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Üllői
Interjú

Tavaly év elején indítottuk 
útjára a várost vezető testü-
letet bemutató interjúsoro-

zatunkat, melyet e havi lap-
számunkban Kissné Szabó 
Katalin gondolatai zárnak. 

Reméljük, hogy sikerült kö-
zelebb hoznunk önökhöz 

azokat az embereket, akikre 
két évvel ezelőtt a város ve-

zetését bízták.
Részletek a 8. oldalon

  

Decemberben ismét számos, 
az ünnephez méltó rendezvé-
nyen vehetett részt Üllő la-
kossága. A már hagyománnyá 
vált Mindenki karácsonyá-
ra sokan jöttek el, és a zene-
iskola karácsonyi koncertjén 
is megteltek a katolikus temp-
lom padsorai. Ahogy kará-
csonykor, úgy az egész évben 
színes programok sokaságán 
vehettünk részt.  

Ünnep, mely  
a lelkünkben él

Átadták a vecsési 
tankerületet

Ülésteremből 
jelentjük

„Jó csapatban  
elszaladt az idő”

Autók  
a tilosban

Hyppolit  
a közösségi 

házban
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Ünnepi pillanatok

Ù

Középpontban  
a betlehemi láng

Ù

Népi betlehemes  
játék 

Kökény Richárd és  
a Kenderes férfiak Ù

Ù

Ù
Kenderes Néptánc Együt-
tes és a Szín-játszó-tér

Záray Eleonóra  ismerteti az előadás részleteitÙ

Megfért egymás mellett a népi muzsika és az adventi hangulat

Ù

Pásztorok, pásztorok örvendezve...Ù

A betlehemi  
lángot  a lakosság 
is hazavitte
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December hónap minden esztendőben az adventi esemé-
nyekről, a karácsonyi készülődésről szól a mi kis városunk-
ban is. Nem történt ez másként 2012-ben sem – szinte min-
den napra jutott valamilyen karácsonyi rendezvény.

Az eseménysorozat zárása – és mintegy 
megkoronázásaképp – ismét sor ke-
rült az Árpád Fejedelem Általános Is-

kola és a Harmónia Zeneiskola közös karácso-
nyi hangversenyére a katolikus templomban.
 Már a tavalyi, első együttmuzsikálásunk 
alkalmával beigazolódott, hogy csak egy-
mást és a kedves közönséget gazdagítjuk, 
ha „egyesítjük erőinket, s a szép énekhan-
got a hangszerekkel ötvözzük. Ami pedig 
a helyszínt illeti, elképzelni sem lehet job-
bat a templomnál a zene megszólaltatásá-
ra – fizikai és lelki értelemben egyaránt! 
 Már hetekkel a szép esemény előtt láza-
san készülődtünk, próbáltunk, hogyha majd 

elérkezik a nagy nap, minden gördüléke-
nyen menjen, mindenki a tőle telhető leg-
jobb teljesítményt nyújtsa.  Reméltük, hogy 
az idei koncerten is megtelik a templom, hi-
szen valamilyen formában a város minden 

lakója kapcsolatban 
volt, van vagy lesz 
az általános és a ze-
neiskolával.
 December 21-
én, délután 16 óra-
kor csendült fel az 
első karácsonyi dal-
lam az alsó tagoza-
tos kiskórus előadá-

sában, Némethné Fetter Judit vezetésével. 
Ezt követte Kovács Kornél atya ünnepi kö-
szöntője, majd a nagykórus (Bodzavirág 
kórus) is bemutatkozott két karácsonyi 
népének megszólaltatásával, Dudinszky 
Gézáné irányításával. Barna Tibor, az álta-
lános iskola igazgatója ünnepi gondolatait 
hallgathattuk meg ezután.
 Érdekes színfoltja volt a koncertnek 
Szomora Zsolt hegedűjátéka, Ökrös Károly 
zongorakíséretével. Ők ugyan már nem az 
iskolapadot koptatják, viszont Üllő város 
büszkeségei, remek muzsikusai, amit ezzel 
a fellépésükkel is igazoltak.
 Nagyon színes, változatos hangszeres 
zene és kórusmuzsika következett ezután. 
A zeneiskolában tanulható valamennyi 
hangszer megszólalt valamilyen formá-
ban (szóló, duó, egyéb kisegyüttes). A lel-
kes zenekedvelőkből álló Harmónia Ka-
marakórust Hofbauer-Mezei Márta vezette. 
Műsorukon egy népszerű Bach-kantáta-
részlet szerepelt. A Bodzavirág Kórus egyik 
műsorszámának érdekessége a zeneiskola 
egykori növendéke, Dudinszky Balázs ál-
tal ügyesen meghangszerelt Adeste Fideles 
című kórusmű volt. A zeneszámok között 
két karácsonyi verset is hallhatott a közön-
ség Batha Flóra és Darab Vivien – nagyon 
színvonalas – előadásában.
 A befejező műsorszám előtt a zeneis-
kola igazgatója, Hofbauer-Mezei Márta az 
ünnep lelkiségére emlékeztette a jelen-
lévőket. Az összkar Fehér karácsony cím-
mel adta elő az utolsó megható éneket, 
melynek prózai gondolatait Szalay Ben-
ce tolmácsolta. Ennek egyik sora így szól: 

„Úgy igazi az ünnep, ha a lelkünkben él…”. 
Karácsonyváró hangversenyünk emlé-
kezetes percei azóta is lelkünkben élnek, 
hiszen felejthetetlen pillanatokkal gazda-
godhatott minden jelenlévő ember. A lé-
lekemelő muzsika és a rengeteg lelkes 
fellépő egyaránt közelebb juttatta a nyílt-
szívű közönséget az ünnep valós tartal-
mához. 

Dudinszky Gézáné, Némethné Fetter Judit, 
Lassánné Balogh Andrea

Ünnep, mely  
a lelkünkben él

A zeneiskolá-
ban tanulha-
tó valamennyi 
hangszer meg-
szólalt valami-
lyen formában.

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, 
2012-ben is a Mindenki karácsonya városi 
rendezvénnyel vette kezdetét Üllőn az év 
végi ünnepi időszak. 
 December 17-én ismét a központban 
gyűltek össze azok az érdeklődők, akik ré-
szesei kívántak lenni a hagyományos ül-
lői karácsonyi hangulatnak, melyet az Ül-
lői Szín-játszó-tér és a Kenderes Néptánc 
Együttes közös népi betlehemi játéka tett 
teljessé. 
 Az ünnepi műsoron beszédet mondott 
Kissné Szabó Katalin polgármester. Ezt kö-

vetően átadta a Szeretet lángját a történel-
mi egyházak képviselőinek és a vecsési járás 
települési vezetőinek, polgármestereinek.
 Az önkormányzat most is gondolt a sze-
rény anyagi körülmények között élő csalá-
dokra, így az országos cipősdoboz-akció 
nyomán helyi ajándékgyűjtést szervezett. 
 Az ajándékgyűjtés mellett, idén nagy-
szabású ételosztó akciót is szerveztek erre 
a napra. Az üllői Excalibur étterem jóvoltá-
ból  körülbelül 100 adag babgulyást osztot-
tak szét a rászorulók között. 

Vén

Mindenki karácsonya
A betlehemi lángot 1986 decembere óta 
a betlehemi Születés-kápolnában gyújt-
ják meg minden évben karácsony ün-
nepe előtt, hogy eljuthasson a világ 
számos pontjára, ezáltal hazánk telepü-
léseire, templomaiba is. 
 A krisztusi szellemiség szimbóluma, 
összekötő kapocs közösségeink, magyar 
családjaink számára. Átadása jelképezi, 
hogy a békét és a szeretetet is embertől 
emberig kell továbbítani.

Betlehemi láng
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Decemberben két alkalommal is bemutatásra került az ül-
lői közösségi ház színpadán a Hyppolit a lakáj című darab Vá-
mos Éva rendezésében, az üllői Szín-Játszó-Tér előadásában.

Hyppolit a közösségi házban

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap 
autóval közlekedik?

Bármikor érheti baleset!

Sose feledje: bármilyen 
jól vezet, mások hibája 
miatt is megtörténhet a 
tragédia!

Megér Önnek  
napi 70 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
több milliós baleset- 
biztosítással???

Nyitva: 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

Hirdetés

Még a könnyeink is kicsordultak a 
nevetéstől, amikor III. Schneider 
Mátyás, olyan színészóriások „le-

származottja”, mint Kabos Gyula vagy Kol-
tai Róbert, zavarában még a zakójába is 
fordítva bújt bele. 

  A komikus törté-
net, melyben Hy-
ppo lit, a szigorú és 
arisz tok ra tikus lakáj 
rövid idő alatt fel-
forgatja a Schnei-
der csa lád tagjainak 
életét, minden ma-
gyar ember előtt 
ismert. Amikor tu-
domásomra jutott, 
hogy az üllői Szín-
Ját szó-Tér csapata a 

mi városunkban színpadra fogja vinni ezt 
az igazi klasszikust, azt gondoltam, most 
aztán igazán nagy fába vágták a fejszéjü-
ket és nem sok jót feltételeztem. 
 Félő egy ekkora klasszikus esetében, 
hogy nem is egy, hanem két film jelenetei 
unos-untalan az agyunkba villanhatnak. A 
néző, bár sejti, hogy megéri majd, mégis fél-
ve ül le a közönség soraiba. Vajon megkap-
ja-e azt, amit vár, s nem csupán egy halvány 
utóérzet jön elő az egykor látott jelene-
tekből? Hiszen mindannyiunk fülébe visz-
szacsengenek Kabos Gyula, Csortos Gyula, 
Fenyvessy Éva szavai, melyeket már elfogad-
tunk Koltai Róbert, Eperjes Károly és Pogány 
Judit szájából is. És most, ilyen színészóriá-
sok rendkívüli alakításai után mit keres egy 
kissé vicces, ámde már-már unalmas sztori, 
amatőr előadókkal az üllői művházban?  
 Már a próbák alatt meggyőződhettem 
azonban arról, hogy alábecsültem a lelkes 
csapatot. Nem tudom, miféle erő hozta őket 
össze, azt sem tudom, a jövőben mit várha-
tok majd ezek után, de azt biztosan tudom, 
hogy két óra felhőtlen kikapcsolódást kap-
tam tőlük. Két röpke órát, melyre biztosan szí-
vesen fogok visszaemlékezni évek múlva is. 

 A közösségi ház nézőtere megtelt mind-
két bemutató estéjén. A színészek – mert 
méltán nevezhetjük őket színészeknek – 
lámpalázukat hamar leküzdötték, ha volt 
egyáltalán bennük ilyen, mert ennek hal-
vány nyomát sem érzékeltük a nézőté-
ren. Nem profi színjátszókként a lelkünket 
érintették meg, elvarázsoltak bennünket. 
Átélték és átadták a poénokat, énekkel 
(Eisemann Mihály betétdalaival), tánccal 
szórakoztattak, élvezték maguk is, amit csi-
náltak. Mert tudták, hogy ez jó… És tényleg 
remek volt. Most már tudom, nem lehetett 
ezt kihagyni. A kiváló szereposztásnak – a 
rendező remek érzékének – köszönhetően 
megismerhettük az üllői Schneider családot 
(Sárándi Tibor, Virág Timea, Virág Luca), egy 
vérbeli Hyppolitot Záray Emil személyében, 
a vidámlelkű cselédeket, Tóth Józsefné Zen-
tai Erikát és Laza Istvánt, a hódító Nagy And-
rást (Záray Viktor), Mimikét, alias Zárayné 
Sándorházy Eleonórát, valamint „Alsó- és 
Felsőházy” Makátsékat, Hera Lászlót és Laza 
Mátét. 
 Szívből örülök, hogy ott lehettem a de-
cemberi bemutatón, hogy nem kellett a fő-
városba utaznom egy ilyen kiváló, színvo-
nalas előadásért, hogy újabb lépcsőfokot 
ugrott meg az üllői kulturális élet. Ezek után 
egyben biztos vagyok: minden körülmé-
nyek között ott leszek a harmadik bemuta-
tón is, február 10-én, a közösségi házban.

Hofbauer-Mezei Márta

Az Üllői Szín-Játszó-Tér társulata kö-
szönetét fejezi ki minden támogatójá-
nak, barátjának, akik nélkül a Hyppolit 
a lakáj című előadás nem jöhetett vol-
na létre.
 Üllő város képviselő-testületének, a 
Hungarocontrol Zrt.-nek, a Reflex Kft.-nek,  
a William’s TV-nek, Hofbauer-Mezei Már-
tának, Jónás Ritának, Bodrogi Móniká-
nak, Antal Anitának, Turainé Jacsó Szilvi-
ának, a Győrszentiváni Színkörnek, Kiszely 
Melindának, az Úri Lámpagyárnak, Ma-
jor Ferencnek, id. Virág Gézának, Gaval-
lér Györgynek, a Szaniszló családnak, Mes-
ter Évának, Szenderák Györgynek, Máté 
Józsefnénak, Fodor Erikának, Rézművesné 
Bajkai Anikónak, Hernádi Csabának,  Bódi 
Attilánénak.

A nagy sikerre való tekintettel az üllői 
Szín-Játszó-Tér ismét műsorára tűzi Nóti-
Eisemann-Vajda Júlia–Vajda Katalin Hyppo-
lit a lakáj című darabját február 10-én, 17 
órától, a közösségi házban.
 Jegyek elővételben a szereplőknél és 
a közösségi házban 1000 Ft-ért kaphatók, 
vagy a 321-933-as telefonszámon rendel-
hetők.

Köszönjük:

Nézze meg ön is!

Ù

Ù
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Az elsők között alakították ki 
az országban a vecsési tan-
kerület infrastruktúráját. Az 
szomszédos település önkor-
mányzata által biztosított tan-
kerületi irodát január 9-én ünne-
pélyes keretek között adták át. 

Hirdetés

Szűcs Hédi
mesterfodrász

A Bellis Szépségszalonban 
Vecsés, Fő út 158. 1. emelet (A Fő út és a Magyar utca sarkán.)

• Keratinos hajsimító terápia (Liss design)
• Modern melír és festéstechnikák

• Volumennövelés, dauer
• Hajszerkezet-újraépítés keratinnal (Joico)

• oMBRE hajfestés
• Tigi finish-termékek

Bejelentkezés: 
06-70/943-9301

Női, férfi  
és  gyermek 

fodrászat

Átvizsgáljuk autójának 
futóművét, fagyállóját, 
gumiabroncsait, 
fékfolyadékát, 
ablakmosó és -törlő 

berendezését, valamint 
világító berendezéseit.

Javítás  
rendszámtól rendszámig! 

Típustól  
függetlenül!

Bosch szervizünk  
várja autóját, típustól 
függetlenül.
Computeres motor
diagnosztika helyszí
nen megvárható.  
Műszaki vizsgára  
igény szerint felké
szítjük.

2225 Üllő, Bimbó u. 20. • Tel./fax: 06 29 320 157 
 www.gaalauto.hu • info@gaalauto.hu

I smert, hogy január 1-jétől az oktatási 
intézmények állami fenntartásba kerül-
nek, ezzel együtt beolvadnak a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központba. Az 
oktatási intézmények feladatellátását szol-
gáló ingó és ingatlan vagyon – az intézmé-
nyek felszerelésével együtt – a központ in-
gyenes használatába és kezelésébe kerül. 
Az intézményfenntartó alkalmazásába ke-
rülnek a pedagógusok és az oktató-, neve-
lőmunkát segítő közalkalmazottak is. 
 A változások elsősorban az Árpád Feje-
delem Általános Iskola és a Harmónia Zene-
iskola vonatkozásában érintik. A város két 
oktatási intézményének fenntartásával járó 
feladatokat január 1-jétől a Klebelsberg-köz-
pont a vecsési tankerületen keresztül látja el.

Átadták a vecsési tankerületet

 A tankerületi iroda ünnepélyes átadá-
sán a jelen voltak az érintett települések 
vezetői, így Kissné Szabó Katalin polgár-
mesteren kívül megjelentek Vecsés, Ecser 
és Maglód polgármesterei is.   
 További üllői vonatkozása a vecsési tan-
kerület kialakításának és átadásának, hogy a 
tankerület igazgatójának az üllői dr. Hrutkáné 

Molnár Mónikát nevezték ki. Hrutkáné új 
munkaköre betöltése előtt a monori József 
Attila Gimnázium igazgatóhelyetteseként 
dolgozott, 2006–2010 között pedig tagja 
volt az üllői képviselő-testületnek. 
 A tankerületi iroda Vecsésen, a Károly 
utca 2. alatt található. 

Vén   

Balról jobbra: Kissné Szabó Katalin, Szlahó Csaba, dr. Szűcs Lajos,  
Marekné dr. Pintér Aranka, dr. Hrutkáné Molnár Mónika, Tabányi Pál, Gál Zsolt

Ù

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.

1 kezelésnek 3 hatása van (fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van (zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Február 1-től március 31-ig 3  000 Ft/alkalom bérletáron vehető igénybe.

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

Edzz napi 10 percet FLABELOSSZAL és hozd magad formába 4-6 hét alatt!

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Fekete-fehér  
nyomtatás A4 
Színes nyom- 

tatás A4
Fotónyom- 

tatás A4 

Szkennelés

 6 Ft/db-tól

 32 Ft/db-tól

350 Ft/db

 12 Ft/db

Névjegykártyák
 egyoldalas fekete-fehér

egyoldalas színes

 11 Ft/db-tól

 15 Ft/db-tól

Monor, Kossuth Lajos u. 71/A  

Telefon: 06-70/429-4306

GRAFIKAI STÚDIÓ
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Szelektív hulladék-elszállítás rendje
A hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó Saubermacher Kft. 
idén új időbeosztásban szállítja el a háztartásokban szelektí-
ven gyűjtött hulladékot. Az eddigi hétfői-keddi időpontok he-
lyett, 2013-ban kéthetente, csütörtökön történik a szelektív 

gyűjtés, amelynek január eleje és június vége közötti idő-
pontjairól és a közszolgáltatásban a meghatározott időpon-
tokban részt vevő utcákról az alábbi táblázatban adunk részle-
tes tájékoztatást.

Szelektív hulladék-elszállítás napjai Üllőn 2013 január eleje és június vége között
Csütörtöki napok 400-as út Gyömrő felőli városrészen* Csütörtöki napok 400-as út Ócsa felőli városrészen*

január 10., február 7., március 7., április 4., május 2., május 30., június 27. január 24., február 21., március 21., április 18., május 16., június 13.
Gyömrői út 94-130 páros, 

páratlan oldal
Gyömrői út 1-82 páros 

és páratlan oldal Pesti út 1-98 páratlan oldal Pesti út 100-266 páratlan oldala

Akácfa utca Pesti út 2- 98 páros oldal Ócsai út páros, páratlan oldala Mező utca
Hársfa utca Malom utca Szőlőskert utca Malik köz
Diófa utca Pávai-Vajna utca Kölcsey utca Tompa Mihály. utca

Csillag utca Wesselényi utca Kisfaludy utca Baross Gábor utca
Tölgyfa utca Ady Endre utca Kisfaludy tér Zöldfa utca
Nyárfa utca Arany János utca Tamás Áron utca Petőfi Sándor utca
Viola utca Damjanich János u. Gárdonyi Géza utca Vörösmarty utca

Liliom utca Bem apó utca Berkes András utca Homok utca
Nefelejcs utca Török Ignác utca Berkes köz Hunyadi utca
Árvácska utca Dózsa György utca István utca László utca
Kenderes utca Szegfű utca Árpád utca Öregszőlő utca

Maglódi út Kistemető utca Kertekalja utca Vadvirág utca
Május 1. utca Táncsics utca Dobó István utca Erdősor utca

Deák Ferenc utca Nagysándor József utca Gyár u. páros, páratlan oldala Gazdák Erdeje utca
Liszt Ferenc utca Sport Lakópark Vasadi utca Öregszőlő köz

Sport tér Árpád Fejedelem u. Temető Hajcsár utca
Móra Ferenc utca Templom tér Fürdő utca Halomhatár dűlő
Gyöngyvirág tér Széchenyi utca Mikszáth Kálmán utca

Bimbó utca Lejtő utca Mátyás király utca
Virág utca Kinizsi utca

Szövetkezet utca Móricz Zsigmond utca
Ecseri út Vásártér utca

József Attila utca Jókai utca
Zug utca Faiskola utca

Kossuth Lajos utca Pásztorház utca
Állomás utca Vasvári Pál utca

Batthyány utca
Rákóczi Ferenc utca

Bercsényi utca
Klapka György utca

Rétköz utca
Medikus utca

Pesti út 100-266 páros oldala

Zöldhulladék-gyűjtési naptár – Üllő 2013. május - június

május 9. csütörtök

május 23. csütörtök

június 6. csütörtök

június 20. csütörtök

* Az alábbi táblázat második sorának magyarázata a következő: A Gyömrő felőli városrész az, amelyiken hétfőn-szerdán van a kommunális azaz a 110 literes 
kuka heti egyszeri szállítása, az Ócsa felőli városrész pedig az, amelyiken kedden-pénteken van a kommunális szállítás. Reméljük, hogy ezzel egyszerűbbé 
tettük a táblázat és az utcák szállítási rendjének értelmezését.

A kéthetes váltások közötti csütörtökökön pedig május 9-étől a 
zöldhulladék szállítását végzi a közszolgáltató, az alábbi időpon-
tokban:

 Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a 2013. 
évtől a közszolgáltató nem kézbesít a gyűjtőedényekre éven-
te felragasztandó matricát. A cég a matricás rendszert a köz-
szolgáltatása alá tartozó más településeken is megszünteti.
 Az elszállítás feltételei továbbra is változatlanok, tehát a háztar-
tási hulladékot továbbra is a 110 literes edényben, illetve – az önkor-
mányzati rendelet alapján kedvezményben részesülőknek – a 80 literes 
edényben kell gyűjteni. Az e fölötti mennyiséget a közszolgáltató csak 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vásárolható, többlethulladék 
gyűjtésére szolgáló, cégjelzéssel ellátott, 110 literes zsákban szállítja el.

 Üllő Városi Önkormányzat
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Kereskedelmi terület szabályozása 

A téli időszak beköszöntével szeretnénk fel-
hívni a figyelmüket – a balesetek és egyéb 
káresemények elkerülése érdekében – az in-
gatlanok előtti területek tisztántartásának 
kötelezettségére. A jelenleg hatályban lévő 
köztisztasági rendelet szerint: „Az ingatla-
nok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztán-

Csúszásmentesítés tartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járda-
szakasz hintéséről a tulajdonos (használó) 
köteles gondoskodni. A járdák tisztántar-
tását reggel 7 óráig el kell végezni. Ahol ki-
épített járda nincs, ott tisztántartási kötele-
zettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 
1 méter széles terület sávot kell járdának te-
kinteni. Az ingatlan tulajdonosa (használó-
ja) a járdaszakasz melletti átereszeknek, fo-

lyókáknak, árkoknak, csatornanyílásoknak 
a hótól, jégtől és más a folyást gátló egyéb 
anyagoktól való megtisztításáról is köteles 
gondoskodni.”
 Kérjük önöket, hogy ügyeljenek az ingat-
lanok előtt lévő járdaszakaszok tisztántar-
tására annak érdekében, hogy elkerüljék az 
esetleges baleseteket és káreseményeket.

Üllő Városi Önkormányzat

Üllő Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, 175/2012. (XII. 13.) számú határo-
zata alapján kezdeményezi az Üllő Lukoil 
benzinkút – H.E.M. raktárbázis és a Me-
dikus utcai lakóingatlanok között elhe-
lyezkedő 3339/9, 3339/7, 3342/1 és 3342/2 
hrsz-ú gazdasági kereskedelmi-szolgálta-
tó területek szabályozásának módosítását 
oly módon, hogy a maximális építmény-
magasság 14 m-ben, a beépítési intenzitás 
pedig maximum 50%-ban kerüljön meg-
határozásra.
 A Szabályozási Terv és Helyi Építési Sza-
bályzat módosításának tervezési költségét 
az érintett területek tulajdonosai vállal-
ják, továbbá az Étv. 30/A § szerinti telepü-
lésrendezési szerződés megkötésével vál-
lalják a folytatni kívánt tevékenységhez 
kötelezően előírt, illetve szükséges mér-

tékű fejlesztések megvalósítását – ideért-
ve a közművek, utak és egyéb létesítmé-
nyek saját költségen történő meg-, illetve 
átépítését, a tervezési területen folytat-
ni kívánt tevékenységtől függően a szom-
szédos Pesti úti ingatlanok zaj elleni vé-
delmét. Továbbá vállalják, hogy az út és 
közműinfrastruktúra megépített létesít-
ményeit rendeltetésszerű használatra al-
kalmas állapotban tartják és viselik az az-
zal kapcsolatos költségeket.
 Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9.§ (2) 
bekezdése alapján a meghatározott állam-
igazgatási szerveken kívül az érintett ál-
lampolgároknak, civil szervezeteknek, ér-
dekképviseleti és önkormányzati szervek 
nek véleménynyilvánítási lehetőséget is 
biztosítani kell úgy, hogy a „helyben szo-
kásos módon” az érintettek tudomására 

kell hozni a szabályozásmódosítás kidol-
gozásának elhatározását, amelynek önkor-
mányzatunk jelen értesítéssel tesz eleget.
 Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, illetve civil- és érdekképviseleti szer-
vezeteket, hogy a tervezett szabályozás-
módosításról szóló részletes tájékoztatást 
megtekinthetik hivatalunknál ügyfélfoga-
dási időben. Hétfőn: 13.00-18.00, szerdán: 
8.00-16.00, pénteken: 8.00-14.00 óra között.
 Amennyiben élni kívánnak vélemény-
nyilvánítási lehetőségükkel, a tervezett 
szabályozás-módosítással kapcsolatban 
a fenti ügyfélfogadási időben is észrevé-
telt tehetnek. Továbbá észrevételüket be-
nyújthatják írásban is az alábbi címre: Üllő 
Város Polgármesteri Hivatal Önkormány-
zati és Városüzemeltetési Iroda, Oltványi 
János vezetőtanácsos részére, 2225 Üllő, 
Templom tér 3.

Üllő Városi Önkormányzat

A novemberi ülésen a képviselők meg-
hallgatták, majd elfogadták a tele-
pülés 2012. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, 
majd meghatározták a város 2013. évre vo-
natkozó költségvetési koncepcióját. 
 A testület tagjai elfogadták a Vargha 
Gyula könyvtár egész éves tevékenységé-
ről szóló beszámolót, és megköszönték a 
könyvtár vezetőjének, Pálmai Lászlónénak 
37 éven át végzett áldozatos munkáját. A 
vezető januárban nyugdíjba ment. 
 A képviselő-testület novemberi dönté-
se értelmében 2013-ban is lesz szabadidős 
rendőr a városban. Az erre vonatkozó meg-
állapodást a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal kell megkötni. A szabadidős 
rendőrök alkalmazása jelentős mértékben 
hozzájárul a város közbiztonságának meg-
őrzéséhez. 

 Üllő kilép a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásból 2013. 
június 30-val – erről döntöttek a képviselők, 
majd az Üllői Városfejlesztő Kft. felügyelő 
bizottságának tagjait választották meg. A 
biztosság elnöke Füles József, két tagja pe-
dig id. Jónás József és Bácskai József lett. 
 A Jókai utca 13. és Malom utca 40. szá-
mú ingatlanok előtt engedélyezve lett víz-
szikkasztó árok létesítése.  
 Üllő állattartási szabályozásáról szóló 
rendelete hatályon kívül helyezésre került.
 A decemberi ülésen módosították a 
képviselők a Humán Szolgáltató Központ 
és a Vargha Gyula Városi Könyvtár alapító 
okiratát, illetve az Üllő és környéke egyes 
szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti 
és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátá-
sára létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társulási megállapodását. 

 Az Üllői Városüzemeltető Kft. 2013. évi 
költségvetési terve is elfogadásra került, 
majd pályázatot írtak ki a Vargha Gyula Kö-
zösségi Központ és Városi Könyvtár igaz-
gatói álláshelyére. 
 Mint ismert, a városközpont új épületé-
ben egy étterem kialakítására is lehetőség 
nyílt. A képviselő-testület decemberi ülé-
sén az új vendéglátóegység konyhatech-
nológiai felszerelésének beszerzésére köz-
beszerzési eljárást írt ki.
 Gomba Község Önkormányzatának kez-
deményezése miatt Üllő képviselő-tes-
tülete is támogatja, hogy a jelenlegi Kö-
zép-magyarországi Régió az Európai Unió 
2014–2020 közötti programozási időszaká-
ban kétszintű területi egységet alkosson, 
Budapestet és Pest megyét. Erre azért volt 
szükség, mert a magas budapesti fejlettsé-
gi mutatók miatt a Közép-magyarországi 
Régió számos pályázati lehetőségtől esett 
el az elmúlt programozási időszakban. 
 A képviselők elfogadták Üllő átmene-
ti gazdálkodásáról szóló rendeletét, vala-
mint módosították a lakások és helyiségek 
bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló helyi rendelet.

Almási Adrienn, ügyintéző

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete november 29-
én és december 13-án tartotta a 2012-es év utolsó üléseit. Írá-
sunkban a képviselők legfontosabb döntéseit ismertetjük. A ha-
tározatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Ülésteremből jelentjük
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dik fordulója 2013 nyarán zárul, reméljük si-
keres lesz, és ezek után indíthatjuk az ivó-
vízminőség-javító egység megépítését. 
Körülbelül 350-400 millió forintos fejlesz-
tésről beszélünk, aminek köszönhetően ki-
váló minőségű ivóvíz jut el a háztartások-
ba, amikor megnyitják a csapokat. 
 Az év másik jelentős fejlesztése a kisgyer-
mekes családoknak kedvez. A mai gazda-
sági helyzetben saj-
nos nagyon kevés 
anyuka engedheti 
meg magának, hogy 
gyermekét óvodás 
koráig otthon, maga 
nevelje. Az anyagi-
ak miatt a többség-
nek égetően fontos, 
hogy minél hama-
rabb visszatérjen az állásába. Ezért Üllőnek 
szüksége van egy jól felszerelt, a kor elvá-
rásainak megfelelő bölcsődére, amely ele-
gendő férőhellyel rendelkezik, hogy fogad-
hassa a gyermekeket. Természetesen ezt így 
elmondani nagyon egyszerű, a megvaló-
sítás azonban igen nehéz és főként költsé-
ges feladat. Mivel saját forrásaink végesek, 
ezért 2012-ben egy bölcsődebővítésre kiírt 
pályázaton indultunk, amit később várako-
zó pályára állítottak. Ez a városra nézve nem 
is volt akkora baj, mert a testület eldöntöt-
te, hogy a városköz-
pont befejezésé-
ig nem kíván újabb 
beruházást indíta-
ni. Tavaly év végén 
azonban megszüle-
tett a döntés, janu-
ár elején pedig ér-
tesítettek, hogy Üllő 
nyertes elbírálásban 
részesült. A bölcső-
de fenntartása ará-
nyaiban az összes 
intézmény közül az 
egyik legköltsége-
sebb feladat. Egy 
óvodás gyermek el-
látása körülbelül 
350 ezer forintba ke-
rül egy évben, egy 
bölcsődés gyermek 
ezzel szemben kö-
rülbelül 600 ezer 
forintjába kerül a 
városnak. Napjaink-
ban ekkora összeget 
előteremteni nem 

kis feladat. A bölcsődére 128 millió forin-
tot nyertünk, amit 20 millió forint önerővel 
kell kiegészítenünk. A fejlesztés után, pedig 
nem csak a gyermekek elhelyezését tudjuk 
biztosítani, hanem új munkahelyeket is te-
remtünk. Az új munkaerő bérével is számol-
ni kell, ezért azon is el kell gondolkodnunk, 
hogy a környező települések nyomdokaiba 
lépve mi is a családok jövedelmétől tesszük 
függővé a bölcsődei ellátást. A követke-
ző ülésen a képviselőkre nehéz feladat há-
rul ismét, hiszen mérlegelni kell a kialakult 
helyzetet és meg kell hoznunk a közös dön-
tésünket, mely reméljük pozitív lesz.
 Jó hír, hogy legutóbb egy önerőpályá-
zatunk nyertes elbírálásának is örülhet-
tünk, amelyen 38 millió forintot nyertünk. 
Ezzel az összeggel a városközpont kiala-
kításához szükséges önerőt szeretnénk 
csökkenteni.
 Összefoglalva, nagyon megfontolt gaz-
dálkodásra van szükség továbbra is, hi-
szen a város költségvetése ismét jelentő-
sen csökken. A személyi jövedelemadó 
100 százaléka, a gépjárműadó 60 száza-
léka, összesen körülbelül 200 millió forint, 
ami idén már nem a városi kasszába folyik 
be. Örülhetünk, ha a legszükségesebb fej-
lesztéseket meg tudjuk valósítani. Egyéb 
beruházásokra legfeljebb pályázati pén-
zekből lesz lehetőségünk. 

Interjú

„Szeretettel végzem  
a rám háruló feladatokat”
Kissné Szabó Katalin 6 éve veze-
ti a várost, 2010-ben másodíz-
ben választotta polgármesterré 
a település lakossága. A követ-
kező beszélgetéssel egyben zár-
juk tavaly indított, a város ve-
zetőit bemutató sorozatunkat. 

Kissné Szabó Katalin, Üllő polgármestereÙ
Az idei év 

egyik nagy 
feladata a vá-

rosközpont 
átadása lesz.

A munkaköre nem teszi lehetővé, hogy 
gyakorta menjen szabadságra. Si-
került kipihennie magát az ünnepek 

alatt?
 – Az év mindannyiunk számára fárasztó 
volt. A tankerület kialakítása, az államigaz-
gatási feladatok átszervezése sok feladattal 
járt, akárcsak az ünnepek előtti rendezvé-
nyek lebonyolítása. Bár az utóbbi gondo-
lom, sokaknak okozott örömöt. Az ünnepe-
ket családi körben töltöttem, a szentestét 
megelőzően már a háziasszony szerepé-
ben. Összegyűlt a család, eljöttek az uno-
kák, akik mindig energiával töltenek fel. So-
kat játszunk, kártyázunk, zenét hallgatunk, 
együtt énekeljük a karácsonyi énekeket. Mi-
vel nagy a család, még 28-án is együtt vol-
tunk, és a szilvesztert is a gyerekek körében 
töltöttem. Nagyon örülök, hogy sokat ol-
vashattam. Úgy érzem mostanra sikerült ki-
pihenni az elmúlt időszak fáradalmait.

– Feltételezem, hogy kellett a feltöltődés, hi-
szen idén is bőségesen lesz a városban tenni-
való. Mit várhat Üllő 2013-tól?
 – Egyelőre még sok a bizonytalanság 
a változások miatt. Ez nem üllői sajátos-
ság, így van az egész országban. A költség-
vetésünk jelentősen megcsappan az álla-
mi elvonásoknak köszönhetően. Az idei 
év egyik nagy feladata a városközpont át-
adása lesz. A beruházáson dolgozó csapat-
nak köszönhetően jól halad az építkezés, 
az égiektől fog függni, hogy az átadás idő-
ben, a feltételeknek megfelelően történ-
het-e majd meg?! 
 Idén indul a település ivóvízminőség-ja-
vító programja, amire a meghirdetett pá-
lyázatnak köszönhetően már 2012-ben 
35 millió forintot nyertünk az előkészüle-
ti munkákra. Nagyon fontosnak tartottuk, 
hogy sikerrel vegyük a pályázatot, hiszen 
ez az egész város érdeke. Több helyről is je-
lezték, hogy probléma van az ivóvíz minő-
ségével, de hála istennek attól még messze 
vagyunk, hogy rossz minőségű, ihatatlan 
víz folyjon a csapokból. A pályázat máso-
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– Nehéz év vár ránk 2013-ban, de legalább a 
politikai csatározások nem rontják tovább a 
helyzetet. Könnyebb együtt dolgozni a kép-
viselőkkel, mint az előző ciklusban, vagy a 
háttérben most is kemény viták előznek meg 
egy-egy döntést?
 – Azt gondolom, hogy a testületen be-
lüli nézeteltérések egy teljesen természe-
tes folyamat részei. Példaként a családon 
belül zajló vitákat említeném. Minden ház-
tartásban előfordulnak nézeteltérések, súr-
lódások, aki azt mondja, hogy minden 
szép és jó, az nem mond igazat. De aho-
gyan a családon belüli vitáknál, úgy itt is 
a végeredmény számít. Az a legfontosabb, 
hogy előremozdítsák a szóban forgó ügye-
ket. Azt gondolom, hogy a lakosság jó dön-
tést hozott 2010-ben, amikor elsősorban 
szakmai alapon választott képviselőket. Az 
üléseken, vagy az előkészítő munka során 
kikényszerített viták mind jobbító szándé-
kúak, a végső célunk megegyezik. Azok a 
komoly beruházások, amelyek az elmúlt 
két évben történtek, vagy eztán következ-
nek, csak az összefogás erejével valósul-
hatnak meg. Mindig kérem a képviselőket, 
hogy ne járjanak külön utakon, inkább gon-
dolkodjunk együtt. A jövőben úgy is egyre 
kevesebb egyéni fejlesztési ötlet valósulhat 
meg, hiszen azok elbírálása a megyei veze-
tés fe ladata lesz. Az egyéni akciók lehetősé-
ge tehát szűkül, vagy teljesen megszűnik. 

– Ezek szerint fejlesztések terén gúzsba köti a 
képviselőket a megye?   
 – Némileg meg lesz kötve a kezünk, 
mert a megye mondja meg, hogy mit és 
hogyan lehet majd megvalósítani. Ezért 
mi inkább a dolgok elébe megyünk, már 
egyeztettünk szakemberekkel, hogy a ké-
sőbbiekben ne érjen meglepetés, és ne-
hogy kimaradjunk 2014 és 2020 között 
azokból a fejlesztésekből, amelyek Üllő 
szempontjából meghatározóak lennének. 
A környező települések vezetőivel is el-
kezdtünk közösen gondolkodni a jövőről. 
Üllőnek szép sportcsarnoka van, Maglódon 
gyönyörű művelődési ház épült, Monoron 
pedig ott egy nagyszerű uszoda. Ezeket a 
lehetőségeket közösen kell kihasználnunk. 
Ahelyett, hogy minden település uszoda, 
vagy hatalmas sportcsarnok építésébe kez-
dene, melyeket később csak nehézségek 
árán tud fenntartani, inkább arra kell töre-
kednünk, hogy a meglevő értékeket közö-
sen használjuk ki. A sportcsarnokunk na-
gyon jó kihasználtsággal üzemel, mégis 30 
millió forinttal kell kipótolnunk a működést. 
Magyarul a csarnok bevételei nem fede-
zik a felmerülő kiadásait. Ezért szerencsés, 
hogy a környező településekkel közösen, 
egy meghatározott koncepció mentén 
hajtsuk végre a jövőbeni fejlesztéseinket. 

– Városfejlesztés, oktatás, egészségügy, szo-
ciális ellátás, rendvédelem, sport, nagyjából 

ezek azok a területek, amelyek ellátásáért a 
képviselő-testület felel. Az eddig elmondot-
takon kívül várható valamelyik területen na-
gyobb fejlesztés 2014-ig?
 – Az egészségügy terén komoly elkép-
zeléseink vannak. A város lakossága folya-
matosan növekszik, ezért szükség van az 
5. háziorvosi praxisra. Olykor az is előfor-
dul, hogy egy délelőtt 50 beteg várakozik a 
rendelőben ugyanarra az orvosra. A város-
központ átadása után a rendelő emelete is 
felszabadul, ezért a következő nagyobb fej-
lesztést az egészségházon szeretnénk vég-
rehajtani, de ezt csak pályázat útján tudjuk 
megoldani. Az épületen komoly átalakítá-
sokra van szükség, még liftet is kell építeni, 

hogy mindenki szá-
mára megközelíthe-
tőek legyenek az 
emeleten kialakított 
helyiségek. Az orvo-
si ügyelettel is fog-
lalkoznunk kell, új és 
igen kemény elvá-
rásoknak kell meg-
felelni ahhoz, hogy 
az ügyelet továbbra 
is működtethető le-
gyen.  Erről nem sze-
retnénk lemondani, 
a lakosság bizton-
ságérzetét is erősíti 

az orvosi ügyelet. A másik egészségügyhöz 
kap csolódó kérdés, hogy Üllő a továbbiak-
ban a vecsési, vagy a monori rendelőhöz 
tartozik-e majd? Jelen pillanatban sajnos 
mindkettőhöz, vannak ugyanis olyan szak-
feladatok, amelyeket hivatalosan még Mo-
noron, és vannak olyanok, amelyeket már 
Vecsésen vehetünk igénybe. Ez nem sze-
rencsés állapot, ezért mindent megteszünk, 
hogy rendezzük a helyzetet. 
 A közbiztonságra és rendvédelem-
re, ahogyan az előző években, úgy idén 
is nagy hangsúlyt fektetünk. Polgárőre-
ink egyre többen vannak és a rendőrség-

Események-
ben dús év 
előtt állunk 
ebben biztos 
vagyok, de ne-
künk mindig 
az adott hely-
zetből kell ki-
hoznunk a 
legjobbat. 

gel együttműködve mindent megtesznek 
a lakosság és a közterületek biztonságá-
ért. Sajnos az utóbbi időben az állomáson 
gépkocsifeltörés és több kerékpárlopás is 
történt. A rendvédelmi bizottság segítségé-
vel kiépítettünk egy plusz kamerarendszert, 
amely ugyan javított a problémán, de telje-
sen nem oldotta meg. A sok munka és anya-
gi ráfordítás ellenére nem dőlhetünk hátra, 
ezért szeretnénk még több figyelmet fordí-
tani a közbiztonságra. A várható fejleszté-
sek szempontjából is fontos megemlíteni, 
hogy Üllő adósságállományából is átvállal 
az állam legalább 40 százalékot, és bár nem 
adósodott el a város, mégis a döntésnek kö-
szönhetően nagyobb lesz a mozgásterünk, 
több forrásunk marad a fejlesztésekre. 

– Az elhangzottak alapján sűrű és mozgal-
mas évnek ígérkezik 2013. A következő kará-
csony pedig, amikor újra feltöltődhet ener-
giával, egy év múlva lesz. A családja nem 
félti önt, hogy az egészsége rovására megy a 
munkája? 
 – Eseményekben dús év előtt állunk 
ebben biztos vagyok, de mindig az adott 
helyzetből kell kihoznunk a legjobbat. Sze-
rencsés vagyok, amiért pozitívan állok a dol-
gokhoz, még sok cél lebeg a szemem előtt, 
amit remélhetőleg meg is tudunk valósítani. 
A családom tudta, a vállalásom olykor gon-
dokkal, problémákkal jár majd, ezt meg is 
beszéltük a választások előtt. Csak köszön-
ni tudom a sok áldozatot, türelmet és segít-
séget, amit kapok tőlük. Nagy elszántság 
van bennem továbbra is a település szeb-
bé tétele érdekében, de erre rengeteg időt 
és energiát kell áldoznom. Szerencsére év 
közben is jut némi idő a feltöltődésre, sze-
retek kerékpározni, teniszezni, szeretem a 
természetet, és mindig feltöltődöm, amikor 
az unokáimmal együtt tölthetem a szabad-
időmet. Ennek és a Jóisten segítségének kö-
szönhetően 2013-ban is kitartással és szere-
tettel végzem a rám háruló feladatokat. 

Varga Norbert
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Egy kedves 
adomány

Szépkorúak 
köszöntése

Október 29-én hó-
esésre ébredtünk. 
Az időjárás elkezd-
te idézni a telet, és 
ez által a karácsony 
hangulatát is. Ennél 
több nem is kellett a 
Home Design Outlet 
lelkes kis csapatának. 
Megpakoltak egy kisteherautót bútorokkal, 
és megindultak Kis Hanna és csoporttársai 
óvodájának irányában, ahol nagy szeretettel 
fogadták a nem mindennapi meglepetést. A 
közelmúltban az önkormányzat által felújí-
tott Állomás utcai Bóbita ovi egy közösségi 
szobája így tovább szépült, hála és köszönet 
az adományozóknak. 

www.homedesign-outlet.hu

Decemberben és január elején ismét két 
szépkorú üllői lakost köszönthetett a város.
 December 21-én a Petőfi utca 36. alat-
ti Senior Apartmanházban köszöntötték 
90. születésnapja alkalmából Sipos Lajos-
nét, született Gulyás Rozália nénit. 
 Rozika néni meghitt, családias környe-
zetben éli mindennapjait, ahol gondos ke-
zek ápolják.A hangulatos kis nappaliban a 
karácsonyfa mellett adta át Kissné Szabó 
Katalin polgármester és Fehér Imre alpol-
gármester, az ünnepeltnek a virágkosarat 
és a miniszterelnök által aláírt díszokleve-
let. A gondozónők pedig egy kis születés-
napi tortával lepték meg az ünnepeltet, és 
látták vendégül a többi lakót is.
 Már az újévben, január 9-én szintén szü-
letésnapi köszöntésben részesült Vörösmar-
ty utcai otthonában Gáspár József bácsi. 
 Józsi bácsinak nincs családja, egyedül 
él otthonában. A Magnezit Gyárból 45 év 
munkaviszony után ment nyugdíjba. Je-
lenleg is jó egészségnek örvend, rend-
ben tartja a portáját, gondozza a barom-
fit. Az estéket nem szereti, mert hiányzik 
neki kedves felesége, aki nemrég hunyt 
el. Szomszédai odafigyelnek rá, közülük is 
Szabó Györgyné Klári, aki nap mint nap pél-
dásan gondoskodik róla.
 Mindkét ünnepelt szépkorú részére az 
önkormányzat és a város valamennyi lakó-
ja nevében jó egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk!

Lazáné Széll Éva anyakönyvvezető

Szíveket melenget
Hogyan talál egymásra a sport és az oktatás már apró gyermekkorban? 
Erről faggattam Kovács Nikit, a magyar motorsport egyik legeredmé-
nyesebb női versenyzőjét, aki és az R-Creative Bt. (www.creative-design.
hu) jóvoltából és a karácsony közeledtével megtalálta erre a megoldást. 

Gondoltak egy nagyot, és 
több százezer forint ér-
tékben ajándékoztak a 

kiadójával együtt a sportról, el-
hivatottságról és példaképekről 
szóló csodás könyveket az apró 
nebulóknak az iskolánkban.

– Niki mesélj pár szót magadról 
és arról, miként lesz egy lányból 
motorversenyző?
 – Raliversenyzők gyermeke-
ként láttam napvilágot 1982. 
augusztus 30-án. Szüleim, Ko-
vács és Kovácsné néven a Fő taxi verseny-
zőiként. Eredményességüket mutatja, hogy 
1978-ban országos bajnokságot is nyertek 
1600 cm3-es kategóriában. Az autósport 
szerelmesei voltak, így míg másoknak biz-
tosan furcsa lehetett, számukra viszont 
nem, hogy az első ruhám egy Forma–1-
es versenyautót ábrázolt. Alig voltam pár 
napos és már egy Porsche autó volt a ke-
zemben ötös rajt-
számmal. A szüle-
im elmondása, és 
egy magnószalag 
szerint, az első sza-
vam hathónapos 
koromban a motoj 
volt. Ezen kissé ők 
is csodálkoztak, de másfél éves koromban 
megkaptam a motort, amely egy elektro-
mos Vespa volt. Háromévesen nekem ez 
már lassúnak bizonyult, ezért kaptam egy 
elektromos BMW-t. Miután anyukám be-
fejezte az autóversenyzést, a motorsport-
tal kezdett foglalkozni. Másodmagával el-
sőként a világon létrehozta a gyorsasági 
gyermekmotorsportot, Minimotor néven. 
Negyedik születésnapomat már egy 5O 
cm3-es Ro met váltós motorkerékpáron ün-
nepeltem. Természetesen ötös rajtszám-

mal, mely azóta is megmaradt. Sajnos akkor 
még nem értem el a kuplungot rendesen, 
ezért ezt le kellett cserélni egy automata 
Ba bettára. Már 1986-tól a Ma gyar Motor-
kerékpáros Szö vetség tagja lettem, mint a 
minimotorozás egyik alapítója.

– Hogyan jött az ötlet, hogy meglepitek az 
üllői tanulókat?
 – Nem titok, hogy Halassy Zolival és az 
R-Creative Bt.-vel közös munkába fogtunk. 
A cég és ő személyesen is sokat segítget-
ték a karrieremet. Tudtam azt is, hogy a 
pici fia, Dávid szintén motorozik. Minden 
szülőnek a gyermeke boldogsága a leg-
fontosabb, így kézenfekvő volt a lehető-
ség, hogy hálám jeléül meglepjük őt, a 
barátait, az osztálytársait ezzel a kis aján-
dékkal. Ennek a könyvnek társszerzője is 
vagyok.

– Zoli, mi a véleménye erről?
 – Véleményünk Nikivel biztosan nem 
tér el abban a tekintetben, hogy ez az a 
kor, amikor a tanulás mellett legfontosabb 
a sport és a mozgásigény kielégítése. Fon-
tos a példaképek felismerése. Ez a könyv a 
téli hónapokban közelebb hozza a gyer-
mekekhez a sportot, segít fejleszteni az 
olvasást, Ráadásul olyan csodás képekkel 
van illusztrálva, hogy azt a tökmagok szá-
mára is élmény fellapozni. Illetve az sem 
mellékes tény, hogy főszereplője egy iga-
zán szerethető vicces, de mégis bálvány-
ként imádható figura, Valentino Rossi. Sze-
rintem tökéletes ajándék a gyermekeknek. 
Így polgármesteri segédlettel egy részét az 
iskolában, másik részét az arra érdemesek-
nek a város által szervezett Mindenki kará-
csonya rendezvénysorozaton adunk át.

www.kovacsniki.hu, www.creative-design.hu

Első szavam 
hathónapos 
koromban a 

motoj volt.

Cr
ea

tiv
e D

es
ign

 fe
lvé

te
lei



11Üllői Hivatás

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, 
s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán, nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott – az ifjúság.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt, s megállítaná
a legszebb perceket, de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás,
De búcsúzni mindig nehéz.

(Bódi Irén)

Az idő vonatán

Ù

Pálmai Lászlóné, a Vargha Gyula könyvtár vezetője 37 év könyv-
tári munkát követően januárban nyugdíjba ment. Generáció-
kon átívelve mindig ugyanazzal a lelkesedéssel teljesítette a 
könyvtárba betérő olvasók kéréseit. Munkaköri kötelességén 
túl aktív résztvevője, szervezője és alakítója volt Üllő közéleté-
nek. Neve és személye az évek alatt egybeolvadt a könyvtárral. 

„Jó csapatban  
elszaladt az idő”

A kezdetek – Pálmai Lászlóné és Erdei Gábor  Ù

Az unokák lefoglalják majd a szabadidőtÙ

B ár idén januárban 37 év után nyugdíjba 
ment, mégis minden nap láthatja majd 
egykori munkahelyét, amikor a köz-

pontban jár. Nem tart attól, hogy nehéz lesz 
elengedni a múltat? 
 – Nem lesz könnyű megszokni, ebben 
biztos vagyok. Már az is furcsa, hogy mosta-
nában nem kell sehova időben odaérnem. 
Jelentősen kevesebb intéznivalóm maradt 
az utolsó hónapokra, ezért szabadabban 
töltöttem az időmet, mint azelőtt. Biztosan 
180 fokos fordulatot vesz az életem, egé-
szen másképp kell berendezkednem a jö-
vőt illetően, mint a dolgozó években.

– Van hobbija, kedvelt időtöltése, ami lefog-
lalja majd?
 – Egyelőre nincs különösebb hobbim. 
Az olvasáson, rejtvényfejtésen kívül kirán-
dulni szeretek, de nem vagyok nagy túrázó, 
csak olykor-olykor, amikor jólesik. Először 
azonban szeretnék egy kicsit nyugalom-
ban lenni otthon a férjemmel és a csalá-
dommal. Jó lenne lazítani, és olyan dol-
gokkal foglalkozni, amire eddig kevés idő 
jutott. Azt nem mondanám, hogy elfárad-

tam, de azért mégis hosszú volt ez az idő, 
amit munkával töltöttem. Jól jön majd egy 
kis kikapcsolódás. Attól nem félek, hogy 
haszontalanul telnek a mindennapjaim, fel-
találom magamat, és azt hiszem, hogy eb-
ben az unokáim is a segítségemre lesznek. 

– Közel négy évtized alatt rengeteg dolog tör-
tént. Mire emlékszik vissza legszívesebben?
 – Nagyon nehéz bármit is kiemelni, ezer 
dolgot tudnék említeni. Az egyik és talán a 
legjelentősebb, amikor a könyvtár felvette a 
Vargha Gyula nevet. Az ünnepségre 120 Var-
gha leszármazott jött el, szép, szívhez szóló 
esemény volt. Aztán az is szép emlék, hogy 
bevezettük a Vargha Gyula szavalóversenyt. 
Üllő volt az ötletgazda, de a kezdeményezés 
túlmutat a városon, több település együtt-
működésével jött létre. Az is nagy élmény 
volt, amikor felnőtt fejjel megírtam a szak-
dolgozatomat, ami alapján kiadtunk egy 
kis könyvet Üllő művelődéstörténetéről. A 
könyv kiadásakor ünnepélyes keretek között 
meghívtuk azokat az idős embereket, akik a 
könyv szereplői, és még éltek akkoriban. Ez 
is egy megható és bensőséges esemény volt.

– Ugyanazt a munkát végezte ugyanabban a 
környezetben 37 éven át. Ilyen mértékű kötő-
dés egy munkahelyhez napjainkban egyálta-
lán nem jellemző. Manapság már azt vallják, 
hogy ötévente érdemes munkahelyet válta-
ni. Önt mi tartotta a könyvtárban ilyen hosz-
szú időn át?
 – Szerencsére nem egy monoton, is-
métlődő feladatokból álló munkakört kel-
lett ellátnom. A rendezvények változatossá 

és színessé tették a munkámat. Szerettem 
a könyveket és szerettem az embereket. 
Egy kis közösség igényeit szolgálja ki a Var-
gha Gyula könyvtár, nem úgy, mint egy or-
szágos nagykönyvtár. A betérő emberek-
hez is eszerint kell viszonyulni. A szervező 
munkát is bírni, de legfőképp szeretni kel-
lett, hiszen rengeteg rendezvény lebonyo-
lításában vettem részt a kollégáimmal. Az 
évek alatt olyan embereket sodort mellém 
az élet, akikkel egy hullámhosszon voltunk, 
akikkel jó volt együttdolgozni. Ez volt a kul-
csa mindennek. Sok helyzet adódott, ami-
kor a lelkesedés önmagában nem lett volna 
elég, ilyenkor a többiek nagy segítségemre 
voltak. Ezért a közel négy évtizeden át tartó 
eredményes munka nem az én egyszemé-
lyes érdemem, hanem azoké is, akikkel volt 
szerencsém együtt dolgozni ez idő alatt. 
Ezért köszönetet szeretnénk mondani az 
Árpád Fejedelm Általános Iskola, és a Har-
mónia Zeneiskola vezetőinek és dolgozó-
ink a sok-sok sikeres program közreműkö-
déséért, de nem szeretnék megfeledkezni 
a rendezvényeinket rendszeresen látogató 
közönségről és az olvasókról sem, mert nél-
külük a munkám eredménytelen lett volna. 
Rájuk is szeretettel gondolok. 

– Van, akit név szerint is szeretne megemlíteni?
 – Először Fehér László tanár úr volt nagy 
segítségemre. A nyitás utáni időszakot neki 
köszönhetem, az ő munkája és kapcsola-
tai nélkül sokkal nehezebb lett volna. Ba-
lázsné Varga Gizikével, az általános iskola 
tanárával nagyon szerettem együtt dolgoz-
ni, vele mindig összhangban voltunk. Vigh 
Józsefnéval és N. Kékedi Ibolyával a Mecénás-
klub vezetőjével, valamint a klub tagjaival is 
jó kapcsolatba kerültem, nagyon sok segít-
séget adtak, amiért hálával tartozom. Sze-
retném megemlíteni jelenlegi kollégáimat 
is, Gombai Zsoltnét, Berta Lászlónét és Jó-
nás Csabát, akikkel sok jó dolgot csináltunk 
együtt. Több rendezvényt Vámos Éváékkal 
közösen rendeztünk, de említhetném a min-
denkori városvezetést is, akik mindig együtt-
működőek voltak, úgy a rendszerváltás előtt, 
mint a rendszerváltás utáni években. Szá-
momra mindegy volt, hogy hétköznap, vagy 
vasárnap késő estig kellett tevékenykedni, jó 
csapatban elszaladt az idő.

Varga Norbert
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A Merczel Erzsébet Alapítvány mindenkit szeretettel várt az Üllő városközpont 
fejlesztése és funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében meghirde-
tett KT-Üllő-KMOP-5.2.1/B-2012/03 kódszámú pályázatra benyújtott KT-Üllő-
KMOP-5.2.1/B-2012/03-01 azonosító számú mini-projekt kapcsán elnyert Az ül-
lői városközpont megújulása advent tükrében című ingyenes rendezvényre.

Adventi ünnepség  
a közösségi házban

Advent jegyében a műsor 
összeállítást klubunk ve-
zetője N. Kékedy Ibolya 

kellő odafigyeléssel úgy állította 
össze, hogy gyermek és felnőtt 
egyaránt megtalálja benne a 
szórakozását. A Mecénás Művé-
szeti Klub szendvicsekkel, gyü-
mölcsteával vendégelte meg a 
fellépőket és a gyerekeket.
 Elsőként a Buborék Együt-
tes lépett színpadra a gyerme-
kek legnagyobb örömére. Az 
együttes megénekeltette a 
gyerekeket és szüleiket kedves 
gyermekdalokkal, ahol a kicsik a 
színpadi hóesésben fáradhatat-
lanul, kipirult arccal dobálhatták 
a hógolyókat.
 Ezt követte a Tündérképző 
Egyesület Csillagszóró című mű-
sora, amiben volt népi szokásos 
elbeszélés, mesemondás, gitár, 
ének és artistamutatvány.

 A Harmónia Zeneiskola taná-
rai és növendékei zeneszámok-
kal és csodás karácsonyi dalok-
kal kápráztatták el a közönséget. 
A magán énekszámok is kapcso-
lódtak az ünnep hangulatához.

 Záróműsorként a Kenderkóc 
gyermektánccsoport tagjai bet-
lehemes népi játékokat adtak 
elő, a Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület pedig tüzes legényes 
táncokkal, a lányok szolid kari-
kázóval léptek fel, amikkel nagy 
sikert arattak. 

 E rendezvénynek a hagyomá-
nyos kézműves-kiállítások mellett 
idén rajzpályázati kiírása is volt, 
amiből a nyertes műveket meg 
is szemlélhették az érdeklődők. 
(Ezen kívül még meghívott ven-
dégekként nyáregyházi kiállítók 
is gazdagították szép kézimun-
kákkal e kiállítást a Mecénás Mű-
vészeti Klub mesterművei mel-
lett.) A gyermekrajzpályázatra 
318 db alkotás érkezett be az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola 
tanulóitól. Ez a pályázat is kapcso-
lódott az új városközponthoz, a 
gyerekeknek a Karácsonyi üdvöz-
let Üllőről gondolatkörről kellett 
elképzeléseiket ecsettel, ceruzá-
val vagy filctollal papírra vetniük. 
A három legjobb alkotást díjazták, 
sőt minden beérkezett mű készí-
tője oklevelet és emléklapot is ka-
pott. Ezen felül a legjobbaknak 
különdíj is járt, az első három he-

Roma nemzetiségi karácsony
Immár harmadik alkalommal 
rendezett Mikulás-ünnepséget 
gyerekeknek az üllői Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat. 
 A művelődési házban 2012. 
12. 10. lezajlott rendezvény szer-
vezőinek és részvevőinek egy-
aránt ez úton is szeretnénk meg-
köszönni a segítséget, azt hogy 
lehetővé tették, immár harmad-
jára, hogy a gyerekeknek aján-
dékot osszon a Mikulás.
 Reméljük, hogy a nagycsa-
ládosoknak, kicsiknek és a na-
gyoknak egyaránt sikerült egy 
kis jó kedvet, jó hangulatot te-
remtenünk a karácsonyi ünne-
pek előtt.
 December 24-én cipődobo-
zos ajándékcsomagokkal is tud-
tuk emelni a karácsonyi örö-
möket, meghitt pillanatokat 
te remtve. Személyesen nagy 

örömmel adhattunk át szeretet-
csomagokat a családok és gyer-
mekek részére, legfőképp nagy-
családosok és nehéz sorban élők 
számára.
 Szeretnénk külön köszöne-
tet mondani a polgármester asz-
szonynak és az alpolgármester 
úrnak, továbbá a Baptista Szere-
tetszolgálatnak, Szenczi Sándor 
úrnak, a Lolly cukorkagyárnak, 
akik minden évben támogat-
ják az általunk rendezett esemé-
nyeket, és ezzel a gyerekeket.
 2013.-ban is kérjük a ked-
ves lakosokat, hogy forduljanak 
hozzánk bizalommal. Elérhető-
ségünk személyesen kétheten-
te péntekenként az Ócsai út 8. 
szám alatt reggel 9-11 óra kö-
zött, telefonon a 06-30/603-16-
94-es számon.

RNÖ

1923. január 22-én, Szatmár-
csekén Kölcsey letisztázta a 
Himnusz kéziratát.
 Ugye soha nem fog „bebif-
lázandó” mondatokká degra-
dálódni?
 1989. óta ünnepeljük a Ma-
gyar kultúra napját.
 Célja nem csupán az, hogy 
megemlékezzünk a Himnusz 
születéséről. 
 Emlékeznünk kell azokra 
a lánglelkű alkotókra is, akik-
nek sorsa az évszázadok folya-
mán sokszor meg nem értésbe, 
számkivetettségbe, öngyilkos-
ságba torkollott. Az ő sorsu-
kon keresztül kell tanulnunk a 
múltból. Elsajátítani a másokra, 
kortársainkra – mai alkotókra 

– való odafigyelés képességét. 
Kitárni lelkünk kapuit és akarni 
meghallani a szót, a dallamot. 

Meg kell állnunk, hogy táplálé-
kot merítsünk évezredes kultú-
ránkból. 
 A fákat gyökereik tartják meg 
a viharban, s egy nemzetet is 
csak a gyökerei, (nyelve, hagyo-
mányai, zenéi és táncai) a kollek-
tív emlékezet tarthat meg.
 Ebben a szellemben ünne-
peljük 2013. január 21-én, 17 
órától a Magyar kultúra nap-
ját a közösségi házban. A mű-
sort a Pódiumszínház művészei, 
Bednai Natália és Habány Tamás, 
valamint a Harmónia Zeneisko-
la tanárai adják.
 Ünnepi beszédet mond: 
Kondás Imre, az oktatási-, köz-
művelődési-, és sportbizottság 
elnöke.
 Ingyenes rendezvényünkre 
önt is szeretettel várjuk!

(V)

A Magyar kultúra napja nálunk…

lyezett alkotása a művészeti nap-
tárunkban jelent meg. Az „emlék-
lapos” alkotóinkra is gondoltunk, 
kis ajándékcsomagokkal készül-
tünk, összesen 289-cel. 
 Említésre méltó még az 
egész műsor alatt nagy sikerrel 
működő kézműves-foglalkozta-
tás, ahol a felnőttek és a gyerme-
kek egyaránt elkészíthették ad-
venti ajándékaikat az ünnepre.
 Az ünnepség zárásaként pol-
gármester asszonyunk, Kissné 
Szabó Katalin is megérkezett Gö-
döllőről a Betlehemben meg-
gyújtott Szeretetlánggal, majd a 
közösségi ház igazgatónője, Vá-
mos Éva felkérte az alapítvány 
elnökét, N. Kékedy Ibolyát, hogy 
gyújtsa meg az adventi koszo-
rú harmadik gyertyáját a szent 
lángról.
 A Merczel Erzsébet Alapít-
vány köszönetét fejezi ki Balázs-
né Varga Gizike tanárnőnek a 
műsor levezetéséért, Bodrogkö-
zi Szilárdnak a hangtechnikáért, 
és minden segítőnek, szereplő-
nek. Külön köszönet Konyecsni 
Dóra pályázati referensnek, aki 
fáradságot nem kímélve segí-
tett e pályázat útvesztőiben el-
igazodni, és mindenkinek, aki 
hozzájárult e szép rendezvény 
megvalósításához.
 Így telt ez a délután szeretet-
ben, vidámságban advent vára-
kozásában.

Evaricsné

A gyermekrajzpályá-
zatra 318 db alkotás 
érkezett be az Árpád 
Fejedelem Általános 
Iskola tanulóitól. 
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Hirdetés

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2300 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

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

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   

Járási kirendeltség Üllőn
Január 1-jén létrejött a közigazgatás járási szintje 
és megkezdte működését 175 járási hivatal – köz-
tük a vecsési is –, amelyek a megyei kormányhi-
vatalok szervezeti egységeiként működnek.

Változás az építéshatósági  
feladatok ellátásában

Decemberi segítség

A járások kialakításáról az 
emúlt év szeptemberé-
ben dön  tött a kormány, 

a köz i gazgatás átfogó, a közjót 
szol gáló átalakításának, a jó ál-
lam kialakításának egyik fon-
tos állomásaként. A cél az volt, 
hogy olyan modernkori járások 
jöjjenek létre, melyek hozzájá-
rulnak a mai közigazgatásnál 
alacsonyabb társadalmi költ-
séggel, hatékonyabban és ügy-
félközpontúan  működő területi 
közigazgatás létrejöttéhez. 
 A járások kialakításának 
alapelve az volt, hogy a megyék 
határaihoz igazodva az állam-
polgárok számára biztosítsa az 
államigazgatási szolgáltatások-
hoz való gyors és könnyű hoz-
záférést és a jelenleg létező 

ügyintézési helyszínek lehető-
ség szerint maradjanak meg.
 A januárban induló járá-
si hivatalok elsősorban ok-
mányirodai feladatokat, a gyer-
mekvédelmi és gyámügyeket, 
valamint egyes szociális, kör-
nyezetvédelmi, természetvé-
delmi igazgatási ügyek intézé-
sét vették át a településektől. 
A járási hivatalokon belül szak-
igazgatási szervként működik 
a járási gyámhivatal, a járási ál-
lategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal, a járási föld-
hivatal, a járási munkaügyi 
kirendeltség és a járási nép-
egészségügyi intézet.
 A Vecsési Járási Hivatal a ve-
csési polgármesteri hivatalban 
kapott helyet, vezetője Azari 

Zsuzsanna, aki korábban Bu-
dapesten, a XIX. kerületi önkor-
mányzatnál dolgozott a ható-
sági iroda vezetőjeként.
 A vecsési járáshoz tarto-
zó települések: Ecser, Maglód, 
Üllő, Vecsés.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy 
Üllőn működik a Vecsési Járási 
Hivatal Kirendeltsége. Így a já-

rási hivatalok hatáskörébe tar-
tozó ügyeket vagy a Vecsési 
Járási Hivatalban vagy az üllői 
polgármesteri hivatal épületé-
ben elhelyezett Vecsési Járási 
Hivatal Kirendeltségén intéz-
hetik.
 Ezek közül a leggyakrabban 
előforduló ügytipusok a követ-
kezők:

Január 1-jétől az elsőfokú épí-
tésügyi hatósági feladatokat 
ellátó általános építésügyi ha-
tóság az építmények, építési 
tevékenységek tekintetében a 
járásszékhely, azaz Vecsés vá-
ros jegyzője. 
 A Vecsés Városi Polgármes-
teri Hivatal építéshatóságának 
elérhetőségei:
 2220 Vecsés, Szent István tér 1.

 Vezetékes szám: 
06-29/352-000/119. mellék
 Közvetlen telefonszám (Fax 
is): 06-29/555-239; 
 E-mail: 
 magyar.bela@vecses.hu
 Ügyfélfogadási idő: 
 Hétfő: 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-
18.00
 Csütörtök: 8.00-12.00

 gyámügy,   
 népesség nyilvántartás és 
lakcímbejelentés,
 alanyi és normatív alapú 
közgyógyellátás,
 alanyi jogú ápolási díj,  
   időskorúak járadéka,  
 egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság,
 hadigondozotti ellátások, 
 veszélyes eb tartásának en-
gedélyezése,
 állatotthon létesítés enge-
délyezése.
 A kirendeltségen dolgozó 
munkatársak az üllői polgár-
mes teri hivatal megszokott 
ügy fél fo gadási idejében várják 
ügy fele iket.
 Az ügyintézéssel kapcsolatos 
további kérdéseivel, kérjük for-
duljon bizalommal a Vecsési Já-
rási Hivatal Üllői Kirendeltségén 
(29/320-011/112 mellék) vagy az 
Üllő Városi Polgármesteri Hiva-
talban (29/320-011/111 mellék) 
dolgozó munkatársakhoz.

Földváriné Dr Kürthy Krisztina,  jegyző

A vecsési járáshoz tar-
tozó települések: Ecser, 
Maglód, Üllő, Vecsés.

Decemberben az összefogás-
nak köszönhetően két alkalom-
mal is segítségben részesül-
tek az üllői rászoruló családok.  
De cember 11-én 20 család ka-
pott élelmiszercsomagot, a kis-
gyermekes családok játékokat 
is kaptak, hogy gyermekeik ne 
maradjanak ajándék nélkül ka-
rácsonykor. 
 Még karácsony előtt de-
cember 23-án, többszörös ösz-
szefogással sikerült meleg ételt, 

gyümölcsöt, ropit eljuttatni az 
egyedül élő időskorúak hoz, és 
a nehézsorsú családokhoz. A 
város egészségügyi és szociális 
bizottsága az Üllői Bűnmegelő-
zési és Polgárőr Egyesület  tag-
jaival és Németh Elekné szociális 
munkással kiegészülve össze-
sen 139 főt részére juttatta el az 
adományt. Az akcióhoz jelentős 
anyagi támogatással járult hoz-
zá az OTP és a Pátria Takarék. 

nfo
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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: 29/600-097
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

Üllői Anyatej-klub

KEREKÍTŐ, avagy:  
legyen „kerekebb”  
a világ

Ingyenes jogi  
tanácsadás

SZMK-bál – kiegészítés

Ifjúsági válogatott  
férfi kézilabda-mérkőzés:
Január 8-9. 18.00  
Magyarország-Norvégia

NBI férfi futsalbajnokság:
Január 14. 19.30 Cső-Haladás,
Január 28. 19.30 Cső-Veszprém,

Magyar Kupa:
Január 30. 19.30 Cső-Haladás.

Női futsalbajnokság:
Január 26. 10.00 Police-Csömör,  
12.00 Obsitos-Diósgyőr,
Február 2. 10.00 Police-Debrecen.

Futballhétvége, MLSZ-rendezvény:
Január 19. 9-15, Január 26. 14-18,  
Február 10. 11.00 döntők.

Táncverseny: Február 3. 9-17 óráig.
 
Női válogatott felnőtt futsalbajnokság:
Február 5. 18.00 
Magyarország-Oroszország. 

Sportnap: Február 9. 8-16 óráig Üllő DSE.

A sportcsarnok  
programjai

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik 2012. december 21-én pénteken
elkísérték utolsó útjára szeretett halot-
tunkat Nagy Bélánét, született
Kökény Rozáliát.

Gyászoló család

KöszönetnyilvánításÁlláspályázat 

Minden hónap második szerdáján 16 órá-
tól az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Tükrös termében kötetlen kiscsoportos be-
szélgetést tartunk édesanyákkal, gyerme-
kükkel és támogató családtagokkal!
 Következő alkalom: 2013. január 09.
 Téma: az éjszakai gondoskodás, avagy 
miért ébred fel éjjel a csecsemő?
 Várok mindenkit szeretettel: Árokszállá-
si Gyöngyi – védőnő, szoptatási szaktanács-
adó (IBCLC).

Elnézést kérünk azoktól, akik az iskolabál 
támogatói névsorából kimaradtak. Ők a 
következők: Péter Futár Kft., Virág Géza 2.z
Köszönjük mindenki segítségét!

Rézművesné Bajkai Anikó, SZMK-elnök

Üllő város képviselő-testületének dönté-
se alapján a polgármesteri hivatal jogi kép-
viseletét ellátó ügyvédek, dr. Szikora Gábor 
és dr. Szkalka Tamás, térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakosság részére, a vá-
rosi sportcsarnokban.
 Dr. Szkalka Tamás a következő napokon, 
10 órától 12 óráig várja a lakosságot: február 
4., március 4. április 8., május 6., június 3., jú-
lius 8., augusztus 5., szeptember 2., október 
7., november 4., december 2., 2014. január 6.
 Dr. Szikora Gábor a következő napokon, 
10 órától 12 óráig várja a lakosságot: janu-
ár 29., február 26., március 26., április 30., 
május 28., június 11., július 9., augusztus 27.,  
szeptember 24., október 29., november 26.,  
december 10., 

nfoVárjuk szeretettel a 0-3 éves korú gyerme-
keket szüleikkel Kerekítő mondókás móká-
zásra, minden kedden 11 órától Üllőn a kö-
zösségi házban.
 Fél óra höcögés, göcögés, kacagás, lo-
vagoltatás, lógázás, hintáztatás, cirókázás, 
élő hangszerjátékkal, népdalokkal, sétálta-
tókkal színesítve.
 Bejelentkezés a www.kerekito.hu ol-
dalon, vagy a közösségi házban (Tel.: 321-
933).

Üllő Városi Önkormányzat a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Vargha Gyula Közösségi Központ és Városi 
Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) be-
osztás ellátására.
 A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. január 31.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Kissné Szabó Katalin 
polgármester nyújt a következő telefon-
számon: 06-29-320-011/104 mellék.  
 A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. február 28. 
 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye: kozigallas.gov.hu, önkormány-
zat székhelye, www.ullo.hu.

nfo
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Míg odakint a hó, addig a Market 

Central üzleteiben az árak estek! WWW.MARKETCENTRAL.HU

A Market Central Ferihegy 

újult lendülettel és óriási 

akciókkal várja vásárlóit  

az új év kezdetén! 

Egyes üzletekben  

akár 50%-os  

kedvezmény! 

Nézzen be, megéri!

MARKET CENTRAL FERIHEGY

bevásárló park

2220 Vecsés, Fő út 246-248.

Nyitva tartás: Tesco: 0-24, üzletek: hétfőtől szombatig 10-20, vasárnap 10-18 óráig    
www.marketcentral.hu

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok  
     „B”, „A” 
kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. január 16-án 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tűzifaakció!

Rönkhasító Kft.
Tel.: 06-70/605-4678

Akác tűzifa
2300 Ft/q

Vegyes keményfa 
2100 Ft/q

Hasítás 
+ 200Ft/q

+ szállítási költség

TEMETKEZÉS
Megnyitottuk irodánkat  

a Katolikus Temető mellett
2225 Üllő, Ócsai út 17–19. sz. alatt.

Helyi képviselőnk:  
Magyarné Paput Mária

Tel.: +36 29 322 223, +36 30 642 6672
Ingyenes zöldszám: +36 80 980 120

Ügyelet: +36 30 919 7165

Teljes körű ügyintézés,  
széles kellékválaszték.

Állandó, éjjel-nappali ügyelet!

       H
ívjon a

06-70/607-4444

        
    számon!

390
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó
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Autók a tilosban
Szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket – szól viccesen az egyre töb-
bek által hangoztatott mondás. Mint tudjuk minden viccnek igaz a fele, és 
manapság egyre többen élik e gondolat mentén az életüket. Többek között 
azok az autósok is, akik az Állomás utcai óvoda mellett a tilosban parkolnak.

A képviselő-testület dön-
tésének megfelelően 
kihelyezték a Deák Fe-

renc és Állomás utcák torkola-
tában a megállási és várakozá-
si tilalmat jelző táblát. A tiltásra 
több okból is szükség volt. Az 
első és legnyomósabb indok, 
hogy az említett helyen köny-
nyen kialakulhat balesetve-
szély az ott parkoló autók mi-
att. A Deák Ferenc utcáról az 
Állomás utcára forduló autó-
sok kilátását ugyanis zavar-
hatják az utca sarkán parkoló 
gépkocsik. A közvetlen szom-
szédságban álló Állomás ut-
cai óvoda miatt pedig jelentős 
gyalogosforgalom halad el – az 
óvodába érkező gyerekek, szü-
lők és nagyszülők sokasága – a 
Deák Ferenc utcát keresztező 
járdán, ezért minden autósnak 
fokozott figyelemmel kell köz-

lekednie ezen az útszakaszon. 
A vasútállomásra igyekvő gya-
logosok többsége is áthalad 
az említett területen, tehát ők 
is ki vannak téve a helytelen 
parkolásból adódó baleset-
veszélynek. Abba pedig jobb 

bele sem gondolni, miféle tra-
gédiák történhetnek egy óvo-
da szomszédságában lévő be-
láthatatlan útszakaszon.
 A második indok, hogy a 
Deák Ferenc utca szóban for-

gó részén járda épül majd – így 
a későbbiekben biztosan nem 
parkolhatnak ott autók. Arról 
nem beszélve, hogy a vasútál-
lomás mindkét oldalán van P+R 
parkoló, és míg az egyik oldal 
nap mint nap zsúfolásig meg-
telik, addig a másik oldal kihasz-
nálatlan. Ezen a hatalmas terüle-
ten csak néhány autó árválkodik. 
Így azoknak az autósoknak, akik 
az állomásra érkeznek és vonat-
tal utaznak tovább, végre az üre-
sen álló P+R parkolóban kelle-
ne lerakniuk autóikat – hiszen 
az pont miattuk, nekik épült –, 
nem pedig az óvoda mellett.
 A tiltás – a KRESZ-tábla alatt 
olvasható kiegészítés szerint – 
a táblától számított 10 méte-
res szakaszra vonatkozik. Ennek 
ellenére egyes tulajdonosok 
nyugodt szívvel hagyják nap-
hosszat a tiltott zónában gép-

kocsijukat, mintha a tábla ott 
sem lenne. Azt nem tudni, hogy 
pusztán a megszokás, vagy a 
szabályok tudatos figyelmen 
kívül hagyása áll a jelenség mö-
gött, de bármikor jártunk az 
említett területen, mindig par-
kolt a tilosban gépkocsi. A ké-
pen látható Renault Clio és a 
mellette parkoló Opel Corsa 
tulajdonosai január 9-én meg-
szegték a szabályt, és a jelzést 
figyelmen kívül hagyva a tilos-
ban parkoltak. Az üresen ma-
radt helyen pedig tisztán kive-
hető keréknyomok árulkodnak 
arról, hogy korábban ott is par-
koltak. Az autók tulajdonosai 
pedig nehezen adnák be bár-
mely hivatalos szervnek, hogy 
ők bizony nem látták a táblát.
 A szabályok egyformán vo-
natkoznak minden állampol-
gárra. Még azokra is, akik a je-
lek szerint úgy vélik, hogy rájuk 
nem. Az előírások betartása 
mindnyájunkra nézve kötele-
ző, egyben etikai kérdés is. Sza-
bályok nélkül nem létezhetne 
társadalom, mindent a káosz 
uralna. Ahogy Heller Ágnes is 
írja: „Azért mondhatjuk, hogy 

„van világunk”, mert normák-
nak és szabályoknak, nem pe-
dig ösztönszabályozásnak va-
gyunk alávetve. A normák és 
szabályok betartását nevezzük 

„helyes” (jó), be nem tartását 
pedig „helytelen”(rossz) maga-
tartásnak”.
 Ha pedig magunktól nem 
megy a szabályok betartása, 
akkor jön képbe az intézkedés-
re jogosult hivatalos személy. 
Jelen esetben a közterület-fe-
lügyelő, aki remélhetőleg ez-
tán a szabálysértők körmére 
néz. Mert hiába vezérel egy-
egy képviselő-testületi dön-
tést, határozatot a realitás és a 
jó szándék, csupán pusztába 
kiáltott szavak, ha azokat sen-
ki sem tartja és tarttatja be.

Varga Norbert    

A szabályok egyfor-
mán vonatkoznak 
minden állampolgár-
ra. Még azokra is, akik 
a jelek szerint úgy vé-
lik, hogy rájuk nem.
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Tekintettel a nagy érdeklődésre tovább folytatjuk  
AKCIÓNKAT, melyben INGYENES RIASZTÓRENDSZERHEZ juthat  
minden üllői lakos!

Az elmúlt negyedévben közel 50 riasztórendszert telepített a Mirador-Sec Kft. üllői 
családi házakban. Reméljük, hogy az igénylők számára megoldást tudtunk találni 
vagyonuk biztosítására, védelmére. Számos esetben szereltünk fel pánikjelző 
készüléket is, mely elsősorban az időskorúaknak nyújt biztonságot. A távfelügyeletre 
beérkező riasztásokra két irányból, két járőrszolgálat ügyel a településen, a nap 24 
órájában.
Tekintettel a sok érdeklődőre 2013-ban továbbra is igényelhet riasztórendszert 
minden Üllőn élő, bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély. A jelentkezések 
sorrendjében - díjmentes helyszíni felmérés után - térítésmentesen juthat hozzá egy 
komplett lakásriasztó rendszerhez (1 db riasztóközpont, kezelőegység, kültéri sziréna, 
nyitásérzékelő, transzformátor, 2 db akkumulátor, 3 db mozgásérzékelő), amelyet 
profi szakemberek szerelnek be.  
Ha a vezetékes telefonvonal nem alkalmas az átjelzésre, akkor GPRS-t szerelnek fel, 
melynek kauciós díja 10.000 forint. A kauciós díj a GPRS leszerelésekor visszajár.
Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 24 hónapon keresztül
fizeti a kedvezményes távfelügyeleti szolgáltatási díjat, amely az átjelzés
típusától függően 

havonta  bruttó 3  900 Ft  
(telefonos kapcsolat esetén)

vagy bruttó 4  900 Ft  
(GPRS kapcsolat esetén).

A jelentkezés benyújtható: 
2013. január 10-től folyamatosan.
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és további információ:  
• személyesen: Vecsés, Fő út 180. (Mirador-Sec Kft.)
• interneten:  marketing@mirador-sec.hu
• telefonon: 06-29/350-455
• faxon: 06-29/350-375
• honlapcím: www.mirador-sec.hu
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Kémény-
bélelés!
Jakab Tamás 
06-30/932-8361 
Kémények ipari kamerás vizsgá-
lata, vélemény és tanácsadás. 
Gáz, illetve vegyes tüzelésű  
kémények bélelése.
A gázkéményeket általában furánflex-
technológiával viszonylag gyorsan, mini-
mális bontással végezzük. 

A szilárd fűtésű kémények keresztmet-
szetét  felbővítjük, leszedjük az évek alatt 
lerakódott szurkot. 
Béleljük a megfelelő méretű (150, 160, 180 
mm) 0,8 mm falvastagságú, minősített 
rozsdamentes csővel. 

A munka felmérése díjmentes!

A takarékszövetkezetek életében már 
évtizedekkel ezelőtt fontos volt a he-
lyi értékek megőrzésének elősegítése, 

a környezet- és egészségtudatos élet előtérbe 
helyezése, tömören: a társadalmi szerepvál-
lalás. A három pénzintézet összeolvadásával 
létrejött PÁTRIA Takarékszövetkezet is ezt az 
utat járja tovább, aminek köszönhetően 2012-
ben 47 a közép-magyarországi régióban tevé-
kenykedő alapítvány, egyesület, sportklub és 
önkormányzat működését támogatta, össze-
sen 15 376 000 forinttal. Többek között e tá-
mogatásnak köszönhető a gyömrői sportcsar-
nok megújulása is, melyhez a PÁTRIA Takarék 
10 500 000 forinttal járult hozzá.  
 – A Takarékszövetkezetek mindig külö-
nös figyelmet fordítottak az értékmegőrzés-
re és hosszú ideje támogatják a tömegspor-
tot, ezáltal pedig az egészségmegőrzést 

– hangsúlyozta Boris Jánosné, a PÁTRIA Taka-
rékszövetkezet elnöke. 
 – Évek óta segítjük a gyömrői kézilabda- 
egyesületet, bár eddig csak kisebb mérték-
ben, eseti támogatásban részesítettük őket, 
melyek a kisebb javításokat vagy a mezek 
vásárlását fedezték. A sportcsarnok felújítá-
sával a gyömrői kézilabdázók sikereihez is 
hozzájárulunk, az új pályának köszönhetően 
szebb és jobb körülmények között készülhet-
nek a mérkőzésekre – mondta az elnök. 
 A PÁTRIA Takarék emellett már évek óta 
főtámogatója a Tour de Gyömrő kerékpáros 
versenynek, de szívesen szponzorálnak min-
den olyan eseményt, amely kortól és nemtől 
függetlenül minél több embert mozgat meg 
és ösztönöz az egészséges életmódra.
 – Természetesen a gyömrői közösségen 
kívül más településeket, egyesületeket is tá-
mogatunk. Rengeteg olyan szervezet van a 
térségünkben, amely társadalmi munkában 
sokat tesz a közösségért. Őket mi is szívesen 

segítjük céljaik elérésében – fűzte hozzá Boris 
Jánosné.
 A PÁTRIA Takarékszövetkezet a pénzügyi 
szektor egyre szűkülő lehetőségei ellenére 
2013-ban is hasonló mértékben szeretne hoz-
zájárulni a helyi értékek teremtéséhez, mert 
a magyar tulajdonú pénzintézetnél a környe-
zeti és társadalmi hozamok is számítanak. 

(x)

Tömegsporttal  
az egészségért
A PÁTRIA Takarékszövetkezet jóvoltából tavaly 47 alapítvány, egyesület, 
sportklub és önkormányzat került közelebb céljai megvalósításához. 

Gyömrői Női és Férfi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány, Törtel Nyug-
díjas Klub, Szent Márton Nyugdíjasklub, Tápiómente Ökölvívó Egye-
sület, Szterényi József Szakközépiskola (Merlot Társulat), Magyar 
Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány, Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Fekete István Általános Iskola és Szakisko-
la SZMK „Együtt az iskoláért” Alapítvány, Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület, Isaszegi Népi Hagyomá-
nyai Alapítvány, Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Rábai Mik-
lós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár, Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház, Vasadi Regionális Sport Club, Péceli Parnasszus Alapítvány, 
Jóhátszelet Alapítvány, Kistarcsa Város, Gyömrő 2000 Kör, Ecse-
ri Polgárőr Egyesület, Dánszentmiklósért Egyesület, Monori Szivár-
vány Óvodáért Alapítvány, Kincsem Alapítvány, Kocséri Verseny- 
és Szabadidős Lovas Egyesület, Nagykőrösi Lovas Sportegyesület, 
Úri Község Önkormányzata, Cegléd Város Önkormányzata, Gyer-
mek Lovasbaráti Találkozó Abony, Református Egyházközség, Mo-
nori Városi Nyugdíjas Kör, Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület, Nyáregyháza Polgármesteri Hivatal, Gyömrői Városi 
Sportklub, Nyársapát Önkormányzat, Nagykőrös Városért Közala-
pítvány, Könyvtár, Nyársapát Önkormányzat, Törtel Művelődéséért 
Egyesület, Egymást Segítő Egyesület, Vecsési Zeneiskola a Kultúrá-
ért Alapítvány, Úri Község Őszirózsa Nyugdíjas Klub Egyesület, Mag-
lódi Katolikus Egyházközség, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, 
VOSZ-KMRSZ, XVI. kerületi Kézilabda MSE, Tápiószentmárton Nagy-
község Önkormányzata, Abonyi KID Football Club, Huncutka Alapít-
vány, Jászkarajenő Község Polgármesteri Hivatal, Dánszentmiklósért 
Alapítvány, Üllő Városi Önkormányzat, Péteri Község Önkormányzat

Támogatottak 2012-ben

Ù

Hirdetés



Akciós árak január 14-től 26-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

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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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

Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-Csirke-
comb

gyf. Ft/kg

599,-

Csrikemáj
gyf.

Ft/kg

399,-

Csirkemell

Ft/kg

990,-

Pulyka- 
szárny

Ft/kg

499,- Sütő- 
kolbász

Ft/kg

990,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1100,-

Sertéstarja
csont nélkül

gyf. Ft/kg

1150,-

Miklósi
kolbász

Ft/kg

1100,- Májas és 
véreshurka

Ft/kg

699,-

Hasa-  
és toka-

szalonna Ft/kg

  590,-Bőrös 
sertéscomb

Ft/kg

   850,-Sertés-  
tarja

Ft/kg

  990,- 

Sertés-  
oldalas

Ft/kg

  990,-Bőrös 
császár

Ft/kg

 790,-



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

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

  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS-terminálon keresztül  
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.


