megvendégeltek ben-
nünket, beszélgettünk a tanulókkal, az in-
tézmény igazgatóhelyettese pedig körbe-
vezetett az épületben. Később az iskola 
tornacsarnokában még játszottunk a helyi-
ekkel, majd az udvaron fákat ültettünk.
 A következő állomásunk Rozsnyó volt.  
A főtéren az előző esti verseny eredmény-
hirdetése következett és megkaptuk az 
ajándékokat, illetve az okleveleket. Ezután 
rövid sétát tettünk a városban, majd indul-
tunk Kassára.
 Kassán meglátogattuk II. Rákóczi Ferenc 
sírját, amelyet meg is koszorúztunk, majd 
elénekeltük a Himnuszt. Ez az esemény volt 
a kirándulásunk legmeghatóbb pillanata!
 Késő délután hazaindultunk az anyaor-
szág felé! Amikor átléptük a határt, furcsa 
érzés fogott el bennünket. Örömünkben 
tapsoltunk, hiszen „hazaértünk”. Ugyanak-
kor belegondoltunk, hogy csupa olyan él-
ményben volt részünk ami, a magyarsággal 
szorosan összefügg, mindezt pedig a hatá-
rainkon túl élhettük át!

Kovács Endre

Határtalanul a Felvidéken
Felvidékre utaztak az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola tanu-
lói. A Határtalanul elnevezésű 
pályázat kertében megrende-
zett kiránduláson negyven he-
tedik évfolyamos diák vett részt.  

 További információ 
kérhető a 29/320-924 
telefonszámon és olvas-
ható a www.harmonia-zeneiskola.hu web-
oldalon.
 Várjuk szeretettel régi és új jelentkező-
inket a Harmónia Ze neiskolába, hétközna-
pokon 11.00–18.00 óra között!
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Ezt a lehetőséget Üllő Város Önkor-
mányzata, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, az óvodák pedagógusai és 

az Üllői Humán Szolgáltató Központ szer-
vezésében biztosítjuk önöknek. 
 A nyári napközi az általános iskolában 
lesz (Üllő, Malom utca 1.), ahol a gyerme-
kek színes programokon vehetnek részt, 
például kézműveskedés, táncfoglalkozá-
sok, foci, filmvetítés, kirándulások a teljes-
ség igénye nélkül.

 A napközit június 25-től augusztus 24-ig, 
8 és 16 óra között vehetik igénybe. A nap-
közi házirendjét a jelentkezőknek el kell fo-
gadniuk, valamint kérjük, hogy a gyermekek 
vegyenek részt a szervezett programokban, 
mivel a felügyeletüket csak így tudjuk tel-
jes körűen biztosítani. Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a házirend megszegése a napköziből 
való kizárást vonhatja maga után.
 Aki a napközire nem, csak az étkezésre 
tart igényt, az a napközisekkel együtt, cso-

portosan tudja azt igénybe venni, ezért 
kérjük, hogy minden nap 11 órára érkez-
zen meg a napközi helyszínére. A napkö-
zit igénybe vevők számára az ebéden kívül 
tízórait és uzsonnát is biztosítunk.
 Akinek rászorultsági alapon nem jár az 
ingyenes étkeztetés, annak is van lehető-
sége a nyári napközi igénybevételére. Szá-
mukra a nyári napközi szintén ingyenes, 
de az étkezésért körülbelül napi 500 forin-
tot kell fizetniük. (A jelentkezési lapokon 
már a pontos ár szerepel.)
 Felhívjuk a figyelmet, amennyiben egy 
gyermek jelzés nélkül, két egymást követő 
napon nem jelenik meg, az ingyenes étke-
zést a rászorultsági sorrend szerint követ-
kező gyermeknek biztosítjuk. 
 Ha a gyermek nem veszi igénybe a me-
legétkezést, a nyári étkezés más formában 
nem jár!
 További információ Czvikli Annamáriá
tól (telefon: 06-30/746-95-10) és Mucsiné 
Rozman Renátától (telefon 06-30/381-09-
77) kérhető.

Drd. Gazsi Csaba igazgató 

Nyári napközi  
gyermekeknek

Vargha Gyula  
szavalóverseny  
Nemesgörzsönyben

A tavalyi évekhez hasonlóan idén nyáron is lehetőségünk van az 
arra jogosultak gyermekei számára ingyenes nyári étkeztetés biz-
tosítani (kizárólag meleg étel igénybevételére), amely ebben az év-
ben 9 héten keresztül nyári napközivel együtt is igénybe vehető. 

Áprilisban került sor a Vargha Gyula szavalóversenyre Ne-
mesgörzsönyben.  A hagyománnyá vált szavalóversenyt ha-
todik alkalommal rendezték meg azon települések részvéte-
lével, amelyekhez Vargha Gyula költő és családja kötődik.

Április 28-án, reggel 6 órakor busz-
szal indultunk a bakonyi telepü-
lés felé az Árpád Fejedelem Álta-

lános Iskola szavalóival és kísérőivel.  A 
ne mesgörzsönyi Vargha Gyula Reformá-
tus Iskolába érve a regisztráció után az is-
kola igazgatónője, Szabados Éva és Győrffy 
Balázs polgármester megnyitója után kez-
dődött a megmérettetés. A versenyt hatta-
gú zsűri pontozta. A bizottságot a Vargha 
család leszármazottai és a résztvevő tele-
pülések egy-egy delegáltja alkotta. Üllőt 
Kondás Imre, az Oktatási Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke képviselte. Az egész na-
pos versennyel párhuzamosan színes 
programokat is biztosítottak a szervezők: 
kézműves-foglalkozáson vehettünk részt, 
lovagolhattunk és lovaskocsikázhattunk a 
településen.
 A versek elmondása után, amíg a zsűri 
értékelt, a vendégek rövid műsorral egybe-
kötve megkoszorúzták Vargha Gyula és fe-
lesége, Szász Póla domborművét.
 Délután három óra magasságában kez-
dődött az eredményhirdetés, városunk sza-
valói nagyon szép eredményeket értek el:

 1.-2. évfolyam: Horváth András II. helye-
zés, Barta Laura III. helyezés. 
 3.-4. évfolyam: Barta Flóra II. helyezés és 
különdíj, Vörös Flóra különdíj.
 5.-6. évfolyam: Botlik Bence I. helyezés, 
Virágos Alexandra II. helyezés, Hera Szilvia 
különdíj.
 7.-8. évfolyam: Kovács Szimonetta I. he-
lyezés, Szalai Bence II. helyezés és különdíj, 
Hajnal Cintia III. helyezés.
 Felnőtt kategória: Jámbor Barbara I. he-
lyezés.
 Eredményhirdetés után a nemes gör-
zsö nyiek átadták a vándorkupát Káva 
képviselőjének, mert legközelebb Káván, 
Vargha Gyula szülőhelyén lesz a szavaló-
verseny, hiszen 2013-ban lesz a költő szüle-
tésének 160. évfordulója.
 Az ünnepi ceremónia befejezéseként 
átadták a Vargha Gyula-díjat, melyet idén, 

nagy meglepetésünkre, üllőiek kaptak: Fe
hér László nyugdíjas igazgatóhelyettes és 
Pálmai Lászlóné könyvtárvezető. 
 Hazafelé pihenésképpen megálltunk a 
tatai várnál, ahol rövid sétát tettünk, majd 
folytattuk utunkat. Kellemes hangulatban 
érkeztünk Üllőre. 
 Szeretnénk megköszönni iskolánk ta-
nulóinak a sikeres szereplést, pedagógu-
sainknak, Balázsné Varga Gizellának, Nagy 
Sándornénak, dr. Kövérné Sándor Erzsébetnek, 
Seresné Kiss Zsuzsannának, Szőnyiné Bán Ilo
nának és  a szülőknek, Horváth apukának 
és anyukának, Bartáné Boda Krisztinának 
és Jámbor Barbarának a felkészítést.
 Köszönjük a Kriszta virágüzlet, Gavallér 
György üveges, az Üllői Mecénás Klub ré-
széről Gálné Judit és Tóthné Kostyalik Tímea 
támogatását illetve az Oktatási Kulturális 
és Sport Bizottság anyagi segítségét.

Szervezők

Ù Vargha Gyula-vándorserleg
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Kézilabdatorna

A győztesek nem adják fel Karatekölykök

Értékes 
bornzérem

A siket fiúk vízilabdacsapata 
2009 szeptemberében olimpiai 
győztesként aranyéremmel gaz-
dagodva tért haza Taiwanból. Az 
olimpia előtt 2006-ban Vácon, 
az Európa-bajnokságon már 
nyertek egy aranyérmet. (Beszá-
moló az Üllői Hírmondó 2009. 
évi, októberi számában olvas-
ható.)
 Sajnos a sikersorozat nem 
folytatódott, pénz, szponzorok 
és versenyek híján a csapat szét-
hullott. A fiúk közül néhányan 

másik együttesben, hallók kö-
zött vízilabdáznak tovább, töb-
ben pedig más sportágat válasz-
tottak.
 Illés Viktor – Üllői lakos, a baj-
nokcsapat kapusa volt – körül-
belül egy évvel ezelőtt kezdett 
el kézilabdázni. Csapatuk idén 
tavasszal részt vett az Olaszor-
szágban megrendezett Euró-
pa-bajnokságon. Április köze-
pén Lignano Sabbiadoroban 
rendezték meg a siketek kézilab-
da Európa-bajnokságát. Mivel az 
együttes még nagyon fiatal, nem 
összeszokott csapat, sajnos do-
bogós helyezést nem tudtak elér-
ni, de nagyon büszkék arra, hogy 
részt vehettek a jeles eseményen, 
ahol németek, törökök, horvátok, 
szerbek, olaszok, magyarok ver-
sengtek egymás ellen.
 A sportolás, a sok edzés, a 
meccsek és bajnokságok iz-
galmai a fiúk életének részévé 
vált. 
 „A győztesek soha nem adják 
fel. Akik feladják, sohasem győz
nek.” (Németh Pál).

Illés MihálynéÙ Illés Viktor

Az Üllői Diáksport Egyesület 
birkózói májusban részt vettek 
a Törökszentmiklóson meg-
rendezett I. Diák Szabadfogá-
sú Magyar Bajnokságon.  A ver-
senyen az 1999 és 2000-ben 
született diákok mérték ösz-
sze tudásukat. Németh Lász
ló korosztályában, nehézsúly-
ban harmadik helyezést érte 
el. Eredménye azért is értékes, 
mert súlycsoportjában ő volt a 
legfiatalabb versenyző. 

Kovács János tanár-szakedző

Két üllői tanuló – Málik Dzseni
fer és ifj. Barta Roland – vett 
részt a Magyar JKA Karate Szö-
vetség által megrendezett 12. 
Törökbálint Kupa Országos Baj-
nokságon. A diákok a budapes-
ti Seiken Egyesület színeiben 
léptek a pástra. 
 

 Dzsenifer a III. korcsoport-
ban kötött formájú és szabad 
küzdelemben is 3. helyezést 
ért el. Roland szabad küzde-
lemben állhatott a dobogó 3. 
fokára. Az üllői sportolók ered-
ménye dicséretes, a versenyen 
becsülettel álltak helyt. 

nfo

Június 18-tól 23-ig ismételten 
az U-21 es női kézilabda-válo-
gatottaké a főszerep az Üllői  
Vá rosi Sportcsarnokban. Ma-
gyarország, Franciaország, Hol-
landia és Románia részvételével 
kerül megrendezésre az Aqua 
Optima Nemzetközi Kézilabda 
Torna. A torna főszponzora a 
névadó Aqua Optima ásványvíz 
forgalmazója, üllői vállalkozó. 
 A mérkőzések június 22-én 
és 23-án kerülnek megrende-
zésre. A pontos időpontokért 
kísérjék figyelemmel a város 
hivatalos honlapját (www.ullo.
hu), ahol a rendezvény részle-
tes programját is közöljük.
 Június 21. 17 óra: Franciaor-
szág–Románia, 19 óra: Magyar-
ország–Hollandia.
 Június 22. 17 óra: Hollandia–
Franciaország, 19 óra: Romá-
nia–Magyarország.
 Június 23. 9 óra: Románia–
Hol landia, 11 óra: Magyaror-
szág–Franciaország, 12 óra 45 
perckor a torna zárása, díját-
adás.

Dienes András

Bajnok lett az Üllő SE II. Egy 
mérkőzéssel a szezon vége 
előtt bebiztosította helyét a 
táblázat élén Üllő második csa-
pata. A Pest megyei bajnokság 
III. osztályában szereplő üllőiek 
nem bíztak semmit a véletlenre, 
a 26. fordulóban 8 góllal kitöm-
ték a tatárszentgyörgyiek ka-
puját (összesen 101 rúgott gól-
nál tart a csapat). A vendégeket 
láthatóan megviselte a renge-
teg kapott gól, egy játékost sza-
bálytalanságért kiállítottak egy 

másik, pedig a lefújás előtt el-
hagyta a játékteret, csúnyán 
cserbenhagyva ezzel csapatát. 
 A mérkőzés végén megkez-
dődött az ünneplés, előkerül-
tek az erre az alkalomra gyár-
tott „bajnokcsapat” feliratú 
pólók, durrantak a pezsgős pa-
lackok és megszólalt a Queen 
együttes örök klasszikusa a We 
are the champions. 
 A mérkőzés után Kozma 
Norbert, a csapat játékos-edző-
je elmondta, a siker leginkább 

annak köszönhető, hogy a gár-
dát üllői játékosok alkotják, 
akik tudtak egymásért és az 
egyesületükért küzdeni. 
 – A megyei II. osztály más 
világ lesz. Erősíteni kell a játé-
kosállományt, mert keményebb 
ellenfelekkel kell megmérkőz-
ni – mondta Házler Károly, a csa-
pat szponzora és játékosa.  
 Gratulálunk a bajnoki cím-
hez, a megyei II. osztályhoz pe-
dig sok sikert kívánunk!

varga

Tatárverés üllői módra
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Hirdetés

•  Szúnyogháló, háztartási 
rovarölőszer

•  Szeg, csavar, kötőelem
•  Műanyag láda, vödör, hordó
•  Lánc, kötél, madzag
•  Bogrács, üst, üstház
•  Locsolótömlő, csatlakozók,
•  Csirkeháló, madárháló
•  Fa-, fémvágó tárcsa
•  Sziloplaszt, púrhab
•  Kerti-, barkácsszerszám
•  Zártest, zárbetét
•  Elektróda

•  UV-álló takarófólia
• Locsolótömlő
•  Csirkeháló horg.
•  Szúnyogháló

    Apró 
Barkács

Üllő, Pesti út 174.
Szemben a Reál Nonstop üzlettel.
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–17
szombat: 7–12
vasárnap: zárva
Tel.: 06-30/997-6972 

Akció!

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2200 Ft/q

Akác gurigában:  2450 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

A kiszállítás 15 q -tól ingyenes!

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

A zene lelke  
a templomban

IV. Üllő Vezér Nap

„Mikor zenélünk, megnyílik lel
künk, ha együtt zenélünk lelke
ink egymásba fonódnak, s lét
rejöhet a csoda, egy apró szikra, 
mely ezüstösen felvillan: létünk
nek, értelme van.”
 Különleges templomi kon-
certen vehetnek részt a ko-
molyzene kedvelői. Az üllői 
Keresztelő Szent János katoli-
kus templomban ad koncertet 
a külföldön is elismert Anima 
Musicae Kamarazenekar (a 
zene lelke). A zenekar alapítója 
és művészeti vezetője, az üllői 
G. Horváth László. Az est folya-
mán felcsendül Rossini G-dúr 
szonátája, Mozart A-dúr hege-
dűversenye és Britten Simple 
Simphony szimfóniája. A kon-

cert június 22-én, 19 órai kez-
dettel kerül megrendezésre.  
A belépés ingyenes. 
 Az Anima Musicae kama-
razenekar üllői koncertje az 
Üllő Városközpont fejleszté-
se és funkcióbővítő rehabilitá-
ciója című projekt keretében 
meghirdetett funkcióbővítő 
városrehabilitáció témájú és 
KT.Üllő-KMOP-5.2.1/B-2011/01 
kódszámú program/rendez-
vény megvalósítására benyúj-
tott „Az Anima Musicae Ka-
marazenekar bemutatkozó 
hangversenye Üllőn” című KT-
Üllő-KMOP-5.2.1/B-2011/01-06 
jelű pályázat segítségével jö-
het létre. 

Hírmondó

Fodrászat: Szalonunk L’ORÉAL referencia szalon.
•  Személyre szabott és egyéni szolgáltatásokkal várjuk 

a szépülni vágyókat. 
•  Ápoló hajfestékek (INOA, LUO 3D, MAJIREL stb.).
•  Fejbőr- és hajkezelések. Alkalmi kontyok és frizurák.
•  Hajhosszabbítás.
Kozmetika: Arc-, hátkezelések Ilcsi natur termékekkel, 
UV-mentes barnítás.
•  Kényeztető arc-, dekoltázsmasszázs, lávakövekkel is.
•  Arcvasalás, liftingelés, ultrahang, iontoforézis.
•  Fülbelövés.
•  Smink: alkalmi, esküvői, szalagavatóra (min. 3 fős 

csoportnak is), portfolió fotózásra.
Pedikűr, manikűr, műköröm a szépülni vágyóknak 
Gyógypedikűr:  
•  Cukorbeteg, érszűkületes lábak. 
•  Tyúkszem, gombás körmök kezelése.
•  Gyógyító, vagy esztétikai körömprotézis készítése.
•  Benőtt köröm kiemelése, szabályozása SPANGE-val.
•  Talpmasszázs. Külön szobában, teljes diszkrécióval.

Harmónia 
        Szépségszalon

www.szepsegszalonvecses.hu

H
Bejelentkezés: Vecsés, Fő u. 32.    Tel.: 351-319

Fodrászat:
Abonyi Antalné Erzsi mesterfodrász: 06-30/685-5808

Déri Anna fodrász: 06-20/423-5978

Kozmetika: Abonyi Bettina: 06-20/535-3530

Pedikűr: Szőkéné Herczeg Veronika: 06-30/842-0424

Hirdetés

Idén, június 29-30-án kerül 
megrendezésre az immár he-
lyi hagyománnyá vált Üllő Ve-
zér Nap. 
 Az Üllő Vezér Hagyomány-
őrző Egyesület vállalta magá-
ra a szervezést, melyet jelen-
tős részben támogat Üllő Város 
Önkormányzata, továbbá más 
civil szervezetek és testvér ha-
gyományőrzők. Idén a Sport-
csarnok előtti területen kerül 
megrendezésre az esemény. 

 Előreláthatólag lesz gyerek-
foglalkoztató, néptánc, íjászat, 
karikás ostorozás, népi gyógy-
ászat. A pontos programokat a 
plakátokon lehet majd olvasni.
 Aki rendezvényünket segí-
teni, vagy támogatni szeret-
né, várjuk a visszajelzéseket az 
orszaglaszlo@freemail.hu e-mail 
címen.
 Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Ország László
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Napközis élménytábor Üllőn

Dugulás elhárítás, vízvezeték szerelés, fürdőszoba 
felújítás nonstop. Tel.: 06-20/454-8252 

Csontmester (csontkovács) gyógymasszőr! Hívjon, 
hogy ne fájjon! Kezelések már 1000 Ft-tól, háznál is. 
Tel.: 06-30/952-4875 Cím: 225 Üllő Ecseri út 3.  

AUTÓSISKOLA ÜLLŐN! Kresz + CD + Jegyzet 10.000 
Ft-tól, vezetés 2000-2500 Ft/óra, tanfolyamok este és 
hétvégén is. Tel: 06-30/952-4875. www.herajogsi.hu

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-fix szú-
nyogháló napellenző újdonságok. 30 éves tapasz-
talat! Most nyári kedvezmények! Ingyenes felmérés. 
Tel.: 06-30/401-1029.

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

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/320-035
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033
Szent Benedek 
Gyógy szertár: 
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
E-STAR Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ Dél-
pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

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

Iskolák
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax:27/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, 
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059
4. sz. (Templom tér 

2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde:  
29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
és Nevelési  
Tanácsadó: 29/320-023,  
29/321-354 
Vargha Gyula  
Városi Könyvtár: 

29/320-102
Postahivatal: 
29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/320-038
Református 
lelkészi hivatal: 
29/321-340
Evangélikus  
lelkészi hivatal: 
29/350-371

Haverok, foci, kupa

A nyári szünetben, két turnusban és 
korosztályban indít tábort az Üllői 
Diák Sport Egyesület. 
 A gyermekek egész napos felügyelet 
mellett sportprogramokon és ügyessé-
gi játékokon vehetnek részt. A turnu-
sok hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 
délután fél 5-ig tartanak. Első turnus: 
június 25-től június 29-ig, a második 
turnus július 2-tól július 6-ig tart.  
A tábor helyszíne az Üllői Városi 
Sportcsarnok. 
 További információ és jelentkezés: 
Prikrillné Erős Ildikó, telefon:  
06-70/531-02-88 és Buzásné 
Kundermann Rita, telefon:  
06-70/573-59-01.

DSE

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapám  
és nagyapánk, Nyitrai József temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got hoztak és utolsó útjára elkísérték. 
Köszönjük a szívhez szóló búcsúztatást, 
Tündinek, Gábornak és az Alfa W.I.C. 95 
Kft dolgozóinak a lelkiismeretes, segítő-
kész munkát, vigasztaló szavakat.

Sport-  
és szabadidőtábor

Köszönetnyilvánítás

Idén is megrendezik Üllőn a Haver fociku-
pát. Az amatőr labdarúgótornára – ahol ki-
csik és nagyok mérhetik össze tudásukat 

– június 17-én vasárnap, az üllői sporttele-
pen (labdarúgópálya) kerül sor. Reggel fél 
9-től gyülekezhetnek a gyermekek, majd 9 
órától kezdődnek az U7 illetve U9 korosz-
tályos mérkőzések. 
 A díjátadást követően 10.30-tól a felnőtt 
csapatok foglalják el a pályákat. A mérkő-
zések 16.40-kor érnek véget. A meccsek 
közben hetesrúgó verseny is lesz. Díjátadás 
16.40 és 17 óra között. A kupára jelentkezni 
valamint érdeklődni a 06-20/444-8034-es 
telefonszámon, vagy a toth75peter@gmail.
com e-mail címen lehet. 

nfo

Az üllői sportpályán, július 2. és augusz-
tus 10. között heti bontásban, minden hé-
ten más tematikával napközis élménytá-
bort szerveznek a 6-14 éves korosztály 
részére. A tematikus hetek: július 2-6-ig Kí-
váncsi Fáncsi-hét, július 9-13-ig Harry Pot-
ter-hét, július 16-20-ig Micimackó-hét, július 
23-27-ig Tesz-vesz-hét, július 30–augusz-
tus 3-ig Boszorkánykodás, augusztus 6-10-
ig Lovagi hét.  Tervezett programok: úszás, 

angolnyelvi foglalkozás, csapatépítő játé-
kok, akadályversenyek, labdajátékok, kéz-
műves-foglalkozások, horgászat és sok min-
den más, a gyermekek által kedvelt fejlesztő, 
kikapcsoló foglalkozás. A tábor díja tartal-
mazza a napi háromszori étkezést, úszások-
tatást és az összes foglalkozás költségét. 
 További információ: Kőrözsi Emese szer-
vező, telefon: 06-70/365-6432.

nfo

Április 28-a nagy nap volt az 1972-ben vég-
zett 8.b osztály diákjainak, ugyanis ezen a 
napon ünnepelték 40 éves osztálytalálko-
zójukat a Négy Szürke vendéglőben. Sok 
megbeszélnivalójuk volt a rég nem látott 
barátoknak, barátnőknek. Az egykori osztály-
társak felidézték a felejthetetlen iskolás éve-
ket, megemlékeztek osztályfőnökükről, Lé-
nárt Lászlónéról és azokról a társakról is akik 

– sajnos – már nem lehetnek közöttük. Az íz-
letes vacsora elfogyasztása után élő zene biz-
tosította a jó hangulatot, egészen hajnalig. 
 Akik meg tudtak jelenni ezen a jeles na-
pon: Bárdosi Ferenc, Boda Gábor, Béki Miklós, 
Dolsa Ágnes Fetter Ferenc, Fülöp Károly, Hor
váth Ágnes, Kamasz Tibor,Kulcsár Katalin, Kis 
Sándor, Lakatos Magdolna, Magosi Kálmán, 
Mátrai János, Patronj Erzsébet, Takács Mária, 
Véber Julianna

Fülöp Károly
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Nem minden lakó ismeri személyesen a la-
kókörnyezetében illetékes önkormányzati 
képviselőt vagy annak elérhetőségét, ezért 
előfordulhat, hogy nem tudja felvenni a 
kapcsolatot képviselőjével. Az ebből ere-
dő kellemetlenségek elkerülése érdekében 
összegyűjtöttük a képviselők elérhetősé-
geit. A polgármester, az 
alpolgármester és a 
város jegyzője előre 
meghatározott idő-
ben ügyfélfogadást 
tart, a polgármeste-
ri hivatalban. 

Kissné Szabó Katalin Polgármester 
Tel.: 320-011/104 mellék
e-mail: polgarmester@ullo.hu
Szerda 9.oo–12.oo-ig.

Földváriné Dr. Kürthy Krisztina jegyző
Tel.: 320-011/105 mellék
Szerda  9.oo–12.oo-ig

Fehér Imre alpolgármester (6. vk.) 
Tel.: 06-30/948-7811
e-mail: feheri@ullo.hu
Hétfő: 15.oo–17.3o-ig

Füles József (1. vk.) 
Tel.: 06-30/356-4016
e-mail: fules.jozsef@upcmail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Fazekas Violetta (2. vk.) 
Tel.: 06-30/551-9948
e-mail: faviol@freemail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Medvedovszky Béla (3. vk.) 
Tel.: 06-30/476-1375
e-mail: mebebt@monornet.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Kondás Imre (4. vk.) 
Tel.: 06-20/321-9469
e-mail: kondasimre@gmail.com
Kedd 16.30-kor Könyvtár (Vasadi u. 1).

Magyar Istvánné (5. vk.) 
Tel.: 06-20/455-6265
e-mail: icus1970@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Kiss Tibor (7. vk.) 
Tel.: 06-30/256-3941
e-mail: kiss.t@t-mobile.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Udvardi Mátyás (8. vk.) 
Tel.: 06-30/357-7631
e-mail: udvardi.matyas@freemail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Botlik Béla 
e-mail: botlik.bela@ullo 
Előzetes egyeztetés szerint.

Dr. Kövér Tibor 
Tel.: 320-960
e-mail: kovertiibor@freemail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Szendrey Elek 
Tel.: 06-30/552-3345
e-mail: szendrey.elek@freemail.hu 
Előzetes egyeztetés szerint.

Képviselők elérhetősége
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Gyermekrajz-pályázat Üllőn
Az üllői mecénások fontosnak 
tartják, hogy az egészen kicsik is 
megismerjék a művészetekben 
rejlő önkifejezés lehetőségét. 

Hirdetés

Otthoni  
dolgozókat 
keresünk,  
az ország egész területéről. 
(Diákoknak is) Azonnali kezdés!

A munka HOSSZÚ TÁVÚ, kötetlen 

szaktudást nem igényel, MEGBÍZHATÓ, 

kiemelkedő havi bérezés!

Kérje tájékoztatónkat válaszborítékot mellékelve!

Silver Net Hungary Kft. • 1144 Budapest, Rátót u. 18-20.

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
Tanfolyamok „B”, „A”, 
„A korl.”, „A1”, „M”
kategóriákban
Tanfolyam indul: 2012. június 27-én 9.00–17.00 

Nyilvántartási szám:13-0519-05

2012. június 10. (vasárnap) – Gyömrő, Szabadság tér

FŐDÍJ: 100.000 Ft PÁTRIA Takarékszövetkezet bankkártyán

21. Tour de Gyömrő

 

  ELŐNEVEZÉS:
www.gyomroksz.hu/nevezes

TOVÁBBI DÍJAK:
10 db 50.000 Ft
PÁTRIA Takarékszövetkezet  
bankkártyán

1 db MOUNTAIN BIKE
kerékpár és még sok  

értékes tárgynyeremény

Főtámogató:G
yö

M
rŐ VÁrOS TÁMOGATÁSÁ

VA
L!

Szeretettel és nagy tisztelettel köszön-
tött minden kedves vendéget, pedagó-
gust és gyermeket, Nagyné Kékedy Ibo

lya a Mecénás Művészeti Klub elnöke. Majd 
egy pár szóval ismertette az egyesület éle-
tét.  A 2005-ben alakult művészeti klub az-
zal a céllal jött létre, hogy bemutassa a város-
unkban élő tehetséges, napról napra alkotó 
embereket. A mecénások fontosnak tartják a 
tehetségek felkutatását és az arra fogékony 
fiatalok művészetek felé terelését, ezért a 
mecénás klub többek között elvállalta a vá-
ros 5 óvodájának a foglalkoztatását is. 2009-
ben úgy döntöttek, hogy megpróbálják a 
város gyermekeit egy olyan programba be-
szervezni, ahol felkeltik gondolataikat és kre-
ativitásukat, továbbá olyan mozgásteret biz-
tosítanak, ahol ezt a hajlamukat kifejezhetik. 
Így jött létre az első rajzpályázati kiírásuk. 
Mára odáig jutottak – ami őket is meglepte 

–, hogy a 380 pályamű érkezett, ami most az 

Árpád Fejedelem Általános Iskola II. emeleti, 
a kiállításán látható. Beigazolódott az, hogy 
gyermekeink nem közömbösek, és kedvet 
éreznek az effajta érzelmi kifejezésre. 
 Nagyné Kékedy Ibolya a klub nevében 
megköszönte a sok szép alkotást, mert min-
den rajz a maga nemében gyönyörű. Sajnos 
azt is meg kellett említenie, hogy nagyon 
sok ügyes rajzot nem lehetett úgy értékelni, 
ahogy szerették volna, mert a rajzokat má-
solták, ez persze a zsűrizéskor rontotta a raj-
zok megítélését. Ez-
után megköszönte 
a zsűri munkáját, hi-
szen nagyon nehéz 
feladat elé állította 
őket a sok szép alko-
tás. A mecénás klub 
tagjai hiszik és vall-
ják, hogy az óvodai és iskolai nevelés meg-
alapozza az erkölcsi normákat és az élet ne-
héz helyzeteiben is lesz mire támaszkodni 
gyermekeinknek. Megtanulják a közösségi 
életet, a pozitív szabályokat és azt, hogy az 
egyéni érdekeknél is van fontosabb. Nagyné 
megköszönte az óvoda és iskola pedagógiai 
munkáját, mert nélkülük nem érhették volna 
el a gyermekek ezt a teljesítményt.

 A mecénások egy kis műsorral is kedves-
kedtek a megjelenteknek, akik elsőként egy 
verset hallhattak Drapály Dániel előadásá-
ban. Tóth Richárd szintén verssel kedveske-
dett a vendégeknek.
 A Gyöngyvirág téri óvoda apróságai pe-
dig Só meséjükkel vitték el a vendégeket a 
mesevilágba. Sajtosné Öllei Andrea tanárnő 
nyitotta meg a kiállítást. Az elnök asszony 
köszönetét fejezte ki Barna Tibor igazgató úr-
nak, aki helyt adott a kiállításnak. Külön meg-
köszönte Üllő Oktatási Közművelődési és 
Sport Bizottságának, hogy e nemes feladatot 
támogatta.
 Ezt követőn Tóthné Kostyalik Tímea a Me-
cénás Művészeti Klub helyettese, kiosztot-
ta a díjakat. Zárásként pedig a klub elnöke 
megköszönte, a jelenlétet és a türelmet. Díj-
kiosztás után felkérte a vendégeket a kiállítás 
megtekintésére, majd az azt követő vendég-
látásra. Saját kis szlogenjével búcsúzott el a 
vendégektől:
 „Nézzék Hölgyeim és Uraim ezeket a műve
ket és szerezzenek ezek alapján művészi élmé
nyeket. És ha majd innen távozva útjuk másho
vá vezet, vigyék el szívükben az itt kapott lelki 
értékeket.”

Mecénás

Lesz mire  
támasz kod-
ni gyerme-
keinknek
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Kisebb fejlesztések 
a városban 
Egy település, épületeit, közterületeit, útjait és minden egyéb 
önkormányzati tulajdonát építeni, folyama tosan fejleszte-
ni, sokszor javítani, szinten tartani szükséges. Az idő mú-
lásával járó folyamatok ezek, hiszen szükség van az újra, a 
szépre, a jól működőre. Az ember keze csak akkor szo-
rul ökölbe, amikor vandál rongálások miatt kell a szerszám-
hoz – rosszabb esetben a pénztárcához is – nyúlni.    

Házunk táján

Az elmúlt évben, az óvodák udvarán 
telepített füves játszóterületek ön-
tözését, gondozását kutak hiányá-

ban nem lehetett gazdaságosan megolda-
ni. Annak érdekében, hogy a zöldfelületek 
szép és jó környezetet biztosítsanak, folya-
matosan kellene locsolni, lehetőleg a háló-
zati víztől független vízvételi lehetőségről. 
 A képviselő-testület márciusi ülé-
sén döntött arról, hogy az Állomás utcai, 
Gyöngyvirág téri, Templom téri és a Fais-
kola utcai óvodában, valamint a bölcsődé-
ben vízgyűjtőket létesít a szükséges kútfej 
kialakításával, aknával, villamos csatlako-
zással.
 A vállalkozók által leadott árajánla-
tok közül, Dóczi Szilveszteré bizonyult a 
legkedvezőbbnek, amely tartalmazta a 
négy, megfelelő vízmennyiséget biztosí-

tó vízgyűjtő kialakítását és a nyomáskap-
csolóval ellátott jetszivattyúk telepítését.  
A szivattyúk üzemeléséhez, vagyonvédel-
méhez és szereléséhez szükséges a zárha-
tó, állandó elektromos csatlakozással ki-
épített akna is, amit az ipartestület tagjai, 
a helyi vállalkozók alakítanak majd ki. 
 A fentiekben leírt intézményi fejlesztés 
összege mintegy 1 millió Ft.

Szabadidőparkok

Az elmúlt év végén a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, a Rendvédel-
mi Bizottság valamint a Szociális, Egész-
ségügyi és Ifjúsági Bizottság (az önkor-
mányzat közreműködésével), közösen 
kiválasztott és megrendelt 2 darab pik-
nikasztalt padokkal és 4 darab tót padot. 
A vásárlás költségeit a bizottságok saját 
pénzügyi keretükből fizették. 
 A piknikasztalok padokkal a Sport tér 
és az Agyagos szabadidőparkokba lettek 
elhelyezve, továbbá 2 db pad hamarosan 
a katolikus temető elé kerül rögzítésre. 
 A padok és asztalok szakszerű elhelye-
zése, betonba rögzítése a városfenntartá-
si szolgálat és az ipartestület szakemberei-
nek közreműködésével történt.
 A piknikasztalok és a padok elhelyezé-
se tovább növeli az eddig is igen népszerű, 
és látogatott szabadidőparkok komfortját.
 A munkálatok bekerülési összege mint-
egy 350 000 Ft.

Vandalizmus

A Cigri szabadidőparkban ismeretlenek 
megrongálták a játszótéri műanyag csúsz-

dát, a játszótéri kerti csap vízóraakna fede-
lét, darabokra törték a BMX-pálya figyel-
meztető tábláját, sőt a játszótér melletti 
kerítést is tönkretették.
 Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk a 
kihelyezett értékeinkre! A játszóterek lé-
tesítésére jelentős összeget költött önkor-
mányzatunk, és a megrongált eszközök ja-
vítása, pótlása szintén nagy kiadást jelent.
Amennyiben rongálást észlel, kérjük, je-
lezze az önkormányzatnak vagy a polgár-
őröknek, illetve a rendőrségnek.
 Vigyázzunk együtt értékeinkre!

Kiss Tibor VKB elnöke.

Ù A táblarongálás még mindig divat

Ù A víztornyot is rajztáblának nézik

Ù Piknik asztalokkal komfortosabbak a parkok



18 ÜllőiAjánló

Masszázsstúdió
Masszázsok: Frissítő test • Frissítő talp • Alakformáló • Arc 
Ultrahangos zsírbontás  Végleges zsíreltávolítás  
8–12 KEZELÉS 1–2 RUHAMÉRET CSÖKKENÉS

Bejelentkezés: Bozó Bódiné Bayer Ildikó 
06-30/222-0436 • Üllő, József Attila 24.

Karcsúság, szépség, egészség
Heti egy alkalom 40’ és centiméterekkel lehet  vékonyabb!
Vibrációs tréning Flabelos 20’.    1 óra aerobick  
helyett eddzen a flabelosszal és rázza magát formába 
4–6 hét alatt! Az első ingyenes!

Úgy dönt 
megvalósítja 

álmait? 
Legyen 
vonzó és 
egészséges! 

Itt a fürdőruhaszezon!
június 1. –  30.  

ultrahangos zsírbontás  
3000 Ft/alkalom bérletáron!

Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
Tel.: 06-70/325-6247 • Raktár címe: Üllő.

München étkező 
109  000 Ft

Tükrös gardrób
39  500 Ft  

Amszterdam 
3+2+1 dönthető fotellal

215  000 Ft

Kitti  
sarok konyhaszekrény

129  900 Ft

Polly sarok 
116 800 Ft 

Trinity kanapé
54 900 Ft

Santiago 
160 cm + magasítás 

87  900 Ft

akció!

Trixi 3+2+1 
139  000 Ft

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

www.monorivigado.hu • etterem@monorivigado.hu

Tartsa nálunk családi ünnepségeit, céges rendezvényeit! 

Válasszon hideg és meleg sültes tálainkból és kérésére 

házhoz visszük Önnek!

Hétfő Levesek: Csontleves szárnyasgaluskával; Paradicsomleves  
Főételek: Párizsi borda; Idei töklecsó; Petrezselymes natúr csirke; Csabai 
karaj párolt káposztával; Szárazbabfőzelék sült kolbásszal  
Desszert: Diós metélt
Kedd Levesek: Spárgakrémleves; Tarhonyaleves  
Főételek: Feta-sajttal töltött csirkemell; Csirkepaprikás galuskával;  
Majorannás tokány; Sertésborda hentes módra; Húsgombóc kapormár-
tással Desszert: Mákos guba
Szerda   Levesek:  Sertésraguleves; Tavaszi leves  
Főételek: Májjal töltött sertésborda; Csülök-paprikás; Natúr csirke 
almával, camambert-rel sütve; Idei rakott kelkáposzta; Csőbensült 
zöldségek; Desszert: Süti  
Csütörtök   Levesek:  Lencseleves; Sonkás-tejfölös újburgonya 
leves;  Főételek: Zelleres-morzsás pulykamell rántva; Fehérboros 
sertéstokány; Sertés flekken; Vadas marhatokány; Csirkemell fűszeres 
parajlevéllel; Desszert: Piskótakocka gyümölcsöntettel
Péntek Levesek: Babgulyás; Gyümölcsleves Főételek: Lilahagy-
mával, juhtúróval töltött sertésborda; Szegedi gulyás csirke; Sertésborda 
óvári módra; Majonézes tésztasaláta Desszert: Barackos gombóc
Szombat Levesek: Zalai csirkeleves Főételek: Rántott  
csirkecomb; Vörösboros marhapörkölt;  
Rántott gomba; Desszert
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hét



Akciós árak június 4-től 16-ig

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Miklósi 
kolbász

Ft/kg

990,-Pulyka-
szárny

Ft/kg

399,-

Hasa-,  
és toka-

szalonna Ft/kg

399,-

Pulykamell
filé

Ft/kg

1350,-

Bőrös  
császár

Ft/kg

680,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

990,-

Csontos 
csirkemell

Ft/kg

950,-Csirke-
szárny

Ft/kg

550,-

Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-

Egész 
csirke

Ft/kg

590,- Sertés
hátsó-
csülök Ft/kg

650,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

850,-Liba-, 
 kacsaháj 

gyf. Ft/kg

500,-Sertés- 
oldalas

Ft/kg

890,-

Liba-  
szárnytő 

-darabok
 gyf. Ft/kg

299,-Libaszív
gyf.

Ft/kg

399,-



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

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

Tevékenységeink röviden:

 OEP-finanszírozott gyermek és ifjúsági fogászat
 Felnőtt magánrendelés
 Homokfúvás
 Minden típusú fogpótlás, konzerválás
 Szájsebészeti és fogszabályozási konzultáció
 Ultrahangos fogkő-eltávolítás és dentálhigiénia
 Plazmalámpás fogfehérítés

TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Gyömrőn és Monoron 

2012. szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:

Alapfokú képzések
Irodai asszisztens

Irodai feladatok ellátására készít 
fel. (Számítógépes ismeretek, 
gépírás…)    

Gyömrő, Monor

Számítógépszerelő 
és karbantartó 

Gyömrő

Középfokú képzés
Informatikai

rendszergazda 

Jól használható hálózati és hardve-
res ismeretek.   

Gyömrő, Monor

Ügyintéző titkár

Még többet az irodai munkáról. 
Gyömrő

Alapfok: 10. évfolyam illetve 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése. 
Közép és felsőfok: érettségi megléte. 

Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 06-70/60-52--700-as telefonszámon 
a hét minden napján, Gyömrőn személyesen június 22-én (péntek) és 15-18 óra között, 

23-án (szombat) 09-13 óra között a képzés helyszínén: Gyömrő, Szabadság tér 2/b. 
Monoron személyesen június 25-én (hétfő) 15-18 óra között Monor, Kossuth Lajos u. 98.

Szükséges feltételek:

Képzéseink 2 évesek

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Felsőfokú képzés
Pénzügyi szakügyintéző

Széles elhelyezkedési lehetőség.  
Célunk olyan szakemberek képzése, 
akik jártasak lesznek a pénz- és 
hitelgazdálkodási folyamatok 
szabályozásában, pénzügyi 
döntések előkészítésében. 

Gyömrő, Monor

Általános rendszergazda
A szakmáról legmagasabb szinten, 

Gyömrő

Web programozó 
Gyömrő

Médiatechnológus asszisztens
Gyömrő

Monoron nappali tagozat:

Pénzügyi szakügyintéző

Esti tagozat:


