
Ünnepeljük együtt 
augusztus 20-át!

Üllő város önkormányzatának lapja • 2014 augusztus • XXIV. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Nyári fejlesztések

A nyár folyamán is szá-
mos felújítást és új beruhá-

zást hajtanak végre a vá-
rosban. Őszre elkészülhet a 
bölcsőde, megújul a vasút-
hoz vezető gyalogoshíd, az 
utak kátyúzása is elkészül 
és a Pitypang óvoda fűtés-

rendszerét is korszerűsí-
tik. A Sport téren szabadté-
ri kondipark épül. Részletek 

a belső oldalakon. 

  

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ebben az évben is nagyszabá-
sú rendezvénnyel ünnepli a vá-
ros az egyik legrégebbi magyar 
ünnepnapot: Szent István ki-
rály és a keresztény magyar ál-
lam alapításának napját. Idén 
is színes programokkal, zené-
vel, tánccal, mulatsággal vár-
ják az érdeklődőket. 

Programok részletesen  
a 2. oldalon

Megújul  
a bölcsőde

Folyamatban 
lévő felújítások

Önkormányzati 
választások

A zajvédelem 
szabályozása

Ötödik  
Haver Kupa

Gútay  
Károlyra

emlékezünk

Üllő Vezér 
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3Üllői Házunk táján

Ősztől megújult  
bölcsőde várja a kicsiket
Októberre elkészülhet a Baba-
rózsa Bölcsőde kapacitásbővíté-
se – tudtuk meg Gombai László-
tól, a kivitelezést végző Thermik 
Plus Kft. ügyvezető igazgató-
jától. A több mint 127 millió fo-
rintból megvalósuló beruhá-
zás eredményeként a korábban 
48 gyermek befogadására alkal-
mas intézményben ősztől 72 gyer-
mek gondozására lesz lehetőség.

Az üllői Thermik Plus Kft. tavaly decem
berben írta alá az önkormányzattal a 
vállalkozási szerződést, a munkát pe

dig idén februárban kezdte el a kft. A cég fő 
profilja ugyan továbbra is az épületgépésze
ti kivitelezés, üzemeltetés és karbantartás, de 
mint megtudtuk Gombai Lászlótól, a számuk
ra kedves partnerek kérésére hasonló beru
házásokat is elvégeznek. A bölcsőde átalakí
tását generálvállalkozóként végzi a Thermik, 
a munkálatok egyes részeit önerőből valósít
ják meg, de vannak olyan munkafolyamatok, 
melyeket alvállalkozók bevonásával hajtanak 
végre. Utóbbi esetekben fontos szempont 
volt, hogy amit lehet helyi vállalkozókra bíz
zanak – szögezte le az igazgató.
 A beruházás két részből áll: a meglé
vő épület felújításából és az új bővítmény 

megépítéséből. A homlokza
ti részt eredeti állapotában kell 
meghagyni, azon csak javítások 
végezhetők. 
 – Az épület vizesedése mi
att az egyik legfontosabb fe
ladat az aljzat és a falak szige
telése volt – mesélte Gombai 
László, amit részben lemezbe
ütéses technológiával, részben 
pedig injektálással oldottak 
meg.
 A régi cserepek megőrzése 
mellett megújul az első épület
rész tetőszerkezete, a bővítmény 
tetőtere pedig részlegesen be
épül. Itt kapnak helyet a kiszolgálóhelyisé
gek: kazánház, mosoda és dolgozói öltözők 
költöznek a felső szintre. 
 A bővítmény földszintjén alakítják ki az új 
konyhát, öltözőket, pelenkázókat és itt lesz a 
két új, tágas, világos csoportszoba is. 
 A hátsó kertben épül egy külső vizesblokk 
és egy játéktároló, melyeket a bölcsőde és az 
óvoda közösen használ majd – tudtuk meg. 
Az épület két irányból lesz megközelíthető, 
a belső teret pedig elválasztják, így külön vi
zes helyiséget használhatnak az óvodások és 
a bölcsődések.
 A hátsó udvarrész is teljes felújításon 
megy keresztül: homokozók, gumiburkola
tos játszóhelyek és zöldfelületek kerülnek ki
alakításra az intézmény katolikus templom 
mögött levő területén. 

 A személyi bejáró az épület jobb ol
dalán lesz, hátul kap helyet a személyze
titechnikai bejárat, ahol a konyhát lehet 
megközelíteni. 
 A belső területen egy, míg a bölcsőde 
előtt az árok részleges befedésével hat par
kolót alakítanak ki. 
 A fejlesztés során az épület energetikai 
korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetett 
a Thermik Plus Kft.: a falak 10 centiméter vas
tagságú szigetelést kapnak, az épület fűté
sét energiatakarékos kondenzációs kazán
nal oldják meg, a vizet pedig gázkazánnal és 
napkollektorral egyaránt lehet melegíteni. 
 A kivitelezés határideje a szerződés sze
rint október, de Gombai László elárulta, már 
valamivel korábban végezhetnek a mun
kákkal. Varga Norbert

Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testülete június 26-án tar-
totta a nyári szünet előtti utolsó ülését, amelyen döntés szüle-
tett az Üllői Polgármesteri Hivatal, illetve az  Üllő Város Humán 
Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Kö-
zös Igazgatású Intézmény alapító okiratának módosításáról.

Ülésteremből jelentjük

A képviselőtestület közbeszerzési eljá
rás kiírásáról döntött az orvosi ügye
letre vonatkozóan. 

 A testület a külterületi erdőket és szán
tókat érintő illegális szemétlerakás és ter
mény, valamint fatolvajlás visszaszorítása 
érdekében az érintett ingatlantulajdonosok 
egyetértésével a földutak kulccsal nyitható, 
lakattal ellátott sorompóval történő lezárá
sáról is döntést hozott.

 A városvezetők döntése értelmében el
bontásra került a Liszt Ferenc utcában talál
ható fahíd, s a területen megépítenek egy új 
csőátereszt – derült ki a testületi ülésen.
 Sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről 
is döntött a testület, mely alapján a követke
ző utcákban kerülnek kihelyezésre a táblák: 
Pávay Vajna utca, Gyár utca, Malom utca, Ho
mok utca (Zöldfa utcától a Vörösmarty utcáig), 
Vörösmarty utca (Pesti úttól egészen az Öreg

szőlő utcáig), Széchenyi utca, Damjanich utca, 
Öregszőlő utca, Deák Ferenc utca, Kistemető 
utca (Pávay Vajna utcától a Szegfű utcáig).
 Döntés született a művelődési ház nagy és 
kistermének burkolatcseréjéről, illetve a Faisko
la utcai óvoda fűtésrendszerének felújításáról. 
 A Sport téren épülhet meg a Basic Kondipark. 
A beruházás lebonyolításával az Üllői Városfej
lesztő Kft.t bízta meg a képviselőtestület.
 Kihirdette a városvezetés a 2014. évi helyi 
ösztöndíjpályázatot, melyre a pályázók már 
megküldték a tanulmányi eredményeiket 
tartalmazó anyagokat, melyeket az augusz
tusi ülésen bírálnak el a képviselők.
 Bővebb információt és a határozatok hát
terét tartalmazó testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyveit Üllő város honlapjáról (www.
ullo.hu) tölthetik le. Almási Adrienn, ügyintéző
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4 ÜllőiHázunk táján

Hirdetés

A jelenleg is zajló munkák vé-
geztével a vasútállomásnál 
levő gyalogoshíd, újabb útfe-
lületek és az intézmények fű-
tésrendszere is megújul.

Folyamatban lévő felújítások

A vasútállomásról a Sport tér felé egy 
gyalogoshídon keresztül lehet közle
kedni, melynek állapota igen lerom

lott, veszélyessé vált. A fa szerkezetű híd 
gerendái és burkoló deszkái elkorhadtak, 
alapozása megsüllyedt. A képviselőtestü
let döntött arról, hogy a hídszerkezetet fel
újítja és megrendelte az engedélyezési terv 
elkészítését. A tervekhez a vízügyi hatósá
goknak is hozzá kellett járulni.
 A kiviteli terveknek megfelelően egy tar
tós vasbeton szerkezetű, viacolor burkolatú, 
horganyzott acélkorlátokkal ellátott átjá
ró épülhet fel. A mederfal mindkét oldalon 
betonburkolattal lesz megerősítve.
 A képviselőtestület a legjobb árajánla
tot adó Handyman Build Kft.t bízta meg a 
régi bontásával és az új híd megépítésével. 
A kivitelezési munkálatok elkezdődtek és 
várhatóan augusztus első felében fejeződ
nek be.
 A felújítási munkálatokkal, hosszú évek
re megoldódik a biztonságos átjárás a pa
tak felett, megkönnyítve a vasúton túl lakó 
polgárok gyalogos közlekedését.

Utak felújítása

A folyamatban lévő kátyúzások, illetve a 
szikkasztóárkok és útpadkák karbantartá
sai mellett felújításra kerül a Sportliget la
kóparkban lévő Dóra Sándor és a városköz
pont közelébe lévő Csillag utca burkolata is.
 A Dóra Sándor utcában a kátyúzások 
után az útfelületet profilozzák, tömörítik. 
Az így stabilizált útfelületre mart aszfaltot 
terítenek, majd bitumenes felületi emulzi

óval zárják le. Ezzel 
a technológiával fo
lyamatos karbantar
tás és vízelvezetés 
mellett – hosszú idő
szakra – stabil útfe
lület alakul ki.
 A Kistemető utca 
felé eső társasház 
előtt egy víznyelő ke
rül kialakításra, így az 
út alá fektetett cső 
segítségével a szem
ben lévő árokba lesz 
elvezetve, illetve szik
kasztva az esőzések 
során az épület előtt 
összegyűlt víz. A munkálatok várhatóan au
gusztus első hetében fejeződnek be, melyet 
az ÉPGÉP 2002 Kft. végez.
 A Csillag utca felújítása során, a tervek 
szerint 5 m széles, 56 centiméter vastag
ságú aszfaltréteg kerül a megerősített út
alapra, melyet mindkét oldalról útszegély 
zár le.
 Felújításra kerül még az útpadka és víz
szikkasztó árok, továbbá az útcsatlakozá
soknál a csapadékvízátvezető csatorna is.
 Az útburkolat kialakítása után bizton
ságos parkolási lehetőség nyílik a közel
ben lévő közösségi ház rendezvényei során 
és tehermentesíti a városközpontban lévő 
Hableány bolt előtti forgalmat is.

Fűtéskorszerűsítés

Az intézményeinkben folyamatosan töre
kedtünk arra, hogy a régi – 90es évek ele
jén szerelt – kazánokat lecseréljük korszerű, 
üzembiztos és energiatakarékos kazánok
ra, ezzel együtt pedig több helyen a fűtési 
rendszer korszerűsítésére is sor került.
 Ebben az évben a Pitypang óvoda régi 
épületében az igen rossz és kevésbé biz
tonságos fűtési rendszert újítjuk fel. A gáz

szerelést, a gáztervezést és a kéménysze
relést, amely szükséges a kazáncseréhez, 
szakképzett, engedéllyel rendelkező kivite
lező – helyi vállalkozó, míg a fűtési oldal fel
újítását, a radiátorok cseréjét pedig a város
gondnokság szakembere végzi.
 A kivitelezési munkálatok folyamatban 
vannak, várhatóan augusztus közepéig ké
szülnek el. A felújítás során egy korszerű, 
energiatakarékos, jól szabályozható fűtési 
rendszer alakul ki.
 A munka végeztével pedig szinte az ösz
szes intézményünkben korszerű és takaré
kos fűtési rendszer működik majd. (A kö
vetkező években javasolt még a 2008ban 
felújított Gyöngyvirág téri óvoda fűtési 
rendszerének felülvizsgálata is.)
 Az eddigi tapasztalok és a gázfogyasz
tás összehasonlítás alapján, kondenzációs 
kazán beépítésével és fűtésrendszer felújí
tásával igen komoly energiatakarékosság 
érhető el.
 A fentiekben leírt felújítások fedezetei 
az idei költségvetésben szerepeltek, össze
gük az útkarbantartásokkal együtt megha
ladja a bruttó 26 millió forintot.

Kiss Tibor, Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondoskodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
biztonságáról!
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

A vasútállomáshoz vezető gyalogoshídÙ
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5Üllői Körkérdés

Bántja a szemünket, a bögyünkben van, sérti az 
igazságérzetünket, vagy egyszerűen csak idegesít 
bennünket, de eddig nem adódott alkalom, hogy 
szóvá tegyük – sokunkban élnek ilyen érzések. 

Mi az, amit szívesen 
szóvá tenne, de még 
nem volt rá alkalma?

Zsigár Jánosné

Debreczeni József

Őri Zoltán

Gyarmati Zoltánné

Mészöly Gábor és Mészöly Me-
linda

Mi most megpróbáltuk 
megteremteni az alkal
mat, amikor azzal az 

ajánlattal szólítottuk meg az ül
lői járókelőket, hogy a helyi új
ság hasábjain tolmácsoljuk az 
általuk elmondott sérelmet, pa
naszt, a joggal kifogásolható je
lenséget, netán mulasztást. Nem 
volt szükség unszolásra, min
denki tartogatott magában vala
mit, amit most megkönnyebbül
ten elmondott nekünk.
 Mindjárt elsőre egy drá
mai helyzettel kellett szembe
sülnünk, amikor Zsigár János-
néval kezdtünk beszélgetni, 
aki – amint elmesélte – a más
fél éve meghalt férjétől rá ma
radt rokkantkocsival a temető
ben járt, ahol jól kisírta magát, 
s most éppen hazafelé tart. A 
gyászon kívül is van oka a sírás
ra, derült ki, hiszen 28 ezer fo
rintos rokkantsági nyugdíjból 
kellene megélnie, ami képtelen
ség. Két hete már a villanyára
mot is kikapcsolták nála – tudtuk 
meg. Hatvankét éves, de bármi
lyen könnyű munkát elvállalna, 
legyen az akár utcasöprés vagy 
a Civil Központ által kínált tevé
kenység, csak valami többletjö
vedelemhez jusson – kesergett. 
Nem mondta ő még soha sem
milyen munkára, hogy jaj, nem 
bírom, hiszen amíg a kovács
mesterségben dolgozó férje élt, 
együtt jártak piacozni az általa 
készített szerszámokkal: kapák
kal, ásókkal, fejszékkel. A nyele
zett, beékelt szerszámokat ol
csón adták, ami ha nem is sok, de 
biztos jövedelmet jelentett. A 62 
évesen elhunyt Zsigár János ha
lála után azonban a gyerekek a 
kovácsműhelyt felszámolták, el
adogatták. Most pedig, bárhová 

is megy az asszony segítségért, 
általában azt a választ kapja: hi
szen hét gyereket nevelt fel, kér
jen segítséget tőlük!
 Igen ám, csakhogy a gyere
keknek is gyerekeik lettek azóta, 
és ők széttárják a kezüket: „anyu, 
hiszen te egyedül vagy, mi meg 
tizedmagunkkal még nehezeb
ben!” Így aztán Zsigárné számára 
nem marad más, mint a munka és 
a segítség hiányát felpanaszolni.
 Derűs arcú, vidáman dudo
rászó biciklist állítottunk meg 
az után, és nem hagyhattuk szó 
nélkül, mennyire ritka jelenség 
a hozzá hasonló vidám járókelő 
manapság, a gondterhelten si
ető emberek közt. Debreczeni 
József elnevette magát a meg
jegyzésünk hallatán, majd kö
zölte, hogy ő szerencsére alap
járaton ilyen, s akármilyen baja 
is van, dúdolva vagy fütyörészve 
járja az útját.
 Amely ezúttal például az ön
kormányzathoz vezetett. Azt 
szerette volna megtudni, ugyan 
ki tervezte az állomás túlolda
lán most épülő gyalogos hi
dat. Mert aki tervezte, az szerin
te nem gondolt a nagy vizekre, 
amik pedig újabban egyáltalán 
nem mennek ritkaságszámba.
 Ennek előtte a csapadékvíz 
az árok teljes szélességében el
folyhatott, most azonban a szé
pen kirakott támfalak, a százas 
betongyűrű csak megakasztja 
a csapadékvíz elfolyását. Azt is 
szerette volna szóvá tenni, hogy 
nem ártana rendszeresen gon
doskodni az árok takarításáról 
sem, még mielőtt a dzsungel
ként burjánzó növényzet miatt 
bajok lesznek. 
 Őri Zoltán kapásból vála
szolta, hogy neki a járdák álla

potával van a legtöbb baja, a 
gyalogjárók ugyanis a város
központtól kívül eső részeken 
gödrösek, töredezettek, rossz 
állapotúak. Amikor a felkötött 
karjára utalva az iránt érdeklőd
tünk, hogy a sérülését is valami 
ilyesminek köszönhetie, nem
mel válaszolt, mondván: nem 
esett el egyik kátyúban sem, 
sőt, ő inkább kocsival közlekedő 
ember, de azért a járdák állapo
tát is észreveszi, és ha már alka
lom adódott, hogy ezt szóvá te
gye, hát nem hagyja ki.
 Gyarmati Zoltánné egy 
csöpp nyi lányka társaságában 
járta a városközpontot. Ami
kor megállítottuk őket nem so
káig gondolkodtak a kérdé
sen, hogy mit tennének szóvá. 
Gyarmatiné az orvosi rende
lő állapotát kifogásolta. Amint 
megjegyezte, a centrum kiala
kítása során a rendelő korsze
rűsítésére is áldozhattak vol
na némi pénzt. De a működése 
is hagy maga után kívánniva
lót jócskán – tette hozzá. Mert 
nehézkes Üllőn orvos elé ke
rülni. Időpontot kérni sem egy
szerű, viszont aki ezt nem teszi 
meg, órákat is várakozhat, mire 
bejut – mondta, bár elismerte, 
hogy ez nem csak helyi problé
ma, az egészségügyben szinte 
mindenütt ezzel szembesülnek 
a betegek.
 Következő, a fiatal korosz
tályhoz tartozó megszólítottunk 
nem vállalta sem a nevét, sem 
az arcát a válaszához – megér
tettük, hiszen számolnia kel
lett a következményekkel –, de 
amit mondott, nem hagyhatjuk 
szó nélkül. Üllőn legalább tíz he
lyen árulnak kábítószert, ez köz
tudott, de senki nem emel szót 
ellene – mondta. Jó lenne, ha az 
üllői rendőrök is odafigyelnének 
erre a jelenségre és véget vetné
nek neki – osztotta meg velünk a 
reményét.
 Mészöly Gábor és Mészöly 
Melinda szeretnek Üllőn élni – 
derült ki – és nincs is különösebb 
szóvá tenni valójuk. Hacsaknem 
az, hogy hiányoznak a bicikliutak. 
Meg, hogy az utak állapota is 
hagy maga után kívánnivalókat. 
Amúgy minden rendben – véle
kedtek, és nekik köszönhetően 
egy derűsen mosolygó fiatal csa
lád látványával (és fotójával) fe
jezhettük be aznap a kérdezős
ködést. K. Zs.
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Magyarország köztársasági elnö
ke október 12re tűzte ki az ön
kormányzati választást, amikor a 

választópolgárok a polgármesterek, önkor
mányzati képviselők és megyei képviselők 
személyéről döntenek.
 Azt a választópolgárt, aki legkésőbb au
gusztus 15én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja augusztus 25éig.
 Aki augusztus 15ét követően kerül a te
lepülés szavazóköri névjegyzékébe, az érte
sítőt a helyi választási irodától kapja meg.
 Az, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy 
azt elveszíti, a választási irodától (2225 Üllő, 
Templom tér 3.)  új értesítőt igényelhet. (Az 
értesítő bemutatása nem feltétele a szava
zásnak, de megkönnyíti a szavazatszámláló 
bizottság munkáját!)
 A helyi önkormányzati képviselők és pol
gármesterek választásán a választópolgár 
lakóhelyén vagy – átjelentkezéssel – beje
lentett tartózkodási helyén választhat.
 Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az 
a választópolgár nyújthatja be, akinek a vá
lasztás kitűzését megelőzően legalább har
minc nappal (legkésőbb 2014. június 23ig) 
létesített tartózkodási helyének érvényessé
ge legalább 2014. október 12éig tart.
 Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, 
valamint az átjelentkezésre irányuló kére

lem visszavonásának a választás kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazást megelőző 
második napon (október 10én) 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
 Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de egészségi álla
pota, fogyatékossága illetve fogva tartása 
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiség
be, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti 
kérelmet október 10én 16 óráig a választási 
irodához lehet benyújtani.
 A szavazás napján mozgóurnát már csak 
a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni, 
mely kérelemnek a szavazás napján legké
sőbb 15 óráig be kell érkeznie.
 Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza
vazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
 A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választó
jogának gyakorlása érdekében: Brailleírás
sal készült értesítő megküldése, könnyített 
formában megírt tájékoztató anyag meg
küldése, Brailleírással ellátott szavazósab
lon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során, akadálymen
tes szavazóhelyiség alkalmazása.
 Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 
óráig, kizárólag személyesen – a korábbi vá
lasztások alkalmával megszokott módon 

– érvényes személyi okmányok bemutatá
sa mellett a választópolgár lakóhelye, illet
ve átjelentkezéssel történő szavazás esetén 
a tartózkodási helye szerinti szavazókör
ben lehet. A szavazókör sorszáma és címe 
a névjegyzékbe történő felvételről szóló ér

tesítőn szerepel. (A választókerületek kiala
kítását és a szavazókörök címét tartalmazó 
határozat a www.ullo.hu weboldalról a Vá
lasztás 2014/Önkormányzati választás me
nüpontban érhető el.)  

Jelöltek

Településünkön a polgármesteri tisztség 
mellett, 8 egyéni és 3 kompenzációs listás 
képviselői mandátum szerezhető meg.  
 Egyéni választókerületi képviselőjelölt az 
lehet, akit az adott választókerület választó
polgárainak legalább 1 százaléka, polgár
mesterjelölt az, akit  legalább 300 választó
polgár jelöltnek ajánlott.
 Az egyéni választókerületi jelölt, vala
mint a polgármesterjelölt állításához szük
séges ajánlások konkrét számát – központi 
névjegyzék 2014. augusztus 15i adatai alap
ján – legkésőbb 2014. augusztus 18ig álla
pítják meg.
 Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az 
ajánlóívet a független jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár, illetve a jelölő 
szervezet a választási irodától igényelheti. 
(Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy lis
tát kíván állítani, a választás kitűzését kö
vetően jelölő szervezetként be kell jelen
teni a területi választási bizottságnál vagy 
a Nemzeti Választási Bizottságnál! A jelö
lő szervezetet a képviseletére jogosult sze
mély jelentheti be.)
 A választási iroda az igénylését köve
tően haladéktalanul, de legkorábban au
gusztus 25én átadja az igénylő részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A 
választási iroda valamennyi ajánlóívet sor
számmal, valamint hitelesítő bélyegzőle
nyomattal lát el.
 Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki 
a választáson a választókerületben válasz
tójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell 
vezetni az ajánlást adó választópolgár ne
vét, személyi azonosítóját, magyarországi 
lakcímét, valamint az anyja nevét. Az aján
lóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg 
aláírja.

Fontos tudnivalók 
az önkormányzati 
választásról
Október 12-én kerül sor az önkor-
mányzati valamint a nemzetisé-
gi önkormányzati választásokra.

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. szeptember 17. 9.00–17.00

Pontos válasz 
– jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával? Vállalkozást indítana?
Táppénz-, GYES-, nyugdíjproblémája van? Válik vagy családi 
jogi kérdése van? Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi tanácsadás az 
alábbi területeken: munkajog • társadalombiztosítás • társasá-
gi jog (cégjog)• közigazgatási jog • családi jog • pénzügyi és adójog.
Továbbra is vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat 
ingyenesen Pest megye kijelölt településein a projekt zárásáig! 
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu
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 Egy választópolgár több jelöltet is ajánl
hat. Egy választópolgár egy jelöltet csak 
egy ajánlással támogathat, a további aján
lásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonha
tó vissza.
 Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy 
feltünteti nevét és aláírását.
 A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell 
bejelenteni a helyi választási bizottságnál. 
A független jelöltként indulni szándéko
zó választópolgár, illetve a jelöltet állítani 
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezé
sére bocsátott összes ajánlóívet köteles át
adni a választási irodának a jelölt bejelen
tésére rendelkezésre álló határidőben. E 
kötelezettség elmu
lasztása esetén a je
lölt nyilvántartás
ba vételére illetékes 
választási bizottság 
hivatalból eljárva 
bírságot szab ki. A 
bírság összege min
den be nem nyújtott 
ajánlóív után 10 000 
forint. Nem szabha
tó ki bírság a legké
sőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre 
álló határidő elteltét követő napon benyúj
tott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
 A jelölt bejelentésének időtartama: au
gusztus 25től szeptember 8ig.
 Kompenzációs listát az a jelölő szerve
zet állíthat, amely a település egyéni vá
lasztókerületeinek több mint felében jelöl
tet állított.
 A kompenzációs listát a helyi választási 
bizottság veszi nyilvántartásba. A lista be
jelentésének határideje: szeptember 9.

Nemzetiségi önkormányzati 
választással kapcsolatos  
fontosabb tudnivalók
A nemzetiségi önkormányzatok megválasz
tására is október 12én kerül sor. A telepü
lési nemzetiségi önkormányzati képvise
lők választását ki kell tűzni, ha a településen 
az adott nemzetiséghez tartozó személyek 
száma – a legutolsó népszámlálásnak az 
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó 
kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás alapján 

– a 25 főt elkéri.
 Ennek megfelelően a Nemzeti Választá
si Bizottság településünkön kitűzte a német, 
a roma és a román nemzetiségi önkormány
zati képviselők választását. A megválasztha
tó képviselők száma 3 fő. E választáson az 
választható, aki a nemzetiségi névjegyzék
ben szerepel.
 A települési nemzetiségi önkormányza
ti képviselő jelöléséhez a nemzetiségi név
jegyzékben a választás kitűzésének napján 
szereplő választópolgárok 5 százalékának, 
de legalább 5 választópolgár ajánlása szük
séges.

 Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az aján
lóív a választási irodától igényelhető a vá
lasztás kitűzését követően.
 A választási iroda az igénylést követően 
haladéktalanul, de legkorábban augusztus 
25én átadja az igénylő részére az általa igé
nyelt mennyiségű ajánlóívet.
 A választási iroda – az ajánlóív átadásá
val egyidejűleg – ingyenesen átadja a je
lölő szervezet számára a névjegyzékben 
nemzetiségi választópolgáraként szereplő 
polgárok nevét és lakcímét. A nemzetiségi 
választópolgáraként az adatátadást követő
en névjegyzékbe vett polgárok adatait tar
talmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő 
szervezet szeptember 7én, illetve szept
ember 28án igényelheti. Az adatszolgálta
tás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, 
valamint közvetlen politikai kampány cél
jára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás 
adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát 
állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás 
napján köteles megsemmisíteni és az erről 
készült jegyzőkönyvet három napon belül 
köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő 
választási irodának. E kötelezettség elmu
lasztása esetén a választási iroda bírságot 
szabhat ki.
 A települési nemzetiségi önkormányzati 
jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyil
vántartásba.
 A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. 
augusztus 25.–2014. szeptember 8.
 A választást akkor lehet megtartani, ha 
legalább annyi jelölt van, mint a megvá
lasztható képviselők száma. A választásra 

– valamennyi nemzetiség vonatkozásában – 
az Üllői Árpád fejedelem Általános Iskolá
ban (Üllő, Malom u 1.)  kialakított nemzetisé
gi szavazókörben kerül sor.

Elérhetőségek 
kérdések esetére
Tisztelt választópolgárok! Kérem kísérjék fi
gyelemmel a www.valasztas.hu oldalon 
megjelenő híreket, információkat valamint 
a www.ullo.hu weboldal Választás 2014/ön
kormányzati választás menüpont alatt köz
zétett tájékoztatásainkat.
 Ezen túlmenően a helyi választási iro
da munkatársaitól is kérhető felvilágosí
tás személyesen munkaidőben, vagy az 
alábbi elérhetőségeken: polgármeste
ri hivatal, 2225 Üllő, Templom tér 3. Tel.: 
29/320011/105 mellék: Földváriné dr. 
Kürthy Krisztina HVI vezető, Virág Andrea 
HVIvezetőhelyettes), 29/320011/108 mel
lék: Lazáné Széll Éva névjegyzékkel kapcso
latos kérdések, átjelentkezés, mozgó urna 
iránti kérelmek. 29/320011/147 mellék: 
Almási Adrienn, technikai információk. 
Fax.: 29/521930. Email: titkarsag@ullo.hu,  
jegyzo@ullo.hu.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője

Patkányirtás

Ezúton tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy csalók járják a várost. Az-
zal keresik fel a lakosokat, hogy az 
ELMŰ képviseletében járnak el és dí-
jakat próbálnak beszedni. Az egyik 
ilyen alkalommal egy idős házaspár-
tól nagy összegű készpénzt tulajdoní-
tottak el.
 Kérjük legyenek óvatosak! nfo

Csalók járják a várost!

Az önkormányzat 
képviselőtestü
lete továbbra is 
részt vállal a ma
gánterületeken 
történő rágcsá
lóirtásban.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy 
a NéDu Kkt. szakemberei szeptember 12–
13–14én, majd szeptember 26–27–28án 
végeznek patkányirtást a város belterüle
tén. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 
2014. október 10én végzik el.
 Azokon az ingatlanokon biztosítjuk ezt 
a szolgáltatást, ahol nagymértékben elsza
porodtak a patkányok és amelyekről be
jelentés érkezett a polgármesteri hivatal
hoz személyesen, a hatosagiiroda@ullo.
hu email címre, vagy a 29/320011 telefon
szám 100as mellékére.
 A cég már több éve végzi nálunk te
vékenységét, a szakemberek jól ismerik a 
veszélyeztetett területeket. A helyszínen 
a gázmester dönt az irtás szükségességé
ről és csak indokolt esetben helyez ki csa
létket.
 Kérjük a megértésüket és fogadják 
meg a szakember tanácsát a rágcsálók el
szaporodásának megakadályozása érde
kében. Számítunk segítő együttműködé
sükre!

Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

„A 2014. január 4-én kelt dr. Balázs 
Lászlóra ( felperes) vonatkozó Facebook- 
bejegyzésemben valótlan tartalmú ál-
lításaimmal megsértettem jó hírnevét. 
Ezért elnézését kérem.”

Vörös István

Nyilvános 
bocsánatkérés

Magyarország 
köztársasági 
elnöke októ-

ber 12-re tűz-
te ki az ön-

kormányzati 
választást
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A zajvédelem Üllői 
szabályozásáról
Az elmúlt években, jellemzően a nyári időszakban számos la-
kossági panasz érkezett a polgármesteri hivatalhoz a környe-
zeti zajjal kapcsolatosan. Ezek kisebb részt a zajos kerti mun-
kákkal, nagyobbrészt a családi rendezvényekkel kapcsolatosak 
és sokan panaszkodtak a hangos udvari zenehallgatásra.

A környezet védelmének általános sza
bályairól szóló központi jogszabá
lyokban csak a mindennapi, állandó 

zajterhelés határértékei kerültek meghatá
rozásra, hatályuk nem terjed ki a közterüle
ti rendezvényekre sem az eseti, relatíve rövid 
időt érintő zajterhelést kiváltó eseményekre. 
A fenti kérdésekben, a helyi zaj és rezgésvé
delem kialakítására a települési önkormány
zatnak van szabályozási lehetősége.
 Ezzel a felhatalmazással élve Üllő képvi
selőtestülete megalkotta a zajvédelem he
lyi szabályozásáról szóló rendeletét, mely jú
lius 25én lépett hatályba.
 Az önkormányzat feladata az eseti, rö
vid ideig tartó nagy zajjal járó és magánte
rületen folytatott tevékenységekkel kap
csolatosan a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megalkotása, így a lakosság 
nyugalma, pihenésének biztosítása érdeké
ben szabályozottá válik többek közt a nagy 
zajjal járó építési, bontási tevékenység, kerti 
munkálatok végzése, vendéglátó egységek 
tevékenysége. 
 A rendelet hatálya Üllő város közigaz
gatási területén zajkibocsátással járó köz
területi rendezvényre, sport és szabadidős 
létesítmények területén szabadtéri rendez
vények hangosító berendezéseire, vendég

látó egységek teraszán, kerthelyiségében 
üzemeltetett hangosító berendezésre, ma
gánszemélyek háztartási tevékenységére, pi
rotechnikai termékek alkalmazására terjed ki. 
Nem tartoznak a hatálya alá például az állami, 
önkormányzati rendezvények.

A lakosság széles körét 
érintő főbb szabályok 
A közterületi rendezvény hangosító beren
dezései üzemeltetéséhez a továbbiakban a 
települési jegyzőtől engedélyt kell kérni és 
azok 8 és 22 óra között pénteken, szomba
ton és a munkaszüneti napokat megelőző 
napon 8 és 24 óra között üzemelhetnek. 
 Sport és szabadidős létesítmények terü
letén szabadtéri rendezvény hangosító be
rendezései pénteken, szombaton és munka
szüneti napokat megelőző napon 8 és 24 óra 
között, további napokon 8 és 22 óra között 
üzemeltethetők. 
 Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyi
ségében hangosító berendezés 8 és 22 óra 
között üzemeltethető. 
 Magánszemélyek háztartási tevékeny
sége – zajjal járó motoros vagy elektromos 
fűnyírás, motoros favágás, köszörülés, kerti 
traktorozás, építési, bontási munkálatok, ki

véve az azonnali hiba és kárelhárítási tevé
kenységet – szombaton 9 és 18 óra között, 
vasárnap és ünnepnapon 9 és 12 óra között, 
egyéb napokon 7 és 20 óra között végezhető.
 Magántulajdonú ingatlan udvarán han
gosító berendezést – ide tartozik a rádió, bár
mely hangszóró vagy műsorforrás – mun
kanapon 9 és 20 óra között, szombaton, 
vasárnap és ünnepnapokon 10 és 22 óra kö
zött lehet üzemeltetni úgy, hogy az ne za
varja a lakókörnyezetben élők nyugalmát.  
Zajt keltő pirotechnikai terméket 10 óra és 22 
óra között lehet felhasználni, alkalmanként 
legfeljebb 30 percig terjedő időtartamban. 
 A jogszabályban foglaltak megsértése 
miatt tett panaszra a hatóság a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza
bályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint zaj
védelmi eljárást folytat le. Ha az eljárás során 
bebizonyosodik a jogsértés a hatóság a fo
kozatosság elvét betartva először felhívja a 
jogsértőt, hogy hagyjon fel ezzel a magatar
tásával, ennek eredménytelensége esetén 
közigazgatási bírság kiszabásával „kikény
szeríthető” a jogkövető magatartás. 
 A hatósági zajvédelmi eljárás hosszadal
mas folyamat a törvény szerinti eljárási és 
teljesítési határidőkkel, így nem alkalmas az 
általában késő este, vagy hétvégén előálló 
probléma azonnali kezelésére. Ezekben az 
esetekben továbbra is a rendőrhatóságnak 
kell jelezni a csendháborítást, melynek rend
védelmi hatáskörénél, tekintélyénél, folya
matos szolgálat ellátásánál fogva hatékony 
intézkedési lehetősége van a lakosok nyu
galmának biztosítására. 
 Reményeink szerint az önkormányza
ti rendelet hatása hosszabb távon, a szem
léletformálás révén lesz érzékelhető, amikor 
minden lakónk tekintettel lesz a szomszédai 
és a környezetében élők nyugalmára is. A 
rendelet teljes szövege hamarosan elérhető 
lesz a www.ullo.hu honlapon.

Ladányi Ágnes, polgármesteri hivatal,  
hatósági irodavezető

A vers szeretete
Az Üllői Hírmondó egyik hölgy olvasójának 
versek szeretetéből fakadó gondolatait sze
retnénk tolmácsolni. Lovass Jánosné Erzsike 
néni arra buzdít olvasson verseket aki csak 
teheti, s lelje örömét a költészet csodáiban. 
Ezúton is jó egészséget kívánunk Erzsike 
néninek. 
 „A vers az érzelmi élet zenéje. Költőink 
gazdag tárháza táplálja lelkünket a versek 
szépségével. Minden alkalomra találhatunk 
verset. Örömben és bánatban egyaránt 
szólhat hozzánk. Szeretettel emlékezzünk 
meg költőinkről, akik el nem múló alkotása
ikkal felejthetetlenné tették magukat!
 Élő költőinkre sok áldást kívánunk és ké
rünk. Termést, többet, százszorosat.

 Szeressük a verset és találjunk örömet 
benne!
 Költészet, hála neked, amiért kísérő
mül szegődtél hosszú éveken át, hála ne
ked, hogy miközben én zsugorodom egyre 
jobban össze, lelkemet melengeti az örök 
vers tápláló öröme. A költészet lényegét jól 
szimbolizálja Arany János A vígasztaló című 
verse, melyből a következő részlet is szár
mazik:
 „Mi a tűzhely rideg háznak/Mi a fészek 
kis madárnak/Mi a harmat szomjú gyep
re/Mi a balzsam égő sebre/Mi a lámpa sö
tét éjben/Mi az árnyék forró délben/S mire 
nincs szó nincsen képzet;/Az vagy nekem 
óh költészet” Lejegyezte: Lovass Jánosné, Erzsike néni

Hetven éve történt 
– menekülés Ócsára
Az évforduló alkalmából emléknapot szer
vezünk november 16án.
 Ehhez kérem azok segítségét, akik emlé
keznek a 70 éve történtekre, a kilakoltatásra, 
a menekülésre, az Ócsán vagy másutt töltött 
hónapokra.
 Tudom, sok a fájdalmas emlék, mégis ké
rem, segítsenek, hogy minél többet meg
tudjunk a történtekről, és – az utókornak pél
dát adva, hálánkat is kifejezve a menedéket 
adóknak – méltóképpen megemlékezhes
sünk a 70. évfordulón!
 Tisztelettel várom segítségüket: Laza Ist-
ván, szervező, városháza, Közösségi Központ. 
Tel.: 320011/128, vagy 0620/9126186.
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Lakossági kezdeményezés-
re tovább fejlesztjük Üllőt. 

A város hagyományaihoz híven, az önkormányzat képvi-
selő-testülete döntésének köszönhetően Üllő Város Hu-
mán Szolgáltató Központja (HSZK) az idén is megszer-
vezte a nyári napközit. Az ehhez szükséges helyet az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában biztosították.

Kondipark épül

Nyári napközi

Sokan kerestek meg minket a közel
múltban, hogy szeretnék, ha Üllőn is 
lenne úgynevezett „felnőtt játszótér”, 

más néven szabadtéri kondipark, ahol egy 
új formában tölthetik hasznosan a fiatalok a 
szabadidejüket. Az országban már számos 
helyen található ilyen létesítmény.
 A beruházást az Üllői Városfejlesztő Kft. 
bonyolítja, a finanszírozó pedig Üllő vá
ros önkormányzata. A parkban hat darab 
többfunkciós eszközt helyezünk el, ame
lyek minden izomcsoport erősítésére, sőt 
nyújtására is alkalmasak és lehetővé teszik 
a rendszeres, aktív testmozgást.
 A kondipark kialakításánál fontos szem
pont volt, hogy olyan övezetben épüljön, 
ahol a legszélesebb körben tudja a lakos
ság használni, valamint már meglevő játszó
tér mellett létesüljön, így minden korosztály 
számára – a kétévestől a százévesig – spor
tolási és játéklehetőséget tudjon biztosítani.
 A „felnőtt játszótereket” azoknak is szán
juk, akiknek nincs módjuk rendszeresen fizet

ni az edzőtermek bérletéért, de szeretnénk 
kicsalogatni a szabadba a fiatalokat is a szá
mítógépeik elől.
 Persze nem csak a fiatal korosztálynak 
szánjuk a létesítményt, a berendezések pre
venciós és rehabilitációs célokra egyaránt 
használhatók, így az idősebb generáció szá
mára is ajánlható. Természetesen életkortól 
és fizikai állapottól függ, hogy kinek milyen 
gép használata előnyös, de mindenki köny
nyen kiválaszthatja a számára legmegfele
lőbb típust. A kondiparkkal kiegészült ját
szótér a teljes család számára biztosítani 
tudja a közös mozgás és játék örömét.
 A kondipark kialakítását Üllő önkor
mányzata finanszírozza, a megépítése pe
dig 2,5 millió forintba kerül.
 Első lépésben egy ilyen létesítmény ke
rül kialakításra a Liszt Ferenc utcai Sport té
ren, de ha kellő sikere lesz a lakosság köré
ben, akkor a jövőben szeretnénk a város 
másik részén is létrehozni hasonlót.
 A park átadása augusztus 15én pénte
ken 15 órakor lesz, melyre minden érdeklő
dőt szeretettel várunk!

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgatója

A napközi június 30án indult és au
gusztus 15vel ér véget.
 A HSZK már hetekkel előbb fel

bolydult, és ez a mai napig is tart, hiszen a 
programok egy része még mindig szerve
zés alatt van. Mindenki nagy izgalommal 
szervezte, illetve szervezi a saját napközis 
hetét.
 A célunk, hogy olyan színvonalas nyá
ri programot kínáljunk, hogy a szülők ne 
a munkahelyi szabadságolások kényszer
helyzete miatt, hanem szívesen írassák be 
ide gyermekeiket.
 A gyerekek nagyon élvezik a programo
kat. Megjegyezzük, hogy a táborban dol
gozók is – legalább erre az időre belőlünk 
is kibújhat a gyermek.
 Igyekszünk olyan programokat kitalálni 
a gyermekek számára, amelyek lekötik őket, 
és játékos módon megmutatják nekik a sza
badidejük eltöltésének hasznos módját is.

 Nagyon sok segítséget kaptunk önkor
mányzati keretekből, például nagyon él
vezik a szociális bizottság döntésének kö
szönhetően vásárolt trambulin használatát. 
De ide tartozik, hogy a képviselőtestület 
biztosítja – a tábor költségei mellett – min
den nap a gyermekek számára a gyümöl
csöket, zöldségeket is.
 A célkorosztály 712 éves. A programok 
mellett figyelmet fordítunk a pihenésre, fel
töltődésre is, például ebéd után a gyerekek 
csendes pihenőt tartanak.
 A programok között szerepel a népi ha
gyományok megismerése, ápolása, a családi 
életre, az egészséges életmódra és a mentá
lis egészségre való nevelés, valamint áldo
zattá válás megelőzésére irányuló szakmai 
jellegű témák is.
 A programok lebonyolításában, illetve 
önálló programjával nagy segítségünkre 
voltak az Üllői Önkéntes Tűzoltóság képvi

selői, az OgreTeam Kutyaiskola és a Mono
ri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szak
emberei. Munkájukért ezúton is köszönetet 
mondunk.
 Kissné Szabó Katalin polgármester is meg
látogatta a táborban lévő gyermekeket, és ő 
is úgy látta, hogy nagyon jól érzik magukat.
 Reméljük, hogy programjainkkal színe

sebbé és izgalma
sabbá tesszük a nyári 
szünetet és a szülők
nek is valós segítsé
get tudunk nyújtani 
azáltal, hogy gyer
mekeiket felügyelet 
mellett, biztonság
ban tudhatják. Nem 
csak a rászorulók, 
hanem az átlag ke
resettel rendelkező 
családok gyermekeit 
is szeretettel várjuk a 
napközibe, hiszen 
az önkormányza
ti támogatásnak kö
szönhetően csak az 

étkezésért kell fizetni, így a gyermekek nyári 
táboroztatása nem ró aránytalanul nagy ter
het a szülőkre, családokra.
 A rászoruló gyermekek pedig az iskola
kezdés alkalmával be tudnak számolni társa
iknak arról, hogy milyen programokon vet
tek részt. Gazsi Csaba, HSZK- igazgató

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a lakosság részére a városi sport-
csarnokban. A szolgáltatás igény-
bevételéhez előzetes bejelentkezés 
szükséges a következő telefonszámok 
valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 
Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: szeptember 8., 
október 6., november 3., december 1.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr ta-
nácsadása minden alkalommal 9 órá-
tól 11 óráig tart. 
 
 Dr. Szikora Gábor: augusztus 26. 
(16 órától 18 óráig), szeptember 23. 
(16 órától 18 óráig), október 28. (15 
órától 17 óráig), november 25. (14 
órától 16 óráig), december 16. 
(14 órától 16 óráig). nfo

Ügyvédi tanácsadás 
a sportcsarnokban

A célkorosz-
tály 7-12 éves. 
A programok 
mellett figyel-

met fordítunk 
a pihenésre, 

feltöltődésre is 
például ebéd 
után a gyere-

kek csendes pi-
henőt tartanak.
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Hatvan évvel ezelőtt vehette át diplomáját Mikulás Józsefné. Eb-
ből az alkalomból június 4-én az üllői pedagógusnap keretében 
gyémántdiploma kitüntetésben részesítették az üllői tanítónőt. 

Gyémántdiplomás pedagógus

Hirdetés

Manapság egyre ritkább, hogy va
laki ugyanazon a pályán dolgoz
zon le egy emberöltőt. Mindenki 

hallott már kényszerből vagy önszántából 
szakmát váltó emberekről, akik a maga
sabb bér, a kedvezőbb munkafeltételek, 
a szívükhöz közelebb álló szakma és so
rolhatnánk, mi minden egyéb oknál fog
va döntöttek a váltás mellett. Hogy Miku-
lás Józsefné azok táborába tartozhat, akik 
egy életen át ugyanazt a munkát végez
ték amit pályájuk elején választottak, leg
inkább annak köszönhető, hogy szeretet
tel s örömmel látta el vállalt hivatását, a 
tanítást. S hogy így volt, az még most is ki
cseng szavai mögül, mikor múltidéző han
gulatban emlegeti fel hosszú és tartalmas 
pályája legszebb pillanatait.
 Mikulás Józsefné – vagy amint a legtöb
ben szólították – Ica néni 1954ben vég
zett tanulmányaival Budapesten, a Vendel 
utcai tanítóképzőben. Az iskola jogutódját 
a Leövey Klára Gimnáziumot még ma is a 
fővárosi elit iskolák között tartják számon. 
 – Ebben az iskolában egy nagyon híres 
kórusunk volt – meséli Mikulás Józsefné – 

és olyan szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy Kodály Zoltán, aki a kórusunk név
adója volt, többször is eljött hozzánk pró
bálni, mert minden évben tartottunk egy 
hangversenyt a zeneakadémián, ahol a ta
nár úr vezényelt minket. Azóta is őrzöm a 
fényképét a polcomon és szeretettel gon
dolok rá, mert nagyon sokat köszönhet
tünk neki.
 Zene iránti vonzódása már egészen fi
atalon, gyerekkorában kialakult, köszön
hetően rajongásig szeretett édesapjának. 
Mellette csak boldog lehetett az ember 

– meséli –, hiszen állandóan énekelt, min
dig jó kedve volt.
 Mikulás Józsefné élete elmondása sze
rint mindig változatosan alakult. Három
szor ment férjhez, gyermekei apja első fér
je, Torma Sándor volt. Második házasságát 
Kriskó Jánossal kötötte. Mellette több he
lyen is megfordult: éltek Pilisen és Mendén 
is, utóbbi településen a művelődési ház 
igazgatója is volt néhány éven át. 
 Egyik legkedvesebb emléke a sok közül 

– meséli – amikor egy francia eszperantis
ta társaság felkérte, tartson Franciaország

ban egy Kodálymódszerre épülő bemuta
tóórát. Az előadásnak nagy sikere volt, száz 
tanító és egy amerikai újságíró kísérte fi
gyelemmel Mikulás Józsefné bemutatóját, 
melynek a híre a tengeren túlra is eljutott. 
 Tanítói pályáján mindig arra töreke
dett, hogy gyerekekhez szeretettel szól
jon, s mindig valami újat mutasson. A gye
rekek megérzik, ha szeretettel közelítenek 
feléjük, s egészen másként viselkednek, ha 
érzik a bizalmat – mondta –, ennek is kö
szönhető, hogy nem nagyon akadtak fe
gyelmezési gondjaim. Varga Norbert
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Száz éve született és húsz év-
vel ezelőtt ment el közülünk 
Gútay Károly (1914–1994), azaz 
Karcsi bácsi. Ugyanazon a na-
pon született, mint amikor el-
temettük: augusztus 18-án. 

In memoriam Gútay Károly 

Felvidéki magyarként Zsi gár don lát
ta meg a napvilágot, mindig büszkén 
emlegette származását, s hogy 1849. 

június 16án itt ütközött meg a magyar se
reg második hadteste a császári negyedik 
hadtesttel. (A magyar csapatokat ugyanaz 
az Asbóth Lajos ezredes vezette, aki 1849. 
április 8–9én Üllőt foglalta el, még alezre
desként.)
 Tanítói diplomát szerzett Érsekújváron, 
tanított a Csallóköz egyik iskolájában, majd 
a második világháború után 1946ban a 
magyarszlovák lakosságcserével – mond
hatni inkább kitelepítéssel – az anyaország
ba került. Üllőn telepedett le feleségével, 
Baranyai Adél szakoktatóval, s ekkor szüle
tett meg fia, szintén Károly 1953ban.
 Szinte azonnal bekapcsolódott az üllői 
közéletbe: a különböző egyesületek meg
szüntetésével, illetve összevonásával létre
hozott Szabad Művelődési Intézmény első 
elnöke lett (1946–48), s közben az üllői re

formátus iskola tanítója. Az államosítás után 
(1948) 1956ig az iskola szakos tanára, 1954
ben pedig egyetemi végzettséget szerzett 
matematikakémia szakon.
 A Monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola tanára 
1956tól 1976ig, majd később igazgató
helyettese. Az iskolateremtő Oláh István 
mellett neki volt a legnagyobb szerepe 
az intézmény főépületének létrehozásá
ban, az iskola profiljának kialakításában, a 
tárgyi feltételek megteremtésében. Az is
kola esti tagozatának vezetője a gimnázi
um munkára nevelési kísérletének irányí
tója, amiről a Kossuthdíjas Kovács András 
játékfilmet rendezett Staféta címmel, így 
országosan is ismertté tette Karcsi bácsi 
alakját.

 Első felesége 1968ban halt meg, 1971
ben újra nősült, 1974ben nyugdíjba vo
nult. Munkája azonban csak a gimnázi
umban ért véget, mert 1976tól visszatért 
tanítani az üllői énekzene tagozatos isko
lába. Bár korábban főleg matematikát taní
tott – a gimnáziumban is – most a kémiata
nításnak lett a gazdája. Életerőtől duzzadó, 
piros pozsgás, bajuszos arcát, humorát, 
atyai bölcsességét, diákjai szerették, él
vezték.
 Közéleti ember is volt, nem csak az isko
lai munkából vette ki a részét: a választások
nál bizottsági elnök, illetve 1978. február 18
tól az Üllői Sport Egyesület elnöke, 1979től 
elnökhelyettese volt. 
 Második általános iskolai pályája 1976
tól 1992ig tartott, 78 éves koráig. Élete volt 
az iskolai munka, s a gyengébb tanulók fel
zárkóztatása.
 Ezután már nem sokáig élvezte az életet: 
alig két évvel később 1994. augusztus 18án 
temettük Üllőn, a református temetőben. 
Nagyon sok tanítványa, kortársa, barátja, is
merőse – nem csak Üllőről, Monorról, sőt 
a környező településekről is – kísérte utol
só útjára. A kisebbségi sorsban megedzett 
magyarsága, embersége, munkaszeretete 
örök példaként marad meg azok emlékeze
tében, akik tisztelték, szerették. Sokan van
nak, vagyunk ilyenek. Fehér László

Hirdetés
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Az elmúlt évtizedben gyermekek tucatjai érkeztek a hittanos táborainkba. Az idén nyáron, júni-
us végén egy üllői és mendei gyermekekből álló csapat ismét birtokba vette a börzsönyi falucs-
ka, Diósjenő plébániáját. Örömmel láttuk az új arcokat, a régiek pedig barátsággal fordultak ki-
sebb, fiatalabb, újabb társaikhoz. Már az első napon igazi közösségként álltak ki egymásért, a 
megfáradtaknak segítettek csomagjaik cipelésében, közben pedig beavatták egymást az el-
múlt táborok történeteibe, hogy mennyi fantasztikus programon lehet itt részt venni.

Híradás a nyári táborokból, 
avagy egyházközségi híreink

A hét során megismerkedtünk Diósje
nő nevezetességeivel, illetve több 
mozgásos programban volt részünk: 

jártunk a hegyekben erdei kiránduláson, a 
szomszéd település, Nógrád várát is meg
másztuk. Egészen Vácig vonatoztunk, ahol 
strandoltunk, illetve a bazilikában is jártunk. 
A táborlakók lelkesen vettek részt a krea
tív programokon is. A héten lehetőség nyílt 
nyakláncot készíteni, kavicsot festeni és sok 
egyéb kézműves foglalkozáson megcsillog
tatni a fantáziánkat.
 A tábor sokszínűségéhez hozzátarto
zott, hogy a test és a lélek építése egyen
súlyban volt. Nagy örömmel vettük, hogy a 
szentmiséken sokan szerettek volna olvas
ni, ministrálni. A fiúk már kora reggel azért 
versenyeztek, hogy ki segédkezhessen a 
szentmisénél. Ezt olyan komolyan vették, 
hogy képesek voltak akár a templomig fut
ni. Reméljük persze, hogy ez nem csak a 
diósjenői hétre korlátozódik, hanem vasár
naponként is egyre több gyermeket látha
tunk majd ministrálni, a kisénekkarban éne
kelni, felolvasni a templomban.
 Miután pénteken hazatértek a kishitta
nosok, a nagyobbak váltották őket Diósje
nőn. Színes, élményekben gazdag, progra
mokkal teli hetet tudhatnak maguk mögött 
az ifjúsági hittanosok is. Az ő nyaralásuk 
után következett még egy programunk.
 Immár hagyománnyá vált, hogy augusz
tus első napjaiban újra gyermekzsivajtól 
hangos az üllői plébánia. Idén sem volt ez 
másként, elérkezett a napközis tábor ideje. 
Nézzünk néhány statisztikai adatot: öröm
mel láttuk, hogy a hét előrehaladtával egy

re több gyerek jelent meg a plébánián és 
vett részt a programokon. Volt olyan nap, 
ahol több mint hatvanan vettünk részt, de 
a létszám 50 fő alá sosem kúszott.
 „Ebbe a táborba nagyon sokan jelent
keztek, így nem is csoda, hogy ez a tábor 
nagyszerű volt. Ráadásul a Williams tévé
ben is benne voltunk” – mondta egy gyer
mek. A hét folyamán több napot a tábor
helyen voltunk ahol rengeteg kézműves 
foglalkozás várt ránk: lufimadár, békaki
rály, hernyókészítés, különböző festések, 
karkötő és ablakdíszkészítés, gyöngyvasa
lás… Hétfőn szentmisét tartott nekünk Kor
nél atya, rózsafüzért 
is imádkoztunk a 
templomban. Szer
dán a sportcsarnok
ban jártunk, ahol 
nagyon szoros küz
delem volt a csa
patok között. Dél
után megérkeztek 
a várva várt tűzol
tók is, akik bemu
tatták az autójukat, 
felszereléseiket. Le
hetőség volt sporto
lásra, focizásra, asz
taliteniszezésre is. 
Csütörtökön a bicik
litúra következett, 
ami igen kalandosra sikeredett az előző 
napi eső miatt. Dóramajor felé vették az 
irányt a kerekesek, ahol megnézték a lova
kat, a szarvasmarhákat, játszottak, verse
nyeztek, számháborúztak a résztvevők. A 

nagy kirándulás után hazamentünk és alig 
vártuk a következő napot.
 A templomhoz kapcsolódóan lehetősé
gük nyílt a gyermekeknek hitük megélésé
re, elmélyítésre, imádságra, lelkük építésé
re. A hét zárásaként mindenki elmondhatta, 
leírhatta, hogy érezte magát. Néhány idéze
tet olvashatnak a hét történéseiről ifjú szer
kesztőink tollából: „Ami a legjobban tet
szett, az a rózsafüzér volt, a templomtorony 
megmászása illetve az orgonán való játszás. 
Ja, és a sok sütemény, gyümölcs, amivel a 
templomba járó nénik megleptek minket”.
 „Jól éreztem magam, máskor is jönnék 
szívesen. A szervezők nagyon jól kitalálták 
a programokat, így a tábor 5 napja nagy
szerű volt.” „Sok köszönettel tartozunk Kor
nél atyának, de elsősorban a Jóistennek. 
Ezt csak úgy tehetjük meg, hogy rendsze
resen megyünk a szentmisére.”
 Úgy gondolom, hogy nem sikerülhetett 
volna ez a hét ilyen jól, ha nincsenek azok 
az emberek, akik segítették munkánkat. Itt 
szeretném megköszönni az önzetlen fel
ajánlásokat, munkákat, segítségeket, ami
vel a táborok sikerességéhez hozzájárultak.
 A sok mosolygós arc, s csillogó tekintet 
arról árulkodik, hogy tartalmas, esemény
dús, örömgazdag tábor részesei voltunk 
mindannyian, szervezők, gyermekek egy
aránt. Minden tábor más és más, de mindig 
örömmel gondolunk vissza az együtt töltött 
napokra, a kapott ajándékokra, kegyelmekre, 
amelyek beépülnek lelkünkbe, emlékeinkbe.
 Reméljük, jövőre még többen részesei 
lehetnek ennek az élménynek!

Mihályiné Gavallér Orsolya

Trianon Üllőn
A nemzeti összetartozás napjára, Trianon év
fordulójára június 6án emlékeztünk – már új 
helyszínen, a zeneiskola előtt a régi feszület 
tövében. 
 Trianon nem egy egyszeri történeti ese
mény, nem egy történelmi hely, évszám. Tri
anon több ennél, szimbólum, nemzetvesz
tésünk szimbóluma. Egy hosszú történelmi 

folyamatnak csak egyik, de sorsdöntő ál
lomása. Nemzetvesztésünk sorozata talán 
még Kazárföldön kezdődött, mielőtt né
pünk államot alapított volna Európa köze
pén, és talán még most is tart Európa közepé
ről az EU peremére sodródva. A szétszóratás 
másokat megedzett, szoros egységbe for
rasztott. Abban bízhatunk, hogy szétszag
gatásunk valójában erősíteni fogja a nemzet 
összetartozását, ezért a nemzeti összetarto
zás napja Trianon évfordulója. 

 A megemlékezés szereplői voltak Akai 
Gabriella, Béresné Fazekas Etelka, Dobos Lász-
ló, Jámbor Barbara, Horváth András, Ollé Ist-
ván, Pánya Beatrix, Szalai Bence, Piricz János, 
Plutzer Gábor, versmondók és zenészek, kü
lönböző korosztályok képviselői az óvodás
tól a nyugdíjasig.
 A nap díszvendége, az emlékbeszédet 
tartó dr. Szűcs Lajos volt, országgyűlési kép
viselőnk.  

Kondás Imre

A sok mosoly-
gós arc, s csil-
logó tekintet 
arról árulko-
dik, hogy tar-

talmas, ese-
ménydús, 

örömgazdag 
tábor része-
sei voltunk 

mindannyian.
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Hirdetés

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   

Kettős ünnep a katolikus 
egyházközségben
Május 25-én, vasárnap templo-
munkba érkezett dr. Beer Miklós 
püspök úr, hogy megáldja a ta-
valyi év során külsőleg felújított 
üllői istenházát, és kiszolgáltas-
sa tizenöt felnőtt hittestvérünk 
számára a bérmálás szentségét.

Városunk lakói már értesülhettek róla, 
hogy tizenkét esztendővel ezelőtt 
nagyszabású templomfelújításba kezd

tünk, melynek során ez a kiemelkedő jelen
tőségű, műemlék jellegű épület, őseinktől 
örökölt közös kincsünk szép lassan megújult 
belülről. Az elmúlt évben fogtunk bele a 
templom külsejének méltó rendbetételéhez, 
mivel a legutolsó, 1986os falfestést követő
en nem kis idő telt el, aminek következtében 
a vakolat több helyen már szemmel láthatóan 
rossz állapotban volt. A sárga színre festett ré
teget le kellett csiszolni, hogy a szükséges fal
javítások után megkaphassa azt a színt, ame
lyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
előírt falkutatás az eredeti, vagy ahhoz na
gyon hasonló színként jelölt meg. Ezzel egy
idejűleg, több hónapos küzdelemmel más 
szakrestaurátori munkákat és egyéb műem
lékvédelmi feladatokat is elvégeztettünk, így 
templomunk immár eredeti szépségében ra
gyog, s ad helyet imádságainknak, közösségi 
együttlétünknek, szentmiséinknek, szentség
imádásainknak, egyszóval szolgálja továbbra 
is a Mindenható Isten dicsőségét és mindany
nyiunk lelki javát.
 A hívek nagy izgalommal várták ezt a na
pot, hiszen már többször találkozhattunk az 
elmúlt években itt Üllőn is püspök atyánk
kal különböző ünnepi alkalmakkor, s mind

annyiszor tapasztalhattuk, hogy egy rendkí
vüli egyéniség vezeti egyházmegyénket. Az 
ünnepség a templom bejáratánál kezdődött, 
ahol a hívek koszorúja várta, majd vette körül 
a főpásztort. „Ó, mily 
félelemmel tiszteljük 
ezt a helyet! Ez az Is
ten háza és kapuja a 
mennynek” – szólt 
a bevezető zsoltár
ének, majd a püspök 
atya gondolatait 
hallhattuk. Utalt arra, 
hogy bár a restaurá
lás állami és uniós támogatás híján, csupán 
helyi erőből valósult meg, mégis egész Euró
pa büszke lehet erre a szépen felújított épü
letre, amelyet aztán megáldott.

 Ezután vonultunk be a templomba, ahol 
kezdetét vette az ünnepélyes szentmise. 
Főpásztorunk közvetlen szavai, tanítása, 
bérmálkozóink elkötelezettsége, az ének
kar közreműködése emlékezetes ünnepet 
varázsoltak a jelenlévők számára.
 „Boldogok, akik a te házadban laknak 
Uram, örökkön örökké dicsérhetnek Téged” – 
olvashatjuk a 84. zsoltárban. És valóban, vala
mennyien, közösségben Istennel és egymás
sal, szívünkből fakadó örömmel adhattunk 
hálát a Jóistennek, hogy ilyen csodálatosan 
szép és felújított templomban ünnepelhet
jük a Szentlélek ajándékainak kiáradását a 
bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor, 
hiszen mit is érne önmagában egy gyönyörű 
épület, ha az üresen tátongana, ha nem len
ne benne hitből fakadó élet. Mezei Zsófia

Egész Európa 
büszke lehet 

erre a szépen 
felújított  
épületre

Amit kínálunk:
•  magas kereseti lehetőség,
•  ingyenes szakmai továbbképzés,
•  rugalmas időbeosztás.

Nálunk a munkatárs érték!

Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik
•  érettségivel (diploma előny),
•  számítógépes ismeretekkel,
•  önállóan képes dolgozni.

Hosszú 
távra 2 fő 

munkatársat 
keresünk.

Önéletrajzot  
ide várjuk:  

allas2@citromail.hu
Tel.: 06-20/957-67-68



Ajánló14 Üllői

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 Gyógy-
szertár: 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)

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

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános 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: 29/320-023
Pedagógiai szakszol-
gálat: 29/321-904 
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

Falugazdász
Szita András 
06-30/354-7270
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Üllőn az idén is: 
Zenés nyári esték

Szeretettel köszöntöm önöket a Me-
cénás Művészeti Klub elnökeként, au-
gusztus 20-i ünnepségünk alkalmából. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is sze-
retném meghívni a művészet iránt ér-
deklődőket képzőművészeti, kézműves 
és kézimunka-kiállításunkra. Ez alka-
lommal kistérségünkben élő művész-
társainkat is meghívtuk, hogy mutat-
kozzanak be alkotásaikkal.
 A rendezvényen a 70 év feletti üllői 
lakosokat is várjuk egy kis vendégség-
gel, hogy elbeszélgessünk az elmúlt és 
jelen üllői események történéseiről.
 Várjuk Önöket 10 óra 30-kor kezdő-
dő megnyitónkon a polgármesteri hi-
vatal udvarán, a kiállítási területen. 
Lesz tombolaárusítás is, melynek 15 
órakor lesz a sorsolása. Támogatónk a 
polgármesteri hivatal.

Nagyné Kékedy Ibolya

Önt is várják augusz- 
tus 20-án a Mecénások!

Már javában zajlik Üllőn a Közösségi Köz
pont által rendezett koncertsorozat a város
központ szabadtéri színpadán és az előtte ki
alakított, teátrum jellegű nézőtéren.
 A zenés programokon dzsessz, rock, 
blues, country és popzenét játszó zeneka
rok váltják egymást és teszik hangulatossá a 
nyári estéket.
 A rendezvénysorozat az első alkalommal 
rendezett Üllői Utcazenész Találkozóval kez
dődött, amelyen 15 előadó, illetve zenekar 
szórakoztatta a közönséget a városközpont 
23 helyszínén folyamatosan.
 Ezt követően a Dinoszaurusz Band, majd 
a The Jookers zenekar és Laza Bálint, az üllői 
zeneiskola tanáraiból alakult Jazz Bond ze
nekar és a Kecskemétről érkezett társulat, az 
Anastacia Tribute Band koncertezett.
 A folytatásban is minden második pénte
ken, este 7kor kezdődnek a rendezvények: 
augusztus 22én Bluesjárat és a Deephlux al
ternatív zenekar játszik, melyeknek üllői tag

jait is üdvözölhetjük Bóta Zsolt és Végh Balázs 
személyében.
 A sorozat  – reményeink szerint – egy fe
lejthetetlen koncerttel zárul.
 Szeptember 5én a világ számos váro
sában, többek között Liverpoolban is nagy 
sikert aratott magyar banda, a BlackBirds 
Beatles emlékzenekar Beatles és a 60as 
évek címmel adja elő retró koncertműsorát.
 A koncertek szünetében az Üllőn is mű
ködő moderntánccsoportok, a Mirabell, a 
Gamedance és a Starlight Dance Company 
teszik látványosabbá a programot.
 A szabadtéri rendezvényen a részvétel in
gyenes. Ülőhelyet korlátozott számban biz
tosítunk, és helyfoglalási lehetőség is van a 
Zsálya Bisztró teraszán.
 Szeretettel várjuk Üllő minden zeneked
velő lakosát és vendégét a hangulatos nyár
esti koncertekre! Laza István

Szaniszló Tibor üllői fotográfus kiállításá
nak ad otthont a városháza szeptember 5. 
és 25. között. 
 Szaniszló Tibor első fényképezőgépére 
még 1973an tett szert – tudtuk meg web
oldalát böngészve –, 2011óta pedig tag
ja a The Royal Photographic Societynek, 
azaz a NagyBritanniában székelő Királyi 
Fotográfiai Társaságnak. 
 – A gyermek és kamaszkori fényké
pezések után az építkezés, gyermekneve
lés nem engedett sok időt a hobbinak. A 

Fotókiállítás Apróhirdetéscsaládi események, 
utazások, nyaralá
sok fényképezése 
mellett elmaradt a 
kreatív és csak élve
zetből kattintgatás. 
Ahogyan gyerme

keim cseperednek lassan újra visszatérek 
a régi kedvteléshez – vallja magáról az Ül
lői Fotóklub alapító tagja internetes olda
lán olvasható önéletrajzában. 
 A kiállítás megnyitója szeptember 5én, 
pénteken 18 órakor lesz a közösségi köz
pontban (Üllő, Templom tér 3., városháza) 
melyre mindenkit szeretettel várnak. varga

Szerezze be nyáron, olcsón száraz tűzifá
ját! Akác hasított 2400 Ft/q, tölgy hasított 
2400 Ft/q szállítással együtt. 
Érd.: 0620/2901288

52 éves kétgyermekes hölgy gyermek
felügyeletet vállal. Érd: 0630/9836458 

Hamarosan nyíló ázsiai étterembe 
keleti kultúrában jártas szakácsot 
keresünk kitűnő feltételekkel. 
Tel.: 0620/9650809 
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Sokáig kerestük a megfelelő időpontot, hogy 
a május 24i sportválasztó napunkat méltón 
tudjuk befejezni. Sajnos a kedvezőtlen időjá
rás miatt a sportnap estéjén nem volt lehető
ség a Harcosok éjszakájának elnevezett ese
ményt lebonyolítani. Ezért augusztus első 
napját megcélozva, nagy munkába kezdtünk 
és újra összecsődítettük a környék legjobb 
harcosait, hogy végre bemutatkozhassanak 
az üllői nagyközönségnek. Mindig azt mond
ják, hogy az első benyomás a legfontosabb, 

ami ebben az esetben is igaz volt. 
Ugyanis ilyen jellegű, ehhez ha
sonló rendezvényt, szabadtéri 
programot még nem láthattak ül
lőn. Ezért is volt óriási az érdeklő
dés, kíváncsiság a lakosok részé
ről. Este 8 óra után szinte egy tűt 
nem lehetett leejteni a városköz
pontban a Zsálya bisztró terasza 
mellett a bokszring környékén.
  A Tori Judo Klub jóvoltából 
fantasztikus dzsúdó mérkőzé

sekkel kezdtük az estét, melyet az üllői muay 
thai harcosok és a vecsési karatésok követ
tek. Amellett, hogy a bokszringet a vecsési 
boksz klub rendelkezésünkre bocsátotta, kül
dött vele egy tucat tehetséges sportolót is, 
akik látványos öklözést mutattak be a nézők
nek. Az este folyamán volt még önvédelmi, 
kravmagabemutató, láthattuk mester és ta
nítványa összecsapását. A gyengébbik nem is 
kesztyűt húzott, hogy bebizonyítsa a kötelek 
között is a férfiak fölé tud kerekedni. A küz

Harcosok éjszakája

Sokan dolgoztunk azon, hogy az ötödik 
Haver Kupa jól sikerüljön: Dienes András, 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub, az Ül

lői Árpád Fejedelem Általános Iskola és dr. Bar-
na Tibor igazgató, Mokos Balázs, Boda Béla, Jó-
nás Csaba, Berczi Norbert, az Üllői Polgárőrség 
tagjai és Benkó Sándor, Botlik Bence, Tőke Ger-
gely, Harmadik Típusú Félidő és Jászter Zoltán, 
Tóth-Angyal János (TAJ), Fehér Gábor, Gőbölős 
Sándor, Viczkó Ferenc, Virágh József, Erős Lász-
ló, Horváth György, Fenyvesi Szabolcs, Ma-
gyar Tamás, Farkas Tamás, Kovács Imre „Kokó”, 
Csetneki Klára, Vas István, Bambach Lajos, 
Bambach Ádám, Börcsök Péter, Börcsök Zoltán, 
Tóth Richárd, Tóth Kristóf, Tóth Lóránd, Szula 
Ádám, Gara György, Ü.S.S., Szanova Apartma
nok, Williams TV.

 A műsorvezetők az Animal Cannibals ze
nekar tagjai voltak, a Football Factor pe
dig saját sátorral volt jelen. Közel 1 000 000 
forint értékben kaptak vásárlási utalványt 
a résztvevők ajándékok, díjak formájá
ban! A csapat ok idén is kaptak kézi graví
rozású ajándéktárgyakat. A 2014es Haver 
Kupa közös „tárgya” idén egy nagyméretű 
focilabdababzsák volt, amit a résztvevők alá
írásukkal láthattak el. A tombolajátékon 30 
ajándék került kisorsolásra.
 Városunk polgármestere, Kissné Szabó Ka-
talin adta át a gyerekeknek és a nőknek a dí
jakat, több mint 200 érem kiosztása nem kis 
feladat volt, köszönet érte!
 A gyerekfoci U7, U9, U11 korosztályok
ban zajlott. Az Üllői DSE csapatai mel
lett, korosztályonként eltérően, a követke
ző csapatok jöttek el hozzánk: Gyáli Lurkó, 
Gyáli BKSE, Monor, Rákosmente, Felsőpa
kony. A gyerekek mindegyike érmet és Ha
vercsokit kapott, az edzőik pedig egyegy 

vásárlási utalványt a Football Factor fel
ajánlásából.
 Az I. Haver Női Strandfoci Kupa csinos 
hölgyeket, jó meccseket és kitűnő megol
dásokat nyújtott az üllői focibarátoknak. 
A végeredmény a hölgyeknél: 1. MA10, 2. 
WiszKirályÜllő, 3. Monor, 4. Csepel, 5. Péteri, 
6. NagykőrösKinizsi, 7. DabasGyón, 8. PMI JV 
Girls. Gólkirály: Koncz Bernadett „Picur” (Péte
ri). Legjobb játékos: Hornyák Klaudia (Dabas
Gyón). Legjobb kapus: Balovics Réka (Csepel).
 A kupa férfi mezőnyében a következő 
végeredmény született: 1. Dányi KSK, 2. Má
tyás Pince, 3. Üllői Apukák, 4. Chivas Regal, 5. 
Pucér Maraton, 6. Rákosmente Apukák, 7. R1, 
8. Ugyanazok, 9. Csütörtök, 10. AEK FC, 11. 
Trakció Válogatott, 12. Dini SE majd Mono
ri Apukák, Flamingó, Spártaiak, Paulo, Ajax 
Hungary, VegyS, Bénye, PMI JV Boys, Partizán, 
Gyáli Lurkó (Apukák), Drink Team, Elverton, 
Üllői ÁFÁI, Sportbarátok, Páskom, Inflazio.
 Gólkirály: Hunya Krisztián (Üllői Apukák), 
Molnár András (Dányi KSK). Legjobb játékos: 
Hunya Krisztián (Üllői Apukák). Legjobb ka
pus: Seres István (Mátyás Pince).
 A III. Haver Apukás Kupa végeredmé
nye: 1. Üllői Apukák,  2. Monori Apukák, 3. 
Rákosmente Apukák, 4. Gyáli Lurkó.
 A hetesrúgó verseny nyertese: Fejes Ist-
ván (Páskom). Az ügyességi verseny győztese 
Kerezsi Szabina (Üllő) és  Fenyvesi Tamás (Dá
nyi KSK) lettek. A Haver kupára készült kvíz
kérdésekre az MA10 női csapata válaszolt a 
legjobban.
 Az eseményen készült fotókat és videókat 
megnézhetik a www.facebook.com/haver
kupa, illetve a  www.haverkupa.hu oldalkon.

Tóth Péter, szervező

delmek mellett Gellér Angelika és a zumbás 
lányok tették még izgalmasabbá táncbemu
tatójukkal az estét.
 Úgy érzem sikerült lenyűgözni a közönsé
get. A fellépők a nézők és a rendezők is egy 
fantasztikusan élvezetes, jól sikerült estét 
tudhatnak maguk mögött.
 Az Üllő Városi Önkormányzat és az Üllői 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösen 
szervezett rendezvénye egy igazán emléke
zetes izgalmas programot hozott össze, me
lyet az elkövetkező években igyekszik majd 
még színesebbé színvonalasabbá felfejlesz
teni. Tóth Gábor és Szomora Zsolt (szervezők)

Ötödik Haver Kupa

Közel 500 focista élvezte a lab-
da pattogását az Üllői Sport-
telepen június 15-én.

Az Oktatási Közművelődési és Sport Bi
zottság köszönetét fejezi ki a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 
Szomora Zsoltnak, valamint Tóth Gábor 
közterület felügyelőnek önzetlen szer
vező munkájukért, amellyel Üllő város 
sportéletének színesebbé tételéhez hoz
zájárultak. Kondás Imre, OKSB elnöke

Köszönet

Ù
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Impresszumi

Üllő Vezér Nap
Hagyomány alatt az elődök örökségéből azokat a 
cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nem-
zedékről nemzedékre változatlan formában tesz-
nek és készítenek az adott társadalom tagjai.

Azonban hagyományt a 
jelenben mi is teremt
hetünk. Aki ezt felvállal

ja, küzdelmes és rendkívül te
vékeny utat választ, de hajt a 
semmihez sem fogható belső 
késztetés, parancs. Ez a dolgunk, 
valósítsuk meg. Immár a hatodik 
Üllő Vezér Napot sikerült meg
szervezni. 
 A városunk nevezetes is
mertetőjévé vált víztorony alat
ti területen harmadszor valósult 
meg az esemény. Két éve csalá
dias hangulatú rendezvény volt, 
néhány száz ember részvételé
vel. Jó hírünket tovább vitték és 
tavaly már jelentősen bővült a 
résztvevők száma, az árnyas li
getben alig fértünk el. Idén a 
rendezvényterületet kiterjesz

tettük a foci pályára és a mellet
te lévő füves részre is. Szépen 
belaktuk a területet, sokan vol
tunk, de kényelmesen, szellősen. 
 Péntek délután a Honfogla
lásemlékműnél tartottunk ün
nepséget a pozsonyi csata em
lékezetére. Ünnepi beszédet 
mondott Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony is. Meg
tisztelte ünnepünket a Regélő 
Fehér Táltos Dobkör, akik utá
na fergeteges előadást nyúj
tottak a sétáló utcában. A na
pot a Sport téren zártuk, kis 
megvendégeléssel, „örömdo
bolással”. 
 Szombaton a rendkívül jól 
sikerült, színvonalas megnyi
tó után, melyen közreműködött 
többek között Kissné Szabó Ka-

talin polgármester, Kajári Lajos, 
Fazekas Etelka, Petrik Balázs, el
kezdődött a rendezvény az egy
másba érő folyamatos esemé
nyekkel, látnivalókkal. 
 Az idelátogatók megte
kinthették a Puszták népe lo
vas ügyességi versenyt, az Üllői 
Állatvédőrség kutyabemutató
ját, gyereknéptáncot, barantát, 
karikásbemutatót, korabeli ró
mai légiós tábort, a Gemina Lé
gió jóvoltából. Az Üllői Önkéntes 
Tűzoltók is megtiszteltek minket, 
egész nap velünk voltak a tűz
oltó autóval. Mindeközben zaj
lott az íjászverseny, amelynek 
lebonyolításában vecsési bará
taink a Sztyeppék népe segített. 
A népzenét, néptáncot vasadi és 
csévharaszti kedves barátaink 
képviselték, immár hagyományt 
teremtve, harmadik alkalommal. 
Felkészítőjük Laza István volt. 
Mindenki számára nagy élmény 
volt, amikor a citerások a Rózsa 
Sándor énekét játszották, meg
jelentek a színpad előtt a betyá
rok a karikás ostorral, mintegy 
megidézve a 150 évvel ezelőtti 
időket. 
 Mindeközben előadások zaj
lottak az előadói sátorban, to
vábbá gyerekfoglalkoztató, kéz 
  művesvásár színesítette a prog
ramot. A rendezvény lelke, mo
torja a gyömrői Szent László Lo
vagrend közössége volt, kikhez 
csatlakozott Táborosi Péter tizedik 
századi harcos csapata és a Ha
gyományőrző Párducok képvi
selői. Szemkápráztató korabeli 
harcos jelenetek bontakoztak ki 
a nézők szeme előtt. Este „Szent 
Lász lóék” tűzzsonglőrbemutató
val ejtettek ámulatba minket. 
 A koncertek miatt érkezők is 
meg voltak elégedve Fankadeli 
és a Historica zenekar jóvoltá
ból. A Historica tagjai hozzánk 
már szinte hazajönnek – elmon
dásuk szerint – és nagyon szere
tik, amikor a Kis magyar história 
című számra kéz a kézben kört 
alkotunk és jelképezzük a ma
gyar érzületet. 

 Hiszen ez a cél. Felidézni az 
ősöket, lehetőséget adni, hogy a 
lassan feledésbe merülő hagyo
mányokat újból felélesszük és 
ápoljuk. Őrizzük a lángot. A visz
szajelzésekből ítélve ez rendkí
vül jól sikerült, sok elismerést, di
cséretet kaptunk a rendezvényt 
követő napokban. Reméljük ha
gyományőrzőink körében és a 
magyar emberekben sikerült 
Üllő város nevét öregbíteni. 

 Rendkívül sok köszönettel 
tartozunk Kissné Szabó Katalin
nak és Üllő önkormányzatának 
a támogatásért és a rendezvényt 
megelőző napokban a felbe
csülhetetlen szervezési és ügy
intézési segítségért. Köszönet a 
Gyömrő Gyöngyének a vízado
mányért és Jaksa Jánosnak az 
ügyintézésért, továbbá az albert
irsai AqariusAqa Kft.nek szintén 
a vízadományért és Izsó Sándor-
nak a közbenjárásért. Rendkívül 
sok köszönettel tartozunk az Üllő 
Vezér Hagyományőrző Egyesület 
tagjainak, családtagjainak, gyer
mekeinek, barátainak, önkénte
seinek a felbecsülhetetlen és ál
dozatos munkáért. 
 Nagy köszönet: Teremtés 
Háza, Báté Heni, Jaksa János 
Gyömrő, Kajári Lajos és kedves 
párja Olgi, Bitzó Nikolett, Fodor 
Miklós, Üllői Állatvédőrség, Wil
liams Televízió, Sztyeppék népe 
Vecsés, Józan András, Lengyel 
Krisztina, Dombóvári Gábor, Gabi 
könyv, Koska György, Pataki And-
rás, Selyem Atilla és párja, Kőbá
nyai Élő Közösség. Reméljük, jö
vőre találkozhatunk.

Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület

Ez a cél. Felidézni az 
ősöket, lehetőséget 
adni, hogy a lassan fe-
ledésbe merülő hagyo-
mányokat újból fel-
élesszük és ápoljuk. 
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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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Szakközépiskolai képzések:
• Informatikai rendszergazda  
• Szoftverfejlesztő  
• Ügyviteli titkár 
• Gyakorló ápoló (új)  
• Vállalkozási és bérügyintéző (Monoron nappali tagozaton is) 
• Grafikus • Kiadványszerkesztő
Szakiskolai képzések:
• Eladó (új) • Szociális gondozó és ápoló (új)  
• Elektromos gép- és készülékszerelő
Speciális szakiskolai képzések: (feltételekről érdeklődjön)   
• Számítógépes adatrögzítő (új)
Önköltséges képzés: 
• Mérlegképes könyvelő

Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!
Tervezett képzéseink 2014. szeptember 1-jétől:

Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B.  •  Telefon: 06-70-60-52-700

Beiratkozás: augusztus 22-én, 25-én és 29-én 15-től 19 óráig.

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!

It
th

on vagyunk,é
rté

ke t  te r e m t ünk !
!

WWW.PATRIATAKAREK.HU

Válassza a PÁTRIA 
Takarékszövetkezetet,
mely 56 éve az Önök
szolgálatában áll!

Electra Internet Banking

Szolgáltatás és értékpapírszámla-nyitás

most 0 forintért!*

HOL HELYEZHETEM EL
BIZTONSÁGBAN
MEGTAKARÍTÁSAIMAT?

SZÁMLANYITÁSI AKCIÓK
2014. augusztus  
31-ig!

* Az akció keretében a 2014. augusztus 31-ig megnyitott forintban vezetett fizetési számlákhoz igényelt Electra In-
ternet Banking szolgáltatás havidíját a Takarékszövetkezet 2014. december 31-ig elengedi! Az akciós ajánlattal azok 
az ügyfelek élhetnek, akik az akciós számla megnyitásakor nem rendelkeznek a Takarékszövetkezetnél élő fizetési 
számlával. Az akció keretében a 2014. augusztus 31-ig nyitott értékpapírszámla-nyitás díját a Takarékszövetkezet 
elengedi! Az akciók megszűnése esetén a Takarékszövetkezet ide vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében 
meghatározott díjak érvényesek. A számlacsomagokhoz és bankkártyához kapcsolódó díjtételek, a kamatok mér-
téke és további információk megtalálhatóak az igénylés helyén, a PÁTRIA Takarékszövetkezet hatályos Hirdetmé-
nyében, az Általános Szerződési Feltételekben és Üzletszabályzatában. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További 
részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munka-
társainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

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@patriatakarek.hu
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk
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f. 
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Akciós árak augusztus 11-től 23-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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertés-
dagadó

Ft/kg

1090,-Sertés- 
tepertő

Ft/kg

1490,-

Lecsó-
kolbász, 

virsli
Ft/kg

590,-

Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

499,-

Főtt
császár

Ft/kg

1190,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

Ft/kg

1190,-Sertés 
első csülök 

csont nélkül
Ft/kg

950,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

950,-

Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- Bőrős 
libaháj

gyf.
Ft/kg

499,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1450,-Zsír-
szalonna

Ft/kg

390,-Hízott 
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3500,-

Darált 
sertéshús

Ft/kg

850,-Csirkemell-
 filé

Ft/kg

1250,-

1100,-

Hevesi 
füstölt 

kolbász 
(csípős, 

csemege)




