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Mihály-napi 
sokadalom

Az Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület másod-

szor rendezte meg a Szent 
Mihály-napi hagyományo-
kon alapuló rendezvényét. 
A színvonalas eseményen 

kirakodóvásár, kiállítások, 
zenés és táncos programok 

várták a közönséget. 
Részletek a 3. oldalon

  

Október 10-én ünnepélyes ke-
retek között adták át a meg-
újult Babarózsa bölcsődét. 
Az  átépítés után ötven szá-
zalékkal nőtt az intézmény 
befgadóképessége, így 72 
gyermek nevelésére van lehe-
tőség. Az eseményen az óvo-
dások Bölcsőde átadás című 
műsorát nézhették meg a ven-
dégek.

Részletek az 5. oldalon

Átadták 
a bölcsődétÙ
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MEGHÍVÓ
Üllő Város Önkormányzata

Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját  
az 

1956-os forradalom évfordulójának tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésre. 

2014. október 23. 10 óra 
Üllő, Templom tér 

Ünnepi beszédet mond:

Kissné Szabó Katalin
Üllő Város Polgármestere

Emlékműsort adnak elő az  

Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói
Rendezte: Vargáné Fazekas Éva,

az énekkart vezényli: Dudinszky Gézáné

Ezt követően koszorúzással tisz telegnek  
az ’56-os forradalom emléke előtt  

a város intézményei, a politikai pár tok és  
a civil szervezetek képviselői.

Mindenkit szeretettel várunk  
az ünnepi megemlékezésre!



3Üllői Közösség

Minden szombaton az ül-
lői piacon népviseletbe 
öltözött táncosok hir-

dették a rendezvényt. A vásáro-
sok és a nézelődők is szeretettel, 
érdeklődéssel figyelték a kikiál-
tókat.
 A rendezvény előzeteseként 
a Vargha Gyula Könyvtárral kar-
öltve népviseleti kiállítás nyílt 
szeptember 23-án 17 órai kez-
dettel. A megnyitón a Kenderes 
és Kenderkóc néptánccsoport 
táncosai színesítették a tarka ru-
haforgatagot. Mahovicsné La
dányi Anita, Mahovics Tamás és 
Majorosi Marianna ruhagyűjte-
ményét egy hétig lehetett meg-
nézni, amelynek – büszkén 
mondhatom – közel 500 látoga-
tója volt.
 Szeptember 28-án már haj-
nalban épült a színpad és a szín-
padtechnika a városházánál. 10 
órától érkeztek a vásárosok. Fel-
állították a sátrakat és kipakolták 
a szebbnél szebb portékáikat. 
Aki megnézte láthatta, hogy csak 
népi kézműves mesterek kaptak 
meghívást. Az üllőiek képvisele-
tében a Mecénás egyesület népi 
kézművesei és Bognár István fa-
faragó. A Gabi könyvesbolt nép-
művészeti és mesekönyveket 
hozott. Barta István sok kisgyer-
meket vezetett be a fazekas-
ság rejtelmeibe. A sétálóut cán 
tovább haladva a gyömrői ko-

vácsmester, Szabó Gábor; a bé-
késcsabai fazekasmester, Farkas 
Gábor; a tiszafüredi keramikus, 
Török Zsóka; Felsőpakonyból Fe
hér Anna gyöngyfűző mester és 
még sokan mások mutatták be 
mesterségüket. 
 Gyere velem a vásárba,/Futá-
sunk oda hamarjában/Vehetsz 
majd ott minden szépet/Ha 
nincs pénzed, majd csak nézed! 

– így kezdődött a műsor.
 Az Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola tanulói Kissné Do
bos Ildikó vezetésével előadtak 
egy vásári forgatagot, amihez 
a díszletet a szülők készítették. 
Kissné Szabó Katalin köszöntötte 
a vendégeket és a főtámogató 
Hungarocontrol Zrt.-t. Elmesél-
te a Mihály-naphoz fűződő szo-
kásokat, stílusosan ezzel nyitotta 
meg a második Mihály-napi so-
kadalmat.
 A programok ezután felváltva 
következtek a kis- és nagyszínpa-
don. Tavasszal rendezte meg az 
iskola a területi népdaléneklési 
versenyt. Az eredményesen sze-
replő gyerekek műsorával indult 
a délután.
 Ezalatt a nagyszínpadnál a 
Kenderes és Kenderkóc tánc-
csoportok öltöztek és próbál-
tak a zenekarral. Műsorukban 
magyarborzási, somogyi ka-
nász és ugrós, dél-alföldi játékok 
és táncok, érpataki hajlikázó és 

végül györgyfalvi katonabúcsú 
szerepelt. Az elmúlt fél évben és 
a nyári igali táborban tanult tán-
cokat szedték csokorba, amit a 
közönség meleg tapssal jutal-
mazott. 
 Megérkeztek a Langaléta gara-
bonciások, a gólyalábas komédi-
ások, akik Horágusz mester cirku-
szával kicsiket nagyokat egyaránt 
elvarázsoltak. A közös mókázás 
mindenki arcára mosolyt csalt.  
S egy röpke óra végén a Kolom-
pos zenekar műsorához, a kis-
színpadhoz csalták a közönséget. 
Mindenki türelmesen várta, hogy 
a mikrofonok kipróbálása után 
megszólaljon a zene. Igazán jól 
szerkesztett gyermekműsort lát-
hattunk, hallhattunk. 
 Közben aki megéhezett válo-
gathatott: kürtős kalács, mézes 
kalács, gyros vagy a Zsálya biszt-
ró kínálata lesz a vacsorája. 
 A könnyed programok után 
18 órakor Kissné Szabó Katalin 
polgármester ismét köszöntöt-
te a rendezvényt, megköszönve 
Majorosi Mariannának és Kökény 
Richárdnak a szervezést. 
 Ezután Pál István és Radics Fe
renc a Magyar Állami Népi Együt-

Szeptember elejétől lázasan készülődött 
az Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesü-
let a második Mihály-napi sokadalomra. 

Mihály-napi 
sokadalom  

tes prímásai kápráztatták el a tö-
meget. Nem csak Üllő lakosai, 
hanem a környék településeiről 
(Monor, Vecsés, Péteri, Gyömrő, 
stb.) is sokan voltak kíváncsiak a 
két kiváló muzsikusra.
 Koncertjük után még hallgat-
hattuk őket, hiszen a következő 
műsort is ők kísérték.
 A Mihály-napi sokadalom 
fénypontja volt a Magyar Falu 
című táncprodukció Fitos Dezső 
és társulatának előadásában.
 Gyorsan villanó lábak, suho-
gó ruhák, fergeteges ritmusok, 
humor, jó zene, kiváló énekesek, 
népszokások, nemzetiségi tán-
cok, vagyis minden ami a folklór 
hitelességéhez szükséges és a 
ma embere számára is szórakoz-
tató és maradandó élményt ad.
 A Hungarocontrol Zrt., Üllő 
önkormányzata és oktatási bi-
zottsága, az Üllő-Kenderes Ha-
gyományőrző Egyesület minden 
tagjának köszönet a rendezvény 
támogatásáért és a szervezés-
ben való részvételért. Remélem 
mindenki jól szórakozott aki ott 
volt, aki kihagyta legközelebb 
pótolhatja!

Majorosi Marianna 

5619

Rossz idő esetén az ünnepség helyszíne: Közösségi Ház (Üllő, Gyömrői út 24.)

MEGHÍVÓ
Üllő Város Önkormányzata

Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját  
az 

1956-os forradalom évfordulójának tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésre. 

2014. október 23. 10 óra 
Üllő, Templom tér 

Ünnepi beszédet mond:

Kissné Szabó Katalin
Üllő Város Polgármestere

Emlékműsort adnak elő az  

Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói
Rendezte: Vargáné Fazekas Éva,

az énekkart vezényli: Dudinszky Gézáné

Ezt követően koszorúzással tisz telegnek  
az ’56-os forradalom emléke előtt  

a város intézményei, a politikai pár tok és  
a civil szervezetek képviselői.

Mindenkit szeretettel várunk  
az ünnepi megemlékezésre!



4 ÜllőiKörkérdés

Nem tartozik a kifejezetten emlékezetes úti él-
mények közé, ha az embernek azért kell útra 
kelnie, hogy beszerezzen egy cipőfűzőt. 

Milyen üzlet 
hiányzik a városból?

Vagy, hogy amiatt vona-
tozzon be Pestre, mert a 
gyerek szeretne egy száj-

harmonikát a születésnapjára, 
de a pár száz forintos holmiért a 
legközelebbi játékboltig kell el-
vándorolni – a legközelebbi já-
tékbolt pedig ott van.
 Ha azt állítjuk, hogy az ilyesmi 
több, mint bosszantó, akkor elta-
láltuk. Ezt onnan tudjuk, hogy 
kérdezősködtünk felőle, és aki-
ket megállítottunk, kevés kivé-
tellel mindannyian ezt mondták.
 Willmann-Pataki Anikó pél-
dául, amikor meghallotta a kérdé-
sünket, hogy ő milyen üzletet sze-
retne látni Üllőn, ami most még 
nincs, kapásból sorolta: először is 
egy olyan igazi százforintos bo-
tot, amilyenből Pesten rengeteg 
van, s amelyek választékát és árát 
az egyetlen hasonló helyi üzlet 
meg sem közelíti. Nagyon hiány-
zik egy fodrászkellék-bolt is, ahol 
a hajfestéktől a fésűig megtalál-
hatnák az otthoni hajápoláshoz 
szükséges dolgokat a nők, ami-
kért most szintén Pestre kell utaz-
gatni. Az élelmiszer-áruházaknak 
is teremtődhetne konkurencia 

– vélekedett Wilmann-Pataki Ani-
kó, szerinte ugyanis a jelenlegi üz-
leteknek köze sincs a pesti kíná-
lathoz, főleg, ami az akciókat illeti.
 A fiatalasszony két éve él Ül-
lőn – tudtuk meg –, de még min-
dig visszajár a fővárosba vásárol-
ni. A XX. kerületi turkáló az, ahol 
rendszeresen megfordul – helyi 
versenytársát sem sikerült még 
felfedeznie. Nyílt ugyan nem-
régiben egy, de nem kilóra adja 
az árut, hanem darabra, és eny-
hén szólva idegesítő, amikor egy 
kiturkált blúzról kiderül, hogy 
3500 forintba kerül. Amennyiért 
éppenséggel már újat is lehetne 
venni. Noha azt sem Üllőn, mert 
itt ruhaüzlet sincsen.
 Tanai Attila legutóbb, a für-
dőszobája felújításakor tapasz-
talta, hogy bár a berendezésért 
utaznia kellett, a munkálatokhoz 

szükséges anyagokat Üllőn sok-
kal olcsóbban tudta beszerezni, 
mint a nagy barkácsáruházakban. 
Úgy gondolja, helyben egyéb-
ként is sok minden beszerezhe-
tő, és minden olcsóbban, mint 
Pesten. Azt azonban értetlenül 
szemléli, miért nem képes ez a 
kisváros olyan vállalkozásokat 
is eltartani, amelyek próbálkoz-
nak ugyan ideig-óráig talpon 
maradni, de aztán sorra csődöt 
mondanak. Itt nem jött be a hi-
degkonyhásnak, de a pizzásnak 
sem – tépelődött, bár mindjárt 
hozzá is tette: ő maga sem egy 

„rendelgetős” alkat, inkább maga 
süti a pizzáját.
 Tanai Attila úgy véli, Üllő so-
sem vetkőzi le alvóváros jellegét, 
ahová lakói csak aludni járnak 
haza, beszerzéseikre pedig a fő-
városban kerítenek sort, mert 
ott nagyobb a választék. Szerin-
te ennek az áldozatai a kisboltok 
is, amelyek tulajdonosainak leg-
alább másfél évre lenne szüksé-
gük, hogy megismertessék üzle-
tüket a helyiekkel – különösen, 
ha kívülről jönnek –, ennyi tőké-
je azonban a kisvállalkozóknak 
nincsen.
 Kovács Dániel szerint a leg-
jobban egy olyan játszóház hi-
ányzik, ahol a családok kel-
lemesen eltölthetik az időt a 
gyerekekkel. Mert hiába van ját-

szótér, ha azt az oda nem való 
suhancok és olyan felnőttek bir-
tokolják, akiknek társaságától 
nappal is jobb távol maradni.
 Csollák Anitának kérdésünk-
re a cipőbolt jutott eszébe, gon-
dolkodás nélkül rá is vágta, hogy 
az nagyon kellene. Most ugyan-
is, ha valaki nem akar Vecsés-
re utazgatni – mint ahogyan ő is 
teszi kényszerűségből – annak 
meg kellene elégednie a helyi kí-
nai üzlet választékával. Ami, lás-
suk be, nem a legtökéletesebb.
 Hrubos Mária elmesélte, 
hogy hetenként legalább két-
hátrom alkalommal át kell utaz-
nia Vecsésre, Üllőn ugyanis sem 
játékboltot, sem ajándéküzletet, 
ruha- vagy cipőboltot nem ta-
lálni. Pedig régebben ezek mind 
megvoltak itt – tűnődött –, aztán 
valahogy mind el is tűntek. Pedig, 
ha nem is nagyáruház formájá-
ban, de egy pavilonsor kisebb, 
jól felszerelt üzleteiként milyen 
jó lenne őket újból viszontlátni 

– mondta.
 Virág József előbb gondol-
kodott, aztán arra jutott, hogy 
a helyi kereskedelem kínálatá-
val kapcsolatban neki nincs hi-
ányérzete. A bútoroktól a bar-
kács áruig, a könyvtől a textilig 
mindent megtalált még, amire 
eddig szüksége volt.
 Igaz – tette hozzá megértő 
mosollyal –, ő már nyugdíjas, ki-
sebb igényekkel, mint amilye-
nekkel a fiatalabb korosztályok 
fellépnek, ha vásárlásról van szó.

Kertész Zsuzsa

Willmann-Pataki Anikó

Tanai Attila

Kovács Dániel

Csollák AnitaHrubos MáriaVirág József



5Üllői Fejlesztés

Ünnepélyes keretek kö-
zött, megújult műszaki tarta-
lommal adták át október 10-
én a Babarózsa bölcsődét. 

Átadták a bölcsődét

„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 kapacitásbővítő beruházásnak kö-
szönhetően 50 százalékkal nőtt az 
intézmény befogadóképessége. A 

korábban 48 férőhelyes épület két csoport-
szobával bővült, így 72 gyermek befogadá-
sára nyílik lehetőség az intézményben. 
 Az átadóünnepséget Kissné Szabó Kata
lin polgármester nyitotta meg. Beszédében 
kitért a beruházás részleteire és a beruházás 
lezárásáig hátralevő munkálatokra. A műsza-
ki átadásnak köszönhetően lehetőség nyílik 
a használatbavételi és a működési engedé-
lyek beszerzésére, így várhatóan november-
ben megnyithatja kapuit a gyermekek előtt 
a megújult épület. 
 A bölcsődét jelenleg is igénybe vevő 
gyermekeket az átépítés idejére a Csicsergő 
óvoda fogadta be. A tornaszoba ideiglenes 
átalakításával a gyermekek minden elvá-
rásnak megfelelő környezetben lettek elhe-
lyezve. 
 Kissné megköszönte a kivitelezést végző 
Thermik Plus Kft. munkáját, amiért a vállal-
kozó mindent megtett, hogy a munkálatok 
a szerződésben foglalt határidőkre elkészül-
jenek. 
 A képviselő-testület közbeszerzési eljá-
rás keretében pályázatot írt ki az eszközök 
beszerzésére. A bútorokat és a játékokat, to-
vábbá a konyhatechnikát is magába foglaló 
pályázatot a zsámbéki Alex Bútor Kft. nyerte 
el. A cég többek között oktatási bútor, iroda-
bútor, valamint gasztrobútorok gyártásában 
több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. 
 Az átadóünnepségen az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, család- és népesedéspo-
litikáért felelős helyettes államtitkára is részt 
vett. Fűrész Tünde gratulált a beruházás meg-
valósításához, majd beszédében kiemelte a 

kormány eddig elért eredményeit. Ezek sze-
rint az elmúlt években 28 milliárd forintot 
költöttek bölcsődefejlesztésre. 
 – Az elmúlt években az Európai Uniós pá-
lyázati forrásoknak, a kormány támogatásá-
nak és az önkormányzatok által biztosított 
önerőnek köszönhetően 107 új bölcsőde jött 
létre, miközben több ezer bölcsődei férőhely 
is megújult – mutatott rá Fűrész Tünde.
 A bölcsődék építése és felújítása mellett 
nagy hangsúlyt fektet a kormány az intéz-
mények fenntartására. Január 1-jétől egy új
finanszírozási rendszert vezettek be, mely-
nek köszönhetően már nem csak a bölcső-
dében levő gyermekek után jár állami tá-
mogatás, hanem a beíratott gyermekek 
összlétszámának megfelelő összeggel tá-
mogatja az intézményeket az állam, amely 
összességében mintegy 20-30 százalékos 
finanszírozásnövekedést jelent – magyaráz-
ta a helyettes államtitkár. 

 A bölcsődei alkalmazottak helyzetének 
javítása érdekében január 1-jétől bérpótlé-
kot vezettek be, a dolgozók bére átlagosan 
9-10 ezer forinttal növekedett. 
 – A cél az, hogy minél több bölcsődei fé-
rőhely jöjjön létre, minél inkább tudjuk se-
gíteni a kisgyermeket nevelőket, az önkor-
mányzatokat, hogy megfelelően tudják 
fenntartani és finanszírozni a bölcsődéket 

– zárta gondolatait Fürész Tünde. 
 Ezt követően Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő szólalt fel. Hangsúlyozta, az intéz-
mény felépítésével nem csak új bölcsődei fé-
rőhelyek, hanem új munkahelyek is gyara-
podtak: a beruházásnak köszönhetően 6 új 
munkahely jött létre. 
 Az ünnepi beszédek közben a Templom 
téri Napraforgó óvoda gyermekeinek Böl-
csődeátadás című műsora csalt mosolyt az 
arcokra. A gyerekeket Péteri Kálmánné óvónő 
készítette fel.  Varga Norbert

Hirdetés

Kissné Szabó Katalin, Szűcs Lajos és Fűrész Tünde vágja át a bölcsőde átadásán a nemzeti színű szalagotÙ



6 ÜllőiVálasztás

Egy-két meglepetéstől elte-
kintve az előzetes várako-
zásoknak megfelelő ered-
mények születtek Üllőn az 
önkormányzati választáson. 

Folytonosságra szavaztak

Hirdetés

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

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

K issné Szabó Katalin a polgármester-
jelöltekre leadott szavazatok 72,62 
százalékát gyűjtötte be, megőrizve 

ezzel az elkövetkező öt évre polgármeste-
ri pozícióját. Az előző választáshoz képest 
némileg erősödött is a polgármester irán-
ti bizalom: 2010-ben 1860 voksot kapott, 
2014-ben 1968 szavazó rajzolt a neve mellé 
ikszet. A Jobbik jelöltje, Kovács Ferenc Atti
la a szavazatok 15,46 százalékát kapta, míg 
a DK-Mszp-Együtt közös jelöltjére, Tallárom 
Balázsra a szavazók 11,92 százaléka bízta 

volna a város vezetését. Kovács és Tallárom 
egyéni képviselőjelöltként is harcba szállt a 
szavazatokért. 
 A képviselőjelöltek csatája több izgal-
mat tartogatott, volt ahol egészen szoros 
eredmények születtek, például az egyik (3.) 
körzetben mindössze 13 szavazaton múlt a 
győzelem. 
 Az 1. egyéni választókerületben Szend
rey Elek a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte be 
a legtöbb szavazatot, összesen 171-et. Ezzel 
felülmúlta a körzet korábbi képviselőjét, Fü
les Józsefet, aki mindössze 83 szavazatot ka-
pott. Jelentősen kevesebbet mint 2010-ben. 
 A 2. számú egyéni választókerületben 
Fazekas Violetta nyert mandátumot a le-
adott szavazatok 36,39 százalékával. A Job-
bik jelöltjét, Szabó Lászlót előzte meg, akire 
a szavazók 24,94 százaléka adta voksát. 
 A 3. számú egyéni választókerületben 
egészen kicsi különbség alakult ki a jelöl-
tek között. Ebben a körzetben a mandátu-
mot szerző képviselő, Medvedovszky Béla 
független jelölt 58 szavazatot kapott, de ez 
is elég volt a győzelemhez – mindössze 13 
szavazattal előzte meg a Fidesz-KDNP je-
löltjét, Juhász Andreát. 
 A 4. egyéni választókerületben született 
a legnagyobb meglepetés: a két választá-
son is nyertes Kondás Imre (MIÉP) szavazó-
tábora jelentősen megfogyatkozott. Míg a 
2010-es választáson 128 szavazatot gyűj-
tött, most csak 45 szavazatot kapott, amely 
a második helyre volt elegendő. A körzetet 
Lőre Attila, az Üllői Polgári Kör jelöltje nyerte 
74 szavazattal. 
 Az 5. számú egyéni választókerületben 
újrázott a korábbi képviselő, Magyar Ist
vánné. A szavazatok 51,27 százalékát kapta 
meg az Üllői Polgári Kör jelöltje, megelőzve 
ezzel Kántor Józsefet (Fidesz-KDNP). 
 A 6. egyéni választókerületben a koráb-
bi képviselő, egyben alpolgármester, Fehér 
Imre megőrizte mandátumát. A szavazók 
31,9 százaléka gondolta úgy, hogy ismét 

képviselőnek választja  a Fidesz-KDNP je-
löltjét. Őt követte a sorban az Üllői Általá-
nos Ipartestület elnöke, Kerezsi Sándor a le-
adott szavazatok 22,03 százalékával. 
 A 7. egyéni választókerületben indult a 
legtöbb képviselőjelölt. Kilencen mérették 
meg magukat a mandátumért, melyet vé-
gül Kiss Tibor, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert 
meg. A korábbi képviselő a szavazatok 
30,28 százalékát kapta, ezzel megőrizte po-
zícióját. Második helyen Halasi Katalin, füg-
getlen jelölt végzet. 
 A 8. egyéni választókerületben Udvardi 
Mátyás harmadszor nyert mandátumot. A 
leadott szavazatok 38,44 százalékát kapta a 
Fidesz-KDNP jelöltje, őt követte az Üllői Ál-
talános Ipartestületből Tamási István, akire a 
szavazók 18,54 százaléka adta le a voksát. 
 A nyolc egyéni választókerület képvise-
lőin túl további három fő töredékszavazatok 
alapján listáról szerzhetett mandátumot. A 
Jobbik, a DK-Mszp-Együtt és az Üllői Általá-
nos Ipartestület egy-egy jelöltje került ilyen 
módon a képviselő-testületbe. A Jobbik lis-
tájáról Gazsi Dávid (egyéni jelöltként az 5. 

választókerületben 
indult, 32 szavaza-
tot kapott), a  DK-
Mszp-Együtt listájá-
ról Tallárom Balázs 
(polgármesterje -
löltként 323 szava-
zatot gyűjtött, kép-
viselőjelöltként a 3. 

egyéni választókerületben 20-an szavaztak 
rá), az ipartestület listájáról Kerezsi Sándor (a 
6. egyéni választókerületben volt jelölt, 87 
szavazatot kapott) osztozott a listás helye-
ken. Érdekesség, hogy a listás rendszernek 
köszönhetően olyan személy is mandátum-
hoz jutott, akire mindössze 20 szavazó vok-
solt a választókerületben. Tallárom Balázs a 
képviselő-testület egyetlen nem helyi tagja. 
A képviselő Budapestről jár majd a testületi 
ülésekre. Varga Norbert

Az önkormányzati választás alkalmá-
val nem csak a települések képviselőit 
és polgármestereit választja meg az or-
szág lakossága, a nemzetiségek is sza-
vaznak helyi képviseletükre. Üllőn a 
roma nemzetiségi önkormányzat képvi-
selőire adhatták le szavazataikat a név-
jegyzékben szereplő, magukat romának 
valló szavazók. Az üllői romák – egyéb 
jelölő szervezet híján – a Magyarországi 
Cigányszervezetek Fóruma Roma Ösz-
szefogás Párt (MCF) jelöltjeire: Lakatos 
Ágnesre, Szomora Zsoltnéra és Szomora 
Zsoltra voksolhattak. 
 A hivatalosan jegyzett 98 szava-
zó közül 51 fő jelent meg az urnáknál. 
Szomora Zsolt 51 szavazatot kapott, 
Szomora Zsoltnéra 41 fő szavazott, La-
katos Ágnes 40 szavazatot kapott, így 
továbbra is ők látják el a helyi roma 
nemzetiség képviseletét.  Vé

Nemzetiségi választás

Ù

A képviselője-
löltek csatája 
több izgalmat 
tartogatott
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Üllő 1. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes
 szavazatok %

Bartáné Boda Krisztina ÜPK  29  8.19 % 

Keve Sándor Ipartestület  16  4.52 % 

Schönstein Bence Zsolt JOBBIK  36  10.17 % 

Ferenc Attila DK-EGYÜTT-MSZP  19  5.37 % 

Füles József Független jelölt  83  23.45 % 

Szendrey Elek Ferenc FIDESZ-KDNP 171  48.31 % 

Üllő 5. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes
 szavazatok %

Gazsi Dávid JOBBIK  32  11.64 %

Kántor József FIDESZ-KDNP  61  22.18 %

Magyar Istvánné ÜPK  141  51.27 %

Sáfrány Ibolya Független jelölt  7  2.55 %

Gulyás Pál Ipartestület  21  7.64 %

Szalontai László János DK-EGYÜTT-MSZP  13  4.73 %

Üllő 6. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes
 szavazatok %

Stefán Gábor DK-EGYÜTT-MSZP  51  12.91 %

Balázsné Varga Gizella ÜPK  59  14.94 %

Kerezsi Sándor Ipartestület  87  22.03 %

Bálint Dávid András JOBBIK  29  7.34 %

Fehér Imre FIDESZ-KDNP  126  31.9 %

Botlik Béla Független jelölt  43  10.89 %

Üllő 2. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes
 szavazatok %

Fazekas Violetta Adrienn FIDESZ-KDNP  143  36.39 %

Gáspár László Ipartestület  25  6.36 %

Povázson Szilvia DK-EGYÜTT-MSZP  37  9.41 %

Laza Bálint ÜPK  32  8.14 %

Szabó László József JOBBIK  98  24.94 %

Torma Lívia Független jelölt  12  3.05 %

Benkó Sándor Független jelölt  46  11.7 %

Üllő 3. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes 
szavazatok %

Tóth Erzsébet Független jelölt  11  4.47 %

Rézművesné Bajkai Anikó Független jelölt  19  7.72 %

Tallárom Balázs DK-EGYÜTT-MSZP  20  8.13 %

Burján Péter JOBBIK  42  17.07 %

Juhász Andrea FIDESZ-KDNP  45  18.29 %

Dr. Farkas Vajk ÜPK  12  4.88 %

Medvedovszky Béla Független jelölt  58  23.58 %

Gyetvainé D' Elhougne Mária Ipartestület  39  15.85 %

Üllő 8. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes 
szavazatok %

Udvardi Mátyás FIDESZ-KDNP  168  38.44 %

Réz Gábor DK-MSZP-EGYÜTT  41  9.38 %

Fehér András JOBBIK  53  12.13 %

Tamási István Ipartestület  81  18.54 %

Virág Tímea ÜPK  13  2.97 %

Király Zoltán Független jelölt  49  11.21 %

Gaál Attila Független jelölt  32  7.32 %

Üllő kompenzációs listás választás eredményéről

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Jelölt sorszáma a 
listán

Gazsi Dávid JOBBIK  1 

Kerezsi Sándor Ipartestület  1 

Tallárom Balázs DK-MSZP-EGYÜTT  1 

Üllő 7. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes 
szavazatok %

Kismarosi József Zoltán Ipartestület  10  2.78 %

Szabó Zoltán ÜPK  44  12.22 %

Sabján Imre Független jelölt  6  1.67 %

Kiss Tibor Pál FIDESZ-KDNP  109  30.28 %

Szőke Miklós Független jelölt  13  3.61 %

Dr. Halasi Katalin Független jelölt  75  20.83 %

Hrk Kata Független jelölt  19  5.28 %

Pataki Viktor DK-EGYÜTT-MSZP  28  7.78 %

Kovács Ferenc Attila JOBBIK  56  15.56 %

Üllő 4. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes 
szavazatok %

Illés Gyula László FIDESZ-KDNP  42  15.79 %

Kondás Imre MIÉP  45  16.92 %

Kerezsi Lajos Ipartestület  26  9.77 %

Dr. Lőre Attila ÜPK  74  27.82 %

Gara György Károly Független jelölt  14  5.26 %

Incze István Független jelölt  20  7.52 %

Novák Zoltán JOBBIK  17  6.39 %

Bartha Attila DK-EGYÜTT-MSZP  28  10.53 %

Üllő polgármester-választás eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Érvényes
 szavazatok %

Kissné Szabó Katalin Független jelölt  1 968  72.62 % 

Tallárom Balázs DK-EGYÜTT-MSZP 323  11.92 % 

Kovács Ferenc Attila JOBBIK 419  15.46 %
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Pályázati felhívás főiskolá-
sok, egyetemisták részére
Önkormányzatunk 23/2001. (VIII.8.) számú 
rendeletével megalkotta a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer elbírálásáról szóló rendeletét. Az-
óta évente rendszeresen csatlakozunk a 
pályázathoz. 
 Az önkormányzat havonta az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
1/6-od részének megfelelő összegű ösz-
töndíjrészt biztosít azon szociálisan hátrá-
nyos helyzetű hallgatóknak, akik megfe-
lelnek a rendeletben foglalt jogosultsági 
feltételeknek.
 A támogatás összegét 100 forintra ke-
rekítve kell meghatározni, melynek össze-
ge a 2015. évi pályázati fordulóban 4800 
forint.
 Üllő képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy csatlakozik a hátrányos szociális hely-

Üllő településfejlesztési 
koncepciójának megalkotása
Üllő városának – a budapes-
ti agglomeráció településeként 

– törvényben rögzített köteles-
sége településrendezési eszkö-
zeit, így elsősorban település-
szerkezeti tervét összhangba 
hozni az agglomerációs törvény-
nyel, illetve az agglomeráció te-
rületrendezési tervével. Ennek 
határideje 2015. december 31.

A településszerkezeti terv hosszú táv-
ra készül, elkészítéséhez a település-
nek először meg kell alkotnia a város 

jövőképének megfelelő településfejlesztési 
koncepciót.
 A koncepció társadalmi egyeztetési sza-
bályait a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 
és annak 29.§-a alapján az önkormányzat 
182/2013. (XII. 12.) számú határozatával meg-
alkotott partnerségi egyeztetési szabályzat 
határozza meg.
  A partnerségi egyeztetési szabályzat 
alapján történik a lakosság, az egyházak, civil 
és gazdálkodó szervezetek bevonása a terve-
zés folyamatába, továbbá a szabályzat meg-
határozza azokat a fórumokat (önkormányza-

ti hirdetőtábla, hivatalos honlap, helyi újság, 
stb.) is, amelyeken keresztül az önkormány-
zat tájékoztatja a bevonni kívánt partnereket.
 Fentiek és a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
korm. rendelet (továbbiakban kormányren-
delet) 30.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ezúton tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, érdekképviseleti, civil- és gaz-
dálkodó szervezeteket – mint érintett part-
nereket – hogy Üllő városa megkezdte tele-
pülésfejlesztési koncepciójának készítését. A 
későbbiekben ez alapján felülvizsgálja integ-

rált településfejlesztési stratégiáját, település-
szerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. 
A koncepció hosszú távra (15-20 év) fogalmaz-
za meg a város főbb fejlesztési irányvonalait.
 A már hivatkozott kormányrendelet 30. 
paragrafus 2. bekezdés c pontja alapján és 
a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a 
bevont partnerek –  így a lakosság, civil- és 
gazdálkodó szervezetek – javaslatokat, ész-
revételeket tehetnek a készítendő koncep-
cióhoz. Véleményt nyilváníthatnak írásban, 
amelyeket november 11-ig postai úton el-
juttathatnak az önkormányzat címére (2225 
Üllő, Templom tér 3.), vagy elektronikus levél 
formájában az oltvanyi.janos@ullo.hu címre.

Üllő Városi Önkormányzat

Új falugazdásza lesz Üllőnek, Szita Andrást 
Világosné Dörfler Ágota váltja. A következő 
sorokban a bemutatkozását olvashatják. 
 – Kamarai tanácsadóként tíz éve dol-
gozom a monori körzetben, remélem so-
kak számára már nem vagyok ismeretlen. 
Kollégám nyugdíjba vonulása után én kap-
tam a feladatot, hogy segítsem a gazdál-
kodókat a földterületekhez kapcsolódó 
Európai Uniós támogatások igénylésében, 
illetve érvényesítsem az őstermelői igazol-
ványokat.
 – Keddi napokon délelőtt 10 órától dél-
után 4 óráig a Vargha Gyula Városi Könyv-
tárban elérhető vagyok. Telefonon mun-
kaidőben kereshetnek a 06-20/933-5767 
számon.
 – Október 28-án kedden délután 4 órá-
tól tájékoztatót tartok a könyvtárban a 
megváltozott uniós területalapú támoga-
tásokról. Számítok megtisztelő jelenlétére.

Világosné D. Ágota

Új falugazdász

zetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felső-
oktatási tanulmányokat kezdő fiatalok tá-
mogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2015. évi fordulójához és meghirdeti a 
pályázatot.
 A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: november 7.
 A pályázatot papíralapon, nyomtatott 
formában a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani. 
 A pályázat részletei és feltételei meg-
tekinthetők Üllő honlapján (www.ullo.hu), 
vagy a www.emet.gov.hu webhelyen, illetve 
személyesen ügyfélfogadási időben a pol-
gármesteri hivatal első emeletén a 129. iro-
dában, Lazáné Széll Éva ügyintézőnél. nfo
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A melldaganat 
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfi-
ás szűrővizsgálat. Az Üllőn lakó 45–65 éves 
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata 
óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, me-
lyen szerepel, hogy mikor várják őket a Flór 
Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmel-
weis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
 Vegyen részt ön is az ingyenes mam-
mográfiás szűrővizsgálaton! A lehetőség 
adott! Éljen vele!
 További információ: Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve. Tel.: 06-1/465-3823.

KiállításÜlésteremből jelentjük

Életet mentett az új autó
Alig állítottuk szolgálatba flottánk legfris-
sebb tagját, máris életet mentett – tájékoz-
tatott a város éjszakai orvosi ügyeletét ellátó 
Fit-Med Ambulance. 
 A szolgáltatást végző cég közbeszerzés 
által nyerte el az orvosi ügyeleti ellátást Ül-
lőn. A szolgáltatás professzionális ellátása vé-
gett tíz millió forintot ruháztak be új eszkö-
zök vásárlásába. Egy Škoda Fabia gépkocsit 
is vásároltak, amelyet egészségügyi végzett-
ségű sofőr vezet. Éjszakánként egy szakorvos 
és egy ügyeletes nővér teljesít szolgálatot.   
A gyors reagálású ügyelet a 06-70/223-1801 
közvetlen számon is riasztható. nfo

Gera Béla Miklós, üllői festőművész kiállítása 
október 30-ig megtekinthető a városházán, 
a Közösségi Központ galériájában. 

Emléknap Ócsán Szeretettel hívjuk és várjuk az üllői emberek 
menekülésének és befogadásának 70. év-
fordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
emléknapra Ócsán, november 16-án.

Az emléknap programja:
 10 óra – Ökumenikus istentisztelet a 
Ó csai  Református Műemlék Templomban.
 11 óra – Kopjafa- és emléktábla-avatás a 
Bajcsy-Zsilinszky úton.
 12 óra – Emléktalálkozó és ünnepi műsor 
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban
 Üllőről különbusszal, ingyenesen szállít-
juk az érdeklődőket. Az autóbuszok 9 órakor 
indulnak a városközpontból. Kérjük, novem-
ber 10-ig jelezze részvételi szándékát!
 További információt kérhetnek és jelentkez
hetnek Laza István szervezőnél telefonon: 320
011/128 mellék, 0620/9126186. Laza István

Üllő város képviselő-testülete a július 1-jétől 
október 12-ig tartó időszakban négy ülést tar-
tott, amelyeken a következő közérdeklődésre 
számot tartó döntések születtek.
 Megalkotta a testület a zajvédelem helyi 
szabályozásról szóló rendeletet, amelyről au-
gusztusi lapszámunkban már beszámoltunk.
 Elfogadta a képviselő-testület az öt tag-
óvoda munkájáról szóló – 2013/2014-es neve-
lési évre vonatkozó – beszámolót, továbbá a 
város 2014. évi költségvetésének I. félévi telje-
sítéséről szóló beszámolót.
 Döntés született a Babarózsa Bölcsőde 
bővítéséhez kapcsolódó aktuális kérdések-
ről, melynek eredményeként november 10-
én sor kerülhetett az intézményegység ünne-
pélyes átadására.
 Döntött a testület a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok tá-
mogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz való csatlakozásról, melynek kiírása 

jelen lapszámunkban, illetve – teljes terjedel-
mében – városunk honlapján olvasható. 
 Közbeszerzési pályázat keretében nyerte 
el a FIT-MED Szolgáltató Kft. az új központi or-
vosi ügyelet ellátását. Az új szolgáltató októ-
ber 1-jén elkezdte a munkát. 
 A képviselő-testület elbírálta a helyi ösz-
töndíjra érkezett pályázatokat, továbbá a te-
lepülés útjainak téli síkosságmentesítését és a 
hóeltakarítást végző vállalkozót is kiválasztot-
ta, így ezután e feladattal a GX-Beton Kft. ke-
rült megbízásra. A vállalkozó november 15-től 
2015. március 15-ig terjedő időszak alatt látja 
el feladatát. 
 Megválasztották az Üllői Városüzemeltető 
és Környezetvédelmi Kft. felügyelőbizottsági 
tagjait. A határozat alapján id. Jónás József, Fe
hér Imre, Füles József és Kovács András látja el a 
cég ellenőrzését.
 A 2014. év IV. negyedéves munkaterve is 
elkészült, illetve meghatározta a képvsielő-
testület a testületi ülésnapok, valamint a köz-
meghallgatás időpontjait.  Almási Adrienn, ügyintéző
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A jókedvű adakozót 
szereti és megáldja az Úr!
Tavaly ilyenkor hagyományteremtő szándékkal szervezett az Üllői Ka-
tolikus Karitász Csoport jótékonysági bált. Örömmel tudósíthatunk 
róla, hogy az idén újra lehetőségünk nyílt egy remek estét eltölteni kel-
lemes társaságban, jó zenével, tombolanyereményekkel, színvona-
las műsorral és nem utolsó sorban a büfében kapható finomságokkal. 

Ráadásul mindezzel még pénzt is gyűj-
töttünk. A bál teljes nyereségét az 
üllői rászoruló családok karácsony 

környéki megajándékozására fordítjuk. 
Szeretnénk a befolyt összeget kicsit meg-
toldani, ezért az adventi időszakban tartós-
élelmiszer-gyűjtést is szervezünk. Kérünk 
mindenkit, akiben megvan a segítő szán-
dék, hogy figyelje felhívásunkat, plakátja-
inkat és támogasson minket adományával, 
ahogyan katolikus közösségünk is meghal-

lotta a hívó szót és önzetlenül mások javá-
ra olyan sok felajánlást tett, süteményeket, 
szendvicseket, tombolaajándékokat, segít-
séget a terem rendezésében, takarításában 
és még sorolhatnám.
 Köszönet és hála azoknak az üllői vál-
lalkozóknak is, akik a kisebb ajándékok-
tól kezdve egészen a komolyabb értékűig 
ajánlottak fel nyereményeket. Isten fizesse 
meg mindenkinek a nagylelkűségét és fá-
radozásait!

 Támogatóink voltak: Azzuro Cukrászda, 
Boczek Andrea (élelmiszerbolt), Babi Fodrász 
(Paróczi Tamásné), Baross utcai zöldséges, 
Claudia virágüzlet, Csoxi Kft., Dancsó Ildi
kó Pedikűr, Dócs Péter, dr. Dudás Mária gyer
mekgyógyász, Dzsungel bababolt, ékszerbolt, 
Fornetti (vasútállomás), Gabi fodrászat, Gabi 
könyvesbolt, HajLak (Ancsa fodrászat), Har
mónia Zeneiskola, Hús Guru Kft., Ilcsi fodrá
szat, Ypsilon vegyiáru üzlet, Kanyar Zöldséges, 
Lark húsbolt, Martina fodrászat, Manita Nails 
Stúdió, Méri Zsuzsanna (Oriflame tanácsadó), 
Mirelhús Bt., Művelődési ház vezetősége, Nyá
ri papírbolt, Ócsai úti virágüzlet, Palermo cuk
rászda, Sarki Gyros Bár, Szent Benedek Gyógy
szertár, Szent Ilona Gyógyszertár, Tardosné 
Anita (kozmetika), Terráno Max Kft., Tímea 
kozmetika, Zita kozmetika, Zöldsziget virág
üzlet, Zsálya Bisztró. Karitász csoport

Karitász csoportunk kapott néhány fel-
ajánlást, amelynek kapcsán a következő 
ötlet született. Mindenkinek vannak feles-
leges tárgyai otthon, amelyeket soha nem 
használ, megunta, vagy esetleg van he-
lyette jobb és csak a helyet foglalja. Ajánl-
ja fel ezeket jó célra, hátha másnak éppen 
erre van szüksége. 
 Raktárhelyiségünkben ezeket a felesle-
ges, de még használható tárgyakat össze-
gyűjtjük és megőrizzük, amíg új gazdáit meg-
találjuk. Nem kell nagy dolgokra gondolni, 
megunt lemezek, dísztárgyak, ruhák, játé-
kok bármi, ami már nem kell nekünk, illetve 
lehetnek bútordarabok, szőnyegek, műkö-

Ami nekünk felesleges kacat, 
az másnak még hasznos lehet

Hátrányos megkülön-
böztetés esetére

Hirdetés

•  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

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatar-
tozása, bőrszíne, nemzetisége, kisebbség-
hez való tartozása, fogyatékossága, életkora, 
egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyő-
ződése, politikai vagy más véleménye, anya-
nyelve, családi állapota, anyasága vagy apa-
sága, szexuális irányultsága, nemi identitása, 
vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága 
miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Prob-
lémájával keresse dr. Szatmári Éva Pest megyei 
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadá-
sát november 25-én kedden 12 óra és 16 óra 
között az üllői polgármesteri hivatalban. Az 
egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

dőképes televízió, elektronikai eszközök, stb.  
A polgármesteri hivatal információs pultjá-
nál leadunk egy listát a rendelkezésre álló 
tárgyakról. Akit érdekel, vagy esetleg tud 
olyan családot, akiket érdekelhet, szóljon 
nekik, terjesszük ezt az információt! A tár-
gyak igen csekély, jelképes összegért (ado-
mány) megvehetőek. Az így befolyt adomá-
nyokat a Karitász csoport kapja meg, amely 
összeget a legszegényebbek megsegítésé-
re fordít.
 A listán szereplő tárgyak a 06-70/289-
2465 telefonszámon történő előzetesen 
egyeztetett időpontban, megtekinthetők és 
átvehetők. Karitász csoport
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Kicsit borongós, szomorkás napra ébredtünk 
október 4-én, szombaton. A lelkesedés viszont 
annál nagyobb volt, hogy újra örömteli vá-
sárnapot szerezhessünk az érdeklődő szülők-
nek, gyerekeknek, vendégeknek, ugyanis so-
kadszorra rendeztük meg szombat délelőtt 
Mihály-napi vásárunkat a Bóbita Óvodában. 

Hagyományos Mihály-napi 
vásár a Bóbita Óvodában

Mint minden évben, idén 
is szorgos készülő-
dés előzte meg az ese-

ményt. Az  óvónénik, dadus né-
nik mind ötletesebb, szebb és 
újabb vásárfia elkészítésével fog-
lalatoskodtak szabadidejükben. 
Volt kis csuporban házi lekvár, si-
milabda, zoknilovacska, falovacs-
ka, fakard, karikás ostor, mézeska-
lács, marionettkutyus és bohóc, 

virágtartó, csuhébaba, asztal-
dísz, játékfigurák, rongybabák, 
gyöngyállatkák, karkötők s még 
sorolhatnánk. Rengeteg süte-
mény, amelyből mindenki vidá-
man falatozhatott.
 A dadus nénik újra friss lán-
gos illatával csalogatták a kör-
nyéken elhaladókat is.  
 Évről évre egyre több szülő 
bekapcsolódik a felkészülésbe. 

A Bóbita óvodások számára nagy 
nap volt az október elseje. Rend-
védelmi napra készültek. Minden 
gyermek számára szinte elérhe-
tetlen álom vált valósággá.
 Közelről láthattak, kipróbál-
hattak rendőr-, mentő-, tűzoltó-, 
és katasztrófavédelmi autót.
 Ezen az őszi napon ugyan-
is begurultak a várva várt au-
tók az óvoda udvarára, melye-
ket azonnal birtokba is vettek 
a gyerekek. Izgatottan mentek 
egyik járműtől a másikig. Felfe-
dezéseik közben beszélgettek 
a rendőr, tűzoltó és mentős bá-

Rendvédelmi nap  az óvodában
csikkal. Az udvar másik szegle-
tében vizet pumpálva oltották 
a tüzet. Gyorsan el is szállt a dél-
előtt. Búcsúzóul mind a négy 
autó szirénája megszólalt és 
a jelző fények is kigyulladtak – 
a gyermekek nem kis örömé-
re. Hatalmas élményben volt 
részük. 
 Köszönjük a jelenlévőknek a 
lehetőséget és a segítségüket, 
hogy újabb tapasztalattal bővel-
kedő élményszerző lehetőséget 
biztosítottak gyermekeinknek.
 Külön köszönettel tartozunk 
dr. Vörös Péternek a szervezésért.

Ádám Bernadett, óvónő

Az anyukák sütnek, barkácsol-
nak, az apukák a sátrak felállítá-
sában, az asztalok cipelésében 
segítenek.
 A nagycsoportosokból álló 
kis „színtársulatunk” ismét ked-
ves, vidám vásári játékkal ké-
szült az eseményre. Bár kissé 
megáztunk, a gyermekek lelke-
sen mutatták be játékfűzésüket. 
Ezzel nyitottuk meg a vásárt, s 
az időjárás dacára mindenki jól 
érezte magát és sokat forgoló-
dott a Bóbita Vásárban. A szü-
lők vidáman beszélgettek és is-
merkedtek egymással. Nagyon 
örülünk, hogy a régi óvodásaink 
is visszalátogatnak az esemény-
re, hiszen szüleik is tudják, hogy 

nálunk kellemes családi délelőt-
töt tölthetnek el.
 Külön örömmel avattuk fel a 
gyermekek számára készült sza-
letlit. Ők már a héten birtokukba 
vették, s vidáman játszottak alatta.
 A februári jótékonysági bál 
bevételéből vásároltuk meg az 
anyagot, és a szülők építették 
meg. Köszönetünket szeretném 
tolmácsolni mindazon apukák-
nak, akik hétvégéiket feláldozva 
dolgoztak, hogy elkészülhessen 
a gyermekek számára az új fedett 
játszóterület. Köszönet az önkor-
mányzatnak, hogy a betonozási 
munkálatokat elvégeztette.

Dócsné Bodnár Gizella, tagóvoda vezető
 – Bóbita Óvoda
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„Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember beszél, és a le-
helete mozgatta hangszálaival közölni tudja, amit gondol és érez. 
Ez a lehelet maga a lélek, maga a csoda.” Így lelkendezik Kosztolá-
nyi 1933. október 1-jén a Pesti Hírlapban megjelent írásában azon, 
mennyire csodálatos a beszéd és a nyelvhasználat képessége.

Nicsak, ki beszél? – a beszéd-
fejlődésről dióhéjban

A hétköznapi életben természetesnek, 
magától értetődőnek tartjuk, hogy 
gyermekünk könnyedén, minden 

erőfeszítés nélkül elsajátítja anyanyelvét, 
megtanul beszélni. A legtöbb esetben ez így 
is van. De mi történik akkor, ha egy porszem 
kerül a gépezetbe, és nem ilyen egyszerű-
en megy végbe a nyelv elsajátítása, a tisz-
ta, kifejező beszéd megtanulása? Mire kell 
egy szülőnek figyelnie a beszédfejlődéssel 
kapcsolatosan? Probléma esetén, hova, ki-
hez fordulhat? Mi a szülő kötelezettsége, ha 
megállapítják gyermeke beszéd- és nyelv-
fejlődéséről, hogy az átlagostól eltérést mu-
tat? A következő sorokban arra vállalkozom, 
hogy ezekre a gyakran felmerülő kérdések-
re válaszokat adjak.
 A gyermek nyelv- és beszédfejlődésére 
születésétől kezdődően figyelni kell. A gyer-
mek szüleinek rendelkeznie kell azzal a tu-
dással, amely lehetővé teszi a beszédfejlő-
désben jelentkező eltérések felismerését és 
ezáltal a minél előbbi – szakembertől törté-
nő – segítség kérését.
 A teljesség igénye nélkül tekintsük át, 
mire kell fokozottan figyelnünk gyermekünk 
nyelv- és beszédfejlődésével kapcsolatban!

 Mint azt már említettem, a 
gyermek beszédfejlődésére szü-
letésétől kezdődően figyelni kell.
 A gyermek síró hangja az első 
hetekben szinte alig változik, a 
differenciáltabb hangadás csak 
az első hónap végén figyelhető 
meg, ilyenkor már a jó közérze-
tet is hanggal fejezi ki.
 6-8 hetes korban kezdődik a 
gőgicsélés, a gyermek próbál-
gatja a különböző hangokat. A 
gőgicsélés mennyisége a kör-
nyezet pozitív visszajelzéseire 
növekszik.
 A gagyogás a baba három hó-

napos kora körül jelenik meg. Ekkor már a 
magánhangzók és a torokhangok után a 
csecsemő olyan hangokat próbál gyako-
rolni, amelyek az ajkak és a nyelv játékát is 
igénylik, megjelennek a mássalhangzók.
 Amennyiben 4-5 hónapos kora után nem 
gagyog a csecsemőnk, vagy gagyogása si-
vár, színtelen, sürgősen szakemberhez kell 
fordulni, mert valószínűsíthető, hogy a hal-
lásával probléma van.
 A hallássérült csecsemő hangadása, 
hangképző szerveinek működése, hang-
készlete a 3. hónap végéig ugyanolyan, mint 
az ép hallású csecsemőké. A különbség a ga-
gyogás időszakában kezd megmutatkozni, 
amikor hallás hiánya miatt kiesik a saját hang 
megfigyelésének a lehetősége, a saját hang 
utánzása által keltette öröm, a hanggal való 
játék lehetősége. Környezetéből sem kap 
visszajelzést a csecsemő, hiszen nem hall-
ja, ezért aztán elnémul, vagy legalábbis sze-
gényesebb, színtelenebb lesz a gagyogás 
hanganyaga.
 A gyermekek beszédfejlődése nagyon el-
térhet egymástól. A kislányok és kisfiúk be-
szédfejlődése sem egyforma. Ha egy kislány 
egy éves kora körül, egy kisfiú másfél éves 
kora körül nem kezd el szavakat mondani, 
akkor fokozottan oda kell figyelni, tanácsot 
kell kérni logopédustól.
 A zavartalan beszédfejlődésű, 2-2,5 éves 
gyermek már a szavakat összekapcsolja, ha 
ez nem így történik, célzottan kell a beszé-
det fejleszteni. A beszéd fejlesztését a logo-
pédiai tanácsadás mellett a szülő is végez-

heti. Ebben a korban általában a gyermek 
körülbelül 50-200 szót használ. Sok hiba le-
het még a beszédben, hangzókat helytele-
nül képez, hangokat kihagy, felcserél, szóta-
gokat ismétel, ragokat, képzőket nem, vagy 
helytelenül használ.
 Két éves kor után a szókincs fejlődése ro-
hamos fejlődésnek indul, három évesen fo-
lyékonyan beszél, negyedik év végére nyelv-
tanilag helyes mondatokat alkot.
 A gyermek 3-4 évesen óvodába kerül, 
ahol jól képzett szakemberek kísérik figye-
lemmel fejlődését. Az óvodákban a peda-
gógiai szakszolgálat logopédus munkatár-
sa minden év szeptemberében elvégzi az 
ötéves korosztály beszéd- és nyelvi fejlett-
ségének alapvizsgálatát, és a vizsgálat ered-
ménye alapján – amennyiben szükséges – 
megkezdi a gyermek logopédiai terápiáját. 
A logopédus munkáját, a gyermek fejlődé-
sét nagymértékben elősegíti a szülők pozi-
tív, támogató, együttműködő hozzáállása. A 
szakember minden esetben felveszi a kap-
csolatot a szülőkkel, tájékoztatást ad a gyer-
mek állapotáról, fejlődéséről. A gyermek 
rendszeres házi feladatot kap, amit a szü-
lő segítségével, napi szinten el kell végezni. 
Ezen múlik a terápia sikeressége. 
 Ahhoz, hogy a beszédfejlődés megindul-
jon a következő előfeltételek szükségesek: 
aktívan beszélő környezet, ép látás-, hallás- 
és mozgató központ, beszédértés emléke-
zet, a hangképző szervek épsége, a gyermek 
utánzási vágya.
 A környezet pozitív ingerei ösztönző-
en hatnak a beszéd elsajátításában. Az ép 
beszédfejlődést csak a felnőttel való állan-
dó, szeretetteljes kapcsolat segítheti elő. A 
mondókák, versek, mesék gyakori olvasá-
sával elősegítjük a gyermek szókincsének 
bővülését, valamint a nyelvtani szerkezetek 
gyakorlását. A beszédet nem szabad erőltet-
ni, siettetni, állandóan javítgatni, mert ezzel 
a gyermek beszédkedvét törjük le.
 A beszéd és nyelvi fejlődésben jelent-
kező elmaradások időben történő javítá-
sa nagyon fontos. A tiszta beszéd, a meg-
felelően fejlett nyelvi képesség előfeltétele 
a zavarmentes társadalmi kommunikáció-
nak, az írás, olvasás nehézség nélküli elsa-
játításának.
 A beszédhibák nagy része jól javítható, 
nyomtalanul megszűnik, nem lesz semmi 
következménye.
 Szakembereink szívesen segítenek az ez-
zel kapcsolatos problémák megoldásában, 
tanácsadást, konzultációs lehetőséget biz-
tosítanak a szülők, pedagógusok részére.

József Éva mb. igazgató, PMPSZ Üllői Tagintézmény

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Üllői Tagintézményének elérhetőségei:
telefonszámok: 321-904, 06-30/684-7972
e-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu

Információ

Ù
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Hirdetés

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2800 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Svédmasszázs képzés ára: 39  000 Ft,  
Nyirokmasszázs képzés ára: 42  000Ft  

(részletfizetéssel, kedvezményekkel)   
Érdeklődni: 06-30/ 302-1487  

 (nyilv. szám: 00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉS 
 (Svéd- és nyirokmasszázs)  indul  
• Monoron október 20-tól és  
• Budapesten október 25-től  

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és 
az uniós országokban is (az oklevél több nyelvű).

Mi is felkészültünk már az 
őszi napokra és sok új-
donsággal várjuk az ol-

vasókat a könyvtárban. Izgalmas 
és fordulatos történetek várják a 
krimik kedvelőit Stephen King és 
Martina Cole könyveiben. Vass Vi
rág írásai közül többet is megta-
lálhatnak már a polcokon. A Nők 
Lapja népszerű újságírója, majd 
főszerkesztője lebilincselő stílus-
ban ír az élet dolgairól, némi sze-
relmekkel fűszerezve. És ha már 
szerelem, akkor Boldogságkönyv! 

Tizenöt elismert, spirituális szem-
léletű tanító gondolatait, útra-
való tanácsait gyűjtötték össze a 
boldogságról ebben a kötetben. 
Segítő kezet nyújtanak mind-
azoknak, akik hisznek benne, 
hogy az élet jobb és talán boldo-
gabb is lehet. A jobb életminősé-
get, jó zenék hallgatásával is elő-
segíthetjük. Zenei CD-ket ugyan 
nem kölcsönzünk, de nagysze-
rű könyveket ajánlunk nagyszerű 
zenészekről. Nemrég jelent meg 
Koronczay LillaKeresztes Ildikó A 

Beköszöntött az ősz a maga sokszínűségével. Egy-
re rövidebbek a nappalok, egyre korábban sö-
tétedik, így hát arra buzdítok mindenkit, hogy 
keressen egy jó kis könyvet, kuckózzon be egy-
egy órára és olvasson, mert hiszen olvasni jó!

sokoldalú díva őszinte vallomása 
című könyve, amely kegyetlenül 
őszinte, nem titkol semmit, be-
avat mindenbe. Egy másik stílus 
neves képviselője a Csík zenekar. 
Ki hinné, hogy már több mint 25 
éve. Süveges Gergő könyve egy-
szerre kronológia, interjúkötet, vi-
tairat az autentikus népzene hívei 
és a feldolgozáspártiak nézetkü-
lönbségeiről, sztorigyűjtemény, 
sőt még képeskönyv is, amely-
hez CD-melléklet is tartozik. Te-
hát itt helyesbítek: zenei CD-t is 
kölcsönzünk! A könyvben ter-
mészetesen Kökényné Majoro
si Marianna, a Csík zenekar ül-
lői énekese is szerepel, akinek a 
szervezésében legutóbb az idei 
év eddigi legnépszerűbb kiállítá-
sát volt szerencsénk bemutatni 
önöknek. Az 1900-as évek népvi-

Olvasni jó! – A városi 
könyvtár hírei

seletei című közös kiállításunkat 
több mint ötszázan látták az igen 
rövid kiállítási idő alatt. Szeren-
csére hosszan sorolhatnám még 
új könyveink címeit, e helyett in-
kább azt javaslom, jöjjenek el a 
könyvtárba és válogassanak ked-
vükre!

Programajánló
Az első világháború 100. évfor-
dulója alkalmából, a háborúhoz 
kapcsolódó történelmi esemé-
nyeket felidéző, a hősöknek és 
áldozatoknak emléket állító üllői 
vonatkozású dokumentumokból 
és tárgyi emlékekből összeállí-
tott kiállítással tisztelgünk a vá-
ros hősi halottai és áldozatai előtt.
 November 7-én 16 órakor he-
lyezzük el az emlékezés koszorú-
ját az első világháborús emlék-
műnél, majd ezt követően nyílik 
meg Az Üllő és az I. világháború 
című helytörténeti kiállítás.
 A megnyitón szó szerint meg-
elevenedik a múlt. A Hadtörté-
neti Intézet és Múzeumnak kö-
szönhetően vendégünk lesz két 
I. világháborús egyenruhába öl-
tözött katona teljes menetfelsze-
relésben. A hatástalanított korhű 
fegyvereiket kézbe is lehet majd 
venni vagy fotót készíteni róluk, 
akár velük közösen. Bemutatják 
felszerelésüket, válaszolnak a fel-
tett kérdésekre! A kiállítást meg-
nyitja Fehér László nyugalmazott 
iskolaigazgató-helyettes, törté-
nelem szakos tanár, az Üllő tör-
ténete című könyv szerzője. A 
megnyitó után lehetőség lesz a 
helytörténeti monográfia meg-
vásárlására és dedikálására is. 
Szeretettel várunk mindenkit a 
könyvtár kiállítótermébe! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető



Ajánló14 Üllői
„Menjünk a moziba be!”

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: november 3., 
december 1.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr ta-
nácsadása minden alkalommal 9 órá-
tól 11 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: 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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Koczó Eleket, szere-
tő férjet, édesapát és nagyapát utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot helyeztek 
és együttérzésükkel mély fájdalmunk-
ban osztoztak. Köszönjük az Alfa WIC 
95 Kft. kollégáinak – Tündikének és Gá-
bornak – áldozatos, lelkiismeretes mun-
káját. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó 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
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

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

Október 22-én, 18 órai kezdettel a Közössé-
gi Központban (városháza, Templom tér 3.) 
filmklub indul minden mozit kedvelő em-
ber számára.
 A nyitófilm 6:3, avagy játszd újra, Tut-
ti! című filmvígjátéka lesz. A film rendező-
je Tímár Péter, a zeneszerzője Cseh Tamás. A 
főbb szerepeket Eperjes Károly, Szalay Krisz

November 5. 
Nagyfiúk, amerikai vígjáték. Rendező: 
Dennis Dugan. Főszereplők: Adam Sandler, 
Leonard „Lenny” Feder, Kevin James, Salma 
Hayek, David Spade, Chris Rock.
November 19. 
Egy bolond százat csinál, magyar vígjá-
ték. Rendező: Gyöngyössy Bence. Főszerep-
lők: Gáspár Sándor, Oroszlán Szonja, Szabó 
Győző, Gesztesi Károly.
December 3. 
Ezer szó, amerikai vígjáték. Rendező: Brian 
Robbins. Főszereplők: Eddie Murphy, Kerry 
Washington, Clark Duke, Emanuel Ragsdale.
 Belépődíj 500 Ft/alkalom.
 A filmklub további filmjeinek az össze-
állításában érdeklődéssel várjuk a közön-
ség javaslatait!

A filmklub előadásai

Ù

tina, Cseh Tamás, Kern András, Máté Gábor 
játsszák.
 Műfaja vígjáték, de nyugodtan mond-
hatjuk rá azt is, hogy szatíra. A rendező 
kettős célt tűzött ki maga elé, mikor meg-
álmodta és elkészítette a mozit. Egyrészt, 
megpróbálta villanásszerűen bemutat-
ni az ötvenes évek elejét annak a moziba 
járó rétegnek, akik akkor még nem éltek és 
csak hallomásos emlékeik lehetnek a kor-
ról, másrészt emléket kívánt állítani a ma-
gyar sporttörténelem egy kimagasló kor-
szakának és e kimagasló korszak hőseinek. 
Megtekintve a filmet, elmondhatjuk, hogy 
mindkét célkitűzés megvalósult. Egy lát-
lelet, a csetlő-botló kisember látószögén 
keresztül, akinek csak annyi a bűne, hogy 
végig szeretné hallgatni az évszázad mér-
kőzésének rádióközvetítését. Kedves po-
énok, helyenként vitriolos szatíra és rend-
kívül jó muzsika jellemzi a filmet. Ajánlom 
mindenkinek, aki egy kicsit nosztalgiázni 
szeretne az „angol-magyaron” és emellett 
egy szórakoztató estét is szeretne eltölteni 
barátai, ismerősei körében. 
 A filmvetítés után beszélgetést szerve-
zünk a látott élményekről Nagy Gyula, mo-
derátor vezetésével.
 Tehát találkozunk október 22-én a mozi-
ban! Benn! LI

Tisztelettel meghívom az Európai Unió 
mezőgazdasági támogatásainak változá-
saival kapcsolatos tájékoztatóra. Az ese-
mény helye, ideje: Üllő, Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtár, október 28., kedd 16 óra. 
2014-ben új hétéves költségvetési ciklus in-

Felhívás gazdálkodóknak
dult az unióban, ezzel összefüggésben je-
lentős változások várhatóak a támogatások 
igénylésének módjában, feltételeiben. 
 A téma fontosságára tekintettel kérem, 
tisztelje meg jelenlétével a tájékoztatómat.

Világosné Dörfler Ágota, falugazdász



Rendezvény 15Üllői

Szeptember 27-én, szombaton 
második alkalommal lobbant 
fel Üllőn a Szent Mihály-napi tűz 
lángja. Az ünnepi hangulatú kö-
zösségi esemény előtt este hat 
órától Szomora Zsolt és zenész-
társai – négyen a 100 Tagú Ci-
gányzenekarból – szórakoztat-
ták a közönséget a városközpont 
szabadtéri színpadáról. A cigány-
zene, magyar nóta, operett- és 
filmslágerek legjavát tartalmazó 
koncertet énekesek műsorszá-

Hirdetés

mai színesítették. Így gyönyör-
ködhettünk az erdélyi szárma-
zású Gábos Tünde, és az üllőiek 
körében ismert és szeretett Bé
resné Fazekas Etelka énekhangjá-
ban is. E közben a Szín-Játszó-Tér 
tagjainak jóvoltából szépen díszí-
tett zsíros kenyérszeletek sokasá-
ga és forró tea fogadta az egyre 
nagyobb számban gyülekező ér-
deklődőket.
 Nyolc óra után a közönség az 
Üllő Vezér Hagyományőrző Egye-

sület dobosainak felvezetésével 
átvonult az épületek mögé, a tűz-
gyújtás helyszínére. Ott még foly-
tatódott a dobosok és az éne-
kesek tűzváró műsora a sötétbe 
borult szeptemberi estén. Pont-
ban fél kilenckor, akárcsak ország-
szerte sok-sok településen, Üllőn 
is fellobbant a Szent Mihály-napi 
tűz. A zenészek folytatták a muzsi-

kálást, a tűz körül lévők pedig – ősi 
szokásokat idézve – körbetáncol-
ták a rőzselángot. 
 Az „Itthon vagy – Magyaror-
szág szeretlek” első napi esemé-
nyei ezzel véget értek és lehetett 
készülni a másnapi, rendkívül 
színvonalas és gazdag progra-
mokat ígérő Mihály-napi sokada-
lomra. LI

Ismét 
fellobbant a Szent 
Mihály-napi tűz

Szomora Zsolt és zenésztársai a 100 Tagú CigányzenekarbólÙ
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Bőrtárgykészítő tanfolyam
Október 19. 14 óra  
Közösségi Ház 

Filmklub
Október 22. 18 óra  
Az üllői filmklub első vetítésén a 6:3, avagy 
játszd újra, Tutti című magyar filmet nézhe-
tik meg. Belépő: 500 forint.
Közösségi Központ

Városi ünnepség az 56-os 
forradalom évfordulóján
Október 23. 10 óra 
Városközpont

Roma-nap
Október 26.  
Közösségi Ház
   
Filmklub
November 5. 18 óra  
A Nagyfiúk című amerikai vígjáték vetítése. 
Közösségi Központ

Üllő és az I. világháború
November 7. 16 óra 
Koszorúzás az I. világháborús emlékműnél, 
kiállításmegnyitó a könyvtárban. Megnyitó 
beszédet mond Fehér László, nyugalmazott 
iskolaigazgató-helyettes.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Véradás
November 14. 13 órától 17 óra 30-ig 
Közösségi Ház

Közmeghallgatás
November 17. 17 óra  
A képviselő-testület rendes 
éves közmeghallgatása.
Közösségi Központ
   
Filmklub
November 19. 18 óra  
Egy bolond százat csinál magyar vígjáték. 
Szereplők: Gáspár Sándor, Oroszlán Szonja, 
Szabó Győző.
Közösségi Központ

Nyugdíjasbál
November 22. 17 óra
„Életet az éveknek” nyugdíjasklub bálja
Közösségi Ház

Üllői rendezvények október–november

Hirdetés
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

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

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés
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Hirdetés

Üllői polgárrá válni
Mindig örömteli, mikor egy olvasó levelet küld, s megosztja velünk a 
véleményét. Amely most nem a lapnak, hanem elsősorban a városveze-
tésnek, s az üllői közösségnek szól. Az írást változtatás nélkül közöljük.

A 80-as évek elején, többszöri helyőr-
ségváltás után, mint hivatásos kato-
nát Miskolcról helyeztek Budapestre. 

Másfél évi ingázás után költöztünk az akkor 
még épülő, de már kellően „neves” Havanna 
lakótelepre. A körülményeket megismerve, 
néhány hónap múlva keresni kezdtük a le-
hetőséget, hogyan lehet a betonrengeteg-
ből kikerülve közelebb jutni a természethez. 
Sok hirdetést olvasva és jó pár helyet megte-
kintve jutottunk el Üllőre, egy idős házaspár 
által szépen gondozott kis kertbe. A telek kö-
zelsége és állapota megkapott bennünket. 
Ettől kezdve szinte minden hétvégénket itt 
töltöttük és mivel mindketten kertes családi 
házban nőttünk fel, nem okozott gondot az 
előző tulajdonosok által megteremtett szín-
vonal megtartása. A munkába – életkoruk-
nak megfelelően – bevontuk gyermekein-
ket is, akik a poros utcákon való biciklizés és 
játék mellett megismerhették a különböző 
növények ápolásával és betakarításával járó 
feladatokat. 
 Mint kis településről származó emberek-
nek, első dolgunk volt, hogy a kert átvéte-

lét követően bemutatkozzunk a szomszé-
doknak és természetes volt számunkra az is, 
hogy köszönjünk az utca járókelőinek. Kör-
nyezetünk így gyorsan befogadott és ala-
kultak jószomszédi kapcsolataink. Pár év 
elteltével érett meg a gondolat, hogy a fel-
újításra szoruló apró faházat családi házra 
cseréljük. Az építkezés előkészítése és le-
bonyolítása során sok segítséget kaptunk 
szomszédainktól, és egyre több ismerős-
re tettünk szert az önkormányzat és a he-
lyi kisvállalkozók köréből. Az épülő ház 
egy szobájának lakhatóvá tételével meg-
szűnt a hétvégi ki-be pakolás kényszere, 
egész nyárra itt lehetett maradni és bejár-
ni munkahelyünkre. Ekkor kezdődött az is-
merkedés újabb fejezete, melynek eredmé-
nye, hogy a bolti eladót vagy a piaci árust 
keresztnevén szólítva kérjük a kiválasztott 
terméket, vagy nagyobb társaságban is ott-
hon érezzük magunkat. 
 Az évek során azonban nem csak a sze-
mélyes kapcsolatok bővültek és a mi há-
zunk lett egyre komfortosabb, de fejlődött 
környezetünk is. Utcánkban kiépült a csa-

tornahálózat. Szilárd burkolatot kaptak a 
poros földutak, amelyeken kikapcsolódás-
ként kerekezve járhattuk a szépülő utcá-
kat, láthattuk a lakótelepek növekedését, a 
sportcsarnok építését. Büszkén mondtuk 
el távol élő rokonainknak, hogy Üllő városi 
rangot kapott. Ez azonban nem a fejlődés 
lezárása volt, hanem a köz érdekét szolgá-
ló, még gyorsabb változás kezdete. Csak né-
hány dolgot említve: megújultak az óvodák, 
bővült a bölcsődei férőhelyek száma, foly-
tatódott az útburkolatok felújítása, sok utca 
kapott járdát, szépültek és gazdagodtak a 
játszóterek. Leglátványosabb azonban a vá-
rosközpont teljes átalakítása, amire minden 
üllői lakos büszke lehet. 
 Ez a fejlődés is közrejátszott abban, hogy 
budapesti lakásunkat feladva az elmúlt év-
ben Üllőre költöztünk. Az évek során külön-
böző rendezvényeken és személyes találko-
zások során szerzett benyomások, valamint 
a polgármester- és választókerületi képvi-
selőjelöltek programjának ismeretében az 
ember határozottan tud dönteni, hogy az 
önkormányzati választáson hova rajzolja 
egyetértése jelét. Nem a költözés, hanem 
ez az apró kis jel jelenti azt, hogy teljes jogú 
üllői polgárrá váltam. Ez alkalomból kívá-
nok, a megalakuló képviselő-testület min-
den tagjának jó egészséget és kívánom, 
hogy mindannyiunk érdekében sikeresen 
oldják meg az előttük álló feladatokat. Szé-
püljön, gazdagodjon városunk!  Nagy Csaba 

Új szomszédokra 
vágyik?

PÁTRIA TOP ÉS DUÓ

INGATLANCÉLÚ HITELEK

 Október 31-e a 

Takarékosság Világnapja

Érdeklődjön  fiókjainkban:  Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Cegléd ber  cel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa,  
Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápió

bicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

* 2014. szeptember 8tól – 2014. november 28ig befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel 
igénylése esetén, amennyiben az ügyfelünk PÁTRIA Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján a hitelszerződés megkötéséig két 
csoportos beszedési megbízással rendelkezik a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan értékbecslési díját átvállalja ügyfe
leitől, 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.

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

Helyezze el pénzét nálunk, térjen be fiókja-

inkba, ajándékkal várjuk! (A készlet erejéig.)

WWW.PATRIATAKAREK.HU



ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé

Telefon: 
06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13

Erzsébet-utalványt is  
elfogadunk
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Az akciós árak október 27-től november 8-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

Sertés első
csülök

csont nélkül
Ft/kg

890,-
Sertés-

lapocka

Ft/kg

990,-

Sertés 
hosszú karaj

Ft/kg

1190,-

Pulykaszárny

Ft/kg

499,-

Főtt császár-
szalonna

Ft/kg

1190,-
Libatepertő

(250 g)

Ft/kg

Ft/kg

1690,-Hajdúsági
kolbász

Ft/kg

890,-

Friss
libamáj

Ft/kg

4990,-

Sertésoldalas

Ft/kg

1099,-
Előfőzött

pacal

Ft/kg

1190,-

Csirkeszárny

Ft/kg

559,-

Bőrös
fél sertés

(kizárólag
előző nap

leadott
rendelésre!)

Ft/kg

650,-Csontos
csirkemell

Ft/kg

890,-

Sertés  
darált hús

Ft/kg

890,-

1250,-

Marha-
lábszár




