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Üllői
Lakossági 

 járdaépítés

A képviselő-testület meg-
hosszabbította a lakossági 

járdaépítési pályázatot, így 
akik korábban éltek volna 

a lehetőséggel, de valamely 
okból mégsem tudták be-

nyújtani kérelmüket a ha-
táridő lejárata előtt, most 

lehetőségük lesz pályázni.
Részletek a 6. oldalon

  

Május 31-én ünnepélyes ke-
retek között adták át Üllő 
megújult városközpontját. 
A kétnapos rendezvény mél-
tó megkoronázása volt a kivi-
telezésnek, melyhez hasonló 
fejlesztés utoljára évtizedek-
kel ezelőtt történt a települé-
sen. Az új központ pedig igazi 
kisvárosi hangulatot csempé-
szett Üllő hétköznapjaiba.

Részletek a 2–3. oldalon

Melyik Üllő  
legszebb utcája?

Főszerepben 
a sport

 A könyvtár  
új vezetője

Szeretetet  
hirdetnek

Információ 
 autósoknak

Kárpátalján,  
a határon túl 

– határtalanul
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2 ÜllőiVárosközpont

Ù
Hatalmas tortával gratu-
lált az új központhoz az  
üllői Mecénás klub

Makettkiállítás – Üllő 
közintézményei  
kicsiben Ù

Dócs Péter, 
a szombati nap  
hangulatfelelőse Ù

Ù

Pál István,  
az épület tervezője

Ù

Sokan voltak  
kíváncsiak Majorosi  
Mariannra és a Csík 

Zenekarra

A sokak által várt Csík Zenekar koncertjére is sor kerültÙ

A Kenderes Néptánccsoport már elmaradhatatlan fellépője a városi rendezvényeknek Ù



3Üllői Városközpont

Homlokráncolva figyeltük a városközpont átadását megelőző na-
pokban az időjárás előrejelzéseket és reménykedtünk, hogy a 
meteorológusok által beígért záporokkal, zivatarokkal tarkí-
tott front valami csoda folytán mégis elkerüli Üllőt május 31-én. 

Az égiek azonban fittyet hánytak az 
üllőiek örömére, és az ünnepi cere-
móniát megelőző percekben a kör-

nyék összes esőfelhőjét a Templom tér fölé 
terelték. Amiből aztán óriási záport zúdí-
tottak a meghívott vendégek nyakába. A 
szűnni nem akaró eső miatt a szabadtér-
re tervezett ünnepélyes megnyítót végül a 

városháza házasságkötő-termében kellett 
le bonyolítani.  
 A Himnusz eléneklése után Répássy Ró-
bert, igazságügyért felelős államtitkár a 
kormány nevében köszöntötte a telepü-
lést. Beszédében a közösség sikerének ne-
vezte az új városközpontot, aminek kö-
szönhetően Üllő már nem csak múltjára 

A beruházáshoz nyújtott Európai Uniós 
támogatás összege 700 millió forint. 
 Az építkezésen 1  300 köbméter be-
tont, 98 tonna betonacélt, és 31  000 mé-
ter kábelt használtak fel.
 A külső tereken összesen 8  600 fát, cser-
jét, bokrot ültettek. A területen lévő par-
kolók, járdák kialakításához 274  000 darab 
térkövet használtak fel. A városházán ta-
lálható csobogót 1 darab mészkőtömb-
ből faragták ki, súlya 4  100 kilogramm. A 
sétálóutcában található történelmi idővo-
nal 11  300 kilogramm mészkő felhasználá-
sával készült és 7  200 darab LED-izzó biz-

Érdekes adatok a beruházásról

Ù

tosítja a megvilágítását. Az izzók 2  000 
watt energiát használnak. 
 Az épület a kialakításának köszön-
hetően konferenciák lebonyolítására is 
alkalmas, egyes termei bérbe is adha-
tók, további bevételekhez juttatva ez-
zel a várost. 
 Az épületben helyet kapott a Vecsé-
si Járási Hivatal kirendeltsége, amely 
nagyban megkönnyíti a lakossági ügy-
intézést. 
 Az épületet Pál István tervezte, kivi-
telezők: Bau-Vertikál Kft., Everling Kft., 
Thermik Plusz Kft.

lehet büszke, hanem jelenére és az előtte 
álló jövőre is.
 Ezután Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyű-
lésének elnöke beszélt arról, hogy a város-
központ-beruházás megvalósításával Üllő 
egy emberi léptékű település képét terem-
tette meg, a sikerért pedig lépésről lépés-
re megdolgozott. Beszédében egy az üllői 
lakosságot foglalkoztató témára is kitért: 
Szűcs Lajos a városházán akár egy rend-
őrőrs kialakítását is elképzelhetőnek tartja, 
mivel ezt a város lakossága is igényli. 
 A szónoklatok sorát Kissné Szabó Katalin 
ünnepi beszéde zárta.
 – A város vezetése a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére is megtalálta a fejlesztés 
lehetőségét, aminek köszönhetően város-
hoz méltó központja lett Üllőnek – mondta 
a polgármester, majd részletesen beszélt a 
városközpont lokálpatriotizmust erősítő 
közösségi funkcióiról. 
 A beszédeket követően Kissné Szabó 
Katalin emlékérmekkel köszönte meg a 
projektben résztvevők munkáját.
 Az esti órákban körülbelül 600 néző 
előtt adott koncertet a Kossuth-díjas Csík 
Zenekar. Ekkorra már az időjárás is megke-
gyelmezett, így a kilátogatók zavartalanul 
élvezhették a másfél órás előadást.
 Június 1-jén, a rendezvény második nap-
ján nyílt nap keretében tekinthették meg 
az érdeklődők a városháza épületét, a sza-
badtéri színpadon eközben zenés, táncos 
műsorok folytak a Mirabell Táncegyesület, 
a Kenderes Néptánccsoport, a Zrínyi Ilona 
Nyugdíjas Kórus és Dócs Péter előadásában. 
 A kétnapos rendezvényt szombat este a 
vecsési Dinoszaurusz Band koncertje zárta.

Vén

Átadták 
a városközpontot

Kissné Szabó Katalin Szikszai Tibortól 
veszi át a városháza jelképes kulcsát

Ù



4 ÜllőiKörkérdés

Hogy kimentek a divatból a „Tiszta udvar, ren-
des ház” rangok, az utcai homlokzatokra szögez-
hető táblácskákkal együtt, ne sajnáljuk, lejárt az 
idejük. Azt az íratlan hagyományt viszont, amely-
ben a települések lakói számon tartották, me-
lyik a legszebb utcájuk, s a tavaszi virágültetéssel 
a rivalizálás is megkezdődött, hogy legyőzzék az 
előzi évi „legszebbet” – jó lett volna megőrizni.

Melyik Üllő legszebb utcája?

Úgy látszik azonban, ma-
napság senki nem érez 
különösebb késztetést 

arra, hogy a portája előtt vala-
mi csodaszépet hozzon létre. 
Mondjuk, olyan káprázatos li-
liomágyást, aminek híre megy, 
ami előtt megállnak a járókelők, 
gyönyörködni. 
 Vagy igen, csak nem tudunk 
róla?
 Éppen ezért kezdtük kérdez-
getni a járókelőket, hátha ők is-
mernek olyan utcát, amire azt 
lehet mondani: Üllőn az a leg-
szebb. Felkészültünk persze 
arra is, hogy esetleg mindenki 
a saját utcáját tartja a legszebb-
nek, még ha virág egy szál sincs 
benne. Hiszen érzelmek kötik 
minden szegletéhez, behunyt 
szemmel is maga előtt látja, ha 
úgy adódik.
 Azt tapasztaltuk, hogy bár a 
régi, a maga korában népszerű 
sláger – „A mi utcánk ó, be szép/ 
Itt-ott sápadt kis lámpa ég/ Le-
het másutt több fénysugár, a 
mi hű szívünk mégis visszajár” – 
már ugyancsak kiment a divat-
ból, ám „a mi utcánk” iránti ér-
zések nem. És ebből talán még 
arra is futja egyszer, hogy la-
kói mások számára is megpró-
bálják az utcájukat a legszebbé 
tenni.

 Lehoczky Károly számára, 
akit a főtéren állítottunk meg 
egy szóra, a temető környéki ut-

cák a legtetszetősebbek. A Vas-
vári Pál, a Kistemető, a Faiskola 
utca rendezett, és mivel dísz-
fák, díszcserjék díszítik, kelle-
mes látványt nyújt mindegyik 

– mondta, hozzátéve: a város-
ban már nagyon sok szép, ren-
dezett utca van, szinte keretbe 
foglalják a most megújult, meg-
szépült városközpontot. Nehéz 
lenne a sok közül egyet, a leg-
szebbet kiválasztani – gondol-
kodott, mi pedig azzal igyekez-
tünk segíteni, hogy válassza azt, 
amelyben a szülőháza áll, hi-
szen minden bizonnyal az van 
a szívéhez legközelebb. Csak-
hogy kiderült: Lehoczky Károly 
a Börzsöny hegyeiből való, nem 
Üllőn született.

 Öt éve lakom itt, még nem is-
merem az üllői utcák mindegyi-
két – tudatta velünk Aranyics 
Ti mea, aki, mint megtudtuk 
a Bozsik József körúton lakik, 
nemrég beépült környéken. 
Ahol jószerével még minden 
új, s a lakóknak nemigen akadt 
még idejük a portájuk utcai ré-
szével is törődni. Kevés a bokor, 
a virág, de még az úttal is bajok 
vannak. Az ősszel ugyan próbál-
tak aszfaltot teríteni a gödrök-
re, de nem sok maradt belőle, 
mire vége lett a télnek. Aranyics 
Timea azonban bízik benne, 
hogy az ő környékük is olyan 
lesz egyszer, ahol jó érzésekkel 
lehet végigsétálni.

 Bogár Ildikónak is nehezére 
esett választani. Huszonöt éve 
él Üllőn – tudtuk meg –, a sze-
relem hozta a városba Budafok-
ról. Ha budafoki utcát kellene 
megneveznie, kapásból rávág-
ná a Tündérlépcsőt – derült ki. 
Üllőn azonban a nagy szerelem 
idején nemigen érdekelte, szé-
pek-e az itteni utcák. Most meg 
már nem tudna választani.

 Talán az az utca a legszebb, 
ahol lakik – töprengett, végül 
abban maradtunk, hogy igen, a 
Széchenyi utca a legszebb, pe-
dig nemigen akad benne virág, 
viszont ott van Bogár Ildikó ott-
hona.

 Holubek Ferenc úgy gondol-
ja, a Kossuth Lajos utcára illik a 
város legszebb utcája elneve-
zés. A neve is szép – jelentette 
ki – a külleme is, az pedig, hogy 
átszeli a várost, hogy sokfelé el-
vezet, például általa lehet átjut-
ni a síneken túlra is – mindez ki-
váltképpen a javára szól. De a 
Pesti útra Holubek Ferenc sem-
milyen körülmények közt nem 
szavazna, az ugyanis szerinte 
egy csúf, rendezetlen utca.

 Gulyás Pálnénak ezzel hom-
lokegyenest ellenkező a vélemé-
nye, derült ki pár perccel később. 
Ő kellemes, ligetes környéknek 
tartja a Pesti utat, s mivel éppen 
egy ilyen szakaszánál álltunk 
meg beszélgetni, állításával va-
lóban egyet kellett értenünk.
 Amúgy pedig úgy véleke-
dett: a központ most nagyon 
szép lett, számára azonban a 
legszebb mégis a Kistemető 
utca, ahol lakik. Mindenesetre 
nem esne nehezére az elismerés, 
ha egy másik utcában teremte-
nének valami olyan különlege-
set, aminek a csodájára lehetne 
járni, s amivel kiérdemelnék az 
Üllő legszebb utcája elnevezést.

 Kálmán Sándorné tősgyö-
keres üllőinek tartja magát, 
noha, mint kiderült, Pesten szü-
letett. De az édesanyja üllői, így 
hát ő is annak érezte magát 
mindig – tudtuk meg. Szerinte 
a Rákóczi utca érdemelné ki a 
legszebb utca címet, ha lenne 
ilyen. Szép, rendezett, az árko-
kat rendben tartják, sok a virág 

– sorolta az erényeket, amivel 
szerinte egy szép utcának min-
denképpen rendelkeznie kell.
 Úgy gondolja, az állomás 
túloldalán is lehetnek nagyon 
szép utcák, de most már olyan 
nagy ez a város, hogy nem tart-
ják számon egymást a helyiek. 
 De sosem lehet tudni: egy-
szer talán körbeszalad a hír, 
hogy mégis van legszebb, 
olyan szép, hogy azt érdemes 
megnéznie mindenkinek.

Koblencz Zsuzsanna

Manapság senki nem 
érez különösebb kész-
tetést arra, hogy a por-
tája előtt valami csoda-
szépet hozzon létre. 



5Üllői Rendezvény

Egyesületünk szervezésében 
május 1-jén került megrendezés-
re Üllőn, a sportcsarnok terüle-
tén a városi majális és sportnap.

Hirdetés

Főszerepben a sport

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

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

Itt a nyár, a klímaváltozás 
pedig egyre nagyobb 
intenzitású viharokat 
generál!

Ébredt már arra, hogy viszi 
a szél a cserepeket a házról?

Akkor is köthet 
lakásbiztosítást, amikor 
már megtörtént a baj.

De nem lenne  
jobb előtte???

Függönyözés
Karnisozás

Szalagfüggöny
Napellenző  

(méretre vágva és szerelve)

Ruhaszerviz
Tisztító felvevőhely

Volán-bérlet árusítása.

Üllő, Kossuth L. u. 1.
06-29/320-067

+36-20/410-8655

Lakástextil
és rövidáru

hatalmas választékban

Hableány Szeretettel várom 
minden kedves  

régi és új vevőmet!

Nyitva:
H–P: 9–17, Szo: 9–12

Űllőn,  
Kossuth Lajos u. 

2-ben 
üzlethelyiség  kiadó.

+36-20/410-8655

A rendezvény szervezőiként különösen 
fontosnak tartottuk, hogy felhívjuk a 
figyelmet  a sporttevékenységek, il-

letve az egészségmegőrzés fontosságára és 
sokszínűségére.

 Célunk volt, hogy a lehetőségeinkhez 
mérten a legtöbb alternatívát bemutassuk 
a sportolni, fogyni vagy egészséges élet-
módra váltani vágyó érdeklődőknek.
 Kvízjátékok, futóverseny, arcfestés, Fla-
bé los, thai masszázsbemutató, egészség-
ügyi szűrések színesítették a rendez vényt, a 
színpadon  fitnessz, zumba, krav maga, taek-
wondo, dzsúdó, illetve táncbemutatók szó-
rakoztatták a közönséget. 
 A rendezvény sztárvendége Rubint Ré ka 
volt, aki egy rendkívül jó hangulatú 60 per-
ces alakreformórát tartott. 
 12 órakor indítottuk futóversenyünket, 
melyre az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la 164 diákja nevezett. Felkészítő tanáruk, 
Csetneki Klára tanárnő volt, akinek ezúton 
is köszönjük segítségét.
 Bartha István jóvoltából minden nevező 
egyedi kerámia érmet kapott emlékül.
 A verseny első helyezettje egy Ipad bol-
dog tulajdonosa lett a Thermik Plus és a 
Dorado XXI. Kft., valamint dr. Hrutka Tibor, 
Füles József és Szabó Zsolt, az Üllői Városfej-
lesztő Kft. ügyvezetőjének jóvoltából. 
 A tombolasorsolás, illetve a futóverseny 
eredményhirdetése után Varró Viktor és ze-

nekara szórakoztatta a rendezvényre láto-
gatókat.
 Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
fellépőnek a rendkívül színvonalas és fel-
készült szereplését, valamint mindazok fel-
ajánlását, munkáját illetve segítségét, akik 
bármivel hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.
 Külön köszönet az önzetlen és gyors se-
gítségért a Daru-Aqua Kft.-nek, akik biztosí-
tották a rendezvényen résztvevők számára 
az ásványvizet, melyre a rekkenő hőségben 
igen nagy szükség volt.
 A rendezvény fő támogatói: Üllő Városi 
Önkormányzat, SPAR Magyarország Keres-
kedelmi Kft., Tesco Global Zrt. és a Daru-
Aqua Kft.

Szalai Tünde, NÜE 

A startpisztoly dördülésére várvaÙ
Rubint Rékát és edzőpartnereit  

a tikkasztó meleg sem állíthatta meg
Ù
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Hirdetés

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)

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! Június 30-ig – ha bérletet veszel – 3000 Ft/alkalom.

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

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

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

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Fagylaltkülönlegességek, 
torták, sütemények, kávé, 
cappuccino, üdítők, édességek, 
tortadíszítő kellékek.

Családi eseményekre torták, 
édes és sós sütemények, 
valamint hidegtálak  
rendelését felvesszük.

Pékáruk  
a monori Paning 
Pékségből 

Szeretettel várjuk 
cukrászdánkban!

Cukrászda  
és pékáru üzlet

P
2225 Üllő, 

(Sportliget lakópark)  
Dóra Sándor körút 16.

06-20/322-9201
vikriszkft@upcmail.hu

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
2200 Monor, Mátyás K. u. 11.              hr@bandk.hu

A B&K Kft. TerüleTi Képviselő Projekt 
manmunkatársat keres.

Feladata:
-  épületgépészeti termékek forgalmazása Magyarország 

meghatározott megyéinek területén
-  meglévő vevőkör kezelése, újak felkutatása
-  piacfelmérések
-  új termékek kifejlesztésében és a termékportfolió kialakításában 

való együttműködés
-  értékesítés bővítése 

elvárások:
-  kereskedelmi gyakorlat
-  épületgépész vagy műszaki felsőfokú végzettség
-  széleskörű ismeretség és gyakorlat az épületgépészet területén
-  mobilitás
-  önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, terhelhetőség, 

határozottság, jó kommunikációs készség
előny:

-  angol vagy német nyelvismeret
-  Monor környéki lakóhely

Munkavégzés helye:
-  fenti területen és monori telephelyünkön

 A képviselőtestület továbbra is fontos fe-
ladatának tekinti az utak megfelelő állapotá-
nak biztosítását. Erre a célra bruttó 7 millió 
forintot biztosít. A műszaki tartalom megha-
tározását követően a munkálatok a Zsaróka 
úton kezdődnek, majd a város többi aszfal-
tos útján folytatódnak, csaknem 45 tonna 
me leg aszfalt felhasználásával.
 A Pávay Vajna utca-Szegfű utca kereszte-
ződésében kialakításra kerül egy új áteresz, a 
Batthyány utca-Ál lo más utca sarokház előtt 
egy szik kasztó árokszakasz elkészítése is 
szükséges.
 Az igen rossz állapotban lévő Deák Fe-
renc utcában a kátyúzást egy bitumen emul-
ziós felületi zárás követi.
 A járófelületek javítását a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó Unió Aszfalt és a Bi tu-
nova Kft. május 30-án  megkezdte és körül-
belül egy hónap múlva fejezi be.
 Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
az útpadkákat ne töltsék fel, a szikkasztóár-
kokat pedig rendszeresen tisztítsák, hogy út-
jaink minél tovább jó minőségűek legyenek. 
A felmerült hibákért elsősorban az úttesten 
maradó víz a felelős.

Kiss Tibor, VKB elnök

Út és padkajavítások  
városunkban

Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete pályázatot ír ki lakossági járdaépítésre 
a település központján. Az érintett utcák: 
Ócsai út (a Faiskola utcától a Pesti útig), a 
Pesti út (az Ócsai útól a Malom utcáig – ben-
ne a sportcsarnokhoz vezető Árpád Fejede-
lem utcával), a Malom utca, a Gyömrői út (a 
Malom utcától a József Attila utcáig), a Jó-
zsef Attila utca, az Állomás utca (a Batthyá-
ny utcáig), Batthyány utca, Széchenyi utca, 
Pesti út (a Széchenyi utcától az Ócsai útig). 
Kivétel a Deák Ferenc utca régi szakasza.  
 A pályázatra azok az ingatlantulajdono-
sok jelentkezhetnek, akik az önkormányzat 
által biztosított anyagból vállalják a mun-
kák kivitelezését, beadványukban megje-
lölik a kivitelezésért felelős személyt, aki 
a munkálatokat irányítja, az anyagot átve-
szi, írásban vállalja a munka minőségi vég-
rehajtását és jelzi az önkormányzat felé an-
nak megvalósítását. 
 A pályázaton indulhat minden olyan in-
gatlantulajdonos, aki előtt a járda járhatatlan 

vagy hiányos, illetve 
balesetveszélyes.  
Előnyt élveznek a leg-
alább 100 fm hosszú 
szakaszok tulajdono-
sai, továbbá a sarok-
tól sarokig terjedő jár-
daszakaszok pályázói. 

 Sikeres pályázat esetén az anyag kiszál-
lítása előtt a felelős kivitelező az Önkor-
mányzati és Városfejlesztési Iroda munka-
társával helyszíni szemlét tart és egyeztet 
az anyag helyes mennyiségének megvá-
lasztása és a járda hosszú élettartamát biz-
tosító kivitelezés érdekében. 
 Az önkormányzat segíti a lakosság mun-
káját és vállalja a régi betonjárdából szár-
mazó törmelék elszállítását, de földet és 
máshonnan származó egyéb hulladék el-
szállítását nem vállalja. 
 Azon ingatlantulajdonosoknak, akik a 
magasabb műszaki színvonalú viakolor 
burkolatú járdát kívánnak építeni, az ön-
kormányzat csak a pályázatban megha-
tározott betonjárda (1500 Ft/m2) költsé-
gét fedezi, az önkormányzat nevére szóló 
számla alapján. 
 A pályázatok benyújtási határideje: 
2013. július 31. 
 Helye: Városháza, Iktató helyiség.

Üllő Városi Önkormányzat

Lakossági 
járdaépítés
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Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. április 29-
én tartotta soron következő ülését. A döntések hátteréről bő-
vebben olvashatnak a testületi üléseken készült jegyzőköny-
vekből, melyeket a www.ullo.hu weboldalon találnak meg.

Ülésteremből 
jelentjük

A képviselő-testület döntése alapján foly-
tatódott a járdaépítés, legutóbb a Zöldfa 
és a Tompa utcák közötti szakaszon. A ki-
vitelezés bontással és építéssel együtt pár 
nap alatt befejeződött. 
 A költségvetésben 2 millió forint lett el-
különítve az érintett járdaszakasz javításá-
ra. A fejlesztésnek köszönhetően 445 mé-
teres szakasz újult meg, így már ezen a 
részen is jó minőségű, aszfaltozott járdán 
közlekedhet a lakosság.  

Fehér Imre, alpolgármester

Új járda a Pesti úton

A képviselő-testület tagjai elfogadták 
a Vecsési Rendőrőrs, az Üllői Polgárőr 
és Bűnmegelőzési Egyesület, a közte-

rület-felügyelő és az Üllői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszá-
molót, illetve az Üllő város 2012. évi költség-
vetés teljesítéséről szóló beszámolót.
 A testületi ülésen elbírálásra került a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár igazgatói állás-
helyének betöltésére kiírt pályázat. A dön-
tés alapján május 1-jétől Velkei Hajnalka 
vezeti az intézményt.
 A testület döntésének megfelelően idén 
is benyújtja pályázatát Üllő – a Hun ga  ro  -
con trol Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősség-
vállalás Pályázatra. Győztes elbírálás esetén 
a városháza épületében újonnan kialakítan-
dó közösségi központ fejlesztésére, illetve 
egyéb eszközökkel való felszerelésére for-
dítja a városvezetés az elnyerhető összeget.
 A Csicsergő óvoda 2 csoportszobá-
val történő bővítése érdekében pályáza-
tot nyújt be a képviselő-testület. Az ülésen 
döntöttek a képviselők a Pesti út, a Zöldfa, 
Baross, Vörösmarty és a Tompa utcák kö-
zötti járdaszakasz felújításáról.

 A testület tagjai megtárgyalták, majd el-
fogadták az eddig beküldött lakossági jár-
daépítési pályázatokat, továbbá döntöt-
tek a pályázat ismételt meghirdetéséről. Az 
újabb járdaépítési pályázatok benyújtási 
határideje július 31.
 Az út- és árok karbantartási feladatainak 
ellátásával az Unió-Aszfalt Kő Kft.-t, a Deák 
Ferenc utca bitumen emulziós felületi bevo-
nat elkészítésével a BITUNOVA Útfenntartó 
és Emulziógyártó Kft.-t bízta meg a képvise-
lő-testület. 
 Döntés született a városközpont beru-
házás részeként kialakuló sétálóutca elne-
vezéséről, amely a lakossági szavazatok 
alapján – a Földrajzinév-bizottság jóváha-
gyása esetén – a Városi sétány nevet kapja. 
 Elfogadta a testület a római katolikus 
egyházközséggel köztemető fenntartására 
kötendő megállapodást. 
 A testület döntése értelmében Bognár 
Ist ván fafaragó vezetésével, üllői civil szer-
vezetek és polgárok együttes munkájával 
megalkotott Életfa emlékmű a Harmónia 
Ze ne iskola előtti téren kerül elhelyezésre. 

Almási Adrienn, ügyintéző

Adatgyűjtés
Június 1–30. között a Központi Statisztikai 
Hivatal részleges mezőgazdasági össze-
írást szervez Üllőn. A kérdőívek kitöltésére 
nem az egész városban, csak a következő 
körzetekben kerül sor:
 9. körzet: Ady Endre-, Arany János-, 
Damjanich-, Dózsa György-, Nagy Sándor-, 
Táncsics Mihály-, Török Ignác utca.
 10. körzet: Árpád-, Fürdő-, Gyár-, Vasadi 
utca.
 11. körzet: Berkes András-, Dobó István- 
István-, Kertekalja utca, Kisfaludy tér.
 19. körzet: Hosszúberek útja, külterületi 
lakott helyek.
 A fenti időpontban megbízólevéllel ren-
delkező kérdezőbiztosok fogják az érintett 
lakosokat felkeresni. Az adatszolgáltatás 
kötelező!
 Kérjük, hogy szíveskedjenek az adat-
gyűjtésben együttműködni elősegítve ez-
zel a gyors és hatékony összeírást. 

Polgármesteri Hivatal

A Hősök Napján
Május 26-án, vasárnap este újra fellobban-
tak a kegyelet, a megemlékezés gyertyái 
a Templom-téren, háborúink áldozatainak 
emlékműveinél. A magyar hősökre emlé-
kezést idén is az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület kezdeményezte. 
 A kegyelet mécsesei az I. világháború, a 
II. világháború és a háborúvá tett 1956-os 
forradalom hőseire emlékeztetnek.

 A XX. század háborúiban az egész vi-
lággal álltunk szemben. Az 1914-től 1945-
ig húzódó permanens világháborúban 
utolsó szövetségesként a Kelet és a Nyugat 
nagyhatalmaival. 
 1956-ban a NATO-tól, a Nyugattól telje-
sen magunkra hagyatva, egyedül a keleti 
tömb katonai szövetségével, a Varsói Szer-
ződéssel, egy háborús méretű hadsereg-
gel szemben.

Kondás Imre  

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvi-
seletét ellátó ügyvédek minden hónapban 
térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a 
lakosság részére a városi sportcsarnokban.
 A szolgáltatás igénybevételéhez  előze-
tes bejelentkezés szükséges a következő 
telefonszámok valamelyikén:
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889.
 Ügyfélfogadás: dr. Szkalka Tamás:  július 
8., augusztus 5., szep tember 2.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása minden 
alkalommal 10 órától 12 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: június 11., július 9., au-
gusztus 27., szeptember 24.
 Dr. Szikora Gábor ügyvéd úr tanácsadá-
sa minden alkalommal 18. órától 20. óráig 
tart. 

nfo

Ügyvédi tanácsadás
a sportcsarnokban
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Angol nyelvi vers-  
és prózamondó verseny

Velkei Hajnalka a  
könyvtár új vezetője

Május 10-én immár 14. alka-
lommal rendezte meg az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola 
az angol nyelvi vers- és próza-
mondó versenyt, melyre idén is 
nagy lelkesedéssel készültünk 
és készítettük fel tanulóinkat. 

A Vargha Gyula Városi Könyvtár 
új vezetőjeként engedjék meg, 
hogy pár mondatban bemu-
tatkozzak és megosszam gon-
dolataimat a könyvtár továb-
bi működésével kapcsolatban.

Több mint hetvenen indultak a verse-
nyen, az üllői tanulókon kívül Monor-
ról, Vecsésről, Gyömrőről, Érdligetről, 

Jászkarajenőről és Százhalombattáról.
 A tanulók sorszámmal versenyeztek, 
csak az eredményhirdetéskor derült ki, 
hogy melyik iskolák nyerték a különböző 
díjakat. A versenyzők öt kategóriában mu-
tathatták meg tudásukat. 
 A verseny értékelését hagyománya-
inkhoz híven idén is a budapesti Amerikai 
Nagykövetség munkatársai látták el: Mézes 
Linda és Jeffrey Hay, akiknek ezúton is sze-
retnénk megköszönni, hogy munkájukkal 
és ajándékaikkal tizennégy éve töretlen lel-
kesedéssel támogatják versenyünket. Idén 
egy monori nyugalmazott angoltanárnő, 
Pintérné Kovács Katalin zsűrizte még a tanu-

lókat. A közönséggel együtt mindhárman 
nagyon élvezték a színvonalas produkció-
kat, melyeket a gyerekek olyan átéléssel ad-
tak elő, hogy néha még könnyet is csaltak 
szemeinkbe.
 A verseny minden kategóriájában 1-3. 
helyezést adtunk ki, a gyönyörű gravíro-
zott plaketteket Tóthné Kostyalik Tímeának 
köszönhetjük. 
 Iskolánk idén remekül szerepelt, remél-
jük jövőre is hasonló sikereket érünk el.
 Végül szeretném megköszönni mind-
azok támogatását és munkáját, akik nélkül 

1-2. évfolyam
1. hely: Agócs Andor 2.z
2. hely: Tóth Kristóf Péter 2.z
3. hely: Kalina Blanka 2.z
Felkészítő tanáruk: Hübel Ágnes

4. évfolyam
Polner Lili 4.z/b
Felkészítő tanára: Hübel Ágnes

5-6. évfolyam
1. hely: Rafael Parik és Rafael Dominik 5.a
2. hely: Pap Tünde 5.z
3. hely: Polákovics Eszter 5.z
Felkészítő tanáruk: Toldiné Horváth Sarolta

7.-8. évfolyam
1. hely: Kovács Szimonetta 8.b
Felkészítő tanára: Toldiné Horváth Sarolta

Helyezettek

Ù

a versenyt nem tudtuk volna megrendezni: 
a KIK Vecsési Tankerületének, az Üllő Városi 
Önkormányzatnak, illetve kollégáimnak és 
a technikai dolgozóknak, akik évek óta lel-
kes munkájukkal biztosítják  a verseny sike-
res lebonyolítását.

Toldiné Horváth Sarolta, a verseny szervezője

Általános iskolai tanárként kezdtem 
a nagybetűs életet, de már a kezdet 
kezdetén a közművelődés felé vet-

tem az irányt. Budapesten a rákoskeresztú-
ri Dózsa Művelődési Házban (ma Vigyázó 
Sándor Művelődési Ház) dolgoztam, majd 
megpályáztam lakóhelyemen, Mendén a 
művelődési ház vezetői posztját. Ez együtt 
járt a községi könyvtár feladatainak ellátá-
sával is. Ekkor született a nagy szerelem a 

könyvtár és köztem. Munka és család mel-
lett – a férjemmel két gyermeket nevelünk – 
elvégeztem a könyvtár szakot, és amennyi-
re a művelődésszervezői feladatok enged-
ték fejlesztettem az én kis könyvtáramat. 
Nehéz volt a két hivatást össze egyeztet-
ni, ezért kerestem olyan lehetőséget, ahol 
csak a könyvtárnak élhetek, és úgy érzem, 
megleltem végre a helyemet.
 Szeretném megőrizni Pálmai Lászlóné 
Mártika családias hangulatú könyvtárát és 
tovább fejleszteni azt. Azért változások ter-
mészetesen lesznek, hiszen változás nélkül 
nincs fejlődés, de bízom benne, hogy se-
gítségemre lesznek ebben. Sokat kell még 
tanulnom Üllőről, önökről, de én kész va-
gyok a tanulásra. Kérem, jöjjenek, mesélje-
nek és alakítsuk a könyvtár történetét úgy, 
hogy arra mindnyájan büszkék lehessünk.

 A kollégákkal nyitottunk egy füzetet az 
olvasói kéréseknek, amelybe mindenki be-
írathatja, hogy mit szeretne olvasni. Ameny-
nyiben a kért könyv beleillik a könyvtári ál-
lományba, akkor igyekszünk azt beszerezni. 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a 
könyvtár július 15-től 31-ig zárva lesz.
 Várjuk Önöket továbbra is nagy szere-
tettel a Vargha Gyula Városi Könyvtárba, 
hisz ne feledjék: olvasni jó!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Hagyomány  
teremtő KRESZ-nap,  
a Pitypang Óvodában
Óvodánk lelkes pedagógusai 
úgy gondolták, hogy április 24-
én a Rendőrök napján minden 
évben KRESZ-napot tartunk. 
Lázas készülődés előzte meg 
a nevezett napot. Gyártották a 
különböző feladatokat, azok-
hoz a puzzle és társasjátékokat. 
A szervezésbe bevontuk a szü-

Pályázati felhívás
Üllő Városi Önkormányzat pályázatot hirdet tanul-
mányi ösztöndíj elnyerésére, mely a 2013–2014-es 
tanév szeptembertől júniusig terjedő időszakára 
szól.
 Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki: 9. 
vagy magasabb osztályt végzett, nappali tagozatos, 
középiskolai tanuló, vagy felsőoktatási intézmény nap-
pali tagozatos hallgatója.
 Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a 9. vagy magasabb 
osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai tanuló, akinek 
az év végi tanulmányi átlageredménye legalább 4,8; felsőokta-
tási intézmény nappali tagozatos hallgatója, akinek az év végi 
tanulmányi átlageredménye legalább 4,5.
 A tanulmányi eredmény számításánál az év végi osztály-
zatok egyszerű számtani átlagát kell alapul venni két tizedes 
számjegyig számolva.
 Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett, és 
év végi tanulmányi eredménye alapján nem, csupán az érettségi 
átlaga alapján jogosult ösztöndíjra, úgy lehetőség van ez utóbbi fi-
gyelembe vételére a tanulmányi eredmény számításánál.
 Az ösztöndíj havi összege:
 Középfokú képzésben részt  
 vevő ösztöndíjas esetén: 5  000 Ft.

 Felsőfokú képzésben részt  
 vevő ösztöndíjas esetén: 8  000 Ft.
 
Amennyiben a költségvetésben elkülönített ösz-
szeg – az eredményesen pályázók nagy száma mi-
att – nem nyújt fedezetet valamennyi jogosult ösz-

töndíjára, akkor a képviselő-testület a tanulmányi 
átlageredmény alapján rangsorolja a pályázatokat. 

Azonos tanulmányi átlageredmény esetén előnyt él-
vez az alacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendel-

kező pályázó, második szempontként előnyt élvez, aki az 
üllői Árpád fejedelem Általános Iskolában végezte az általános 

iskolai tanulmányait. 
 A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 15.
 A pályázat benyújtható a polgármesteri hivatal hatósági irodáján.
 A pályázathoz mellékelni kell:
 a pályázó tanulmányi átlageredményéről szóló bizonyítvány 
fénymásolatát,
 a pályázó általános iskolai bizonyítványának fénymásolatát,
 a család 1 főre jutó jövedelmének megállapításához szüksé-
ges igazolásokat.
 A pályázat nyerteseit a polgármesteri hivatal értesíti postai 
úton a képviselő-testület döntésétől számított 8 munkanapon 
belül.

Kissné Szabó Katalin, polgármester 

lőket, tőlük is kértünk segítsé-
get. Az „óvodatévén” néztünk 
olyan ismeretterjesztő kisfil-
meket, me sefilmet, amin a gye-
rekek játékosan sajátíthatják el 
a közlekedés helyes szabálya-
it, majd az adott napon emlé-
kezetüket feleleveníthették a 
tudáspróbákon. Ezen a napon 

a kimenő nagycsoportosok ke-
rékpárral jöttek az óvodába, és 
a KRESZ-pályán különböző ne-
hézségi próbákat kellett megol-
daniuk. Természetesen minden 
korcsoportnak voltak megfele-
lő akadályok, az egyes állomá-
sokon. Nagyon élvezték a jel-
zőtáblákból kirakható dominós 
játékot, az aszfaltrajzversenyen 
a „megkülönböztető” járművek 
a lerajzolását, KRESZ témakör-
ben társasjátékok játszását. 
 Meglepetésképpen (Pallaga 
Norberttel, a vecsési rendőrőrs 
parancsnokával való egyezte-
tés után) óvodánkban megje-
lent egy motoros rendőr és egy 
rendőrautó három egyenruhá-

ba öltözött rendőrrel. A gyere-
kek mindent kipróbáltak, amit 
csak lehetet – rendőrsapkát, gu-
mibotot, bilincset és rendőrau-
tóba, rendőrmotorra való be- és 
felülést, sziréna használatát, stb. 
 Természetesen a gyerekek 
hazavihették az akadályverse-
nyen való részvételt igazo-
ló kártyát! Nagyon köszönjük 
a rendőröknek a lehetőséget. 
Úgy érzem a program nagyon 
jól sikerült, tartalmas napot zár-
tunk le. Jövőre új feladatokkal, 
játékos gyakorlatokkal szeret-
nénk gazdagítani, fejleszteni a 
gyerekek tudását.

Ledneczky Julianna 
 a tagóvoda vezetője
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Második nap a reggeli után ismét útra kel-
tünk, először a nagy múltú, Zrínyi Ilona ál-
tal védett munkácsi vár következett, illetve a 
hős védőnő kegyhelyének megkoszorúzása.

Folytatás az Üllői Hírmondó  
előző lapszámából. 

Majd hegyi szerpentine-
ken keresztül, 20 cm hó-
ban negyed óra gya-

loglás következett, míg végül 
megpillantottuk a hét törzset 
jelentő, hét kőtömbből össze-
épített mille cen te ná ri  umi emlék-
művet és a gyönyörű hegyekkel-
völgyekkel teli Ve reckei-hágót, a 
távolban a Kárpá tok havasaival. 
A csodálatos táj látványa minden 
gondunkat feledtette velünk.
 Utána a beregszentmiklósi 
Rákóczi-várkastélyt tekintet-

tük meg, amit Munkácson vá-
rosnézés követett, késő délután 
pedig visszatértünk szállásunk-
ra, ahol a vacsora után az ott-
hon lakóival ismerkedtünk. Ők 
helyi népi táncokat mutattak 
be nekünk, mi pedig népdalo-
kat tanítottunk nekik, sőt még 
a történelmi kvízben is segített 
nekünk néhány lány. Majd az 
előző naphoz hasonlóan lefek-
vés jött volna, ha nem harcol-
tunk volna ki az igazgató úrnál 
még fél órát, hogy fennmarad-
hassunk. De aztán tizenegy óra-
kor már tényleg lefeküdtünk.
 13-án – szerencsére nem pén-
teken – ráébredtünk, hogy ez 
az utolsó napunk itt, ezen a ma-
gyar lelkű vidéken. Már korán 
reggel összepakoltunk és rendet 

tettünk, elbúcsúztunk az ottani 
gyerekektől és elindultunk a he-
lyi középiskola felé, ahova be is 
mentünk volna, de a kanyarójár-
vány miatt inkább nem kockáz-
tattunk.
 Szelmenc volt a követke-
ző állomásunk, a kettévágott 
falu, amely szintén a zsarnok 
békeszer ződéseknek köszönhet-
te ket té osztottságát. Majd Ung-
váron a várat, a fegyverkiállítást 
és a skanzent is meglátogattuk a 
régi magyar parasztházakkal, sőt 
még egy mozgatható fatemplo-
mot is láttunk.
 Ezután a bevásárlóközpont-
ba mentünk, ahol legtöbben el-
költöttük az utolsó hrivnyánkat 
is (helyi fizetőeszköz), és az utol-
só állomás, a szerednyei várrom 
következett, az utolsó hivatalos 
csoportképpel együtt. Ezután 
már a határ felé vettük az irányt. 
Záhonynál keltünk át hazánk te-
rületére – már, ha azt a három 
óráig tartó araszolást átkelés-
nek lehet nevezni –, de végül 
este tizenegy órakor megérkez-
tünk az iskolához, feledhetetlen 
élményekkel gazdagodva.
 Persze, nem tudom felsorol-
ni az összes emlékművet, épü-
letet, szobrot, utcát, parkot és 
látnivalókat, melyeket meg-
szemléltünk (a számtalan temp-
lom, kistelepülések látnivalói, 
vagy éppen a holokausztról és a 
háború áldozatairól megemlé-
kező emlékművek), olyan sűrű, 
élményekben gazdag program-
ban volt részünk. Azért remé-
lem mindenkinek tetszet a be-
számoló, és át tudtam adni egy 
kis darabot abból, amit mi átél-
tünk.

Kárpátalján,  
a határon túl 
– határtalanul

 Hazaérésünk után pár nap-
pal, április 17-én egy értékelő 
órát tartottunk, melyen a részt-
vevő öt csapat egy-egy tablót 
készített az utazásunkról, a látni-
valók képeivel, térképpel, útvo-
nallal, sőt még verseket is írtunk 
mellé. A feleltetőrendszerünk 
segítségével pedig izgalmas 
kérdésekre kereshettük a még 
izgalmasabb válaszok közül a 
megfelelőt. 

 Aztán egy élménybeszámo-
ló következett, ahová a szülők, 
tanulók, tanárok is eljöhettek, 
meghallgathattak egy beszá-
molót és megnézhettek egy ti-
zenöt perces kisfilmet a legfon-
tosabb, legjobb és legviccesebb 
pillanatokat megörökítő képek-
ből, felvételekből. Látszott raj-
tuk, hogy velünk örültek ők is.
 Minden utazótársam nevé-
ben először is szeretném meg-
köszönni a BGA Nonprofit Zrt.-
nek a lehetőséget az ilyenfajta 
tanulmányi kirándulásokhoz, 
valamint pályázatunk pozitív 
elbírálását és ezt a csodálatos 
kirándulást. 
 Mindig szívesen fogunk visz-
szaemlékezni erre a három nap-
ra. Köszönjük minden szülőnek 
és a kísérő tanárainknak is.

Botlik Bence Béla 7.z 

Mindig szívesen fo-
gunk visszaemlékez-
ni erre a három nap-
ra. Köszönjük minden 
szülőnek és a kísérő 
tanárainknak is.

Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanulói 
az idén áprilisban Kárpátaljára 
mentek kirándulni.
 Az iskolás gyermekek utazá-
sának élel mezéséhez a szociális 
munká sok támogatást kértek a 
vál lalkozóktól, akik azonnal ter-
mé szetesnek vették, hogy se -
gítséget nyújtsanak.
 Emberségből, ismét jelesre 
vizsgáztak!
 Tekes Fejes József pék, Kis 
Horváth István Ro pi-üzem, Da-
ru- Aqua Kft., Vad Gáborné Mi-
rel hús Bt., Ifj. Debreczeni Lajos 
Lolly Kft., Hu szár János zöldsé-
ges, Földi Józsefné.
 Segítségüket köszönjük.

Németh Elek és Németh Elekné, 
 szociális munkások

Mecénások
Ù
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Válságokkal küszködő világunkban örömhír, ha fel-
tűnik a színen egy szervezet, amely tagjai önös 
érdekeiket félretéve, mások sorsának, élethely-
zetének jobbításán kívánnak munkálkodni. Ül-
lőn – bár jelenleg is vannak, akik e nemes célt 
tűzték maguk elé – eddig híján voltunk a segít-
ség efféle formájának, melyet a frissen megala-
kult Üllői Karitász szervezet adhat a jövőben. 

Szeretetet 
hirdetnek

A karitász jelentése a gö-
rög eredetű latin caritas 
szóból származik, mely 

szolgáló szeretetet, Isten és az 
embertársak szeretetét jelenti. 
E jelentéshez kíván hű marad-
ni az üllői csoport, sőt több sze-
retne lenni, mint egy egysze-
rű segélyszervezet – szögezi le 
beszélgetésünk elején Kelemen 
Balázs, az Üllői Karitász fiatal ko-
ordinátora, aki ugyan nem rég 
került kapcsolatba a vallással, 
mégis nagy lelkesedéssel ve-
tette bele magát a hit alapjain  
nyugvó segítő munkába.  
 – Célunk – meséli Balázs –, 
hogy megvalósítsuk az egyház 
tanítását, melyre a keresztség-
ben mindnyájan küldetést kap-
tunk. A szeretetet tettekkel és 
életünk példájával hirdetni. 
 A szerveződés azonos elve-
ket valló, a segítségnyújtásra el-
lenszolgáltatás nélkül vállalkozó 
üllői katolikusokból áll. Termé-
szetesen nem egy zárt csopor-
tosulásról van szó, a csatlakozás 

lehetősége mindenki számára 
adott, aki szeretne bekapcso-
lódni az önkéntes munkába.
 – Nemtől, kortól, nemzeti-
ségtől, felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül minden rászo-
rulónak szeretnénk segítséget 
nyújtani. Az ajtónk pedig nyit-

va áll azok előtt, akik készte-
tést éreznek, hogy beálljanak 
közénk. Keresztényként ma-
gától értetődő, belülről faka-
dó sugallat, hogy segítsünk a 
bajbajutottakon, az elesette-
ken. Mondhatni kötelességünk, 
hogy ezt tegyük – magyarázza 
Balázs. 
 A szerveződés ötletgazdája és 
vezetője Kovács Kornél plébános, 
vagy, ahogy a legtöbben isme-

rik: Kornél atya. Tagjai pedig ja-
varészt egyszerű átlagemberek, 
akik szabadidejükben nem a te-
levíziózást választják, hanem má-
sok megsegítésén fáradoznak. 
 – Nem kell hatalmas, világ-
megváltó dolgokra gondolni 

– mondja Balázs –, hiszen egyelő-
re még az alapfelszereléseknek 
is híján vagyunk. Van azonban 
két kezünk és két lábunk, ami-
vel már egészen sok mindent 
megoldhatunk. Felosztottuk az 
elvégzendő feladatokat, valaki 
gyermekprogramok szervezését 
vállalta, más idősgondozást, én 
magam kertrendezésben, szál-
lításban segítek, de akad köz-
tünk, aki gyermekek korrepetá-
lását, házi feladatuk ellenőrzését 
vállalta magára. Egy idős ember 
örül, ha valaki elmegy helyette a 
boltba és bevásárol, esetleg ki-
takarítja a lakást, elsöpri az utcát 
és így tovább. Apró figyelmessé-
gekről van szó, de sokaknak már 
ez is nagy segítség – zárta gon-
dolatait Kelemen Balázs. 

 Az Üllői Karitásszal kapcso-
latba lépni – akár segítőnek je-
lentkezni – a plébánia posta-
ládájába eljuttatott levelekkel, 
vagy az ulloikaritasz@freemail.
hu e-mail címre küldött elekt-
ronikus levelekkel lehet. Tele-
fonon is jelentkezhetnek azok, 
akik a szerveződés felől érdek-
lődnek, vagy épp segítségre 
van szükségük. Akár a plébánia 
vonalán (06-29/320-038), akár 
Kelemen Balázsnál (06-70/602-
9023).
 A szeretet erejéből táplál-
kozó szerveződés nemes célt 
tűzött maga elé, mely teljesí-
téséhez nagymértékű kitartás-
ra, türelemre és elhivatottságra 
lesz szüksége minden tagnak. 
De amint Sík Sándor írta ver-
sében: „Emberek élnek, s ar-
cukon árnyék remeg,/ S az út 
szélén kinyújtják lankadt karju-
kat./ Megfogni csendben egy 
kinyújtott bús kezet:/ Van-e 
szebb, testvér, van-e szebb?”. 

Varga Norbert

Hirdetés

§Dr. Csordás Nagy Katalin
Gyömrő, Szent István u. 21. I. em. 5.

(Centrum Üzletház, emelet)

Mobil: 06-30-415-23-57
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés alapján

Ingatlan adás-vétel, ajándékozás, ráépítés,
társasház-alapítás, cégalapítás, cégmódosítás,

munkajog, családi jog,
tartási szerződés, öröklési szerződés, 

végrendelet készítése.

ÜGY V É DVas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Tölgy, bükk 
gurigában: 2300 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g
Ingyen kiszállítjuk 15 q felett!

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   

Apró figyelmességekről 
van szó, de sokaknak 
már ez is nagy segítség
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Misszió a katolikus 
egyházközségben
Értékes programokból meríthetett lelki erőt, aki ellátogatott  
május közepén a katolikus közösség missziós hétvégéjére.

K özösségi összejöveteleink egyikén 
merült fel az ötlet a Hit évéről, illetve 
annak jelentőségéről beszélgetvén, 

hogy egyházközségünkben is kellene egy 
sokszínű, vidám programokkal teli hétvé-
gét tartani, melyre az Úr Jézus missziós pa-
rancsának engedelmeskedve minél több 
felebarátunkat meghívhatjuk. 
 Azt tartottuk szem előtt, hogy minden-
kit megszólítsunk és városunk minden lakója 
találhasson olyan programot a két nap alatt, 
amelyen szívesen részt vesz.
 Jó ötletnek bizonyult a hittanos gyer-
mekek körében néhány hónapja meghirde-
tett rajzverseny, melyre a pályázóknak a leg-
kedvesebb bibliai jelenetüket kellett papírra 
vetniük. Ezeknek a remekműveknek az érté-
kelésével kezdtük szombat délelőtt a prog-
ramok sorát. A beérkezett munkák olyan jól 
sikerültek, hogy végül minden versenyző-
nek „kénytelenek voltunk” oklevelet és cso-
koládényereményt adni. 
 Az éneklés sem maradhatott ki a gyerme-
kek számára szervezett délelőttből, hiszen 
tapasztalatból tudjuk, hogy a zene képes 
olyan hatást kiváltani gyermekből és fel-
nőttből egyaránt, melyre a szavak már nem 
elegendők. Ezek után jöhetett a jól megér-
demelt jutalom az Azurro cukrászda által 
küldött hűsítő fagyi, és a rengeteg süti. 
 A szentmise délután 3 órakor kezdődött. 
Rendkívüli alkalomhoz illően templomunk 
énekkara különleges szolgálatot végzett: 

könnyedebb stílusú, ám mégis igényesen 
előadott kétszólamú taizé-i énekekkel emel-
te a liturgia fényét.
 Délután 4 órakor érkezett meg az is-
mert televíziós személyiség, Süveges Gergő. 
Közvetlen, humoros embert ismerhettünk 
meg benne, aki érdekes és tanulságos elő-
adást tartott életünk legfontosabb terüle-
teiről: a hitről, a családról és a munkáról. 
Szerénysége, mély istenhite, családcentri-
kus, valódi értékeket közvetítő egyénisége 

– nem mellékesen rendkívül szórakoztató 
stílusával fűszerezve – lenyűgözte a hall-
gatóságot. 
 Eleinte úgy gondoltuk, hogy talán az esti 
filmvetítés lesz a hétvége legkevésbé látoga-
tott programja, de meglepően sokan eljöt-
tek erre is. Mindenkinek különleges élményt 
jelentett a II. János Pál pápa életéről szóló mű, 
s az élményt csak fokozta, hogy a templom-
ban, óriási kivetítőn közösen nézhettük meg 
a filmet. Ezen felbuzdulva elhatároztuk, hogy 
többször is szervezünk majd közös filmnézést. 
 Vasárnap a templomkertben felállított 
könyvpavilonban az Új Ember Könyvkiadó 
értékesebbnél értékesebb kiadványai kö-
zött vá logathattunk, ráadásul kedvezményes 
áron juthattunk hozzá a könyvekhez.
 Délután a hétvége talán legjobban várt 
eseménye következett: Böjte Csaba ferences 
szerzetes látogatott el hozzánk. Óriási volt az 
érdeklődés, már az előadás kezdete előtt fél 
órával megtelt a templom. Csaba testvér el-

hozott egy kis Jézus-szobrot, amelynek az 
általa gondozott gyerekek varrtak különfé-
le díszes öltözeteket. Beszélt az egyszerű, Is-
tennek tetsző munkáról, a szüleink, testvé-
reink iránti szeretet fontosságáról és arról, 
hogy mennyire fontos a szülőföldünk iránti 
ragaszkodásunk. Sok kedves sztorit hallhat-
tunk, melyek ,,gyermekeivel” történtek meg. 
Előadása mindenkit magával ragadott, sza-
vai mindenki számára érthetőek voltak. Sze-
mélyiségéből sugárzott az Isten és az em-
berek iránti szívből jövő, egész lelkét átható 
szeretet. Az előadás után Csaba testvér is de-
dikálta könyveit, és mindenkihez volt egy-
két személyes kedves szava. 
 A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy 
érdemes volt megszervezni és lebonyolíta-
ni ezt a remekül sikerült hétvégét. Egyrészt 
mert az értékes programokból sokat merít-
hettek azok, akik eljöttek, másrészt pedig sa-
ját közösségünk is gazdagodott és nagyon 
sokat kapott azáltal, hogy együtt gondol-
koztunk és együtt munkálkodhattunk Meny-
nyei Atyánk dicsőségére.

Szervezők

Horváth Miklósné, a Harmónia Zeneisko-
la Zsuzsika nénije nyugdíjba vonul. Hogy 
bú csúzkodásba kezdjek, nem érzem indo-
koltnak. 
 Zsuzsika néni először, mint zenét tanu-
ló növendékeink nagymamája jött hoz-
zánk a zeneiskolába, még jó néhány évvel 
ezelőtt. Azon ritka nagymamák közé tarto-
zott, aki minden hangversenyre eljött, sok-
szor még akkor is, amikor nem a saját uno-
kái szerepeltek. Zeneszeretete sokunknak 
szemet szúrt. Ebből az apropóból kérte fel 
az akkori igazgatónő, Pechtolné Kis Melin-
da, hogy lássa el zeneiskolánkban a taka-
rítói, kézbesítői feladatokat. Így történhe-
tett, hogy 2006 nyarán egy igazán kiváló, 

lelkes, örökifjú munkaerővel bővült alkal-
mazotti közösségünk. 
 Zsuzsika néni belépett a Harmónia Kó-
rusba, ahol éveken keresztül erősítette az 
alt szólamot. Megbízható, mindig kiegyen-
súlyozott, gyakran erőn felüli munkáját sze-
rényen, csendesen végezte. Sokszor sza-
badidejét, hétvégéjét áldozta az iskolára, 
melyet második otthonának is tartott. Mi 
pedig, akiknek a munkáját gőzerővel se-
gítette, gyakran úgy éreztük, hogy még a 
gondolatainkat is kitalálja a mi fogadott 
nagymamánk. Szívén viselte egyre szépülő 
kertünket, mely az ő keze munkája folytán 
lett egy szimpla füves-betonos területből a 
mi kis varázslatos mesekertünk. A zeneisko-

lába betérők gyakran elcsodálkoznak azon, 
milyen szép udvara van ennek a kicsiny 
épületnek – ezt neki köszönhetjük.
 Amikor – a törvényi változások miatt – 
2013 januárjában Zsuzsika nénit a Város-
gondnokság vette át, ő fennakadás nélkül, 
ugyanolyan szorgalommal végezte mun-
káját, mint azelőtt. Az igazsághoz hozzá-
tartozik, mi is úgy éreztük, ő továbbra is 
a mi csapatunk tagja, bármi történik. És 
most is ezt érezzük, hiszen a Harmónia Ze-
neiskola nagymamáját nem lehet csak úgy 
lecserélni. Zsuzsika néni nyugdíjba vonul 
ugyan, mégis ugyanúgy várjuk őt nap mint 
nap az iskolánkba, mint azelőtt, csak már 
nem dolgozni, hanem zenét hallgatni, kon-
certre járni, pihenni. Így aztán nem búcsú-
zom, hanem mindent köszönök.

Hofbauer-Mezei Márta

Köszönjük Zsuzsika néni

Kovács Kornél, Kissné Szabó Katalin 
 és a kislányával Süveges Gergő

Ù
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A magyarok lelkiismerete

Temetkezési helyek 
újraváltása

Becsaptak bennünket kicsiben, nagyban, felvettünk is-
meretlen rossz szokásokat és hódoltunk kételkedés nél-
kül gátlástalan újaknak, s eközben szinte éreztük, ahogy 
kezeink közül kiszalad jobbsorsra való életünk.

Hitevesztett évtizedek vannak a há-
tunk mögött. 
 A lényeges dolgoknál minden 

előbbrevaló volt. Talmi hamis fények szé-
dítettek bennünket, miközben elfelejttet-
ték velünk, hogy életünk méltósága és vi-
selkedésünk nemessége nem lehet egy 
nemtelen üzlet kalkulációja. Mikor már 
emberben se nagyon bíztunk, hát elkezd-
tünk gyűjteni mindent, ami értéktelen, hí-
vén azt, hogy általa gazdagodik a világ.
 A magyarság elmúlt szomorú évtizedei-
nek egyik legnagyobb lelki adománya, egy 
erdélyi ferences szerzetes testvér. Ő az, aki 
figyelmünket újra a bennünk lévő jóságra, 
az egymás iránti szeretetre irányította. Te-
szi ezt olyan természetességgel, sallang-
mentesen, hogy rácsodálkozunk a csodára, 
az ember fiára, hogy közöttünk még ilyen 
is létezik. Föltűnt egy közülünk való ember, 
a kitartásnak és az emberségnek távlatos 
és következetes szolgája, aki nem kér elis-
merést, dicséretet, kitüntetést, de kér nyi-
tott szívet, másoknak békességet, és kér 
támogatást fogadott gyermekeinek, egy 

egész árvaházi világnak, tekintet nélkül 
nyelvére és származására. Ez a köztünk élő 
magyar, ma a magyar nyelvű népesség élő 
lelkiismerete. Egy hiteles példa az önzetlen 
áldozathozatalról, valami egyetemes közjó 
érdekében. 
 Ez a ferences barát, ebben vallástalan-
ságából és hitetlenségéből éppen kikec-
mergő magyar társadalomban úgy tud a 
szemünkbe nézni, s jól ismert szavainkat 
olyan szépen sorolja, a gondolatait olyan 
rendezettséggel adja át, hogy csak nézünk 
egymásra és kérdezzük magunktól, hát 
ezek is mi lennénk, ez a magyar ember is a 
mi magyarságunk?
 Amikor már odáig jutottunk, hogy az 
ember hajlamos Isten szerepébe magát 
elhelyezni, amikor már elveszti bizalmát 
minden kitalált földi szabályban, akkor 
itt van valaki, aki mai eszünk és szokása-
ink szerint nehezen érthető, és mégis elfe-
lejthetetlen. Ő a mi huszonegyedik száza-
di lelkiismeretünk. Egy létező pont abban 
a több évszázados civilizált világban, ahol 
a jó és a rossz értelmezésében annyiszor 

megbicsaklott a lelkiismeret, ahol gyak-
ran összekevertük a barátot és ellenséget, 
ahol számtalanszor eltévesztettük a ten-
nivalóink sorát. Ha a barát megjelenik va-
lahol, nem tudjuk nem meghallani, amit 
saját árvái kapcsán nekünk, rólunk mesél. 
Köznapi életünkből felemeli, és példabe-
széddé formálja szép üzeneteit az igaz szót 
keresőknek, valódi kapaszkodót ad életük 
fontos dolgaiban az elesetten küzdőknek, 
mert tudja, hogy nem feledtük el mi a jóra 
való képességünket, csak fáradtságunkkal, 
tévedéseinkkel, és olykor kényelmünk mi-
att nem figyeltünk rá jobban, mint amit a 
kényszerek parancsoltak. 
 Szavai és történetei mögött nem csak 
azok sorsát látjuk, akiket a szíve parancsá-
ra egy szebb élet reményében  hívott ma-
gához, hanem látjuk saját árvaságunkat, 
kiszolgáltatottságunkat, melyben gyakor-
ta nincsen már kihez fordulnunk kétsége-
inkkel.
 És jár fáradhatatlanul ez a magyar közjó, 
faluról városra, adják kézről kézre, árvák-
tól a jólétben élő árvákig, és nem tudnak a 
magyarok betelni vele. 
 Teszi ebbéli dolgát ugyanolyan termé-
szetességgel, ahogy nekünk is erről a dol-
gokról szólani kellene.
 Isten adjon neked erőt és kitartást Csa-
ba testvér!

Kövér Tibor

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyé-
nek újraváltásáról, a római katolikus egy-
ház tulajdonában lévő temetőben találha-
tó, 2013. évi érvényességi idővel rendelkező 
temetkezési helyek – ide értve a (jellemző-
en 1988-ban betemetett, illetve újraváltott) 
hagyományos sírokat, sírboltokat, valamint 
a (jellemzően 2003-ban betemetett, illetve 
újraváltott) urnafülkéket, urnasírokat, urna-
kriptákat – újraváltásáról!
 Tekintettel arra, hogy a jelölt temetke-
zési helyek használata lejárt, azokat az ér-

vényben lévő rendelkezésekben biztosí-
tott jogkörünknél fogva meghirdetjük.
 Felkérjük a tisztelt sírtulajdonosokat, 
hogy akik a fenti temetkezési helyekkel 
kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fárad-
janak be a temetőüzemeltetési irodába, az 
érvényességi idő utolsó napjáig.
Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő 
megállapodás hiányában – az utolsó ko-
porsós temetéstől számított 25 év, vagy 
az újraváltási számlán megjelölt dátum. 

A sírokba történő urna, illetve exhuma-
maradványok behelyezése a lejárati időt 
nem hosszabbítja meg.
 Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták 
esetén – eltérő megállapodás hiányában – 
az első urna elhelyezésétől számított a 10 
éves használati idő, vagy az újraváltási szám-
lán megjelölt dátum.
 Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy 
lehetőségeikhez mérten próbálják meg 
határidőn belül felkeresni temetőüzemel-
tetési irodánkat, mert a lejárat után a fenn-
álló rendelkezések értelmében az újra nem 
váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük 
és értékesíthetjük.
Temetési hely feletti rendelkezési jog:
Sírhely újraváltásánál elsőbbséget élvez az 
eltemettető, halála esetén pedig a törvé-
nyes öröklés rendje szerinti legközelebbi 
hozzátartozó.
 Ha a rendelkezésre jogosult nem él újra-
váltási jogával, a lejárat után a sírhely bár-
ki számára újraváltható. A temetkezési hely 
feletti rendelkezési jog meghosszabbítá-
sa (újraváltása) esetén a meghosszabbítás 
legrövidebb időtartama nem lehet keve-
sebb a használati idő tartamánál.

Tisztelettel:   a római katolikus egyház  
temetőüzemeltetése

Sírhely típusa Lejárati idő

Szimpla és dupla sírhely esetén a koporsós betemetés 
illetve rátemetés napjától számított

25 év

Sírbolt esetén 60 év

Urnafülke és urnasírhely esetén 10 év

Urnasírbolt ( urnakripta ) esetén 10 év
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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

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

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

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

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
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

Üllő Vezér-nap

Apróhirdetés

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesanyánk, nagymamánk, 
Seprűs Ferencné temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, utolsó 
útjára elkísérték.
 Köszönet az ALFA-WIC. 95 Kft. dol-
gozóinak a méltó búcsúztatás lebonyolí-
tásáért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett feleségem, édes-
anyánk, nagymamám, testvérem, só-
gornőm – Magyar Istvánné, született 
Gudman Erzsébet Katalin – temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, utolsó útjára elkísérték. 
 Külön köszönetünket fejezzük ki Gá-
bornak és Tündének, valamint az Alfa-
WIC. 95 Kft. dolgozóinak lelkiismeretes 
munkájukért.
 „Elcsitult egy szív, mely értünk dobo-
gott, számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, akár a csillagok.”

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

50 éve ballagtunk 
Kedves 1963-ban Üllön végzett lány, ve-
gyes és fiú véndiákok! 
 50 év telt el azóta, hogy elballagtunk 
kedves iskolánkból. A jubileumi évforduló 
emlékére később megnevezett helyen és 
időpontban osztálytalálkozót szervezünk! 
 Kedves lány, vegyes és fiú osztályos 
cimborák, várjuk, hogy jelentkezzetek 
Székhelyi Évinél a 06-29/321-095 és a 06-
20/398-8586 telefonszámok valamelyikén!
 Kedves véndiákok! Ha van kedvetek, 
időtök, ötletetek, kérem segítsetek a szer-
vezésben, hogy méltóképp ünnepelhes-
sük az 50 éves jubileumot!
 Szeretettel várunk mindenkit, Isten 
hozzon benneteket cimborák!

Laza Lajos

Nemzeti  
össze tartozás napja
Június 9-én, vasárnap 11 órakor a katolikus 
templom kertjébe ideiglenesen áthelyezett
 Trianon-emlékművünknél tartjuk ha-
gyományos megemlékezésünket. Trianon ra, 
a magyarság egyik legnagyobb tör ténelmi 
tragédiájára, a történelmi Magyar or szágot 
szétdaraboló, s a magyar nemzetet több ál-
lam fennhatósága alá szorító, 1920. június 
4-én aláírt békediktátumra emlékezünk. 
 Mindenkit várunk a rendezvényre a 
nemzet összetartozásának érdekében.

Szervezők

Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület sze-
retettel meghívja az V. Üllő Vezér Nap-
ra. A rendezvény első napján, július 5-én 
Üllő életfájának ünnepélyes avatására ke-
rül sor a Harmónia Zeneiskola előtti terüle-
ten. Utána Géczy Gábor előadását hallgat-
hatják meg.
 Július 6-án, a rendezvény második nap-
ján az ünnepélyes megnyitót követően 
gyerekfoglalkoztató, népi játszótér, íjász-
verseny, gyerekmotoroztatás, lovagoltatás, 
só lyomröptetés, harcászati bemutató, kari-
kásostor-bemutató, népi gyógyászat, folk 
kocs ma, néptáncbemutatók és a Pegazus 
lovarda várja az érdeklődőket. A nap folya-
mán Magyarock koncert, majd az esti órák-
ban retró zene szól a táncolni vágyóknak. 
 Helyszín: Üllő, Sport tér,  a víztorony alat-
ti terület.
 Mindenkit szeretettel vár a szervező, 
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület.

nfo

Napraforgó-bál
Fergeteges bált tudhatunk magunk mö-
gött, amit immár harmadszor rendeztünk 
meg a Napraforgó Óvodában. Hosszas báli 
cikk helyett szeretnék elsősorban köszöne-
tet mondani a Napraforgó Óvoda összes 
dolgozójának, a Boka Színház szereplőinek, 
a kórusnak, Mezei Mártinak és Majorosi Ma-
riannának. Továbbá minden kedves vendé-
günknek és támogatónknak, akik nélkül bá-
lunk nem lehetett volna olyan sikeres. 

A Humán Szolgáltató Központ (HSZK), 
állást hirdet, 1 fő diplomás óvodape-
dagógus munkahely betöltésére.
 Közalkalmazotti kinevezéssel, 2013. 
07. 01-től, 2014. 08. 31-ig, határozott 
időre, gyesen lévő kolléga helyettesí-
tésére. 
 Illetmény a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló törvényben meghatáro-
zott bértábla szerint.
 Felvételre jelentkezhetnek a HSZK 
címén: 2225 Üllő, Ócsai út 8.

DrD. Gazsi Csaba, igazgató

Állást kínál

Üllőn, 5 ha  mezőgazdasági szántó eladó, 
több útról megközelíthető.  
Tel.:  06-20/397-4055.
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Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. június 12-én 9.00-17.00

A hulladékszállítási közszolgáltatást ellá-
tó Saubermacher Kft. idén új időbeosztás-
ban szállítja el a háztartásokban szelektíven 
gyűjtött hulladékot. Az eddigi hétfői-keddi 
időpontok helyett 2013-ban egy adott tele-
pülésrészen négy hetente, csütörtökön tör-
ténik a szelektív- és a zöldhulladék gyűjté-
se. Az elszállítás időpontjairól táblázatban 
adunk részletes tájékoztatást.

 Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a 2013. évben várhatóan csak ősszel 
szervez önkormányzatunk elektronikai hul-
ladék-gyűjtést, illetve gumiabroncs hulladék 
begyűjtését.

Üllő város önkormányzata

Szelektív-  
és zöldhulladék-  
elszállítás

Információk  
gépjármű-tulajdonosoknak

A gépjárműadóról szóló többször módosí-
tott 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban Gjt.) 
2. §. (l). bekezdése alapján az adó alanya az a 
személy, aki/amely a közúti közlekedési nyil-
vántartás alapján vezetett járműnyilvántar-
tásban az év első napján üzembentartóként, 
ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 
Tehát aki az év első napján a gépjármű for-
galmi engedélyében tulajdonosként vagy 
üzembentartóként szerepel, az köteles a 
tárgyévre a gépjárműadót megfizetni akkor 
is, ha évközben eladja a gépjárművet!
 A hatályos jogszabályok alapján a gépjár-
mű-tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zásról a bejelentést a Közlekedés Igazgatási 
Hatóság (Vecsési Okmányiroda) felé a vevő 
és az eladó is köteles bejelenteni.  
 Az átruházó – eladó a jármű tulajdonjo-
gában bekövetkezett változás bejelentését 
a változástól számított 8 napon belül a tulaj-
donjog átruházási szerződés benyújtásával 
teljesíti.
 A vevő a vásárlást követően 15 napon be-
lül köteles a gépjármű átírásának eleget tenni!
 A gépjármű adásvételi szerződést 4 pél-
dányban kell kitölteni és mind a négy pél-
dányt aláírni. Ebből 2 az eladónál marad, 2 
pedig a vevőhöz kerül. 

 Miért fontos, hogy az eladó eleget te-
gyen a gépjármű tulajdonjogában bekövet-
kezett változásról az okmányiroda felé?
 Az eladó tulajdonjog átruházásáról szó-
ló bejelentését az okmányiroda a nyilván-
tartásába bejegyzi.  Amennyiben a vevő 15 
napon belül nem tesz eleget az átíratási kö-
telezettségének, akkor a Közlekedés Igaz-
gatási Hatóság felszólítja erre. Ha az új tulaj-
donos a felszólítás ellenére sem tesz eleget 
a gépjármű átíratási kötelezettségének, ak-
kor a Közlekedés Igazgatási Hatóság kivon-
ja a forgalomból a gépjárművet. A követke-
ző évi adófizetési kötelezettség így már nem 
az eladót terheli, amely gyakran előfordul az 
átíratás elmulasztása miatt.

Gépjárművek forgalomból  
való kivonásáról
Totálkáros gépjárművek esetén célszerű a 
gépjárművet úgy értékesíteni, hogy előtte 
végleg kivonatják a forgalomból!
 Miért fontos, hogy a gépjármű tulajdono-
sa a totálkáros gépjárművét véglegesen ki-
vonja a forgalomból és azt követően értéke-
sítse?
 A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az eladó a tulajdonjog átruházási szer-
ződésben feltünteti, hogy a gépjárművét 
bontási célból értékesítette. Éppen ezért a 
vevő nem fogja a gépjárművet átíratni a ne-
vére, melynek következtében a Közlekedés 
Igazgatási Hatóság nyilvántartása alapján az 
eladó marad továbbra is a gépjármű bejegy-
zett tulajdonosa, így a gépjárműadó alanya 
és a gépjárműadó megfizetésére kötelezett 
személy is.
 Fenti tapasztalatok alapján mielőtt az el-
adó a totálkáros gépjárművet bontási célból 
értékesíti, feltétlenül vonassa ki véglegesen 
a forgalomból!

Dévai Éva, adócsoport munkatársa

Szelektív hulladék (csütörtöki napok)
400-as út Gyömrő 

 felőli városrészen*
400-as út Ócsa 

 felőli városrészen*
június 20. július 4.

július 18. augusztus 1.

augusztus 15. szeptember 5.

szeptember 19. október 3.

október 17. november 7.

november 21. december 5.

december 19. -

A zöldhulladék elszállításának a napjai Üllőn
400-as út Gyömrő 
felőli városrészen

400-as út Ócsa felőli 
városrészen

június 13. június 27.

július 11. július 25.

augusztus 8. augusztus 29.

szeptember 12. szeptember 25.

október 10. október 24.

november 14. november 28.

*A Gyömrő felőli városrész az, amelyiken hétfőn-szerdán van a kommu-
nális azaz a 110 literes kuka heti egyszeri szállítása, az Ócsa felőli város-
rész pedig az, amelyiken kedden-pénteken van a kommunális szállítás.
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat. • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert. • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

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

95 e Ft+jutalék! 

Hirdetés

HirdetésVárják a sport szerelmeseit
Hosszú előkészületek után, a 
tervezési és kivitelezési idősza-
kot követően, júniusban nagy 
dobásra készül az üllői sport-
egyesület: 15-én az Üllői Vá-
rosi Sporttelepen Üllői Strand 
Sportok (Ü.S.S.) néven, ünnepé-
lyes keretek között megnyitják 
a telep újonnan épült strand-
röplabda, strandkézilabda és 
strandfoci pályáit. A szerve-
zők a megnyitóünnepség után 
számos érdekes bemutatóval 
és izgalmas sportprogrammal 
kedveskednek a nyári sportok 
szerelmeseinek. 

 Programok: június 15. 11 órá-
tól meghívottak regisztrációja, 
11 óra 30 ünnepélyes megnyitó 
Kiss né Szabó Katalin polgármes-
ter és Király Zoltán az Üllő SE el-
nökének közreműködésével. 12 
órától a Star Light táncegyüttes 
és Gellér An gelika Zum ba tánc-
csoportjának műsora szórakoz-
tatja a közönséget, majd 12 óra 
30-tól a válogatott kerettagok 
strandröplabda-bemutatója az 
alapmozdulatoktól egészen ma-
gas szintig. 13 órától a meghí-
vott csapatok strandröplabda- 
bajnoksága kifulladásig.

 Június 16.: I. Üllői Amatőr 
Strand röplabda Kupa, melyre 4 
fős csapatok nevezését várják a 
szervezők, legalább 1 hölgy tag-
gal. A kupára a nevezés ingye-
nes, korhatár nélkül bárki jelent-
kezhet. A mérkőzéskre reggel 
fél 9-től regisztrálhatnak a csa-
patok.
 A versenyre regisztrálhatnak a
www.facebook.com/har  madik 
oldalon, vagy a 06-20/547-7277 
telefonszámon. A hangulatos ze-
nei aláfestést Peter Schmid (No 
Disco) garantálja.
 nfo
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Vecsés, Miklós u. 6.
Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig: 800–1730

06-20/942-0780

Záloghitel 
arany ékszerekre

Zaraus 
Zálogház  

  20 % - os állami támogatás (adó-visszatérítés)*
   Adómentesség*
  Ingyenes számlanyitás és vételi megbízás országszerte  

közel 600 értékesítési ponton
  Kedvező számlavezetési díj
  Szabadon választható befektetési lehetőségek

*A feltüntetett állami támogatás (adó-visszatérítés) és adómentesség az szja törvényben meghatározott kamatjövedelem-adóra és az ellenőrzött tőkepiaci ügylet-
ből származó jövedelemadóra vonatkozik, melyek szabályai a jövőben változhatnak. Az adó-visszatérítés és az adómentesség hozzáférhetősége pontosan csak az 
ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg.

TakarékInvest Nyugdíj – előtakarékossági Számla előnyei:

TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági Számla

Biztos gyarapodás

20%

ABONY, ALBERTIRSA, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., CEGLÉD, CEGLÉDBERCEL, 
CSEMŐ, CSÖMÖR, DÁNSZENTMIKLÓS, ECSER, GOMBA, GÖDÖLLŐ, GYÖMRŐ, ISASZEG, 
JÁSZKARAJENŐ, KISTARCSA, KOCSÉR, MAGLÓD, MENDE, MONOR, NAGYKŐRÖS, 
NAGYTARCSA, NYÁREGYHÁZA, NYÁRSAPÁTI, SÜLYSÁP, TÁPIÓBICSKE, PÁND, PÉCEL, PILIS, 
TÖRTEL, TÁPIÓSÁG, TÁPIÓSZENTMÁRTON, ÚRI, ÜLLŐ, VASAD, VECSÉS

YESZ.indd   1 2013.05.31.   11:12

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736
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A környezettudatos szemléletet 
és a szorgos gyűjtögetést díjazták 
a vecsési bevásárlóközpontban.

Hirdetés

Próbálja ki Ön is a világhírű parajdi só áldásos hatásait, az erdélyi 
só bar lagok „gyógyító erejét”! Szeretettel várjuk gyógyulni, kikap-
csolódni, felfrissülni vágyó kedves vendégeinket újonnan nyílt 
SÓTERÁPIUMUNKBAN!

-  20 m2-en 10 tonna parajdi sótéglából kialakított kellemes környezetben.
- gyermekek részére sóhomokozó játékokkal.
-  felnőttek, ingyenes WIFI, szobakerékpár, mágneses talpkezelés, könyvespolc.

Szolgáltatási árak:
- felnőtt használati díj: 1000,- Ft/55perc
- 10 alkalmas felnőttbérlet: 7000,- Ft
- gyermek 10 éves korig + 1 felnőtt kísérővel: 1500,- Ft/55perc
- 10 alkalmas gyerekbérlet + 1 fő kísérővel: 10   000,- Ft

PARAjdI SÓTERÁPIUM 

Üllőn! A PESTI ÚT 29. SZ. ALATT

Több mint 400 termék a HIPERMARKETEK árai alatt!

Adidas tusfürdő   (női, férfi)  250 ml 508,-
Ajax felmosó   (5-féle illat)  1000 ml 494,-
Axe tusfürdő   (több illat)  250 ml 541,-
Ariel kapszula  32 db 2 412,-
Colgate Total fogkrém    385,-
Domestos  750 ml 398,-
Dove tusfürdő   (női, férfi) ÚJ! 250 ml 525,-
Fairy mosogatógép-kapszula       6-féle 1487,- től
Jar 6 féle mosogató  500 ml 291,-
Lenor   9-féle illat Új!   500,- tól 
Palmolive kézmosó (több illat) 250 ml 367,- től
Persil Duo-Caps   32 db 2520,-
Perwol  1000 ml 632,-
Silan   9 illat ÚJ! 1350 ml 877,-
Vanish  1000 ml 630,-

Ízelítő árainkból     a teljesség igénye nélkül.

A hirdetés felmutatójának árainkból 
5% kedvezményt biztosítunk!

10  000 Ft feletti vásárlás esetén 7% kedvezményt adunk!
(A kedvezmények nem vonhatók össze)

Nyugdíjasoknak és 10  000 Ft feletti vásárláskor házhozszállítást vállalunk.
Ingyenes regisztráció esetén árlistát küldünk!     rendeles@stingrayconsulting.hu

vagy a Facebookon: Ypsilon vegyiáru

Megnyílt!
Üllő, Pesti út 126.
Nyitva: keddtől péntekig: 8.00–17.00
 szombaton:  8.00–12.00

Kínálatunkban megtalálhatók a ked-
vező árfekvésű és prémiumkategóriás 
termékek egyaránt!

Te mit teszel a Földért? – gyermekna-
pi rajzpályázat keretében szólítot-
ta meg e kérdéssel az általános isko-

lás korosztályt a Market Central Ferihegy. A 
környezetvédelem témáját feldolgozó pá-
lyázatra számos alkotás érkezett, a pálya-
munkákból pedig kitűnt, hogy az egészen 

fiatal korosztálynak is ha-
tározott elképzelése van 
a környezeti értékek meg-
óvásának fontosságáról. 
 A három kategóriában (3-6 évesek, 7-10 
évesek, 11-14 évesek) meghirdetett pályá-
zat legjobb munkái egy hónapon keresztül 
megtekinthetők a Market Centralon, az ét-
termek szomszédságában.
 A Market Central Ferihegy vezetése is a 
környezetvédelem elkötelezett híve. A par-
kosított területeket saját kútból kinyert vízzel 
 – nem ivóvízzel – öntözik, az üzletek hulla-
dékát pedig szelektíven gyűjtik. Az elmúlt 
évben a központ feliratait megvilágító iz-
zókat energiatakarékos LED-technológiára 
cserélték. Ma már az elektromos áram egy 
részét is megújuló energiát felhasználó, 
környezetbarát erőműből szerzik be. 

Szorgoskodjon százezrekért!

A rajzpályázat eredményhirdetésével egy 
időben a Szorgoskodjon százezrekért! nye-
reményjáték első fordulójának szerencsés 
nyertesei is átvehették a nyereményüket. 
 A matricagyűjtő-akció első sorsolásán 3 
darab 100 ezer forint értékű vásárlási utal-
vány és 10 darab bevásárlótáska talált gaz-

dára. Az akció október végéig folytatódik 
és valamennyi leadott matrica-gyűjtőfüzet 
részt vesz a hátralevő fordulók sorsolásán 
(kivéve a korábbi nyertes szelvényeket).  
A következő sorsolás időpontja augusz-
tus 15., a 3. forduló sorsolására pedig nov-
ember 15-én kerül sor. Szintén november-
ben sorsolják ki a 300 ezer forintos fődíjat 
is. További részletek a www.marketcentral.
hu oldalon olvashatók.  (x)

3-6 évesek: Kun Marcell (Üllő), Novák Fanni 
(Budapest), Sütő László (Pilis).
 7-10 évesek: Szarka Benedek (Budapest),  
Szarka Dömötör (Budapest), Varga Tamás 
(Budapest), Molnár Petra (Budapest).
 11-14 évesek: Kocsis Réka (Gyál), Solymosi 
Renáta (Maglód), Kányi Nikolett (Vecsés).

Szorgoskodjon százezrekért! nyeremény-
játék nyertesei:
Ágoston Dorina (Budapest)
Bátki-Fekete Henrietta (Vecsés)
Horváth Boglárka (Gyál)

Rajzpályázat nyertesei:

Nyereményjáték

Ù

Ù
A 6 éves üllői Kun Marcell átveszi a díjatÙ

Nyereményeső  
a Market 
Centralon
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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.

Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!
Tervezett képzéseink 2013. szeptember 1-jétől:
• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
• Számítógép -szerelő, -karbantartó
•  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Grafikus vagy kiadványszerkesztő
• Informatikai rendszergazda
• Szoftverfejlesztő
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!

Beiratkozás időpontja: 2013. június 25.
Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b. • Tel.: 06-70/933-6307



További 
szolgálTaTásaink

esztétikai fogászat 
dentálhigiéniai kezelés
fogmegtartó kezelések
fogpótlás

+36 30 601 9022
DentiDent implant Clinic
2220 Vecsés, Lőrinci út 130/A.
www.dentident.hu

Ingyenes állapotfelmérés és személyre 
szabott kezelési terv a Dentident fogászati 
klinikán, kellemes környezetben az airport 
Hotel budapest****szállodában.

A mosoly mindenkié.

ImplAntácIó
szájsebészet
fogszAbályozás

Emlékszik, mikor volt fogorvosnál utoljára?


