
Üllő város önkormányzatának lapja • 2012. szeptember • XXII. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Városi ünnep

Idén augusztusban is kétna-
pos programon vehetett részt 
üllő lakossága, amelyet a vá-
rosközpontban zajló építke-
zés miatt a sportcsarnoknál 
rendeztek meg a szervezők. 

Augusztus 19. az autók és 
motorok szerelmeseinek tar-
togatott látnivalót, míg a kö-
vetkező napon a nemzeti ha-
gyományoké volt a fő szerep.

Részletek a 3-4. oldalon

  

„ …esküszöm, hogy Magyar-
országot hazámnak tekintem. 
A Magyar Köztársaságnak hű 
állampolgára leszek, Alkot-
mányát és törvényeit tiszte-
letben tartom és megtartom. 
Hazámat erőmhöz mérten 
megvédem, képességeimnek 
megfelelően szolgálom. Isten 
engem úgy segéljen.”  
 Tizenheten tettek állam-
polgársági esküt Üllőn.

Ülésteremből  
jelentjük

Ismét kezdődik 
az iskola!

Egy év a Pity 
pang óvodában

Sportos  
Szombat!

Múlt és jövő  
találkozása

Augusztusi 
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Erdős Csaba 30 éve  
a motorozás megszállottjaÙ

Igazi autókülönlegességeket és virtuóz motorosokat láthatott a közönség

Üllői rendezvények képekben

Ù

Ù

A Kiss Kata Zenekar 
rögtönzött  

táncháza

Radics Gigi elbűvölte a közönségetÙ

A gyerekek a nyári for-
róság ellenére is aktívak 
voltak
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Sokakat vonzottak az autók és motorokÙ
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Az ünnepen történt
Nyári forróság, változatos és színvonalas programok, emelkedett 
és vidám pillanatok – ekképp jellemezhetjük az idei év augusz-
tusi ünnepét, amelyre a lakosság is szép számmal kilátogatott. 

Augusztus 20-ára Üllő Város Önkor-
mányzata szokásosan nagyszabá-
sú ünnepi programmal készült. A 

rendezvénynek rendhagyó módon – a vá-
rosközpontban folyó építési munkák mi-
att – a városi sportcsarnok adott otthont. 
Az igényes környezet lehetővé tette, hogy 
az új helyszínen is a korábbi éveknek meg-
felelő családias, kellemes hangulatú ün-
nepen vegyen részt a település lakossága.
 A műsor 13 órakor Gellér Angelika la-
tin zenével és tánccal fűszerezett zumba- 
fitness bemutatójá-
val kezdődött, majd 
a Mecénás Művé sze-
ti Klub, utána pedig 
a Buborék együt-
tes zenés gyermek-
műsora következett. 
Óriási volt a hőség, 
igazi nyári kánikulá-
ban lehetett részük 
azoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a 

rendezvény e korai szakaszát. Nem kegyel-
mezett a hőség az állampolgársági esküre 
készülődőknek sem. A városi rendezvényen 
tizenheten tettek állampolgársági fogadal-
mat. Az eskütétel után Kissné Szabó Katalin 
polgármester ünnepi beszéde következett, 
majd az egyházvezetők áldása után felszel-
ték az új kenyeret. 
 Ezt követte az Üllő Város Szolgálatáért dí-
jak átadása. A kitüntetést idén Toldi Miklós-
né, az Árpád Fejedelem Általános Iskola volt 
igazgatóhelyettese és Szászik Istvánné, a pol-
gármesteri hivatal munkatársa vehette át. 
   Az ünnepélyes műsor után a Kiss Kata 
Zenekar zenés-táncos produkciója követ-
kezett. Az együttes rockzenével elegyített 
népzenét játszott, majd a fellépés vége 
előtt rögtönzött táncházat rendezett. 
 Kiss Kata és zenekara után Mery White 
énekesnő és barátai léptek a színpadra.
 Az éneket a tánc követte, este fél hét-
től a Mirabell Táncklub fellépését láthat-
ta az egyre gyarapodó közönség. A klub 
gyermek-, junior- és ifjúsági csoportjai a 
lévai Látványtánc Európa-bajnokság után 

– ahonnan egy-egy bronz-, ezüst- és arany-
éremmel tértek haza – először léptek fel az 
üllői közönség előtt. 
 Fél nyolckor lépett színpadra a ren-
dezvény sokak által várva várt vendége, a 
2012-es év Megasztár győztese, Radics Gigi. 
Ekkorra már a nap sugarai is vesztettek ko-
radélutáni erejükből, a hőmérséklet is el-
viselhetőbbé vált. Talán ennek is köszön-
hető, hogy Radics Gigi fellépésére teljesen 
megtelt a színpad előtti tér. 

 Az esti tűzijátékot még a megasztár 
győztesének fellépésénél is nagyobb ér-
deklődés kísérte. Addigra már az egész 
parkoló és a csarnok előtti füves placc is 
jócskán megtelt látogatóval. 
 A városi rendezvény este tizenegy óra-
kor, utcabállal ért véget. 

Varga Norbert 

Köszönjük a segítséget a szervezők-
nek, a közreműködőknek, a rend fenn-
tartásában részt vevő rendőröknek és 
polgárőröknek, a rendelkezésre álló 
tűzoltóknak. Valamint köszönjük az ön-
zetlen felajánlásokat a támogatóinknak 
és mindazoknak, akik bármilyen módon 
hozzájárultak a városi ünnep méltó meg-
rendezéséhez és lebonyolításához. 

Üllő Város Önkormányzata

Az augusztus 20-ai városi ünnepség 
egyik színfoltja az állampolgársági eskü 
letételének szertartása volt.
 Azoknak a külhoni magyaroknak, aki-
ket kérelmükre Magyarország köztár-
sasági elnöke honosított, a település 
polgármestere előtt kell, hogy esküt te-
gyenek, csak ezáltal válnak magyar ál-
lampolgárrá.
 Az eskütételre megjelent 12 felnőtt 
és 5 gyermek, akik mély átéléssel hall-
gatták a polgármester asszony szívbe-
markoló szavait. Többen népi viseletben 
tisztelték meg ezt a különleges alkalmat.  
Igazán megható volt látni azt, hogy az 
eskü szavainak kimondásakor sokuknak 
könny szökött a szemébe. Számunkra a 
magyarság érzése egy megszokott álla-
pot. Nekik, akik a történelem viharai so-
rán a szívükben mindig is magyarok vol-
tak, ez az ünnepség mást, sokkal többet 
jelent: a több évtizedes hányattatás után 
Magyarország hivatalosan is polgáraivá 
fogadta őket. 

Ladányi Ágnes, Hatósági irodavezető

Köszönetnyilvánítás

Állampolgársági eskü

Ù

Ù

Radics Gigi 
fellépésére 

teljesen meg
telt a színpad 

előtti tér

Kissné Szabó Katalin a nemzet összetartozásának fontosságáról is beszéltÙ

Ù
Ù

Toldi Miklósné – Üllő Város Szolgálatáért díj

Szászik Istvánné – Üllő Város Szolgálatáért díj
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Hatalmas várakozás és egyben készülődés előz-
te meg az augusztus 19-i II. Üllői Tuning Talál-
kozót. Az előző év sikerén felbuzdulva a szer-
vezők – vagyis a 29-es körzet Tuning Klub 
(Gál László és Engler Ádám) és a Craetive De-
sign (Konyecsni Dóra és Halassy Zoltán) – egy ki-
csit jobbat, többet igyekeztek nyújtani a rész-
vevőknek és látogatóknak egyaránt. 

A rendezvény színvona-
la most sem hazudtolta 
meg önmagát. Az idő-

járás kegyes volt, a programok 
pedig egyik ámulatból a má-
sikba ejtették a lelkes közön-
séget. A kilátogatók közel 160 
autót tekinthettek meg a sport-
csarnok előtti területen, köz-
tük olyan különlegességeket is, 
mint a jubileumi kiadású Chev-
rolet Corvette Sting Ray, az 

1962-es Ford T. Bird vagy akár 
a Miximo nem csak látványos, 
de kellemes hűsülést biztosí-
tó koktélbuszát is. A szebbnél 
szebb „műtárgyak” leparkolása 
után hangnyomás mérésekkel 

és szépségversenyekkel, majd 
látványos autó limbóval mele-
gítettünk. Ez utóbbi szám egyik 
kiemelkedő csoportja a Honda 
alakulat volt, akik 16-an férkőz-
tek be egy leengedett gumik-
kal gördülő járgányba. A gumik 
végül le is fordultak a felnik-
ről, majd az utasok elégedet-
ten nyugtázták a megroppant 
kipufogórendszert, de átfértek 
az erősen leengedett léc alatt a 
szurkolók nem kis örömére! Ez 
a látvány meghozta az adrena-
lin utáni vágyat, aminek kielé-
gítésére egyetlen percet sem 
kellett már várni.
 A drift- és egyben mo to-
rospályán már reggeltől zúg-
tak a gépek. Egyszerre mutat-
koztak be a jövő kis tehetségei: 
Oláh Barnabás és Halassy Dá-
vid (Talmácsi Motorsport), Gye-
nis Áron és Gyenis Gábor (NGH 
team), Laczkó Máté, a MAMI-
kupa arca és Sebestyén Péter, a 
MotoGP-n 125 cm3-ben is be-

mutatkozó pilótánk. De nem 
csak motoroztak, az érdeklő-
dőket próbakörre vitték, a na-
gyobbakat tanítgatták is a 
biztonságos motorozás forté-
lyaira, sőt Sebipeti hozott egy 
a Honda által támogatott mo-
torszimulátort, melyen életsze-
rűen lehetett kipróbálni a köz-
lekedési helyzeteket.
 Ezt követően Erdős Csabi 
és csapata lepte meg a közön-
séget látványos és akrobati-
kus stunt technikájával. Sajnos 
a pálya adottságaiból adódó-
an több, a világon egyedülál-
ló trükkjüket nem sikerült be-
mutatni, de így is döbbenetes 
show-elemeket mutatott be 
az egyre lüktetőbb forróság-
ban. De ez a forróság kell, hogy 
égjen a gumi. Nem de?! Csa-
bi felkente a pályát, hát jöhet-
tek a drifterek! Elsőként Földe-
si István mutatkozott be fekete 
BMW-vel és rendesen felírta a 
hárombójás pályát. Az első le-
pukkant szett után sorban jöt-
tek és egymásra is licitáltak a 

fiatalok, már-már az idegek 
határait súrolva. Kandesz ba-
rátunknak (VFTS) egy első ba-
los lámpája, nekünk pedig egy 
kordonunk bánta az adrena-
lindömpinget, de a látvány ön-
magáért beszélt.
 A driftek után pályakarban-
tartás, majd ismét gyermekmo-
torozás, a másik oldalon pedig a 
díjazottak honorálása követke-
zett. Többek között Kissné Sza-
bó Katalin polgármester átadta 
a város által megítélt legszebb 
autónak járó trófeát. Végezetül 
elmondható, hogy ismét egy 
igen szép és emlékezetes napot 
zártunk. Köszönet mindazok-
nak, akik segítették munkánkat 
és tettek-e benzingőzzel telített 
nap szépségéért. A tuning talál-
kozó szervezői ezúton fejezik ki 
köszönetüket a II. Üllői Tuning 
Találkozó támogatóinak: az üllői 
önkormányzatnak, az Üllői Vá-
rosüzemeltető Kft.-nek, a Ciara 
Kft.-nek, az R-Creative Bt.-nek 
és a Gaál Autó Kft.-nek.

A szervezők

A kilátogatók közel 
160 autót tekinthet
tek meg a sportcsar
nok előtti területen.

Augusztusi 
tuningshow

Kissné Szabó Katalin adja át a legszebb  autóért járó díjatÙ

„A limbó-hintó nem ócska taxi” – Fenyő Miklós után szabadonÙ
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Tüdőszűrő  
vizsgálat Üllőn
A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is 
megszervezésre kerül településünkön a térí-
tésmentes tüdőszűrő vizsgálat. Ebben az év-
ben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat Közép-magyarországi Regionális 
Intézetének regionális tisztifőorvosa nem ren-
delte el a kötelező tüdőszűrő vizsgálat végre-
hajtását, ezért a részvétel csak ajánlott.
 A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 
időbeni felismerésére, ezért kérjük, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a szűrésen.  
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat, TB-kár-
tyájukat, valamint az előző évben kapott tü-
dőszűrő igazolásukat hozzák magukkal!

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

Üllő Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete nyári ülését augusztus 16-án 
tartotta. További információkat olvashat-
nak a város honlapjáról letölthető bizott-
sági és testületi ülések jegyzőkönyveiből 
(www.ullo.hu).
 A képviselő-testület döntött a Malom 
utca–Dózsa György utca sarkán létesü-
lő gazdasági-szolgáltató házban lévő 50 
négyzetméteres üzlethelyiség bérbeadá-
sáról. Az önkormányzat által kiírt pályá-
zaton Kálmán Zsolt és Kálmánné Mészáros 
Zsófia nyerte el a bérleti jogot. A szolgál-
tatóház megépülését követően a nyertes 
pályázók büfét üzemeltethetnek majd az 
üzletben.

 Meghosszabbította a képviselő-testü-
let a Régió Lapkiadó Kft.-vel az Üllői Hír-
mondó kiadására megkötött szerződést. 
A testület döntése szerint 2013. december 
31-ig a kiadó készíti az üllői önkormányza-
ti lapot. 
 A képviselők elfogadták a lakossági jár-
daépítésre beérkezett pályázatokat, majd 
döntöttek a Hosszúberek utcai buszváró 
telepítéséről. A munka elvégzésével a Mé-
dia Vendor Kft.-t bízta meg a testület. 
 A képviselő-testület augusztusi ülésén 
módosította az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló rendeletét. 

Almási Adrienn, ügyintéző

Ülésteremből jelentjük

Tüdőszűrés helye: 
Közösségi  Ház, 2225 Üllő, Gyömrői út 24. 
Tüdőszűrés ideje: 
2012. október 3-tól 2012. október 30-ig
Nincs szűrés: 2012. október 22. (hétfő) 
pihenőnap,  2012. október 23. (kedd) ün-
nep, 2012. október 27. (szombat) munka-
nap.
 Hétfő, szerda: 11.30-tól–17.30-ig, kedd, 
csü törtök, péntek: 8.00-tól–13.30-ig.

Felhívás

Ù

Hirdetés

Üllő Város Önkormányzata pályáza-
tot írt ki Közösségi Központ és Vargha 
Gyula Városi Könyvtár igazgatói felada-
tok ellátására. A részletes pályázati ki-
írás megjelent a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.
hu) valamint olvashatják városi honla-
punkon, a www.ullo.hu weboldalon.

Álláspályázat 
Katasztrófavédelmi 
tábor gyerekeknek 
A polgármester asszony és a képviselő-
testület 40 ezer forintos támogatásával 
egy nagyon jó hangulatú, sok élményt adó 
táborban vehettek részt az üllői gyerme-
kek Szigetszentmiklóson. A tábor résztve-
vői: Körözsi Kristóf 8.z, Bambach Bernadett 
8.z, Schaffer Tamás 7.a, Nemes Zoltán 6.a.
 Köszönjük a lehetőséget!

Balázsné V. Gizella
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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

Hirdetés

Ismét kezdődik az iskola!
A nyár beköszöntével gyermekeink és a szülők figyel-
mét új, a megszokottól eltérő veszélyekre hívtuk fel. Ősz-
szel, ismét itt a változás, hiszen kezdődik a tanítás. 

Gyermekeink a nyári szünidő ideje 
alatt általában későn ébredtek és 
későn is feküdtek le. Ennek köszön-

hetően az első hetek az iskolában igen ne-
hézkesen indulnak, hiszen a késői elalvás-
hoz már a korai kelés társul. Leginkább a 
szülőket bátorítjuk arra, hogy ha tehe-
tik, kisebb gyermekeiket néhány hétig kí-
sérjék el az iskolába! Kérjük az autósokat, 
hogy ne csak az iskolák környékén legye-
nek óvatosabbak az átlagnál, de ebben az 
időszakban lakott területen belül is körül-
tekintőbben vezessenek!  
 A nyári szünetben, optimális esetben, 
gyermekeink azokkal tartották a kapcso-
latot, akikkel jól érezték magukat, akikkel 
hosszabb ideje barátkoztak és akiket a szü-
lők is ismernek. Az iskola kezdetével ez is 
megváltozik, hiszen nem csak osztálytár-
saikkal, pedagógusaikkal kénytelenek 5-6 
órát eltölteni, hanem az iskola tágabb kö-
zösségével is. Az előző tanévekben több-
ször tudósítottak a média munkatársai 
olyan szomorú eseményről, ahol az elköve-
tő és az áldozat is egy iskola tanulói voltak. 
Az iskola tágabb közösségében, vagy akár 
az osztályban is fellelhetőek az úgyneve-
zett agresszorok. Ezek a gyerekek nagyon 
rövid idő alatt ki tudják választani azokat a 
társaikat, akikkel kisebb-nagyobb csínyte-
vést – amely a bűncselekmény fogalmát is 
kimerítheti – el tudnak követni és azokat is 
akik ellen ezeket a csínytevéseket elkövetik.   
 Ezekről a jelenségekről beszélni kell, 
sőt ennél többet kell tenni, ha a csínytevés 
szabálysértéssé, vagy bűncselekménnyé 
fajul. Amennyiben ezekben az esetekben 
nem történik semmi, jótékonyan elhallgat-
juk az esetleges felelősségre vonást, az el-

követők úgy érezhetik, hogy velük szem-
ben tehetetlen a közösség, tehetetlenek a 
tanárok és a hatóság is, vagy azt gondol-
hatják, hogy amit tettek az nem bünteten-
dő, nem helytelen. Ugyanezt érezheti az 
áldozat is, ha nem kap segítséget tanárai-
tól, társaitól. Ilyenkor segítséget vár, várna 
szüleitől is. Nem biztos, hogy el meri mon-
dani mi történik vele nap mint nap az isko-
lában. Biztosítsunk gyermekeinknek kellő 
figyelmet otthon, hallgassuk meg élmé-
nyeiket. Ne legyen számunkra természetes, 
hogy nincs otthon mondanivalója, nem 
akar a családdal közös programokon részt 
venni. Ha feltűnően megváltozik gyerme-
künk magatartása fokozottan figyeljünk rá, 
próbáljuk kideríteni annak okát. Ne fogad-
juk el, hogy zárkózottá válik és érdektelen 
a külvilág iránt. Ne fogadjuk el, hogy leg-
jobb barátjává a számítógép vált, hiszen 
a megváltozott technikai környezet is és a 
magányosság is számos veszélyt hordoz.
 Néhány tanáccsal szeretnénk segíteni a 
szülőket, családokat, hogy útmutatást ad-

junk e nem kis kihívásnak tűnő megfele-
lésben.

Mi az, amire jó, ha felhívják gyermeke-
ik figyelmét? 
Fontos, hogy tartsák be a biztonságos köz-
lekedés szabályait. Amennyiben sérelem 
éri őket az iskolában, vagy az iskolán kívül 
társaik részéről, minden esetben mondják 
el szüleiknek és/vagy tanáraiknak. Nyugod-
tan keressék meg az iskola rendőrét, akinek 
elmondhatják a történteket. Értékeikkel ne 
hivalkodjanak, ne dicsekedjenek, azokat ne 
adják oda senkinek. Erőszak esetén tart-
sák szem előtt, hogy testi épségük fonto-
sabb értékeik védelménél. Vészhelyzetben 
kérjenek segítséget társaiktól, felnőttek-
től. Tartsák be a biztonságos internetezés 
szabályait, ne adják meg nevüket, címüket, 
személyes adataikat. Ismerjék a segélyhívó 
telefonszámokat. A legfontosabb telefon-
számokat véssék emlékezetükbe, a mobil 
nem biztos, hogy mindig kéznél lesz.

Mi az, amit jó Önnek is tudnia? 
Amennyiben gyermeke sérelmet szenved 
és azt elmondja, a sérelem mértékét fi-
gyelembe véve, tájékoztassa osztályfőnö-
két és/vagy a rendőrséget. Figyeljen arra, 
gyermeke hová, kivel megy, mikor ér haza. 
Nem árt, ha tudja gyermeke barátai és szü-
lei nevét, lakcímét, telefonszámát. 
  
Mi az, amit mi a fentieken kívül fontos-
nak tartunk? 
 A kölcsönös bizalom elérése és fenntartá-
sa, amelynek érdekében szakítsanak min-
den nap időt egy meghitt beszélgetésre 
gyermekükkel, függetlenül életkoruktól, 
legyenek akár óvodás korúak vagy láza-
dó tinik.
 Fokozott figyelmet igényel az első osz-
tályba induló kisiskolás!

Monori Rendőrkapitányság

Ù Az üllői iskolában is becsengettek
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Napközis tábor  
a katolikus plébánián
A tavalyi évben a szokásos két Nógrád megyei táborunk mellé kísérletképpen, de 
hagyományteremtő jelleggel, napközis tábor szerveződött a plébánián. A visz-
szajelzésekből ítélve olyan jól sikerült, hogy idén a folytatás mellett döntöttünk. 

Az előzetesen tervezett he-
lyek hamar elfogytak, s 
csak jelentkeztek és je-

lentkeztek a gyermekek. A napi 
jelenléti ívnek köszönhetően 
számszerűsíteni tudjuk az ada-
tokat, több mint félszáz tanuló, 
óvodás vette birtokba augusztus 
első hetében az üllői plébániát. 
 Voltak olyan napok, amikor 
helyben maradtak a résztvevők, 
s voltak olyanok, amikor más 
helyszínen kerültek megrende-
zésre a programok, mivel igye-
keztünk sokszínű, mindenre ki-
terjedő kínálatot biztosítani a 
táborlakóknak.
 Hétfőn és a többi nap kez-
detén kíváncsian várták a gyer-
mekek, vajon mi lesz a reggeli?  
Az egyházközség tagjainak se-
gítségével minden nap bőséges 
ellátásban részesültek a jelenle-
vők. Érdeklődésük a reggelin túl 
arra is kiterjedt, hogy milyen iz-
galmas programokra számíthat-
nak. A hét első napján csopor-
tokra osztottuk a gyermekeket, 
majd forgórendszerben külön-
böző kreatív és egyéb foglalko-
zásokon vettek részt. Így sok pa-
pírsárkány, karkötő és nagyon 
szépen megfestett kép készült. 
Volt egy csapat, akik a temp-
lomba vonultak, és a rózsafüzér 
imádságával ismerkedtek meg. 
A harmadik egység sportverse-
nyen mérte össze tudását, ügyes-

ségét. Akik kimaradtak társasoz-
hattak, énekeket tanulhattak.  
Délután a sport kapott nagyobb 
szerepet, de emellett is megma-
radt a választás lehetősége.                                                                               
 Kedden a Dóra-majori ke-
rékpártúra napjára ébredtünk. 
Már kora reggel lelkes biciklis-
ták találkoztak a templom előtt. 
A szabályok ismertetése után el-
indultak a kerekesek. A későn ér-
kezőket, illetve a legkisebbeket 
személygépkocsi szállította a cé-
lig. Az állatok megtekintése után 
kedves meghívásnak tettünk ele-
get a kutyapanzióban. Tibor bá-
csi és családja leste a gyerekek 
kívánságait. A kutyák megtekin-
tése után, birtokba vették a fiata-
lok a mászókát, ahonnan alig le-
hetett lecsalogatni őket. A nap 
folyamán még arra is volt idő, 
hogy számháborúzzunk, szalag-
keresőt játsszunk. Minden év-
ben nagy sikert arat a cukorkake-
reső feladat, ami szigorúan csak 
a kötélhúzás után következhet. 
Idén is bebizonyosodott, hogy a 
gyermekek vagy nagyon erősek, 
vagy nagyon sokan vannak, mert 
gyorsan elhúzták az egyre gyara-
podó felnőttek, szülők csapatát. 
 Szerdán kissé fáradtan érkez-
tek a táborba a diákok. A lányok 
legnagyobb örömére újabb kar-
kötők készültek. Míg a fiúk in-
kább a gyertyaöntés mellett 
döntöttek. A tábori foglalkozá-

sokra jellemző volt, hogy kre-
atívan minden anyagot igye-
keztünk felhasználni, így az 
összegyűjtött WC-papír gurigák-
ból képet gyártottunk, a mara-
dék anyagokból bábokat. Nem 
maradhatott el a rózsafüzér el-
imádkozása sem. Aki engedélyt 
kapott rá megszólaltathatta a 
templomi orgonát is. Mindemel-
lett lehetőség nyílt újabb játékok 
kipróbálására is például: árnyék-
fogó, diótörés. Sőt a legkiseb-
bek Marika néni meséit hallgatva 
kaptak új erőre. 

 Csütörtökre budapesti kirán-
dulást terveztünk. Reményked-
tünk benne, hogy az időjárás 
kegyes lesz hozzánk, és tulajdon-
képpen egy szavunk sem lehe-
tett az előző évhez képest, ami-
kor csak arra esett az eső, amerre 
mi mentünk, míg most ragyogó-
an sütött a nap. Már kora reggel 
mosolygós gyermekekkel és fel-
nőttekkel telt meg az üllői állo-
más. Utunk során eljutottunk a 
Parlamentbe, majd a Margit-szi-
getre, ahol a játszóteret birtokba 
vették fiataljaink. Sétánk közben 
sok érdekességet hallottunk az 
Országházról, az idegenvezető 
külön megdicsérte csoportunkat.  
A Budai Várban éppen az őrség-
váltásnak lehettünk szemtanúi, 
ami szintén érdekes színfoltja 
volt napunknak. Sőt a következő 
program is izgalmas volt, mivel a 
Mátyás templom megtekintése 
után csoportunk elszakadt részét 
is meg kellett keresni. Szerencsé-
re mindenki megtalálta a hoz-
zá tartozó felnőttet. Ezután kissé 

már fáradtan érkeztünk a sziget-
re, de a legkitartóbbak még foci-
meccset is vívtak egymással. Má-
sok csak a hintákat, mászókákat 
próbálták ki. A nap zárásaként 
átbuszoztunk a városon, majd a 
vasúti szolgáltatásokat igénybe 
véve utaztunk Üllőig.
 A hét utolsó napjára is sok 
érdekesség maradt. A megszo-
kott kézműves- és sportfoglal-
kozásokon üveget festhettek, a 
csütörtöki utazás kapcsán pe-
dig koronát készíthettek a gyere-
kek. Nagy sikere volt a templom-
torony megmászásának is. Még 
az idősebb korosztály is vette a 
bátorságot, s felmerészkedett a 
magasba. A templomhoz kap-
csolódóan lehetőségük nyílt a 
résztvevőknek hitük megélésére, 
elmélyítésre, imádságra, lelkük 
építésére. A hét zárásaként min-
denki elmondhatta, leírhatta, ho-
gyan érezte magát. Úgy gondo-
lom, hogy a sok mosolygós arc, 
csillogó tekintet arról árulkodott, 
hogy tartalmas, eseménydús, 
örömökben gazdag tábor része-
sei voltak.  A levelek és rajzok, 
amelyeket a tábor zárásaként ad-
tak a gyermekek a felnőtteknek 
ugyancsak erről tanúskodnak:
 „Ami a legjobban tetszett az 
a rózsafüzér volt, a templomto-
rony megmászása, illetve az or-
gonán való játszás. Ja és a sok 
sütemény, gyümölcs, amivel az 
idős nénik megleptek minket.”
 Egy fiú a következőket mond-
ta: „Nekem legjobb élményem a 
számháború volt”.
 „Nagyon jó volt az egész 
program, nem volt olyan, hogy 
ne lett volna jó.”
 „Jól éreztem magam, más-
kor is jönnék szívesen.  A szerve-
zők nagyon jól kitalálták a prog-
ramokat, így a tábor 5 napja 
nagyszerű volt. A kirándulások is 
szuperek voltak. Sirály volt a nap-
közis tábor”.
 Egy leány szavaival élve: „Sok 
köszönettel tartozunk Kornél 
atyának, de elsősorban a jó Isten-
nek. Ezt csak úgy tehetjük meg, 
hogy rendszeresen megyünk a 
szentmisére.”
 Végül megköszönjük mind-
azok önzetlen felajánlásait, mun-
káját, segítségét, akik nyári prog-
ramjaink sikereihez hozzájárultak, 
egyben reméljük, hogy jövőre 
még többen részesei lehetnek 
ennek az élménynek!

A szervezők nevében: Gavallér Orsolya

A sok mosolygós arc, 
csillogó tekintet arról 
árulkodik, hogy tar
talmas, eseménydús, 
örömökben gazdag 
tábor részesei voltak.

Jól érezték magukat a gyerekekÙ
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„A választóim tudják, hozzám 
bizalommal fordulhatnak”
Udvardi Mátyásnak a 2006-os választások után 2010-ben 
is bizalmat szavazott a lakosság. A 8. választókörzet képvi-
selője a Fidesz-KDNP jelöltjeként szerezte meg mandátu-
mát. Megválasztása óta a Rendvédelmi Bizottság elnöke. 

A 2006-os választáshoz hasonlóan 
2010-ben is az átlagosnál több sza-
vazatot kapott és ismét ön lett a vá-

lasztókerület képviselője. Mi a sikerének 
a titka?
 – Szó sincs titokról. Úgy gondolom, 
hogy a megelőző négy év munkáját ismer-
ték el a választók azzal, hogy ismét bizal-
mat szavaztak nekem. Számomra fontos a 
személyes kapcsolattartás és az, hogy köz-
vetlenül az emberek érdekeit képviseljem.  
A választóim tudják, hozzám bizalommal 
fordulhatnak, mindig igyekszem a felme-
rült problémáikat, kéréseiket maradéktala-
nul megoldani.

– Jó, hogy mindig a maximumra törekszik, 
gondolom ezt a tulajdonságát a Rendvé-
delmi Bizottság elnökeként is tudja ka-
matoztatni. Egyébként elégedett az üllői 
rendvédelemmel?
 – Azt nem mondhatom, hogy elége-
dett vagyok, mert mindig lehet és kell is 
újítani, csiszolni a dolgokon. Az előző évek 
alatt folyamatos fejlődésen ment keresztül 
a polgárőrség. A 2010-es elnökváltás után 
még hatékonyabb lett a működésük. A ta-
gok szabadidejüket feláldozva, fizetség nél-
kül végzik a feladatukat. Nyilvánvaló, hogy 
azok a lakosok, akinek gondjuk volt, például 
egy betörés miatt, nem így élik meg a hely-
zetet. De egy ekkora településen nem állhat 
minden utcasarkon rendőr vagy polgárőr. 

– Ön szerint hosszú távon is elvárható 
ezektől az emberektől, hogy honorárium 
nélkül ugyanolyan lelkesedéssel és kitar-
tással végezzék a munkájukat? 
 – Civil, dolgozó emberekről van szó, 
nem kívánhatjuk, hogy főállásuk rovására 
végezzék munkájukat, de higgye el, kellő-
en elhivatottak a feladatuk ellátásához. Ezt 
bizonyítja, hogy 2006. óta a létszámuk év-
ről évre növekszik. Ügyeleti telefonszámot 
működtetnek a nap 24 órájában a lakossági 
bejelentések fogadására. A rendezvények 
biztosításától kezdve a családi veszekedé-
sek elsimításáig, kiskorúak hazakíséréséig, a 
munkájuk igen sokrétű. Működésükhöz az 
önkormányzat jelentős anyagi segítséget 
nyújt. Ezen kívül pályázni is szokott az egye-
sület, többször nyert is. Például ilyen pályá-

zati összegből sikerült új egyenruhát vásá-
rolniuk. Jelenlétük megnyugtató a város 
közössége számára. 

– A polgárőrség után a rendőrségről is be-
szélnünk kell, hiszen ők a fő rendfenntar-
tó erők a városban. Milyen a közbizton-
ság ma Üllőn?
 – Tudom, hogy a lakók arra panaszkod-
nak, hogy kevés a rendőr a városban. Ez így 
igaz. Az önkormányzat az erejéhez mér-
ten ezen úgy próbál segíteni, hogy a kör-
zeti megbízottak mellett, szabadidős rend-
őröket is foglalkoztat. Ezáltal minden nap 
rendőrök járják Üllő utcáit és vigyázzák a 
rendet. A megnyugtató megoldást viszont 
abban látnám, ha Üllőn is működhetne ön-
álló rendőrőrs. Mindent összevetve úgy 
értékelem, hogy javul a közbiztonság, a 
rendőrség és a polgárőrség adatai is ezt tá-
masztják alá. 

– A rendvédelem mellett igen fontos te-
rülete a tevékenységének a környezetvé-
delem.  Ezzel kapcsolatban a közelmúlt-
ban megszületett egy rendeletmódosítás 
az avarégetésről, ami az ön nevéhez köt-
hető. Hogy látja, eredményes az új szabá-
lyozás?
 – Feltétlenül pozitívnak értékelem az 
új szabályozást, hiszen Üllőn évek óta sok 
gondot okoz a rendszertelen égetés és füs-
tölés. Hogy ennek a problémának a végé-

re járjunk, kérdőíveket küldtünk ki minden 
lakó részére, amelyben alternatívákat aján-
lottunk fel az égetési időpontokra. A téma 
közérdekű fontosságát jelezte, hogy mint-
egy hétszázan küldték vissza a kérőíveket.  
A kiértékelést követően az az eredmény szü-
letett, hogy heti egy alkalommal lehet csak 
égetni, megszűntetve ezzel az eddig enge-
délyezett hétvégi füstölést. Köszönet a la-
kosságnak, amiért ilyen aktívan részt vettek 
a döntéshozásban, e kérdés megoldása a 
választási programomban is szerepelt. Egy-
ben köszönöm Virág Andrea aljegyző asz-
szonynak és a munkatársainak a segítséget, 
amivel előremozdították a probléma meg-
oldását.  

– Milyen megvalósítandó célokat, felada-
tokat lát a jövőre vonatkozóan?
 – Nagyon fontos és sürgős feladat, 
hogy a lakóparkban megoldjuk a közvilágí-
tást és az utak járhatóvá tételét.  A város-
ban összesen 26 utca kapott szilárd burko-
latot, de ezeket folyamatosan karban kell 
tartani, másképp tönkremennek. A körzet-
ben probléma a belvíz elvezetése. A 6-os 
elvezető árokban nyáron pang a víz, bü-
dös van, patkányok tanyáznak a környéken. 
Erre is költeni kell. Az állomás mellett a régi 
gyáli csatornával ugyanez a helyzet. Igaz, 
hogy az nem önkormányzati terület, de a 
kezelője pénzhiányra hivatkozva nem tart-
ja rendben. A Gyöngyvirág téri óvoda előtt 
nagyobb parkolóra lenne szükség, hogy ne 
a környékbeli lakók portája előtt parkolja-
nak az autók. A környezetvédelemre is sok-
kal több pénzt fordítanék. Igaz, hogy a te-
lepülés az erejéhez képest sokat költ, de 
sajnos a probléma megoldásához ez is ke-
vés. Egyre több panasz érkezik a hivatalhoz 
az elhagyatott porták és a hangos zene-
hallgatás miatt. A lakóparkban is sok telek 
van, amelyet nem tartanak rendben a tulaj-
donosok. Rengeteg esetben végez az ön-
kormányzat kényszerkaszálást, az erre köl-
tött pénzek is a település költségvetését 
terhelik. A rendvédelmi bizottságban fel-
vetettem, hogy legalább két új közterület-
felügyelőre lenne szükség a hatékonyabb 
feladatellátáshoz.  

– Ha a várost egészében nézzük, mire len-
ne még szüksége a lakosságnak?
 – Felsorolás helyett csak két fontos dol-
got emelnék ki. Nagy az igény egy új és kor-
szerű piacra, illetve a városközpontban az 
étterem helyett inkább egy modern műve-
lődési központot kellett volna kialakítani. 

Varga Norbert

Udvardi Mátyás, a 8. választókörzet képviselőjeÙ
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„Nyitott szemmel  
járom a települést”
Szendrey Elek a 2010-es önkormányzati választást követően a Fidesz-
KDNP listájáról a párt által összegyűjtött töredékszavazatok alapján 
került a képviselő-testületbe. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság illetve az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági bizottság tagja. 

Szendrey Elek képviselő

H ogy látja, miben különbözik egy 
listás képviselő feladata az egyé-
ni körzetben mandátumot szerző 

képviselőétől? 
 – Van aki viccesen megjegyezte már, 
hogy olyan ez, mintha az enyém lenne az 
egész város. Majdnem minden választóke-
rületben részt veszek a különféle beruhá-
zásokon. Ez részben a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságban végzett 
munkámnak köszönhető. Az utcák meg-
építésekor például az összes tájékozta-
tón részt vettem, majd a kivitelezés alatt 
a munkabizottság tagjaként dolgoztam. 
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy beleszó-
lok mások feladatába, de ha megkérnek, 
hogy egy beruházás ellenőrzésén vegyek 
részt, akkor természetesen vállalom, bár-
mely körzetben is legyen az a munka. Eb-
ből következik, hogy bár egyik körzet sem 
az enyém, mégis egy kicsit mindegyikért 
felelős vagyok.

– Biztosan van olyan része a városnak, 
ami a szíve csücske. 
 – Tulajdonképpen az egész város az. 
De ha választanom kellene, akkor az 1. vá-
lasztókörzetet mondanám. Itt lakom, isme-
rem a területet, és engem is ismernek az 
emberek. Amikor a Damjanich utca épült 
2 hónapon keresztül minden nap órákat 
töltöttem az építkezésen. Évek óta részt 

veszek a körzet járdaépítési akciójában is.  
Ezalatt fél kilométer járdaszakasz meg-
építésében segítettem. Ha szükséges sze-
mélyesen megyek és lemérem a járdasza-
kaszt, segítek kitölteni a megrendelőlapot 
és leadom az önkormányzatnál. Bizonyos 
esetekben így kell eljárni, mert például az 
idősek nem mindig tudják egyedül intézni 
az ilyen ügyeket. Az 1-es körzetben részt 
vettem a BMX-pálya megépítésében, és az 
én segítségemmel aszfaltozták le a Wes-
selényi utcánál található buszmegállót is.  
A Kistemető utcában a szikkasztó árkokat 
csináltuk meg.

– Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy 
igen aktív résztvevője Üllő életének.   
 – Nézze, nyitott szemmel járom a tele-
pülést és a kerékpárról könnyebben ész-
reveszem ezeket a dolgokat, mintha autó-
val járnék. Néha viccelődve meg is jegyzik,  
megjött a biciklis képviselő. 

– Nem szúrja mások szemét, hogy ilyen 
tevékeny?
 – Előfordul, hogy vitázunk, de általá-
ban nem bánt senkit, hogy teszem a dol-
gomat.  Szeretek nyüzsögni, de nem avat-
kozom mások munkájába. A településen 
pedig vannak olyan hétköznapi problé-
mák, amivel mindenképpen foglalkoz-
nunk kell. 

– Például?
 – Ott az a sok rendezetlen porta, amit 
manapság látni lehet. Az Egészségügyi 
Szociális és Ifjúsági Bizottság tagjaként 
előfordul, hogy a segélyek elbírálását 
megelőzően meglátogatjuk a kérelme-
zőt, hogy elvégezzük az ilyenkor szüksé-
ges környezettanulmányt.  Sok esetben ál-
datlan állapotok fogadnak. Az nem pénz 
kérdése, hogy az udvart rendben tartja-e 
valaki, vagy sem. Ilyenkor tájékoztatom 
az igénylőt, hogy csak abban az esetben 
kap segélyt, ha meghatározott időn belül 
rendbe teszi a portáját.  

– És rendbe teszik?
 – Vannak, akik igen, de sokszor határo-
zottabb fellépésre lenne szükség. Mondok 
egy másik példát. Közreadtunk egy felhí-

vást, amelyben kértük a lakosságot, hogy 
vágják le azokat a sövényeket, amelyek az 
utcasarkon zavarják a kilátást a közleke-
désben. Letelt a megadott határidő, ezért 
körbejártam a területet. Mit gondol, meny-
nyien tettek eleget a felhívásnak? Alig né-
hányan. Az ilyen esetekben határozott 
fellépésre volna szükség. Ezt sem azért 
találtuk ki, mert nincs jobb dolgunk, ha-
nem azért, mert a probléma erre kénysze-
rít bennünket. Ha a lakosság nem teljesíti 
ezeket a kéréseket, annak később komoly 
következményei lehetnek. Mondjuk, ha 
emiatt történik egy baleset.  Arról nem is 
beszélve, ha ilyen esetben közmunkásokat 
kell küldenünk, hogy elvégezzék amit a tu-
lajdonosok nem, azt a város pénzén kell fi-
nanszírozni. 

– A városfejlesztésben végzett felada-
tait említette. Milyen teendői vannak az 
egészségügyi bizottságban? 
 – A munka javarészt a segélyekkel és 
szociális juttatásokkal kapcsolatos dön-
tésekből áll, de a bizottság látja el az ifjú-
sággal kapcsolatos feladatokat is. Sajnos 
ezen a téren egyre több problémával talál-

kozunk. A fiatalok 
egy csoportja nem 
azért jár a szabad-
időparkokba, hogy 
sportoljon, hanem 
rongálások köze-
pette élik ki magu-
kat. Abban bízunk, 
hogy a nyári csa-
vargásoknak vé-
get vet majd a ta-
nítás. A polgárőrök 
is kiemelten keze-
lik a jelenséget, fel-

írják azoknak a fiataloknak az adatait, akik 
a késői órákban az utcán tartózkodnak és 
szükség esetén a családsegítőt is bevonják, 
aki elbeszélget a szülőkkel. Talán így sike-
rül némi eredményt elérnünk.

– Az egészségügyi vagy a városfejleszté-
si bizottság áll önhöz közelebb?
 – Mind a kettőt szeretem, de az igaz, 
városfejlesztési bizottságban több fel-
adatom van, főként most, hogy épül az új 
városközpont.  A jövőben is azon leszek, 
hogy a lehető legjobban végezzem el a 
rám ruházott feladatokat. 

– Mit gondol a város jövőjéről?
 – Sok mindent fel tudok sorolni, ami 
fontos lenne a lakosságnak. Például az 
egészségház felújítása, szakorvosi rende-
lők kialakítása, de további gyerekorvosra 
és háziorvosra is szükség lenne. Szeretném, 
hogy ezeket a dolgokat megvalósítsuk, de 
hogy lesz-e rá anyagi fedezet, azt most 
még nem lehet megmondani. 

Varga Norbert

Majdnem 
minden vá
lasztókerü
letben részt 
veszek a kü
lönféle mun
kákon és be
ruházásokon.
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Sikeres volt a Mihály-napi vásárunk, 
erre az alkalomra – a gyermekek nagy 
örömére – nagyon sok portékát készí-

tettek az óvoda dolgozói, amit papírpénzért 
lehetett megvásárolni. 
 Az állatok világnapja alkalmából, az óvo-
da apraja-nagyja ellátogatott a Dóra-major-
ba, ahol betekintést nyertünk az ott élő álla-
tok mindennapi életébe.
 Alig telt el a Mihály-napi vásár, már is lá-
zasan készülődtünk az Adventre. Évek óta 
hagyomány, hogy városszerte meghirdet-
jük vásárunkat, amelyre ismét rengetegen 
látogattak el. Ízlett a finom zsíros kenyér 
hagymával, a forralt bor, a sült gesztenye, 
citromos tea, muffin – és most először –, a 
forró pattogatott kukorica illata is csalogat-
ta az odalátogatókat. Szinte majdnem min-
den portékánk elkelt, amit az óvoda dolgo-
zói és a lelkes szülők készítettek. 
 A karácsonyi ünnepségünket csopor-
tonként tartottuk, műsorunk után az álta-

Egy év a Pitypang tagóvodában
Szeptemberben a kiscsoportosok megújult 
csoportszobát vehettek birtokukba, megtörtént 
a parketta csiszolása és a csoportszoba festése.

lunk készített süteményekkel megvendé-
geltük a szülőket, ráhangolódtunk a családi 
ünnepekre.
 Minden évben 
a folyósokon felál-
lított gyökeres fát a 
nagyok feldíszítik, 
majd február kör-
nyékén kiültetjük az 
óvoda udvarára. 
 Az idei farsangi 
kavalkádunkon két 
zenebohóc szóra-
koztatta a jelmezbe 
öltözött gyerekeket és felnőtteket, míg a szü-
lők farsangi fánkkal kedveskedtek nekünk.
 Az idén is megtörtént a húsvéti tojáske-
reső napunk a gyermekek nagy örömére.
 A Víz világnapja alkalmából megtartot-
tuk projekthetünket, ahol kinyitottuk az 
óvoda kapuját a szülők felé, és minden ér-
deklődő részt vehetett a különböző progra-

mokban: bábelőadás, akadályverseny, kéz-
művesnap.
 A Föld napján virágba borítottuk óvo-
dánkat, minden gyermek egy tő virágot ül-
tetett, amit otthonról hozott.
 Májusban mozgalmas napokat éltünk 
meg: kirándulások, ballagás, anyák napja, 
gyermeknap.
 Májusban tartottuk rendőrnapunkat is, 
Budapest XVIII. kerületi rendőrőrsén dol-
gozik az egyik kisgyermek apukája, anyuká-
ja. Színvonalas bemutatót tartottak a gye-
rekeknek, majd az udvaron tovább folyt a 
játékos nap. Ami ezután következett az volt 
csak az igazi meglepetés: vecsési rendőrőrs-
ről érkezett egy igazi rendőrautó, amibe a 
gyerekek beülhettek, kormányozhattak és 
még a szirénát is bekapcsolhatták.
 Megtartottuk a hagyománnyá vált Pity-
pang partynkat is, ami szintén fergetegesen 
sikerült.
 Megtörténtek az évi karbantartási mun-
kálatok: két csoportszoba teljesen fel lett 
újítva – amit ezúton köszönünk a fenntartó-
nak. Egy termet Tóth Enikő édesapja festett ki.
 Három csoportban a babaszobába új 
bútorokat vásároltunk és egy csoportban 
kicseréltük az egész bútorzatot. A vásárlá-
sok mind szülői felajánlásokból történtek.
 Udvarunk egy részére új füvet telepí-
tettünk, amit köszönünk Juhászné Csorba 
Krisztina SzMK elnöknek és Vághy Péter óvo-
da gondnoknak.
 Az utcafronton lévő kerítésünket egy 
péntek délután csapatépítő tréning ke-
retén belül festették le az Oriflame lelkes 
dolgozói. 
 Munkájukat ezúton is köszönjük a gyere-
kek nevében is.
 Szeretnék köszönetet mondani minden-
kinek, aki segített abban, hogy a Pitypang 
óvodába járó kisgyerekek ilyen szép és tisz-
ta épületbe léphessenek be szeptemberben. 

Ledneczky Julianna, tagóvoda vezető

A Föld napján 
virágba borí

tottuk óvodán
kat, minden 

gyermek egy tő 
virágot ültetett.

Járási hivatalok 2013tól 
Tájékoztatjuk Üllő város lakosságát, hogy 
a közigazgatás átalakításának folyama-
tában, jövőre megalakulnak a járási hiva-
talok, melyek a kormányhivatalok kiren-
deltségeként, az államigazgatási ügyek 
intézésében segítenek majd az állampol-
gároknak. A kormány augusztusban dön-
tött a járási székhelyekről és azok illetékes-
ségi területéről, ennek értelmében Üllő, 
2013. január 1-jétől a Vecsési Járási Hivatal-
hoz fog tartozni.
 A járási hivatalok elsősorban ok-
mányirodai, személyi adat- és lak cím  nyil-
vántartási, gyermekvédelmi és gyámügyi 

  

feladatokat, valamint egyes szociális, kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi igaz-
gatási ügyek intézését veszik át a tele-
pülésektől. Példaként említhető, hogy a 
jövőben a járási hivatal hatáskörébe fog 
tartozni a szociális ügyek közül az alanyi 
jogú közgyógyellátás, az alanyi ápolási díj, 
az időskorúak járadéka.
 A jegyzők hatáskörében csak azok az 
államigazgatási ügyek maradnak, ame-
lyeknél elengedhetetlen a helyi viszonyok 
ismerete, vagy amelyekben nem országo-
san egységes a szabályozás, hanem helyi 
mérlegelésre is lehetőség van. Így a jövő-

ben is helyben intézhetők a helyi adókkal 
kapcsolatos, a hagyatéki, a birtokvédelmi 
ügyek valamint a nem alanyi jogon járó 
szociális ellátások. 
 A járási hivatal a feladatait az illetékessé-
gébe tartozó települések tekintetében ki-
rendeltség, vagy települési ügysegédek út-
ján is elláthatja, így az ügyfeleknek továbbra 
is lehetőségük lesz a lakóhelyükön intéz-
ni a járási hivatalhoz tartozó ügyeiket. Ön-
kormányzatunk a közelmúltban a Pest me-
gyei Kor mányhivatal által tartott ellenőrzés 
során is jelezte, hogy nem csak ügysegéd-
nek, hanem akár járási hivatali kirendeltség-
nek is helyet tud biztosítani a lakosság mi-
nél jobb kiszolgálása érdekében. 

Kissné Szabó Katalin polgármester

Az Oriflame dolgozói festik a kerítéstÙ
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Pályázati   hirdetmény
Üllő Város Önkormányzata pályázat útján kívánja haszonbérbe 
adni az alábbi – természetben Üllő–Vecsés határában található 

- önkormányzati tulajdonú termőföldjeit: 
 
 
 

A 0145/49 hrsz.-ú 1923 m2 és 0145/71 hrsz.-ú 7 ha 4328 m2, vala-
mint 038/93 hrsz.-ú 2 ha 9473 m2 területű  termőföldeket – igény 
esetén – továbbra is haszonbérbe adja az előhaszonbérletre jo-
gosult volt haszonbérlő részére.  
 A haszonbérlet időtartamát 1 évben határozza meg.
 A haszonbérleti díj összegét 6.000 Ft/hektár/év összegben 
állapítja meg.
 Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaz-
nia kell:
 a) pályázó nevét és címét;
 b) haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét;
 c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket 
elfogadja.
 A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatalához (2225. Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyúj-
tani, határideje: 2011. szeptember 15.

 
Felhívjuk a tisztelt haszonbérlők figyelmét, hogy a termőföldről 
szóló 1994. évi IV. törvény értelmében: 
  A termőföldre és tanyára az alábbi sorrendben elő-
haszonbérleti jog illeti meg:
 a) a volt haszonbérlőt, illetve ha a volt haszonbérlő a tulaj-
donos hozzájárulásával ültetvényt telepített vagy halastavat lé-
tesített, az általa kijelölt személyt feltéve, hogy a haszonbérlet 
nem a tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében 
szűnt meg;
 b) a helyben lakó szomszédot;
 c)  a helyben lakót.

 A b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon be-
lül az előhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje a következő:
 a) a családi gazdálkodó;
 b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őster-
melő, egyéni mezőgazdasági 
    vállalkozó;
 c) jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kívülálló személy által vál-
lalt feltételeket az előhaszonbérletre jogosult (jogosultak) vál-
lalja, részére kell haszonbérbe adni a termőföldet. 
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki li-
citálás útján a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 

A pályázatok elbírálásának időpontja: 
A pályázat benyújtását követő Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottsági ülés. 

Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B épület, 7-es szobájában Tóth 
Gábornénál lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék)

Üllő Város Önkormányzat

Pályázati   hirdetmény
Üllő Város Önkormányzat (2225 Üllő, Templom tér 3.) pályáza-
tot ír ki az önkormányzat tulajdonát képező a jelenleg megúju-
ló városközpontban újonnan létesülő  gazdasági-szolgáltató 
házban (Hrsz: 80/2, címe: Üllő, Malom utca–Dózsa Gy. u. sarok)
15,5 m2 alapterületű helyiség ajándék-, valamint kreatív hobbi-
bolt, bérbeadására.
 A helyiség uniós forrásból létesül és fontos szempont a vál-
lalt funkciók jó színvonalon történő biztosítása. Ezért az ön-
kormányzat olyan üzemeltetőt kíván előnyben részesíteni, aki 
szolgáltatása során minél szélesebb rétegek igényét képes ki-
elégíteni. 
 A jelentkezők részére biztosítjuk az uniós pályázatban a gaz-
dasági szolgáltatóház funkcióira vállalt kötelezettségek leírását. 
(A kihasználtsági terv a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkársá-
gán Tóth Gábornénál átvehető.)
 A bérlet egyéb feltételei: az ingatlanra vonatkozó ki hasz-
náltsági tervben foglalt funkciók megtartása.
 A bérlet az épület használatbavételi engedély kiadását köve-
tően határozatlan időre szól.
 Az ajándék-, kreatív hobbibolt minimum havi bruttó bérleti 
díja: 15 500 Ft.
 Az a pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát, aki licitálás 
útján a legnagyobb összegű bérleti  díj megfizetését vállalja.
 A bérleti díjakat a felek minden év januárjában, a KSH által 
közölt inflációs ráta összegével megemelnek.

 A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályá-
zó a megszerzési alapdíj 100 %-ának megfelelő összeg pályáza-
ti díjként történő megfizetését igazolja.
 Pályázati díj a nyertes pályázó részére visszafizetésre nem 
kerül, hanem a megkötött szerződést biztosító mellékkötele-
zettségé alakul át (óvadék).
 A bérlő kötelessége a tevékenységéhez szükséges szakható-
sági engedélyek beszerzése.  
 A bérlő köteles a bérleti jog megszűnésekor az eredi állapot 
helyreállítására.
 Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
 A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban 2012. szeptem-
ber 30-áig lehet Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
talához (2225 Üllő, Templom tér 2.) benyújtani, s annak tartal-
maznia kell:
 a) a pályázó nevét és címét,
 b) a folytatni kívánt tevékenység megnevezését, a helyiség 
általa tervezett felhasználási célját,
 c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket 
elfogadja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október havi Képvise-
lőtestületi ülés.
 (Helye: Üllő Város Vargha Gyula Városi Könyvtár)
 Érdeklődni: Kissné Szabó Katalin polgármesternél. 
Tel.: 06-29/320-021.

Üllő, 2012. augusztus 23.
Üllő Város Önkormányzat

 0145/3 hrsz.-ú . . . . . . . . . . 1 ha 7747 m2

 0145/16 hrsz.-ú . . . . . . . . . . . . . 8861 m2

 0145/17 hrsz.-ú . . . . . . . . . . . . . 3589 m2

 0145/18 hrsz.-ú . . . . . . . . . 2 ha 1139 m2

 0145/19 hrsz.-ú . . . . . . . . . . . . . . 1114 m2

 0145/29 hrsz.-ú . . . . . . . . .8 ha 3303 m2

 0145/73 hrsz.-ú  . . . . . . . . . . . . 8033 m2

 0149/1 hrsz.-ú . . . . . . . . .26 ha 0144 m2
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Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul 
a sportra, egyre többet lehet hallani, olvasni a mozgás 
egészségmegőrző és betegségeket megelőző hatásáról.

Idén nyáron 
Agárdon  
jártunkSportprogramok
A tanév befejezését követő héten, június 25-
én indultunk 50 tanulóval az agárdi táborba.
 Az elhelyezkedés után „megkóstol-
tuk” a Velencei-tó vizét. Minden nap színes 
programokkal vártuk az első napon 4 cso-
portra osztott tanulókat. Reggelente tisz-
tasági szemlét tartottunk a szobákban.
 A kedvező időjárás miatt naponta tud-
tunk strandolni, sőt még csúszdázási lehe-
tőségünk is volt.
 A programok közül a legnagyobb sikert 
a karaoke, a városismereti suta-tusa, a tá-
bori olimpia illetve a kézműves-foglalko-
zások aratták.
 A csoportok között szoros verseny ala-
kult ki, melyet az utolsó estén az ügyessé-
gi vetélkedő döntött el.
 Minden táborozó ajándékkal, oklevéllel 
és reméljük, hogy sok-sok élménnyel tért 
haza június 29-én.
 Kísérő tanárok: Toldiné Horváth Sarolta, 
Lőrincz Andrea.

Csetneki Klára táborvezető

Az olimpia évében mindennek kü-
lönös jelentősége van, hiszen az 
egész ország szinte egy emberként 

szurkolt olimpikonjainkért. Ez a koncent-
rált figyelem talán felébresztheti annak 
az igényét, hogy a televíziók elől felállva 
a kistérségben élők is elkezdjenek aktív 
sporttevékenységet folytatni. 
 Kistérségünk 15 polgármestere egybe-
hangzóan támogatta azt a kezdeménye-
zést, hogy az érdeklődők 2012. október 
6-án, szombaton a települések sportléte-
sítményeit 50 százalékos kedvezménnyel 
vehessék igénybe. Bízunk abban, hogy az 
önkormányzati fenntartású (tornaterem, 
sportpálya, uszoda) létesítményeken kívül 
a sportvállalkozások is csatlakoznak majd 
a kezdeményezéshez.
 Az ötlet a Torkos Csütörtök sikerét lát-
va született, így kapta a Sportos Szombat 

elnevezést. Az ország egyik leginkább várt 
gasztronómiai eseményének évről évre 
növekszik a népszerűsége. Ez az akció 
egyformán jó a vendégnek és a vendéglá-
tónak is, jó reklámot biztosít és hosszú tá-
von is növekszik a látogatók száma.
 Ismerve a Monori kistérség sokolda-
lú sportolási lehetőségeit, ez a nap alkal-
mat teremthet arra, hogy az itt élők kipró-

bálhassanak olyan sportágakat, amelyekre 
eddig nem volt lehetőségük. Természete-
sen azoknak is kivételes időpont ez, akik 
eddig is rendszeresen mozogtak. Azok a 
csapatok, baráti társaságok, amelyek tel-
jes áron bérlik a tornatermeket, ezen a 
napon ezt kedvezményesen tehetik meg. 
Olyan sportszakemberekre is számítunk, 
akik sportáguk, szakosztályuk népszerűsí-
tése, tagtoborzása céljából szeretnék kibé-
relni valamelyik település tornatermét. 
 Azok a sportvállalkozások, amelyek ed-
dig még nem csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez, de felkeltettük érdeklődésüket, 
kérjük, jelentkezzenek a sportreferens@
monorikisterseg.hu e-mail címen. Min-
denkire számítunk, legyen konditerme, lo-
vardája vagy bowlingpályája.
 A Sportos Szombattal  kapcsolatos ak-
tualitásokat, az igénybe vehető sportléte-
sítmények listáját és nyitva tartását meg-
találhatják a www.monorikisterseg.hu 
web  oldalon.
 Mozduljunk rá a Sportos Szombatra!

Zátrok Tamás

Szeptember 10. 19 óra 30 
Üllő FC Cső–Berettyóújfalu
Szeptember 19. 19 óra 30 
Üllő FC Cső–Szeged
Október 15.  19 óra 30 
Üllő FC Cső–Aramis

Szeptember 22. 12 óra Üllő–Domony 
(előtte 10 órától ifjúsági mérkőzés)
Szeptember 29. 13 óra Üllő–Vác II 
(előtte 11 órától ifjúsági mérkőzés)
Október 13. 12 óra Üllő–Erdőkertes

NBIII Városi Sporttelep
Szeptember 15. 16 óra 30 Vecsés–Üllő 
(Vecsésen)
Szeptember 23.  16 óra Üllő–Hódmező-
vásárhely
Október 7. 15 óra  Üllő–Makó

Futsal NBI

Kézilabda

Labdarúgás
Ù

Ù

Ù

Érdekes sportprogramokkal várja a szurko-
lókat és a sportkedvelőket a városi sport-
csarnok és a sporttelep. 
 A futsal kedvelőinek igazi csemege le-
het az Üllő–Aramis mérkőzés, de a többi 
összecsapás is bőven tartogat izgalmakat.

Torkos Csütörtök  
után Sportos Szombat!

 A kézilabda szerelmesei október kö-
zepéig három alkalommal találkozhatnak 
hazai pályán az üllői csapattal. Kéziseink 
Domony, Vác majd Erdőkertes ellen lép-
nek pályára a sportcsarnokban. 
 A nagypályás labdarúgás kedvelői iga-
zi rangadón szurkolhatnak az üllői csapat-
nak, ha kilátogatnak a Vecsés elleni mér-
kőzésre. A szomszédos városban vívott 
mérkőzésen igazi presztízskérdés a győ-
zelem, melyhez hozzásegítheti a csapatot, 
ha minél több szurkoló buzdítja a helyszí-
nen az üllői labdarúgókat.

Dienes András
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Hirdetés

A lakosság már a DIGI  
szolgáltatásaiból is választhat

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

•  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

 Huzalszeg 
65-től 200-ig 
360 Ft/kg

    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!

A hálózatkiépítéseknek 
köszönhetően a lakos-
ság így már a DIGI szol-

gáltatásaiból is választhatnak 
(televízió, internet, telefon), 
akár rendkívül akciós csomag-
ajánlatok közül, akár listaáras 
szolgáltatás tekintetében is.
 Néhány ellenőrző mérést 

követően üzeme-
lésre kész az 
Üllő város-

ában ki-

épített DIGI Kft. légvezetékes 
elosztóhálózata, amely kedve-
ző feltételekkel szolgáltat ana-
lóg és digitális kábel TV-csa-
tornákat, gyors, szélessávú, 
korlátlan internetelérést, to-
vábbá olcsó telefonálási lehe-
tőséget is biztosít.
 A beruházás összege mint-
egy 100 millió forint, amely 
tartalmazza az áramszolgálta-
tó oszlopsorán kiépített meg-
közelítőleg 60 km hosszúságú 

légvezetéket, az összes tech-
nikai berendezésekkel együtt.

 A DIGI Kft. célja, hogy 
Gyál és Mogyo-

ród között az összes települé-
sen elindítsa szolgáltatásait.
 A DIGI Kft. áraiban és mi-
nőségében is kiváló alternatí-
vát jelent a lakosság és a vál-
lalkozások számára egyaránt. 
A fejlesztések mellett nagy 
hangsúlyt fektet a legújabb 
akciós ajánlatok kidolgozásá-
ra is, melyben rendkívül kedve-
ző feltételekkel biztosítja a már 
jól bevált, kábeltévét, a széles-
sávú korlátlan internetet és az 
alacsony havidíjú telefonszol-
gáltatást magába foglaló cso-
magját.
 A DIGI Kft. delegált üzlet-
kötő munkatársai a követke-
ző időszakban az összes érin-
tett lakost felkeresik, segítenek 
a legmegfelelőbb csomagok 

kiválasztásában és elvégzik a 
szerződéskötéssel kapcsolatos 
adminisztrációt is. 
 A tesztidőszakot köve-
tően a digitális csatornaki-
osztásban elérhető a Willi-
ams TV (a 410MHz, 256QAM, 
SR: 6900), illetve más helyi 
televíziócsatorna megjelenése 
is várható.
 A WTV (Williams Tv Plus29 
Magazinja – a térség televíziós 
műsora – ezt követően az UPC, 
T-Home és a DIGI Kft. hálózatán 
is fogható lesz.
 Új adást csütörtökön 19 
órakor, az ismétléseket min-
dennap 11 és 19 órakor lát-
hatják. 

Kiss Tibor, Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A meglévő két vezetékes szolgáltató – az UPC Monor és a T-Home – mellé megjelent egy harmadik kábel-
szolgáltató cég, a DIGI Kft., amely feltehetően nagy konkurenciát fog jelenteni a meglévő szakcégeknek. 
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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

Mihálynapi 
sokadalom

Szeptember 15-én az üllői sportcsar-
nokban kerül megrendezésre a Hajnal 
Art Egyesület műsora. Programok: 11 
órától gyereksarok, Sebestyén Katja 
interaktív gyerekműsorával. A pro-
dukcióban részt vevő gyerekek jutal-
mazásban részesülnek. 
 Déli 12 órától fellépnek a magyar 
népzene képviselői: Szanki Búzavi-
rág Népi Együttes (néptánc), Óbudai 
Népzeneiskola (citera, tekerő, furulya), 
Monori Strázsa (néptánc), Kék Ibolya 
(néptánc), Zabhegyező (citera), Csényi 
Ferenc (zongoraművész), Béres Etelka 
(nóta), Tolnai Marika és Hajnal Kál-
mán (operett), Madarász Kati (ma-
gyar nóta és cigánydal).
 A fesztivál fővédnöke: Kissné Szabó 
Katalin polgármester. Konferanszié: 
Zoltán Gáborné, a Hajnal Art Egyesü-
let elnöke. 
 A rendezvény az „Üllői Városköz-
pont Fejlesztése és Funkcióbővítő Re-
habilitációja” című projekt által meg-
hirdetett Európai Uniós támogatású 
Kt-Üllő-KMOP-5.2.1/B-2012/01-03 pá-
lyázat keretében valósul meg. 
 A műsor megtekintése ingyenes!

Népzenei fesztivál

Mindenkit sok szeretettel várunk ingye-
nes rendezvényünkön, mely az „Üllő 
városközpont fejlesztése és funkció-
bővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0010 azonosítószámú projekt 
kapcsán kiírt, Mirabell Táncegyesület által 
elnyert KT-Üllő-KMOP-5.2.1/B-2012/01-02 
azonosítószámú projekt keretében kerül 
megrendezésre.
 Időpont és helyszín: 2012. október 
6. (szombat) délután 16 óra, Üllői Városi 
Sportcsarnok.

Fellépnek: 
DuDance TE – latin táncok, Kenderes Nép-
tánc Együttes, Rockin’ Board TSE – ak-
robatikus rock and roll, PlanetDanceKSE  

– hiphop, Maglódi Mazsorett – mazso-
rett, PowerGymFittness – fittnesz, Finke 
Beine Tánccsoport – nemzetiségi néptánc, 
Yaminah Orientális Tánccsoport – hastánc, 
Mirabell Táncegyesület – színpadi és mű-
vészi látványtánc. 

Info: facebook.com/mirabell táncgála 
Mirabell Táncegyesület 

KT-Üllő-KMOP-5.2.1/B-2012/02-01

2012. szeptember 30.
Helyszín: Üllő, Városi Sportcsarnok

Program:
Népi kézműves mesterségek bemutató-
ja, kirakodóvásár; A Magyar Állami Népi 
Együttes táncosai; Pál István „Szalonna” és 
bandája muzsikál; Népviseleti kiállítás; Gó-
lyalábas maskarások és Gulyás László elő-
adása; Boka színház – interaktív előadás; 
Népi játékos vetélkedő; Állatsimogató, fa-
játékok; Üllői népdalkórus műsora.
 Kenderes, Kenderkóc, Kendermorzsák 
tánccsoport műsora.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület

Táncgála az új 
városközpont 
tiszteletére

Városi könyvtár  
már a neten is
Elindult a Vargha Gyula Városi Könyvtár in-
ternetes oldala. A weboldalon megtalálhatók 
a könyvtárról szóló fontosabb információk, 
hírek, érdekességek, valamint a rangosabb 
városi rendezvények kép- és videoanyagai 
is. Azok a látogatók, akik nem szeretnének 

lemaradni a könyvtár programjairól, igény-
be vehetik az oldal hírlevél-szolgáltatását, 
amelyre a menüben iratkozhatnak fel. 
 A könyvtár honlapján elindult a Fly TV, 
ahol alkalmanként élő adásban vagy felvé-
telről tekinthetik meg a városi rendezvé-
nyek és egyéb programok műsorát. 
 A könyvtár weboldala a www.ullokonyvtar.
evk.hu internetcímen érhető el.

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

akció!

Kinga sarokszett  
223,5 x 203,5 
135  000 Ft

Helsinki gardrób 2 m
69  900 Ft

Trixi ülőgarnitúra 
139  000 Ft

München III-as tálaló
95  000 Ft 

Monaco franciaágy 
160 x 200 

64  600 Ft

München étkező 
109  000 Ft

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

KARÁCSONYRA CENTIMÉTEREKKEL 
LEHET VÉKONYABB! 

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS 
3000 Ft/alkalom bérletáron   

szeptember 15-30 között.
Első bemutató kezelés 30’ 3000 Ft.

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

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. szeptermber 12-én 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2200 Ft/q

Akác gurigában:  2450 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

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

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   

Apróhirdetés
Zálogjegyet és aranyat veszek magas 
áron! 06-30/587-8697. 

Csontmester (csontkovács) gyógy-
masszőr! Hívjon, hogy ne fájjon! Keze-
lések már 1000 Ft-tól, háznál is. Tel.: 06-
30/952-4875. Cím: 2225 Üllő Ecseri út 3.  

XVII. kerületi 1000 m2-es külterületi 
telkemet eladnám, vagy Péteri telek-
re cserélném. Tel.: 06-70/418-2558.

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, 
légzsák, vonóhorog, 129 000 km.
Kitűnő állapot, olcsó fenntarthatóság, 
kedvező fogyasztás. Ára: 625 000 Ft
Tel.: 06-20/5-934-534.

Eladó Fuji Finepix S5700 típusú digi-
tális fényképezőgép. A gép keveset 
használt, állapota újszerű. 7,1 mega-
pixel, 10x optikai zoom, videofelvétel, 
stb. Adok hozzá egy Olympus XD kár-
tyát illetve egy Lowepro válltáskát. Ár: 
25 900 Ft. Tel.: 06-20/326-6487.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett fér-
jem, nevelőapánk és nagyapánk, Sándor Zoltán temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és bánatunk-
ban osztoztak. Köszönjük az ALFA-W.I.C. 95 Kft. dolgozóinak 
a lelkiismeretes, segítőkész munkát és a vigasztaló szavakat. 
Külön köszönet Tündinek és Gábornak az áldozatos segítsé-
gükért.

Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik drága szerettünk, 
Sütő Györgyné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got hoztak és utolsó útjára elkísérték. Köszönjük a szép bú-
csúztatást, a lelkiismeretes munkát az AlfaW.I.C. 95. Kft-nek.  

Köszönetnyilvánítás
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Ezért érdemes betérni! 
A ferihegyi Market Central bevásárlóközpontban min-
dig történik valami. Épp hogy megújult a park Fő tere, a tu-
lajdonos máris további élményekkel és új üzletek megnyi-
tásával színesíti a parkba betérő vásárlók pillanatait. 

A divat szerelmeseinek öröm, hogy a 
Market Centralban nyitja meg leg-
újabb üzletét a svéd Hennes&Mau-

ritz ruházati üzlet. A világ egyik legnagyobb 
ruházati kiskereskedőjeként nyil vántartott 
H&M szeptember 13-án, 11 órakor nyitja 
meg kapuit a vásárlók előtt. A vállalat több 
mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik a 
ruhakészítés terén, ezért nem csoda, hogy 
színes felhozatalát a kiváló minőség és a 
remek ár-érték arány jellemzi. Legyen fia-
tal vagy idős, férfi vagy nő, sportos esetleg 
elegáns, mindenki megtalálja az elképzelé-
sének megfelelő ruhadarabot és kiegészí-
tőt a H&M polcain. 

 Aki ellátogat szeptember 13-án a Mar-
ket Centralon a H&M üzletbe, az részese le-
het a fergeteges nyitásnak! Az első 50 vá-
sárló 3000 forint értékű ajándékkártyát kap, 
azok pedig, akik 10    000 forint felett vásárol-
nak, egy 3000 forint értékű vásárlási utal-
vány boldog tulajdonosai lehetnek, melyet 
a nyitás napján vásárolhatnak le az üzletben. 
Találkozzunk szeptember 13-án 11 órakor a 
Market Centralon a H&M-ben! 

Álmai otthonává  
varázsolhatja lakását!
Augusztus 16-a óta a Market Central főút 
melletti üzletében kínálja a dán Jysk a ki-
váló minőségű ágyneműket, matraco-
kat és a különböző lakáskiegészítő tár-
gyakat. Az augusztusi nyitás is bizonyítja, 
hogy a vásárlók körében nagy népszerű-
ségnek örvend a dán vállalat termékkí-
nálata. A nyitás napján 1200 vásárló ér-
kezett az üzletbe, egy hét alatt pedig 
több mint 3000 vásárló fordult meg a 
Jyskben. Ezzel az eredménnyel az elmúlt 
7 év egyik legnagyobb üzletnyitása volt 
a ferihegyi, ami még a hazai top 10-es lis-
tára is felkerült.  
 A Jysk meglepetéssel is készült a nagy 
napra. Az első 500 vásárló egy üres pár-
nahuzatot kapott, melyet a szeme láttára 
töltöttek meg majd varrtak össze a hely-
színen állomásozó Billerbeck látvány-ka-
mionban. Annak sem kell szomorkodnia, 
aki lemaradt az akcióról, mert a Jysk a vá-
sárlói igényeket szem előtt tartva, folya-
matosan újabbnál újabb meglepetések-

kel kedveskedik a vásárlóinak. Érdemes 
lesz tehát benézni az áruházba, hiszen le-
gyen szó pihentető hálószobáról, esztéti-
kus nappaliról, kényelmes fürdőszobáról, 
esetleg dolgozószobáról vagy irodáról, itt 
biztosan megtalálja a komfortos berende-
zéshez szükséges kiegészítőket.

Forgalmi rend változás

Folytatódnak a vásárlók kényelmét szolgá-
ló átalakítások: elkészült a parkoló forgal-
mi rendjének módosítása. A korábbiakkal 
ellentétben most már a Tesco felől érke-
ző vásárlók az Euronicsot elhagyva egye-
nesen továbbhajthatnak a Peca Plaza, dm 
és KIK boltok előtt egészen a Fő térig. A ké-
nyelem jegyében történt átalakításnak kö-
szönhetően egyszerűbb lett autóval meg-
közelíteni az említett üzleteket, vagy a Fő 
téren található bankokat, a gyógyszertárat, 
sőt az éttermeket, ahol finom ebéddel és 
zamatos kávéval várják a vásárlás közben 
megéhező vagy megpihenni vágyó ven-
dégeket. Közlekedéskor figyeljék az új tá-
jékoztató táblákat!

Figyelem, figyelem a kisvonat 
azonnal indul! 
Szombatonként a passzázson is nagy a for-
galom! A Fő tér átadó ünnepségén gyer-
mekek és felnőttek kedvencévé vált a kis-
vonat, amely a parkot körbejárva nyújt 
15- 20 perc kikapcsolódást a vásárlások 
lendületében. A nagy sikerre való tekin-
tettel, a kisvonat szeptemberben is min-
den szombaton 13 és 19 óra között, Market 
Central körüli felfedező útra hív kicsiket és 
nagyokat. A felszállás ingyenes! 
 Szeptemberben is érdemes lesz betér-
ni a ferihegyi Market Centralba, hiszen új 
üzletekkel és megannyi élménnyel várja a 
park a vásárlókat! 
 Kellemes vásárlást kívánunk! 

(x)

WWW.MARKETCENTRAL.HU
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Impresszumi

Házunk táján

Múlt és jövő találkozása
Javában tart az építkezés a városközpontban. A polgármesteri hivatal épületét már lebontották, de  
a helyébe az újat még nem építették fel, ezért úgy gondoltuk alkalmas az idő arra, hogy felidéz-
zük a múlt néhány pillanatát és egy darabkát közreadjunk a régi épülethez köthető történetekből.

Üllő döntésho-
zói azt mond-
ják, hogy az új 

városháza és a köré 
megálmodott parkos, 
sé tálóutcás övezet 
hos szú távon megha-
tározza majd a város 
jövőjét. Efféle kilátá-
sok közepette az csak 
természetes, hogy az 
új központ került a fi-
gyelem középpontjá-
ba. Mindenki az új beruházás körül bábáskodik, nem pedig a múltba 
révedve töpreng egy elbontott épület törmelékhalmai fölött. 
 Pedig az sem baj, ha valaki ezt teszi, hiszen az évtizedek alatt emlékek 
ezreit szívta magába az üllői lakosság e falak között, ahol üllői polgárok 
tömegei intézték ügyes-bajos dolgaikat. A ház kilenc évtizedes múltjá-
ból több mint hatvan éven át szolgálta a mindenkori településvezetést.
 A Templom téri épületről először Fehér László tanár urat, az üllői ál-
talános iskola volt igazgatóhelyettesét, Üllő múltjának első számú – és 
talán egyetlen – kutatóját kérdeztük. Tanár úr elmondta, hogy a há-
zat – amelyet neveztünk már tanácsházának, községházának, újabban 
polgármesteri hivatalnak – Varga Béla, egykori főjegyző építette, való-
színűleg az 1920-as években. Varga Béláé volt a mai Faiskola utcai óvo-
da épülete is. Mindkét építmény először lakásként funkcionált, csak ké-
sőbb állították őket a település szolgálatába. 
 A Templom téri ház megépítése után sikkasztással vádolták meg a 
főjegyzőt. A vád azt állította, hogy az építőanyagot – amiből a ház ké-
szült – egy a településen zajló építkezésről tulajdonította el. 
 Varga Bélát 1944-ben börtönbe zárták. Az eset érdekessége, hogy 
a főjegyző Pávay Vajnával együtt – talán még egy cellában is – rabos-
kodott.  A halál 1947-ben érte utol. Pontos okát máig nem tudjuk, nagy 
valószínűséggel kivégezték. Templom téri lakását 1945 után a politikai 
rendszer kisajátította, így lett belőle tanácsháza.
 A ház falai közt az első tanácselnöki tisztséget 1950-től két éven át 
Kovacsik Benő töltötte be. Őt követte Berki József, aki egészen 1962-ig 
volt elnöke a településnek. A soron következő vezetőnek, Lukács Lá-
zárnak ugyancsak két év elnökség jutott, majd Kovács György került a 
tisztségbe 1964-től 1972-ig. Az utolsó tanácselnök, Erdei Gábor 1972-
től egészen a rendszer megszűnéséig, 1990-ig vezette a települést. 
 Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen megtudtuk, hogy a 48 évvel 
ezelőtt tanácselnökké választott Kovács György a mai napig jó egész-
ségnek örvend. Üllőről régen elköltözött, nyugdíjas éveit Szécsényben 
éli, telefonon értük őt utol. Az egykoron tanácselnök, majd a későbbi-
ekben újságíróként dolgozó Kovács György így emlékezett vissza:
 – Egy érdekes történettel tudok szolgálni. Képzelje, 1956-ban fel 
akarták gyújtani a tanácsházát. Szalmát hordtak az épülethez, azzal 
akarták lángra lobbantani. Kiss Gábor, aki a tanács kötelékében dolgo-

zott, akadályozta meg ezt a tervet. Azt mondta, hogy bármilyen rend-
szer legyen is hatalmon, a tanácsházát nem szabad felgyújtani, mert 
arra mindig szükségünk lesz. Aki ilyet tesz, az a lakosság ellen cselek-
szik. No, ezután felhagytak a próbálkozással. 
 Kovács Györgytől tudtuk meg, hogy az első zöldséges üzlet is ab-
ban az időben alakult. A TSZ-szel együttműködve 40 hektárnyi föld-
területen ültettek konyhakerti növényeket, amiket később egy helyi 
üzletben árusítottak. De az első pék is akkor kezdte működését a tele-
pülésen. 
 – Ha kenyér kellett a lakóknak hónuk alá kapták a lisztet és elgya-
logoltak a pékhez, aki a hozott lisztből megsütötte a kenyeret. Tudom, 
ez ma már szinte elképzelhetetlen – zárta gondolatait Kovács György. 
 A személyes találkozásnak nem volt akadálya a távolság Erdei Gá-
bor esetében, hiszen a tanácsrendszer utolsó üllői elnöke mai is a tele-
pülésen él. Ő is szívesen idézte fel emlékeit.
 – Abban az időben még egész más világ volt –mesélte Erdei Gá-
bor. – Nem volt ennyire fejlett a technológia, nem volt számítógép 
sem. Ennek áldásos előnye volt, hogy jobban ismertük a lakosságot, 
mint manapság. Nem a számítógépben, hanem sok esetben a fejünk-
ben kellett, hogy benne legyenek a különféle ügyek és problémák. Va-
lahogy közvetlenebbek voltak az emberek is, mint a mostani időkben, 
könnyebben megosztottuk egymással a gondolatainkat is. 
 Akkoriban rendszeres vendég volt a tanácsházán a megboldogult 
Bessenyei Ferenc színművész.
 – Bessenyei rendszeresen járt lovagolni a Dóra-majorba. Mikor 
végzett, a tanácsházára hozták telefonálni, innen hívta az autót, ami 
visszavitte őt a fővárosba. Rajta kívül megfordultak itt államtitkárok és 
magas beosztású vezetők is akkoriban – mesélte az egykori vezető. 
 A tanácselnök ereklyeként őrzött noteszéből még az is kiderült, 
hogy az egyik évben 944 darab villanyégő fénye világított a hivatal-
ban, az éves villanydíj pedig 165 886 forint volt. 
 Az emlékeket és történeteket naphosszat lehetne sorolni, egy újság is 
kevés lenne lejegyezni őket. Azért ennyiből is látszik, hogy másképp zaj-

lott az élet néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt 
ez a nagy rohanás, ez az eszeveszett tempó, a 
rengeteg külső inger és információ, ami miatt 
sokszor úgy érezhetjük, hogy elrohan felettünk 
az idő. Nem csak azért érdemes elidőzni a múl-
ton, mert érdekes ismeretekkel gazdagodha-
tunk, hanem azért is, hogy tanuljunk valamit a 
régiektől. Erdei Gábor azt mondta, hogy régen 

közvetlenebbek voltak az emberi kapcsolatok. Ez is lehet a múlt egyik ta-
nulsága, amit megpróbálunk beépíteni a hétköznapokba. Ha az új vá-
rosközpont valóban évtizedekre meghatározza majd Üllő jövőjét, akkor 
annak a találkozásokra, a közösségi lét kialakítására és formálására is al-
kalmas helynek kell lennie. És ha a feltételek adottak, akkor csak rajtunk 
múlik, hogy létre tudjuk-e hozni a saját kisvárosi közösségünket. Hogy ne 
csak a nevében, hanem létformájában is várossá váljon ez a település.   

Varga Norbert   

Az új központ 
került a fi
gyelem kö
zéppontjába.
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Akciós árak szeptember 10-től 22-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

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29-412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet utalványt is  

elfogadunk

gy
f. 
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ag
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tt

Füstölt  
kolbász

Ft/kg

990,-Csirkecomb

Ft/kg

699,-

Pecsenye-
kacsa gyf.

Ft/kg

650,-

Liba-
szárnytő 

gyf. Ft/kg

399,-

Darált
sertéshús

Ft/kg

799,- Sütőkolbász

Ft/kg

990,-

Panírozott 
halrúd
(250 g) Ft/db

199,-Pulyka
alsócomb

Ft/kg

399,-

Bőrös
comb

Ft/kg

799,-

Pulyka-
párizsi

Ft/kg

499,- Főtt 
császár

Ft/kg

1100,-

Pulyka-
nyak

Ft/kg

499,-Sertés
hosszú-

karaj Ft/kg

1100,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,-

Csirke

Ft/kg

619,-Libafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-

HÚS VÁSÁR

itthon vagyunk, értéket teremtünk

www.patriatakarek.hu

Üllői Fiók 2225 üllő, Pesti út 71. telefon: (06 29) 521 240
Vecsési Fiók 2220 vecsés, telepi út 50/a telefon: (06 29) 350-354
Maglódi Fiók 2234 maglód, Fő út 13. telefon: (06 29) 325 170

* ajánlatunk 2012. július 23-tól, visszavonásig él. a 6 hónapos számlalekötésre bárki helyezhet 
el betétet. a kamat egy futamidőre érvényes. a betét lejáratát követően a tőke és a kamat visz-
szavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni.  
az új lekötésre a hatályos PÁtria Lekötött számlák hirdetménye érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0 százalék. kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamatjövedelem 
után az adó mértéke 16%. az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

Lekötési megbízás a PÁtria takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható.

Hol helyezhetem el
biztonságban
a megtakarításaimat?

Fix éves kamat és eBkm*:

7,50%
a betét futamideje: 6 hónap

Válassza a PÁTRIA
Takarékszövetkezetet!

katedra®
                       nyelviskola Vecsés

Nyílt napjainkra bejelentkezés és további információ: 
06-20/9-157-158  (Boda Györgyi) 
www.vecses.katedra.hu

Nyelviskolánk ANGOL 
NYELVI MAGÁNÓVODÁJA  
szeretettel várja az ovis korú gyerekeket
Angol nyelvoktatás anyanyelvi tanárral, zeneovi, 
úszás, tánc, iskola előkészítés, valamint sok-sok 
játék és nevetés. Vecsés, Fő út 226.
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Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

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

Rendelőnkben jelenleg korszerűsítés, bővítés zajlik,  
hogy még kellemesebb környezetben fogadhassuk pácienseinket.

Szolgáltatási körünket az igényeknek 
megfelelően bővítjük.

  OEP-finanszírozott gyermek és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés keretében teljes körű ellátás
  Esztétikus tömés készítése
  Egyénre szabott kezelési terv alapján, bármilyen fogpótlás 
elkészítése rövid határidőn belül

  Szájsebészeti és fogszabályozási konzultáció
  Ultrahangos fogkőeltávolítás és szájhigiénés tanácsadás
  Amerikai típusú plazmalámpás fogfehérítés


