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Üllői
Dedikálás 

a könyvtárban

Május 9-én ünnepélyes kere-
tek között mutatták be Fehér 

Lálszló Üllő története című 
helytörténeti monográfiáját. 
Fehér László május 20-án 16 
órától 18 óráig, május 24-én 
pedig 9 órától 11 óráig dedi-

kálja a kiadványt a könyvtár-
ban. A kötetek megvásárol-

hatók a helyszínen.

  

Virágzik a város – mondhatjuk 
büszkén, mikor a központban 
elidőzünk egy csöppet, s hagy-
juk megpihenni tekintetünket 
az elénk táruló szépségen: zöl-
dellő fák és gyep, színes virá-
gok, szikrázó napsütés. Nem 
csak a város szíve pompázik a 
színes köntösben, hisz a képen 
a Petőfi utcai lehajtó látható. 
Most pedig a lakosokon a sor. 
Tegyék még szebbé a várost! 

Tavaszi 
nagytakarítás

Körkérdés a  
virágzó portákról

Árpád-napok

Üllői sport-
választónap

Dzsudósok  
külföldi sikerei

Dr. Szűcs Lajos 
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Pályázat 
a szép ÜllőértÙ



2 ÜllőiKözösség

A 2014–2015-ös tanévre május 14-ig 
folyamatosan jelentkezhetnek a növendékek, 

minden hétköznap 11 órától 17 óráig a zeneiskola titkárságán. 

Felvételi meghallgatás: 
május 12., 13., 14. délután 15 órától 18 óráig.

Helyszín: 
Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nagyterme. 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

Zeneiskolai 
beiratkozás

Ù
…és mosolyt csalt az  
arcokra május 1-jén

Múlt és jövő találkozása a veterán járművek kiállításánÙ

Ù

A kisebbek is talátak  
programot május 

1-jén 

Ù

Nótár Mary a tőle meg-
szokott vidámsággal 
adott koncertet… 



3Üllői Hírek

Az első világháború száznál is több ül-
lői hősi halottjára emlékezve kiállítást 
rendezünk Fehér László tanár úr ve-
zetésével. Kérjük, ha módjában áll, tá-
mogassa kezdeményezésünket a csa-
lád birtokában lévő bármely emlékkel: 
tárggyal, fényképpel, dokumentum-
mal, vagy ezek másolatával. Kérjük, 
hogy szándékát, lehetőségét a könyv-
tárban jelezze. Előre is köszönjük tá-
mogatását. 

Kondás Imre

Felhívás

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülését 
2014. április 29-én tartotta, amelyen tájékoztatás, illetve beszá-
moló hangzott el a Vecsési Járási Hivatal működéséről, a Vecsé-
si Rendőrőrs, az Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a közterület-felügyelő 2013. évi 
munkájáról. Tájékoztatás hangzott el a települési térfigyelő ka-
merarendszer kiépítésére irányuló pályázat benyújtásáról is. 

A képviselő-testület döntött az önkor-
mányzat és intézményei 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról és a zárszámadási rendelet 
megalkotásáról. A városvezetők módosí-
tották a  2014. évi költségvetési rendeletet, 
továbbá a szippantott szennyvízszállítás 
díjára vonatkozó szabályozás is módosí-
tásra került.
 Döntés született Üllő fenntarthatósági 
programjának (Local Agenda) kidolgozá-

sá ról, a településrendezési eszközök elké-
szítésére vonatkozó közbeszerzési pályá-
zat elbírálásáról, az utcafrontok díszítésére 
kiírt pályázatról, a Sportegyesület, vala-
mint az Üllői Gyermekekért Alapítvány tá-
mogatásáról.
 A képviselők elfogadták az Üllői Polgár-
mesteri Hivatal Etikai Kódexét, illetve dön-
töttek arról, hogy Üllő is részt kíván venni 
az iskolatejprogramban. 

nfo

Április 6-án lezajlott a 2014-es országgyű-
lési választás. A hivatalos végeredmények 
alapján dr. Szűcs Lajos, a Fidesz-KDNP jelölt-
je lett az – Üllőt is magába foglaló – Pest Me-
gyei 7-es számú választókerület képviselője, 
ennek megfelelően hivatalos ünnepség ke-
retében április 24-én vehette át képviselői 
mandátumát Osztertágné dr. Dobrovitz Mag
dolnától, az OEVB elnökétől.
 A körzetben indult országgyűlési képvi-
selőjelöltekre összesen 84.555 választásra 
jogosult állampolgár szavazhatott, közülük 
52.055-en voksoltak, ami 61.56 százalékos 
részvételt jelent. A Pest Megyei 07-es EVK hi-
vatalos végeredménye: dr. Szűcs Lajos (Fi-
desz-KDNP) 22 109 szavazat (42,96 százalék), 
Szabó Rebeka (Kormányváltó Összefogás) 
14 971 szavazat (29,09 százalék), Sas Zoltán 
(Jobbik) 10 098 szavazat (19,62 százalék), Pin
tér Sándor (LMP) 2 296 szavazat (4,46 száza-
lék). A többi jelölt 1% alatti eredményt ért el.
 Gratulálunk dr. Szűcs Lajosnak, bízunk 
ben ne, hogy a következő 4 évben eredmé-
nyesen képviseli körzetét és – ennek része-
ként – településünket is a parlamentben!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Dr. Szűcs Lajos 
Üllő országgyűlési 
képviselője

Ù Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna, dr. Szűcs Lajos  
és Kissné Szabó Katalin a mandátum átadása után

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

Állampolgársági eskü
Április 24-én egy ghánai fiatalember, Ku
mitse Prosper tette le az állampolgársági es-
küt. A több mint 10 éve Magyarországon 
élő fiatalember pénzügyi szakemberként 
dolgozik, felesége két gyermekükkel gye-
sen van. A Himnuszt magyarul végigének-
lő Kumitse Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter ünnepi beszédét követően esküjében 
megfogadta, hogy Magyarország hű állam-
polgára lesz, új hazáját megvédi, képessé-
geinek megfelelően szolgálja. A honosítási 
okirat átvétele után a Pest Megyei Kormány-
hivatal Vecsési Járáshivatal vezetője, Azari 
Zsuzsanna gratulált elsőként az ünnepelt-
nek és családjának.  L.É.



4 ÜllőiHázunk táján

Üllő Városi Önkormány-
zat képviselő-testülete 
a városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizott-
ság támogatásával pá-
lyázatot hirdet a „Szép, 
tiszta Üllőért” címmel.

Az Üllő-Vasad Természetvédelmi Vadásztársaság 
idén is megszervezte az eddigi években hagyo-
mánnyá vált tavaszi erdőtakarítást az illegálisan le-
rakott hulladékok összeszedésére és elszállítására.

Pályázat a Szép, tiszta Üllőért

Tavaszi 
nagytakarítás 
az erdőben

Az április 26-i szombati na-
pon az idő ugyan nem 
kedvezett, mert a vastag 

felhőtakaró folyamatosan gon-
doskodott az esőről, a maroknyi 
résztvevő így is elindult az évről 
évre újra keletkező szemétkupa-
cok felszámolására.
 Érdekes tapasztalat, hogy 
az elmúlt évekhez képest vala-
melyest változott a természet-
re „gondatlanul rábízott” hul-
ladékok összetétele és mintha 
a háztartási hulladék mennyi-
sége csökkent volna. Reméljük 

ez annak is köszönhető, hogy 
az eddig felelőtlenül gondol-
kodó polgáraink is kezdik meg-
érteni, hogy a lakossági hulla-
dékszállítás a köztisztasági és 
járványme ge lő zési szempontok 
miatt kötelező közszolgáltatás, 
és a díja is kötelezően fizeten-
dő, vagy pedig adók módjára 
behajtható. A rezsicsökkentett 
szemétszállítási díjak pedig már 
igazán méltányosnak mond-
hatók, tehát a legegyszerűbb 
módja, hogy megszabaduljunk 
a háztartásban keletkező sze-

méttől, ha kitesszük a kukába és 
a szolgáltatóval elszállítatjuk.
 Az építési törmelék azon-
ban nem csökkent, sajnos egyre 
újabb kis halmok jelennek meg, 
amelyek láthatóan fürdőszoba, 
konyha, felújításából származnak. 
Az eddigi évek tapasztalatai alap-
ján pedig megállapítható, hogy 
megvannak a gócpontok, ahol 
jellemzően mindig újratermelő-
dik az illegálisan lerakott hulla-
dék. Többek között ilyen a GRAS 
mögötti szántóterületektől Ve-
csés felé vezető földút, Monor 
felé menet a körforgalom kutya-
iskola melletti ága és az Erdősor 
utcából továbbmenő földút. Eze-
ket a területeket az elkövetkezők-
ben fokozottan figyelni és vélet-

Pályázni lehet a lakóingat-
lan előtti közterület magas 
színvonalú rendben tartá-

sával, – amennyiben lehetőség 
van rá – tájképbe illeszkedő virá-
gok és egyéb zöldnövények kiül-
tetésével, gondozásával.
 A pályázat célja: olyan egyéni, 
közösségi erőfeszítések bemuta-

tása, propagálása és jutalmazása,
melyek példaértékűek a közös-
ség számára.
 Pályázati kategóriák: I. az in-
gatlan előtti közterület magas 
színvonalon történő gondozott-
sága, a közterület jellege miatt 
virágok, örökzöldek nélkül; II. Az 
ingatlan előtti közterület magas 
színvonalon történő gondozott-
sága virágokkal, örökzöldekkel.
 A pályázaton előnyt élveznek 
azok az ingatlantulajdonosok, 
akik szomszédaikkal összefogva 
pályáznak, odaadó munkájukkal 
hozzájárulnak az igényesen for-
mált és gondozott környezet, va-
lamint utcakép kialakításához.

Díjazás:

A két kategóriában összesen 
3-3 díj kerül kiosztásra: 1. díj: 
50 000 Ft értékű vásárlási utal-
vány, 2. díj: 20 000 Ft értékű vá-
sárlási utalvány, 3. díj: 10 000 Ft 

értékű vásárlási utalvány, ame-
lyek az üllői kertészetekben 
használhatók fel.
 Igény esetén, az Üllői Város-
gondnokság kertésze Dósa Gá-
bor szakmai tanácsokkal segíti a 
munkát.
 Nevezési határidő: 2014. jú-
lius 30.
 A pályázaton részt venni az 
Üllői Hírmondóban megjelenő 
nevezési lap kitöltésével és an-
nak az Üllői Polgármesteri Hiva-
tal portáján történő leadásával, 
valamint a település honlapján 
(www.ullo.hu) megjelenő neve-
zési lap kitöltésével és annak az 
aljegyzo@ullo.hu címre történő 
eljuttatásával lehet.
 Szemlézés: augusztus 1-8. kö-
zött a zsűri tagjai felkeresik a pá-
lyázatban résztvevő ingatlanok 
előtti közterületeket és döntést 
hoznak a nyertes pályázókról.
 Eredményhirdetés: az augusz-
tus 20-i ünnepségen.

lenszerűen ellenőrizni fogjuk az 
illegális lerakás visszaszorítása ér-
dekében.
 A szemétgyűjtés eredmé-
nyeként 8 konténer telt meg és 
a résztvevőket kora délután a 
vadásztársaság egy a vadász-
házban jó hangulatban elfo-
gyasztott finom vadgulyással 
ven dégelte meg. Ezúton is kö-
szönjük az Üllő-Vasad Termé-
szetvédelmi Vadásztársaságnak 
a takarítási akció megszervezé-
sét, önkéntes munkájukat és a fi-
nom ebédet! 
 Továbbá köszönjük az önkén-
tes munkát az Üllői Városgond-
nokság munkatársainak is, akik 
hat fővel vettek részt az akcióban!

Oltványi János, környezetvédelmi referens

Név: 

Az ingatlan pontos címe, amely előtti közterülettel 

pályázni kí ván: 

Elérhetőség: 

Email cím:  

Telefon: 

Üllő, 2014.   hó  nap 

NEVEZÉSI LAP 
A  „Szép, Tiszta Üllőért” című pályázathoz



5Üllői Körkérdés

A kedvenc virágait legszívesebben a háza elé,  
a járda mellett kialakított kis kertbe ültetné 
– mondta nemrégiben egy asszony a mellette 
álló ismerősének, miközben a buszra vártunk. 

Miért jó, ha a 
porták is virágosak?

I rigységet akarsz kelteni a 
szomszédokban? – kérdezte a 
másik nő tréfásan, mégis ész-

revehető éllel. A válasz azonban 
szerény volt és nekem nagyon ro-
konszenves: „Ó, dehogy! Csak azt 
szeretném, hogy amikor hazajö-
vök, a legszebb virágok fogadja-
nak már kint, a házunk előtt is.”
 Amint a fentiekből is kide-
rül, vannak közöttünk, akik belső 
késztetésből igyekeznek szépet 
teremteni maguk köré. Másokat 
viszont – akiknek bizonyára szin-
tén van okuk rá – nemigen érde-
kel, van-e virág a portájuk előtt, 
vagy nincsen. Mi megpróbál-
tunk választ keresni rá, hogy aki 
virágosít miért teszi, és aki nem, 
az mivel magyarázza az érdekte-
lenségét.
 Kemény Réka volt az első, 
akit megszólítottunk, s elma-
gyarázta: számára ez amiatt 
nem téma, mert sorházban la-
kik, ahol az utcafronton fák van-
nak és parkoló autók, ennélfog-
va oda a forgalom miatt nem 
lenne célszerű virágokat ültetni. 
Ám ha kinéz az ablakán, akkor a 
saját, ápolt, szép virágoskertjére 
lát, úgyhogy nem kell hiányolnia 
a virágokat.
 Sziedl Károly háza előtt a fe-
leség gondoskodik a parkosítás-
ról – tudtuk meg. Nem csinálnak 
ebből presztízskérdést, nem pá-
lyáznak a legszebb porta-cím-
re, inkább hobbiból, és hagyo-
mányból ápolják az utcafront 
növényeit. Hiszen mindig is ezt 
csinálták, és az ő utcájukban, ke-
vés kivétellel, mindenki így tesz – 
hallhattuk.
 Mészárosné Rakó Andrea 
hangjából kiéreztük a büszke-
séget, amikor mesélni kezd-
te, mennyire szeret a növények-
kel, virágokkal bíbelődni. Amit 
elmondott, abból arra követ-

keztettünk, hogy jogos a büsz-
keség, hiszen a különleges dísz-
növényekkel beültetett porta 
előtt sokan megállnak gyönyör-
ködni. Mészárosné szerint ő az 
utca hárpiája is, ha arról van szó, 
hogy a sövényfalba dugott, vagy 
a virágok közé hajigált szeme-
tet kell összeszedni. Ő ugyanis 
könyörtelenül eltakarítja mások 
szemetét, hangot adva eközben 
ugyancsak jogos felháborodásá-
nak. Mi azonban úgy sejtettük, a 
sokak által ismert fodrász portá-
ja példa is lehet az arra járóknak, 
miképpen lehet kedvtelésből 
másokat is gyönyörködtető szé-
pet teremteni. 

 Sturm Gusztávné szabad-
kozott: nem olyan régen lakik a 
városban, hogy bárkit megkriti-
zálhatna a portája miatt. Annál 
is inkább, mert korábban panel-
házban lakott, ahol nem kifeje-
zetten azzal voltak elfoglalva a la-
kók, hogy kiskertet ápoljanak a 
házak előtt. Itt üllőn azonban 
úgy látja – mesélte –, hogy a leg-
többen nagyon is törődnek azzal, 
milyen a porta utcafrontja. Talán 
amiatt van ez – tűnődött –, ne-
hogy mások megszólják, ha nem 
virágosít. Így aztán mindenki 
igyekszik jobban teljesíteni a má-
siknál. S ha a vége az, hogy egyik 
utca szebb lesz, mint a másik, már 
megéri – vélekedett Sturmné.
 Szabó Antalné amellett tette 
le a voksát, hogy szépek a gon-
dozott virágos porták, de néha 

nem árt a motiváció ahhoz, hogy 
a kedv megmaradjon. Úgy gon-
dolja, ha az önkormányzat ho-
norálná a kiemelkedő kertésze-
ti eredményeket, az még inkább 
javára válna a városnak. Talán 
még ő maga is változtatna va-
lamit a liliomokkal, pampafűvel 
és sövénnyel díszített portája 
kertjén, hogy izgalmasabb, elis-
merésre méltó módon szebb le-
gyen a látvány.
 Polákovics Józsefné mosta-
nában nem pályázna a legszebb 
porta címért – nevetett kérdé-
sünket hallva –, ugyanis éppen 
az árkot teszik rendbe, ami már 
nagyon rossz állapotban volt. 
Most ugyan csak arra telik, hogy 
a rézsűt fűvel ültessék be, de ha 
pénzük lesz, mindenképpen va-
lami időtállóbb megoldást vá-
lasztanak – avatott be minket 
a terveibe, amelyek közt az is 
szerepel, hogy az elöregedett 
meggyfákat felváltott szivarfá-
kat is szeretnék valamilyen szebb 
díszfára cserélni. Mindezekről a 
legnagyobb komolysággal vál-
tottunk szót, amiből kitetszett: 
Polákovicséknak sem mindegy, 
milyen porta látványa fogadja a 
családot, ha hazamegy.
 Lapzárta előtt ért el bennün-
ket telefonon Mészárosné Rakó 
Andrea, aki szeretett volna még 
egy gondolatot hozzáfűzni az 
általa korábban elmondottak-
hoz. Mivel pedig ez a gondo-
lat nagyon is megszívlelendő, 
örömmel közreadjuk. Mészáros-
né úgy tapasztalja, sok üllői lakó 
úgy gondolja, hogy ami a kerí-
tésén kívül van, ahhoz neki már 
nincs köze, és mivel az nem ma-
gánterület, azzal foglalkozni az 
önkormányzat dolga. Még olya-
nok is hasonlóképpen véleked-
nek, akik egyébként a  kertjükre 
nagy gondot fordítanak. Olva-
sónk szerint jó lenne, ha a város 
lakói megértenék, hogy ők ma-
guk tehetik a legtöbbet azért, 
hogy irigylésre méltóan szép le-
gyen lakókörnyezetük – és ebbe 
az porták előtti utcarész igenis 
beletartozik. Koblencz Zsuzsa

Azt szeretném, hogy 
amikor hazajövök, a 
legszebb virágok fo-
gadjanak már kint,  
a házunk előtt is.

Sziedl Károly

Mészárosné Rakó Andrea

Sturm Gusztávné

Szabó Antalné

Polákovics Józsefné
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Miért várna álMai Megvalósításával?
Mi segítünk! Ők Már éltek a lehetŐséggel! és ön? 

WWW.PATRIATAKAREK.HU

„PáTRIA ToP” és „PáTRIA dUó”

IngATlAncélú HITElEK

Most Mi fizetjük önnek az értékbecslési 
és hitelelőkészítési díjakat!*
*2014. március 24-től 2014. május 30-ig befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése esetén a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan értékbecslési díját átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében 
nem számít fel hitel előkészítési díjat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.
hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a Takarékszövetkezet Általános Üzletsza-
bályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezett-
ség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet csak sor. 

Üllő, Pesti út 71. • Telefon: 29/521-240  
E-mail: ullo@patriatakarek.hu

Vecsés, Telepi út 50/A • Telefon: 29/350-354 
E-mail: vecses@patritakarek.hu

Tisztelt Választópolgárok! 
2014. május 22–25. között európai parlamenti választásokat tartanak az Európai Unió minden tagállamában.

A Magyar Köztársaság Elnöke  2014. május 25. napjára tűzte ki az európai parlamenti választások időpontját.
Az Európai Parlament tagjainak választása egyfordulós, listás választás, tehát pártlistákra lehet szavazni, egyéni jelöltekre nem. 

Magyarország mandátumainak (21 mandátum) elosztása a pártlistákra leadott szavazatok arányában történik.

A választáson csak a Magyarországon lakcímmel rendelkező magyar vagy – regisztráció után – uniós választópolgárok szavazhatnak. 

A Magyarországon élő magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, mely tényről a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat. Az értesítő a személyes adatokon kívül tartalmazza a szavazás idejét és azt, hogy a választópolgár melyik szavazókörben adhatja le szavazatát. 
Az, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a választási irodától (2225 Üllő, Templom tér 3.) 2014. május 23-án 16 óráig új értesítőt igényelhet. (Az értesítő bemutatása nem feltétele a 

szavazásnak, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját!) 

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár a 2014. évi európai parlamenti választásokra vonatkozóan kérheti, hogy 
1. a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen adhassa le szavazatát (átjelentkezés)

Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet 
intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2014. május 23-án) 16.00 óráig. A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül is. 

2. külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviseleti névjegyzékbe vegye fel a választási iroda  (külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel)
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17-én) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a 

külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a 
www.magyarorszag.hu honlapon. 

3. a helyi választási iroda – szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre.
Mozgóurna biztosítását az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. 

 Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. 
Mozgóurna iránti kérelem csak írásban, vagy a honlapon keresztül nyújtható be, és a szavazást megelőző második napon 2014. május 23-án (pénteken) 16.00 óráig kell beérkeznie ahhoz a helyi 

választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár  szerepel. A szavazás napján 2014. május 25-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló 
bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 

Tisztelt Választópolgárok! 

Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.hu oldalon megjelenő híreket, információkat valamint a www.ullo.hu/Választás2014 cím alatt közzétett tájékoztatásainkat.
Ezen túlmenően a helyi választási iroda munkatársaitól is kérhető felvilágosítás személyesen munkaidőben, vagy az alábbi elérhetőségeken:  

Üllői Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3.  Tel.: 29/320-011/105 (Földváriné dr. Kürthy Krisztina HVI vezető, Virág Andrea HVI vezetőhelyettes) 
108 (Lazáné Széll Éva – névjegyzékkel kapcsolatos kérdések, mozgóurna iránti kérelmek) 147 (Almási Adrienn – technikai információk)

Fax.: 29/521-930     E-mail: titkarsag@ullo.hu;  jegyzo@ullo.hu

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
Jegyző, HVI vezető

Közösség

Magyarország megerősítet-
te el kötelezettségét a magyar 
nemzet tagjainak és közössége-
inek egymással való kapcsolatá-
nak fenntartásában, ápolásában. 
A Magyar Országgyűlés köteles-
ségének tekinti a nemzeti ösz-
szetartozás erősítését. A törvény 
kimondja, hogy „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nem-
zetnek, amelynek államhatárok 

Nemzeti Összetartozás Napja Hirdetés

Hirdetés

Álláshirdetés
Gépkocsi értékesítőt minimum 
3 éves új gépkocsi értékesítési 
gyakorlattal  felveszünk.

Szakmai önéletrajzokat 
az alábbi email címre várjuk: 
allasrajelentkezes20@gmail.com

feletti összetartozása valóság, és 
a magyarok önazonosságának 
meghatározó eleme”.
 Az üllői emlékünnepséget 
június 6-án, 17 órakor tartjuk a 
zeneiskola előtti parkban, a Tri-
anon-keresztnél. Minden emlé-
kezőt ér deklődőt szeretettel vá-
runk a találkozóra.
 Beszédet mond dr. Szűcs La
jos országgyűlési képviselő, a 
Pest Megyei Közgyűlés elnöke.

L.I.
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Alig telt el az első hónap az új 
rendőrőrs avatása óta, máris 
érezhető a pozitív változás az ül-
lői bűnügyi mutatók állásában. 
Balaton Jánossal, a rendőrőrs 
parancsnokával beszélgettünk 
az elmúlt időszak eredmé-
nyeiről és a jövő terveiről.

Bemutatkozik az Üllői 
Rendőrőrs parancsnoka

B alaton János, az Üllői Rendőrőrs frissen 
kinevezett parancsnoka fokról fokra 
lépdelt a szakmai ranglétrán, mire mos-

tani kinevezését kézbe vehette. Pályafutását 
a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rend-
őrőrsén kezdte járőrként, majd Üllő körzeti 
megbízottja lett. Következő előléptetést kö-
vetően már a nyomozók kötelékében bővítet-
te szakmai ismereteit egészen 2008-ig, ami-
kor felettesei kinevezték a Vecsési Rendőrőrs 
helyettes parancsnokának. A szomszédos vá-
rosból pedig Üllőre vezetett az út, ahol – im-
már főiskolai végzettséggel a tarsolyában –  
megbízták a helyi rendőrőrs vezetésével.
 Az őrs megalakulásáért sokat tett a város-
vezetés, a település lakossága pedig – a több-

ség egészen biztosan – örömmel vette tudo-
másul, hogy beérett a munka gyümölcse 
március 31-én, amikor ünnepélyes keretek 
között átadták az Üllői Rendőrőrsöt.
 Ennek ellenére természetesen akadtak, 
akik nem értették miért van szüksége a vá-
rosnak egy egész őrsre, mikor a környező 
települések mind rendelkeznek rendőrsé-
gi objektumokkal, Monoron a területileg il-
letékes kapitányság, Vecsésen és Gyömrőn 
pedig egy-egy őrs vigyáz a rendre. Balaton 
Jánostól megtudtuk, hogy az átadás óta je-
lentős javulást tapasztalhat, aki Üllő bűnügyi 
statisztikája felől érdeklődik, és ez egyértel-
műen a folyamatos rendőri jelenlétnek kö-
szönhető.
 – Azt tapasztaltuk, hogy mindenki örül 
az őrsnek – meséli az őrsparancsnok –, csak 
pozitív visszajelzéseket kaptam az elmúlt 
egy hónap alatt. Ha a bűnügyi statisztikai 
adatokat összevetjük az elmúlt év hasonló 

időszakával, akkor láthatjuk a jelentős válto-
zást, amely alátámasztja, hogy igenis szük-
ség van erre a rendőrőrsre.
 A leggyakrabban előforduló bűnesetek 

– mint az agglomerációban általában – Üllőn 
is a vagyon ellen elkövetett bűncselekmé-
nyek. Azok közül is elsősorban a betöréses 
lopások okoznak kellemetlen pillanatokat a 
lakosságnak, így elsősorban ezen kíván javí-
tani az üllői őrs parancsnoka. 
 A másik sokak által emlegetett probléma 
a prostitúció, amely az Üllőt Ócsával össze-
kötő útszakaszt érintette az elmúlt évek so-
rán. Mint megtudtuk, a rendőrség nagy har-
cot vívott az ősi mesterséget űző lányokkal 
és futtatóikkal, napjainkra pedig jelentősen 
visszaszorult Üllő és Ócsa között a testi örö-
mök pénzre váltása. 
 Április 1-je óta, Vecséstől teljesen elkülö-
nülve, 24 órás rendőri jelenlét van Üllőn. A 

lakossági bejelenté-
sekre adott reakció-
idő ennek köszön-
hetően jelentősen 
javult, mindössze 
néhány perc ele-
gendő, hogy a járőr 
a helyszínre érjen.
 A rendőrőrs je-
lenleg három gép-

kocsival látja el a járőrszolgálatot. Az autók 
egy hónap leforgása alatt 10 ezer kilométert 
tettek meg.
 A rendőrőrsön bűnügyi munka is folyik, 
így a lakosságnak egy feljelentés miatt nem 
kell Vecsésre vagy Monorra utazni, azt hely-
ben is megteheti. A nyomozati cselekmé-
nyek is helyben történnek – tudtuk meg az 
őrsparancsnoktól, ami tovább javíthatja a 
rendőri munka hatékonyságát. Varga Norbert

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   

Személygépkocsik  
és kisteherautók javítása, 
egyedi javítás, hegesztés, 

forgácsolás,  
autómentés, szállítás

Várnagy Tibor 
autószerelő-
mester 

Üllő, Wesselényi u. 6.
Tel.: 06-29/320-881, 

06-20/354-9483

Kiskert-
szántást, 

talajmarást, 
fűnyírást, 

nagygaznyírást 
vállalok 
több éves 

tapasztalattal.

Tel.: 06-20/525-2933

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

Hirdetés

Az autók egy 
hónap leforgá-
sa alatt 10 ezer 
kilométert  
tettek meg.

Szükség esetén vonalas hívószámon és 
mobiltelefonon egyaránt elérhetik az Ül-
lői Rendőrőrs kollégáit. A 29/521-410 tele-
fonszámon elsősorban hivatali időben te-
hetnek bejelentést, míg a  
 06-30/631-0690 mobilszámon 0-24 
óráig az éppen szolgálatban lévő rendőr-
járőrrel beszélhetnek.  

A rendőrőrs elérhetőségei

Ù
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A szabadterületi tűzesetek szá-
mának csökkentése érdeké-
ben az Üllői Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület tagjai előadást 
tartottak az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola felső ta-
gozatos diákjai számára.

Tűzoltók hivatásával 
ismerkedtek a diákok

A program keretében Dallos Tamás, az 
egyesület szakmai vezetője Simon 
Ádám és Tóth Zoltán, az ifjúsági ta-

gozat vezetője segítségével továbbá Fü
les Balázs közreműködésével ismertették a 
tűzesetek kialakulásának okait, a szabad te-

rületen történő tűzgyújtás veszélyeit és a 
biztonságos tűzrakás és égetés szabályait. 
 Az előadók felhívták a figyelmet, hogy 
milyen feltételek megtartása mellett lehet a 
szabadban tüzet rakni még kijelölt tűzrakó 
helyen is, különös tekintettel az erdőterüle-
teken és a veszélyeztetett környezetben. 
 Elmondták, hogy a felelőtlen tűzgyújtá-
sok mennyi munkát jelentenek a tűzoltósá-
gok számára, és hogy a tűzoltást ilyen ese-
tekben milyen körülmények nehezíthetik 
(például nádas esetében a mocsaras terüle-
teket nehéz megközelíteni, illetve a meredek 
partfalaknál is csak gyalogosan, kézi szerszá-
mokkal lehet beavatkozni).
 A diákok figyelemmel hallgatták, hogy 
egy tábortűz, kerti sütögetés milyen sok ve-

szélyt rejthet magában, ha nem kellő körül-
tekintéssel végzik és megtanulták, hogy a 
tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, illetve 
el kell azt oltani, ha már nincs rá szükség.
 Az előadás végén az Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület munkájával ismerkedhettek a 
tanulók. Láthatták, hogy a sok munka, tűzol-
tás és műszaki mentés mellett jut idő a kirán-
dulásra, szórakozásra és csapatépítésre is. 
 Az egyesületben működik ifjúsági tago-
zat is, akik minden pénteken tűzoltószolgálat-
ra járnak, ahol megtanulják a tűzoltás módját, 
a tűzoltás, műszaki mentés eszközeit, tűzol-
tóversenyekre járnak és minden nyáron egy 
egyhetes táborban vehetnek részt. Az ifjúsági 
tagozat lelkes csapatához bárki csatlakozhat, 
aki elmúlt 10 éves és érdekli a tűzoltóság. nfo

Jakusné Irénke avval a szeretet-
teljes kéréssel fordult hozzám, 
(mint a Tájak Korok Múzeumok 
Üllői Egyesületének alapítójá-
hoz), hogy megváltozott mun-
kaképességű csoportjából sze-
retné elvinni az érdeklődőket 
egy szép helyre, ahol kastély 
is van. Kismartonra gondolt.

Kirándulás 
az Esterházyak nyomán

Elmondása szerint egy-egy munkahe-
lyen kívül eltöltött nap nagyobb ösz-
szetartásra ösztönzi a csoportot. Ez he-

lyénvaló, hiszen hasonló megfontolásból 
szerveznek nagyobb cégek is csapatépítő- 
tréninget. Nem beszélve arról, hogy a társa-
dalom legkisebb egységét, a családot is erő-
síti, ha néha pihennek és egymás irányába 
fordítják figyelmüket.
 A megtisztelő felkérésnek természete-
sen nem tudtam ellenállni, hiszen gyógy-
szerészi munkám mellett kikapcsolódási le-
hetőségként szívesen választom az utazást. 
Családommal épp a közelmúltban jártunk 
Kismartonban, így helyismerettel is rendel-
keztem, valamint összegyűjtöttem a neveze-
tességekről történelmi, művészettörténeti, 
egyházi vonatkozású és megannyi érdekes 

anyagot, többek között az Ester-
házyakról.
 Vencelné Marika egyenként 
tájékoztatta a csoporttagokat a 
lehetőségről, így hamarosan ösz-
szejött az a közel 40 fős csapat, 
amelyik örömmel vett részt a ki-
ránduláson.
 Kértem, hogy jelezzenek visz-
sza, ha túl sok az autóbuszon 
tartott tájékoztató tartalma a 
nevezetességekről és az Ester-
házy-családról. Azonban sokan 
megirigyelhetnék azt az érdek-
lődő figyelmet, amelyet a csoporttagok ta-
núsítottak ismereteik gyarapítása céljából.
 Számos értékes megjegyzés hangzott el 
részükről. Zoli Sopronnál járva megjegyezte, 
hogy ez a hűség városa. Attila megkereste 
mobiltelefonján a Kismartoni kastély képét 
az interneten, így interaktív módon folytató-
dott a gondolatcsere.
 Bár átléptük a határt, mégis magyar föl-
dön jártunk, hiszen ez a terület a történel-
mi nagy Magyarország része volt, csak közel 
egy évszázada Ausztria legfiatalabb tarto-
mánya a Várvidék, vagyis Burgenland.
 Az ott töltött idő során megtekintettük 
az Esterházy-kastélyt, bepillantást nyertünk 
a család életébe, sétáltunk a városban, meg-
néztük a Haydn-házat, a Ferences templo-

mot, a városházát, a Szent Márton dómot, va-
lamint a hegyi és a kórháztemplomot. A nap 
hátralévő részét a kastélykertben töltöttük.
 Másnap a facebookra az utazás képei 
mellé kiírta Irénke: Köszönjük Bea, amin 
igazán meglepődtem, hiszen úgy éreztem, 
hogy én kaptam a legtöbbet tőlük. Szerete-
tet és megtisztelő, érdeklődő figyelmet Ez 
rengeteg energiával töltött el, amit másnap 
a családom felé sugároztam és a mai napig 
töltődöm belőle. Ugye ön, kedves olvasó is 
tapasztalta már, hogy a szeretet milyen erőt 
és lendületet ad?
 Köszönöm, hogy veletek tölthettem azt 
a napot, amely után közösségi élményekkel 
tértetek haza.

Dr. Lőréné Rónaszéki Beáta 
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Az Üllői Katolikus Karitász Csoport tar-
tósélelmiszer-gyűjtést szervezett a 
nagyböjti időszakban. Széles kör-

ben helyeztünk ki plakátokat, hogy minél 
többen értesüljenek a kezdeményezésről. 
A településünkön működő oktatási intéz-
ményeket is bevontuk a lebonyolításba, el-
sőként a Harmónia Zeneiskola csatlakozott 

(Második törvénykönyv 15,11)

„Nyisd meg a kezed a szűköl-
ködő és a szegény előtt”

Keressük Üllő 
kiváló sportolóját

felajánlásával, miszerint a gyűjtés teljes idő-
szaka alatt lehetett leadni náluk az adomá-
nyokat. Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában, a Csicsergő, a Gyöngyvirág, a Bóbita, 
a Pitypang és a Napraforgó tagóvodákban 
1-1 napot jelöltünk ki, amikor is az ott meg-
fordulókat szólítottuk meg, de tartottunk 
gyűjtést például a Penny parkolójában is. 
Köszönet az intézmények fenntartóinak, 
vezetőinek és minden dolgozójának, akik 

Május 17-én szombaton 19 órakor filmklub 
keretében a katolikus templomban A jó 
Pápa című, Szent XXIII. János pápa életéről 
szóló filmet vetítjük.
 Május 18-án, vasárnap a 9.30 órakor 
kezdődő szentmisén a kishittanosok éne-
kelnek, valamint közreműködik a templom 
Keresztelő Szent János Kórusa.
 Délután az Egyházközség vendége lesz 
Levente Péter színész-rendező és felesége 
Döbrentey Ildikó író-költő és szerkesztő. 15 
órától a Közösségi Központban az érdeklő-
dőknek lehetőségük lesz könyveikből, CD- 

Ù

Üllő Városi Önkormányzat egyes személyek kiemelkedő tevékeny-
ségének, életművének, sportteljesítményének elismerése és meg-
becsülése, a város jó hírnevének öregbítése vagy az egyetemes 
emberi értékek gyarapításában kimagasló érdemeket szerzett sze-
mélyek méltó elismerése és megörökítése, valamint a sport támoga-
tásának elismerése céljából – többek között – Üllő Kiváló Sportoló-
ja-díjat alapított. (Az önkormányzat által adományozható kitüntető 
díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről a több-
ször módosított 5/2006.(III. 30.) számú Ö. K. rendelet rendelkezik.)

lemezeikből válogatni, vásárolni és de-
dikáltatni, majd 16 órakor kezdődik elő-
adásuk, melyre kicsiket és nagyokat, csa-
ládokat egyaránt szeretettel hívunk. Az 
előadás után kötetlen beszélgetésre, sü-
teményezésre várunk minden kedves 
megjelentet!
 Május 24-én (szombaton) biciklitúra 
lesz hittanosainknak és szüleiknek.
 Május 25-én (vasárnap) 10 órakor dr. 
Beer Miklós megyéspüspök megáldja fel-
újított templomunkat és egyben kiszol-
gáltatja a bérmálás szentségét.

A Katolikus Egyházközség májusi programjai

azonnal a jó ügy mellé álltak, és nem csak 
lehetőséget biztosítottak csoportunk tagja-
inak a gyűjtésre, hanem maguk is részt vál-
laltak belőle. 
 A legnagyobb köszönet mégis azo-
kat illeti, akik meghallották a hívó szót és 
adományaikkal segítették az üllői rászo-
ruló családokat. Igen jól sikerült akcióink 
összességében szép eredményt hozott, 
és némi pénzkiegészítéssel 47 család ka-
pott tartósélelmiszer-csomagot. A csoma-
gok a hagymán, burgonyán át, a konzer-
veken, lekvárokon keresztül a fűszerekig 
valóban sokféle élelmiszert tartalmaztak, 
még csokinyuszikat is. Az adományo-
kat a nagyhéten osztottuk ki, és egyetér-
tettünk abban, hogy a megajándékozot-
tak örömtől csillogó szeme jutalom volt 
mindannyiunknak. Ezek azok a pillanatok, 
amelyek megérnek minden fáradtságot. 
Ezért is szeretnénk, hogy ne csak egye-
di alkalom legyen ez a gyűjtés, hanem na-
gyobb ünnepek előtt a jövőben is tudjunk 
segíteni azoknak, akiknek nagy szüksége 
van rá.
 Isten áldja meg gazdagon segítőkész 
családjainkat, testvéreinket! Karitász csoport

Üllő Kiváló Sportolója-díj elnyerésére 
javaslatot tehetnek a nevelési és ok-
tatási intézmények, sportegyesületek, 

a városban működő társadalmi szervezetek, 
egyházak vezetői, az önkormányzati bizott-
ságok és a képviselő-testület tagjai, továbbá 
magánszemélyek is.

 Üllő Kiváló Sportolója-díj kiemelkedő 
sportmunkáért azoknak az egyéni spor-
tolóknak és csapatoknak adományozható, 
akik országos versenyen 1-3. helyezést értek 
el, vagy nemzetközi versenyen pontszer-
ző helyen végeztek. A díjból évente legfel-
jebb egy személy és egy csapat részesülhet, 

melynek odaítéléséről a képviselő-testület 
dönt majd.
 Az elismeréssel oklevél és Üllő címere – 6-7 
cm-es bronz kivitelben – jár. A címer hátolda-
lán az Üllő Kiváló Sportolója felirat és az ado-
mányozás éve szerepel. Amennyiben a díj 
csapat részére kerül odaítélésre, a díjjal 1 db 
Üllő címer – 6-7 cm-es bronz kivitelben készí-
tett – és a csapat valamennyi tagjának névre 
szóló oklevél jár. A címer hátoldalán szintén 
az Üllő Kiváló Sportolója felirat és az adomá-
nyozás éve szerepel majd.
 Az elismerések átadására minden év au-
gusztus 20-án, a városi ünnepség keretei kö-
zött kerül sor.
 A javaslatokat kérjük, hogy írásban, rö-
vid indoklással ellátva május 31-ig juttassák 
el a polgármesteri hivatalba (cím: 2225 Üllő, 
Templom tér 3.) levélben, vagy személyesen 
átadható a hivatal portaszolgálatán, illetve 
megküldhető elektronikus úton a titkarsag@
ullo.hu e-mail címre.
 Szíveskedjenek a borítékon (elektronikus 
levélben a tárgy mezőben) feltüntetni: Javas-
lat Üllő Kiváló Sportolója-díjra
 Javaslataikat, szíves közreműködésüket 
előre is köszönjük!
 Üllő Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete nevében: Kissné Szabó Katalin, polgármester
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A projektmódszer már hagyománnyá vált óvodánkban. Elhatá-
roztuk, hogy a tavasz kezdetén, egy olyan területet dolgozunk fel, 
amely a gyermekek számára tetszetős, de egyben hasznos infor-
mációkat is nyújt. Így jött létre a „Szolgálunk és Védünk„-témahét.  

„Szolgálunk 
és Védünk”-témahét 
a Napraforgó Óvodában

Hosszas egyeztetések és szervezések 
után letisztázódott a programunk. 
Elkészült az óvodai plakát, ami a 

gyermekek számára is érthető szimbolikus 
jelek formájában adta tudomásul, a várha-
tó eseményeket. Az előterünket a közleke-
dés szellemében díszítettük. Legelső izgal-
mat a hétfő hozta, amikor három nagyon 
kedves kutyus és vezetőjük mutatta be tu-
dását arról, hogy az állatok bizonyos hely-
zetekben az ember számára milyen nagy 
segítséget adnak. Elmondták, hogy a fe-
ladatok ellátásához, nem csak kiváló ér-
zékszervi fejlettségre, hanem fegyelme-
zettségre és tanulékonyságra is szükség 
van. Azt is megtudtuk, hogy a kutya az ál-
latterápia legkedveltebb faja. A bemuta-

tót simogatás és barátkozás kö-
vette, majd az ügyes gyerekek 
frizbiversenyen vehettek részt.
 A következő napokban meg-
tapasztalhatták a kicsik, hogy az 
életükben kiemelt jelentőséggel 
bír a biztonság és a rend. Ezek 
megteremtésében és fenntartá-
sában a szirénázó járműveknek 
és az abban dolgozóknak fon-
tos szerep jut. Megismerhették 
a rendőrök és a tűzoltók jelképe-
it,  védőszentjeit Szent György és 
Szent Flórián képében, valamint 
láthatták, hogy ovis póló helyett 
egyenruhát viselnek. Tudomást 
szereztek káros anyagokról, va-
lamint a tömlő, a víz és az em-
beri erő kapcsolatáról. Sajnos az 
életben történnek balesetek és 
adódnak egészségügyi problé-
mák. Ilyenkor a sérültnek és a be-
tegnek a gyors segítséget a men-
tőautóval érkező mentőorvos és 
az ápoló adja. Természetesen a 
felsorolt járműveket a szakem-
berek ember közelivé tették, le-
hetett ki- és beszállni, kipróbálni, 
vagy csak nézegetni. A fent felso-
roltak után, már elég információ-
val rendelkeztünk ahhoz, hogy 

egy kirándulás során átéljünk és elemezzünk 
közlekedési helyzeteket. Közlekedési eszkö-
zül buszt választottunk, úti célul pedig a pé-
teri horgásztavat. Felszállásnál már fokozott 
figyelmet fordítottunk a tudatos közlekedé-
si magatartás betartására, a tolakodás elke-
rülésére, a biztonságos helyfoglalásra. Célul 
tűztük ki, hogy utazásunkon megfigyeljük 
mi, vagy ki és hogyan irányítja a forgalmat. 
Megérkezésünk alkalmával a gyerekek el-
mondták a megfigyelteket, valamint szemé-
lyes tapasztalataikkal kiegészítették, hogy 
mikor érezték gyorsabbnak vagy lassúbb-
nak a haladásunkat. A megbeszélést a tó kö-
rüli séta követte, ahol megfigyeltük a termé-
szet szépségét, nyugodtságát, állatvilágát 
és a horgászok hosszas várakozását a sike-

res fogás reményében. Visszaindulásunk 
előtt jutott még egy kis idő játékra, nassolás-
ra, közben Anikó néni halk citera muzsikája 
hallatszott. 
 Témahetünket egy „KRESZ-szabályok 
játékosan”-nappal zártuk. Előzményként 
minden csoportnak fel kellett készülnie 
egyedi papírautókkal, amely lehetett tűz-
oltó-, rendőr-, polgárőr- vagy bármely sze-
mélyautó. Az óvoda udvarát KRESZ-park-
ká alakítottuk, jelzőtáblák, aszfaltra rajzolt 
gyalogátkelőhelyek kiépítésével. Csak érvé-
nyes jogosítvánnyal rendelkező sofőr köz-
lekedhetett. „Komoly” tesztkérdésekre kel-
lett választ adni a rendőr néniknél (akik 
még az előző nap óvó nénik voltak: Gabi-
ka és Kriszti néni) és természetesen a rutin-
gyakorlatokból is bizonyosságot kellett ten-
ni. A forgalom gyakorlásánál egy polgárőr és  
a rendőrök segétkeztek. A gyermekek fény-
visszaverő mellényt és bukósisakot viseltek, 
amely fontosságáról tájékoztatást is kaptak.
 Izgalmas hetet zártunk, a téma sokrétű 
volt, még maradt nyitott kérdés, ezért a kö-
zel jövőben újból, más módon folytatjuk.
 Köszönjük partnereinknek: a három ku-
tyusnak és gazdájuknak, Sajti Lajosné Tün
dének és Mányik Richardnak, a mono-
ri kutyaiskola tagjainak. Katica-csoportos 
anyukánknak dr. Herczog Szilviának és Csuzi 

Tibor valamint Lász
ló Viktor mentősök-
nek a bizalmat adó 
bemutatást. Lucá
nak és Brigi dadus-
nak a bátor beteggé 
válást. Dallos Ta
másnak és csapatá-
nak a tűzoltók hasz-
nos információját, a 
fecskendő gyakor-
lati kipróbálását. A 
Péteri Horgásztó és 

Pihenőpark tulajdonosának a lehetőséget, 
Kovács Béla polgárőr melegszívű tájékoz-
tatását, Balaton János rendőrőrsparancs-
nok csapatának részletes és aktív közremű-
ködését. Valamint a szülők figyelmét, akik 
a kiírásunkra reagálva elhozták, beszerez-
ték a rollereket, mellényeket és egyéb se-
gédeszközöket. A monori Volánbusz utaz-
tatásban való készséges segítségét, és nem 
utolsó sorban az óvoda csapatának közre-
működését. 

Farkasné Varga Zsuzsa, Napraforgó Óvoda

Célul tűztük 
ki, hogy utazá-
sunkon meg-
figyeljük mi 
vagy ki, és ho-
gyan irányítja 
a forgalmat.
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„Hódolok a tiszta életű, nagy 
állású s legfőképpen a po-
étaságban kifejezett előke-
lőségű és maradandó Var-
gha Gyulának” Ady Endre

Olvasni jó! – a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Jelentjük, hogy a tavalyi különleges hús-
vét idén megismétlődött az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnél. A tavaly felavatott 

és kiválóan vizsgázó 
kocsifecskendőnket 
idén is bedobtuk 
a mély vízbe. Mi-
vel idén kétszer any-
nyi tűzoltó csüngött 
a fecskendőnk min-
den oldalán, ezért de-
rék kocsislegényünk 
megerősítésképpen 
Bogár ne vű lovunk 
mellé befogatta an-
nak párját, imigyen 
kétlóerős csapásmérő 
eszközzé varázsolva 
tűzoltó szekerünket.
 Mindenütt hangos 
trombitaszó jelezte 

érkezésünket a fehérnépeknek, melyre a reg-
gel 8-kor még másik oldalára forduló reny-
he nép is kiesett fekvő alkal ma tosságából. Az 

adjutáns segédtiszt keményen pattogó ve-
zénylő parancsaira a főcsővezető és csőve-
zető legénység villámgyorsan szerelvényez-
te össze a tűzoltó aggalékokat, amit a népek 
riadt tekintete kísért végig az ablakfián át. 
Amidőn a mindenféle fehérszemélyeket fecs-
kendőinkkel alapos kezelésben részesítvén, 
majdhogynem vízibetegségbe esendők, lel-
kességük azon nyomban lecsihadt.
 Minek utánna akóbólintás terhe mel-
lett berekviráltuk a sok piros tojományt, 
kasszárnyánkba visszatérve maginkhoz ölel-
hettük az butéliák domborulatját, melynek 
lelkében az örök boldogság és bódultság eli-
xírje lakozik.
 Az üllői hagyományőrzők a Lajosmizsei 
Hagyományőrző Tűzoltó Versenyen az ötö-
dik, a szekér-szépségversenyen pedig első 
helyezést értek el, valamint A legfiatalabb 
versenyző-különdíj is hozzánk került. 

Dallos Tamás, Kajos László, Üllő ÖTE

Húsvét 2014

M ájus 2-án volt 10 éve annak, hogy 
könyvtárunk felvette a költő-mű-
fordító és statisztikus, a Magyar Tu-

dományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
tagja, Vargha Gyula nevét. 
 Vargha János Tatatóvárosról került Deb-
recenbe, majd onnan Pestre joghallgatónak. 
Miután ügyvédi vizsgáját letette a Pest me-
gyei Káván telepedett le, ahol 1853. novem-
ber 4-én született harmadik gyermeke, Var-
gha Gyula. 
 Vargha Gyula irodalmi és tudományos 
munkásságát mélyen befolyásolták gyer-
mekkora élményei, az a puha meleg légkör, 
melyben öregedő szülők gyermekeként élt. 
Születésekor apja 49 éves, anyja 40 éves volt. 
Az idős szülők alkonyodó életét bearanyoz-
ták a gyermekeik. Visszatekintve e korszak-
ra az öregedő költő Vargha Gyula is érzékelte, 
hogy mélabúra hajló természetét mennyire 
meghatározta idős szüleinek társasága. En-
nek ellenére boldog gyermekkora volt. Első 
tanítója apja volt, aki nem csak elemi ismere-
teket, hanem a gimnázium első két osztályá-
nak tananyagát is maga tanította fiának. 
 1871-ben kiválóan érettségizett, majd 
ugyanebben az évben elkezdte a jogi ta-
nulmányait a pesti tudományegyetemen. 

Ügyvédnek készült, majd 1872-
ben, hogy öreg szülei terhére 
ne legyen, az Országos Statisz-
tikai Hivatal szolgálatába állt. Ek-
kor 19 éves volt. Fontos ez az év 
az életében, ekkor jelenik meg 
első költeménye a Képes Világ c. 
lapban. Hivatali munkája mellett 
befejezte egyetemi tanulmá-
nyait. 1878. június 1-jén kézhez 
kapta a jogi- és államtudományi 
doktori oklevelét, majd beso-
rolták katonai szolgálatra, ahol 
súlyosan megsebesült, össze-
zúzott lábbal, tüdőgyuladással 
került vissza Kávára szüleihez. Az 1880-as 
években jelentős irodalmi tevékenységet 
folytatott. 1883-ban tagja lett a Kisfaludy 
Társaságnak, kiteljesült a Statisztikai Hivatali 
munkássága, majd fogalmazó lett. 1886-tól 
miniszteri titkár, osztálytanácsos.  1882-ben 
feleségül vette Szász Polát, az igen művelt 
költő-műfordító, református püspök Szász 
Károly leányát. Boldog házasságukból öt 
gyermekük született. Ekkor már 29 éves volt. 
1901-től 14 éven át a Hivatal igazgatója volt. 
Mozgalmas tudományos élete példaérté-
kű. Tagja lett a londoni királyi és az Amerikai 
Statisztikai Társaságnak. Sűrű hivatali köte-
lességei mellett az irodalmi élet szervezésé-
ben is részt vett. Mintegy kilencszáz nyom-
tatványban már akkor megtalálhatók voltak 
versei.
 Tisza István miniszterelnök kérésére, poli-
tikai államtitkár s egyben miniszterhelyettes 
is lett. 61 éves korában megvált hivatalától, 

a Tisza-kormány bu-
kása után 45 évi álla-
mi szolgálat végezté-
vel búcsút mon dott 
a közéleti szereplés-
nek. Így nyílott alkal-
ma arra, hogy leg-
főbb vágyának, a 
költészetnek éljen. 
Ezt az is elősegítet-
te, hogy 1918 őszén 
kiköltözött az Üllő 
melletti löbi birtoká-
ra, ahol pusztai ma-
gányában rendre 

be gyűjtötte egy fáradságos élet termését. 
Ö regkori versei mély belső szolidaritást érez-
tetnek fűvel, fával, virággal, madárral, a ter-
mészet szavaival és hangjával.
 Az évek haladtával Vargha Gyulában egy-
re nagyobb teret nyert az elmúlás gondolata, 
mely fiatal korától jelen volt költészetében. 
Rettegett a szomorú öregségtől, ép testben, 
ép lélekkel kívánt elmenni, vágyott a végte-
len felé, amely nem félelmetes birodalom 
volt a szemében, hanem a földi élet egyfaj-
ta folytatása. 
 76 évesen 1929. május 2-án rövid be-
tegség után hunyt el. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia körcsarnokában vettek bú-
csút tőle a népes család, a tudományos és 
az irodalmi élet képviselői, valamint volt 
munkatársai és barátai. Budapesten a Ke-
repesi úti temetőben helyezték örök nyu-
galomra.

N. Kékedy Ibolya, Velkei Hajnalka
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Iskolánkban április 29-én került 
megrendezésre a felső tagoza-
tos szavalóverseny, amely idén 
is sok meglepetést tartogatott a 
versenyzőknek és a hallgatóság-
nak egyaránt.
 Mi már évek óta résztvevői 
voltunk ezeknek, és most eljött 
számunkra az utolsó alkalom. 
Örömmel mondhatjuk, hogy 
évek óta egyre színvonalasabb 
produkciókat hallhattunk, a leg-
különbözőbb műfajokból. Ilye-
nek voltak például az állat- és 
humoros versek, de akadtak ko-
molyabb, történelmi, illetve poli-
tikai tartalmat hordozó versek is.
 Mint ahogy a zsűri elnö-
ke értékelésében kiemelte: szí-

Iskolai szavalóverseny 
a résztvevők szemszögéből

vet melengető, kellemes dél-
utánt töltöttünk el együtt. A 
harmincöt résztvevő közül töb-
ben nagyon egyedi előadást 
nyújtottak, így volt, aki saját 
költeményével indult, de olyan 
is, aki az utolsó versszakot el is 
énekelte. Nehéz feladatot ad-
tunk a zsűrinek, a helyezettek 
között gyakran csak töredék-
pontok döntöttek. Végül a kö-
vetkező eredmények születtek: 
 5. évfolyam: 1. Barta Flóra 
5.z/b, 2. Elek Réka 5.z/b, 3 Lőre 
Eszter 5.z/b.
 6. évfolyam: 1. Vörös Flóra 6.z, 
2. Dikovics Levente 6.b, 3. Dajcsin 
Rebeka 6.b. Különdíj: Tamás Pan
na és Vangel Zoltán 6.b.

 7. évfolyam: 1. Hera Szilvia 7.z, 
2. Zódor Vivien 7.z, 3. Szalai Vivien 
7.b. Különdíj: Németh Zsuzsanna 
(7.b). 
 8. évfolyam: 1. Botlik Ben
ce Béla 8.z, 2. Félix Bálint 8.z, 3. 
Pucsok Kitti 8.a. Különdíj: Virágos 
Alexandra 8.a és Kósa Liliána 8.z.

 A zsűri tagjai: Vámos Éva, 
zsűri elnök, a Közösségi Ház 
igazgatója; Nagyné Kékedy Ibo
lya, a Mecénás Művészeti Klub 
elnöke; Rücz Rozália, nyugalma-
zott magyar tanár. 

Botlik Bence Béla, Félix Bálint  
8.z osztályos tanulók

Közösségünk feladata, hogy 
ezt a szép hagyományt 
ápoljuk, őrizzük, összetart-

ja az iskola diákjait, tanárait és a 
város lakosságát. 
 Programsorozatunknak idén 
is részese volt a Harmónia Zene-
iskola, az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub és a Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtár. Ezeken a napokon 

Bő két évtizeddel ezelőtt az üllői általános is-
kolában elindult egy kezdeményezés és biz-
tosan nagy örömmel tölti el az ötletgazdá-
kat, hogy a mai napig jelen van életünkben 
az Árpád-napi rendezvénysorozat. 

Árpád-napok

egy kicsit jobban előtérbe kerül 
a kultúra, a magyar történelem, 
Üllő története és az utóbbi idő-
ben a sport is.
 Az idei rendezvénysorozat a 
Mecénás Klub által meghirde-
tett rajzpályázat eredményének 
ismertetésével és a kiállítás meg-
nyitásával kezdődött, melynek 
az általános iskola adott otthont.

 A szervezőknek idén is több 
száz üllői óvodást és iskolást si-
került megmozgatniuk.
 Április 11-én pénteken dél-
után a felsős diákok történel-
mi akadályversenyen vehettek 
részt, melynek témája 5-6. évfo-
lyamon a Dózsa-féle paraszthá-
borúra, a 7-8. évfolyamon az I. vi-
lágháborúra épült. A történelmi 
tudáson kívül szerepet kapott 
még településünk története, egy 
kis testmozgás és nem maradha-
tott el az elsősegélynyújtó aka-
dály sem. A díjakért 23 csapat 
versengett.
 Április 14-én kora délután 
egy kicsit izgultunk az idő miatt, 
de sikerült megtartani a sportos 
délutánunkat. Az alsós pedagó-
gusok és a felsős testnevelők vál-
tozatos versenyeket rendeztek 
tanulóinknak, öröm volt nézni a 
sok csillogó szempárt és látni a 
szülők érdeklődését.
 A város életében fontos, a te-
lepülés múltját elég erőteljesen 
érintő régészeti kiállítást sike-
rült Üllőre hozni a Vargha Gyula 
könyvtárnak. A leletekben rend-
kívül gazdag kiállítást az utób-
bi napokban szinte minden fel-
ső tagozatos osztálynak sikerült 
meglátogatni. 
 Árpilis 15-én a kultúra játszot-
ta a főszerepet, az alsó tagoza-
ton a versmondó versenyen jó 
volt látni a színvonalas produk-
ciókat, ahogyan a tanítványok-
kal együtt izgultak egy-egy jó 
szereplésért a felkészítők. A fel-

ső tagozaton a zenéé, ponto-
sabban a magyar népdaloké 
volt a főszerep. Az ember egy-
egy ilyen alkalommal találkozhat 
újra népművészetünk csodájá-
val. A versenyen a tét a szokások-
hoz képest egy kicsit nagyobb 
volt, hiszen a legjobbakat a zsűri 
jutalmán kívül az a megtisztelés 
éri, hogy képviselheti iskolánkat 
a május 15-i területi népdalének-
lési versenyen.
 Az ünnepi műsor témáját 1514 
és az I. világháború kitörésének 
évszáma 1914 adta. Végzős diák-
jaink és a város vezetősége az ün-
nepi műsort megelőzően meg-
emlékezést tartottak és koszorút 
helyeztek el a Templom téri első 
világháborús emlékműnél. 
 Az ünnepi műsor keretein be-
lül kerültek kiosztásra az Árpád-
díjak, melyet alsó tagozaton Tóth 
Csilla tanítónő, felső tagozaton 
Nagy Sándorné tanárnő nyert el. 
 Szeretnék köszönetet monda-
ni minden tanártársamnak, akik 
lelkiismeretes munkájukkal hoz-
zájárultak az eseménydús prog-
ramsorozathoz, az intézmények 
vezetőinek, munkatársaiknak a 
színvonalas programok szerve-
zéséért. Köszönet illeti Tóthné 
Kostyalik Tímeát a plakettek és a 
díjak elkészítéséért. 
 Köszönetet mondok Üllő ön-
kormányzatának és a Vecsési 
Tankerületnek a támogatásért, 
melynek segítségével 2014-ben 
is sikerült megrendezni az Ár-
pád-napokat. Barna Tibor igazgató
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Hirdetés

• Főzőnő/szakácsnő
• Éttermi munkatárs  

(vendéglátói/kereskedelmi végzettséggel)  
M0 autópálya 37 km-nél Alacska pihenőhelyre.

Munkatársakat keresünk! 

+36-20/589-9072

Életrajzát a jobs.hu@marche-int.com  
címre várjuk!

Kutyamelegem van!
Ideje régi, használt bundámat 

rövidebbre, csinosabbra cserélnem.
Szólok is a gazdimnak, menjünk a:

TAPPANCS-BARLANG
KUTYAKOZMETIKÁBA!

Nyakas Monika
06-30-266-56-72

Üllő Gárdonyi u. 86.

Ha a gazdi nem tud elvinni, felhívom Monit
és kijön hozzánk házhoz!

Eddigi hagyományainkhoz hű-
en ismét szépkorú személyt kö-
szönthettünk.   
 Gáspár Istvánnét otthonában 
köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából Kissné Szabó Kata
lin polgármesterasszony. Mária 
néni Tápiószelén született 1924. 
április 19-én.  Férjével 40 évig élt 
boldog házasságban. Két gyer-
mekük született, egy fiú és egy 
lány.  Négy unokája és öt ük-
unokája van.  Egyszerű dolgos 

Ötvenedik 
házassági évforduló
Kissné Szabó Katalin polgár-
mester és La záné Széll Éva 
anyakönyvvezető április 15-én 
otthonában látogatta meg Hor
váth Péter Károlyt és Papp Lujzát, 
akik ötvenéves házassági évfor-
dulójukat ünnepelték. Sajnos 
a férj egészségi állapota miatt 
nem vehettek részt tavaly no-
vemberben a Katolikus temp-
lomban megtartott városi ün-
nepségen, ezért most került sor 
ünnepélyes köszöntésükre. 

 Péter és Lujza 1963. szeptem-
ber 14-én kötöttek házasságot 
Üllőn. A családi fotókat nézeget-
ve beszéltek örömökről, gondok-

ról, betegségről. Mindent elértek, 
amit házasságuk elején megál-
modtak. Szép házat, boldog csa-
ládot, nyugdíjas éveikre pihenést. 
Mindezt ketten együtt, két kezük 
munkájával teremtették meg. Ott-
honukban, portájukon tisztaság 
és rend uralkodik, mint ahogy a 
lelkükben is. Péter súlyos szívmű-
téten esett át, most betegségé-
ből lábadozva derűsen, viccelőd-
ve említi bajait, mondván őt a jó 
humora sosem hagyja el. Gyerme-
kük, két unokájuk és a kis déduno-
ka aranyozza be mindennapjaikat.
 A következő Sztyepán Sori
pacsov idézettel kívánjuk nekik, 
hogy még hosszú éveket tudja-
nak együtt megélni egészség-
ben, boldogságban: „Az életet 
végig együtt kell leélni,/úgy vá-
lik el, mit ér a nő és a férfi./Jót 
és rosszat megosztani, kacagni 
és sírni./A szerelem dal, melyet 
együtt kell megírni”. L.É.

Szépkorúak 
köszöntése

asszonyként élte életét. A 7o-es 
években a tanácsnál dolgozott 
takarítónőként. Férje 1995-ben 
meghalt, egyedül maradt a ház-
ban. 2011-ben lánya magához 
vette, de kapcsolatuk megrom-
lott, így visszakerült Üllőre el-
hunyt fia családjához. Unokája, 
Gáspár Csaba testvérével együtt 
nagy szeretetben gondoskod-
nak róla. Kívánunk Mária néni-
nek további jó egészséget!

Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető

Gábor Istvánnét köszöntötte Kissné Szabó Katalin polgármesterÙ
Mindent elértek, amit 
házasságuk elején 
megálmodtak.
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Üllői rendezvények  
május 15. – június 15.

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 

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali 
munkaidőben)

06-30/631-0690 (éjjel-
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 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: 

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
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

Üllői Csülökfesztivál

Területi 
népdaléneklési verseny
Május 15. 14 óra 
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola
   
VIII. Vargha Gyula 
Szavalóverseny
Május 17. 10 óra 
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Missziós hétvége
Május 18.  16 óra  
Döbrentei Ildikó 
és Levente Péter előadása.
Közösségi Központ, 
rendezvényterem

Gyermek-napi játszóház
Május 23. 13 óra 
Közösségi Központ, galéria
   
Sportválasztónap
Május 24. 10 óra 
Városközpont
   
Magyar Hősök Napja 
Május 25. 18 óra
Városközpont, világháborús em
lékművek
  
Szenvedélybetegségek
Május 29. 18. 30
A Számít6sz rám klub 
előadása.  
Közösségi Központ,  
rendezvényterem

Élet az élet után
Május 30. 18 óra  
R. Kárpáti Péter előadása.
Közösségi Ház

Csülökfesztivál
Május 31. 9 óra 
Városi sportcsarnok
   
Pedagógusnap
Június 3. 17 óra
Közösségi Ház
  
Nemzeti 
Összetartozás Napja
Június 6. 17 óra  
Harmónia zeneiskola előtti tér, 
Trianonkereszt
   
Dobos József fotográfiái
Június 6. 18 óra  
A kiállítás megnyitója.
Közösségi Központ, galéria

I. Üllői Utcazenész 
Találkozó
Június 13.  17 óra 
Városközpont 
   
Ballagás
Június 14. 10 óra 
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola
   
1+1 klub mindenkinek 
Június 15. 15 óra  
Közösségi Ház

Kilencedik alkalommal rende-
zik meg az Üllői Csülökfesztivált, 
ezúttal a városi sportcsarnok 
előtti területen, május 31-én.
 Programok: 9 órakor kezdő-
dik a főzőverseny, amelyen csül-
kös ételeket készítenek a ver-
senyzők. A rendezvényt 9 óra 
30-kor Kissné Szabó Katalin pol-
gármester nyitja meg.
 9 óra 45-től Csülök-kupa öreg-
fiúk labdarúgó torna Üllő, Vecsés, 
Monor és egykori NBI-es játéko-
sok csapatainak részvételével. 
 Az Üllői Rendőrőrs bemuta-
tóját 10 órától tekinthetik meg, 
amelyen lesz közlekedési vetél-
kedő gyerekeknek, kívül-belül 
megnézhetik az új rendőrautót, 
majd egy vérbeli rendőrkutya 
akcióját kísérhetik figyelemmel 
az érdeklődők. 
 11 órától körhinta, légvár, csúsz-
da, ügyességi játékok, jumping, 
csülközés – népi sportjáték –, küz-
delem a „csülökkirály” címért. 

 A főzőverseny zsűrizése 13 
órakor kezdődik, egyidőben a 
zsákban futással és a kötélhúzó 
versennyel, ahol női, férfi, gyer-
mek és vegyes csapatok mérhe-
tik össze erejüket. 
 14 órai kezdettel kerül meg-
rendezésre az Ovis gála, az üllői 
óvodák bemutatkozó kiállítása 
és kézműves foglalkozások kis-
gyerekeknek, a Cirkalap gólya-
lábas csoport közönségcsalo-
gató előadása, majd az óvodák 
bemutatkozó színpadi műsorai 
és Muzsikáló mesekönyv cím-
mel az Egyszer volt mesezene-
kar óriásbábos, interaktív kon-
certje.
 A főzőverseny és a sportese-
mények eredményhirdetése 16 
órakor kezdődik.
 Később, 17 órától a Váradi 
Roma Café koncertjét tekinthe-
tik meg az érdeklődők. 19 órától 
csülökbál, zenél a Szinkron ze-
nekar. nfo
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Dr. Csordás Nagy Katalin
Gyömrő, Szent István u. 21. I.em.5

(Centrum Üzletház, emelet)
Mobil: 06-30-415-23-57

Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés alapján
Ingatlan adásvétel, ajándékozás, ráépítés,

társasház-alapítás, cégalapítás, cégmódosítás,                 
munkajog, családi jog,

tartási szerződés, öröklési szerződés, 
végrendelet készítése.

Hirdetés

Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul : 2014. május  14-én  9.00–17.00

Műanyag nyílászárók!

Beépítéssel! 

www.muanyag.com

•  műanyag ablakok, erkélyajtók
• bejárati ajtók
•  műanyag és alumínium  
redőnyök és rovarhálók

•  teraszbeépítések

Szabvány méretek raktárról!

Mütermo Kft.
vecsés, vasútállomás

06-70/360-8120, 06-29/357-042   
info@mutermo.hu

-50 %
5-6-7 kamrás profilok,
2 és 3 rétegű üvegezéssel

Legelső üllői  
sportválasztónap 
Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt, aki kíváncsi Üllő 
és környéke aktív sportéletére, 
legyen részese a sportnak ezen 
a napon mindenki! Várjuk az ak-
tív sportolókat és a sportolni vá-
gyókat is, kicsiket és nagyokat. A 
rendezvény célja, hogy a gyer-
mekeknek és a szülőknek se-

gítséget nyújtsunk megismerni 
közelebbről a különböző spor-
tokat, sportolási lehetősége-
ket, valamint felhívni a figyel-
müket kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt a sport- és a szabad-
idős tevékenységek fontosságá-
ra, továbbá az egészség megőr-
zésére.  Szervezők

Menekülés Ócsára
Idén novemberben lesz a legújabb 
kori történelem legdrámaibb üllői 
eseményének hetvenedik évfor-
dulója. Az Üllőt elfoglaló szovjet 
katonai alakulatok parancsnoksá-
ga – a harcok várható elhúzódása 
miatt – elrendelte a község azon-
nali kilakoltatását.
 Az üllőiek többsége Ócsa felé 
menekült, és legtöbben ott is ta-
láltak menedéket.
 Az évforduló alkalmából em-
lékprogramot szeretnénk tar-

tani. Kérjük, aki részt vett a me-
nekülésben, illetve bármilyen 
személyes emléke van vagy csa-
ládtagjaitól, ismerőseitől hal-
lott története, ossza meg velünk, 
hogy minél több ismeret álljon 
rendelkezésünkre az esemény 
megszervezéséhez! Aki szeret-
ne részt venni az emlékprogram 
előkészítésében, szervezésében, 
jelentkezzen a 320-011/128 tele-
fonszámon, segítse e különleges 
próbálkozást! Laza István, szervező

I. Üllői Utcazenész-találkozó
Június 13-án, 17 órai kezdettel 
szervezzük meg városunk köz-
pontjában, a szabadtéri szín-
padnál, közeli tereken és utca-
sarkokon az I. Üllői Utcazenész 
Találkozót. 
 Az egyszerre több helyszí-
nen műfaji kötöttségek nélkül 
zajló produkciók – reményeink 
szerint – páratlan zenei élményt 
nyújtanak majd mind a zenész-
társak, mind a nagyközönség 

körében. A találkozót gitárpár-
baj és össznépi jammelés zárja 
az esti órákban.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a rendezvényre Üllő-
ről, a környező településekről és 
távolabbi helyekről is. 
 A zenészek, zenekarok jelent-
kezését május 30-ig várjuk a Kö-
zösségi Központban: 2225 Üllő, 
Templom tér 3. (Városháza), 320-
011/128.
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Impresszumi

Élet az élet után
R. Kárpáti Péter többrészes is-
meretterjesztő dokumentumfil-
met forgatott a magyarországi 
halálközeli élmények témakö-
rében. 
 A filmsorozatban az orvos-
tudományi és vallási szakértők 
mellett, közéleti szereplők is 
megosztják gondolataikat, vala-
mint a klinikai halál állapotából 
visszatért átélők beszélnek arról, 
hogy  számukra mitől voltak po-
zitívak a halálközeli élmények. 

 Az ismeretterjesztő előadá-
son a filmsorozat részleteinek 
vetítése mellett R. Kár páti Péter 
személyesen is elmeséli forgatás 
közben megélt tapasztalatait, s 
beszélget a közönséggel erről a 
felkavaró és zavarba ejtő,  de lé-
tező jelenségről. 
 A rendezvény május 30-án, 
18 órakor kezdődik a Közösségi 
Házban. A belépő ára: 500 forint.
 V. É.

Fotókiállítás megnyitójára hív-
juk a kedves érdeklődőket júni-
us 6-án 18 órakor a Közösségi 
Központba, ahol Dobos Józsi bá-
csi reánk hagyott képeiből láthat-
nak válogatást. A kiállításon meg-
elevenednek a korabeli kulturális 
közélet fáradhatatlan szervező-
je és alakítója, az ifjú Dobos József 

Magyar Hősök Napja Üllőn

Dobos József fotográfiái

A Magyar Köztársaság Ország-
gyűlése a magyar nemzet soha 
el nem múló hálája jeléül, a ma 
élő és a jövő nemzedékek okulá-
sára, a hősök dicsőségére a 2001. 
évi LXIII. törvény alapján min-
den esztendő május hónapjá-
nak utolsó vasárnapját a Magyar 
Hősök Emlékünnepévé nyilvání-
totta.

 A mindenkori háborúkban el-
esett magyar katonákra, különös 
tekintettel az üllői áldozatokra 
emlékezünk a városközpontban, 
a világháborús emlékművek-
nél 2014. május 25-én, vasárnap 
18 órakor. Adózzunk a hősök-
nek gyertyagyújtással, egy-egy 
szál virággal és a róluk való 
kegyeletteljes emlékezéssel! 

mellett, az ő családja, barátai, ka-
tonacimborái, a legényegylet, a 
dalkör, a színtársulat, a 70-80 év-
vel ezelőtti Üllő, valamint a világ-
háborús katonaemlékek.
 A megnyitóünnepségen fel-
lép a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kó-
rus, a Katolikus Egyház Énekkara 
és a Szín-Játszó-Tér tagjai.

Hirdetés
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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
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Szépen szerepelt a Tori Judo Club négy ver-
senyzője Szlovákiában, a Pezinokban meg-
rendezett jubileumi 25. International 
Students Tournament elnevezésű viadalon.

T öbb ország részvételével 
 – Ro mánia, Csehország, Szlo-
vákia, Ausztria, Magyaror szág 

– zajlott a torna, és versenyzőinknek 
a 425 fős mezőnyben sikerült helyt-
állniuk.
 A lányok mezőnyében 44 ki-
logrammban Becskeházi Kata az 
1-2 évvel idősebb lányok között 
egy vereséggel és 3 bravúros 
győzelemmel, sorrendben ma-
gyar, szlovák és egy cseh ellenfél 
legyőzésével harcolta ki a bronz-
érmet. 
 Ezután a serdülő korcsoport 
következett. A 38 kilogrammos 
súlycsoportban két tehetséges 
tanítványunk indult, titkon nagy 
reményekkel. Varga Gábor erő-
nyerőként kezdett és egy szlo-
vák meg egy cseh ellenfelét is 
legyőzte, és a döntőbe jutott, 
ahol az ellenfelével szemben vé-
gül alulmaradva a második he-
lyezést érte el. Benczik Árpád a 
másik ágon erőnyerőként kez-

dett, utána szlovák ellenfelét 
ipponnal győzte le. Döntőbe 
jutásért a későbbi súlycsoport 
győztessel szemben maradt 
alul, így a bronzéremért kellett 
megküzdenie, amit 5 másod-
perc alatt meg is nyert. A 73 kilo-
grammosok között Marosi Bence 
sajnos nem hozta a legjobb for-
máját, így ötödik helyezést ért el.
 Tanítványainknak gratulálunk, 
büszkék vagyunk rájuk és az elért 
eredményeikre.
 Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Üllő önkormányzatának, 
az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola vezetőségének a folya-
matos edzéslehetőség biztosí-
tását.
 Edzéseink: Árpád Fejedelem 
Általános Iskola kedd és péntek: 
18 órától 19 óráig. 
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! Elérhetőségünk: 06-
20/432-5421.

Papp Erzsébet és Csík Attila

Dzsúdosok 
sikeres 
szereplése 
külföldön



Akciós árak május 12-től 24-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

Sertészsír 
ömlesztett 

kb. 20 kg
Ft/kg

399,-Hajdú 
kolbász

Ft/kg

899,-

Bőrös 
comb

Ft/kg

899,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

490,-

Pulykanyak

Ft/kg

590,- Pecsenye-
kacsa gyf.

Ft/kg

Grill
micshús

900 g
Ft/db

1250,-Baromfi-
párizsi

Ft/kg

399,-

Pulyka-
medál

Ft/kg

899,-

Liba
bőrös háj

Ft/kg

590,- Kacsa-
zúza gyf.

Ft/kg

799,-

Marha-
lábszár

gyf.
Ft/kg

1490,-Csirkemell 
csontos

Ft/kg

899,- Sertés-
comb

Ft/kg

990,-

Sertés
hátsó

csülök
Ft/kg

899,-Hosszú-
karaj

Ft/kg

1090,-

650,-



2225 Üllő, Pesti út 282. Tel.: 29/620-600,
Fax: 29/620-602, Mobil: 30/277-0209, www.axial.hu

Ahhoz, hogy a mezőgazdaság egyre növekvő igé-
nyeinek meg tudjunk felelni, a bálakötöző anya-
gok fejlesztése sem állhat meg.

Műszaki tanácsadásunkkal közösen gondosko-
dunk arról, hogy az általunk ajánlott termékek 
az Önök legmagasabb elvárásainak is megfelel-
jenek. 

Kínálatunkban megtalál minden bálázóhoz meg-
felelő hálót, zsineget és fóliát. 

Vállaljuk mindenféle kivitelű és méretű

hidraulikatömlő javítását
rövid határidővel, akár azonnal is!

KERTÉSZETI, ERDÉSZETI
kisgépek és segédanyagok

széles választéka.

HIDRAULIKA-
ÉS MOSÓTÖMLŐ

GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS

Keresse területi képviselőnket és kérje ajánlatunkat!


