
Üllő város önkormányzatának lapja • 2014 szeptember • XXIV. évfolyam 8. számA tartalomból:

Üllői
Visszatekintő

Üllő az elmúlt képviselő-
testületi ciklusban több be-

ruházást is végrehajtott, 
melyeknek köszönhetően 

valódi kisvárosi formát öl-
tött a település. A város-

központ megújulása mellett 
számos hasznos fejlesztés 

történt, melyek mind a te-
lepülés lakosságának életét 

tehetik jobbá, könnyebbé.
Részletek a 6-7. oldalon

  

Lejár a várost vezető képvise-
lő-testület négyéves mandá-
tuma. A helyhatósági válasz-
táson ismét a bizalmunkat 
kérik majd a jelöltek, idén 
első ízben öt évre. Sokan úgy 
vélik, hogy az önkormányza-
ti választásnak nincs akko-
ra tétje. Tévedés. Nagy a tét. 
A jövőnk múlik rajta. Ezért 
éljenek a lehetőséggel októ-
ber 12-én.

Átadták a 
kitüntető díjakat

Településfejlesz-
tési koncepció

Nyári karbantar-
tási munkák

Városi 
könyvtár hírei

Elrajtolt 
az új idény

Sporttal 
telt a nyár 

Sikerek a 
Látványtánc 

Európa- 
bajnokságon
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Önkormányzati 
választásokÙ

Október 12-én
újra választás!



2 ÜllőiKözösség

Az eső ellenére is jól sikerült  
az augusztus 20-i városi ünnepség

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 

a Harmónia Zeneiskola hangversenyére, 
melyet a Zene Világnapja alkalmából rendezünk

október 1-jén 17.00 órától

Helyszín: Közösségi Központ

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Ù

Új kegyhely a katolikus 
temetőben. Köszönjük 
az Alfa-Wic 95 Kft.-nek Ù

Ù

A lakosság
 használja az 

új kondiparkot



3Üllői Ünnep

Augusztus 20-án, az elmúlt évek-
hez hasonlóan, a katolikus temp-
lomban került sor a képvise-
lő-testület által adományozott 
kitüntető díjak átadására. A dísz-
polgári cím, a város szolgálatáért- 
díj és a Pro Urbe-díj mellett idén 
az Üllő Kiváló Sportolója-díjat és 
az Üllői Sport Támogatásáért járó 

Hirdetés

Üllő önkormányzata köszöne-
tét fejezi ki a Szent István-napi 
városi rendezvény előkészíté-
sében és sikeres lebonyolítá-
sában részt vevő valamennyi 
közreműködőnek.
 Külön köszönjük a segítsé-
get támogatóinknak: Tekes-
Fejes József úrnak (üllői Ro-
bogó Pékség) hogy ez évben 
is felajánlásként biztosította 
az ünnepségünk keretében 
megszentelt új kenyeret és 
további támogatásként pék-
áruval járult hozzá az idősek 
vendéglátásához, továbbá a 
Csipet Land Kft.-nek a ropi-
adományt, valamint a Daru-
Aqva Kft.-nek az ásványvizet.
 A díszítéshez a nemzeti 
színű szalagot – ezennel is – 
a Hableány ruházati üzletből 
Békyné Valika felajánlásának 
köszönhetjük.

Bogdán Józsefné, szervező

Ù

Átadták a kitüntető díjakat

kitüntető díjat is kiosztotta a vá-
ros vezetése. 
 Az ünnepélyes ceremóniát a 
szokásokhoz híven Kissné Szabó 
Katalin polgármester nyitotta meg, 
ezt követte az új kenyér megáldá-
sa, szentelése és felszelése. 
 A kitüntető díjakat a polgár-
mester adta át: Balázs László há-

ziorvos díszpolgári 
elismerést, Csetneki 
Klára, az Árpád Feje-
delem Általános Is-
kola tanára, az Üllő 
Város Szolgálatáért 
díjat, Kerekes Zoltán 
és Kerekes Zoltánné, a 
Deet Kft. tulajdono-
sai pedig a Pro Urbe- 
díjat vehették át 
Kissné Szabó Kata-
lintól. 
  Az Üllő Kiváló 

Sportolója díjat Csík József, két-
szeres magyar bajnok olimpi-
kon gerelyhajítónak ítélte oda a 
képviselő-testület, míg az Üllői 
Sport Támogatásáért járó díjat 
a Thermik Plus Kft. kapta. A cég 
képviseletében Gombai László 
ügyvezető igazgató vette át az 
elismerést. 
 Az eseményen jelen volt és 
felszólalt Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, az ünnepi műsor-
ban közreműködtek a Harmónia 
Zeneiskola tanárai. varga

Kerekes Zoltán, Kerekes Zoltánné, Balázs László, Csetneki Klára, Gombai László, 
Kissné Szabó Katalin, Csík József  az augusztus 20-i ünnepi műsor után. Mindany-
nyian letettek már valamit az asztalra

Ù

Köszönet



4 ÜllőiKörkérdés

Ez alkalommal arra 
voltunk kíváncsiak, 
mit jelent a város la-
kói számára az önkor-
mányzati választás? 

Milyen alapon választ?

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. október 15-én   9.00–17.00

Vojnár Gábor

Bota Tiborné

Szécsi Andrásné

Gáspár Mihályné

Gál István Séra Lászóné

Számon tartják-e, s ameny-
nyiben igen, milyen indít-
tatással mennek majd vá-

lasztani? Hatnak-e rájuk a pártok 
kampánya közben elhangzó ígé-
retek, vagy inkább érzelmek-
től fűtve – „őt már régóta isme-
rem, szimpatikus nekem” – adják 
majd le a szavazataikat? Végül 
megint kiderült: mindenki más-
képp csinálja.
 Vojnár Gábor és család-
ja éppen a postahivatalt ke-
reste elveszetten és tanácsta-
lanul, amikor elébük álltunk 
a kérdéssel. Nem örültek ne-
künk, mert a pici gyerekük ete-
tési ideje vészesen közelgett, 
ők pedig hivatalból hivatalba 
járkálva töltötték a délelőttjü-
ket, siettek volna haza. Most 
költöztek ugyanis Üllőre – me-
sélték –, még senkit és semmit 
nem ismernek, az életük egy-
előre az otthonteremtés zűr-
zavarában telik – mondták, így 
azután nem csodálkozhattunk, 

hogy nem tervezik a választá-
son való részvételt. Nem tudják, 
kire adhatnák le a szavazatukat, 
ha egyszer nem ismerik a jelöl-
tek egyikét sem.
 A két hölgy, akit ezután meg-
szólítottunk, készségesen meg-
osztotta ugyan velünk a véle-
ményét, miszerint mindketten 
elégedetlenek a város eddigi fej-
lődésével, éppen ezért tudják, 
hogy kire szavaznak majd – de a 
nevüket és az arcukat nem vállal-
ták. Nem pártszimpátia alapján 
választanak képviselőt – mond-
ták –, hanem aszerint, hogy ki-
ben bíznak, ki lesz az, aki a 
legnagyobb valószínűséggel tel-
jesíti ígéreteit, és valóban hasz-
nára lesz a város egész közössé-
gének.
 A Bota Tibornéval való rö-
vid beszélgetésünkből az derült 
ki, hogy ugyan odafigyel, mi zaj-
lik a város közéletében, de nem 
lát nagy különbséget a jelöltek 
közt, éppen ezért még nem tud-
ja, miképpen választ. Azt azon-
ban igen, hogy a gyerekei, akik 
a lakóparkban élnek, bizonyára 
arra voksolnak majd, aki jobban 
odafigyel az ott élő családok 
gondjaira is, például a közvilágí-
tás hiányosságaira.
 Szécsi Andrásné arról beszélt 
nekünk, hogy ő inkább a tények-
nek hisz, mint a kampánybeszé-
deknek, és nem hatottak rá az 
ajánlócédulákat gyűjtögetők ér-
vei sem. Ő észérvek alapján adja 
majd le a voksát az általa legal-
kalmasabbnak tartott jelöltre 

– adta tudtunkra.
 Hasonlóképpen vélekedett 
Gás pár Mihályné is. Az egészet 

figyeli – mondta –, azaz nem 
csak azt, hogy az ő közvetlen 
környezetéért, az utcájáért tett-e 
valamit a mostani képviselő. 
 Az eszére és az érzelmei-
re egyaránt hallgat, de a pártok 
kam pánya nem érdekli – derült ki.
 Gál István ezzel szemben 
kertelés nélkül közölte velünk, 
hogy ő bizony pártszimpátia 
alapján dönt és szavaz. Igaz, vá-
lasztott pártja teljesítményével 
nem igazán elégedett, a töb-
biekével azonban még kevés-
bé, ráadásul azok stílusa vég-
képp nem szimpatikus számára. 
Így azután az érzelmei dönte-
nek: arra adja a voksát, aki azt 
a pártot tudhatja maga mögött, 
amelyikben Gál István mindmá-
ig bízik.
 Séra Lászóné arról beszélt, 
hogy neki ugyan fogalma sincs, 
ki a képviselője, de nem is ér-
dekli különösebben, hiszen elé-
gedett embernek mondhatja 
magát. Úgy nevelte a gyereke-
it is – mesélte –, hogy ne elége-
detlenkedjenek. Az unokáinak 
ugyan már nem tetszik ez az 
életfilozófia – derült ki –, az idén 
először szavazó kisunoka ugyan-
is számon kérte tőle, hogy a na-
gyi miért nem ment el voksolni.
 Ugyan minek, úgyis azok nyer-
nek, akikre én szavaztam volna – 
felelte erre a nagymama, és most 
nevetve adta tudtunkra, hogy 
tényleg úgy lett.
 Viszont ha az ő egyetlen sza-
vazatán múlt volna… – játszunk 
el egy pillanatra a gondolattal, 
de aztán gyorsan abbahagyjuk. 
Nem játék. Sok múlhat rajta.

K. Zs.

• ESZTERGÁLÁS 
• MARÁS 
• FÚRÁS 

• KÜLSŐ-BELSŐ 
FOGAZÁS 
• VÉSÉS 

• KÖSZÖRÜLÉS 
• BÉRVÁGÁS 

 

Elérhetőség: 
+3620 352 8418 
Üllő, Kertekalja utca 48. 
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Hirdetés

Hogyan készüljünk a PTK változásaira, mennyiben 
befolyásolják a változások cégünk életét? 
Milyen szükséges lépéseket kell tegyünk,  

hogy a szabályoknak megfeleljünk? 
Milyen gazdaságfejlesztési pályázatokra 

számíthatunk 2014-ben?
 

Egy nyilvános kötetlen fórumra invitáljuk, ahol jogász, könyvvizsgáló és 
pályázatíró előadók tanácsaival segítjük Önt abban, hogy áttekinthesse 

2014–2015 évi kötelességeit és lehetőségeit vállalkozását érintően!
 

Időpont: 2014. szeptember 26. 10:00
Helyszín: KultPince – 2200 Monor, Strázsahegy, Kövidinka sor

 

További információk: 
http://ecofact.hu/hireink/ecoforum-monoron-a-kultpinceben, 

06-30/382-5942

EcoFórum Monoron, a KultPincében
MEGHÍVÓ

az EcoFact Könyvelőiroda ingyenes, nyitott 
rendezvényére cégvezetők, vállalkozók számára

Igény esetén időszakos gyermekfelügyeletet 
vállalunk.

Az intézmény kamerarendszerrel van felsze-
relve, melyen keresztül bármikor láthatja 

gyermekét otthonról, munkahelyéről.
Játszóházi szoba 

Egész évben nyitva
Klimatizált, kamerával felszerelt, 350 m2.
Születésnapok teljes körű lebonyolítása

Bölcsődénkbe járó gyermekek kedvezmé-
nyesen használhatják a játszóházunkat.

Gyömrő, Széchenyi utca 15.
70 m2 -es tükrös táncterem 

BÉRELHETŐ 06-20/400-6550
Folyamatosan keresünk tánctanárokat  

új mozgásformák oktatására!
TÁNCÓRÁK: 

zumba, rocki, gyerektorna,  
zenés torna

Táncterem
3 évestől felnőtt korig különböző  

tánc- és fitnessz oktatás

Játszóház és 
Családi Napközi

Megnyílt  
a Játszóház!

06-20/400-6533

Egész évben szervezett  
programok

• kis létszámú csoportok (7 fő)
• személyre szabott fejlesztő 

foglalkozások
• biztonságos, családias környezet

• egészséges életmód
• reform, bioételek

• igény szerint úszás, tánc, stb.
• játékos angol nyelvoktatás
• orvos, logopédus kontroll

• zenés torna

Szolgáltatásaink:
Egész évben folyamatos gyermekfelvétel 
a férőhelyek függvényében, 3 éves korig

Településfejlesztési koncepció
Tanulmányterv szerint újul-
hat meg a város tágabb ér-
telemben vett központja. 

A 2013. évben a városfejlesztési bizott-
ság és a képviselő-testület döntésé-
nek megfelelően a polgármesteri hi-

vatala megbízta a KASIB Kft.-t, hogy készítse 
el Üllő város településközpont rekonstrukci-
ójával kapcsolatos tanulmánytervet – figye-
lembe véve a 400-as főközlekedési út meg-
változott forgalmi viszonyait. A forgalom 
jelentős csökkenése indokolttá tette a köz-
lekedési kapcsolatok, parkolási lehetőségek 
átgondolását, a zöld területek kialakítását.
 A terv műszaki tartalmát képező útszaka-
szok a Malom utcától a kanyarban lévő Pető-
fi utcáig a Pesti úti szakasz, a Csillag utcától 
a temetőig, a Gyömrői és Ócsai úti szakasz il-
letve a Deák Ferenc utca és Vasadi út város-
központhoz közelebb eső része.   
 Az elvi közútkezelői hozzájárulással ren-
delkező tanulmányterv elkészítésének fő 
célja a tágabb értelemben vett településköz-
pontban lévő érintett útszakaszok, jelzőlám-
pás csomópontok, kapubehajtók, parkolók, 
zöldterületek, intézmények, kereskedelmi 

egységek előtti parkolási lehetőségek kultu-
rált, rendezett megoldása, a megújult város-
központhoz méltó kialakítása.
 Az új városközpont kialakítása során a 
Pesti úton a Deák Ferenc utca megnyitásá-
val egy új lakóterület feltárására nyílt lehető-
ség, mely a megújult városháza mögötti te-
rület kulturált beépítését teszi lehetővé.
 A tanulmányterv kitér a kapubehajtók, 
a parkolók, a kerékpárutak, a csapadék-
víz szikkasztásának és elvezetésének lehe-
tőségére. A kerékpárút a jelzőlámpás cso-
mópontból mind a négy irányban tervezve 
van, szegéllyel ellátott viacolor burkolattal, 
továbbá tervezve vannak a kapubehajtók, 
gyalogjárdák, parkolók is szintén díszburko-
lattal ellátva.
 A környezetalakítás és zöldfelületek ter-
vezése során elsődleges cél volt a telepü-
lés főbb funkcióinak kiemelése, valamint a 
szükséges burkolt felületek kialakítása során 
fennmaradt zöldfelületek minőségének javí-
tása, továbbá a fölösleges betonburkolatok 
megszüntetése.
 A kialakított úthálózatnak megfelelően a 
fennmaradó burkolatlan felületeket  több-
szintes növénytelepítéssel, fasorok és cserje-
sávok alkalmazásával növeltük.

 A zeneiskola és az életfa környezete már 
a tanulmánytervben foglaltak szerint került 
kialakításra.
 Üllő város életében nagy jelentősége 
van egy ilyen tanulmányterv elkészítésé-
nek, ugyanis ezen a 
területen lévő ingat-
lanok esetében a la-
kosság, az üzletek, 
vál lalkozások, eset-
leg az önkormányzat 
részéről felmerülő 
egyedi fejlesztések a 
meglévő középtávú 
ta nul mánytervben 
meghatározott elvek szerint történhetnek, 
figyelembe véve az egységes, rendezett vá-
roskép kialakítását.
 A képviselő-testület munkájában pe-
dig egy folyamatosságot is jelent, hiszen 
egy ilyen koncepció megkönnyíti a terüle-
ten lévő építési, használatbavételi engedé-
lyekhez tartozó parkolási, vízelvezetési, stb. 
rendszerek kialakítását.
 A tervezet terület Üllő honlapján (www.
ullo.hu), illetve a városházán is megtekint-
hető. Kiss Tibor, a Városfejlesztési

és környezetvédelmi bizottság elnöke

Elsődleges 
cél volt a te-

lepülés főbb 
funkcióinak  

kiemelése.
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Október 12-én lezárul az el-
múlt képviselő-testületi cik-
lus, ezért egy rövid, vázlatos, 
nem teljeskörű visszatekin-
tést szeretnék adni, az elmúlt 
négy évben végzett mun-
kánkról, eredményeinkről. 

Visszatekintő 
az elmúlt négy évre

Igényes női ruhák készítése különleges 
alkalmakra: bálokra, estélyekre, esküvőre, 
táncosoknak stb.
Egyedi igényét megvalósítom  
rajz vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal! Nagy gyakorlattal, magas 
szakmai színvonalon, különleges anyagokból is 
elkészítem gyönyörű ruháját!

Egyedi, méretes női ruhák  
                          tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

Üllő, Medikus u. 1. • Tel.: +36-20/983-1080, 06-29/267-959 
E-mail: belkoaniko@gmail.com

Hirdetés

Általánosságban elmondhatom, hogy 
a képviselő-testület elsődleges cél-
ja folyamatosan a célszerűség, haté-

konyság, gazdaságosság minél magasabb 
szintre emelése volt, amely célnak eleget 
tettünk. Igyekeztünk a működési kiadása-
inkat (személyi juttatások, járulékok, dolo-
gi költségek) évről évre visszafogni, hogy 
az így felszabaduló forrásainkat szociális cé-
lokra, civil szervezetek támogatására, beru-
házásokra, fejlesztésekre fordíthassuk, tehát 
közvetlenül az Önök, a lakosság számára 
próbáltuk élhetőbbé, sikeresebbé, szebbé 
varázsolni városunkat.
 Az elmúlt 4 esztendőben három nagy, az 
Európai Unió, valamint a magyar kormány 
által támogatott projektet vittünk, viszünk 
sikerre.
 A 2013. évben adtuk át a legnagyob-
bat, amely az Üllő városközpont fejlesz-
tése és funkcióbővítő rehabilitációja cí-
met viselte. Gondolom és remélem, hogy 
valamilyen rendezvényen, vagy egy egy-
szerű séta alkalmával már minden üllői 
polgár találkozott e hatalmas beruházás 
eredményével. Erre a projektre az Európai 
Unió több mint 700 millió forint támoga-
tást adott, ezen túlmenően sikeres pályá-
zatunkkal 80,5 millió forintot nyertünk ön-
erőpályázaton is.
 A jelenleg is futó Üllő város ivóvízminő-
ség-javító programja címet viselő projek-
tünk első fejezetét 2013-ban lezártuk, a má-
sodik rész idén és a jövő esztendőben zajlik. 
A beruházás teljes összege meghaladja az 
530 millió forintot, amelyet az Európai Unió 
90 százalékban támogat, a fennmaradó 10 
százalékot pedig ismét megnyertük egy si-
keres önerőpályázattal. Így ez a beruházás 

az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Ez 
számunkra hatalmas siker.
 Szintén napjaink eseménye a harmadik 
beruházás, mely az Üllői Babarózsa Bölcső-
de kapacitásbővítése elnevezést kapta. Bár 
összegszerűségében ez a legkisebb beru-
házás, mintegy 170 millió forint összegű, 
de rendkívül fontos a város életében, hi-
szen tudjuk, hogy óriási szükség van a böl-
csődei férőhelyek bővítésére. Ez esetben a 
támogatás összege meghaladja a 127 mil-
lió forintot, és itt is sikeres volt önerőpályá-
zatunk, amellyel 13 millió forintot meghala-
dó összeget nyertünk. Az önkormányzat a 
beruházás megvalósítása érdekében saját 
költségvetésünkből 30 millió forintot biz-
tosít. A bölcsőde építése megfelelő ütem-
ben halad, a műszaki átadás október elejé-
re várható.
 2011-ben a beruházások jelentős része 
már a városközpont-beruházás előkészíté-
séhez kapcsolódott, de ezen felül szabad-
időparkokat alakítottunk ki, játszótéri esz-
közöket újítottunk fel, folytattuk a lakossági 
járdaépítési programunkat. Huszonhét utca 
építése történt meg, és a szennyvízhálózat 
rendbetételére is áldoztunk. 
 Célkitűzéseink legfontosabb eleme a 
gazdaságosság és a hatékonyság növelé-
se. Ennek érdekében 2012. július 1-jétől ösz-
szevonásra kerültek a város intézményeiben 
működő gazdasági szervezetek, és ezt kö-
vetően minden ilyen jellegű feladatot a pol-
gármesteri hivatal pénzügyi irodája lát el. 
Ezzel elértük, hogy a korábban összesen 13 
fővel működő szervezetek helyett egy szer-
vezet 9 fővel látja el a munkát. Ennek is kö-
szönhető, hogy működési kiadásaink csök-
kentek.
 2012-ben a beruházások meghatározó 
része ismét a városközponthoz kapcsoló-
dott, de működési megtakarításainknak kö-
szönhetően az általános iskolában játszóte-
ret tudtunk építeni, folytattuk a lakossági 
járdaépítést, az egészségházban akadály-
mentesítettünk. Említést érdemel a víz- és 
szennyvízhálózat folyamatos felújítása.

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
25  000 Ft-tól,  

vezetés 2500 Ft/órától,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   
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 2013-ban is meghatározó volt a város-
központ-beruházás, de továbbra is jelen-
tős összeget költöttünk a lakossági járda-
építésre, megépült a Petőfi utcai lehajtó, 
a Hajcsár utcában útépítést végeztünk, 
sporttelepünkön strandröplabda-pályát 
építettünk, fejlesztettük kamerarendsze-
rünket. Továbbra is kiemelt figyelmet és 
összegeket fordítottunk a víz- és szenny-
vízhálózat korszerűsítésére, járda felújítá-
sára, óvodai kazánfelújításra.
 Meg kell említenem, hogy az állam által 
fenntartott intézményeinkre (Árpád Feje-
delem Általános Iskola, Harmónia Zeneis-
kola, Üllői Pedagógiai Szolgálat), mint mű-
ködtető megközelítőleg 90 millió forintot 
fordítottunk.
 A város intézményeiben dolgozó tech-
nikai dolgozók összevonásával létrehoz-
ta az önkormányzat a  szervezeti egysége-
ként tevékenykedő városgondnokságot. E 
szervezet felelős a város rendezettségéért, 
a zöldfelületek rendben tartásáért, az in-
tézményi karbantartásokért, a takarításért, 
stb. Ezzel a lépéssel jelentős megtakarítást 
remélünk, miután a beszerzések centrali-
zálhatók, az irányítás egy kézben összpon-
tosul, külső vállalkozók kiválthatók.
 2014-ben elindult az ivóvízminőség-
javító program, a bölcsődeberuházás, az 
egészségházban a további akadálymente-
sítés, az éjszakai orvosi ügyelet helyiségei-
nek kialakítása, dr. Balázs László praxisának 
Ócsai úti rendelőbe való átköltöztetése. 
Felújításaink közül kiemelném az általá-
nos iskola tetőfelújítását, a Csillag utca és a 
Dóra Sándor körút építését, az állomásnál 
lévő híd átépítését, buszmegállók építését 
és felújítását, kerékpártárolók építését.

   Azt gondolom nincs okunk panasz-
ra, beruházásokra, felújításokra az elmúlt 
4 esztendőben összességében 1 882 444 
000 forintot, azaz egymilliárd-nyolcszáz-
nyolcvankétmillió-négyszáznegyvenné-
gyezer forintot költöttünk, illetve költünk. 
Úgy érzem, hogy ez egy jóval nagyobb 
lélekszámú települést is büszkévé tenne. 
Erre büszke vagyok képviselő társaimmal 
együtt.
   Összefoglalva az elmúlt négy évet kije-
lenthetem, hogy az általunk kijelölt irány 
jó, elért eredményeink önmagukért be-
szélnek, büszkék lehetünk Üllő fejlődésére.
   Tudjuk, hogy még nagyon sok a tenni-
való, célok és tervek vannak a jövőre néz-
ve is.
   Szeretném megköszönni a polgármes-
teri hivatal minden dolgozójának a sokszor 
erőn felül végzett munkát és az elmúlt idő-
szakban a számomra nyújtott segítséget. 
Ugyancsak köszönettel tartozom intézmé-
nyeink vezetőinek és dolgozóinak.
 Köszönöm a most leköszönő képvise-
lő-testület politikamentes, szakmai alapon 
végzett munkáját. 
 Nélkülük sok beruházás, városunk tö-
retlen fejlődése valószínűleg nem valósul-
hatott volna meg.
 Bebizonyítottuk, hogy békességben, 
nyugalomban is lehet sikeres településfej-
lesztés, sőt, csak így lehet!
 Köszönöm városunk minden egyes la-
kosának, civil szervezeteinknek az elmúlt 
esztendőkben nyújtott segítséget illetve a 
jó együttműködést.
 Örülök, hogy Üllő a fejlődés útjára lé-
pett, kívánom, hogy ezen az úton halad-
junk tovább. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakossá-
got, hogy 2014. január elsejétől módosult a 
tüdőszűrések rendje. 
 A törökbálinti tüdőgyógyintézet to-
vábbra is lehetőséget nyújt a lakosságnak 
a helyben történő tüdőszűrő vizsgálat el-
végzéséhez, ezzel hozzájárulva az önök 
egészségéhez és kényeleméhez. Az idei év-
től a jogszabályváltozások miatt az alábbiak 
figyelembe vételével változnak a feltételek.
 A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal továbbra is in-
gyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahe-
lyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1 700 forint, mely az OEP által országosan el-
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. 
 A 14-18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által köte-
lezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók-

Tüdőszűrés nál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes.
 Tüdőszűrés helye: Üllői Közösségi Ház 
(Gyömrői út 24.), ideje: október 1-jétől októ-
ber 28-ig.
 Hétfőn és szerdán: 11 óra 30-tól 17 óra 
30-ig, kedden, csütörtökön és pénteken 8 
órától 13 óra 30-ig. 
 Október 18-án (munkanap) szombaton 
október 23-án (ünnepnap), október 24-én 
(pihenőnap) nincs szűrés!
 A szűrővizsgálaton a részvétel nem köte-
lező, de továbbra is ajánljuk a szűrést azok-
nak a lakosoknak, akik figyelmet fordítanak 
egészségük megőrzésére, ugyanis a vizsgá-
lat egyéb tüdőbetegségek korai felfedezé-
sében is segíthet.
 Kérjük, hogy a vizsgálatra hozzák ma-
gukkal személyi igazolványukat, TAJ-
kártyájukat, illetve ha van, az előző évi tüdő-
szűrő igazolást!
 Ne feledjék, az időben felfedezett tüdő-
betegség életet menthet!
 Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

Adatgyűjtést
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH elnö-
ke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési 
program szerint önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló felmérést hajt végre.
 Október 20. és december 7. között kerül 
sor a háztartások életkörülményeinek feltárá-
sát célzó Háztartások pénzügyeire és fogyasz-
tására vonatkozó  európai adatfelvételre. 
 Magyarországon 18 ezer háztartást keres 
fel véletlenszerűen a KSH kérdezőbiztosa. Az 
adatfelvételre válaszolni interneten vagy a 
kérdező személyes közreműködésével lehet. 
A kérdőívet a kérdező segítségével kitöltő 
háztartásoknak ajándékként egy 1000 forint 
értékű Erzsébet-utalvánnyal mond köszöne-
tet a KSH, az interneten válaszolók között pe-
dig 10 darab Ipad mini táblagépet sorsolnak 
ki. További információ: mibolelunk.ksh.hu.
 Az Európai lakossági egészségfelmérés 
ötévenkénti végrehajtását az Európai Parla-
ment és Tanács rendelete írja elő az Európai 
Unió tagállamai számára. A nemzetközi össze-
hasonlítást is lehetővé tevő adatfelvételt Ma-
gyarországon szeptember 15-től december 
15-ig végzik. Célja a lakosság egészségi állapo-
tának, életmódjának és az egészségügyi szol-
gáltatásokkal való elégedettség felmérése. 
Ezek az információk a kötelezettség teljesíté-
sén túl hozzájárulhatnak az egészségpolitikai 
intézkedések meghozatalához és az egész-
ségügyi ellátórendszer minőségének javításá-
hoz. További információ: www.ksh.hu/elet.
 A felmérés adatait bizalmasan kezelik, kizá-
rólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azo-
nosítás lehetőségét kizáróan használják fel. 
Az adatgyűjtést végző kérdezők hivatalos iga-
zolvánnyal rendelkeznek.  nfo

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
október 12-én tartandó helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választására a 
jelölt és listaállítás szakasza szeptem-
ber 8-án illetve 9-én  lezárult.
 Ennek eredményeként 3 polgármes-
ter- és 57 egyéni választókerületi kép-
viselőjelöltet vettek nyilvántartásba, 
továbbá 5 jelölő szervezet állított kom-
penzációs listát.
 A roma nemzetiségi önkormányzati 
választáson 3 képviselőjelölt indul.
 A jelölő szervezetekkel és jelöltek-
kel kapcsolatos részletes informáci-
ót megtalálják a www.ullo.hu; www.
valasztas.hu weboldalakon.  

Helyi Választási Iroda

Tisztelt 
Választópolgárok!
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Nyári karbantartási munkák
Városgondnokságunk idén 
is sok plusz karbantartá-
si feladatot tudott ellát-
ni az üllői intézményekben.

A kötelező feladatokon kívül – melyek-
hez hozzátartozik a kártevőirtás, víz- 
és csatornarendszerek átvizsgálása 

és tisztítása, elektromos hálózatok átvizsgá-
lása, klímatisztítás, mindennapi javítási mun-
kálatok (csapok, mosdók, zárak, szekrények), 
udvarrendezés, kerítésjavítás, veszélyes fák 
nyesése és kivágása, érintésvédelem, villám-
védelem, tűzoltó készülékek felülvizsgálata 
és cseréje – intézményenként több feladatot 
sikerült teljesíteni.
 Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
az iskola hátsó lapostetős részének javítása 
és teljes szigetelése. Mosdók, védőnői szo-
ba, 9 tanterem, étkező, tornatermi folyosó, 
tornaterem, öltözők, könyvtár egy részének 
festése, táblafestés és vonalazás 15 tante-
remben. Két mosdóban cseréltük a járóla-
pot. Radiátorok javítása, radiátorburkolatok 
felhelyezése, kamerarendszer felülvizsgálata 
és javítása, cipős szekrény készítése, futópá-
lya rendbetétele és salakozása, távolugró pá-
lya rendbetétele, salakozása, homok csere és 
feltöltés, röplabdapálya rendbetétele, öltö-
zőkben csapok- és zuhanycserék. A tűzi víz-

tározó medence és a szivattyú javítását is el-
végeztük.
 A Harmónia Zeneiskolában tisztasági 
festést készítettünk, szétválasztottuk a hát-
só két szobát, melyek így külön bejáraton 
is megközelíthetők a zenei órák zavartala-
nabb megtartása érdekében. Járólapokat 
szereztünk be az egyik irodába – a munkála-
tokat szülők vállalták, parkosítottuk az isko-
la előtti területet és parkolóhely kiépítésére 
is sor került.
 A Gyöngyvirág Óvodában tisztasági fes-
tést végeztünk és két csoportszobát festet-
tünk ki. A parketták csiszolása és lakkozása is 
megtörtént két csoportszobában.
 Rendbe tettük a játszóteret, lefestettük 
az udvari játékokat.
 A Bóbita Óvodában is megtörtént a tisz-
tasági festés, illetve a folyosó festése. A tetőt 
és a mennyezetet kijavítottuk. Kerítést készí-
tettünk és rendbe tettük a játszóteret, az ud-
vari játékokat lefestettük.     
 A Napraforgó Óvodában (ebben az óvo-
dában tavaly kazáncsere volt) tisztasági fes-
tés történt, emellett a folyosó javítását és 
festését, a tálaló és mosogatókonyha fém-
tartozékainak rendbetételét, a játszótér 
rend betételét és az udvari játékok festését 
végeztük el, 
 A Pitypang Óvodában megtörtént a teljes 
kazáncsere a csővezetékcserével, a radiátoro-
kat újakra cseréltük, továbbá két csoportszo-

bában raktunk le új linóleumot. Elvégeztük a 
tisztasági festést, egy csoportszobát és a fo-
lyosó egy részét kifestettük. Az első udvar-
részen a járdalapok javítását és cseréjét vé-
geztük el, de rendbe tettük a játszóteret és 
lefestettük az udvari játékokat is. 
 A Csicsergő Óvodában tisztasági festést 
végeztünk, rendbe tettük a játszóteret és ja-
vítottuk az udvari csapokat. 
 A felsorolt javítások mellett vannak még 
teljesítendő feladataink, szakembereink 
napi szinten küzdenek az üzemeltetési mun-
kálatokkal, hisz óvodáink nagy része igen 
régi épület, mely magával hordozza az ez-
zel járó problémákat. Szerencsére a hirtelen 
fellépő hibákat azonnal orvosoljuk és célunk, 
hogy zavartalan és biztonságos működést 
tegyünk lehetővé.
 Az általános karbantartási feladatokra 
éves szinten hozzávetőleg 18 millió forintot 
költ az önkormányzat. Az ezen túlmutató 
egyéb karbantartások, felújítások, amelyek 
többek között Üllői Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tetőfelújítása, iskolánk, zeneisko-
lánk, óvodáink festése, óvodai kazán cseréje, 
zeneiskolában új bejárat készítése, parkoló 
kiépítése, általános iskolában futó-, távolug-
ró- és röplabdapálya felújítása, parkettázás, 
burkolás, linóleumozás, játszótéri eszközök 
rendbetétele mintegy 17 millió forint továb-
bi kiadást jelentenek az önkormányzatnak. 

Fehér Imre, alpolgármester

Mazsorett a Művben

A Dalma Dance Club 1998-ban alakult Győr-
fi Dalma vezetésével. Jelen pillanatban Ma-
gyarország egyik legnagyobb tánciskolája. 
Közel 40 településen, több mint 1000 tanuló-
val működik. 12 tanár várja 4 éves kortól a tán-
colni vágyó lányokat és fiúkat. Divattáncok-
kal (fashion dance, show dance), klasszikus és 
modern balettel, rocky show-val illetve ma-
zsorett- és twirlingoktatással foglalkozik az is-
kola. A csoportok rendszeresen vesznek részt 
hazai és nemzetközi fesztiválokon, országos 

tánc  versenyeken. 
Több Nívó-díjas ma-
gyar bajnokcsapat is 
működik az iskolán 
belül. Saját verseny-
rendszerrel is rendel-
kezünk, ahol mind 
amatőr, mind pro-
fi szinten versenyez-
hetnek a táncosok. 
 Üllőn – terveink 
szerint – mazsorett-
cso portokat szeret-
nénk indítani. 4 éves 

kortól várjuk a jelentkezőket, akik megismer-
kedhetnek a tradicionális mazsorett alapjai-
val, az ügyesebbek pedig a twirling forgatá-
sokat is elsajátíthatják. Bízunk benne, hogy a 
létrejövő csoportok színesíthetik a helyi ren-
dezvények műsorát. 
  Beiratkozás: szeptember 22-én hétfőn 17 
órától 19 óráig a Közösségi Házban.
 További információ: Győrfi Dalma 06-
30/349-4266, valamint Polgár Edina tagozat-
vezetőnél 06-70/635-4690.

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: október 6., nov-
ember 3., december 1.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr ta-
nácsadása minden alkalommal 9 órá-
tól 11 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: szeptember 23. 
(16 órától 18 óráig), október 28. (15 
órától 17 óráig), november 25. (14 órá-
tól 16 óráig), december 16. (14 órától 16 
óráig).

Üllő Városi Önkormányzat

Ügyvédi tanácsadás 
a sportcsarnokban
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
Kedves olvasóink! Nagyon 
sok újdonsággal várjuk önö-
ket ősztől a könyvtárba. 

Augusztus 18-án Kissné Szabó Katalin polgár-
mester az otthonában köszöntötte Dudinszky 
Andrást, aki idén töltötte be 90. életévét. A nap-
paliban terített asztal mellett derűsen emléke-
zett vissza az eltelt évekre.  1924. augusztus 15-
én Lohón született. Görög katolikus édesapja 
és édesanyja 7 gyermeket nevelt nagy szere-
tetben. Közülük András, erdészeti szakisko-
lát végzett. Erdészként, majd erdészetvezető- 
helyettesként dolgozott, később árubeszerző 
lett. Feleségével 68 éve élnek boldog házas-
ságban, melyből 3 gyermekük született. Kis 
családjával 1965-ben települtek át Magyaror-
szágra, ahol egy borsodi kis falu, Háromhuta 
erdészeként tevékenykedett 1975-ig.
 1975 óta élnek Üllőn. Nyugdíjba vonu-
lásáig az Erdért központban dolgozott, de 
még nyugdíjaztatása után is sokáig aktí-
van tevékenykedett, ahogyan még most is. 
A fiatalos külsejű, egyenes tartású András 
úgy véli, hosszú életének titka a rendszeres 
sportolás, a mértéktartó táplálkozás és az őt 
körülvevő szerető feleség odaadó gondos-
kodása, 3 gyermeke és 6 unokája.
 További életéhez kívánunk még jó erőt, 
egészséget!

 Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szépkorú 
lakosokat, hogy a szépkorúak köszöntésé-
ről szóló 255/2008.(X. 21.) kormányrende-
let lehetővé teszi, hogy a szépkort, azaz a 
90. életévet betöltő állampolgárok kérésük-
re,  jubileumi köszöntésben és egyszeri jubi-
leumi juttatásban részesüljenek.
 Ehhez csupán annyit kell tenniük, hogy 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala (röviden: KEKKH.) 
által a születésnapjukat megelőző két hó-
napban a lakcímükre postázott adatlapot 
kitöltve, aláírva visszaküldjék. Az adatla-
pon kérhetik személyes adataik megadá-
sa mellett a miniszterelnök által aláírt jubi-
leumi emléklapot, valamint az egyszeri 90 
000 forint jubileumi juttatást, melyet pos-
tán juttatnak el a szépkorú bejelentett lak-
címére.  
 Aki  szeretné otthonában a személyes 
köszöntést, kérjük az adatlapon jelezze. Eb-
ben az esetben a születésnapján – előzetes 
egyeztetést követően – városunk polgár-
mestere adja át részére a jubileumi emlék-
lapot, a jubileumi juttatást pedig a nyugdíj-
folyósító küldi meg.  Lazáné Sz. Éva

Szépkorú személyt köszöntöttünk

 Kissné Szabó Katalin és Dudinszky AndrásÙ

Az iskolakezdő diákok – és szüleik – 
kedvében szeretnénk járni azzal a jó 
néhány hangoskönyvvel, amelyeken 

a kötelező irodalom egy-egy műve hallgat-
ható meg népszerű színészek előadásában. 
Akár utazás közben az autóban ülve, vagy le-
fekvés előtt az ágyban fekve is meg lehet is-
merkedni a kis bicebóca, Tündér Lala, A Pál 
utcai fiúk, A repülő osztály és még sok más 
regényhős történetével. Természetesen ha-
gyományos könyv formájában is hozzáfér-
hetőek  ezek a – szerencsésebb szóhasz-
nálattal élve –  közös olvasmányok, sőt a 
legtöbből szép, új kiadású példányokkal vár-
juk az ifjú olvasókat.
 Augusztustól új folyóiratok is kölcsönöz-
hetők könyvtárunkban. A Nők Lapja és a Kis-
kegyed mellett mostantól a Csodakert, az 
Ötlet Mozaik, a Kreatív ötletek, az IPM, a Tu-
datos Szülők Lapja, a Garfield és még sok 
más izgalmas olvasnivalót kínáló újság ta-
lálható meg polcainkon. Továbbra is kölcsö-

nözhetőek az NKA támogatásával érkező 
folyóiratok és szaklapok, mint például a Bár-
ka, az Élet és Tudomány, a Filmvilág, a Föld-
gömb, a Rubicon, a Természetbúvár vagy 
a Zenekar. Több mint hetvenféle különbö-
ző folyóirat közül választhatnak olvasóink. 
A kölcsönzés feltételeiről érdeklődjenek a 
könyvtárostól. Helyben történő olvasásra is 
van lehetőség olvasótermünkben, és térítés 
ellenében másolatszolgáltatás is kérhető, ha 
egy cikkre vagy leírásra később is szükségük 
lenne.

Könyvajánló

A világhírű Alessandro Baricco a kortárs olasz 
irodalom legizgalmasabb alkotója. Műve-
it több mint két tucat nyelvre fordították le, 
több regényéből emlékezetes film is készült. 
Már kölcsönözhető Selyem című regénye, 
valamint legújabb kötete Emmaus címmel.
 Bernard Cornwell Stonehenge (Kr. e. 
2000.) című regénye elrepít bennünket a ri-
tuálék és áldozatok kortalan, rég feledésbe 
merült világába, hogy hősiességből, árulás-
ból és testvérharcból szőjön feledhetetlen 
történetet. 

 Singer Magdolna, Partitúra – Utolsó be-
szélgetés Polcz Alaine-nel
 A bajnok – Michael Schumacher ismét 
közöttünk. Róla szól Karin Sturm 2013-ban 
megjelent könyve.
 A mi kis celebjeinkről is szól a követke-
ző két könyv, Csontos Róbert és Majoros Péter 
Tetszik, nem tetszik, Majka című önéletraj-
zi ihletésű könyve, valamint Kordos Szabolcs 
Taxisvilág, Hungary – Ha a hátsó ülés beszél-
ni tudna… alcímel megjelent írása a mai ma-
gyar valóságról.
 Végül ajánlom figyelmükbe dr. Eben Ale-
xander A mennyország létezik – Egy idegse-
bész tapasztalatai a túlvilágról című lebilin-
cselő és elgondolkodtató könyvét.

Programajánló

Szeretettel hívjuk önöket őszköszöntő kiál-
lításunkra, amely a Mihály-napi sokadalom 
nyitó rendezvénye. Szeptember 23-án 17 óra-
kor nyílik az Üllő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesülettel közös népművészeti kiállításunk 
Az 1900-as évek magyar népviseletei cím-
mel, Majorosi Marianna, Mahovicsné Ladányi 
Anita és Mahovics Tamás ruhagyűjteményé-
ből. A kiállítást megnyitja Majorosi Marian-
na, az egyesület vezetője, Kossuth-díjas éne-
kes és táncművész, pedagógus. A műsorban 
közreműködnek a Kenderes és Kenderkóc 
Néptáncegyüttes táncosai. A kiállítás október 
30-ig megtekinthető könyvtári nyitvatartási 
időben. Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Húsz éve szolgálatban 
Idén ünnepli fennállásának 20. 
évfordulóját a Civil Érték Egye-
sület, mely alkalomból többna-
pos ünnepi rendezvénysoro-
zattal várják az érdeklődőket. 

A Civil Érték Egyesület (korábban Üllői 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete) Ül-
lőn alakult 1994-ben.

 Ebben az évben ünnepeljük 20 éves év-
fordulónkat. Az ünnepi műsort több rész-
letben és többféle formában rendezzük 
meg.
 Szeptember 16-án délelőtt 10 órakor, 
az egyesület székhelyén, az Üllői Civil Köz-

pontban (Pesti út 124.) jubileumi taggyű-
lést szervezünk a tagság számára egy ki-
sebb ünnepséggel, különös tekintettel az 
alapítótagok köszöntésére.
 Szeptember 26-án, délelőtt 10 órakor 
egy szakmai konferenciát tartunk Szűcs 
Lajos, térségünk országgyűlési képviselő-
je, Pest Megye önkormányzatának elnö-
ke védnökségével. A konferenciára a köz-
elmúltban átadott új városháza Közösségi 
Központjában kerül sor.
 A konferencián Kissné Szabó Katalin pol-
gármester köszöntőjét követően előadást 
tart Szűcs Lajos, akivel szakmai kapcsola-
tunk már másfél évtizedes múlttal bír. 
 Ezt követően Czibere Károly, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért fele-
lős államtitkára tart előadást a fogyatékkal 
élőket érintő témákban.
 Az elmúlt évtizedekre való visszatekin-
tésre kértük fel Chikán Csabát, aki a MEOSZ 
(Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetsége) alapító tagja, s annak 
elnöke volt 16 éven keresztül, továbbá szű-
kebb hazájában a Közép-magyarországi 
Regionális Egyesület elnöke, annak 30 éves 
fennállása óta. Egyesületünk az akkor még 
Pest megyei egyesület helyi csoportjára 
alapozva alakult meg.
 Egyik fő célunk a foglalkozási rehabili-
táció megvalósítása, ennek témakörében 
Kovács Gábort kértük fel az előadás meg-
tartására, aki a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálatnál dolgozó foglalkoztatási szakember.

A Civil Érték Egyesület tagjai és a rászoru-
lók részére nagy jelentőséggel bíró, ingye-
nes tanácsadás is lesz szeptember 27-én a 
sportcsarnokban. 
Témák: 
 orvosi tanácsadás, vércukor-, vérnyo-
másmérés
 jogi tanácsadás
 pszichológiai, életvezetési tanácsadás
 szociális ellátásokról a helyi önkor-
mányzat és a járási hivatal fog tájékoztatni
 rehabilitációs tanácsadás, ellátások
 akadálymentesítési tanácsadás
 foglalkozási rehabilitációs tanácsadás

Tanácsadás

Ù

Tisztelt üllőiek, kedves betegeim, ezúton ér-
tesítem önöket, hogy október 1-jétől házior-
vosi és ügyeletvezetői tevékenységem vég-
leges nyugállományba vonulásom miatt 
befejezem. Háziorvosi praxisomban utódom 
dr. Molnár Amália háziorvos lesz. Fogadják őt 
bizalommal. 
 A háziorvosi rendelő új helyszíne: Ócsai út 
4. (Szent Benedek patika udvarából nyílik).
 A nővér-asszisztensi feladatokat továbbra 
is Krahling Zoltánné (Márti nővér) látja el. 
 Az éjszakai és munkaszünetes napokon 
az ügyeleteket új vállalkozási formáció látja 
el. Az ügyelet helyszíne változatlan: Temp-
lom tér 3–5., telefonszám: 320-082.
 Szeretném mindannyiuknak megköszön-
ni, hogy 46 éven keresztül háziorvosként 
szolgálatukra állhattam és legjobb tudásom 
szerint segíthettem a rászorulóknak. 
 Kívánok önöknek jó egészséget, hosszú, 
problémamentes életet. Dr. Balázs László, háziorvos

Dr. Balázs László 
nyugdíjba megy

 E rendezvény keretében lesz még az 
egyesület életét bemutató kiállítás, vetítés 
és egy kis szerény vendéglátás.
 A következő napon, szeptember 27-én 
szombaton 9 órától a városi sportcsarnok-
ban Civil Érték Napot rendezünk a széles 
nyilvánosság részére. 
 Ez a nap három fő részből fog állni. Lesz 
egy parasportnap igen változatos program-
mal, az üllői Árpád Fejedelem Általános Is-
kola testnevelő tanára, Csetneki Klára veze-
tésével rendezett sportversenyekkel. Ezek 
közül kettőt külön is érdemes kiemelni: a 
megnyitó keretében a Fogyatékossággal 
Élők Budapesti Sportszövetsége, Kovács Ju-
dit elnök szervezésben egy bemutatót tart 
nekünk, továbbá a sportszövetség alelnöke, 
Orsós Zsolt – aki Magyarország Szolidaritási 
Nagykövete is egyben – részvételével tart a 
csapat csörgőlabda-bemutatót, amelyhez 
az érdeklődő és vállalkozó kedvűek is csatla-
kozhatnak. A program zárásaként a 15 éves 
Gördülő Tánccsoport fog egy évtizedeken 
átívelő előadást tartani.
 A civil nap másik része a helyi civil szer-
vezetek  részvételével zajlik, mint például a 
Vöröskereszt, akik rendszeres tanácsadással 
és ambu-baba segítségével bemutatót tar-
tanak, a helyi önkéntes tűzoltók, a Mecénás 
Művészeti Klub, akik a gyerekeknek kézmű-
ves foglalkozást és rajzversenyt is hirdetnek, 
az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület, 
akik hagyományos szabadtéri játékokkal 
szórakoztatják az érdeklődőket.

Skultéti Ildikó, elnök

Molnár Annamária (balra) váltja Balázs Lászlót. Krahling Zoltánné látja el a nővéri  feladatokatÙ
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Itt van az ősz, 
itt van újra

Kitüntetett diákok

Agárdon jártunk

Tábori beszámoló

Élménybeszámoló 
a kemencei táborról 

Tábor a Duna-holtág 
mellett

Szeptember 1-jén, mint az ország valameny-
nyi általános iskolájában nálunk is becsenget-
tek. Több mint 750 tanuló és pedagógusai je-
lentek meg a tanévnyitó rendezvényünkön 
a városi sportcsarnokban. Legnagyobb iz-
galommal az elsős tanulók várták a kezdést, 
akik már talán a napokat is számolták. 125 kis-
gyermek kezdte meg tanulmányait intézmé-
nyünkben, öt osztályban.  Ez a létszám évről 
évre növekszik és erre a bizalomra igyek-
szünk is rászolgálni. Kis elsőseink átvették az 
iskolánk címerével ellátott nyakkendőiket. 
 Tanévnyitó műsorunkon a negyedik és 
harmadik évfolyamos tanulóink szerepeltek. 
Verset mondott Szécsi Bettina 4.a, Bartha At-
tila, Vigh Alexa, Nagy Csenge 4.b, Kalina Blan-
ka, Kálmán Lilla, Barta Laura 4.z osztályos ta-
nuló. 
 A Bóbita óvoda iskolába induló nagycso-
portosai is köszöntötték az új tanévet. A har-
madik évfolyamos tanulók furulyajáté kuk kal, 
a negyedikes énekkar dalokkal buzdított az 
új tanévre. Az igazgató úr köszöntötte a ta-
nulókat, a megjelenteket, majd megnyitotta 
a 2014/2015-ös tanévet. Kívánt sok sikert az 
előttünk álló tanévhez pedagógusnak, tanu-
lóknak egyaránt.
 E sorok írója is kíván sikerekben gazdag 
eredményes tanévet minden tanulónknak. 
 Köszönjük a segítséget valamennyi kolle-
gánknak, aki tevékenyen részt vett a rendez-
vény megszervezésében.

Árpásiné M. Mónika igh.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola a 
2013–2014-es tanévben is díjakkal jutalmaz-
ta a kiemelkedő tanulmányi eredményeket 
elért diákokat. 
 Árpád-plakettet vehetett át Svanyova 
Adrián (8. c), Kántor Klaudia (8. z.), Musz-
ka Orsolya (8. z.), Frank Zsanett (8. z), Kacsó 
Szilvia (8. z).
 Az iskola büszkeségei: Virágos Alexandra 
(8. a), Zahuczky Csenge (8. z), Félix Bálint (8. z), 
Botlik Bence Béla (8. z).
 A Harmónia Zeneiskola és az általános 
iskola közös díját Muszka Orsolya 8.z osztá-
lyos tanuló nyerte el.  nfo

Az idei évben 4 pályázatot adtunk be az Er-
zsébet-program keretében meghirdetett 
tematikus táborok közül a néptánctáborra. 
Nagyon örültünk, mikor értesítettek ben-
nünket, hogy a pályázat sikeres volt és me-
hetünk a nyáron táborozni. A gyerekeknek  
2 000 illetve 10 000 forintba került a 6 napos 
tábor – ehhez jött még a 6 500 forintos uta-
zási költség –, teljes ellátással és programok-
kal. A pályázaton elnyert összeg 2 120 000 fo-
rint volt.
 Árpásiné Mészáros Mónika, Kalináné Do-
bos Ágota, Eon Klaudia kolleganőkkel és 40 
gyerekkel indultunk különbusszal július 
6-án Fonyód ligetre. A délelőtti 3 óra és dél-
utáni 3 óra néptánc mellett jutott időnk arra 
is, hogy különféle programokon  is részt ve-
gyünk. Megnéztünk a Bab-társulat előadá-
sában egy óriásbábos, gyerekeknek-felnőt-
teknek egyaránt szórakoztató színdarabot, 
voltunk koncerten, vízividámparkban, részt 
vettünk a Ki mit tud?-versenyen, bátorság-
próbán, gyönyörködhettünk a Duna Mű-
vészegyüttes fantasztikus táncelőadásában 
és a moldvai táncházban is fantasztikusan 
éreztük magunkat. Szerencsére legalább az 
első 3 napon olyan idő volt, hogy sokat tud-
tunk fürdeni a Balatonban. 
 A faházakban 4 személyes szobákban 
voltunk elhelyezve, napi ötszöri étkezéssel. 
Minden gyerek ajándékba kapott egy kis 
táskát, baseball-sapkát, karkötőt és egy Er-
zsébet-programos füzetet, így a táborzáróra 
már mindenki kívülről fújta az Erzsébet-dalt.
 Az oktatók idén is azok voltak, akik ta-
valy, nagyon kedves, gyerekcentrikus, nagy 
tudású szakemberek. Nagyon jó dolog, 
hogy a tábor ideje alatt végig élő zenére 
tudtunk táncolni. A gyerekek nagyon szor-
galmasak, ügyesek, kitartóak voltak, sem 
egészségileg, sem magatartásilag nem volt 
probléma velük.
 Nagyon jól éreztük magunkat, a gyerekek 
szinte kivétel nélkül mindannyian szeretné-
nek jönni jövőre is. Bízunk benne, hogy erre 
lesz is lehetőségünk! Földesi Éva

Július 28-tól augusztus 1-jéig táboroztunk 
Szigetszentmártonban 40 gyermekkel és 
két kolléganővel, Árpásiné Mészáros Móni-
kával és Kalináné Dobos Ágotával. Külön-
busszal utaztunk, a szállásunk faházakban 
volt. 
 A tábor közvetlenül a Duna-holtág mel-
lett helyezkedett el, de strandolni a rossz 
idő miatt sajnos csak egyszer tudtunk. A tá-
bor területén szerveztünk közös játékokat: 
kincskeresést, tollaslabda- és csocsóbaj nok-
ságot. Kirándulni voltunk Ráckevén, meg-
néztük a hajómalmot, a Savoyai-kastélyt, 

Július 7-től 11-ig Agárdon voltunk 40 tanuló-
val táborozni.
 A hétfőtől péntekig tartó tábor prog-
ramjába belefért a mindennapos fürdés és 
sportolás (kézilabda, kosárlabda, gyepho-
ki), vetélkedők tették színessé a délutánokat, 
melyeken csapatokra osztva mérkőztek meg 
a gyerekek egymással.
 Egyik délután körbetekertük a Velencei 
tavat, kis pihenőket tartva a nevezetességek-
nél, így 4 óra tekerés után kissé elfáradva ér-
tünk a szállásra.
 A visszajelzésekből leszűrtük, hogy ez a 
program tetszett a gyerekeknek a legjobban.
Nagyon élvezték a táborozók a minden év-
ben megtartott karaoke-partit, valamint az 
éjszakai bátorságpróbát.
 Minden gyermek emléklappal és egy kis 
ajándékkal térhetett haza! Csetneki Klára

 
Június 28-tól július 2-ig táboroztunk Ke-
mencén, összesen 47-en. Bérelt autóbusz-
szal utaztunk. Bejártuk a Kemence pata-
kot, kisvasúton megnéztük a környéket és 
meglátogattuk a vasútmúzeumot is. „Eső-
űző” játékot és táncot szerveztünk, 10 pró-
ba ügyességi vetélkedőn vehettek részt a 
gyerekek. Túráztunk tanösvényen, szer-
veztünk bátorságpróbát, szkanderbaj nok-
ságot és strandoltunk is. Sok-sok játék-
ban és nevetésben volt részünk, nagyon 
jól éreztük magunkat. Baleset szerencsére 
nem történt. 
 A Táborban részt vevő pedagógusok: 
Kissné Dobos Ildikó, Kaliczáné Baráth Eri-
ka, Seresné Kiss Zsuzsanna, Kovács Magdolna, 
Tóth Csilla. Segítették a munkánkat: Pintér Di-
ána és Kiss Beáta.
 Köszönjük az iskolavezetés és a diák ön-
kormányzat támogatását! nfo

voltunk az Árpád Múzeumban és a katolikus 
templomban is. Legnagyobb élmény min-
den gyereknek a ráckevei Aqualandban töl-
tött délután volt.
 Két napot az esős, viharos időjárás mi-
att a tábor területén töltöttünk. Kézmű-
ves foglalkozáson készítettünk üveg- és 
szívószáldíszeket, gyöngyöt fűztünk, textil-
tárgyakat, levendulazsákot varrtunk, szőt-
tünk. Részt vettünk egy interaktív mesejáték 
előadásában is, melyhez az összes díszletet 
a gyerekek készítették.
 A rossz idő ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat, és bár kicsit tartottunk az esték-
től, mivel a táborozó gyerekek fele még so-
sem volt külön a szüleitől, de szerencsére  
ezzel sem volt probléma. Földesi Éva
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Az Üllői Sportegyesület labdarú-
gói a Pest megyei első osztályban 
vágtak neki az idei labdarúgó- 
idénynek. Nem csak a szurko-
lókat várja az üllői sporttelep.

Elrajtolt az új idény

A nyári labdarúgó-világbajnokság már 
csak emlék. Az éjszakába nyúló 
meccsek izgalmát rég kipihentük, de 

szerencsére a labdarúgósport kereke nem 
állt meg. Máris elrajtolt a hazai bajnoki idény, 
amely ugyan kicsit savanyúbb, kicsit szür-
kébb, mint a nemzetközi foci, de mégiscsak 
a mienk. Az Üllői SE labdarúgói is megkezd-
ték a szezont, ezért felkerestük az egyesület 
elnökét és megkérdezzük mire számíthat-
nak idén, akik ellátogatnak a mérkőzések-
re. Király Zoltán elmondta, a tavalyi nehézsé-
gek után rendeződött az egyesület helyzete, 
s a Peller Gábor edző távozásával keletkezett 
űrt a játékosként az NBI-et is megjárt Lengyel 
Roland vezetőedző érkezése kitöltötte. Az új 
edző gatyába rázta az egy évvel ezelőtt csak 
szenvedő csapatot, melynek a bajnokság 
első felében sokszor csak a bokszzsák sze-
repe jutott. 
 – Először a meglevő állományra próbál-
tuk építeni az új csapatot, az csak menet 
közben derült ki, hogy ez kevés lesz a me-
gyei első osztályban. Az őszi idény végén si-
került visszahoznunk néhány üllői játékost, 
Magyar Tamással, Lantos Istvánnal csak erő-
södtünk, és sikerült megtartanunk Hunya 

Krisztiánt, aki Lantos-
sal megbízható vé-
dőpárost alkot – ma-
gyarázta az elnök.
  Az új érkezőkkel 
és Lengyel Roland 
edzővel – aki alka-
lomadtán maga is 

beszáll a játékba, hiszen játékosedzőként ér-
kezett az egyesülethez – az Üllői SE tavasz-
szal már szárnyalt. Az utolsó helyről a ti-
zenegyedikre kapaszkodott fel a zöld-fehér 
legénység, ezzel pedig kiharcolták a benn-
maradást a megyei első osztályban. Csak 
a tavaszi eredményeket figyelembe véve a 
negyedik helyen végzett volna az egyesület. 
 A jó szereplés dacára idén sok munkára 
lesz szükség, hogy kiegyensúlyozott teljesít-
ménnyel a bajnokság stabil középcsapatá-
vá váljon a gárda. Olyan ellenfelekkel, mint a 
vecsési vagy az érdi egyesületek, anyagilag 
nem tudja felvenni a versenyt Üllő. Taktikus, 
jó játékkal azonban áthidalhatók a különb-
ségek. Persze ez még akkor is nehéz feladat, 
ha Lengyel Roland az NBI-ben alkalmazott 
elemeket igyekszik beépíteni a csapat játé-
kába. A vezetőedző munkáját az NBII-t meg-
járt Kozma Norbert segíti. 
 Az üllői labdarúgás legnagyobb hiányos-
sága talán a nézőtéren mutatkozik meg 

– derült ki. Olykor még százan sem kíván-
csiak a gárda játékára, s e szomorú statisz-
tikán csak a szomszédos települések ellen 
vívott rangadók javítanak valamelyest. Ilyen-
kor akár kétszáz néző is összegyűlhet, per-
sze már nem olyan a világ, mint a hatvanas 
években volt – teszi hozzá némi beletörő-
déssel az egyesület elnöke. A hazai labdarú-
gás amúgy is kevéske közönségét könnye-
dén elszipkázzák a tévétársaságok, amelyek 
hétről hétre elhozzák az otthon melegébe 
és kényelmébe Messit vagy Ronaldot. Velük 
együtt pedig a minőségi futball is testközel-
be kerül, amellyel nehéz versenyezni. Király 
Zoltán ennek ellenére bizakodó és reméli, 
hogy jó játékkal és megfelelő hírveréssel nö-
velni lehet a nézőszámot.
 A felnőtt labdarúgás mellett fontos sze-
rep jut az utánpótlás-nevelésnek is. U13, U15 

és U21 korosztályos csapata van az egyesü-
letnek, a cél pedig, hogy a 17 éveseknek és 
a 19 éveseknek is megteremtsék az edzés és 
a játék lehetőségét. Ez azért is fontos lenne, 
hogy minél több fiatal válassza a sportot és 
a mozgást a csellengés, a számítógép, alka-
lomadtán pedig a kábítószerek helyett – tet-
te hozzá az elnök. 
 Lányok is rúgják a labdát az Üllő SE szí-
neiben – meséli Király Zoltán, aki a női csa-
pat edzője is egyben –, ősszel már a máso-
dik szezonjukat kezdik a hölgyek zöld-fehér 
mezben. Tavaly még csak ismerkedtek a 
sporttal és az azt körbelengő légkörrel, idén 
azonban már a tabellán is előreléphetnek az 
üllői lányok – tudtuk meg. 
 A meccsnézésen és a szurkoláson túl 
egyéb lehetőséget is tartogat az üllői sport-
telep a helyi lakosoknak. A tavaly kialakított 
strandröplabdapálya egész nyáron várta a 
sportolni vágyókat, s míg az időjárás enge-
di mindenkit szívesen látnak a pályán a to-
vábbiakban is. Sok sportot kedvelő fiatalt 

és idősebbet von-
zott a szeptember 
6-án lezárult ama-
tőr strandröplab-
da-kupa is. A kiváló 
minőségű pályán – 
melyet a strandröp-
labda szövetségtől 
érkezett szervező is 
az ország legjobb-
jai közé sorol – fo-

cizni is lehet, de a homokozó kisgyerekeket 
sem zavarják el – szögezte le az elnök. A pá-
lya körüli területet az egyesület hölgy tagjai 
örökzöldek ültetésével, társadalmi munká-
ban tették még hangulatosabbá. 
 – Akkor örülnénk a legjobban, ha ez a lé-
tesítmény lenne az üllői sport szíve, központ-
ja. A sporttelep a lakosságé is, a legutóbbi 
fejlesztéseket első sorban ők élvezhetik. A 
strandröplabdapálya télen jégpályává ala-
kítható, ezzel pedig a hideg hónapokban is 
programot biztosítunk a családoknak és ba-
ráti társaságoknak. Jó lenne tovább fejlesz-
teni a telepet, elférne itt még egy műfüves 
pálya és egy futópálya is. Egyre többen ko-
cognak, futnak a városban, biztosan örülné-
nek, ha lenne egy hely, ahol biztonságban, jó 
körülmények között űzhetik a sportot – ma-
gyarázta az egyesület elnöke. Varga Norbert

Szeptember 27. 16 óra Üllő SE–Pilisi LK
Október 11. 15 óra Üllő SE–Vecsés FC
Október 25. 13 óra 30 Üllő SE–Tura VSK

Hazai mérkőzések

Ù

Újra megnyitotta kapuit régi és új növen-
dékei előtt a 8 éve működő Mirabell Tánc-
egyesület, az Üllői Közösségi Házban és 
a sportcsarnokban művészi torna, balett, 
színpadi látványtánc és moderntánc mű-
fajokban. 
 Év közben fellépéseken és versenye-
ken veszünk részt, ahonnan szinte mindig 

éremmel, rengeteg kupával, díjjal, arany, 
ezüst, bronz minősítéssekkel és Európa-
bajnoki helyezésekkel térünk haza. Fellé-
pési és versenyzési lehetőség!
 Ha valaki kedvet érez a tánchoz, szeret-
ne egy jó csapathoz tartozni, szeretettel 
várjuk a Közösségi Házban szeptembertől 
induló új tanfolyamainkon.  nfo

Tánctanfolyam indul

Az új edző 
gatyába ráz-
ta az egy év-
vel ezelőtt 
csak szenve-
dő csapatot.
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Hirdetés

Sporttal telt a nyár
Sikeres volt a diáksport-egye-
sület szabadidőtábora. Az idén ötödik alkalommal rendezte 

meg a városi sportcsarnokban az Üllő 
Diáksport Egyesület sport és szabad-

idő táborát, nem csak sportolóknak. Az isko-
la végével sem kellett abbahagyni a sporto-
lást, mivel már június 16-án elkezdődtek az 
edzések, kézilabda, foci, taekwondo ügyes-
ségi feladatokkal. Öt turnusban 120 gyerek 
edzett kitartóan óvodás kortól (3 éves) egé-
szen 12 éves korig. 
 Minden héten két korosztállyal tudtunk 
sportolni, ügyességi feladatokat végezni. Az 
első héten a kézilabda játszott főbb szere-
pet Csetneki Klára tanárnő és Erős Ildikó ve-
zetésével. A DSE 2000–2001-es csapatának 
minden tagja óriási lelkesedéssel vett részt 
a reggel 9 órakor kezdődő edzéseken, amit 

csak az ebéd és egy kis csendespihenő tu-
dott megszakítani. A harmadik héttől be-
csatlakoztak a focisok is, Kovács Imre „Koko 
bácsi” gyerkőcei. Magyar Tamás vezetésével 
délutánonként fociedzések és nagy mecs-
csek folytak. Az utolsó turnust nagy izga-
lom előzte meg, mivel nem csak a foci és a 
kézilabda volt a fő cél, hanem a taekwondo. 
Mindenki kipróbálhatta a forgásokat, kala-
pácsrúgásokat vagy a pontkesztyűt. Az öt 
turnus alatt nem csak a DSE gyermekei vet-
tek részt, hanem olyan leendő iskolások is, 
akik csak most ismerkednek a sport szere-
tetével. A turnusok lezárása egy nagy közös 
fagyizással zárult. Az idén két középiskolával 
is kötöttünk szerződést „közmunkára”. Így 
több fiatal is segítette munkánkat. Reméljük, 

hogy a sok edzés és közös mun-
ka meglátszik majd a bajnokság-
ban is. A focistáink részt vesznek 
a Bozsik-programban  (U7, U9, 
U11 korosztályok), kézilabdacsa-
patunk a Pest megyei Kézilabda 
Szövetség által kiírt bajnokság-
ban játszik.
  Lezárultak az átigazolások, és 
az  Üllői SE-vel kötött megállapo-
dásunk lehetőséget ad egy kupa 
megrendezésére, melyet szep-
tember végén szeretnénk meg-
rendezni a sportpályán.
  Köszönetet szeretnénk mon-
dani Dienes Andrásnak, hogy le-
hetőséget biztosított számunk-
ra a sportcsarnok használatáért, 
Barna Tibor igazgató úrnak, aki 
biztosította számunkra az iskola 
konyháját az étkezésekhez. Kö-
szönet Csetneki Klárának, Ko-
vács Imrének, Magyar Tamásnak, 
Tóth Balázsnak a kitartó munká-
ért, és főleg köszönet azoknak a 
gyerekeknek akik végig mozog-
ták, játszották a tábort. 

Prikrillné Erős Ildikó

Labdarúgás
U7 korosztály: edző: Kovács Imre, tel.: 06-
70/935-0233. Edzések: kedden és csütör-
tökön: 16 órától 18 óráig az általános isko-
la tornaterme.
 U9 és U11 korosztályok: edzők: Magyar 
Tamás, Baranyai Péter. 
 Edzések: U9 kedd, csütörtök, péntek: 16 
órától 17 óráig a városi sporttelepen.
 Edzések U11: kedd, szerda, csütörtök: 17 
órától 18 óra 30-ig a városi sporttelepen.

Kézilabda
Edzők: Csetneki Klára és Prikrillné Erős Ildikó. 
Tel.: 06-70/531-0288.
 Edzések: kedden és csütörtökön 17 órá-
tól 18 óráig a városi sportcsarnokban.

Birkózás
Edző: Kovács János, tel.: 06-20/380-3012.
 Edzések: kedden és csütörtökön 13 óra 
15-től 15 óráig az általános iskola tornater-
mében.

Taekwondo
Edző: Tóth Balázs, tel.: 06-30/577-9600. 
Edzések: hétfőn és szerdán 18 órától 19 óra 
30-ig az általános iskola tornatermében.

Edzések

Ù

•  Lakásriasztó-rendszerek  
telepítése

•  Távfelügyeleti  
lehetőség

•  Kamerás megfigyelő- 
rendszerek

•  Tűzjelző rendszerek

Beléptető rendszerek
Számítógép-  
hálózatok és  

telefonközpontok 
telepítése,  

karbantartása  
és szervizelése

Cím:
2225 Üllő, 
Dobó I. u. 2/A
Tel./Fax: 
29/320-183
Mobil: 
06-30/932-9748, 
06-70/365-1979
E-mail: 
nbtech@nbtech.hu,
Web: 
www.nbtech.hu

Nagy biztonság-
technikai Kft.
Nagy Árpád elektromérnök
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Városi sportcsarnok 
programjai

Apróhirdetés

Iparművész-bőrdíszműves vezetésével 
bőrtárgy-készítő tanfolyam indul októ-
ber 19-én 14 órakor a Közösségi Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Információ: 06-20/991-0985

Bőrtárgykészítő 
tanfolyam

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett férjem, apukánk, nagypa-
pánk, Horváth Árpád temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 
utolsó útjára emlékeztek, fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönetet mondunk továbbá 
az Üllő, Gyár utcai Alfa-Wic 95 temetke-
zési vállalat dolgozóinak, külön köszönet 
Tündikének és Gábornak kegyeletteljes 
munkájukért, a temetés lebonyolításáért, 
segítségükért. A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

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

Üllői rendezvények 
szeptember–október Az Üllői Katolikus Karitász október 4-én 

szombaton 19 órakor Jótékonysági Batyus 
Bált rendez, amelyre önt és családját tisz-
telettel meghívjuk.
 A bál bevételét az üllői rászoruló csalá-
dok megsegítésére fordítjuk a karácsonyi 
ünnepek előtt.
 Báli meghívók 1500 forintos áron vásá-
rolhatók a plébánián, illetve a 06-70/944-
3050 telefonszámon. nfo

Azt a ragyogóját – dal- és nótaműsor.
Szeptember 21. 15 óra 
Közösségi Ház 

Népművészeti kiállítás
Szeptember 23. 17 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Húsz éves a Civil Érték Egyesület
Szeptember 26. 10 óra
Jubileumi találkozó és kiállítás.
Közösségi Központ

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”
Szeptember 27. 
Információ: www.ullo.hu
Városközpont
  
Mihály napi-sokadalom   
Szeptember 28. 14 óra 
Városközpont 
   
Hangverseny
Október 1. 17 óra  
A Zene Világnapja alkalmából a Harmónia Ze-
neiskola hangversenye.
Közösségi Központ

Aradi Vértanúk Napja
Október 6. 18 óra 30
Gyertyás megemlékezés az 1848-as emlék-
műnél, melyre mindenkit szeretettel várunk. 
Adózzunk az évfordulón a hősök emlékének 
egy-egy szál virággal és gyertyagyújtással!

Kiállítás
Október 10. 17 óra 
Gera Béla Miklós üllői festőművész kiállítása.
Közösségi Központ

Szeptember 20-án 13 óra 30-tól NBI-es női 
futsalmérkőzésen csap össze a budapes-
ti Univerzum egyesülete Hajdúböszörmény 
csapatával. 16 órától a Vecsés férfi ifjúsági 
kézilabdacsapata játszik mérkőzést a Pécs el-
len, 18 órától pedig e két egyesület felnőtt 
csapatai mérkőznek egymással.
 Október 4-én 13 óra 30-kor az Univerzum 
az Elte női futsalcsapatával küzd meg a há-
rom pontért, majd a délután folyamán 16 
órától Vecsés–Győr ifjúsági kézilabda-mér-
kőzés, melyet 18 órától a felnőtt csapatok 
összecsapása követ. 
 Október 11-én az üllői kézilabdacsapat 
mérkőzését tekinthetik meg az érdeklődők, 
16 órakor Hatvan ifjúsági csapatával mérkő-
zik Üllő hasonló korosztályú együttese, a fel-
nőttek küzdelme 18 órakor kezdődik.
 Október 18-án 16 órától Vecsés–Vác ifjú-
sági kézilabda-mérkőzés lesz a csarnokban, 
18 órától az egyesületek felnőtt gárdái csap-
nak össze.
 Október 25-én Üllő–Domony férfi ké zi-
labda-mérkőzés 18 órától.

Vén

Szerezze be olcsón száraz tűzifáját! Akác 
hasított 2400 Ft/q, tölgy hasított 2400 Ft/q, 
szállítással együtt. Érd.: 06-30/937-5798

Kiadó ipari ingatlanok Nagykáta külterüle-
tén.  Összesen 3000 m2, 4 épület 450-1300 
m2-ig külön is bérelhető 390 Ft/m2-től! 
Tel: 06-30/583-0778, 06-30/928-4919

52 éves üllői nő gyermekfelügyeletet 
és takarítást (számlaképesen) vállal. 
Tel: 06-30/983-6458



Programok 15Üllői

Ismét 1+1 klub

Menekülés Ócsára

WWW.PATRIATAKAREK.HU

* 2014. szeptember 8-tól – 2014. november 28-ig befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad felhasználású 
jelzáloghitel igénylése esetén, amennyiben az ügyfelünk PÁTRIA Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján a hi-
telszerződés megkötéséig két csoportos beszedési megbízással rendelkezik 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 Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

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

PÁTRIA TOP ÉS DUÓ

INGATLANCÉLÚ HITELEK

Új szomszédokra 
vágyik?

INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA, INGATLAN ÉPÍTÉSÉRE,
KORSZERŰSÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA
AKCIÓ 2014. november 28-ig: ÉRTÉKBECSLÉS ÉS HITEL
ELŐKÉSZÍTÉSI DÍJ NÉLKÜL!*

Hirdetés

A városházán a Közösségi Központ galéri-
ában Szaniszló Tibor fotográfus, az Üllői Fo-
tóklub alapító tagjának kiállítása látható 
szeptember 25-ig.
 Október 10-én 17 órakor lesz Gera Béla 
Miklós, Üllőn élő festőművész kiállításának 
megnyitója. A festmények megtekinthe-
tők november 15-ig a galériában. 

Aprók tánca

Óvodás csoport:  keddenként 17 órától. Ve-
zeti Petneházy Kata táncművészeti főisko-
lát végzett néptáncpedagógus. Hagyomá-
nyos énekes-táncos népi gyermekjátékok, 
néptáncalapok. Minden óvodáskorú kis-
gyermeket szeretettel várunk. Nem lehet 
elég korán kezdeni!

Gerinctorna 

Gerinccel kapcsolatos és egyéb mozgás-
szervi betegségek megelőzése, a léte-
ző problémák tüneteinek enyhítése, orvo-
si javaslat nélkül is hétfőn és csütörtökön 

18 és 19 óra-
kor. Vezeti: dr. 
A b l o n c z y n é 
Kelemen Erika.

Filmklub

Nézzünk együtt 
filmet, ahogy ré-
gen a moziban! Ok-
tóberben filmklubot 
indítunk! A városhá-
zán, a Közösségi Köz-
pont rendezvénytermében lesznek a film-
vetítések kéthetenként, szerdán 18 órai 
kezdettel. A vetítések után baráti hangula-
tú beszélgetéssel értelmezzük a látottakat. 
Az animátor Nagy Gyula lesz. Lehetőség 
szerint színművészt is meghívunk majd a 
rendezvényekre.
 Kezdés október 22-én. Az első film: 6:3 
avagy, Játszd újra Tutti, rendezte Tímár Péter.  
 További részletek az Üllői Hírmondó kö-
vetkező számában. 

Laza István

Kiállítás és programok 
a Közösségi Központban

Az évforduló alkalmából emléknapot szer-
vezünk november 16-án Ócsán. A szomszéd 
városban felavatjuk a Bognár István fafaragó 
mester alkalomhoz illő emlékmű kopjafáját, 
majd az Egressy Béni Szabadidő Központban 
műsoros emléktalálkozót rendezünk az ese-
mény 70. évfordulóján. 
 Szeretettel várunk mindenkit, aki átélte a 
nehéz időket, és akik értékelik, hogy megem-
lékezünk Üllő történetének e jelentős esemé-
nyéről. Az emlékművel és a rendezvénnyel 
szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetün-
ket is, hogy annak idején az ócsai lakosok be-
fogadták a több ezer üllői menekültet.
 November 16-án, 9 óra 30-kor külön bu-
szokkal szállítjuk Ócsára az üllői résztvevőket. 
 Az utazás ingyenes, aki részt kíván venni  
október 20-ig jelentkezzen a városháza a por-
táján, vagy a Közösségi Központban! 
 Az eseménnyel kapcsolatban további in-
formációt kérhetnek a 320-011/128 és a 06-
20/912-6186 telefonszámok valamelyikén. 
 Tisztelettel várom érdeklődését!  Laza István

Élőzene, tánc, nótázás, jó társaság… Gyere 
Te is! Találkozunk a Közösségi Házban szept-
ember 28-án 16 órakor. Muzsikál: Petrik Balázs
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

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

Sikerek a Látványtánc Európa-bajnokságon

A Mirabell Táncegyesület versenyzői 2014-
ben A és B kategóriában indultak a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség területi verse-
nyén. Innen továbbjutva a magyar bajnok-
ságban, majd a Romániában, Székelyudvar-
helyen megrendezett Európa-bajnokságon 

versenyeztek június 26-tól 29-ig. A szövetség 
versenysorozatán a kezdő, azaz B kategóriá-
ban indult a Csillag és a Pillangó csoport. A 
kategóriájában már eddig is több nemzet-
közi versenyen kiemelkedő helyezést elért 
csoportok a magasabb „A” kategóriában in-
dulhattak. Egyesületünket a Deziré csoport 
képviselte ebben a kategóriában. 
 Június 26-án, csütörtökön reggel óriási izga-
lommal indultunk Romániába, Székelyföldre.  
Az Európa-bajnokság B kategóriáját ren-
geteg versenyzővel és szép eredmények-
kel zárták: gyermek színpadi látványtánc 
csoport kategóriában az üllői Pillangó cso-
port Téli álom című táncával harmadik he-
lyezést ért el. Tagjai: Bácskai Csenge, Kelemen 
Hanna, Szomora Tünde, Móri Petra, Vígh Ale-
xa, Vince Vivien, Tallósi Elizabet, Tamási Kiara. 
Gyermek színpadi látványtánc formáció ka-
tegóriában az üllői Csillag csoport Sakk-matt 

című táncával a negyedik helyen végzett. 
Tagjai: Mihavecz Petra, Mihavecz Laura, Ker-
tész Zsófia, Keleti Szandra, Boda Kinga, Forgó 
Fanni, Szabó Fanni, Farkas Fanni, Farkas Blan-
ka, Schleier Mira, Laczkó Petra. 
 Az Európa-bajnokság A kategóriában 
szuper eredményeket értek el: junior színpa-
di látványtánc csoport kategóriában az üllői 
Deziré csoport Rácsok mögött  című táncá-
val harmadik helyezett lett.
 Junior művészi látványtánc csoport kate-
góriában az üllői Deziré csoport Sötét erdő 
koreográfiájával második helyezést ért el. 
Tagjai: Ablonczy Virág, Buzás Brigitta, Kosztyu 
Kinga, Tóth Zsófia, Ruff Réka. A Mirabell Tánc-
egyesület versenyzői eredményeikkel és 
sportos, kulturált, jól nevelt viselkedésükkel 
ismét igyekeztek öregbíteni Üllő város és az 
itt élők jó hírét! 

János Rita, a Mirabell Táncegyesület elnöke
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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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Hirdetés

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!

Pécsre mentünk
Július 7. reggel, úgy háromnegyed kilenc körül – lassan minden 
és mindenki itt van. A kisbuszok és az autók tárt ajtókkal várnak 
bennünket, hogy elvigyenek idei táborunk helyszínére, Pécsre.

Egy kis pihenővel tarkított utazás végén 
a pécsi református kollégium várt min-
ket tárt kapuval. Kipakolás és ebéd után 

Magyarhertelendre mentünk, hogy a stran-
don hűtsük le magunkat.
 Kedden sorbalátogattuk Pécs templo-
mait, a csapatok pedig elkészítették a Haj-
ni néni által kitalált feladatok egyikét: el-
készültek a csapatképek a nevezetességek 
előtt.

 Szerdán a Zsolnay Múzeumban tettünk 
látogatást, csütörtökön a tv-toronyból néz-
tük meg Pécs városát.
 Pénteken Marcsi néni és Eszter által kitalált 
sportvetélkedő résztvevői lehettünk.
 Szombaton hazafelé bevettük Siklós vá-
rát, Villányon pihentünk egy kicsit, hogy le-
gyen elég erőnk a hazafelé vezető úthoz is.
 Ebben a táborban sem maradt el a már 
megszokott és megszeretett reggeli imakö-

zösség, Tercsi néni zenés ébresztője, a regge-
li torna. Tiszteletes asszony reggeli gondo-
latindító szavai után a gyerekek elvonultak, 
hogy Tercsi néni segítségével érdekes, szí-
nes, kreatív alkotásokat készítsenek. A fiúk 
pedig apró papírdobozokból elkészítették a 
tv-torony makettjét. A felnőttek beszélget-
tek, és most kivételesen kreatívkodtak is.
 A hét folyamán érdekes előadásokat hal-
lottunk. Hajni nénitől sok mindent megtud-
hattunk a szivárványról, Isten szövetségkö-
tésének a jeléről, és arról, hogy miért is jó 
Istennel járni. Marjovszky Tibor a világvallá-
sokról tartott előadást, Kriszti néni bemutat-
ta a Bibliában található színeket, Magdi néni 
pedig arról tartott előadást, hogy hogyan le-
het eljutni a csüggedéstől a hálaadásig, vagy-
is a mélységtől a magasságig. Érdekes kisfil-
meket néztünk az imádságról.
 Idén is nagyon sokat játszottunk, énekel-
tünk, éjszakába nyúló beszélgetéseket foly-
tattunk. Jó volt látni az összetartó csapatokat. 
És meghoztuk a döntést: a tábor után is „én 
és az én házam az Úrnak szolgálunk”.
 Az egész hétért köszönetet mondha-
tunk Óvári Istvánnak a szervezésért, tisztele-
tes asszonynak a lelki táplálékért, Marcsinak 
a sportnap megszervezéséért, Tercsi néni-
nek a kreatív feladatokért, Marjovszky Tibor-
nak, Magdi, Hajni és Kriszti néniknek az érde-
kes előadásokért. Köszönet a sofőröknek is a 
biztonságos vezetésért. Egy táborozó
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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
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Az akciós árak szeptember 22-től október 4-ig, a készlet erejéig érvényesek!

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

Bőrös  
császár

Ft/kg

890,-Füstölt
csemege-
szalonna

Ft/kg

899,-

Juhász
virsli

Ft/kg

990,-

Bőrös 
comb

Ft/kg

890,-

Májas-
hurka

Ft/kg

590,- Füstölt-
csülök

Ft/kg

Ft/kg

399,-Hasa  
és toka-

szalonna
Ft/kg

499,-

Csirke-
comb

Ft/kg

650,-

Sütőkolbász

Ft/kg

890,- Liba 
bőrös háj

gyf.
Ft/kg

499,-

Baromfi 
párizsi

Ft/kg

399,-Sertés-
tarja_

csonttal
Ft/kg

1090,-Bőrös  
karaj

Ft/kg

990,-

Sertéscomb

Ft/kg

1099,-Pulyka-
nyak

gyf.
Ft/kg

399,-

990,-

Zsír-
szalonna



„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

20
az Önök 

szolgálatában

20 éve 
a szakmában

Öngondoskodás 
a biztos jövőért!


