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Üllői
Új évi fejlesztések

Boldog új évet kíván  
Üllő város vezetése!

Az új esztendő beköszön-
tével számos, a lakókö-

zösség életét jobbító vál-
tozást üdvözölhetünk. 

Megújul a bölcsőde, lesz 
ivóvízminőségjavító-

program, növekszik a rend-
őri jelenlét – és ez csak né-

hány fejlesztés a teljesség 
igénye nélkül.    

  

Még január közepén is hallot-
tunk olyan elismerő szavakat, 
melyek a városközpont han-
gulatos karácsonyi fényeit, 
a feldíszített fenyőfát, a bet-
lehemet, vagy épp az ünne-
pi műsor színvonalát és emel-
kedett hangvételét dícsérték. 
Ebből a hangulatból örökí-
tett meg egy részletet Engler 
Ádám, aki fotópályázatunkra 
küldte ezt a képet.

Egész napos 
rendőri jelenlét 

Jobb lesz-e a köz-
biztonság ezután?

Olvasni jó! – a 
könyvtár hírei

Fehér László: 
Üllő története

XIII. Amatőr 
Sakk Kupa

Megszabadul 
 a hitelétől 

a város

Sikeres volt 
az első Mézes-

kalács fesztivál
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2 ÜllőiAjánló

Szeretettel meghívjuk 
a Harmónia Zenei Alap-
fokú Művészeti Isko-
la tanári hangversenyé-
re, melyet február 20-án 
(csütörtökön) 17 órától rendezünk.
Helyszín: Közösségi  
Központ, Városháza.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

A városközpont megépülésének kö-
szönhetően méltó helyszínre lelt a 
Mindenki karácsonya, amely drama-

turgiai szempontból is kiválóan használta ki 
a tér adta lehetőségeket. 
 Szerencsés megoldásnak bizonyult a 
templomi koncert és a szabadtéri műsor ösz-
szekapcsolása.
 A katolikus templomban 17 órakor kez-
dődő lélekemelő karácsonyi koncert indítot-
ta az eseményeket. A Harmónia Zeneiskola 
tanárai énekes-zenés műsorukkal örvendez-
tették meg az érdeklődő közönséget, amely 

Az elmúlt évek szép emlékű kará-
csonyi rendezvényei után – a ha-
gyomány ápolásaként – ismét 
megszerveztük az ünnepi talál-
kozót, melyre december 20-án 
a kora esti órákban került sor.

Városi karácsony

zsúfolásig megtöltötte a templomot. A kon-
cert hatását fokozta és az ünnepi hangulatot 
tovább mélyítette a Szent János kórus közre-
működése.
 A koncert végeztével a templomból a 
szereplők és a közönség énekelve vonultak 
át a szabadtéri színpadhoz, ahol további ér-
deklődők népes serege várta őket. 
 A szabadtéri program kezdetén Kissné 
Szabó Katalin polgármesteri köszöntő be-
szédében ünnepi jókívánságai mellett emlé-
keztetett az esztendő jelentős eseményeire, 
mindenekelőtt a városközpont megépülésé-
re, amely Üllő történelmi léptékű, kiemelke-
dő eredménye.
 A műsor nyitánya egy ősi magyar népszo-
kást megjelenítő, táncos regölés volt, amely 
hangulatát népzenészek élőzenés kísérete 
tette teljessé.
 A folytatásban változatos összeállítás kö-
vetkezett, amelyben karácsonyt idéző ver-
sek, dalok, jelenetek és táncok kavarogtak. 
Különleges élményt nyújtott a betlehemes, 
hiszen Jézus születésének történetét most 
látványos árnyjáték idézte elénk. 

    Az ünnepi műsor csattanója 
a Nagy László költeményére és 
a Kormorán együttes zenéjére 
készült néptánckoreográfia volt, 
melyet tánccsoportunk vezetői, 
Majorosi Marianna és Kökény Ri-
hárd alkottak és tanítottak be.
    Az összeállításban rengete-
gen szerepeltek. Remek egysé-
get alkottak a szereplő csopor-
tok: a Szín-Játszó-Tér, a Kenderes 
és Kenderkócok néptáncegyüt-
tes, a zeneiskola tanárai, a Zrínyi 

Ilona nyugdíjas kórus és az általános iskola di-
ákjai. Aki a műsor egészét megálmodta, ösz-
szeállította, a résztvevő előadókat és csopor-
tokat összefogta: Vámos Éva, a Közösségi Ház 
vezetője, a Szín-Játszó-Tér rendezője. 
 A műsor után a polgármester asszony 
meggyújtotta a városi adventi koszorú ne-
gyedik gyertyáját és átadta a Betlehemből 
útnak indított „szeretet lángját”, amelyet ki-
ki mécsesével hazavihetett otthonába. A 
történelmi egyházak nevében dr. Kun Mária 
mondott ünnepi áldást.
 Rendezvényünket jelenlétével és a kö-
zönség köszöntésével megtisztelte dr. Szűcs 
Lajos, országgyűlési képviselő, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke.
 A program végeztével a közönség a szín-
pad mögött berendezett és feldíszített házi-
kókban ajándéktárgyakat vásárolhatott és a 
Mecénás Művészeti Klub vendéglátásában is 
részesülhetett.
 Az adventi vasárnapok gyertyagyújtó 
szertartásai és a „Mindenki karácsonya” so-
kunkban hagyott szép emlékeket, és segített 
lélekben készülnünk az ünnepre. Laza István



3Üllői Beruházás

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a KMOP-
4.5.2-11-2012-0010 azonosítószámú, Az üllői Babarózsa Bölcsőde 
kapacitásbővítése című projekt keretében eredményesen zárult 
az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárás. Az építési beruházás kivitelezését helyi vállal-
kozás, a Thermik Plus Kft. nyerte el. December hónap folyamán a 
nyertessel sor került a vállalkozási szerződés aláírására, mely alap-
ján a közeljövőben megkezdődhet a projekt fizikai megvalósítása.

Megkezdődhet  
a bölcsőde felújítását,  
bővítését érintő beruházás

A 127.576.931 Ft uniós támogatás se-
gítségével megvalósuló beruházás-
nak köszönhetően a jelenlegi 48 fé-

rőhelyes Babarózsa Bölcsőde kapacitása 
50%-kal nő, így hamarosan már 72 gyer-
mek gondozását tudja majd biztosítani. A 
projekt keretében 2 új csoportszoba léte-
sül a bővítményben, a meglévő épület pe-
dig felújításra kerül. Az emeleti szintre gon-
dozónői helyiségek kerülnek, a földszinten 
a bölcsődei ellátást biztosító kiszolgáló-
helyiségek, az intézmény előtt parkoló-
helyek lesznek. Az udvarban az előírások-
nak megfelelően kerti játéktároló és WC 

készül, továbbá játszótéri eszközök, növé-
nyek lesznek telepítve.
 Az időjárás függvényében reményeink 
szerint február hónap folyamán megkezdőd-
hetnek a munkálatok, melyek a megkötött 
szerződés alapján 2014 októberéig be is feje-
ződhetnek. Az építési munkálatok idejére a 
bölcsődében gondozott gyermekek a Csicser-
gő Óvodában kerülnek elhelyezésre, melynek 
érdekében jelenleg folyamatban van az intéz-
mény működési engedélyének módosítása, 
az átköltözés folyamatának megszervezése.
 A bölcsődében gondozott gyermekek szü-
lei/gondviselői az intézmény részéről részletes 

tájékoztatást fognak kapni a költözés időpont-
jára és egyéb információkra vonatkozólag.
 Úgy gondoljuk, hogy a Csicsergő Óvoda a 
legmegfelelőbb hely a gyermekek ideiglenes 
elhelyezésére, a szakhatósági vélemények is 
ezt támasztják alá. Célunk, hogy a bölcsődei 
gondozásban részesülő gyermekek az építke-
zés ideje alatt is ugyanolyan színvonalon ré-
szesüljenek ellátásban, mint korábban, vala-
mint, hogy az új, felújított és bővített épület 
elkészültét követően a szükséges hatósági en-
gedélyek beszerzése minél hamarabb meg-
történhessen, így a gyermekek hamar birtok-
ba vehessék a megújult Babarózsa Bölcsődét.
 A beruházás megvalósításának és a 
gyermekek ideiglenes elhelyezésének idő-
szakára kérjük a szülők szíves türelmét. Bí-
zunk benne, hogy az átmeneti kellemet-
lenségekért kárpótol majd mindenkit a 
modern, megújult bölcsődei környezet.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

A helyi közbiztonság erősíté-
sét elősegítő szándéknyilatkoza-
tot írt alá december 12-én Kiss-
né Szabó Katalin polgármester, 
Szűcs Lajos a Pest Megyei Köz-
gyűlés elnöke és Mihály István 
Pest megyei rendőrfőkapitány. 

A megnövekedett forgalom és a lakos-
ság növekvő lélekszáma miatt a vá-
rosvezetés korábban is folyamatosan 

kereste a közbiztonság javítását elősegítő le-
hetőségeket, noha Üllő sosem tartozott a ke-
vésbé biztonságos települések közé. 
 Kissné Szabó Katalin polgármester levél-
ben fordult Szűcs Lajoshoz, a Pest Megyei Köz-
gyűlés elnökéhez, hogy közösen találjanak 
megoldást egy helyi rendőrőrs kialakításá-

Egész napos rendőri 
jelenlét a városban

ra. A közgyűlés elnö-
ke Po gácsás Tiborral, 
régiónk országgyűlé-
si kép viselőjével kö-
zösen továbbította 
a megkeresést Pintér 
Sán dor belügyminisz-
terhez, akitől végül az 
országos rendőrfőka-
pitányhoz került a pol-
gármester kérelme.
 A hosszas tárgyalássorozatot követő-
en bebizonyosodott, hogy rendőrőrs végül 
nem lesz Üllőn, de ezzel egy időben az is ki-
derült, hogy a vecsési járásszékhelyi őrs bőví-
tése zöld jelzést kapott. Ennek köszönhetően 
pedig Üllőnek is lesznek saját rendőri erői.
 A Vecsési Rendőrőrs állományát 11 fővel 
bővítik, melyből 6 státuszt az országos rendőr-
főkapitány, 5 státuszt a Pest Megyei Rendőr- 
főkapitányság, 2 státuszt pedig a Monori 
Rendőrkapitányság biztosít.
 A bővítésnek köszönhetően március 
1-jétől Üllő területén is egész napos rendőri 
szolgálat növeli a lakosság biztonságérzetét 

– jelentette be az üllői városházán dr. Mihály 
István, Pest megyei rendőrfőkapitány. varga

Március 1-jétől 
Üllő területén 
is egész napos 

rendőri szol-
gálat növeli a 
lakosság biz-

tonságérzetét.



4 ÜllőiKörkérdés

Hirdetés

„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 200 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
többmilliós 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

Az üllőiek nem ijedő-
sek, de nincs is okuk rá.

Jobb lesz-e a köz-
biztonság ezután?

A tavalyi év utolsó hónapjá-
ban szándéknyilatko za tot 
írt alá az üllői polgármes-

ter, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke, valamint a megyei rend-
őrfőkapitány, amelynek értelmé-
ben márciustól Üllőn is érzékel-
hetőbbé válik a rendőri jelenlét. 
Nem lesz ugyan saját rendőrőr-
sük, ám a vecsési rendőrőrsön ti-
zeneggyel többen teljesítenek 
majd szolgálatot, mint korábban. 
Ez pedig azt is jelenti, hogy Üllőn 
is ott lesznek a rendőrök napköz-
ben is.
 E hír apropóján faggattuk a 
helyieket: mit szólnak, nyugod-
tabb lesz-e az élet, jobb lesz-e a 
közbiztonság ezután?
 Pollák Györgynek üzlete van 
a városközpontban, mégsem ag-
gódik különösebben a betörők 
miatt – tudtuk meg tőle –, ugyanis 
olyan biztonsági berendezés védi 
a boltját, hogy ő nyugodtan alhat. 

Eddig még egyszer sem kísérel-
tek meg betörni hozzá, mondta, 
de tisztában van vele, hogy az ör-
dög nem alszik. Éppen ezért örül 
a nagyobb rendőri jelenlétnek. 
Azzal is nagyon egyetértene, ha 
tér fi gyelőkamera-rendszert tele-
pítenének a városba, aminek a se-
gítségével nyomon lehetne kö-
vetni minden mozgást. 
 Csiki Andrea és Bagoly Zoltán 
ugyancsak örült a hírnek, hogy 
több rendőr lesz a városban. 
Amint elmondták, a polgárőrök 
jelenléte is megnyugtatja a gyer-
mekes családokat, kár, hogy ők 
személy szerint szinte soha nem 
látják járőrözni a csapat tagjait. 
Bagoly Zoltán szerint a városban 
nincs ok arra, hogy bárki is félve 
közlekedjen az utcákon, de este 
azért ők is meggondolják, hogy 
útnak induljanak-e? Ha nem mu-
száj, inkább nem mennek sehová.
 Stász József véleménye sze-
rint semmi ok Üllőn a félelemre, 
a város most is biztonságos hely. 
Amiatt állítja ilyen határozottan 
– magyarázta – mert egy alkalom-
mal ugyan betörtek az udvarára, 
ahonnan ellopták a quadot, vi-
szont a polgárőrök azonnal mű-
ködésbe léptek és mire Stász Jó-
zsef dühöngeni kezdett volna a 
közbiztonság elégtelensége mi-
att, addigra már meg is találták 
és vissza is szerezték az ellopott 
járművet. Amíg ilyen emberek vi-
gyáznak a helybeliek biztonságá-
ra, addig neki nincs oka a nyug-
talanságra – vélekedett Stász úr. 

Mindenesetre a mai világban a 
több rendőr csak hasznára lehet 
a városnak – tette hozzá.
 Farkas Zsuzsa ugyancsak 
megnyugtatónak tartja, hogy 
több rendőr tud felügyelni a 
város biztonságára, bár, mint 
mondta, eddig sem érezte, hogy 
félnie kellene. Igaz, este nemigen 
merne kimenni egyedül az ut-
cára – mondta. Az a véleménye 

– osztotta meg velünk –, hogy ha 
a városlakók ügyelnek a saját biz-
tonságukra, ha elkerülik azokat 
a helyzeteket, amelyekben po-
tenciális áldozatok lehetnek, ak-
kor nem érheti őket baj. Ha még-
is, akkor viszont megnyugtató, 
hogy van kitől segítséget kérniük.
 Turi Ferencné hasonlókép-
pen érez – tudtuk meg.  Nem kell 
félni mifelénk senkitől – mond-
ta –, elhanyagolható a bűnese-
tek száma. Ez pedig szerinte 
annak is köszönhető, hogy a pol-
gárőrök rajta tartják a szemüket 
mindenen. Ő például minden éj-
jel hallja – mesélte – amint a jár-
őrkocsijuk elhalad az utcán, ezt 
minden alkalommal nagyon 
megnyugtatónak érzi. Az, hogy 
tavasszal már több rendőrre is le-
het számítani, véleménye szerint 
még biztonságosabbá teszi az itt 
élők mindennapjait.
 Ismerek településeket a kör-
nyéken, ahol viszont a lakók 
mindezek hallatán valószínűleg 
azt is hozzátennék az elhang-
zott jelzőkhöz: …és irigylésre 
méltóbbá. Koblencz Zsuzsa

Pollák György

Csiki Andrea

Stász József

Farkas Zsuzsa Turi Ferencné
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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)

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!
Edzz napi 10 percet FLABELOS-szal és hozd magad 
formába 4-6 hét alatt!

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

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

Februártól  
új gép 
érkezik!

Bejelentkezés: 06-70/949-9893
Cím: 2220 Vecsés, Fő út 158. 

Kakucsi Éva, 
okleveles edző és rehabilitátor

• i ngyenes dietetikai  
tanácsadás, 

•  műtétek, sérülések utáni  
rehabilitáció,
•   gerinctorna, 
•   inkontinencia kezelése

Speedfitness Vecsésen!

Flabelos 

10 perc: 400 Ft

10 alkalmas  
speedfitness-bérlet
50 000 Ft helyett: 
35  000 Ft
Ráadás ajándék:  
+ 2 alkalom speedfitness
Mert megérdemled!

Az önkormányzat Egészségügyi, Szo-
ciális és Ifjúsági Bizottsága a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli élet-

helyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére nyújtja ezt a támogatást.
 Elsősorban azok a személyek kaphatják, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntar-
tásáról más módon nem tudnak gondos-
kodni vagy alkalmanként jelentkező, nem 
várt többletkiadások – így különösen be-

tegséghez, halálesethez, elemi kár elhárí-
tásához, a válsághelyzetben lévő várandós 
anya gyermekének megtartásához, iskoláz-
tatáshoz, a gyermek fogadásának előkészí-
téséhez, a nevelésbe vett gyermek család-
jával való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegí-
téséhez kapcsolódó 
kiadások – vagy a 
gyermek hátrányos 
helyzete miatt anya-
gi segítségre szorul-
nak.
 Az önkormány-
zati segély szabá-
lyozásáról szóló 
ön   kor mányzati ren-
deletünk megha-
tározza az egy sze-
mély, vagy családja 
részére az adott évben adható segély felső 
határát azzal, hogy a kérelmező, vagy a vele 
közös háztartásban élő családtagjai szá-
mára az ugyanazon rendkívüli élethelyzet-

re vagy létfenntartási gondra való hivatko-
zással 30 napon belül ismételten benyújtott 
kérelemre önkormányzati segély nem álla-
pítható meg. E szabály alól kivételt képez az 
elhunyt személy eltemettetésének költsé-
geihez való hozzájárulás igénylése.
 Az önkormányzati segély ügyintézési ha-
tárideje a korábbi 30 napról 15 napra csökkent.
 A fenti ellátás mellett az önkormányzat 
továbbra is biztosítja a téli tűzifatá mo gatást, 
melyet szintén az Egészségügyi, Szociális 
és Ifjúsági Bizottság állapít meg. A szociáli-
san rászorult személyek, családok kaphat-
ják évente két alkalommal, egyszer a január 
1-jétől április 15-ig, egyszer pedig az október 
15-től december 31-ig terjedő időszakban a 
fűtési költségekre tekintettel természetbeni 
juttatásként tűzifa formájában.
 A szociális ellátások iránti kérelmeket az 
Üllői Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai 
ügyintézőinél lehet benyújtani ügyfélfoga-
dási időben.

Ladányi Ágnes irodavezető, 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2014. 
január 1-jétől a szociális ellátá-
sok körében megszűnt az átme-
neti segély, a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás és a temetési 
segély. A továbbiakban helyet-
tük az egységes önkormányza-
ti segély adható a rászorult sze-
mélyeknek vagy családoknak.

Átmeneti segély helyett 
önkormányzati segély

Az önkor-
mányzati se-
gély ügyinté-

zési ha tár ideje 
a korábbi 30 

napról 15 nap-
ra csökkent.
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Az év utolsó ülésén szerződést kötött a 
városvezetés a Lanzo Kft.-vel a közvilá-
gítási aktív eszközök karbantartására.  

A képviselők 2015. december 31-ig meg-

Ülésteremből jelentjük

Közel 360 milliós hitelétől 
szabadul meg a város

A képviselő-testület 2013-ban december 12-én tartotta utolsó tes-
tületi ülését. Következő írásunkból a legfontosabb határozatok-
ról olvashatnak. A testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyve-
it Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Mint arról a tisztelt olvasó már 
korábban értesülhetett, Ma-
gyarország kormánya dön-
tött az önkormányzati adós-
ságkonszolidáció 4. üteméről.

hosszabbították az Üllői Hírmondó kiadásá-
ra kötött szerződést a monori Régió Lapki-
adó Kft.-vel. 
 Az ülésen döntött a testület a Harmónia 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendék-
létszámának emeléséről. A jövőben a meg-
határozott maximális létszámú növendék 
vehet részt zenei képzésben. 
 A képviselő-testület elfogadta az Üllői Vá-
rosüzemeltető Kft. 2014. évi költségvetését, 
valamint 6 státusszal bővítette az Üllői Város-
gondnokság 2014-re vonatkozó álláshelyeit.

 Az év végi ülésen pont került egy rég-
óta húzódó ügy végére: kihirdették a köz-
étkeztetési közbeszerzési pályázat nyerte-
sét, amely a Junior Vendéglátó Zrt. lett. 
 A képviselők elfogadták a 2014. évre vo-
natkozó belső ellenőrzési tervet, a település 
helyi esélyegyenlőségi programját, továbbá 
a 2014. évi I. negyedév munkatervét és ülés-
napjainak időpontját. 
 A testület módo sította az önkormány-
zat települési szilárd és folyékony hulladék-
kal összefüggő tevékenységről, a szerve-
zett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről, a szervezeti és működési 
szabályzatáról, a 2013. évi költségvetéséről, 
valamint a pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról, és a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendeletet. nfo

A képviselő-testület 2014 első negyed-
évében a következő időpontokban tart-
ja üléseit: január 23., február 13. (2014. 
évi költségvetés elfogadása), február 27., 
március 13.

Testületi ülések

Ù

Január 10-én a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatalban dr. Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási és igaz-

ságügyi miniszter sajtótájékoztatót tartott 
szűkebb pátriánkban az adósságkonszolidá-
ció menetéről. A sajtótájékoztatón felszólalt 
dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnö-
ke, országgyűlési képviselő és Pápai Mihály, 
Gyál polgármestere, mint házigazda.
    A sajtótájékoztatót Pánczél Károly, Gyál vá-
ros alpolgármestere, országgyűlési képvise-

lő vezette. A sajtótá-
jékoztatón részt vett 

– többek között – dr. 
Tarnai Richárd a Pest 
Megyei Kormányhi-
vatal kormánymeg-
bízottja, országgyű-
lési képviselő, dr. 
Pesti Imre Budapest 
Főváros Kormányhi-
vatal kormánymeg-
bízottja, az érintett 
települések (Ecser, 
Gyál, Gyömrő, Mag-

lód, Pécel, Üllő, Vecsés) polgármesterei, al-
polgármesterei, jegyzői és sokan mások. A 
találkozó első részében Navracsics Tibor a 
települések polgármestereivel folytatott kö-
tetlen beszélgetést, amelyen nem kizárólag 
az adósságkonszolidációval kapcsolatos kér-
désekről folyt eszmecsere, hanem az önkor-
mányzati vezetőket érdeklő egyéb felveté-
sekről is hangzott el információ.
 A sajtótájékoztatón a miniszterelnök-he-
lyettes elmondta, a kormány tisztában volt 
azzal, hogy a korábbi évek elhibázott önkor-
mányzati finanszírozása miatt, kényszerből 
következett be az önkormányzatok eladóso-
dottsága, és azonnal hozzákezdett kidolgoz-
ni a megfelelő lépéseket.
 Az első ütemben, 2011-ben a megyei ön-
kormányzatok, a következő lépésben, 2012-
ben az 5000 fő alatti települések teljes adós-

ságát, 2013-ban az 5000 fő feletti települések 
adósságának 40-70%-át, míg most 2014-ben 
utolsó ütemben az 5000 fő feletti önkor-
mányzatok maradék adósságát átvállalja az 
állam. Ezzel a lépéssel a kormány az önkor-
mányzati szférát 1200 milliárd forintot meg-
haladó hitelétől szabadítja meg, és ami le-
hetővé teszi, hogy a törlesztő részletek és 
kamatok fizetéséből eredő megtakarításokat 
más célokra, gazdaságfejlesztésre, közösségi 
eseményekre, szociális és egyéb – a település 
számára fontos – feladatokra fordítsa.
 Minden felszólaló egyértelműen jelentet-
te ki, hogy az önkormányzatok nem hibáztak 

a hitelek felvételekor, 
hiszen az elégtelen 
finanszírozás miatt 
jutottak abba a hely-
zetbe, ha fejleszte-
ni, beruházni akartak, 
nem volt más válasz-
tásuk. Saját adóbevé-

teleiket a település működésére kellett for-
dítani, így más lehetőség híján fordultak a 
hitelezőkhöz.
 Üllő városának az adósságkonszolidá-
ció 2014-ben azt jelenti, hogy valamivel több, 
mint 360 millió forint fennálló hitelünk „tűnik 
el”. Ennek az összegnek a törlesztése és kama-
tai 2014-ben megközelítőleg 37 millió forintot 
tennének ki, de az állami adósságátvállalásnak 
köszönhetően ez az összeg más, fontos felada-
tokra fordítható. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Megkönnyebbülhetnek a polgármesterek,  
közel 1200 milliárdos adósságot vállal át az államÙ

Az önkormány-
zatok nem hi-
báztak a hi telek 
felvételekor
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7Üllői Szolgáltatás

Változások a 
hulladékszállítás 
szolgáltatásában
Új szolgáltató, a pilisi Gerje-
Patak Nonprofit Kft. szállít-
ja el a lakossági hulladékot.

Természetvédelmi, Környezetvédő Non-
profit Kft. 
Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.
Tel.: 29/496-768, 
Fax: 29/496-728
E-mail cím: gerjeforraskf@upcmail.hu

Gerje-Forrás Np. Kft.

Ù

Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán ke-
letkező, nem csatornahálózatba vezetett 
szennyvizet csak a begyűjtésére feljogosított 
közszolgáltatóval (szennyvízszippantó köz-
szolgáltatóval) szállíttathatja el.
 Az önkormányzat helyi rendeletben köte-
les megnevezni a szennyvízszippantásra és 
elszállításra kijelölt közszolgáltatót, és meg-
határozni a szolgáltatás díjait.
 Üllő Városi Önkormányzat 2013. decem-
ber 12-i határozata szerint a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz, azaz a 
szippantott szennyvíz begyűjtésére a Dél-
Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel 
(DPMV Zrt., székhely: 2360 Gyál, Körösi út 
190.) kötött közszolgáltatási szerződést.
 A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján 
Üllőn kéttényezős díjmegállapítást kell alkal-
mazni, ezért a szippantott szennyvíz szállítá-
sának díja szállításonként 1413 forint alapdíj-
ból, illetve köbméterenként 418 forint ürítési 
díjból áll. A díjak az általános forgalmi adó 
összegét nem tartalmazzák!
 A szolgáltatás a DPMV Zrt. 06-29/340-010 
központi telefonszámának 7-es menüpont-
jából rendelhető meg. Üllői Polgármesteri Hivatal

Változik a szippantott 
szennyvíz elszállítása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Üllő város önkormányzata közbeszer-
zési pályázatot írt ki a város közigaz-

gatási területén keletkező települési szilárd 
hulladék elszállítására. 
 A közbeszerzés eljárás lezárultáig, illetve 
a nyertes pályázóval történő szerződéskö-
tésig – az átmeneti időszakra – a települési 
hulladékszállítási közszolgáltatói feladatok 
ellátására az önkormányzat cégünket, a pili-
si szélhelyű Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-t kér-
te fel. 
 Cégünk a szolgáltatóváltás zavartalansá-
ga érdekében a korábban Üllő városában 
már megszokott, vál-
tozatlan rendben 
vég zi tovább a tele-
pülési hulladék el-
szállítását. 
 A lakossági sze-
mét elszállítása így 
továbbra is heti 
rendszerességgel, a 
hétfői, keddi, szerdai 
és pénteki napokon 
történik, azonban 
cégünk ünnepnapo-
kon is változatlanul 
szállítja a települési, 
valamint a szelektív 
hulladékot. 
 Kérjük ezért, a 
hulladékgyűjtő edé-
nyét a továbbiakban is a megszokott rend-
ben, reggelenként 7 óráig szíveskedjen ki-
helyezni az ingatlan elé. 
 A december 15-ig esedékes szemétdíjról 
Ön még a Sau ber macher Kft.-től kap szám-
lát, az azutáni időszakban viszont már cé-
günk a Gerje-Forrás Np. Kft. állítja ki az ak-

tuális számlát. A díjfizetés mértéke továbbra 
sem változik, a befizetés ezentúl is postai 
csekken történik. 
 A háztartásokban a gyűjtőedény mé-
retén felül keletkező hulladékot a cégünk 
külön erre a célra rendszeresített zsákban 
elhelyezve szállítja el. A 80 literes zsákot 
cégünk üllői ügyfélszolgálatán lehet meg-
vásárolni 288 forint+áfa, azaz bruttó 366 
forintos áron. 
 Az önkormányzat kérésének megfelelő-
en a Gerje-Forrás Np. Kft. Üllő Városi Polgár-
mesteri Hivatalában helyi ügyfélszolgálatot 
fog működtetni.
 Az ügyfélszolgálat minden hónap első 
szerda délutánján 14 és 18 óra között áll a 
város lakosainak a rendelkezésére.
 A törvény szerint a szemétszállítási köz-
szolgáltatás igénybevétele és díjának meg-
fizetése minden ingatlantulajdonos és 
ingatlanhasználó számára kötelező! Írás-
beli szerződés megléte – ami egy későb-
bi időpontban kerül kiküldésre – nem elő-
feltétele a közszolgáltató és az ön közötti 
jogviszony létrejöttének és a díjfizetési kö-
telezettségnek. 
 Az írásos szerződés azonban lehetőséget 
biztosít az ön számára, hogy az önkormány-
zat rendeletében meghatározott űrtartal-
mú gyűjtőedények közül maga választ-
hasson, majd ennek alapján kösse meg a 
szolgáltatói szerződést és fizesse a szolgál-
tatás díját. 
 Mivel a lakossági szemétszállítás kötele-
ző közszolgáltatásnak minősül, a szolgálta-
tó csak a következő esetekben szüneteltet-
heti önnél a szemétszállítási szolgáltatást: 
amennyiben az ingatlana ténylegesen lakat-
lan, illetve bejelentett lakcímmel, illetve tar-
tózkodási hellyel nem rendelkezik senki az 
ingatlanon, vagy amennyiben az ingatlana 
ténylegesen lakatlan az ingatlanhasználó(k) 
30 napnál hosszabb ideig tartó külföldön 
tartózkodása miatt. 
 A szemétszállítási közszolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdé-
sével kapcsolatban keresse a Gerje-Forrás 
Np. Kft.-t bármely elérhetőségén! Kollegá-
ink készséggel állnak rendelkezésükre a 
szolgáltatóváltás minél zökkenőmentesebb 
lebonyolítása érdekében!

Tóth Béla, ügyvezető – Gerje-Forrás Nonprofit Kft., 
Kissné Szabó Katalin, polgármester

Üllő Városi Önkormányzat

Cégünk a szol-
gáltató váltás 
zavartalansá-

ga érdekében a 
korábban Üllő 

városában már 
megszokott, 
változatlan 

rendben vég-
zi tovább a te-
lepülési hulla-

dék szállítását. 

A Jogpont+ jogi tanácsadóhálózatot hat 
országos munkavállalói és munkáltatói 
érdekképviseleti szövetség működteti, 
ezen belül a budapesti Jogpont+ irodák 
működtetéséért a Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligája a felelős.
 A Jogpont+ uniós projekt célja, hogy 
Magyarországon valamennyi állampol-
gár ingyenes, minőségi és elérhető jogi 
szolgáltatáshoz jusson, személyre sza-
bott segítséget kapjon. Jogsegélyszol-
gálatunk keretében lehetőséget bizto-
sítunk a felmerült kérdések internetes, 
postai és telefonos megválaszolására is.  
 A szolgáltatások igénybevételi 
módjáról is részletes tájékoztatást ad
a weboldal mely a következő címen ér-
hető el: www.jogpontplusz.hu.
 Az ingyenes jogi tanácsadás a mun-
kajog, a társadalombiztosítási jog, a tár-
sasági (cég) jog, a közigazgatási jog, a 
pénzügyi jog és a családjog jogágakra 
terjed ki.
 Üllőn az ingyenes szolgáltatást dr. 
Fodor Zita ügyvédnő biztosítja csütör-
töki napokon 16-18 óra között azÜllői 
Polgármesteri Hivatal épületében 
(Templom tér 3.). nfo

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat
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Ismét egy új év köszöntött ránk. 
Ilyenkor fogadkozunk a legtöbben, 
hogy egészségesebben fogunk 
élni, jobban odafigyelünk a csa-
ládtagjainkra, barátainkra, környe-
zetünkre. Takarékosabban gazdál-
kodunk, okosabban költekezünk, 
hogy jusson, de maradjon is!

Olvasni jó!
A Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtár hírei

Céljaik eléréséhez kívánunk segítsé-
get nyújtani ebben az esztendőben 
is. A könyvtár Jézuskája nagyon sok 

szép, új könyvet hozott olvasóinknak, ame-
lyekből ötleteket meríthetnek, mind az 
egészséges élet, a táplálkozás, a gyermek-
nevelés vagy a környezetvédelem témakö-
reiből.
 A könnyebb eligazodás érdekében, új 
részlegeket alakítottunk ki a felnőtt könyv-
tári részen. Ezentúl a hölgyek egy helyen ta-
lálják meg a romantikus irodalom gyöngy-
szemeit, az uraknak pedig a krimi irodalom 
legjobbjait válogattuk egy helyre. Nem fe-
ledkeztünk meg a gyerekekről sem. Elké-
szült a mesesarok is, ahol játszószőnyegen 

textiljátékok között, babzsák fotelekben vá-
logathatnak vidáman a képeskönyvek közül. 
Míg a gyermekek játszva olvasgatnak, addig 
a szülők is nyugodtabban válogathatnak kí-
nálatunkból.
 Várunk mindenkit szeretettel az idén is, 
hiszen ha globálisan közelítünk a könyv-
tárba járáshoz, megállapíthatjuk, hogy 
a könyvtárhasználat pénztárca- és kör-
nyezetbarát megoldás. Könyvtárunkban 
500 forintért egy évig annyi könyvet köl-
csönözhetnek, amennyit csak szeretné-
nek. Így elegendő csak azokat a könyveket 
megvásárolniuk, amelyekkel házi könyvtá-
rukat szeretnék gazdagítani. Ezzel önök-
nek pénzt, a Földnek pedig fákat spóro-
lunk meg!
 Tudatosságunk fejlesztése ér dekében 
2014-ben is folytatódik „A tudatos életve-
zetés a siker titka” című beszélgetés so ro-
zatunk, január 28-án, 17 órától. Témája: Re-
laxáció. Az egészségmegőrzés alternatív 
módszerei.
 A beszélgetéseket vezeti és akinek a kér-
déseiket feltehetik: Pirbus Ernő, pszicho-
terapeuta és meditáció tanár.
 Találkozzunk 2014-ben is a Könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

A mesesarokban játszva kerülhetnek közelebb a könyvek a kicsikhezÙ

Tájékoztató a TIGÁZ 
kereskedői engedélyes 
szolgáltatásairól
Ezúton szeretnénk önöket tájékoztatni a 
TIGÁZ Zrt. kereskedői Engedélyes garantált 
szolgáltatásairól. 
 Információadás dokumentált megkere-
sésre: a földgázenergia-ellátással kapcsola-
tos dokumentált felhasználói megkeresés 
esetén a beérkezéstől számított 15 napon 
belül az Engedélyes érdemben választ ad. 
 Visszatérítés téves számlázás esetén: az 
Engedélyes a számlakifogás jogosságának 
megállapítását követően 8 napon belül a 
felhasználó fizetési módjának megfelelően 
a túlfizetést visszatéríti.
 A felhasználó visszakapcsolásának kez-
deményezése: a felhalmozott tartozás hi-
ánytalan és hitelt érdemlő rendezését kö-
vetően az Engedélyes a tudomásszerzéstől 
számítva: lakossági fogyasztó esetén 24 
órán belül, egyéb felhasználó esetében 
egy munkanapon belül kezdeményezi a te-
rületileg illetékes elosztói engedélyesnél a 
visszakapcsolást.
 Nem jogszerű kikapcsolás: nem jogsze-
rű kikapcsolás esetén az Engedélyes köt-
bért fizet.
 Garantált szolgáltatások nem teljesíté-
se esetén a kötbér kifizetés módja a 2., 3., 4. 
bekezdés esetében január 1-jétől automa-
tikus.
 A TIGÁZ Zrt., mint Kereskedői engedé-
lyes lakossági és üzleti ügyfelek számá-
ra nyújtott garantált szolgáltatásaira vo-
natkozó, részletes előírásokat megtalálja a 
TIGÁZ Zrt. weboldalán ( www. tigaz.hu). 

nfo

Ezúton szeretnénk önöket tájékoztat-
ni, hogy a Budapesti Elektromos Művek 
Nyrt. – a villamos energiafogyasztók ré-
szére nyújtott szolgáltatások javítása ér-
dekében – panaszfelvételi pontot mű-
ködtet az Üllői Polgármesteri Hivatal 
recepcióján (Templom tér 3.). Az ELMŰ 
Panaszfelvételi pont nyitvatartási ideje: 
hétfő: 14–18, csütörtök: 8–12. 
 Ezen időszak alatt lehetőség nyílik 
arra, hogy írásos panaszaikat, bejelen-
téseiket személyesen adják le a panasz-
felvételi ponton, melyeket továbbítunk 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 
részére.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, 
jegyző

ELMÜ
Panaszfelvételi pont
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A hagyományteremtés szándé-
kával szerveztük meg az idén 
december 14-én városközpon-
tunkban a jeles eseményt.

Sikeres volt az 
első Mézeskalács- 
fesztivál

Délelőtt 10 órától szólt a karácsonyi 
zene, helybéli és távolabbról érkezett 
árusok kínálták portékáikat a faházi-

kókban, saját sátraikban és asztalaikon.
 A városháza galériatermében mézes-
kalács-díszítő foglalkozás volt kisgyere-
keknek, a rendezvényteremben pedig az 
Azzurro cukrászda szervezte mézeskalács-

készítő verseny kiállított műveit láthatták 
az érdeklődők.
 A szökőkút előtt gyülekező gyerekeket 
Luca-napi tréfás vetélkedő fogadta, melynek 
során próbára tehették és persze gyarapít-
hatták tudásukat, valamint sok finom csoko-
ládét nyerhettek.
 Délután 3 órakor a Kiss Kata Zenekar 
énekes, zenés-táncos karácsonyi koncertet 
adott elő, mely során megénekeltették és 
megtáncoltatták a közönséget, sőt a kiseb-
beknek szaloncukrot is osztogattak. Műso-
runk vendége volt dr. Szűcs Lajos, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke is, aki ajándékokat 
adott át a rendezvény társszervezője, a Sze-
münk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesü-
lete számára, amit Szalai Tünde, az egyesü-
let alelnöke vett át.

 Kissné Szabó Katalin polgármester kö-
szöntő szavai után, a rendezvény zárása-
ként került sor a mézeskalács-készítő verseny 
eredményhirdetésére. A mennyiségben és 
minőségben is vára-
ko zást meghaladó 
versenymunkák ér-
tékelése komoly fej-
törést okozott a 
zsűrinek. Több kate-
góriában különböző 
díjak leltek gazdára. 
A felnőttek vetélke-
dését és a közönség-
díjat egyaránt a ké-
pen is látható Evarits 
Györgyné, Irma néni 
nyerte el.
 Az első Üllői Mé-
zes   ka lácsfesz  tivál 
meg  ren de zése sok 
szép élményt, számos pozitív tapasztala-
tot és persze tanulságokat is hozott. Összes-
ségében azzal a jó érzéssel zártuk a napot, 
hogy a jövőben – immár a hagyomány őrzé-
sének szellemében – ismét megszervezzük 
a fesztivált. Laza István, szervező, Közösségi Központ

Közvilágítási 
hibák bejelentése

Hivatalok 
ügyfélfogadási ideje

Üllőn a közvilágítási hibák javításával 2013. 
december 23-tól a Lanzo Kft. foglalkozik. 
Közvilágítási hiba észlelése esetén – ha ki-
égett a lámpa, illetve ha az egész utcában 
(szakaszhiba), vagy a településrészen nem 
világítanak a lámpák – a 320-011 telefonszá-
mon (a polgármesteri hivatal központi tele-
fonszáma) tehetnek bejelentést.
 Telefonon történő bejelentés során kér-
jük, hogy adják meg a hiba helyének pontos 
címét és magát a hibajelenséget.

Üllő Városi Önkormányzat

Az Üllői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadá-
si rendje: hétfő: 13–17.30, szerda: 8–12 és 13-
15.30, péntek: 8–12. 
 Polgármester ügyfélfogadása: szerda 
9–12. Alpolgármester ügyfélfogadása: hétfő 
13–17.30. Jegyző ügyfélfogadása szerda 9–12.
 Vecsési Járási Hivatal Üllői Kirendeltség 
cí me: Templom tér 3. 1. emelet 5. sz. (Üllői 
Polgármesteri Hivatal épületében).
 Ügyfélfogadás: hétfő 13–16, kedd 8–12, 
szerda 8–12 és 13–18, csütörtök 8–12, péntek 
8–12. Tel.: 320-011/112-es mellék.

Változás a kémény-
seprő szolgáltatásban
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, 
hogy Üllő településen a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatási feladatokat a 
Magyar Kémény Kft. ócsai kirendeltsége 
helyett január 1-jétől a Dunaharaszti Kiren-
deltség látja el.
 Magyar Kémény Kft. Dunaharaszti Kiren-
deltség, 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. Te-
lefonszám: 06-40-918-025/236-os mellék, 
e-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu.  
Ügyfélfogadás: hétfő 12-16, szerda 8-16, 
péntek 8-11. nfo

Az első Üllői 
Mézeskalács- 

fesz tivál meg-
rendezése sok 
szép élményt, 

számos pozi-
tív tapasztala-

tot és persze 
tanulságokat 

is hozott.



Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
zenei tagozata 1958 őszén jött létre 
Polónyi Gézáné igazgatósága alatt, 

Kriskó János szakfelügyelő-énektanár köz-
reműködésével. A tanár urat az 55 éves ju-
bileum alkalmából Árpád-díjjal tüntettük 
ki. Sajnos személyes átvételre nem volt le-
hetősége, ezért a díjat eljuttattuk neki. A 
hír hallatán elérzékenyült és örült, hogy 
az általuk megkezdett munka a mai napig 
folytatódik.
 A zenei oktatás híre sok lelkes támogató-
ra talált. Szívükön viselték az elképzelést és 
összefogásukat siker koronázta. Megalkotá-
sa a volt és jelenlegi ének és hangszeres ta-
nárok, iskolavezetők, nevelőtestületek áldo-
zatos, szívós, lelkes munkáját dicséri.
 Egy használt ajándékzongora volt a ta-
gozat első hangszere. Mára jól felszerelt 
szaktanterem, hangszerek, korszerű audio-
vizuális eszközök, zenei anyagok segítik pe-
dagógusaink munkáját. A kezdeti bizony-
talanság után mára céltudatos, határozott 
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elképzeléssel bíró pedagógusok irányítják a 
tagozat munkáját.
 1958-ban a cél olyan gyerekek képzése 
volt, akik a zene szárnyán repülve értékes, 
művészetet kedvelő és értő emberekké vál-
nak. Ez a cél máig nem változott.
 A lelkiismeretes, hozzáértő pedagógu-
sok és tehetséges diákjaik komoly sikereket 
értek el a hosszú évtizedek alatt. A teljesség 
igénye nélkül említem meg a számtalan me-
gyei és területi népdalversenyt, ahonnan 
aranyért, ezüstért, bronzért járó oklevél-
lel tértek haza tanulóink, az Éneklő Ifjúság 
arany minősítését, a Ki mit tud ezüst minősí-
tését, a Bodzavirág kórus nemzetközi kórus-
fesztiválon kiérdemelt bronz minősítését.
 Mára Üllő szerves részévé vált a zeneta-
gozat, szinte elképzelhetetlen városi rendez-
vény iskolánk diákjai nélkül. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy szoros kapcsolat épült ki a 
Harmónia Zeneiskolával, ahol biztosított ta-
nulóink kiváló hangszeres oktatása. 
 A 2004–2005-ös tanévtől néptáncok ta-
tással gazdagodott a zenetagozat. A 2012–
2013-as tanévtől pedig valamennyi alsó ta-
gozatos osztályban – felmenő rendszerben 

– bevezetésre került a néptáncoktatás. A né-
pi játékok kiváló lehetőséget biztosítanak 

Adventi-jubileumi 
hangverseny az iskolában
Az 55. évforduló jelen-
tős eseménye, ünnepe 
volt intézményünknek.

Új pályázatokat hirdetett meg 2014-ben a Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány: az Erzsébet-program keretén belül 62 pályázat-
ra jelentkezhetnek a gyerekek, nagycsaládosok, nyugdíjasok és 
fogyatékossággal élők. A programra ebben az évben 3,5 milliárd fo-
rintot biztosít az alapítvány. Az idei év egyik újdonsága a „Fürdő-
belépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán”-pályázati felhívás. 

hagyományaink megőrzésére, sikerélmény-
hez juttatva kisdiákjainkat.
 Elhatározások, tettek, örömök és kudar-
cok egyaránt jellemzik az elmúlt évtizedeket, 
de a kitartás meghozta gyümölcsét, hiszen 
méltán ünnepelhettük együtt az elmúlt 55 
évet.
 Kissné Szabó Katalin polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket, méltatva az elmúlt 
évtizedek kitartó munkáját és sok sikert kí-
vánva iskolánknak az elkövetkező évekre.
 Hangversenyünkön felléptek tanulóink: 
a Kicsinyek kórusa, Fiúk kórusa, a Bodzavi-
rág kórus. A 3.z, 4.z, 5z/a osztályos tanulók 
Vajdaszentiványi forgatós táncát kántálással 
kísérte a felső tagozatos kórus.
 Nagy örömünkre szolgált, hogy isko-
lánk volt tanulói – meghívásunkat elfogad-
va – hegedűjátékukkal, népzenei kíséretük-
kel tették színesebbé hangversenyünket. A 
Harmónia zeneiskola tanárai hangszeres já-
tékukkal és dalaikkal karácsonyi hangulatot 
varázsoltak.
 Köszönjük a szervezőknek Dudinszky Gé-
zánénak, Némethné Fetter Juditnak és Földesi 
Évának a fáradhatatlan munkát s valamennyi 
közreműködő kollégánknak a hangverseny 
lebonyolításában való részvételt. nfo

Az első évhez képest az im-
már harmadik évébe lé-
pett program pályázata-

inak száma megkétszereződött. 
Gyerekek részére 58 féle Erzsé-
bet-tábort, köztük több mint 20 
új tábort hirdetnek – újdonság a 
népi mesterségek tábora, az író-
olvasó tábor, vagy a hétfajta spe-
ciális sporttábor – és ugyancsak újdonság 
lesz a Napközi Erzsébet-tábor program, ame-

lyet a leghátrányosabb kistér-
ségek közül hatban szerveznek. 
Az Erzsébet-táborok továbbra is 
minden gyerek számára nyitot-
tak, az alacsony jövedelmű csa-
ládokból érkezők 1000-2000, a 
többiek 10 000 forintért táboroz-
hatnak egy-egy hétig. 
    Nagycsaládosok, nyugdíjasok 

és fogyatékossággal élők számára továbbra is 
nyitottak a szociális üdülési pályázatok, ame-

lyek felnőtteknek 5000, gyerekeknek pedig 
2500 forintos önrész mellett nyújtanak üdülé-
si lehetőséget. A szociális üdülési pályázatok 
újdonsága a nyugdíjasok számára meghir-
detett „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Er-
zsébet Kártyán”-pályázati felhívás, amit 2500 
forintos önrész befizetése után az ország 60 
gyógyfürdőjéből választva lehet legalább 5, 
de akár 33 alkalommal is igénybe venni. 
 A fürdőbelépőre február 15-ig, a szoci-
ális üdülési pályázatokra február 28-ig, az 
Erzsébet-táborokba pedig március 20-ig 
lehet jelentkezni az erzsebetprogram.hu 
honlapon. 
 Az Erzsébet-programban az elmúlt két 
évben 260 ezer ember kapott üdülési lehe-
tőséget, közülük 100 ezer gyerek. A szociális 
program kizárólag az Erzsébet-utalványok 
forgalmazásának bevételéből működik, költ-
ségvetési támogatás nélkül.  nfo

Újdonságok az idei 
Erzsébet-programban 
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A z elmúlt év végén nagy segítség volt 
az a szárazárucsomag, amit az Ül-
lői Szemünk Fénye Nagycsaládosok 

E gyesülete ajánlott fel nehéz körülmények 
között élő roma családok számára. Ezúton is 
köszönjük.
 Nagyon nagy segítség volt az a karácsonyi 
élelmiszercsomag is, amit az Üllő Városi Ön-
kormányzat és az Üllői Caritas szervezete aján-
lott fel 51 rászoruló nagycsaládos és nehéz 
szociális helyzetben élő roma lakos részére.
 Köszönjük a város vezetőségének, vala-
mint a képviselő-testület tagjainak a csalá-
dok megsegítését. A segítő kezek nagylelkű-
ségről és emberségről tanúskodnak a nehéz 
időkben is.
 Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat 2013. december 13-án első alkalommal 
rendezett Üllőn a közösségi házban kultu-
rális roma napot. A rendezvény az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától elnyert pályá-
zati pénzből tudott sikeresen megvalósulni. 
Ugyanezen a napon immár harmadik alka-
lommal rendeztük meg a mikulás ünnepsé-
get a gyerekek és a felnőttek örömére.

Roma karácsony 
Sok üllői családnak szerzett kelle-
mes pillanatokat az ünnepek előtt a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 Ezen az örömteli eseményen vendégül lát-
hattuk Makai Sándor kosárfonót, aki kiállítást 
és bemutatót tartott az érdeklődőknek, vala-
mint Nagy Gusztáv írót, aki roma verseket és 
történeteket mesélt a vendégeknek.
 A Romanó Glaszó cigány folklór együttes 
tradicionális cigány-
zenét és táncokat 
mutatott be Laka-
tos Lívia Renáta köz-
reműködésével, aki 
cigány táncot adott 
elő a zenekar kísére-
tével.
 Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a Har-
mónia zeneiskola nö-
vendékei is felléptek 
és bemutatták tehet-
ségüket.
 A programon részt vett Aschenbrenner 
Mária, akit érdeklődéssel fogadtak a jelenlé-
vők. Mária az Út a boldogsághoz című kiad-
ványt osztotta ki, majd felvilágosítást adott a 
kis füzettel kapcsolatban az érdeklődőknek.
 Külön köszönjük Nagyné Kékedi Ibolyá-
nak, a Mecénás Művészeti Klub vezetőjének 
a programon tartott gyermekfoglalkoztatót 
és bemutatót, amit nagy érdeklődéssel fo-
gadtak a gyerekek és a szülők egyaránt.

 Ezek után a gyerekek és a szülők együtt 
énekelve várták a Mikulás érkezését és az 
ajándékcsomagok kiosztását, amit minden-
ki örömmel fogadott.
 A télapó távozása után Tasi Horváth Béla 
és zenekara gondoskodott a jó hangulatról.
 Szeretném megköszönni a roma és nem 
roma lakosságnak egyaránt, hogy részt vet-
tek az általunk szervezett programokon.
 A 2014-es évben is szeretnénk minél több 
programot szervezni a gyerekek és a felnőt-
tek részére egyaránt.
 Szeretnénk megköszönni az egész évi tá-
mogatást és segítséget Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszonynak, valamint Üllő vá-
ros önkormányzatának, hogy harmadik alka-
lommal is létrejöhetett a Roma Mikulás-ün-
nepség.
 Külön szeretném megköszönni a Baptis-
ta Sze retetszolgálat – és Bárdosi Erika – segít-
ségét, akik a 2013 évben több alkalommal is 
segítették a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat munkáját, illetve az üllői lakosokat ruha- 
adományokkal, karácsonykor pedig 200 do-
boznyi ajándékcsomaggal.
 Külön köszönjük a programhoz nyújtott 
adományokat támogatóinknak: Saskáné 
Kadenszki Ritának, Földi Ritának, Csipke An-
dinak, Gabi könyvesboltnak Kis Horváth Ist-
vánnak, Huszár Jánosnak, Káposzta János-
nak, Tekes Fejes Józsefnek, és a Habos-Süti 
Futár 2011 KFT.-nek. 

Szomora Zsolt, Üllői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke

A Régió Lapkiadó Kft.
értékesítési munkatársat keres

Feladatok:     
•   Ügyfélakvizíció a kiadó összes termékére, szolgáltatásra.
•   Személyes látogatások megszervezése és lebonyolítása.
•   Cégek telefonos és személyes megkeresése során a termékek 

és szolgáltatások bemutatása.
•   Marketing stratégiai tanácsadás ügyfelek részére.
•   A megkeresések eredményének rögzítése CRM rendszerben.
•   Árajánlatok készítése és elküldése.
•   Potenciális új ügyfelek folyamatos feltérképezése.
•   Aktív részvétel az egyes partnerekhez kapcsolódó értékesítési 

stratégia megtervezésében.
•   A kiadói csapat munkájának folyamatos támogatása a közös 

célok elérése érdekében.

Elvárás:   
•   Legalább középfokú végzettség.
•   Kiváló kommunikációs készség, kreativitás.
•   Határozott, magabiztos, kulturált megjelenés.
•   Megbízhatóság, kitartás, jó problémamegoldó képesség.
•   Számítógépes alapismeretek.
Előny:   
•   Személyes vagy telefonos értékesítésben szerzett tapasztalat.
•   Marketing szakirányú képesítés.
Amit kínálunk:    
•   Stabil, támogató vállalati háttér.
•   Hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő cégnél.
•   Egyéni kompetencia alapú képzés.
•   Lehetőség az aktív részvételre új termékek és szolgáltatások kidolgozásában.
•   Kiváló munkahelyi körülmények, jó hangulatú csapat.
•   Rugalmas munkaidő-beosztás, idővel akár otthonról is ellátható munkakör.
•   Alkalmazotti jogviszony (alapfizetés + teljesítmény alapú javadalmazás).

Jelentkezés:   
 A fényképes 
önéletrajzokat az 
info@regiolapok.hu 
e-mail címre várjuk.

Hirdetés

Köszönjük a 
város vezető-

ségének, vala-
mint a képvi-
selő testület 

tagjainak a 
családok meg-

segítését.
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Több száz oldalon, 28 feje-
zetben, mélyrehatóan mutat-
ja be Üllőt a kiadás előtt álló 
helytörténeti monográfia.

Fehér László: Üllő története

Nem kisebb dologra vállalkozott Fehér 
László, az üllői általános iskola egyko-
ri tanára és igazgatóhelyettese, mint 

hogy megírja Üllő történetét. Több száz mun-
kaórát, sok száz kilométernyi utazást és nem 
kevés pénzt áldozott arra, hogy a legapróbb 
részletekig kidolgozott anyagot gyűjtsön ösz-
sze a településről. A kötet megírása régóta 
tervben volt, az ideális idő pedig akkor érke-
zett el, miután 2007-ben nyugdíjba ment az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolából. 
 Fehér László a Szolnok megyei Kunszent-
mártonban született 1945-ben, Egerben járt 

főiskolára, majd két évig tanított a közeli 
Gomba településen. Ezt követően, 1971-ben 
sodorta Üllőre az élet, s a település helytör-
ténetével már rögtön ebben az évben elkez-
dett foglalkozni. 
 – Végig benne volt a pakliban, ha soká-
ig élek, akkor megszületik ez a könyv, hiszen 
akkora anyag gyűlt össze az évtizedek alatt, 
amely megérett a kiadásra  – meséli. Ez – vé-
leménye szerint – azért is fontos és szükséges, 
mert Üllőnek – szemben több környékbeli te-
lepüléssel – nincs részletes helytörténeti fel-
dolgozása. Helytörténeti gyűjteménye ugyan 
van a településnek – nem meglepő módon ez 
is erősen kötődik Fehér László nevéhez – csak 
épp hely nincs, ahol ki lehetne állítani. Jelen-
leg egy raktárban porosodnak múltunk kéz-
zel fogható lenyomatai. 
 A másik ok, ami a monográfia megírására 
sarkallta, hogy az évtizedek alatt összegyűlt 
tudásanyagot  megossza a településen élők-
kel, hiszen nem árt, ha tisztában vagyunk 
történelmünk pontos részleteivel.
 – Sajnos Üllőn elég sok a múltat illető fél-
reértés, pontatlanság. Nincs egy alapos mű 
a köztudatban, amelyben pontosan le len-
nének jegyezve a múltbéli események, idő-
pontok. Nincs honnan meríteni annak, aki 
mélyrehatóbban szeretné megismerni a te-
lepülés múltját. Jó példa erre a sétálóutcá-
ban olvasható egyik felirat is, amelyen feltün-
tették, hogy a Rákóczi-szabadságharcban 12 
üllői katona vett részt. Ez tévedés. Ma már bi-
zonyítható és ellenőrizhető, hogy 15 katona 
vonult Üllőről a harcmezőkre. A szolnoki le-
véltárban egy 1708-as összeírásban ugyanis 
már három üllői névvel több olvasható, mint 
egy 4 évvel korábbi dokumentumban. De 
egy másik, a köztudatba jobban beivódott 
pontatlanság még jobb példa. Üllőn sokan 
úgy tudják, hogy Dóra Sándor agyaggalamb-
lövő világbajnokunk a magyar államtól kap-
ta sportteljesítményéért a Dóra-majort. Ez-
zel szemben van olyan könyvben megjelent 
adat, amelyből kiderül, hogy a telek tulajdo-
nosa 1930 körül özvegy Dóra Szilárdné, tehát 

az édesanyja volt. Miután Dóra Sándor elvé-
gezte a tanulmányait Keszthelyen és Német-
országban megszerezte agrárvégzettségét, 
majd felnőve átvette anyjától a birtok keze-
lését – magyarázta Fehér László.
 A könyv 28 fejezetből áll, a kötet első fele 
általánosságban mutatja be Üllő történetét. 
A második rész az egyes szakterületeket dol-
gozza fel részletesebben. Itt olvasható a ne-
velés és oktatás, a bölcsőde, az óvodák és az 
iskola, valamint a zeneiskola története. Szere-
pel benne a humán szolgáltató központ, de a 
közművelődés, az egészségügy, vagy éppen 
az infrastruktúra fejlődése sem maradha-
tott ki a 940 oldalas anyagból. A terjedelem 
a szerkesztést követően ugyan kevesebb lesz, 
de még így is elég nagy ahhoz, hogy két kö-
tetben jelenjen meg a mű – teszi hozzá a ta-
nár úr, majd azt is elárulja, hogy a tervek sze-
rint 1000 példány készülhet a monográfiából. 
 A kötetekben bőven lesz képanyag, 160 
fekete-fehér és 60 színes fotó illusztrálja majd 
a múltat. A kiadványt a függelékben elhelye-
zett térképek is gazdagítják, fekete-fehérből 
60, színesből pedig 8 került az anyagba. 
 A szokásos helytörténeti monográfiák-
hoz képest Fehér László igyekezett némi 
változatosságot, valami eltérőt csempészni 
a kötetekbe: a török időktől kezdve próbál-
ta összehasonlítani a környező települések 
adatait. Gyömrővel, Monorral, Péterivel és 
Vecséssel együtt szerepel Üllő, hogy az olva-
sók el tudják helyezni a települést a korabeli 
környezetben. Ennek köszönhetően a felso-
rolt településekről is érdekes információkat 
szerezhet az olvasó.
 A függelékekben az egyes intézmények 
(iskola, bölcsőde, óvodák, zeneiskola, pol-
gármesteri hivatal) dolgozóinak a névsora is 
szerepel. 
 Az apró részleteknek köszönhetően szí-
nes és érdekes anyag állt össze a helybéli-
ek számára, hiszen róluk és nekik szól Fehér 
László életműve, Üllő története, amely – vé-
leményünk szerint – egyetlen lokálpatrióta 
könyvespolcáról sem hiányozhat. Varga Norbert

Ha felütjük az idegen szavak szótárát, 
vagy az internetes keresőben nézünk 
utána a monográfia szó jelentésének, 
a következő magyarázatot kapjuk: ma-
gánrajz, egyedirat, egyetlen körülhatá-
rolt témát kimerítően feldolgozó tudo-
mányos írás. 
 A helytörténeti monográfia tehát 
nem regény és nem útikönyv, hanem 
egy részletes, tudományos munka, mely-
ből egy település történetét, néprajzát, 
földrajzát, stb. ismerhetjük meg.

Helytörténeti monográfia?

Ù

Üllő város képviselő-testülete támogatni kí-
vánja Fehér László: Üllő története című könyv 
kiadását, azonban az önkormányzat nincs 
olyan pénzügyi helyzetben, hogy teljes egé-
szében előfinanszírozással jelentesse meg a 
kiadványt.
 Ezért a tisztelt üllői polgárok segítségét 
kérem. Támogassák a megjelenést azzal, 
hogy előfizetéssel megrendelik a kiadványt. 
Előzetes információink szerint a monográfia 
2 vagy 3 kötetben jelenne meg (ez attól függ, 
hogy a kép és térképanyagot a nyomda ho-

gyan tudja betördelni), amelynek a teljes ára 
9 000 forint kiadványonként. A megjelenés 
április–május hónapban várható.
 A könyv – terveink szerint – kereskedelmi 
forgalomba nem kerül, az előfizetett kiadvá-
nyokon túlmenően kizárólag reprezentációs, 
ajándékozási céllal fogunk néhány példányt 
legyártatni. Ebből következően csak és kizá-
rólag az előfizetéssel rendelkezők lehetnek 
biztosak abban, hogy ezt – méltán mond-
hatom – egyedülálló kiadványt meg fogják 
kapni. 

 Az előfizetőknek a könyv árának 50 száza-
lékát kell befizetniük a megrendeléskor. Ezt az 
összeget akár készpénzben (a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába történő befizetéssel), akár 
átutalással (OTP Bank Nyrt. 11742056-15392141 
számú számlára történő befizetéssel) teljesít-
hetik. Átutalás esetén a közlemény rovatban 
kérjük feltüntetni: „Üllő története előfizetés”. 
 Az előfizetésre február 28-ig van lehető-
ség. A teljes vételárat a könyv átvételekor 
készpénzben kell teljesíteni, amelyről min-
den előfizetőt időben tájékoztatunk. 
 Kérem önöket, hogy előfizetésükkel tá-
mogassák a megjelenést. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Önkormányzati felhívás



13Üllői Ünnep

Hirdetés

Ragyogó, fényes este kö-
szöntött ránk a városköz-
pontban. Korán kezdtek 

gyülekezni az ünnepelni vágyók, 
hiszen nívós, szépen megterve-
zett és megszervezett este volt, 
amilyet már megszoktunk a vá-
ros vezetésétől. Az este a temp-
lomban kezdődött, ahol a ze-
neiskola tanárai adtak csodás 
hangversenyt. A zsúfolásig meg-
telt templomban a közönség 
néma áhítattal figyelt a zenére, 
felcsattanó tapsokkal jelezték a 
tetszést. A városháza terén foly-

Mindenki Karácsonya 
az új Városközpontban
Ünnepelni gyűlt ösz-
sze 2013. december 20-
án Üllő lakossága a ne-
gyedik adventi gyertya 
meggyújtására a Min-
denki Karácsonya vá-
rosi ünnepségen.

tatódott az ünnep-
lés. A felállított apró 
faházak megteltek 
a kézművesek por-
tékáival, így az aján-
dékozni vágyók ked-
vükre válogathattak. 
 A zord idő elvi-
selésére a Mecénás 
Művészeti Klub kicsi 
faházában kaphat-
tak enyhet éhükre és 
szomjukra Tekes Fe-
jes József úr kenye-
réből, pirosra sütött 
vajas kalácsából és 
nagyon finom po-
gácsájából, amit te-
tézett Vad Gábor úr 
frissen sütött házi 
zsírja. A Strázsahe-
gyen termett szőlőből készült 
vörösbort N. Kékedy Ibolya finom, 
illatos fűszerekkel varázsolta for-
ró itókává. A gyerekek mézes-
citromos teát fogyaszthattak, ha 
melegedni akartak. Köszönet 
mindkét adakozónak, akik nem 
először tettek tanúbizonyságot 
jótékonykodásukkal a városnak. 
Külön köszönet Balázsné Varga 
Gizike tanárnőnek, aki hűséges 
segítője, támogatója a mecénás 
klubnak. A lilahagymás zsíros ke-
nyér és a finom vajas kalács Bog-
nár Pannika és Vigh Anika mun-
kája eredményeként tette a 
koronát az ünnep hangulatára.
 A ködös hideg ellenére sem 
mozdult a tömeg. A vendégek 
láthatták az árnyjátékot Jézus 

születéséről és a Kenderes Nép-
tánc Együttes műsorát, ami osz-
tatlan tetszést aratott. Ezután 
következett az ünnep fénypont-
ja. Kissné Szabó Katalin polgár-
mester meleg szavakkal köszön-
tötte a város polgárait, beszélt 
az adventről, az utolsó gyer-
tya meggyújtásának jelentésé-
ről, majd szétosztotta a szeretet- 
lángot, melyet Betlehemben 
Jézus Krisztus születési temp-
lomában gyújtanak meg és vi-
szik szét a világba hirdetve a bé-
két és a szeretetet. Polgármester 
asszonyunk időt, fáradságot 
nem kímélve minden évben el-
hozza ezt a lángot szeretett vá-
rosának, hogy szétosztásának 
pillanatában megossza velünk 

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
25  000 Ft-tól,  

vezetés 2500 Ft/órától,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   
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ezeket a lélekemelő szép gon-
dolatokat.
 A lángok továbbadásakor Is-
ten fénye ragyogja be szívünket, 
Krisztus lángja gyújtsa meg ben-
nünk a szeretetet. A lélek tüze 
tegye szabaddá az embereket, 
hogy igazán megélhessék a ka-
rácsonyt és minden utána követ-
kezőt! Végül az égő lángot pol-
gármester asszonyunk átadta a 
történelmi egyházak vezetőinek.
 Az ünnepi műsor befejezé-
seként dr. Szűcs Lajos a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke méltat-
ta a város dinamikus fejlődését 
és kívánt békességet, szeretetet 
hozó boldog 2014-es esztendőt 
a város valamennyi polgárának.

– Evaricsné  mecénás –

Az önkormányzat a szervezők 
nevében is köszönetét fejezi ki 
Tekes Fejes Józsefnek (Robogó 
pékség) a kenyérért, a kalácsért 
és a pogácsáért, Vad Gábornak 
(Mirelhús Bt.) a friss zsírért!
 Köszönjük Nagyné Kékedy Ibo-
lyának és Balázsné Varga Giziké-
nek a vendéglátáshoz nyújtott 
segítséget, továbbá mindenki-
nek, aki segítségével hozzájá-
rult a rendezvény sikeréhez!

Köszönjük!

Ù
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M edvedovszky Anna első önálló kiállí-
tását üdvözölhetjük Üllőn, melynek 
megnyitója 2014. január 24-én, pén-

teken 17 órai kezdettel lesz a Városház Galé-
riában. A rendezvényen alkalomhoz illően 

– hiszen Anna művei a mai modern művé-
szet jegyében születtek – kortárs  gitárzenei 
koncertet ad Laza Bálint, megnyitó beszédet 
mond Vámos Éva, a Közösségi Ház vezetője.

Programok  
a Közösségi Központban
Modern festészet, fotókiállítás, 
népdalkör és baba-mama klub 
is lesz a Közösségi Központban.

 Medvedovszky Anna hihetetlenül termé-
keny festőművész, fiatal kora ellenére több 
ezer képet alkotott. Művei az absztrakt exp-
resszionizmus stílusához állnak közel. Neki 
az ihletet nem a külső környezet, hanem 
a számára izgalmasabb „belső környezet” 
adja, mely impulzusokat, a tudatalatti cse-
lekvések lenyomatait, archaikus jeleket, tet-
teket tartalmaz.
 Új formanyelvet keres, ami a láthatatlan 
és megfoghatatlan valóság, a szimbólumok-
kal teli emberi lélek feltárására alkalmas.
 Szeretettel várunk mindenkit, aki nyitott 
a művészetek e különleges formanyelven 

kínált üzeneteinek befogadásá-
ra, vagy csak egyszerűen kíván-
csi, mire képes egy huszonéves 
üllői lány, aki immár bekerült a 
modern képzőművészet világá-
nak forgatagába.
    A kiállítás megtekinthető feb-
ruár 24-ig.

Dobos József  
– képek a múlt időből
Dobos József az elmúlt évszá-
zad derekán az üllői kulturális 
közélet kiemelkedő alakja volt. 
Nemcsak tevékeny szervező-
je és aktív résztvevője, hanem 

– talán az utókorra is gondolva –  
dokumentálója is, hiszen az 
események leírásával, fényké-

pek készítésével, rendszerezésével gazdag 
tárgyi hagyatékról is gondoskodott.
 Tavasszal az ő fényképeiből tervezünk ki-
állítást a Városház Galériában. A fotókiállí-
tás teljesebbé tétele érdekében kérjük azok 
segítségét, akik Józsi bácsiról készült fény-
képpel rendelkeznek. Kérjük, tegyék ezt 
közkinccsé, jelezzék ezt a Közösségi Köz-
pontnak! (A képekről másolatot készítünk, 
az eredetit azonnal visszaszolgáltatjuk a tu-
lajdonosnak.)
 Ezáltal is tárjuk fel múltunk értékeit és 
tisztelegjünk Dobos József életműve és em-
léke előtt!
 Népdalkört szervezünk a páratlanul gaz-
dag magyar népdalkincs megismerése, a 
közös éneklés öröme jegyében. Éljünk a le-
hetőséggel és ragadjuk meg a szerencsén-
ket, mert akitől tanulhatunk, a népdalkör ve-
zetője: Majorosi Marianna!
 Baba-mama torna, zenés, játékos moz-
gásfejlesztő foglalkozás kismamáknak és 
babáknak 1-től 3 éves korig. Vezeti: dr. Végh-

né M. Ildikó fejlesztő- 
pedagógus.
  Tisztelettel várjuk 
érdeklődésüket, je-
lentkezésüket:
Közösségi 
Központ
Templom tér 3. 
(Városháza)
Tel.: 320-011/128, 
06-70/312-9772

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága testvéremet, 
Szücs Józsefet a szerető és önfeláldozó 
férjet, apát, nagypapát és testvért, utol-
só útjára elkísérték, sírjára virágot he-
lyeztek és együttérzésükkel mély fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló húga Marika és férje Romeo

Köszönetnyilvánítás

Szelektív hulladék
A szelektíven gyűjtött hulladékot Üllő 
Gyöm  rő felőli részén legközelebb február 
13-án gyűjtik be.
 Üllő Ócsa felőli részéről a szelektíven 
gyűjtött hulladékot január 23-án és febru-
ár 20-án szállítják el. nfo

A Közösségi Ház Kultúró című interaktív 
előadássorozatának február 10-i témája: A 
zsidó hitvilág és a zsidóság ünnepei.
 A rendezvény 19 órakor kezdődik. Elő-
adó: dr. Manulek Zsuzsanna. A belépő: 500 Ft. 
Önt is várjuk! nfo

Újra KultúróNyílik a rózsa 
tehetségkutató
Ugye ön is kíváncsi, hogy kik jelentkeztek 
Nyílik a rózsa tehetségkutatónkra. Ha sze-
retne felhőtlenül szórakozni, jöjjön el és 
hallgassa meg az elhangzó örökzöld nótá-
kat, sanzonokat!
 A verseny január 26-án, 15 órától lesz a 
közösségi házban. A fellépők zenei kísére-
téről olyan kiváló muzsikusok gondoskod-
nak, mint Szomora Zsolt, Plutzer Gábor és 
Major Ferenc.
 A közönség szép élményekkel, a győz-
tesek értékes ajándékokkal térhetnek haza.
 A zsűri tagjai: Kissné Szabó Katalin, Haj-
nal Kálmán, Hofbauer-Mezei Márta és ön. 
(Hiszen Közönségdíj is kiosztásra kerül.)
A belépő ára: 500 Ft 

nfo

Ügyvédi tanácsadás
A polgármesteri hivatal jogi képviseletét 
ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanács-
adást tartanak a lakosság részére a városi 
sportcsarnokban. Igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges: dr. Szkalka Ta-
más 06-20/555-6513, dr. Szikora Gábor: 06-
30/456-0889.
 Ügyfélfogadás: dr. Szkalka Tamás: feb-
ruár 10., 9 órától 11-ig, dr Szikora Gábor: ja-
nuár 28., 14 órától-16-ig.  

nfo
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Ezután elkezdődtek a svájci rendsze-
rű, számítógépes sorsolású 7 fordulós 
partik, amelyek sok izgalmat és meg-

lepetést tartogattak a játékosoknak és né-
zőknek egyaránt. A versenyt meglátogatta 
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony 
és Fehér Imre alpolgármester úr is. 14 órakor 
került sor az eredményhirdetésre, az érmek 
és az ajándékok átadására. Majd az elfo-
gyasztott finom ebéd után baráti beszélge-
téssel ért véget az idei sakkverseny. 
 Az első helyezett Róth Kornél lett. Így a 
Botlik család által felajánlott vándor kupát 
első ízben Róth Kornél nyerte el.
 Az első három helyezett kupát és érmet, 
továbbá a versenyt támogatók által felajánlott 
ajándékot, a többi versenyző pedig oklevelet 
kapott. Gratulálunk a versenyzőknek!

Az Üllői Általános Ipartestület 
és az Üllői SE által rendezett 
XIII. Amatőr Sakk Kupáról
Az XIII. Üllői Sakk Kupát idén új 
helyen, az Üllő SE klubhelyiségé-
ben rendezték meg 2014. janu-
ár 4-én. Fél 9-kor kezdődött a re-
gisztráció, 13 felnőtt és 5 ifjúsági 
versenyző regisztráltatta magát. 
A versenyzőket Kerezsi Sándor, az 
Ipar testület elnöke és Király Zol-
tán, az Üllői SE elnöke köszöntöt-
te, majd megnyitották a versenyt.

 Nyereményük: érem, oklevél, kölyök-
pezsgő, csokoládé és különdíjak. Gratulá-
lunk az ifjúsági versenyzőknek is!
 A díjakat Kerezsi Sándor, Király Zoltán és 
Botlik Béla elnökök, valamint Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony adta át.
 Ezúton is szeretném megköszönni a ver-
senyzőknek a sikeres részvételt!

 A  XIII. Üllői Sakk Kupa 
hivatalos végeredménye

1. Róth Kornél 6.5 pont, rájátszásban
2. Ifj.Botlik Béla 6.5 pont
3. Béki Gábor 5 pont
4. Dömötör József 4 pont
5. Szabó Balázs 4 pont
6. Antonovics Gergely 4 pont
7. Babusa József 3.5 pont
8. Krivényi Zoltán 3.5 pont
9. Király Zoltán 3 pont

10. Szimcsák István 3 pont
11. Kézér Imre 2 pont
12. Gregus Ferenc 2 pont
13. Tóth Péter 2 pont

Az ifjúsági csoport végeredménye
1. Botlik Bence Béla 10 pont
2. Tóth Richárd 9 pont
3. Gregus Krisztián 5.5 pont
4. Tóth Kristóf 4 pont
5. Halassy Dávid 2.5 pont

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
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
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

 A verseny fő támogatója az Ipartestü-
let és az Üllő SE volt. További támogatók: 
Botlik Béla, az önkormányzat, Krivényi Zol-
tán, Csorba István és Kaszti János urak vol-
tak. Köszönet Fábián Lászlónak (Gyömrői 
sakk klub) aki a sakkot és a sakkórákat köl-
csönzi több éve, Méhes Magdinak az ízletes 
ebédért, a finom süteményekért és min-
denkinek, akik valamilyen formában hoz-
zájárultak a sakkverseny sikeres lebonyolí-
tásához. BB.
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Pillanatok 
nyolcvannyolc évből

„Odahajolt akkor, emlékidézés közben hozzám 
valaki és azt mondta: ha igazán jóízűen elme-
sélt történeteket szeretnék hallani az elmúlt idők-
ből, keressem fel Üllőn a 88 éves Füles Lászlónét.”

Múltidéző rendezvényen 
jártam nemrég, ahol az 
idősebb korosztály idéz-

te fel a fiatalabbak számára ma 
már ismeretlen élethelyzeteket. 
Olyasmiket például, amikor még 
talicskán kellett áttolni a zongorát 
a zeneiskolából a koncertterem-
be, a könyvtárban pedig kályha 
füstölt a sarokban, s a kesernyés 
füst összevegyült az olajos padló 
fémes szagával. Odahajolt akkor, 
emlékidézés közben hozzám va-
laki és azt mondta: ha igazán jó-
ízűen elmesélt történeteket sze-
retnék hallani az elmúlt időkből, 
keressem fel Üllőn a 88 éves Fü-
les Lászlónét. Nem lesz más dol-
gom – tette hozzá –, mint hallgat-
ni és jegyzetelni. Az idős asszony 

ugyanis maga egy színes, hangos, 
kacagással és csípős szókimon-
dással vegyes históriás könyv.
 Mivel Füles Lászlóné beenge-
dett a házába és az életébe, most 
az a dolgom, hogy a vele töltött, 
rendkívül élvezetes délutánból 
legalább néhány pillanatot meg-
próbáljak mondatokká formálni 
oly módon, hogy azokban benne 
legyen a történelem, a sors, meg 
az ember is. Mint valamennyiünk 
életében
 – Nyolcvannyolc évvel ezelőtt 
születtem én tízgyerekes család-
ba, a Szabolcs megyei Ibrányban. 
Hat fiú és négy lány, ennyien vol-
tunk. A fiúkból csak egy maradt.
Egy meg odaveszett a háború-
ban, a többit összeszedték az oro-

szok, elhajtották őket, sose kerül-
tek haza, semmit nem tudtunk 
meg róluk többé. Anyám 48 éve-
sen szült még egy kislányt, ő a leg-
kisebb húgom, a legidősebb nő-
vérem pedig meghalt nemrég, 92 
éves korában. Apánk baptista pré-
dikátor volt, nagyon szigorúan fo-
gott minket. Nálunk nem lehetett 
táncolni, moziba menni, dalolni is 
csak egyházi énekeket. Na, azokat 
én is fújtam a kórusban! Boldog 
idők voltak. A nyolcvanadik szü-
letésnapomra lefesttették nekem 
a szülői házat, ahol éltünk, hát én 
annak az ajándék festménynek 
úgy örültem, el se tudom monda-
ni. Itt van ni, a falon most is. Csú-
nyán beszélni itt, Üllőn tanultam 
meg, mert itt szabadszájúak vol-
tak az emberek, hát én sem ma-
radhattam másmilyen.
 A falon, a család tagjait áb-
rázoló fotók sokasága közt ott a 
tornácos parasztház képe való-
ban. Az asztalra pedig szép sor-
ban kikerül a Mama könyve felira-
tú napló, amelybe Füles Lászlóné 
a verseit írja, s amelyben minden 
fontos családi esemény ben-
ne foglaltatik. Két díszes fotóal-
bum pedig a mamának rendezett, 
szinte lakodalom méretű szüle-
tésnapi ünnepségeiről tanúsko-
dik, ahol mindenki ott van, aki a 
Füles család számára fontos. A pa-
pát, a család fejét, aki 47 év mun-
ka után vonult nyugállományba a 
Magyar Postától, nem látni a fotó-
kon. Füles Lászlóné viszont – aki 
húsz évig szolgált külterületi kéz-
besítőkén az üllői postán – 22 éve 
özvegy.
 – A háború ott Szabolcsban 
rajtunk csak átszaladt. Egyik nap 
még ott voltak a németek, más-
nap meg már az oroszok, az-
tán már azok sem. De abban az 
évben olyan jó termésünk volt, 

hogy hihetetlen. Kukoricával tü-
zeltünk. Errefelé meg éheztek az 
emberek, úgyhogy volt olyan nap, 
amikor huszonhatan is voltak ná-
lunk a tanyán terményért, enniva-
lóért. Innen Üllőről is jöttek, köz-
tük a Strasszer Mari néni, aki rőfös 
volt, meg jött az én leendő uram 
is, a Füles László, aki akkor 28 
éves volt. Én meg húsz. Kérdez-
tem tőle: Laci bácsi, magának mi 
a foglalkozása? Ő meg azt felelte, 
hogy „messze vagyok én még a 
bácsitul!”. Következő év májusá-
ban volt az esküvőnk, azután köl-
töztem én Üllőre, pedig az anyó-
som ki nem állhatott. Olyanokat 
mondott, amit le ne írjon, de én 
nem szóltam vissza semmit, mert 
minket nem úgy neveltek, mint 
a mai gyerekeket, akik lehülyézik 
a szüleiket. Pedig ezekkel a gye-
rekekkel most úgy bánnak, hogy 
amikor alszanak, még a vécére 
se lehet elmenni, nehogy meg-
zavarják az álmukat. Az én bátyá-
mat meg akkor ölelte meg először 
anyám, amikor az indult a frontra.
 Füles Lászlónénak egy kislánya 
meghalt még csöppnyi korában. 
Két fia született ezután, s  három 
fiú és egy lány unokája, valamint 
két fiú meg egy lány dédunokája 

– ha jól számoltuk össze a kezün-
kön. De Füles Lászlóné életener-
giája valahogy nem fogy mégsem. 
Százasával süti a palacsintákat, ha 
úgy adódik, és kapálgat, süt, főz, 
dalolgat és imádkozik. Mostaná-
ban azért ad hálát gyakran, hogy 
bár elesik néha, még sosem tört 
csontja. Írja közben alkalmi ver-
seit, kinek a megszületését, kinek 
az esküvőjét dicséri velük, és még 
mindig kívülről fújja valamennyi 
régi költeményét. Pedig egyik sem 
rövidebb egy Arany- balladánál.
 S ha valakit komolyan érde-
kelne, hogy milyen volt Üllő a Fü-
les Lászlóné ittléte óta eltelt 68 
év alatt, megtudhatna mindent. 
A Fő utcai ház előtt még ott áll 
a kispad is, ahol a régi szép idők-
ben minden létező hírt ki lehe-
tett cserélni. De ma már nem ül 
kint rajta, még nyáridőben sem, 
senki.  Koblencz Zsuzsa

Jellemző, hogy Füles Lászlóné 88 évesen is életvidámÙ
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

Egyénr  szabott tervezés

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés
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Ergoline csoki csöves álló és fekvő szolárium

Minőségi és hatalmas választékú KONDI GÉPEK

Varga Péter: 0630/262-4262

2014 Márciusától pedig Tetováló szalonnal bővülünk!

SZEMÉLYI EDZŐ

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: 2014. január 22-én 9.00-17.00

Újévi
REDŐNY- 

akció!

Heliostop Árnyékoló 
berendezés Gyártó  
és Forgalmazó Kft.

1162 Budapest, Cékla u. 24.
Tel.: 06-20/935-4558

06-20/364-5446
email: 

heliostop@heliostop.hu

STOP

HELIO

Kft.

REDŐNYÖK: 6  000 Ft-tól

szúNYogháló: 4  400 Ft-tól

REluxa: 3  000 Ft-tól

szalagfüggÖNY: 3  000 Ft-tól

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkia

Szolgáltatásaim:

Speciális kezelések személyre szabottan,
a bőr mélyebb  rétegeiben is,  

orvosi minőségű kozmetikumokkal  
és otthoni bőrápolással kombinálva, 

elérhető áron.

- Tini arckezelés (fájdalom és nyomkodás nélkül!)
- Rosacea (érprobléma, kivörösödés)
- Foltok kezelése (nap okozta folt, májfolt)
- Érzékeny, gyulladásra hajlamos bőrök kezelése    
- Hegek, szőrtüszőgyulladás kezelése
- Orvosi hámlasztás I-III. szinten
-  Hölgyeknek és Uraknak arckezelés 
- Kézi és gépi kezelések is

 Hóvirág Kozmetika
Vecsés, Széchenyi u. 101.

Kenszlerné Kerkay Edit
Bejelentkezés:

20/352-9284



Akciós árak január 20-tól február 1-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

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

gy
f. 

= 
gy
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ag
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Bőrös comb

Ft/kg

949,-Sertés tepertő

Ft/kg

1390,-

Hurka

Ft/kg

699,-

Párizsi
1 kg

Ft/kg

399,-

Sertéstarja

Ft/kg

1090,- Sertésdagadó

Ft/kg

Ft/kg

1350,-Sutőkolbász

Ft/kg

890,-

Hajdúsági  
kolbász

Ft/kg

990,-

Darált sertéshús

Ft/kg

890,- Vaddisznó  
apróhús  

és szarvas  
apróhús

gyf.
Ft/kg

1599,-

Egész csirke

Ft/kg

599,-Pulykanyak

Ft/kg

599,-Bőrös 
félsertés

Ft/kg 699,-

Csirkemell
csontos

Ft/kg

950,-

1099,-

Libafarhát gyf.

Ft/kg

149,-



Nyitva tartás: 
H-P: 8-18, Szo: 8-13

Telefon: 06-29/322-646

Pesti út 100.
Üllő

Februári Tombola

Február hónapban 5000 Ft 

vásárlás felett tombola 

szelvényt adunk. 
Értékes 

nyeremények!

• vegyi áru • tanszer, írószer • ajándék • élelmiszer • édesség • játék 
• papíráru • háztartási cikk • textiláru • barkács 

• telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség
Folyamatosan bővülő árukészletünkkel várjuk kedves vevőinket.

ÓriáSi 
aKCiÓK 

HeTeNTe


