
Üllő város önkormányzatának lapja • 2014. április • XXIV. évfolyam 4. számA tartalomból:

Üllői
Szélmalomharc

Egy szóval így jellemez-
hetnénk azt a küzdelmet, 

amely a környezetvédelem 
jegyében zajlik. Üllőn évről 

évre visszatérő téma a va-
dászok, lelkes civilek és az 

önkormányzat természe-
tet óvó próbálkozása. A lel-
kesedésből szerveződő sze-
métszedések azonban nem 

oldják meg a problémát. 
Csak elódázzák a bajt.

  

Az Üllői Rendőrőrs avatá-
sán vágja át a szalagot Kissné 
Szabó Katalin polgármester, 
Szűcs Lajos (balra) a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke Papp 
Károly országos rendőrfőka-
pitány társaságában. 
A városközpont átadása után 
egy újabb esemény, amely je-
lentős értékkel bír a város fej-
lődése szempontjából. 

Részletek a 3. oldalon

Virágos 
város Üllő?

Itt élünk, 
így élünk
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2 ÜllőiHázunk táján

2014. április 12-én (szombaton) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében növénytelepítési akcióra hívja Önöket.

A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat virágpalántával  
(lehetőleg  árvácska, petúnia vagy mézvirág).

A közparkba szánt növényeket 2014. április 12-én, szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet átadni  
az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen.

A felajánlott virágpalántákért tombolajegyeket adunk,  
melyek a május 1-jén megrendezésre kerülő majálison kerülnek kisorsolásra.

Szépítsük együtt Üllőt!

www.ullo.hu

Várjuk Önöket,  
számítunk mindenki segítségére. 

Gyere el! Próbáld ki!
Legyél részese a sportnak!

  1. Üllői
 Sportválasztónap

2014. 05. 24. szombat 10 óra
Üllő, Városközpont

Több sportág egy napon, egy helyszínen.
Bemutatók élsportolókkal, edzőkkel.

Sporttanácsadás, fotókiállítás.
A rendezvényen bemutatkozó  

sportágakat a helyszínen  
ki is próbálhatod.

21 órától látványos sportparti 
a Zsálya Bisztró  

teraszán.

Minden kedves 

olvasónknak áldott, 

békés húsvéti ünnepet 

kívánunk! 



3Üllői Házunk táján

Március 31-én verőfényes napsü-
tésben, ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel Üllő rendőrősét. 

Átadták a rendőrőrsöt
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Biztonság. Ez jutott először az eszébe 
egy venezuelai lánynak, mikor meg-
kérdeztük, mit emelne ki a Magyaror-

szágon szerzett tapasztalatai közül. 
 – Itt séta közben nem kell folyton a há-
tam mögé tekintgetni és azt figyelni, hogy 
követ-e valaki – érvelt. 
 Biztonság. Az emberi lét nélkülözhetet-
len szükséglete. Míg a világ másik végéről 
jött embernek az a furcsa, hogy van, itthon 
szerencsére pont az ellenkezője igaz. A biz-
tonság esetünkben a hiányával hívja fel ma-
gára a figyelmet. 
 Üllőn évek óta foglalkoztatta a polgár-
mestert és a várost vezető képviselőket a la-
kóközösség biztonsága, a település közbiz-
tonsága. Amely szerencsére soha nem volt 
rossz, köszönhetően annak, hogy a döntés-
hozók mindig jobbat és többet akartak ezen 
a téren. Üllő ebből a szempontból is irigylés-
re méltó helyzetben van. Március 31. óta egé-
szen biztosan, hiszen hosszas előkészületek 

után átadták az üllői 
rendőrőrsöt. 
 Az ünnepélyes 
keretek között meg-
rendezett esemé nyen 
részt vett Papp Károly, 
az országos rendőr-
főkapitány, Mihály Ist
ván, a Pest megyei 
ren dőrfőkapitány, va-
lamint a rendőrőrs 
létrejöttét elősegí-
tő Szűcs Lajos, a Pest 
Me   gyei Közgyűlés el-
nöke, Tóth László, a 
be l ügyminisztérium 
he lyettes államtitkára.
 A ceremóniát Kiss
né Szabó Katalin polgármester nyitotta meg. 
Beszédében emlékeztetett a kezdetekre, 
amikor még Hidasi Pál, az egyetlen körzeti 
megbízott kerékpárral rótta a község utcáit, 
majd kitért a képviselő-testület biztonságért 
tett erőfeszítéseire.
 Az utóbbi években a településen tűzoltó - 
egyesület, polgárőrség és két körzeti meg-
bízott vigyázott a rendre. Az önkormány-
zat anyagi támogatással, felújított irodával, 
gépjárművásárlással és üzemanyaggal já-
rult hozzá a működésükhöz. Az új rendőrőr-
sön 20 rendőr szolgálja majd a lakosság biz-
tonságát.
 A polgármester beszéde után Szűcs La-
jos osztotta meg gondolatait az ünneplők-
kel. A tavaly ősszel kötött megállapodással 
ellentétben nem 24 órás járőrszolgálat vi-
gyáz a rendre és a biztonságra, hanem egy 
egész rendőrőrs – mondta a Pest Megyei 
Közgyűlés elnöke, majd hozzátette a 2010-

es ígéretekkel ellentétben nem 3000, ha-
nem 3200 rendőr teljesít szolgálatot Pest 
megyében, az ígért 8 új rendőrőrs helyett 
pedig Üllőn már a kilencediket avatták fel. 
 – Az igazi összefogás, a közösségek se-
gítsége lehetővé tette azt, amit nem gon-
doltunk, hogy reálisan lehetséges – hang-
súlyozta Szűcs Lajos.
 Az őrs a városközpontban a korábbi pol-
gármesteri hivatal közel 200 négyzetméteres 
vezetői szárnyában kapott helyet. Az egykor 
polgármesteri irodaként szolgáló helyiség az 
őrsparancsnok irodája lett, a korábbi alpol-
gármesteri irodába pedig az őrsparancsnok 
helyettese költözhetett be. Az őrsön bűn-
ügyi nyomozók, körzeti megbízottak és jár-
őrök dolgoznak majd, s ügyelnek Üllő és a 
környékbeli települések rendjére. 
 Hogy a biztonság továbbra is magától 
értetődő, természetes dolog maradjon szá-
munkra. Varga Norbert

Papp Károly rendőr altábornagy, orszá-
gos rendőrfőkapitány két új szolgála-
ti jármű kulcsát adta át az Üllői Rendőr-
őrs parancsnokának, Balaton Jánosnak. 
Kissné Szabó Katalint meglepte a gesz-
tus, mint elmondta egy rendőrautó fel-
ajánlására számított, ehhez képest két 
jármű segítheti majd az üllői rendőrök 
munkáját.

Meglepetés

Ù
Az üllői állomány. Ők vigyáznak Üllő rendjére és biztonságáraÙ
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4 ÜllőiKörkérdés

Az áprilisi virágosí-
tás kapcsán faggat-
tuk a járókelőket.

Milyennek látják  
az üllőiek városukat:
virágosnak, szépnek?

Szülővárosával a legtöbb 
ember úgy van, hogy bár 
elfogultan szereti, és ha 

idegeneknek rossz lenne a véle-
ménye róla, azonnal síkra száll-
na a védelmében, de azért ész-
reveszi a hibáit is – és ha ezeket 
nem is hangoztatja túl gyakran, 
azért pontosan tudja, milyen hi-
ányosságai miatt érheti jogos 
kritika.
 Mi ezúttal, a nagy tavaszi 
park rendezés, virágosítás, csi-
nosítás szezonjának megkezdé-
se előtt arra voltunk kíváncsiak, 
milyennek látják városukat az ül-
lőiek. Szépnek, virágosnak, szí-
nesnek, hangulatosnak? Vagy 
éppen ellenkezőleg? 
 Láttam már szebbet is – kö-
zölte Répási Zsolt őszintén, és 
mindjárt el is mesélte, hogy Sá-
rospatak például milyen nagy 
hatással volt rá, amikor ott járt. 
Még a villanyoszlopokra is virág-
kosarakat erősítettek – mesélte, 
aztán mindjárt hozzátette: igaz, 
Sárospatakot és Üllőt igazságta-
lan összehasonlítani, a két város 
már csak a vendégjárást tekintve 
sem tartozik azonos súlycsoport-
ba. Ha így nézzük – folytatta – 
Üllő is szép hely a lehetőségei-

hez képest, bár lenne még mit 
szépíteni rajta. Hogy a város-
központon kívül a magánházak 
környéke is virágos legyen, arról 
Répási Zsolt tapasztalatai szerint 
a lakók hol gondoskodnak, hol 
nem. Az ő portájuk előtt sokáig 
virágok voltak, aztán ezeket élő 
sövényre cserélték, hogy a zöld- 
kerítés megfogja az utca porát.  

– tudtuk meg.

 Dinya Sándor szerint jó ér-
zéssel lehet végigsétálni Üllő 
legtöbb utcájában. Ő maga öt-
ven éve lakik a településen, amit 
szépnek tart, különösen, amióta 
a központi része a javára válto-
zott. Ahogy jön a jó idő, úgy ül-
tetgetik ki a virágokat, és ő ezt 
is, meg azt is örömmel figye-
li, hogy a kiültetett növényeket 
később is gondozzák – tudatta 
velünk. Az utcák közül a Mező 
utcára büszke, ahol ők is laknak 

– mondta –, mert ott kevés kivé-
tellel minden lakó törődik a por-
tájával. Tegnap például ő maga 
és a felesége is egész nap azon 
dolgoztak, hogy rendbe tegyék 
a házuk előtti részt.
 Lőrincz Elek Üllőn született 

– derült ki, és az is, hogy szépnek 
tartja a várost, szereti. Beismerte, 
hogy igencsak elfogult és azt is, 
hogy őszintén szólva nem figye-
li, hová kerülnek virágok, mikor, 
milyenek és mennyi. Valószínű-
leg csak azt venné észre, ha kiet-
len és sivár helyen kellene élnie, 
de mert Üllő nem ilyen, ő elé-

gedett. Azzal azonban nagyon 
is elégedetlen – adta tudtunk-
ra – hogy a helyi egészségügyi 
ellátás bőven hagy maga után 
kívánnivalókat. A szakrendelé-
sekre utazgatniuk kell és a vá-
rólistával, az előzetes időpont-
kérésekkel sincsenek kibékülve 
a betegek. Ez sokkal inkább za-
varja a helyieket, mint az olyas-
mi, hogy esetleg nem jut a köz-
területekre elegendő színes 
virág – vélekedett.
 Hasonló véleménye volt a 
rendelő előtt várakozó Rédei 
Mariannának is, aki nyolc éve 
él Üllőn, s ez idő alatt – amint 
elmondta – azt tapasztalhatta, 
hogy a város a külcsínét illető-
en előnyére változik. Ám amikor 
anyukaként egy nyűgös, be-
teg kisgyerekkel másfél-két órát 
kell várakoznia a gyermekorvos-
nál, vagy betegen kell utazgat-
nia más városok szakrendelése-
ire, akkor nem tud annak örülni, 
hogy szép a városközpont. Job-
ban értékelné, ha a rendelő szol-
gáltatásait bővítenék – közöl-
te. Mi nem kérdezgettük tovább 
a sápadt fiatalasszonyt, hiszen 
mondta is, láttuk is, hogy nem 
érzi jól magát.
 Kövesdi Jánosné roppant 
szűkszavúan felelgetett, ugyan-
is magától értetődőnek tartot-
ta, hogy a városa, ahol született, 
szép hely. Látszik, hogy törőd-
nek vele – mondta és már sie-
tett is a dolgára. 
 Sztyehlik Sándorné, mint 
elmesélte 22 évvel ezelőtt köl-
tözött ide Pilisről. Szépnek látja 
Üllőt, szerinte főleg a központ-
ban változott előnyére. Jó érzés 
itt végigsétálni, igazán hangula-
tos a környék, zöld felület és vi-
rág is van bőven – vélekedett. 
Aztán hozzátette, hogy Üllőnek 
jóformán csak ezt a részét isme-
ri, mert általában itt van dolga, s 
fogalma sincs, milyenek az ut-
cák másfelé, virágosak-e, vagy 
kopárak? Koblencz Zsuzsa

Dinya Sándor

Lőrincz Elek

Rédei Marianna

Kövesdi Jánosné Sztyehlik Sándorné

Szépnek látja Üllőt, 
szerinte főleg a köz-
pontban változott elő-
nyére. Jó érzés itt vé-
gigsétálni, igazán 
hangulatos a környék, 
zöldfelület és virág is 
van bőven.
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5Üllői Környezetvédelem

Ezt pedig mások is elmondhatják ma-
gukról itt Üllőn. Sokan vagyunk, akik ezt 
a kedves, csendes várost választottuk 

lakóhelyül. Mindenki más-más okból dön-
tött így. Ki a főváros közelsége, ki a munka-
helye miatt. Vannak, akik nem tudják megfo-
galmazni, hogy mi az, ami ideköti őket, csak 
egyszerűen szeretik ezt a kisvárost. Viszont 
egyvalami bizonyos számomra: nem a ter-
mészet szépsége, a város környékének tisz-
tasága tartja itt Üllő lakosságát. Sajnos erre 
nem lehetünk büszkék és ezt az áldatlan ál-
lapotot magunknak köszönhetjük. Munkám-
ból adódóan, illetve szabadidőmben is min-
den nap szembesülök ezzel a problémával, 
látvánnyal, amely elém tárul egy munkahe-
lyi helyszíni bejárás, vagy esetleg egy kelle-
mes erdei futás alkalmával. Nincs olyan erdei 

Itt élek Üllőn én is, mint önök. Az, hogy ide szület-
tem nem az én választásom volt. Az, hogy most 
is itt vagyok és itt élek, az már az enyém. 

A törvényi szabályozás értelmé-
ben a hulladékszállítás kötele-
ző közszolgáltatás. Ez azt jelenti, 
hogy minden települési önkor-
mányzat köteles megszervezni a 
háztartásokban keletkezett hul-
ladék elszállítását, és azt min-
den lakó jogosult igénybe ven-
ni, illetve a háztartási hulladékát 
csak a településen működő szol-
gáltatóval szállíttathatja el.

Itt élünk, így élünk

Érthetetlen 
környezetszennyezés

utunk, ahol ne találnánk egy-egy kupac lera-
kott szemetet, elhagyott zsákokat, amelyek 
tartalma a szeméttelepre való. 

 Itt a tavasz, sokan szívesen kirándulná-
nak a környéken, felfedeznék városunk kör-
nyezetét, sportolnának. Már az első pár mé-
ter elveszi a kedvüket a tavaszi kirándulástól. 
Ilyenkor az első gondolat mindenkiben az, 
hogyan lehet ilyet tenni a természettel és ki 
az, aki ilyenre képes?
 Hogy ki? Hát mi! Mi, akik itt élünk. Közü-
lünk néhányan, akik gátlástalanul elhelyez-
nek, kidobnak hulladékot az útjainkra, er-
deinkbe, és mi, akik nem teszünk ez ellen 
semmit. Mi, akik inkább elfordulunk és csak 
bosszankodunk, hogy már megint egy újabb 
lerakat, újabb adag hulladék, ami elviselhe-
tetlenné teszi a kellemes időtöltéseinket és 
igen komolyan szennyezi a természetet.
 Ezek után felmerül a kérdés, hogy mit te-
gyünk? Mi legyen a megoldás arra, hogy 
megszűnjön ez az áldatlan állapot? Egysze-
rű a válasz. Figyeljünk oda környezetünkre, 
ne szemeteljünk! Nem az eltakarítás az igazi 
megoldás erre a problémára, hanem a meg-
előzés. Ha otthon a szoba közepére nem bo-
rítjuk ki a szemeteskukánkat, akkor az erde-
inket is kíméljük meg ettől, hisz ez is a mienk, 
nekünk van, értünk szépülne.

Tóth Gábor, közterület-felügyelő

Minden háztartás köteles megfizetni 
a hulladékszállítási szolgáltatási dí-
jat, függetlenül attól, hogy tett-e ki 

szemetet, vagy nem. Akkor is meg kell fizetni 
a szemétszállítási díjat, ha a hulladékkezelés-
re nem jogosult, de arra „vállalkozó” egyéb 
személyekkel szállíttatják el a háztartási hul-
ladékot!
 A szolgáltató pedig köteles minden ház-
tól elvinni a kihelyezett hulladékot függet-
lenül attól, hogy fizeti-e rendesen a szemét-
szállítási díjat vagy esetleg díjhátraléka van, 
hiszen elsődleges a higiéniai és környezetvé-

delmi érdek, hogy a hulladék ne az erdőben 
kössön ki, esetleg gyűjtögessék a házaknál 
időnként elégetve a kert végében, vagy arra 
jogosulatlan személyekkel szállíttassák el.
 Tehát heti rendszerességgel rendelkezés-
re áll a kommunális hulladék elszállítása, me-
lyet április 1-jétől a Vertikál Nonprofit Zrt. al-
vállalkozója, a Kunépszolg Kft. végez. 
 A korábbiakhoz hasonlóan a cég tovább-
ra is biztosítja a háztól történő szelektív hul-
ladék elszállítását havi 1 alkalommal, amely-
hez ingyenesen biztosít gyűjtőzsákot. A 
tapasztalat az, hogy a szelektív hulladék kü-
lön gyűjtésével drasztikusan lecsökken a ku-
kába helyezendő szemét mennyisége.
 A zöldhulladék elszállítása április 1. és 
november 30. között havi 2 alkalommal tör-
ténik a meghirdetett időpontokban, mely-
hez negyedévente 1 db ingyenes gyűjtőzsá-
kot biztosítanak, többletzsák vásárolható a 
Polgármesteri Hivatal recepcióján 162,46 fo-
rint + áfa/darab áron. 
 A szolgáltató új, házhoz menő rendszer-
ben biztosítja a lomtalanítást. Április 1. és 
október 30. között minden háztól egy alka-
lommal, egyeztetett időpontban szállítja el a 
feleslegessé vált lomokat. Így a lakosok szá-
mára kényelmesebb, a korábbiaknál kultu-
ráltabb lomtalanítás valósulhat meg. 

 Mindenképpen szót kell ejtenünk a kom-
posztálásról, amely lényegesen csökkenti a 
kukába kerülő szemét mennyiségét. Mivel 
a komposzt kiváló talajjavító, érdemes min-
den kertben, udvaron megoldani ezt a nem 
túl nagy munkát és odafigyelést igénylő mű-
veletet – összegyűjteni, érlelni, aztán újra fel-
használni a kerti, háztartási zöldhulladékot. 
 A vázolt lehetőségek mellett érthetet-
len számomra, hogy miért kerül ki az erdő-
be a rengeteg PET-palack, amelyet ingyenes 
gyűjtőzsákban elszállít a szolgáltató, vagy 
a háztartási hulladék, melyet komposztá-
lás és szelektív hulladékgyűjtés mellett el-
nyel a minden háznál meglévő kuka és a ki-
vágott tuják, a kerti nyesedék vagy a falevél 
műanyag zsákban, amelyek nagy része kom-
posztálható. A többi is zöldhulladékként el-
szállíttatható és még sok minden, amit felso-
rolni is lehetetlen.
 Az imént leírtakat végiggondolva meg-
állapíthatjuk, hogy a környezetünk szeny-
nyezése nem kizárólag anyagi, jövedelmi 
probléma, hanem szemlélet kérdése: csak a 
hetente biztosított kötelező közszolgáltatást 
és az ingyenesen rendelkezésre álló lehető-
ségeket kihasználva, tudatosan élve nem itt 
tartanánk.

Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető
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6 ÜllőiKörnyezetvédelem

Az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság április 26-
án szombaton reggel 8 órától a Föld napja alkalmából ta-
karítási, szemétszedési akciót szervez a Fácános és környé-
ke erdőterületein, Üllő közigazgatási határán belül.

Tavaszi 
nagy-

takarítás

Az akció alkalmával az erdőinkért és 
a természetért felelősséget érző ba-
rátainkat és üllői lakosokat várunk a 

közös munkára, amelyben megtisztítjuk az 
erdőt és az erdei utak mentét a felelőtlen 
polgárok által otthagyott háztartási hulla-
déktól, lomoktól és építési törmelékektől.
 Találkozó és eligazítás 8 órakor az Üllő-
Vasad Természetvédő Vadásztársaság va-
dászházánál (Monor felé menet, Péter bá-
csi kocsmája után jobbra az első út a Széles 
út, amely a vadászházhoz vezet!).
 Kérünk minden kedves résztvevőt, hogy 
az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre 
alkalmas öltözékről, továbbá munkavédelmi 
kesztyűről legyen szíves gondoskodni!
 A Vadásztársaság gondoskodik a ház-
tartási, illetve az építési-bontási hulladé-
kok külön ártalmatlanítási helyre történő 
szállításáról.
 Kora délután pedig, a jól végzett mun-
ka jutalmaként a szervezők minden részt-
vevőt szeretettel várnak egy bográcsgu-
lyásra!
 Kérjük, hogy a részvételi szándékot, il-
letve több résztvevő egyszerre történő je-
lentkezése esetén a várható létszámot áp-
rilis 23-áig a polgármesteri hivatal 320-011 
telefonszámának 115-ös mellékén Oltványi 
Jánosnál legyenek szívesek jelezni!

Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság

CsoXi Hungary Kft.  • 2225 Üllő, Dózsa György utca 18.
Tel.: 06-30/983-6458 • E-mail: csoxi@csoxi.hu • www.csoxi.hu

Minden hétköznapon, de kivételesen a húsvét előtti hétvégén is nyitva tartunk.

Ha szeretne húsvétra minőségi 
kézműves táblás csokoládét, 
krémes bonbonokat ajándékozni, 
vagy az ünnepi asztalra kitenni, 
mielőbb keresse fel műhelyünket. 
Mi már készültünk az ünnepekre 
motívumos nyuszikkal, cukor-
kákkal díszített csokoládékkal és 
tojáslikőrös bonbonokkal. Termé-
szetesen ezeken az ízeken kívül 
még nagyon sok közül válogathat.

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

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondos- 
kodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
bizton- 
ságáról!

Adójóváírással támogatott nyugdíjprogramok!

A jó döntés egy életen át elkíséri!
Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi
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Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testülete márciusban rend-
kívüli, valamint rendes testületi ülést is tartott, amelyeken a kö-
vetkező közérdeklődésre számot tartó döntések születtek.

Ülésteremből jelentjük

Megkötötték a helyi rendőrőrs kiala-
kításához szükséges  ingatlanhasz-
nálati megállapodást a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal. 
 A képviselő-testület döntött a Civil Érték 
Egyesület folyószámla-hitelszerződés fel-
használásával kapcsolatos beszámoló elfo-
gadásáról.
 Üllő Város Humán Szolgáltató Köz-
pont, Óvoda és Központi Rendelő Több-
célú Közös Igazgatású Intézmény alapí-
tó okiratának, szervezeti és működési 
szabályzatának, a házi segítségnyújtás 
szakmai programjának, valamint a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás szakmai 
programjának módosításáról is döntött a 
testület.

 Elfogadták a képviselők a Vargha Gyu-
la Városi Könyvtár 2013. évi működésé-
ről szóló beszámolót, valamint az alapító 
okiratának és szervezeti és működési sza-
bályzatának módosításáról is határozott a 
városvezetés. 
 Az ülésen módosításra került az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal alapító okirata és szerve-
zeti és működési szabályzata. 
 A képviselő-testület megindította a 
Babarózsa Bölcsőde kapacitásbővítését 
célzó projekt keretében a bölcsőde új esz-
közbeszerzésre irányuló közbeszerzési el-
járást. 
 A képviselők döntésének megfelelő-
en lezárult a Zsaróka út menti területre vo-
natkozó (Tüzép-telep kialakítására irányu-

ló) szerkezeti terv-  és szabályozásmódosítás 
vé leményezési szakasza.
 A közérdekű, belvízelvezetésre szolgá-
ló vízfolyások, csatornák üzemeltetésre és 
fenntartásra felajánlásra kerültek a működé-
si terület szerint illetékes Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság részére.
 Döntés született a 2014. évi árok- és útkar-
bantartási feladatok elvégzéséről, a 2014. évi 
közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő területek 

– kivéve az Agyagos, a Sport tér, valamint a 
Városháza mögötti területek – gyommente-
sítési munkálatainak elvégzéséről. 
 A képviselők meghatározták a 2014. évi II. 
negyedéves munkatervet, továbbá a testü-
leti ülésnapokat is a márciusi ülésen. 
 A testületi üléseken született döntések 
hátteréről bővebben olvashatnak a tárgya-
lásokat tartalmazó jegyzőkönyvekből, me-
lyeket Üllő weboldaláról (www.ullo.hu) tölt-
hetnek le. Almási Adrienn, ügyintéző

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   

Hirdetés

Szemétgyüjtési akció
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynök-
ség (OHÜ) május 9. és 11. között idén is meg-
szervezi országos szemétgyűjtési akcióját, 
amelyhez Üllő is csatlakozni kíván.
 Az akció Üllő belterületein az utcák, ár-
kok, közterek, parkok megtisztítására, a 

külterületen pedig a főutak melletti árkok 
és pihenők kitakarítására irányul.
 Az OHÜ gondoskodik a szemétgyűjtő 
zsákok, kesztyűk, kötöző anyagok beszer-
zéséről és a helyszínen történő kiosztásá-
ról, továbbá az összegyűjtött hulladék el-
szállíttatásáról.
 Az akcióra várunk minden civil és ifjúsági 
szervezetet, cégeket, oktatási intézménye-
ket és családokat akik felelősséget éreznek 
környezetünkért és a természetért!
 Kérjük, hogy a részvételi szándékot – il-
letve intézmények, vagy több résztvevő 
egyszerre történő jelentkezése esetén – a 
várható létszámot április 30-ig a polgár-
mesteri hivatal 320-011 telefonszámának 
115-ös mellékén Oltványi Jánosnál legye-
nek szívesek jelezni!
 Bővebb információ: www.szelektalok.
hu/teszedd/. Üllő Városi Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 
a sportcsarnokban
Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvi-
seletét ellátó ügyvédek 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: május 5.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 
11 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: április 29., május 27.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 16 órától 
18 óráig tart.  nfo
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Az önkormányzat idén 
is támogatja a járdaépítést

Üllő Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete az előző 
évek sikeres pályázataira te-
kintettel idén is meghirde-
ti lakossági járdaépítési pályá-
zatát az Üllő város területén 
lévő utcákra vonatkozóan. 

Az 5. alkalommal megrende-
zett Jótékonysági Sportbá-
lon valóban sikerült meglepe-
tést szerezni a közönségnek 
és a szervezőknek is. 

Nőnapi meglepetés

A hagyományos keringő és Majorosi 
Marianna néptáncos gyerekei meg-
alapozták a nyitó hangulatot. 

 Ezt fokozta Kissné Szabó Katalin polgár-
mester vendégeként jelen lévő dr. Szűcs 
Lajos úr, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, 
mikor saját pénzügyi keretéből átadta a ké-
zilabdás ificsapat részére szánt 100 ezer fo-
rintos támogatását Viczkó Gergő csapatka-
pitánynak. Ez mindenkit váratlanul ért, és 
ezúton is köszönettel fogadjuk a nemes 
cselekedetet. 

 A finom vacsora, a jó zene már 10 óra kö-
rül emelkedett hangulatba hozta a résztve-
vőket. Ekkor Dienes András felkonferálta az 
est meglepetés sztárvendégét Danics Dó
rát, akit Gombai Lászlóval, a Thermik Plusz Kft. 
vezetőjével közösen loptak be a bálra. Mint 
András elmondta, a cél az volt, hogy az évek 
óta törzsközönségnek számító több mint 
200 fő maradandó élményt kapjon, miután 
minden évben jelenlétükkel, ajándékaikkal 
támogatják a gyerekek aktív időtöltését. 
 Ezúton köszönjük azok támogatását, akik 
nem résztvevőként, de szívből jövő segítség-
gel álltak mellettünk. Kiss Zolinak a színpadot, 
az Aqua Optima Kft-nek a palackozott üllői 
ásványvizet, Boda Bélának a szódát, Kiskoreny 
Évának az asztali díszeket, továbbá az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolának, Babusa János
nak, Bozsóki Andinak, Csicsergő óvodának, 
Csillag Patikának, Csipet Land Kft.-nek, Erős 

Józsefnének, Gaál Autó Kft.-nek, Gabi Köny-
vesboltnak, Hajek Sárának, Horváth Ildikó
nak, Huja Mihálynénak, Király Zoltánnak, Kiss 
Tibornak, Kovács Jánosnénak és családjának, 
Laza Istvánnak, Mecénásoknak, Oázis Kerté-
szetnek, Boczek Andinak, Rézműves-Bajkai 
Kft.-nek, Sarki Drogériának, Szendrei Eleknek, 
Szent Benedek Gyógyszertárnak, Szent Ilona 
Gyógyszertárnak, Tóth Béláéknak, Üllő DSE-
nek, Zita Kozmetikának a hozzájárulásukat. 
 Az összefogás eredményeként idén a 
Mirabell táncklubos gyermekeket és a Ken-
derkóc néptáncosokat tudtuk segíteni. 
 Köszönöm azoknak, akik 2 hónapon át 
megosztották velem a szervezéssel járó 
munkát és felelősséget: Erős Ildinek, Prikrill 
Misinek, Barta Pistinek, Kerezsi Zsuzsának, Bús 
Krisztiéknek, Buzás Ritának, Csulák Krisztinek. 
Nem utolsó sorban a családomnak, akik el-
viselték és segítették a zűrös időszakot élő 
anyát. 
 Mindenkinek, aki bármilyen támogatás-
sal, részvétellel velünk volt köszönöm az 
érintett gyermekek nevében. Dr. Halasi Katalin

A lakossági járdaépítési pályázatra azok 
az ingatlantulajdonosok jelentkez-
hetnek, akik az önkormányzat által 

biztosított anyagból vállalják a munkák kivi-
telezését és beadványukban megjelölik a ki-

vitelezésért felelős személyt, aki a munkála-
tokat irányítja, az anyagot átveszi és írásban 
vállalja a munka minőségi végrehajtását, va-
lamint jelzi az önkormányzat felé annak meg-
valósítását.
 A pályázaton indulhat minden olyan in-
gatlantulajdonos, aki előtt a járda járhatatlan 
vagy hiányos, illetve balesetveszélyes. 
 Azon ingatlantulajdonosok részére, akik 
a betonjárdánál magasabb műszaki szín-
vonalú viakolorburkolatú járdát kívánnak 
építeni, az önkormányzat csak a pályázatban 
meghatározott betonjárda (1.500 Ft/m2) költ-
ségét fedezi, az önkormányzat nevére szóló 
számla alapján. 

 Előnyt élveznek a legalább 100 fm hosz-
szú szakaszok tulajdonosai, továbbá a sarok-
tól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.
 A település központjában lévő következő 
utcák esetében nincs lehetőség pályázat be-
nyújtására: Ócsai út – a Faiskola utcától a Pes-
ti útig; Pesti út – az Ócsai úttól a Malom ut-
cáig (benne a sportcsarnokhoz vezető Árpád 
Fejedelm utcával); Malom utca; Gyömrői út – 
a Malom utcától a József Attila utcáig; József 
Attila utca; Állomás utca – a Batthyány utcá-
ig; Batthyány utca; Széchenyi utca; Pesti út 

– a Széchenyi utcától az Ócsai útig; Deák Fe-
renc utca.  
 Sikeres pályázat esetén az anyag kiszállí-
tása előtt a felelős kivitelező az Önkormány-
zati és Városfejlesztési Iroda munkatársával 
helyszíni szemlét tart, egyeztet az anyag he-
lyes mennyiségének megválasztása és a jár-
da hosszú élettartamát biztosító kivitelezés 
érdekében. Az önkormányzat segíti a lakos-
ság munkáját és vállalja a régi járdából szár-
mazó törmelék elszállítását, de máshonnan 
származó egyéb hulladék elszállítását nem 
vállalja. 
 A pályázatok benyújtásának határideje: 
április 30. A pályázatokat postai úton juttas-
sák el a polgármesteri hivatal címére (2225 
Üllő, Templom tér 3.), Németh Katalin, műsza-
ki ügyintéző részére, vagy személyesen adják 
le az említett címzéssel ellátott lezárt boríté-
kokat a polgármesteri hivatal portáján.   nfo



9Üllői Fejlesztés

Zajgátló védőövezet terveinek közzététele

Budapest, 2014. március 27. A Budapest Airport elnyerte a legjobb ke-
let-európai repülőtérnek járó díjat a Barcelonában zajló Passenger Ter-
minal EXPO 2014 nemzetközi kiállításon. Az utasok véleményének ösz-
szesítésen alapuló Skytrax-elismerést Jost Lammers, a Budapest Airport 
vezérigazgatója vette át a katalán fővárosban zajló szakmai fórumon.

Budapesté a legjobb repülőtér 
Kelet-Európában – díjátadás!

Alig két évvel a bázis-légitársaság el-
vesztése után a régió legjobb repülő-
terének minősítették az utasok a bu-

dapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. 
A Skytrax brit légiközlekedési minőségvizs-
gáló cég nem kevesebb, mint 160 országban 
elvégzett repülőtéri utas elégedettségi fel-
mérés összesítése alapján ítéli oda a díjakat. 
A rangos nemzetközi elismerést Barceloná-
ban, a Passenger Terminal EXPO 2014 repü-
lőtéri szakkiállításon adták át.
 A Kelet-Európa legjobb repülőterének 
járó Skytrax-díj átvételekor Jost Lammers, 
a Budapest Airport vezérigazgatója ezt 
hangsúlyozta: „Ez az egyik legrangosabb 
szakmai elismerés a nemzetközi légiköz-
lekedésben, hiszen a díjat csak a legjobb 

minőségű szolgáltatással és kiváló tel-
jesítménnyel lehet kiérdemelni. Úgy ér-

zem, hogy a díjjal elsősorban azt a törek-
vésünket ismerték el, hogy folyamatosan 
fejlesztünk, minden területen igyekszünk 
az elérhető legmagasabb színvonalú szol-
gáltatást nyújtani az utasainknak. A díj an-
nak az elismerése, hogy sikerült a régió 
legjobb repülőterévé fejlesztenünk Buda-
pestet, ami egyben valamennyi repülőté-
ri dolgozó folyamatos, odaadó munkáját is 
türközi”.
 A Skytrax nem kevesebb, mint 39 külön-
féle területen ellenőrzi a repülőtéri szolgál-
tatások és termékek minőségét, az indulás-
tól kezdve egészen az érkezésig. A minősítést 
minden esetben az utasok anonim, egységes 
rendszerű vélemény-nyilvánításának alapján 
határozzák meg. Kelet-Európában nem keve-
sebb, mint 12 millió utasra terjedt ki a felmé-
rés. A Budapest Airport az elmúlt négy évben 
folyamatosan dobogós helyen végzett a ré-
gióban, így nem meglepetés, hogy a 2013-
as eredmények alapján sikerült az élre állni. A 
mostani Skytrax-díj egyúttal a budapesti re-
pülőtér régiós népszerűségének az emelke-
dését is jól tükrözi.   Hardy Mihály

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatala a Budapest Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér zajgátló védőövezetének 
kijelölésével kapcsolatosan folyamatban 
lévő eljárás része, hogy a hatóság az érin-
tett önkormányzatok lakossága részére köz-
meghallgatást tart.
 A repülőterek környezetében létesíten-
dő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének sza-
bályairól szóló 176/1997.(X.11.) Kormányren-

delet 20.§ (4) és (5) bekezdése értelmében a 
zajgátló védőövezet terveit a közmeghallga-
tás előtt legalább 30 napon át nyilvánosan 
megtekintésre közzé kell tenni és biztosítani 
kell az érdeklődők számára az esetleges fel-
merülő kérdések szakszerű megválaszolásá-
nak lehetőségét.
 Ennek értelmében jelen hirdetménnyel 
közzéteszem a Budapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének 
terveit.

 A dokumentáció megtekinthető és az-
zal kapcsolatban – a közzététel időpontjától 
számított 30 napon belül – észrevétel tehe-
tő a Polgármesteri Hivatal Önkormányza-
ti és Városfejlesztési Irodáján (120-as szoba) 
Oltványi János ügyintézőnél, ügyfélfogadá-
si időben (hétfőn: 13-18 óráig, szerdán 8-16 
óráig, pénteken 8-14 óráig.
 A Nemzeti Közlekedési Hatóság ál-
tal tartandó közmeghallgatás pontos idő-
pontja és helyszíne később kerül meghatá-
rozásra.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Április közepén megkezdődnek az út- és padkajavítások
Ebben az évben is szükségessé vált az asz-
faltos utak karbantartása, kátyúzása, to-
vábbá a padka és szikkasztó árkok rendbe-
tétele. 
 A képviselőtestület továbbra is fontos 
feladatának tekinti az utak megfelelő álla-
potának biztosítását, ezért erre a célra mint-
egy bruttó 7 millió forintot tervezett a költ-
ségvetésben.
 A városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság tagjai és a hivatal szakdolgo-
zója által készített állapotfelmérés alapján 
egyeztetésre került az utak és árkok karban-
tartására vonatkozó műszaki tartalom.

 A kátyúzás Üllő aszfaltos és a mart aszfal-
tos útjaira egyaránt vonatkozik, természete-
sen más-más technológiával, továbbá az igen 
rossz állapotú Sportliget Lakóparkban lévő 
Dóra Sándor út rendbetételére is sor kerül. 
 A csapadékvíz-elvezetésnek biztosítása 
érdekében sor kerül az útpadkák igazításá-
ra, nemesmészkőmurva-padkák kialakítá-
sára, szikkasztóárkok tisztítására, profilo-
zására, néhány helyen új szikkasztóárkok 
kialakítására.
 A járófelületek javítását a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó Gerje-Forrás Kft., to-
vábbá a padka és szikkasztóárok rendezé-

si feladatokat pedig a helyi Road-Work Kft. 
végzi.
 A munkák április közepén kezdődnek és 
körülbelül egy hónapig tartanak.
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
az utakról történő vízelvezetés az utak mi-
nőségét, tartósságát nagymértékben befo-
lyásolják, ezért kérjük, hogy az útpadkákat 
ne töltsék fel és a szikkasztóárkokat pedig 
rendszeresen tisztítsák, így hosszú távon 
biztosítható a járófelületek jó minősége.
 Az árkok és az útpadka állapotát a közterü-
let-felügyelő rendszeresen ellenőrizni fogja.

Kiss Tibor, VKB elnöke

Jost Lammers átvette a díjatÙ
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy az április 21-én (hét-
főn) esedékes hulladékszál-
lítást – tekintettel a húsvéti 
ünnepekre – előző szombaton, 
április 19-én, 6 órától végzi el a 
szolgáltató (Kunépszolg Kft.). 
Megértésüket köszönjük!

Változás!

Ù

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Üllő településen a hulladékszállítási közszolgálta-
tást április 1-jétől a Vertikál Nonprofit Zrt. látja el.

Megvan az új közszolgáltató

A hulladékok begyűjtését 
és szállítását alvállalkozó-
ként a Kunépszolg Kft. 

(2340 Kiskunlacháza, Völgyi dű-
lő 165.) végzi. Szállítással kap-
csolatos bejelentés, információ-
kérés a 06-24/535-535 és a 
06-20/369-6440 telefonszámon 
lehetséges.
 Társaságunk a lakosok ké-
nyelme érdekében a szállítá-
si renden nem változtat, a heti 
rendszeres hulladékszállítás az 
eddig is megszokott napokon 
történik. Kérjük, hogy a meg-
szokott rend szerint helyez-
zék ki hulladékaikat, legkésőbb 
reggel 6 óráig. Havonta egy al-
kalommal biztosítjuk a sze-
lektív hulladékok (műanyag-, 
papír- és fémcsomagolási hul-
ladék) elkülönített, házhoz 
menő begyűjtését és elszállí-
tását minden hónap második 
és harmadik csütörtöki napján, 
a település egy-egy részén fel-
váltva. A szelektív gyűjtéshez 
szükséges zsákokat ingyene-
sen biztosítjuk.
 Zöldhulladék zsákos begyűj-
tésére az idei évben április 1. és 
november 30. között havonta 2 
alkalommal kerül sor, negyed-
évente 1 db gyűjtőzsákot ingye-
nesen biztosítunk.

Lomtalanítás

A lomtalanítást évente ingatla-
nonként egy alkalommal, áp-
rilis 1. és október 30. közötti 
időszakban házhoz menő rend-
szerben végezzük el. A lomtala-
nítás e módon elvégezve a la-
kosság számára is kényelmes, 
figyelembe véve, hogy nem kell 

egy meghatározott időpont-
hoz igazodni, személyesen, te-
lefonon (06-24/535-535), vagy 
e-mailen (info@vertikalrt.hu) is 
lehetőséget biztosítunk az idő-
pont egyeztetésére. Lomtalaní-
tás alkalmával a háztartásban 
feleslegessé vált használati tár-
gyakat, eszközöket, bútorokat 
szállítjuk el.
 A nagydarabos lom (pl. bú-
tor) kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszál-
lítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.
 Nem tartoznak a lomtalaní-
tás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra: gally, salak, trágya, 
szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási hulla-
dék, egyéb mezőgazdasági, ipa-
ri hulladék; veszélyes elektro-
mos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép); veszélyes 
hulladékok, gumiabroncs; heti 
szemétszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálko-
dói-vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék.

Közszolgáltatási 
díj mértéke
A lakosság részére helyszíni ügy-
félszolgálat működik a polgár-
mesteri hivatal épületében, min-
den hó első hétfői napján 14 óra 
és 18 óra közötti nyitvatartási 
idővel. Az ügyfélszolgálati fel-
adatokat Oltványi Csete Ibolya 
látja el. Elérhetőség: 06-29/320-
011, 100-as mellék, e-mail: Csete.
Ibolya@ullo.hu).
 A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 91 paragrafu-
sa értelmében a természetes 
személy ingatlanhasználó ré-
szére a 2013. július 1-jét követő 
időszakról kiállított számlában 
meghatározott hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásért fize-
tendő szolgáltatási egységre 
jutó összeg (beleértve az alap-
díjat), nem haladhatja meg, a 
települési önkormányzat ren-

deletében megállapított, 2012. 
április 14. napján alkalmazott 
díj legfeljebb 4,2 százalékkal 
megemelt összegének a 90 szá-
zalékát.
 Fenti szabályozásnak megfe-
lelve minden természetes ingat-
lanhasználó számára biztosítjuk 
a 10 százalékos rezsicsökkentést.
 Díjak természetes személyek 
részére (rezsicsökkentett): 80 li-
teres edényzet 186,44 Ft+Áfa/
ürítés, 110-120 literes edényzet 
260,32 Ft+Áfa/ürítés. A 110 li-
teres többlethulladék-gyűjtő 
zsák 260,32 Ft+Áfa/zsák, a 110 
literes zöldhulladék-gyűjtő zsák 
162,46 Ft+Áfa/zsák áron vásá-
rolható meg. 
 A települési hulladékszállítá-
si közszolgáltatás igénybe véte-
le a hatályos jogszabályok sze-

Szelektív- és zöldhulladék-szállítási napok Üllőn

2014 Pesti úttól Gyömrő felé 
eső településrészen

Pesti úttól Ócsa felé 
eső településrészen

április 3. zöld  
április 10. szelektív zöld
április 17. zöld szelektív
április 24.   zöld
május 1. zöld  
május 8. szelektív zöld
május 15. zöld szelektív
május 22.   zöld
május 29. zöld  
június 5.   zöld
június 12. zöld szelektív
június 19. szelektív zöld
június 26. zöld  
július 3.   zöld
július 10. zöld szelektív
július 17. szelektív zöld
július 24. zöld  
július 31.   zöld
augusztus 7. zöld  
augusztus 14. szelektív zöld
augusztus 21. zöld szelektív
augusztus 28.   zöld
szeptember 4. zöld  
szeptember 11. szelektív zöld
szeptember 18. zöld szelektív
szeptember 25.   zöld
október 2. zöld  
október 9. szelektív zöld
október 16. zöld szelektív
október 23.   zöld
október 30. zöld  
november 6.   zöld
november 13. zöld szelektív
november 20. szelektív zöld
november 27. zöld  
december 11.   szelektív
december 18. szelektív  

rint kötelező. A számlát évente 
4 alkalommal, negyedévente ál-
lítjuk ki. Számláit kiegyenlítheti 
készpénzben, csekken, átutalás-
sal, illetve csoportos beszedé-
si megbízással. A csoportos be-
szedési megbízás megadásához 
a számlán található ügyféla-
zo nos ító kódjára, és a Vertikál 
Non profit Zrt. beszedési azo-
nosítójára: A24662837T207 lesz 
szüksége. Bankszámlaszámunk: 
12023008-00181708-00100000
 A nem természetes személy 
igénybevevők (jogi személyek, 
vállalkozások, üzletek, stb.) az 
új közszolgáltatóval hulladék-
szállítási szerződést kell kötnie. 
A szerződéskötést Major Mónika 
ügyintézőnél (tel.: 06-30/204-
5090) telefonszámon kezdemé-
nyezhetik.  nfo 
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Egy különleges élményt nyújtó kiállítás, dedikálás, 10 éves ju-
bileumi szavalóverseny. A remek olvasnivalók mellett április-
ban is érdekes programokkal várja vendégeit a könyvtár.  

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Gondolatok 
az olvasásról
A könyvtárosnak van ide-
je olvasni? Kérdezte a mi-
nap egy kedves olvasónk.

Április 14-től 30-ig tekinthető meg a 
könyvtár kiállítótermében az „Üllő 
története a régészeti leletek tükré-

ben” című régészeti kiállítás, amely a szent-
endrei Ferenczy Múzeummal közösen az 
Árpád Napok keretein belül került meg-
rendezésre. A kiállított anyag régmúlt idők 
bizonyítéka arról, hogy Üllő már az őskor-
ban is lakott település volt. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt erre a különleges 
élményt nyújtó tárlatra, amelyen egy teljes 
sírrekonstrukciót is megtekinthetnek.

Jubileum

Május 9-én 16 órakor ünnepeljük 10. évfor-
dulóját annak, hogy könyvtárunk felvet-
te a költő, statisztikus Vargha Gyula nevét. 
Ebből az alkalomból az elmúlt tíz év ese-
ményeiből állítottunk össze egy nagysze-

rű fotókiállítást Jónás Csaba fotóiból Tava-
szi tócsák címmel.
 Jubileumi megemlékezésünk kereté-
ben mutatjuk be Fehér László Üllő története 
című honismereti monográfiáját. Az esemé-
nyen Fehér tanár úr mesél az érdeklődőknek 
a könyv létrejöttének kulisszatitkairól, vala-
mint dedikálásra is lesz lehetőség. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt és a tisz-
telt előfizetőket, hogy átvegyék saját példá-
nyukat! A könyv a helyszínen 5 000 forintért 
vásárolható meg.

Szavalóverseny

Május 17-én 10 órától az elmúlt évek hagyo-
mányának megfelelően kerül megrendezés-
re a nyolcadik Vargha Gyula Szavalóverseny, 
amelynek idén Üllő a házigazdája. A ver-
senyt könyvtárunk rendezte meg első ízben 

2007 májusában, azóta pedig évente, rotációs 
rendszerben adnak otthont a programnak a 
költő nevéhez kötődő települések: Káva, Ne-
mesgörzsöny és Üllő. A versenyen egy Vargha 
Gyula-verset vagy versfordítást kell előadni.
 A versenyzők négy korcsoportban indul-
hatnak: alsós, felsős, középiskolás és felnőtt 
kategóriában. Egy település kategóriánként 
négy főt jelölhet. Jelentkezni a könyvtárban 
beszerezhető nevezési lapon lehet. Jelent-
kezési határidő: május 6.
 Az üllői általános iskolások Balázsné Var
ga Gizella tanárnőnél is jelentkezhetnek.
 Díjazás: kategóriánként az első hat he-
lyezett tárgy-, könyvjutalomban, oklevél-
ben részesül.
 A zsűri tagjai: településenként egy fő és 
az üllői oktatási kulturális és sport bizott-
ság elnöke. A zsűri elnöke a Vargha család 
képviselője.
 A program megváltoztatásának jogát a 
rendezőség, illetve a zsűri fenntartja!
 Nézőket, érdeklődőket is szeretettel vá-
runk! Jó felkészülést, sikeres versenyzést kí-
vánunk! Velkei Hajnalka. könyvtárvezető

Nos, a közhiedelemmel ellentétben 
a könyvtáros munkája nem az olva-
sás, csak a szerelme. Gyermekkorom 

egyik meghatározó meséje Móra Ferenc A 
Gergulics inasa volt. Ebben a mesében a 
könyvkereskedő inas inkább ingyen mézes-
kalácsot ad mindenkinek, aki könyvet akar 
venni, hogy ő olvashassa el az összes köny-
vet. Az olvasás szeretete talán innen gyöke-
rezik bennem. Aztán jöttek sorra a különbö-
ző olvasmányok. Kötelezők, ajánlottak és sok 
minden más. Nehéz lenne kiemelni közülük 
egyet, amelyikre azt mondanám, hogy ez a 
kedvencem, de így visszagondolva úgy ér-
zem, hogy mindegyik olvasmány akkor ke-
rült a kezembe, amikor arra szükségem volt. 
A története, a hangulata, a stílusa miatt. Ha 
visszagondolok ezekre, érzések törnek fel 

belőlem, illatok, dallamok, régi barátok, he-
lyek emlékei, amelyek akkor vettek körül, 
amikor egy-egy könyvet olvastam. Az iskolai 
olvasóversenyek emlékét idézi fel bennem 
Jozef Ca pek Történetek a kutyusról és a ci-
cusról. Az általános iskolai kötelező olvasmá-
nyok közül Gár donyi Géza Egri csil lagok című 
regénye vitte a pálmát. Kö  zépiskolásként ke-
rült a kezembe Kurt Von negut Börleszk című 
fura világvége látomása, nagyszerű fekete 
humorral, és ha már illatokat is említettem, 
sosem felejtem el Patrik Süskind A parfüm 
című regényét, amelyet egy gyilkos történe-
teként reklámoznak, engem mégis inkább 
az ragadott meg, hogy az érzékszerveinken 
keresztül felfogott ingerek mennyire befo-
lyásolják gondolatainkat és tetteinket egy-
aránt. Most is, amikor e sorokat írom, egy 
frézia csokor illatozik mellettem, és nagyon 
jól esik időnként egy jó nagyot szippanta-
ni a levegőbe! Jó érzéssel tölt el visszagon-
dolni Bohumil Hrabal Sörgyári capriccio című 
könyvére és megkockáztatom, hogy a be-

lőle készült film is legalább olyan jó lett Jirzi 
Menzelnek köszönhetően. Az utóbbi időben 
szívesen olvasok ifjúsági regényeket, hogy 

tudjak ajánlani a kez-
dő olvasóknak, hogy 
rákapjanak az ízé-
re, mert utána már 
nincs megállás. Sze-
rencsére nagyon szé-
les a kínálat a könyv-
piacon, és tényleg 
jók. Időnként a ka-
masz fiamon próbá-
lom tesztelni őket, 
és anyaként is látom, 
hogy a szülőknek 
nincs egyszerű dol-
guk. Ami eddig át-
ment a kamasztesz-
ten: Gombos Péter 
Vándorok, ahol egy 
bezárt könyvtárban 

csapatnyi fiú furcsa szerkezetre bukkan. Va-
lamint J. K. Rowling A bölcsek köve és S. Col
lins Az éhezők viadala című kalandregénye.
 Bízom a jövőben, a jövő olvasóiban, hi-
szen az olvasás a beszédhez kapcsolódóan, 
speciálisan emberi tevékenység. És hogy pa-
píron vagy e-könyv formájában? Csak egy a 
biztos, hogy olvasni jó! 

Velkei Hajnalka

Az utóbbi idő-
ben szívesen 
olvasok ifjúsá-
gi regényeket, 
hogy tudjak 
ajánlani a kez-
dő olvasóknak, 
hogy rákap-
janak az ízé-
re, mert utá-
na már nincs 
megállás.
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Az Üllő Városi Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a ma-
gyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény és a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezései alapján 
a február 27-én megtartott ülé-
sén a 33/2014. (II. 27.) számú ha-
tározattal létrehozta az Üllői Te-
lepülési Értéktár Bizottságot.

Megalakult az Üllői 
Települési Értéktár Bizottság

Ennek elnöke Laza István, tagjai: Ma
jorosi Marianna, Virág Andrea és 
Medvedovszky Béla.

 A bizottság március 19-én megtartott 
alakuló ülésén a hivatalos dokumentumok 
áttekintése és értelmezése után megfogal-
mazta célkitűzéseit és programját.
 Alapvető cél az üllői értékek, helyi külön-
legességek feltérképezése és megfelelés 
esetén az értéktárba sorolása. Ez által is tu-
datosítsuk – elsősorban városunk lakói köré-
ben – szép számú értékeinket, melyek isme-
rete jogos büszkeséggel tölthet el minket. 
Megannyi problémák és nehézségek kö-
zepette éljük át ezt a jó érzést is! Másrészt 
ne hagyjuk veszendőbe menni értékeinket, 
őrizzük meg és adjuk tovább utódainknak!
 Nem elhanyagolható az a tény sem, 
hogy számos pályázat esetében előnyt je-
lent, sőt több esetben feltétel, hogy a pá-
lyázatban szereplő tárgy, illetve téma sze-
repeljen a helyi értéktárban.
 A bizottság ezért kéri minden üllői köz-
reműködését, ötletét, javaslatát az értéktár 
kialakítására és majdani bővítésére!
 A kormányrendelet melléklete megfo-
galmazza az értéktárba sorolandó szakte-
rületek kategóriáit, amelyek az élet szin-
te minden részletére kiterjednek. Ezek a 
következők: agrár- és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített környezet, 
ipari és műszaki megoldások, kulturális 
örökség, sport, természeti és épített kör-
nyezet, turizmus és vendéglátás.
 Az Üllő közigazgatási területén fellelhe-
tő, illetve az itt létrehozott helyi érték felvé-

telét a helyi értéktárba bárki írásban kezde-
ményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és 
visszaküldésével. A javaslatot e-mailen, pos-
tai úton és személyesen is be lehet nyújtatni. 
 Az Üllői Települési Értéktár Bizottság 
minden beérkezett javaslatot megvizsgál, 
és dönt a helyi értéktárba történő felvé-
telről vagy a felvétel elutasításáról. A helyi 
értéktárba felvett értékek – további javas-
lattétel és ennek elbírálása után – bekerül-
hetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Ma-
gyar Értéktárba, majd a piramis csúcsaként 
a Hungarikumok Gyűjteményébe.
 Számunkra az Üllői Értéktár kialakítása 
és gyarapítása a feladat. A bizottság az el-
fogadott szervezeti és működési szabály-

zata szerint évente 
két alkalommal, jú-
niusban és decem-
berben hozza meg 
döntését az addig 
beérkezett javasla-
tokról a Helyi Érték-
tárba való bekerü-
léssel kapcsolatban.
 Annak az érdeké-
ben, hogy a lakos-
ság minél szélesebb 
köre bekapcsolód-
jon a javaslattevők 
közé, pro pagáljuk 
az ügyet az Ül-
lői Hír mon dóban, 
továb bá a Wil liams 

Televízióban, a városi honlapon, lakossági 
fórumon, szó rólapokkal és személyes meg-
keresésekkel egyaránt.
 A javaslat nyomtatványa átvehető a vá-
rosháza portáján, letölthető az üllői hon-
lapról és megtalálható szórólapjainkon is. 
A javaslatok beérkezési határideje június 1.
 További információk: Közösségi Köz-
pont, Üllő városháza. Telefon: 320-011/128, 
e-mail: kozossegikozpont@ ullo.hu
 Várjuk érdeklődését és javaslatát! Ala-
kítsuk ki együtt az üllői értéktárat!

Laza István

Az Üllő köz-
igazgatási te-
rületén fellel-
hető, illetve 
az itt létreho-
zott helyi ér-
ték felvételét 
a helyi érték-
tárba bárki 
írásban kez-
deményezheti.

Az üllői malomÙ

A présház is a múltéÙ

A képeken látható épületek már nem kerülhetnek az értéktárba, de őrzi őket az emlékezet. 
Ezen a képen az egykori községháza látható

Ù
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Városi rendezvények 
április-május
Növendékhangverseny
Április 10. 17 óra  
A Harmónia Zenesikola zongo-
ra, furulya, gitár, klarinét tansza-
kos növendékeinek előadása. 
Közösségi Központ,  
rendezvényterem

Gyermekrajz-pályázat
Április 10. 16 óra
Az Üllői Mecénás Művésze-
ti Klub gyermekrajz-pályázatá-
nak eredményhirdetése.
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Történelmi akadályverseny
Április 11. 13 óra
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

A Költészet Napja
Április 11. 17 óra  
Ünnepi rendezvény.
Közösségi Ház

Iskolai sportversenyek
Április 11. 13 óra   
Felső tagozatos 
tanulók részére.
Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, városi sportcsarnok

Üllő története a régészeti 
leletek tükrében
Április 14. 15 óra
Megnyitó beszédet mond Kár-
páti Zoltán a Ferenczy múze-
um igazgatóhelyettese.  
A kiállítás április 30-ig 
megtekinthető. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Népdaléneklési- 
és szavalóverseny
Április 15. 13 óra
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Árpád-díj átadása 
Április 16. 15 óra 
Ünnepi műsor az Árpád-napok 
alkalmából.  
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Húsvétváró játszóház
Április 17. 10 óra
Tavaszi és húsvéti dísztárgyak 
készítése a Premier Garden Kft. 
kertészei segítségével.
Közösségi Központ  – Galéria

Számít6sz rám klub
Április 24. 18. 30  
Az Üllő Vezér 
Hagyományőrző 
Egyesület programja.
Közösségi Központ, 
rendezvényterem

Papagájkiállítás
Április 25. 14-19 óra 
Közösségi Ház
   
Ovis gála 

– Szent György-napi játszó
Április 26. 9 óra
Városközpont
 
Zenés áhítat
Április 27. 17 óra  
Református templom

Majális
Május 1. 14 óra  
Városközpont   

1+1 klub mindenkinek
Május 2. 15 óra 
Zenés, társas rendezvény.
Közösségi Ház

Anyák napi  rendezvény
Május 2. 15 óra  
A Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub 
rendezvénye.
Közösségi Ház

Tücsökhangverseny
Május 8. 17 óra  
A Harmónia Zeneiskola  
növendékeinek előadása.
Közösségi Központ,  
rendezvényterem

Üllő története 
– könyvbemutató
Május 9. 16 óra
Fehér László helytörténeti 
könyvének dedikálással egybe-
kötött bemutatója. Ugyanekkor 
fotókiállítás is nyílik Jónás Csa-
ba a könyvtár elmúlt 10 évét 
felölelő képeiből.  
Közösségi Központ,  
rendezvényterem és galéria
   
Vargha Gyula szavalóverseny
Május 17. 10 óra  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Missziós hétvége
Május 17–18.
Az első napon 15 órától játékos 
délután a hittanos gyerekek-
nek és családjaiknak a katoli-
kus plébánián. A második na-
pon 16 órától Döbrentey Ildikó 
és Levente Péter előadását lát-
hatják az érdeklődők a Közös-
ségi Központ rendezvényter-
mében.

Virágvasárnapi istentisztelet
Április 13. 10 óra
Református templom

Baba-mama kör 
– húsvéti készülődés
Április 17. 9 óra 30
Húsvéti készülődés.
Református gyülekezeti 
terem

Nagycsütörtök
Április 17. 18 óra
Szentmise az utolsó 
vacsora tiszteletére.
Katolikus templom 

Nagycsütörtöki istentisztelet
Április 17. 18. óra
Utána imaséta 
a gyülekezeti teremben.
Református templom
   
Nagypéntek
Április 18. 18 óra 
Az úr szenvedésének 
ünneplése
Katolikus templom

Nagypénteki istentisztelet
Április 18. 18 óra
Úrvacsora-osztás.
Református templom

Istentisztelet
Április 19. 18 óra
Református templom

Húsvét vigíliája
Április 19. 19 óra 
Fényliturgia, szentmise  
körmenettel
Katolikus templom

Istentisztelet
Április 20. 10 óra
Úrvacsora-osztás.
Református templom

Istentisztelet
Április 21. 10 óra
Úrvacsora-osztás.
Református templom

Húsvéti egyházi 
szertartások

Apróhirdetés
Kiskertszántást, talajmarást, 
fű  nyírást, nagygaznyírást vál-
lalok, több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933
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Retro majális

Ovis gála

Üllői Csülökfesztivál

Húsvétváró játszóház

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

Május 1-jén a következő programokon ve-
hetnek részt akik kilátogatnak a Retro ma-
jálisra. 
 14 órakor megnyitó: galambröptetés és 
májusfaállítás. 14 óra 30-tól Béresné Faze
kas Etelka énekel. 14 óra 45-től Tóth Zsom
bor és együttese dudás tekerős népdalokat 
és néptáncot ad elő.
 15 óra 45-től a gyáli nótakör műsorát él-
vezhetik.
 A nagyszínpadon 16 óra 30-tól a virágo-
sítás tombolasorsolása, majd 16 óra 45-től 
a Mirabell tánccsoport előadása követke-
zik. 17 óra 15-től a Starlight Dance Company 
műsorát tekinthetik meg, 18 órától pedig a 
New Dance World táncosai Alexa Krisztián 
vezetésével szórakoztatják a vendégeket. 
19 óra 30-tól a nagyszínpadon fellép Nótár 
Mary. 20 órakor kezdetét veszi az utcabál, 
zenél a Casino Beat zenekar.  
 21 órától tombolasorsolás értékes nyere-
ményekkel.
 A rendezvény ideje alatt veteránautó- 
és motorkiállítás, népi fajátékok, arcfestés, 
zsákbamacska, csapolt sör, virsli, vurstli. A 
felhőtlen szórakozás garantált.

Szent György napi játszóház és Ovis gála 
várja a kicsiket a városközpontban április 
26-án. 
 A program zenés vendégvárással indul 
reggel 9 órakor, majd a Cirkalap gólyalábas 
csoport közönségcsalogató előadásával 
folytatódik fél 10-kor. Megnyitóbeszédet 
mondt Kissné Szabó Katalin polgármester 
10 órakor, majd az üllői óvodák bemutatko-
zó műsora következik, amely során a Bóbita 
óvoda Szent György-napi állatkihajtását, a 

Május 31-én kilencedik alkalommal kerül 
megrendezésre, így már hagyományosnak 
tekinthető az Üllői Csülökfesztivál.
 Délelőtt kilenc órától kezdődik a nevezett 
csapatok főzőversenye, délután tréfás verse-
nyek, játékos vetélkedők, szórakoztató progra-
mok várják az érdeklődőket. Ezt követően lesz 
az eredményhirdetés, majd koncert, mulatás 
és utcabál zárja az egész napos rendezvényt.
 A csülökfesztivál főrendezője az Üllői 
Általános Ipartestület.
 Főzőversenyre jelentkezés: Kerezsi Sán
dor, 06-30/924-1419. Határidő: május 22.
 A program részletes leírása az Üllői Hír-
mondó májusi számában lesz olvasható. nfo

Zenés Nyári Esték
Ismét megrendezzük a sikeres sorozatot.
 Az idén június 13-tól szeptember 5-ig, 
minden második péntek estére szervezzük az 
ingyenes szabadtéri koncerteket és a hozzá-
juk kapcsolódó szórakoztató programokat.
 A rendezvények színvonalasabbá, látvá-
nyosabbá tételéhez szívesen fogadjuk támo-
gatók segítségét is, melyért cserébe a prog-
ramokhoz kacsolódó reklámlehetőségeket 
kínáljuk. 
 Várjuk tehát a támogatók jelentkezé-
sét: Közösségi Központ, Üllő városháza, tel.: 
29/320-011/128 mellék. nfo

Április 17-én 10 órai kezdettel játszóház nyílik 
6-10 éves korosztály számára a Közösségi Köz-
pontban. A foglalkozáson  húsvéti ajándéktár-
gyakat készíthetnek, locsolóverseket tanulhat-
nak a kicsik. Segítségükre lesznek a Premier 
Garden kertészei, Kriszti, Attila és Tamás.

Napraforgó óvoda lakodalmasát, a Gyöngy-
virág óvoda tavaszfüzérét, a Pitypang óvo-
da állatos játékait és zenés tornáját, vala-
mint a Csicsergő óvoda A mi bolygónk című 
műsorát tekinthetik meg a vendégek. 
 Muzsikáló mesekönyv címmel 12 órától az 
Egyszer volt mesezenekar óriásbábos, interak-
tív koncertjét tekinthetik meg kicsik és nagyok. 
 A szabadtéri színpad körül az óvodák 
bemutatkozó kiállítása, kézműves foglal-
kozások és játékok várják a közönséget.
 Minden érdeklődőt, kicsiket és nagyo-
kat is szeretettel várunk a gálára! nfo
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Hirdetés

Ebben a tanévben immár 16. al-
kalommal rendezte meg a 
Harmónia Zeneiskola házi 
kamarazenei fesztiválját. 

Kamarazenei fesztivál 
a Harmónia Zeneiskolában

Az együttmuzsikálás örömé-
nek megismertetését az isko-
la egyik fő célkitűzésének tartja, ép-

pen ezért került sor március 13-án délután 
a családias hangulatú programra. Közel 

40 fellépő 17 műsorszámban mutat-
ta meg felkészültségét a zsúfolásig 

megtelt hangversenyteremben.
 Három tagú zsűri véleményez-
te, értékelte a produkciókat. Tagjai 

között köszönthettük iskolánk zon-
goratanárát, Ráti Bernadettet, Bogdán 

Józsefnét, az Üllői Polgármesteri Hivatal dol-
gozóját, iskolánk Intézményi Ta-
nácsának elnökét, valamint – a 
zsűri elnökeként – Gallai Attila 
klarinétművészt, a Monori Ze-
neiskola nyugalmazott igazga-
tóját. Döntésük alapján a követ-
kező díjazások születtek:
 Kiemelt nívódíj duó kate-
gória: Diabelli: Rondó, előad-
ta Piricz Barna (zongora), Plutzer 
Gábor (zongora). 
 Kiemelt nívódíj trió kategó-
ria: Régi magyar tánc, előadta 

FazekasSzűcs Ágnes (hegedű), dr. Mezei Zsó
fia (zongora), FazekasSzűcs Barnabás (kisdob).
 Kiemelt nívódíj nagycsoport kategó-
ria: Hassler átirata: Sváb polka, előadta: 
Berkovics Nándor (klarinét), Berkovics Viktor 
(klarinét), Takács Péter (klarinét), Borbély Csil
la (zongora).
 A zsűri különdíját Rauscherné Horváth 
Gyöngy (magánének) kapta. 
 Közönségdíjas (Wolf Péter Vuk-dal): Kö
kény Levente (ének), Hera Szilvia (fuvola), Pék 
Annamária Virág (zongora), Lassánné Ba
logh Andrea (hegedű), Szeverényi Mátyás 
(basszusgitár), Kiss Sándor (ütő). 
 Vándorkupa: Kovács Gábor Márk (tenor-
kürt), Piricz Barna (zongora).
 A fesztivál fellépőinek felkészítő taná-
rai voltak: EnreiterBalla Gyöngyi, Godó 
Jávorszky Marianna, Karmanóczki Attila, Kiss 
Sándor, Lassánné Balogh Andrea, Láng Zsolt, 
Szerdahelyi Pál, Takács Péter.
 Szívből gratulálunk minden résztvevő-
nek és a díjazottaknak! HMMM

űh
ely

fo
tó
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Impresszumi

Hirdetés

Április 12-én 12 órakor Vecsés–Balatonfüred 
ifjúsági kézilabda-mérkőzés, 14 órától pedig 
a felnőtt együttesek csapnak össze.  
 Május 10 én 12 órakor Vecsés ifijei Csurgó 
csapatával mérik össze tudásukat, 14 órától a 
felnőttek mérkőznek meg egymással.
 Április 12-én 9 órakor Üllő ifjúsági kézilab-
da csapata lép a csarnok küzdőterére. 
 Április 13-án 9 órától a Pest Megyei Lab-
darúgó Szövetség rendezvényén futsal-
csapatok csapnak össze a sportcsarnokban. 

Sportcsarnok 
– programok

régi és új
  arany-, ezüst- és fémpénzeket
  bankjegyeket
   kitüntetéseket
   jelvényeket
   emlékérmeket

vásárol és árverez.
Monoron és környékén  
ingyenes kiszállással!

AUKCIÓSHÁZ

1027 Budapest, Margit krt. 64/B
(Időpont-egyeztetéssel)
Tel.: 06-70/214-3760

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett férjem, édesapám, nagy-
apánk, Vígh József  temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunk-
ban osztoztak.
 Köszönetet mondunk továbbá az Üllő, 
Gyár utcai ALFA-W.I.C. 95 temetkezési 
vállalat dolgozóinak, különösen Gábor-
nak és Tündikének a temetés lebonyolí-
tásáért, segítségükért.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik özvegy dr. Koczó Józsefné, 
született Kiss Anna Rubintdíjas, nyugdí-
jas üllői néptanító temetésén részt vettek 
és sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Április 26-án és 27-én reggel 9 órától a dön-
tőbe jutott csapatok mérkőzéseit kísérhetik 
figyelemmel az érdeklődők. 
 Április 14-15-én országos ifjúsági lány 
helyosztó mérkőzések 10 órától 19 óráig.
 Oltalom SE futsalmérkőzések április 19-
én 9 órától 16 óráig.
 Országos utánpótlás női kézilabda-mérkő-
zések április 24-én 10 óra 30-tól, 12 órától, 16 
órától és 17 óra 45-től. A kézilabda-találkozók 
április 25-én 10 órától folytatódnak.  nfo

A tűzifa erdei köbméterre 
(1mx1mx1,70m) is megrendelhető. 

Garantált mennyiség!

Tel.: 06-70/605-4678

akác tűzifa 2300 Ft/q
vegyes kemény 2100 Ft/q

vegyes puha 1700 Ft/q
hasított + 200 Ft/q

Tűzifaakció! Kispesten bevezetett  
fodrászüzletben  

műkörmös és 
fodrász álláshely 
bérbe adó 
15  000 Ft/hely/hó-ért. 
Telefon: 06-30/467-7216
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

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

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés



18 ÜllőiKözösség

Hirdetés

MNB NÖVEKEDÉSI
HITELPROGRAM VÁLLAL-
KOZÁSOK SZÁMÁRA

2,5%-os
KAMAT*

WWW.PATRIATAKAREK.HU

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

MÁSODIK SZAKASZ

• Beruházási kölcsön
•  Forgóeszköz-finanszírozási kölcsön
•  EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsön

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG:
minimum: 3 millió Ft, maximum: 200 millió Ft
*A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A kondíciókról részletesen olvashat a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében, fiókjainkban illetve a www.patriatakarek.hu oldalon. A hitelnyújtás 
feltétele teljes hitelkérelmi dokumentáció benyújtása és pozitív hiteldöntés.

Üllő, Pesti út 71.
Telefon: 29/521-240  Fax: 29/521-250

Vecsés, Telepi út 50/A
Telefon: 29/350-354 Fax: 29/350-354

Cégünk továbbá foglalkozik: 
•  Teljes körű kertépítéssel, 
•  kertfenntartással, 
•  öntözőrendszerek kialakításával, 
•   díszfák, gyümölcsfák, cserjék, évelő növények, 

egynyári növények, haszonpalánták, 
forgalmazásával.

Látogasson el hozzánk, 
folyamatosan bővülő árukészlettel 
és akciókkal várjuk minden kedves 
meglévő és leendő vásárlónkat. 

                   Tavaszköszöntő Vásár 

 a Premier Garden Kft. Kertészetében!

Tegye velünk szebbé kertjét!

Premier
Garden

2225 Üllő, Gyömrői út 142. 
Tel.: 06-20/610-1978 
premiergarden@freemail.hu 
premiergarden.blogspot.com

Május 4-én a tűzoltók védő-
szentjük, Szent Flórián napját 
ünneplik. Ebből az alkalomból 
május 4-én vasárnap az Üllői 
Önkéntes Tűzoltóság (Üllő, Ma-
lom utca 2.) nyílt napot tart Ma-
lom utca 2. címen levő épületé-
ben 10 órától 17 óráig, melyre 
sok szeretettel meghív minden 
kedves érdeklődőt, fiatalokat, 
idősebbeket, családokat!
 A tavaly első ízben meg-
hirdetett Flórián napi „Nyitott 
szertárkapuk” rendezvényünk-
nek igen nagy sikere volt – ren-
geteg felnőtt és gyermek ér-

kezett a programra. Mi, sokat 
látott tűzoltók úgy gondoljuk, 
hogy „a világ legfontosabb em-
berei a gyerekek”. Ennek szel-
lemében róluk is szól Szent 
Flórián napja, mert utódaink 
biztonságos életre nevelése a 
mi feladatunk, érdekünk!
 A nyílt napon lesz tűzoltó-
autó-bemutató, szakmai vetél-
kedő, ügyességi játékok, célba 
lövés vízsugárral, sportjátékok, 
korabeli kocsifecskendő bemu-
tatója. Mindenre fel lehet ülni, 
mindent ki lehet próbálni!
 Tűzoltó elődeink védőszent-
jükként tisztelték, díszünnep-
ként ülték meg május 4-ét, Fló-
rián napját, s a tűzoltók ma is 
főhajtással tisztelegnek előt-
te. Élete és halála megmintázza 
azt az elkötelezett hivatástuda-
tot, melynek alapja a munkába 
vetett hit és a hagyományok-
hoz való ragaszkodás. Flórián 
Diocletianus, a római császár 
egyszerű katonája volt, de jel-
képpé vált: az emberség, ön-
zetlen segíteni akarás és hősies 
bátorság jelképévé.

Pásztor Zoltán, elnök
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Meghívó

Üllői tollforgatók
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjai március végén 
részt vettek a monorierdői Fe-
kete István Általános Iskola Toll-
forgató tanulmányi versenyé-
nek döntőjén – tudtuk meg az 
iskola által közzétett hírből.
 A versenyen 23 iskola diák-
jai vettek részt, de csak 18 isko-
la tanulói juthattak a döntőbe. 
Az 1500 induló közül végül a 
legjobb 125 mérette meg ma-
gát a monorierdői versenyen. 

Az üllői iskolát 15 tanuló képvi-
selte biológia, földrajz, termé-
szetismeret és történelem tan-
tárgyból.  
 Az üllői diákok közül végül 
hárman értek el dobogós he-
lyezést: Sáfrány Orsolya (6.z.) 
természetismeretből az első he-
lyen végzett, Pikó Viktória (7.z.) 
harmadik helyezést ért el föld-
rajzból, Béki Tamás pedig tör-
ténelemből végzett a harmadik 
helyen.   V.
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Akciós árak április 7-től 19-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
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

KIEMELT AJÁNLATUNK
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Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

1100,-

Liba-
farhát

Ft/kg

99,-

Tepertő

Ft/kg

1390,-

Pacal

Ft/kg

990,- Csirke-
comb

Ft/kg

Zsír
1 kg

Ft/kg

599,-Pulyka-
szárny

Ft/kg

499,-

Toka- és 
hasa-

szalonna
Ft/kg

550,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-

Sertés- 
lapocka és 

-comb
Ft/kg

1090,-Egész 
csirke

Ft/kg

599,- Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1150,-

Sertés- 
oldalas

Ft/kg

990,-Marha 
leveshús

Ft/kg

990,-

650,-
Húsvéti 

paraszt lapocka
paraszt sonka

Tőke félsertés

Ft
/k

g850,-
Bőrös félsertés

Ft/kg 699,-



Cím: 2360 Gyál, Erdősor u. 157.   
E-mail: obelixjogsi@gmail.com www.obelix.hu

Szaktanfolyamok: 
GKI, ADR, TAXI, 

GÉPKEZELŐ, VÁLLALKOZÓ
+36-20/566-3166 

Motoros  
és teherautós 

jogosítvány 
kedvezménnyel!
Tel.: +36-20/935-5098 


