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Üllői
Útdíj

A 4-es főút Üllőt elkerülő sza-
kaszának megépítése előtt 

mindennapos volt a főváros 
felé vezető sávban feltorlódó 

kocsisor. Az elkerülőút teher-
mentesítette a Pesti utat, meg-
szűntek a dugók, nyugodtabb 
és biztonságosabb lett a köz-
lekedés. A kormány rendele-
te miatt most újra megnöve-
kedett a 400-as út forgalma. 

Részletek a 7. oldalon

  

A karácsonyt már jócskán a 
hátunk mögött hagytuk, a sze-
rencsésebbeknek kijutott hosz-
szú szabadság meghitt pillana-
tait lassan elhomályosítják a 
hétköznapok. Egy röpke múlt-
idézéssel megkíséreljük né-
hány percre visszahozni az 
ünnepi hangulatot, ebben segí-
tenek a második oldalon látha-
tó fotók, melyek a város kará-
csonyi ünnepségén készültek.

Egy a 
százhat közül

Ülésteremből 
jelentjük

Hulladék- 
szállítás

Szabó Manci 
néni halálára

14. Üllői  
Sakk Kupa
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2 ÜllőiKépriport

Városi ünnepség képekben

Mikulás és a rénszarvasok - Evarics Györgyné alkotásaÙ

Ù A feldíszített 
karácsonyfákat 

rászoruló családok 
kapták

Ù Fehér Imre,  
alpolgármester átad-
ja a „Szeretet lángját”

Ù Éneklő, zenélő 
kisgyerekekkel 

a műsor szerkesztője, 
Majorosi Marianna

Ù

Benedek Krisztina mé-
zeskalácsból készült 
betlehem lett az első

Az Üllői Sporttelep - készítette az Üllői SE Ù

A Kenderes lányok kendős táncaÙ

A legkisebbek ajándékot is kaptakÙ

Ù

Népi betlehemes  
játék 

Üllő város polgármeste-
re, képviselő-testülete 
és a hivatal dolgozói si-
kerekben gazdag, bol-
dog új esztendőt kíván-
nak az Üllői Hírmondó 
minden kedves olvasó-
jának! A képek a városi 
karácsonyi ünnepsé-
gen és a mézeskalács-
fesztiválon készültek.



3Üllői Ünnep

Egy gyertya lángja még nem tűz, de 
benne van a melegség ígérete. Két 
gyertya még nem világosság, de ma-

gában hordozza a fény legyőzhetetlensé-
gének üzenetét. Három gyertya még nem 
megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy 
a várakozással megszentelt remény szüle-
tőben van. A négy adventi gyertya lángja 
még nem a várva várt pillanat beteljesülé-

Mindenki karácsonya

Mézeskalács-fesztivál

Következő írásunkban részletet olvashatnak Kissné Sza-
bó Katalin polgármester ünnepi beszédéből, amely a Min-
denki karácsonya városi rendezvényen hangzott el.

December 21-én, másodszor 
rendezték meg a hagyomány-
teremtés szándékával meg-
álmodott Üllői Mézeskalács 
Fesztivált. Ez alkalommal a Vá-
rosi Sportcsarnok adott ott-
hont a rendezvénynek. 

se, de az idő végét jelzi, a karácsony eljöve-
telét, a megváltó születését.
 Az adventi koszorú fényei, a négy gyer-
tya évszázadok óta a biztosan bekövetke-
ző, mindannyiunkra váró örömhírre figyel-
meztet.
 Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül 
magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötét-
ségnek örökre ebben a világban.

A karácsonyi rendezvény helyszínén hagyo-
mányosan zsíros kenyérrel és forralt borral kí-
nálták az ünneplő közönséget a Mecénás Mű-
vészeti Klub tagjai: Nagyné Kékedy Ibolya, Antal 
Istvánné, Balázsné Varga Gizella, Bognár István-
né, Kanizsai Mária, Vígh Józsefné és Vizi Katalin.
 Mint már évek óta, ez alkalommal is 
Tekes-Fejes József (Robogó pékség) biz-

Köszönet a segítőknek

Ù

Délelőtt 10 órától karácsonyi zene, 
vurlicer, sült gesztenye és kirakodó-
vásár várta a vendégeket.

 Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt 
és a zsűri elnökségére szóló felkérést is el-
fogadta dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képvi-
selő, továbbá Fehér Imre alpolgármester és 
Szabó Zsolt, az Üllői Városfejlesztő Kft. ügy-
vezető igazgatója, aki helyt állt a rendez-
vény koordinátoraként is.

 Kissné Szabó Kata-
lin polgármester asz-
szony köszöntő sza-
vai után a Pitypang 
óvodások nagy sike-
rű karácsonyi műso-
rát láthattuk.
 A gyermekeket 
Laza István Luca-napi 
vetélkedője, kaland-
park, mézeskalács-dí-
szítés, kézműves fog-
lalkozás és arcfestés 
foglalta le.
 Az Azzurro cukrászda által felajánlott 
500 szelet sütemény cukor nélkül édesítette 
meg a napot. 
 A mézeskalács- és bejglikészítő ver-
senyre most is szebbnél szebb remekmű-
vek érkeztek, ezúton is gratulálunk a nyer-
teseknek.
 Délután a Harmónia Zeneiskola növen-
dékei és tanárai adtak csodálatos karácsonyi 
koncertet, miközben üllői csapatok (az általá-
nos iskola tanárai, az Üllői SE, a Csorba test-
vérek, a Kenderes Hagyományőrző Egyesület, 
az ipartestület, illetve a gyömrői kézművesek 
csapata) díszítettek fel hat csodálatos fenyőt 
ajándékba,  melyet üllői nehéz helyzetű, rá-
szoruló családok kaptak ajándékba.

 A rendezvény zárásaként került sor a mé-
zeskalács-készítő verseny eredményhirdeté-
sére. Az értékelés most is komoly fejtörést oko-
zott a zsűrinek. Több kategóriában különböző 
díjak, illetve egy közönségdíj leltek gazdára. 
 Akik nélkül ez a fantasztikus nap nem jö-
hetett volna létre: Üllő önkormányzata, SPAR 
Magyarország Kereskedelmi Kft., Szivárvány 
Favorit Kft., Azzurro cukrászda és csapata, 
Csorba testvérek, városi sportcsarnok veze-
tője és munkatársai, illetve a nagycsaládosok 
üllői egyesületének lelkes tagjai.
 Újabb tapasztalatokkal és egy újabb szép 
emlékkel lettünk gazdagabbak, köszönjük 
mindenkinek, aki valamilyen módon a része-
se volt.  Szalai Tünde, NÜE

 Advent a karácsony előtti örömteli vára-
kozás, a felkészülés ideje. A név az úr eljö-
vetelét jelenti. A reménykedő várakozás a 
legszentebb hagyományaink egyike, a ka-
rácsonyig terjedő időszakban az úr eljöve-
telére várunk.
 A zöldellő adventi koszorú pedig egy 
darabnyi élet szimbóluma. Gyertyáink hét-
ről hétre növekvő fénye megerősít minket 
a reménységünkben, várakozásunkban.
 Most pedig eljött a negyedik gyertya 
meggyújtásának a pillanata. Minden gyer-
tya egy egy fogalomra is utal. A negyedik a 
hit, remény, öröm után a szeretetet jelenti.
 Végezetül azt kívánom, hogy életünk 
legnehezebb pillanataiban se aludjon ki 
lelkünkben a remény gyertyalángja. Azt 
a lelki közösséget és szeretetet amelyeket 
ezekben a napokban érzünk, később a hét-
köznapokban is sikerüljön megőriznünk.
 Magam és az önkormányzat nevében kí-
vánok áldott, békés és szeretetben töltött 
ünnepeket.
 A 2015-ös esztendőre jó egészséget, 
összefogást, kitartást, jókedvet és lelki bé-
két mindannyiunk számára. nfo

tosította a finom kenyeret a karácsonyi 
vendéglátáshoz, az ízletes zsírt Vad Gá-
bor (Mirelhús Bt.) felajánlásának köszön-
hetjük.    
 Továbbá ezúton is köszönjük min-
denkinek, aki bármily módon hozzájá-
rult a városi rendezvény sikeres lebonyo-
lításához.

Az idei mézeskalácssütő versenyre 17 
nevezés érkezett, amelyek közül a zsűri 
a következőket tartotta a legjobbnak: 1. 
Benedek Krisztina (Dunakeszi), 2. Üllői SE, 
3. Evarics Györgyné (Monor). 

Díjazottak

Ù



4 ÜllőiKörkérdés

Repül az idő, ezt tudjuk mindannyian, de eközben azért 
a legfontosabb dátumokat igyekszünk számontartani. 
Tudjuk, hogy a családunkban kinek mikor van szü-
letésnapja, jó esetben nem feledkezünk meg a há-
zassági évfordulónkról sem. De vajon a nagyobb kö-
zösség fontosabb eseményeire is emlékszünk? 

Emlékszik, mikor 
lett város Üllő?

Képesek lennénk-e egy-egy 
évszámot felidézni, ha szó-
ba kerülne, mikor esett 

meg a városban, ahol élünk, egy-
egy olyan esemény, amely min-
den lakójára hatással volt valami-
képpen?
 Mivel Üllő az idén ünnepli vá-
rossá válásának 10. évfordulóját, 
úgy gondoltuk, teszünk egy pró-
bát, hogy képet kapjunk róla – ha 
mégoly elnagyoltat is, hiszen ez 
nem reprezentatív felmérés – mit 
őriz meg a városlakók memóriája?
 Mezei Ferenccel a gyógyszer-
tár előtt találkoztunk, és ez nem 
kifejezetten az a hely, ahol vidám 
beszélgetéseket lehet folytatni. 
Patikába gyógyszerért megy az 
ember, akinek, ha erre van szük-
sége, az azt jelenti, hogy beteg. 
Ennél fogva Mezei Ferenc sem a 
legfelhőtlenebb napjait éli most – 
derült ki –, bár úgy érzi, a nehe-
zén már túl van. A mi kérdésünk 
azonban megint csak nem bizo-
nyult könnyűnek mert erősen 
töprengenie kellett a válaszon: 
tényleg, mikor is lett város Üllő?! 
Hat vagy nyolc éve? Amikor az-
tán kiderült, hogy az idén a tíz-
éves jubileum esedékes, Mezei 
Ferenc elnevette magát, az idő 
szárnyakon jár. 
 Mindenesetre úgy gondol-
ja – tudtuk meg –, hogy a telepü-
lésnek javára vált a városi státusz, 
mert valóban elkezdett városia-
sodni. Szépen fejlődik, rendez-
vényei, programjai sűrűsödnek 
és mindinkább érdemesek a fi-
gyelemre – vélekedett beszél-
getőtársunk, aki csak egy do-
loggal elégedetlen. Szerinte a 
helyi egészségügy színvonala 
nem méltó egy városhoz. Túl so-
kat kell utazgatniuk a betegek-
nek különböző vizsgálatokra, bár 

a szomszéd város szakrendelőjé-
ben megint csak az szokott kide-
rülni, hogy ugyan másféle, de ott 
is komoly gondokkal küzdenek 
az orvosok és a személyzet – vé-
lekedett Mezei Ferenc. 
 Erős Beatrix azonnal, kapás-
ból rávágta kérdésünkre a dá-
tumot: Üllő 2005-ben lett város. 
Elcsodálkoztunk, mert a fiatal 
hölgyek válaszolni sem nagyon 
szeretnek, nem hogy ilyen ma-
gabiztos feleletet adjanak a kor-
osztályukat nem igazán érdeklő 
közéleti eseményeket firtató ér-
deklődőknek. Beatrix azonban 
még azt is elmondta: azért tud-
ja ezt ilyen pontosan, mert a pes-
ti baráti társaság feltette már ezt 
a kérdést, nem lett volna elegáns, 
ha erre egy „bennszülött” nem 
tud válaszolni. Eszerint büszke is 
a városára – érdeklődtünk tovább, 
de erre már az iméntinél bizony-
talanabb válasz érkezett. Nem 
minden esetben – mondta az ifjú 
hölgy. Édesapját például épp elő-
ző nap kergették meg a kutyák a 
vasútállomás környékén. De más-
kor is előfordult már, hogy kóbor 
kutyák riogatták a járókelőket. 
Szóltak is emiatt az állatvédők-
nek, de nem történt semmi – me-
sélte Beatrix, aki szerint az ilyen 
esetekre egyetlen városlakó sem 
lehet büszke.
 Egy babakocsit őrző testvér-
párral álltunk meg társalogni ez 
után. A 17 és 16 éves Bihari Fe-
renc és Tibor, mint megbízható 
nagybácsik, a nővérük kisgyer-
mekére vigyáztak, amíg a mama 
a boltban vásárolt.
 Fogalmunk sincs – vágták rá 
őszintén a kérdésre a választ.
 Aztán hasonló őszinteséggel 
megosztották velünk azt a véle-
kedésüket is, miszerint egy iga-

zi városban – mint ahogyan azt 
Pesten és Nagykőrösön maguk 
is tapasztalhatták már – a fiatalok 
nem az utcán ácsorognak, ha ta-
lálkoznak egymással. Pedig ez Ül-
lőn így van, egyetlen olyan klub, 
vagy másféle vendégszerető hely 
sincs, ahová beülhetnének be-
szélgetni. Kocsma az van – mél-
tatlankodtak –, de oda csak az 
öregek járnak.
 Jó lenne egy mozi. Nyáron pe-
dig egy strand is – mondták, mert 
szerintük ezek nélkül nem igazi 
egy város.
 Ami bennünk felvetődött köz-
ben – megtudva, hogy a két fiú 
nem tanuló, és munkahelyből is 
csak az alkalmi munkalehetősé-
gekkel ismerkedtek eddig – azt 
Czirbusz Zsolt mondta ki han-
gosan. Szerinte ugyanis egy vá-
roshoz az üllőinél több munka-
hely is hozzátartozna. Véleménye 
szerint egy középiskola is elen-
gedhetetlen lenne a városi stá-
tuszhoz. Sőt még jó néhány do-
log, ami egyelőre még hiányzik 
a településről. Mindezektől füg-
getlenül – tette hozzá – ő szeret 
itt élni. Tíz éve költözött Üllőre, de 
nem bánta meg, a nagyvárosnál 
ugyanis többre tartja a kisvárosok 
nyugalmát.
 Bacher István a társaival fe-
nyőfát készült ültetni éppen a 
park egyik ágyásába, amikor fel-
tartottuk pár percig. Igaz, azt fir-
tattuk nagy érdeklődéssel, roko-
na-e Bacher Iván írónak, akinek 
az írásait mi nagyon szeretjük, de 
azt felelte: nem, mert már utána-
nézett ennek a rokonságnak ő is, 
és az derült ki hogy nincs közük 
egymáshoz.
 A város jubileumát érintő kér-
désünkre az volt a válasza: gőze 
sincs, hogy mióta város Üllő, de 
őszintén szólva azt sem érti, hogy 
miért az. Hiszen annyi minden 
nem városi benne – mondta és 
sorolni kezdte kifogásait a köz-
utak állapotától az orvosi rende-
lő rossz elhelyezéséig. Aztán úgy 
gondolta, talán mégsem kellene 
ennyire őszintének lennie. 
 Mi meg úgy gondoltuk: az a 
jó, ha egy városban sok az őszinte 
ember. Aki nem csak látja, hanem 
szóvá is teszi, mit érdemes változ-
tatni, hogy jobb legyen. 
 Bacher István és társai révén 
például egy újabb fenyőfával 
máris szebb lett a városközpont 

– és ez is valami. Molnár Anna

Mezei Ferenc

Erős Beatrix

Bihari Ferenc

Bihari Tibor

Czirbusz Zsolt
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5Üllői Hivatás

Nem túl gyakori, hogy egy intézmény az évekkel ezelőtt nyugdíjba vo-
nult munkatársát jutalmazza az általa létrehozott kitüntetés legma-
gasabb fokozatával. Az Üllői Humán Szolgáltató Központban nemré-
giben éppen egy ilyen ritkaságszámba menő eseményre került sor a 
szociális munkások napján: Nagy Lajosné, az intézmény három évvel 
ezelőtt nyugdíjba vonult munkatársa vehette át az Üllő Humán Szol-
gáltató Központért Végzett Tevékenységért-díj aranyfokozatát.

Egy a százhat közül

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

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

Bennülők  
balesetbiztosítása  
már évi 5000 Ft/autó  
díjért!

Meglévő szerződések  
mellé is köthető.

Ön már gondoskodott 
utasai biztonságáról?

N agy Lajosné azok közül való, akiket 
megismer az ember és aztán nem 
egykönnyen felejt el. Határozott, cél-

tudatos, energikus. Noha nem magas ter-
metű, mégis azonnal észrevéteti magát még 
társaságban is: akkor is figyelni kell rá, ha 
meg sem szólal. Az ilyesmit szokták a kivéte-
les egyéniség megjelöléssel illetni, mi azon-
ban inkább egy példával illusztráljuk e tényt. 
Azzal, hogy noha Nagy Lajosné már három 
éve nem dolgozik a Humán Szolgáltató Köz-
pontban, azért néha visszajár látogatóba. És 
ilyenkor nemegyszer megesett már, hogy 
az irodába épp benyitó ügyfelek, akik ko-

rábbról is ismerték őt, boldogan üdvözölték:  
– Hát vissza tetszett jönni dolgozni? De jó!
 Nagy Lajosné azt mondja, bizony jól 
tud esni az ilyesmi az embernek főképpen, 
ha néha eszébe jut, hogy a nyugdíjazással 
mennyi minden elveszett. Ő ugyanis, állítja, 
minden egyes munkanapon örömmel indult 
dolgozni, sosem érezte idegesítő robotnak 
egyetlen percét sem. Pedig Gombáról ingá-
zott át Üllőre, és a közlekedés nem mindig 
bizonyult gördülékenynek, hogy finoman 
fogalmazzunk. Aki utazott már csikorgó tél-
ben fűtetlen autóbuszokon, az tudja, miről 
beszélünk.

 A monori önkormányzattól került Nagy 
Lajosné az Üllői Humán Szolgáltató Köz-
pontba, nagy gyakorlattal, jól használható 
tapasztalatok sokaságával. Mindezeket kö-
zel másfél évtizedig hasznosíthatta és gya-
rapíthatta az itteni intézmény igazgató-
helyetteseként, miközben megismerte és 
megszerette az üllőieket, magát a várost is 

– tudjuk meg.
 A szociális, köznevelési és egészségügyi 
feladatokat ellátói intézményben a helyiek 
közül több generációval is volt alkalma köze-
lebbi kapcsolatba kerülni ez alatt. Némelyek-
ről, ha most összefutna velük az utcán, azon-
nal eszébe jutna egy teljes családtörténet, 
amit annak idején megismerhetett – meséli 
Nagy Lajosné, és érezzük a hangjában a mo-
soly mögött a megilletődöttséget is. Meg-
értjük. Belelátni, beleavatkozni mások éle-
tébe – még ha segítő szándékkal is, amelyet 
törvények és előírások támogatnak – meg-
tisztelő, egyszersmind roppant felelősség-
teljes feladat. 
 Amikor Nagy Lajosné átvette az ünnep-
ségen a díjat, szinte el sem hitte, hogy való-
ban ez történik vele – meséli. Nyugdíjasként 
egyáltalán nem számított ilyesmire. Amikor 
aztán kezdett magához térni, valami meleg-
séget érzett a szíve körül: kollégái megerő-
sítették benne az érzést, hogy semmi nem 
volt hiába.  Molnár Anna

Gazsi Csaba, a Humán Szolgáltató központ 
igazgatója – aki, mint mondja, büszke rá, 
hogy másfél évtizedig helyettesének tud-
hatta nagy szakmai tudással és kiváló em-
beri erényekkel bíró Nagy Lajosnét – ne-
vetős büszkeséggel meséli azt is, hogy 
az intézményben dolgozó százhat kollé-
ga – mindegyikük nő! – milyen szigorúan 
tud titkot tartani. Semmi nem szivárgott 
ki a díjról, az elismerés valóban meglepe-
tésként érte Nagy Lajosnét, akit az igazga-
tó azzal hívott a szociális munkások napjá-
nak ünnepségére: – Feltétlenül elgyere ám, 
nem fogadok el semmilyen kifogást a tá-
volmaradásra!

Megőrzött érték

Ù

 Manapság némely díjak és kitüntetések 
nem feltétlenül azt a célt szolgálják, amit 
eredetileg szolgálniuk kellene, egyes elis-
merések értéke pedig meglehetősen de-
valválódott – szinte keresni kell, hogy a kö-
telező alkalmakkor ki nem kapott még – ez 
is szóba kerül Gazsi Csabával folytatott be-
szélgetésünkkor, noha nem feltétlenül üllői 
vonatkozású példákkal. A Humán Szolgál-
tató Központ szakmai elismerése – amit ed-
dig háromszor ítélt oda arra érdemes kollé-
gáknak, az elmúlt két évben pedig nem is 
osztották ki – a központ igazgatója szerint 
megőrizte az értékét. És szándékuk szerint 
ezután sem lesz ez másképp.
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Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete decem-
ber 11-én tartotta a tavalyi esztendő utolsó ülését. Írásunk-
ban a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok 
hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Ülésteremből 
jelentjük

Élelmiszer-
osztás 

Januárjától megváltozott a falugazdász 
fogadóórája. A jövőben a falugazdász 
szerdánként 10 órától 16 óráig várja az 
érdeklődőket a Vargha Gyula Városi 
Könyvtárban.  nfo

Új időpontban 
kérhetnek tanácsot

A Magyar Vöröskereszt élelmiszerosztást 
rendezett 2014. december 11-én a Nagycsa-
ládosok gyömrői úti ingatlanán. Az osztáson 
1200 fő vett részt.
 Az élelmiszerosztásról a Magyar Vöröske-
reszt az Élelmiszerbank előírásának megfe-
lelően fényképfelvételt készített. Az osztás 
rendben, fegyelmezetten zajlott le.
 Az egészségügyi és szociális bizottság 
részéről Szendrey Elek képviselő úr is segítsé-
günkre volt.
 Valamennyi közreműködőnek ezúton kö-
szönjük a segítséget. Németh Elekné, szociális munkás

A képviselő-testület elfogadta az ül-
lői tagóvodák házirendjének, illetve 
a Vargha Gyula Városi Könyvtár Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tását, az Üllői Városüzemeltető és Környezet-
védelmi Kft. 2015. évi költségvetési tervét és 
a 2015. évi belső ellenőrzési tervezetet.
 A testület döntött a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozó szerződés 2015. 
június 30-ig történő meghosszabbításáról. 
 Az ülésen megválasztották a Városüze-
meltető és Környezetvédelmi Kft. valamint 
az üllői Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsá-
gának tagjait.

 A képviselők döntöttek az idei év első ne-
gyedéves munkatervéről, mely keretében 
meghatározták a testületi ülések időpontja-
it is. Az ülésekre a következő időpontokban 
kerül sor: január 29., február 12., február 26., 
március 26. 
 A testületi ülésen egyes rendeletek mó-
dosítása is megtörtént, így a házasságköté-
sek és egyéb családi események szolgálta-
tási díjairól szóló önkormányzati rendelet, 
illetve az önkormányzat és az általa irányí-
tott költségvetési szervezeteinek 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati ren-
delet is változott.  Almási Adrienn, ügyintéző

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: 2015. február 18-án   9.00–17.00

Üllői Lakástextil Üzlet 
hatalmas áruválasztékkal 
vár minden kedves vevőt
Tel.: 06-29/320-067

Üllő, Kossuth L. u. 1. 
Tel.: 06-20/410-8655

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

bérlet árusítása

Varrni tudó eladót 
felveszek.
Jelentkezés  
önéletrajzzal.

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Minőségi 
Staffordshire 

bullterrier 
kölykök 

cseh, angol, lengyel 
import szülőktől 

kiállítási minőségben 
is eladók. 

Telefon: 06-30/467-7216

Szőlő újratelepítési jog kvóta 
az egész országban érvényes 6000 m2 

(kb. egy kataszteri hold) 
területre 2015. december 31-ig  

érvényesen 180  000 Ft-ért eladó
Tel.: 06-30/467-7216
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Útdíj 2015 – egyre többen 
kerülik az elkerülőt
Január 1-jétől  a korábban in-
gyenesen használt 4-es főút 
Vecsés és Üllőt elkerülő szaka-
szát is ötezer forint ellenében 
vehetik igénybe az autósok. A 
rendelet hatályba lépését kö-
vetően érezhetően megnőtt 
a 400-as út forgalma. A kép-
viselő-testület levélben jelez-
te a rendelettel kapcsolatos 
aggályait az illetékesek felé. 

A 4-es főút mentén több település ve-
zetésének és lakosságának meggyűlt 
már a baja a nagy forgalommal és 

az ebből eredő gondokkal. A lakók többsé-
ge biztosan emlékszik még – hiszen nem is 
oly régen e mindennapos problémával kel-
lett szembenézniük –, ahogyan az óriási reg-
geli forgalom miatt a település központjá-
tól egészen Vecsésig csak araszolva haladt a 
gépkocsisor, igen sok elvesztegetett percet 
és bosszúságot okozva ezzel például a mun-
kába igyekvő dolgozóknak.
 Üllő és Vecsés 2005-ben fellélegezhetett, 
mikor elkészült a két települést elkerülő 13 
kilométeres útszakasz, amely kivezette a la-
kott területről a forgalom jelentős részét, ez-
zel pedig megoldódtak a közlekedés során 
felmerülő korábbi problémák. 
 Többek között ezért is érték a lakosságot 
hideg zuhanyként a decemberi hírek, me-
lyek arról szóltak, hogy a kormány pénzt kí-
ván beszedni az autósoktól az eddig ingyen 
igénybe vett autóutak használatáért, többek 
között a 4-es főút elkerülő szakaszáért is. Így 
kerülhetett sor az átadás után tíz évvel arra, 
hogy a forgalmi problémákra megoldást je-
lentő útszakaszról január 1-jétől visszatért a 
forgalom egy jelentős része a várost átsze-
lő 400-as főútra. A rendelet szakmai egyez-
tetés nélkül, az érintett önkormányzatok ve-
zetőinek mellőzésével született meg. Az új 
díjak bevezetésével a kormány célja, hogy 
magasabb összeg folyjon be az útdíjból a 
költségvetésbe: 39 milliárd forint többletet 
remél a megyei e-matricák bevezetésétől 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. 
 Az újból felmerülő probléma orvoslása 
végett január 8-án rendkívüli testületi ülés 
keretében értékelte a képviselő-testület az el-
telt napok tapasztalatait. Megállapítást nyert, 
hogy a forgalom érzékelhetően megnőtt 
a 400-as úton, a mellékutcákból csak hosz-

szabb várakozás után lehet a főútra kanya-
rodni, a gyalogátkelőhelyeknél is megnőtt a 
várakozási idő, egyes intézmények megköze-
lítése pedig nehezebb lett. A további kelle-
metlenségek – növekedő környezetterhelés 
és környezetszennyezés, baleseti kockáza-
tok – kiküszöbölése érdekében a felmerülő 
aggályokat Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter levélben közölte Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselővel és Seszták Miklóssal, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium miniszterével. 
 Kissné kéri a január 1-jén hatályba lé-
pett rendelet felülvizsgálatát és módosítását, 
hogy a Vecsést és Üllőt elkerülő 4-es főút au-

tóútként jelölt szakasza kerüljön azon útsza-
kaszok közé, amelyek használatáért tovább-
ra sem kell használati díjat fizetni. 
 Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rá-
dió reggeli műsorában az útdíj próbaüzemé-
nek nevezte a most zajló időszakot, „amit 
most hallunk, az a próbaüzem gépházzaja” 

– mondta. A kormányfő arra kért mindenkit, 
hogy most szólaljon fel, most tiltakozzon a 
megyei útdíjmatricák ügyében. Vecsésen a 

„felkérést” olyan komolyan vették, hogy ja-
nuár 16-án pénteken tüntetést szerveztek a 
megnövekedett forgalom miatt, az útdíj be-
vezetése ellen. Varga Norbert
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A kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás ha-
tékonyságának növelése, amelynek egyik hang-
súlyos eleme az eddigieknél összefogottabban, 
ellenőrzöttebben és költségtakarékosabban mű-
ködő területi államigazgatás megteremtése, ez-
által a kormány területi feladatellátása hatékony-
ságának és eredményességének megvalósítása. 

Tájékoztató a hulladék- 
szállítás 2015. évi rendjéről

A 2015. évben is a Vertikál 
Nonprofit Zrt. látja el Ül-
lőn a hulladékszállítá-

si közszolgáltatási feladatokat, 
amellyel kapcsolatban ezúton is 
szeretnénk tájékoztatni olvasóin-
kat a szolgáltatással kapcsolatos 
új, illetve már ismert, de változat-
lanul fontos tudnivalókról.
 Ebben az évben ismét be-
vezetésre kerül a lakossági hul-
ladékszállításban a matricás 
rendszer. Az első számla mellék-
leteként kiküldésre kerülő mat-
rica hulladékgyűjtő edényzetre 
való kiragasztásával igazolható, 
hogy az adott ingatlan jogosult 
az adott űrmértékű és darabszá-
mú edényzettel hulladékszállítás 
igénybevételére, ezért kérjük az 
edényzetre, jól látható helyre ra-
gassza fel majd matricáját.

Üveghulladékok 
gyűjtése
Mivel a hulladéktörvény alap-
ján 2015. január 1-jétől a közszol-
gáltatónak úgy kell kialakítania 
az elkülönített hulladékgyűjté-
si rendszert, hogy az üveghulla-
dék elkülönített gyűjtése is bizto-
sítható legyen, a közszolgáltató 
az elkövetkező hetekben a tele-
pülés különböző pontjain üveg-
hulladék-gyűjtő edényeket, fog 
kihelyezni; a pontos helyekről ké-
sőbb adunk tájékoztatást.

Komposztálható 
hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket a Vertikál Nzrt. 
megfelelő teherbírású zsákban 
(1db zsák max. 25 kg), illetve ma-
ximum 80 cm hosszú, és 50 cm 

átmérőjű kötegekben összeköt-
ve szállítja el az ingatlan elől. A 
gyűjtéshez negyedévente 1 db 
gyűjtőzsákot ingyenesen biztosít, 
amelyet a háztartásokhoz eljuttat. 
Akinél ennél több zöldhulladék 
keletkezik, 205 forint darabáron 
további „zöldhulladék” felirattal 
ellátott zsákot vásárolhat a pol-
gármesteri hivatal recepcióján. 
Kérjük, a komposztálható hulla-
dékot úgy kihelyezni, hogy az a 
közterületet ne szennyezze! A 
zsákban kihelyezett zöldhulla-
dék közé kommunális hulladék 
nem kerülhet. 

Házhoz megy 
a lomtalanítás
A közszolgáltató elvégzi ápri-
lis 1. és október 30. közötti idő-
szakban, az ingatlantulajdonos-
sal előre egyeztetett időpontban 
a háztartásban keletkezett lom 
háztól történő elszállítását, úgy 
mint feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) ki-
vételével a kisebb méretű anya-
gok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra. 
Az ingyenes lomtalanításra éven-
te egy alkalommal van lehetőség.
 Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek elszállí-
tásra: gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék, 
elektromos, elektronikai készü-
lékek (pl. TV-készülék, hűtőgép, 
stb), veszélyes hulladékok, gumi-
abroncs, heti szemétszállítás kö-
rébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó hulladék. 
A lomtalanítás feltétele, hogy ne 
legyen díjhátralék. Kérjük, hogy 
lomtalanítási igényét a meg-
adott régiós elérhetőségen, a 06-
24/535-535 telefonszámon jelez-
ze a szolgáltató felé és csak az 
előre egyeztetett időpontban, 
valamint csak a lomtalanítás kö-
rébe tartozó hulladékokat he-
lyezze ki az ingatlan elé.

Az újrahasznosítható 
csomagolási (szelektív) 
hulladékok gyűjtése

A lakosság számára leginkább ké-
nyelmes megoldást biztosító házi 
szelektív gyűjtési rendszerben 
a lakosság teendője mindössze 
annyi, hogy a szelektív csomago-
lási hulladékokat lehetőleg áttet-
sző műanyag zsákban (nagyobb 
kartonokat esetleg kötegelve) ki-
helyezi reggel 6 óráig az ingatlan 
előtti közterületre. A szelektíven 
gyűjtött hulladék elszállítása ha-
vonta egy alkalommal történik 
meg az ingatlanok elől.
 A csomagolási hulladékok kö-
rébe a következő elkülönítetten 

Szelektív- és zöldhulladék-szállítási napok Üllőn 2015-ben
Gyömrői oldal Ócsai oldal

Szelektív  
hulladék Zöldhulladék Szelektív  

hulladék Zöldhulladék

január 22. március 26. január 15. március 19.
február 19. április 9. február 12. április 2.
március 19. április 23. március 12. április 16.
április 16. május 14. április 9. május 7.
május 21. május 28. május 14. május 21.
június 11. június 4. június 18. június 11.
július 9. június 18. július 9. június 25.

augusztus 13. július 2. augusztus 20. július 16.
szeptember 10. július 16. szeptember 17. július 23.

október 8. július 30. október 15. augusztus 13.
november 12. augusztus 6. november 19. augusztus 27.
december 10. augusztus 20. december 10. szeptember 10.

- szeptember 3. - szeptember 24.
- szeptember 17. - október 8.
- október 1. - október 22.
- október 15. - november 12.
- október 29. - november 26.
- november 5. - -
- november 19. - -

gyűjtött anyagok tartoznak: ás-
ványvizes, üdítős, PET-, egyéb fla-
konok; tiszta csomagoló fóliák; 
fém- és aludobozok (sörös, üdí-
tős, konzerves); papír (újság és 
karton); illetve a kombinált cso-
magolóanyagok (pl. tejes és gyü-
mölcsös, Tetra-Pack).
 Az így elszállított, lakosság 
által előválogatott anyagokat a 
Vertikál Nzrt. munkatársai telep-
helyükön tovább szelektálják.
 Fontos, hogy a szelektíven 
előválogatott hulladékok közé 
üveget ne helyezzen a zsákok-
ba! Mindig gondoljon arra, hogy 
minden hulladékunkkal em-
berek dolgoznak, ezért lehető-
ség szerint az újrahasznosítható 
anyagok tisztán, laposra hajto-
gatva/taposva kerüljenek a gyűj-
tőzsákba.
 A szelektíven összegyűjtött 
hulladék 2015. évi elszállítási idő-
pontjairól a település Gyömrő 
felé eső, valamint Ócsa felé eső 
városrészeinek külön megjelölé-
sével, a mellékelt táblázatban tá-
jékoztatjuk a tisztelt lakosságot. 
A szelektív gyűjtéshez szükséges 
zsákokat a közszolgáltató ingye-
nesen biztosítja. 
Oltványi János, környezetvédelmi referens
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A kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának nö-
velése, amelynek egyik hangsúlyos eleme az eddigieknél összefogot-
tabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosabban működő területi 
államigazgatás megteremtése, ezáltal a kormány területi feladat-
ellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. 

Két éve álltak fel 
a járási hivatalok 

E cél megvalósítása érdekében 2011. ja-
nuár 1-jén a kormány általános hatás-
körrel rendelkező területi szerveiként 

felálltak a 14 szakigazgatási szervet maguk-
ba integráló megyei kormányhivatalok. 
 A területi államigazgatási rendszer át-
alakítása keretében következő fontos állo-
más 2012-ben a járási rendszer felállítása volt, 
amelynek keretei között 2013. január 1-jén 
megkezdték működésüket a járási hivatalok, 
mint a kormányhivatalok területi szervei.    
 A járási hivatalok egyrészt átvették a ko-
rábbiakban önkormányzati szervezetrend-
szeren belül a jegyző által gyakorolt, állammal 
kapcsolatos hatáskörök egy részét (pl. ok-
mányirodai hatásköröket), másrészt integrál-
ták az adott járásban jelen lévő szakigazgatá-
si szerveket (földhivatal, munkaügyi központ, 
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
szakigazgatási szerv, gyámhivatal, építésügyi 
hivatal, népegészségügyi intézet). Pest me-
gyében összesen 18 járást alakítottak ki.

A Vecsési Járási Hivatalról 

A Vecsési Járási Hivatal a Pest Megyei Kor-
mányhivatal szervezeti egységeként mű-
ködik. Illetékességi területe Vecsés, Üllő, 
Maglód és Ecser településekre terjed ki.  
Hivatalunk székhelye a járásszékhelyen, Ve-
csés Városi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalával egy épületben található. 
 A Vecsési Járási Hivatal törzshivatalból 
és járási gyámhivatalból, mint szakigaz-

gatási szervből áll. Az építésügyi hivatal, 
amely építésügyi felügyeletet lát el, a Gyá-
li Járási Hivatal szervezeti egységeként, míg 
a munkaügyi kirendeltség, a Járási Nép-
egészségügyi Intézet, az Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, valamint a 
földhivatal a Monori Járási Hivatalon belül 
működik Vecsés járásra is kiterjedő illeté-
kességgel. 
 A járásszékhelyen kívül hivatalunk to-
vábbi 5 helyszínen is elérhető a lakosság 
számára. Vecsésen működik a szakigazga-
tási szervünk, a gyámhivatal, illetve a Mar-
ket Centralban működtetjük az integrált 
kormányzati ügyfélszolgálatot, a kormány-
ablakot is.
 Maglódon és Üllőn kirendeltségünk van, 
állandó ügyintézési helyszínként, míg Ecse-
ren minden hétfőn 8-18-ig települési ügyse-
géd fogadja a helyi lakosokat, így elmond-
ható, hogy hivatalunk valamennyi járásban 
lakó ügyfél számára elérhető közvetlenül a 
lakóhelyén.  

Milyen ügyeket lehet 
intézni a járási hivatalban? 
A Vecsési Járási Hivatal a kormány általános 
hatáskörű helyi szintű államigazgatási szer-
ve, tulajdonképpen a Pest Megyei Kormány-
hivatal meghosszabbított keze. Feladatunk, 
hogy az állammal kapcsolatos államigazga-
tási hatósági ügyekben legyünk az ügyfelek 
segítségére. 

 Hivatalunk hatáskörébe tartozik a szoci-
ális hatósági ügyek közül a közgyógyellátá-
si igazolványra való jogosultság, az ápolá-
si díj és időskorúak járadékának, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ságnak megállapítása. A járási hivatal hatás-
körrel rendelkezik állampolgársági ügyek-
ben, mi járunk el továbbá lakcímrendezési 
ügyekben, és általános szabálysértési ható-
ságként is.   
 A 2014. február 7-én a Market Centrálon 
megnyíló kormányablak kedvező elhe-
lyezkedése révén hamar ismertté vált az 
ügyfelek körében. A Kormányablaknak 
köszön hetően az ügyfelek számára olyan 
szolgáltatások is elérhetőek a járásban, ame-
lyek más, járásunkban nem jelen lévő állam-
igazgatási hatóság hatáskörébe tartoznak, 
hiszen a kormányablak nem csak a klasszi-
kus okmányirodai ügyekben áll az ügyfelek 
rendelkezésére, hanem mint közreműkö-
dő hatóság befogadja és továbbítja a kü-
lönböző családtámogatási (anyasági támo-
gatás, családi pótlék, gyes stb.) ké relmeket, 

egészségbiztosítási 
és nyugdíjbiztosítá-
si kérelmeket. Ezek 
közül legnépsze-
rűbbek a kisbaba 
születéséhez kap-
csolódó ellátások 
igénylése, illetve a 
nyugdíjas korosz-
tály számára fontos 

kivételes nyugdíjemelési kérelmek, illetve 
egyszeri segély megállapítása, vagy éppen 
a megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátása.
 A járási hivatalok működésének első két 
évében szerzett tapasztalataink alapján sze-
retnénk minél szélesebb körben tájékoztat-
ni a járás lakosságát ügyintézési lehetősé-
geikről, ezért 2015-ben egy cikksorozatot 
indítunk útjára. Arról hogy mit, mikor és hol 
tudnak elintézni, továbbá milyen tudnivalók 
birtokában érdemes az ügyintézést elkezde-
ni a következő írásainkban olvashatnak majd 
részletesen.  

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

150 gyermek örülhetett karácsonykor
December 5-én negyedik alkalommal 
szerveztünk Mikulás-ünnepséget Üllőn. 
Ugyanezen a napon rendeztük meg im-
már második alkalommal a Ki, mit, tud? ve-
télkedőt kicsik és nagyok számára.
 Tudjuk, hogy sok tehetséges kisgyer-
mek él a településen, őket és a szülőket 
szeretnénk ösztönözni ezzel a program-
mal, hogy minél többen eljöjjenek a ren-
dezvényre és megmutassák értékes tehet-

ségüket a nézők és a zsűri számára. Ezért 
idén is szeretnénk megrendezni – ezáltal 
pedig hagyományt teremteni – a vetélke-
dőt. A decemberi megmérettetés első he-
lyezettje ifj. Lakatos Emil lett folklór cigány 
táncával. 
 A Mikulás 150 gyermeknek szerzett örö-
möt a kiosztott ajándékcsomagokkal, amit 
a gyermekek színpadi előadással viszonoz-
tak a Mikulásnak.

 Szeretnénk megköszönni Kissné Szabó 
Katalin polgármesternek, Magyar Istvánné 
és Fazekas Violetta képviselőknek a tavalyi 
évben nyújtott segítséget, amelynek kö-
szönhetően ez a program is létrejöhetett.
 Külön köszönet a támogatóknak, akik 
pogácsával (Tekes-Fejes József), édességek-
kel  (Lolly Kft.) és más finomságokkal járul-
tak hozzá a rendezvény sikeréhez.  

Szomora Zsolt, RNŐ elnöke

2013. január 
1-jén megkezd-
ték  működé-
süket a járási 
hivatalok.  
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„De nehéz az iskolatáska” – a 
tanulási nehézség kérdésköre
Bizonyára találkozott már mindenki olyan esettel, amikor a gyer-
mek teljesítménye jelentősen elmarad intelligenciaszintjétől, nehe-
zen tanul olvasni, írni, számolni. A gyermeket korrepetálja a tanító 
néni, otthon is sokat gyakorolnak, mégis sorozatos az iskolai kudarc. 
A pedagógus, a szülő értetlenül, tehetetlenül áll a probléma előtt. 

A gyermek nehézségei már óvodás-
korban megmutatkoznak. Legjellem-
zőbb tünetei a következők: késve in-

dul meg a mozgásfejlődés, ügyetlen mozgás, 
megkésett beszédfejlődés, tériorientációs 
és testséma problémák (nem tudja megkü-
lönböztetni az irányokat), figyelmetlenség, 
fejletlen rajzkészség, fejletlen ritmusérzék. 
Amennyiben ezek közül több tünet is fenn-
áll a gyermeknél, részképesség-gyengeségre 
gyanakodhatunk. De mi is az a részképesség?
 Egy analóg hasonlattal próbálom szemlé-
letessé tenni a részképességek működését. A 
harmonikus zenemű megszületéséhez szük-
séges egy jó karmester (idegrendszer), zene-
kari tagok (részképességek), akik figyelnek 
egymásra és a karmesterre. Amennyiben 
nem jó a karmester, vagy a tagok nem figyel-
nek, nem jól olvassák a kottát, diszharmoni-
kussá válik a muzsika.
 Egy-egy bonyolultabb tevékenység (pl. 
beszéd, rajzolás stb.) létrejöttéhez számos 
részképességnek kell egymással finoman 
összehangolva működni. Valamely részké-
pesség gyengesége, hibás működése tanu-
lási nehézséget okoz. Ebben az esetben a 
tanulás tágabb értelmezésére gondoljunk, 
hiszen tanulás a mozgás, a beszéd stb. meg-
tanulása is.
 Tehát a részképességek (pl. térbeli és sík-
beli tájékozódás, irányok differenciálása, 
szem-kéz koordináció, vizuális differenciá-
lás, vizuális emlékezet, figyelemkoncentrá-
ció, alak-háttér megkülönböztetés stb.), azok 
az alapvető képességek, amelyek segítségé-
vel ún. magasabb rendű pszichés funkciókat 
ki tudunk alakítani. Ezekre a magasabb ren-
dű pszichés funkciókra (ilyen pl. a gondolko-
dás és a beszéd) épül a későbbiekben az ol-
vasás, írás, számolás elsajátítása. Nézzük mit 
is tehet a szülő, ha ilyen problémával szem-
besül gyermekével kapcsolatosan.
 Azt tanácsolom, hogy a szülő ilyenkor ke-
resse fel a pedagógiai szakszolgálatot, kér-
jen egy időpontot konzultációra a szakszol-
gálat szakemberétől, vagy egy esetjelző 
lapon részletesen írja le a gyermek nehéz-
ségeit, tüneteit és ezt juttassa el postai úton 
a szakszolgálathoz. Rövid időn belül taná-
csot adnak szakembereink, milyen vizsgálat 

szükséges a gyermek aktuális állapotának 
feltárásához. 
 Amikor a gyermeknél jelentős elmaradást 
tapasztalunk kortárs csoportjához viszonyít-
va, szakértői vizsgálat szükséges a tanulá-
si nehézség megállapítása végett. A tanulá-
si nehézséggel küzdő gyermeket a törvény a 
pozitív diszkrimináció elvén előnyökben ré-
szesíti. Ezeket a kedvezményeket csak a szak-
értői vizsgálati vélemény birtokában kaphat-
ja meg a gyermek. A teljesség igénye nélkül 
néhány példa a tanulási nehézséggel küzdő 
gyermekeket megillető kedvezményekre: 
a szakértői véleményben javasoljuk a rend-
szeres fejlesztő foglalkozást, a hosszabb fel-
készülési idő megadását a feladatok megol-
dására, a problémás tantárgy értékelése alóli 
mentesség, stb. Itt szeretném kihangsúlyoz-
ni, a tanulási nehézséggel küzdő gyerme-
kek pedagógiai fejlesztése nem pedagógiai 
szakszolgálati feladat, az iskoláknak meg kell 
szervezni az érintettek fejlesztőpedagógiai 
ellátását.
 A törvényi változások következtében, a 
szakértői bizottsági tevékenység két szinten 
történik, megyei és járási szinten. A tanulási 
nehézség megállapítása a járási szakértői bi-
zottság feladata. A járási szakértői bizottság 
a PMPSZ Üllői Tagintézményében működik, 
vezetője a tagintézmény igazgatója. Nézzük 
kicsit részletesebben, mit kell tudni a szakér-
tői vizsgálatról.
 Járási szakértői bizottsági feladatok: har-
madik életévüket betöltött gyermekek teljes 

körű pszichológiai, pedagógiai, gyógype-
dagógiai vizsgálata, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézség megállapítása vagy 
kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgá-
latok elvégzése, a gyermek iskolába lépés-
hez szükséges fejlettségének megállapítása. 
Ha a tankerületi szakértői bizottság megíté-
lése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési 
igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának 
dokumentációját és annak eredményeit, va-
lamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat 
megküldi a megyei szakértői bizottság ré-
szére.

A szakértői vizsgálat

Szakértői vizsgálat indítható: hivatalból, ha-
tósági megkeresésre, szülői kérelemre, neve-
lési-oktatási intézmény, gyámhatóság, gyer-
mekjóléti intézmény, bölcsőde, stb. részéről. 
Amennyiben az intézmény megítélése sze-
rint szakértői vizsgálat szükséges, javaslatot 
tesz a szülőnek, és a szülő egyetértése ese-
tén 10 napon belül kiállításra kerül a kérelem. 
A kérelem kitöltésében az óvodának, iskolá-
nak közreműködnie kell, erről a törvény ren-
delkezik. Az aláírt kérelmet az óvoda, iskola 
megküldi az illetékes tagintézménynek.
 A kormányhivatal kötelezheti a szülőt, 
hogy a szakértői vizsgálaton jelenjen meg.  
Amennyiben ennek a szülő nem tesz eleget, 
a kormányhivatal értesíti a gyermekjóléti 
szolgálatot. A szakértői vizsgálat elvégzésé-
hez szükséges dokumentumok: 1999. szep-
tember 1. után születetteknél orvosi adat-
lap (15/2013 EMMI rendelet 4. sz. melléklet), 
15/2013 EMMI rendelet 1. sz. melléklete – a 
Szakértői vélemény iránti kérelem.
 A szakértői vizsgálat időpontjáról, vala-
mint a szakértői vizsgálat helyéről a szakér-
tői bizottság a szülőt tértivevényes levélben 
értesíti. 
 A szakértői vizsgálat megkezdéséhez 
mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. 
Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgá-
laton megjelent szülő a távollévő szülő kép-
viseletére jogosult. Erről a jelenlévő szülő 
nyilatkozatát be kell szerezni. 
 A vizsgálatok alapján a szakértői bizott-
ság elkészíti szakértői véleményét, melyet 
kézbesít a szülőknek, a fellebbezési idő (15 
munkanap) letelte után az intézménynek.
 Kérdéseikkel bátran forduljanak munka-
társainkhoz, készségesen válaszolnak, kon-
zultációs lehetőséget biztosítanak!
 Elérhetőségeink: e-mail: pmpsz.ullo@
upcmail.hu, tel.: 29/321-904, 30/684-7972. 

 József Éva,  PMPSZ Üllői Tagintézmény mb. igazgatója
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Történelmi 
ereklye Üllőn
Megható pillanat volt, amikor december végén megleltük a Kossuth La-
jos temetési koszorújáról való szalagot, amelyet Németh Győzőné, Éva 
néni őrzött, amit az ő nagymamája, Németh Rozália kapott Laza János-
tól, a dédapámtól ajándékba még valamikor az 1920-as vagy 30-as évek-
ben. Azzal az ígérettel vettem át a történelmi ereklyét, hogy az a leen-
dő helytörténeti kiállításon lesz látható, s az üllői emberek mindahányan 
büszkélkedhetnek majd vele. Vajon hogy került e becses tárgy Üllőre?  

Dédapám, Laza János a fel-
vidéki szabólegény vagy 
130 évvel ezelőtt Muzs-

láról költözött Rákospalotá-
ra, majd Üllőn telepedett le, az 
Árpád utcában. A vasútnál he-
lyezkedett el, és ennek köszön-
hetően különleges élmények-
ben és kalandokban gazdag 
élet jutott neki osztályrészül. 
Luxus vonatokon dolgozott,  
mint komornyik, így keresztül-
kasul bejárta egész Európát Pá-
rizstól Isztambulig, Szentpéter-

vártól Madridig. Feleséget sem 
a szomszéd utcából hozott, Ele-
onóra dédanyánk Ausztriából 
került ide.
 Felszolgált elegáns császá-
ri étkezőkocsijában Erzsébet ki-
rálynénak, vagyis Sissinek, aki 
országszerte nagy népszerűség-
nek örvendett, akit az üllőiek is 
szívükbe zártak. (Sissi egy vadá-
szat alkalmával Gödöllőről Üllőig 
is ellovagolt, vizet kért az állomás 
melletti egykori Dorsch-házból, 
majd viszonzásul ajándékkal 

kedveskedett a háziaknak. Dobos 
József színdarabot írt róla, amit a 
Dalkörben nagy sikerrel mutatott 
be 1939-ben az üllői színtársulat. 
Róla nevezték el Üllő központját: 
1945-ig a mai Templom tér az Er-
zsébet tér névre hallgatatott.)
 Egy mulatságos eset emlé-
két is őrzi a családi legendárium. 
E szerint nagy felháborodást kel-
tett, mikor egy grófnő vizes po-
hárban tartott műfogsorát a 
vízzel együtt kilódította a vonat-
ablakon.

 Kalandos vasutas életéből 
talán a legjelentősebb és ne-
künk, utódoknak a legfonto-
sabb esemény az volt, hogy a 
Kossuth Lajos holtestét Torinó-
ból hazaszállító szerelvényen 
1894-ben szolgálatot teljesített. 
Valószínűleg ezért kaphatott a 
temetési koszorú nemzeti szín 
szalagjából  egy darabot, ép-
pen azt a részt, amelyen arany 
betűkkel a „LA” szövegrész ol-
vasható. 
 A szalag további sorsáról fel-
tételezéseink vannak. Dédapa 
nyugdíjas korában az üllői tár-
sas köröknek népszerű tagja volt. 
Szórakoztató történeteit, távoli 
országokban szerzett élményeit 
minden bizonnyal szívesen me-
sélte az üllői hallgatóságnak. Éj-
szakákba nyúló kártyapartik 
tették élvezetessé öreg napjait. 
Különösen Vargha főjegyző há-
zánál (Faiskola utca sarok, ma 
óvoda) zajló ulticsaták voltak 
emlékezetesek. Ennek a háznak 
a szomszédságában lakott az a 
Németh Rozika, akit az öregúr 
megajándékozott a különleges 
szalaggal. Ennek körülménye-
it és okát nem tudjuk pontosan, 
de az ereklye további sorsát igen. 
A szép, üvegezett keretbe foglalt 
és Laza János nevét is feltünte-
tő, felirattal ellátott emléktárgy 
a szoba falának közepén díszel-
gett három generáción keresz-
tül. Most az öreg ház eladása mi-
att már a szekrény mélyén, egy 
dobozban várta sorsának újabb 
fordulatát.
 Köszönöm Éva néninek és raj-
ta keresztül az egész családjának, 
hogy közel száz éven keresztül 
tisztelettel vigyázták ezt a törté-
nelmi ereklyét. Köszönöm továb-
bá Szekeres Lászlóné, Bácskai Ica 
unokatestvéremnek, hogy segí-
tett rátalálni e kincsre, és közö-
sen örülhetünk dédapánk törté-
nelmi ajándékának mindazokkal 
együtt, akik értékelik az üllői ha-
gyományok élesztését.  Laza István

Köszönöm Éva néni-
nek és rajta keresztül 
az egész családjának, 
hogy közel száz éven 
keresztül tisztelettel 
vigyázták ezt a törté-
nelmi ereklyét.
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Azóta a város önkormányzata sike-
resen megvásárolta ehhez a Pes-
ti út 96. szám alatti épületet, ame-

lyet már volt szerencsénk megtekinteni. Az 
épület belső átalakítási, tatarozási, felújítá-
si munkálatai után következhet a gyűjte-
mény, egy állandó kiállítás kialakítása. Az 
egykori anyag 1950-ig dolgozta fel a tele-
pülés történetét, amit időben szeretnénk 
tovább folytatni, legalább a rendszerváltá-
sig, 1989-90-ig.

 Mindehhez kérjük a tisztelt lakosság se-
gítségét. Akinek olyan anyaga van (főleg tár-
gyi emlékek, használati tárgyak, de írásos 
anyag is lehet, okmány, újság, vagy fénykép), 
amelyet felajánlana a gyűjtemény teljeseb-
bé tételéhez, kérjük szíveskedjék behozni 
a Varga Gyula Városi Könyvtárba nyitvatar-
tási időben. Az átvett anyagokról elismer-
vényt adunk, és az adományozó neve fel lesz 
tüntetve a kiállításon. Ha olyan emléke van, 
amelyről lemondani nem tud, de szeretné, 
ha az bekerülne a gyűjteménybe, akkor kér-
jük hozza be, másolatot, fotót készítünk róla, 
és utána visszaadjuk azt. Forrásként termé-
szetesen ekkor is szerepelni fog a tárgy vagy 
dokumentum tulajdonosának a neve.
 Kérjük, hogy az emlékeket minél hama-
rabb, de legkésőbb április 15-ig hozzák be 
a könyvtárba, hogy a tervezésnél ezt már fi-

gyelembe tudjuk venni, illetve számolhas-
sunk vele a kiállítás felépítésekor.
 Ismételten kérjük tehát a településüket 
szerető, azért tenni is akaró üllőiek segítsé-
gét a nemes cél érdekében. 1992-ben Üllő 
volt az első település a környéken, amely 
helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezett, 
azóta a környező városok mind kialakították 
a maguk gyűjteményét. Fogjunk hát össze, 
nézzék át örökségüket, menjenek fel a pad-
lásra és segítsék munkánkat, hogy városunk 
ismét egy értékes, színvonalas helytörténe-
ti gyűjtemény büszke tulajdonosa lehessen. 
Ha minden sikerül, s úgy valósul meg, mint 
ahogyan tervezzük, a gyűjteményt szeret-
nék átadni Üllő várossá válásának 10. évfor-
dulója alkalmából 2015. augusztus 20-án. Se-
gítségüket előre is köszönjük!

Fehér László, Velkei Hajnalka

Felkérés, felhívás az üllői 
helytörténeti gyűjtemény 
gazdagítására
Amint azt az Üllői Hírmondó 
2014. decemberi számában rö-
viden hírül adtuk, ismét sze-
retnék létrehozni a település 
helytörténeti gyűjteményét.



13Üllői Közösség

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
Szinte fel sem ocsúdtunk még az év végi 
ünnepekből, máris óriási tempóban dübö-
rög a 2015-ös esztendő. Azért mi szeret-
nénk időnként mégis megállítani az időt, 
ha csak egy órácskára is. Ebben az évben 
havonta egyszer irodalmi teázóba várjuk 
önöket, egy kis kikapcsolódásra. Irodalmi 
Teázó január 27. kedd, 10 óra 30. Január a 

„télhó”, „a fergeteg hava”, a leghidegebb 
hónapunk. Régen nem csak a visszavonu-
lás, pihenés, hanem a töltődés, energia-
gyűjtés időszaka is volt. E havi teázónkban 
arról fogunk beszélgetni, hogy személyes 
életünkben mit jelent mindez, van-e ér-
téke az újévi fogadalmaknak, vagy a sötét 
téli estéken született terveknek.

December 2–11. között Argentínában, 
Mendoza városában 32 ország és kö-
zel 200 diák részvételével, rendez-

ték meg a 11-ik Nemzetközi Természettudo-
mányi Diákolimpiát, melyre a hosszú, egész 
nyáron és ősszel zajló felkészítők és a több-
fordulós válogatók után jutottam ki. A hatfős 
magyar csapat három kísérőtanárral – Villá-
nyi Attilával és Gyertyán Attilával, a hazai fel-
készítők helyszínéül szolgáló ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorlógimnázium kémia és fi-
zika munkaközösség vezetőivel, illetve Vörös 

Tamással, az ELTE Ter-
mé szettudományi 
Karának doktoran-
duszával – december 
1-jén indult útnak, 
mely egy légitársa-
ság sztrájkja miatt 
közel két napig tar-
tott.
 A fárasztó, több 
átszállásos utazás és 
egy félnapos város-
nézés a fővárosban, 
Buenos Aires ben, 
majd újabb repülés 
után szállásaink el-
foglalása követke-
zett, immár a verseny 
helyszínéül szolgáló 
nagyvárosban, az ország nyugati részén. Ta-
náraink egy másik hotelben laktak, ugyanis 
ők az angol nyelvű feladatokat megvitatták, 
majd lefordították nekünk a fordulókat meg-
előző napokon, így nem találkozhattunk ve-
lük, nehogy kitudódjanak a feladatok. Mint 
minden ország csapata, mi is egy nagyon ked-
ves helyi egyetemistát kaptunk segítőként a 
megmérettetés idejére, aki mindenben ren-
delkezésünkre állt.
 A megnyitóünnepség után következett 
a 3 részből álló és 3 tantárgyra (fizika, ké-
mia, biológia) épülő verseny, egy tesztfor-
duló, ahol a helyes megoldásokat kellett ki-
választani; egy elméleti forduló, ahol főként 
számítási problémákat kellett megoldani; 
és egy idén különösen nehézre sikerült gya-
korlati forduló, melyben többek között gáz-
térfogatmérés és lézersugár segítségével 
oldatok optikai aktivitásának vizsgálata sze-
repelt. Ezek kétnaponta zajlottak és össze-
sen körülbelül kilenc órát vettek igénybe. 
 Szabadidőnkben, azaz a verseny dél-
utánjain és a pihenőnapokon, a számtalan 
sportolási lehetőség és ismerkedés, pihenés 
és fürdőzés mellett – ugyanis Dél-Ameriká-
ban december a nyár legmelegebb hónapja, 

napközben folyamatosan 35 fok felett volt a 
hőmérséklet – voltak rendszeres program-
jaink, például városnézés, vásárlás vagy ép-
pen egész napos magashegyi túra az An-
dokban.
 Miután feladatainkat egy javítóbizottság 
értékelte és pontozta, felkészítőinknek lehe-
tőségük volt a pontjainkért vitázni, az eset-
leges javítási hibák elkerülése végett. Ezután 
következett az ünnepélyes eredményhirde-
tés és az ezzel egybekötött díjátadási cere-
mónia. A magyar csapat hagyományosan 
jól szerepelt, pontszámaink és eredménye-
ink alapján összesítésben a legjobb európai 
országok között végeztünk; jómagam pedig 
bronzérmet szereztem.
 A közel két hét alatt mindannyian reme-
kül éreztük magunkat, a kiváló ellátás és iz-
galmas programok mellett számos új barát-
ra tettünk szert. A verseny támogatóinknak 
köszönhetően számunkra térítésmentes volt. 
Ezúton szeretném megköszönni Üllő önkor-
mányzatának és képviselő-testületnek az ál-
taluk nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást, 
és a folyamatos biztatást. 

Botlik Bence Béla, ELTE Apáczai Csere János  
Gyakorlógimnázium 9. évfolyamos tanulója

Beszámoló a diákolimpiáról
Botlik Bence részt vett a tavaly 
év végén megrendezett Nem-
zetközi Természettudományi Di-
ákolimpián. A következő so-
rok az Argentínában tapasztalt 
élmények és a rangos verse-
nyen elért eredmények részle-
teit osztják meg az olvasókkal. 

Botlik BenceÙ

 Ezúttal is, akinek van kedve, hozhat egy 
hangulatához illő verset. A beszélgetést 
vezeti Bege Nóra, fotográfus-művészette-
rapeuta. Várunk mindenkit szeretettel.
 Idén is lesz régi könyvek vására febru-
ár 11-től a könyvtár nyitvatartási idejében, 
amíg a készlet tart!
 A könyvtár állományából leselejtezett, 
de még jó állapotú könyvekből nyílik is-
mét könyvvásár. A könyveket 50 forintos 
darabáron lehet megvásárolni. A befolyt 
összegből új könyveket vásárolunk, mind-
annyiunk örömére!  

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Filmklub

A Magyar Kémény 
Kft. tájékoztatója

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a lakosság részére. Felhívjuk a la-
kosság figyelmét, hogy a tanácsadások 
idén a városházán lesznek megtartva. 
A szolgáltatás igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges a követke-
ző telefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: február 2., 9 órá-
tól 11 óráig. 
 Dr. Szikora Gábor: január 26. és  
február 23., 14 órától 16 óráig. 

Üllő Város Önkormányzat

Ügyvédi tanácsadás 
a városházán

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik szeretett férjem, a drága édesapa, 
Gyarmati Benő temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, utol-
só útjára elkísérték, fájdalmunkban osz-
toztak. Köszönetet mondunk továbbá az 
Alfa-Wic 95 temetkezési vállalat dolgo-
zóinak. Külön köszönet Tündikének és 
Gábornak a kegyeletteljes munkájukért, 
a temetés lebonyolításáért, segítségü-
kért. Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Káposzta János temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot hoztak, utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak. Köszöne-
tet mondunk továbbá az Alfa-Wic 95 te-
metkezési vállalat dolgozóinak, külön 
köszönet Tündikének és Gábornak a 
kegyeletteljes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

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 
szakszolgálat: 
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
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Monori iroda 2 fő munkatársat keres! 
Versenyképes alapbér + emelkedő jutalék. 
Feltétel: diploma vagy érettségi. 
Önéletrajzát ide várjuk: 
munkahely.stabil@gmail.com, 
Tel.: 06-70/286-5770

Hentest keresünk monori húsüzletbe. 
Tel.: 06-29/412-046, 06-20/204-8448

Angol, lengyel, cseh import tenyész szem -
lés, kitűnő minőségű szülőktől Stafford-
shire bull terrier kölykök kiállítási, illet-
ve tenyészcélra is alkalmasan eladók, 
tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216

A februári filmklubban Tom Shadyac egy so-
kak által remeknek tartott alkotását, a 2002-
ben készült Szitakötő című színes ameri-
kai-német filmdrámát nézhetik meg a klub 
vendégei. 
 Dr. Joe Darrow (Kevin Costner) képtelen el-
felejteni a feleségét. Emily (Susanna Thomp-
son) önkéntes vöröskeresztesként dolgozott 
Venezuelában, amikor baleset érte és meg-
halt. Hiába múlnak az évek, a férfi gyásza 
nem enyhül. Sőt, mostanában egyre több-
ször jut eszébe az asszony. Egyre több jel em-
lékezteti rá, és ezek a jelek egyre különöseb-
bek. Joe Darrow nyomozni kezd és eljut egy 
klinikára, ahol a halálból visszatért gyerme-
kek különös látomásokról számolnak be. Ez 
azonban csak a kezdet. Megszállott kutatá-
sa során mind különösebb, félelmetesebb és 
kevésbé evilági dolgokkal találja szemben 
magát.
 Kezdés: Közösségi Központ, február 28. 
szerda, 18 óra. Belépődíj: 500 Ft.
 A filmklub következő filmjeit a közönség 
javaslatai alapján választjuk ki.  nfo

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat Üllő közigazga-
tási határain belül január 6-tól december 
31-ig látják el dolgozóink, akik névre szóló, 
arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
 Üllő a Magyar Kémény Kft. 17. számú ki-
rendeltségéhez, a dunaharaszti fiókirodá-
hoz tartozik. Elérhetőség: 2330 Dunaha-
raszti, Fő út 46. Te.: 06-40/918-025 – 236 
mellék. Ügyfélfogadás: hétfőn 12-16 óra, 
szerda 10-16 óra, péntek 8-11 óra. nfo
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2014. januárjában nagy siker-
rel zajlott a Közösségi Ház-
ban a „Nyílik a rózsa” tehet-
ségkutató. A versenyre szép 
számmal jelentkeztek üllői-
ek és más településekről szár-
mazó nótás kedvű énekesek.  
Búfelejtő nap volt. Visszaidéz-
te azoknak az időknek a hangu-
latát, amikor még természetes 
volt, hogy jeles napokon a csa-
ládtagok, barátok együtt nótáz-
nak életről, halálról, csalódásról, 
szerelemről. Összetartó erő volt 
ez, amit más formában ugyan, 
de újraéltünk ezen a napon. Idén 

„Nyílik a rózsa…”

Újabb érték a múltból
Az Üllői Települési Értéktár Bizott-
ság a decemberi határidőre beér-
kezett javaslatot felvette a telepü-
lési értéktárba.
 Vitéz Doberdói Bán la ky József 
(Lugos, 1863-Üllő, 1945.) munkás-
sága, életműve és az üllői katoli-
kus temetőben található síremlé-
ke került fel az értéktár listájára. Az 

Irodalmi teázó
Január 27. 10 óra 30 
A beszélgetést vezeti Bege Nóra 
fotográfus, művészetterapeuta. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Magyar kultúra napja
Január 23.  17 óra 
Könyörgés címmel Maczkó Mária 
Emerton- és Magyar Örökség-dí-
jas énekművész és Szabó Sándor 
versmondó ünnepi műsora. 
Közösségi Ház

Filmklub
Január 28. 18 óra 
Szitakötő amerikai-német  
filmdráma. 
Közösségi Központ
   
Bege Nóra és Koncz György  
fotográfusok kiállítása
Január 30. 17 óra
Közösségi Központ, galéria

Felső tagozatos farsang
Február 6. 15 óra  
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Iparosbál
Február 7. 19 óra
Muzsikál a Jerzsele zenekar.
Közösségi Ház

Régi könyvek vására
Február 11-től 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Üllői rendezvények 
január–február 

Alsó tagozatos farsang  
(1-2. osztály)
Február 13. 14 óra  
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Üllő SE farsangi bál
Február 14. 19 óra 
Muzsikál a Liversing Soul zenekar.
Közösségi Ház

Tanári hangverseny
Február 19.  17 óra
Fellépnek a Harmónia 
Zeneiskola tanárai. 
Közösségi Központ

Alsó tagozatos farsang 
(3-4. osztály)
Február 20. 14 óra  
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
„Azt a ragyogóját!” nótaest
Február 22. 15 óra 
Közösségi Ház

Véradás   
Február 23. 13 óra 
Közösségi Ház

A Bóbita óvoda farsangi bálja
Február 28. 19 óra  
Közösségi Ház

„Irodalmi teázó”
Február 24. 10.30  
A beszélgetést vezeti 
Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

A „Dínó” 40 éve
Február 28. 20 óra
Élőzenés rocktörténeti előadás.
Közösségi központ

ismét keressük azokat, akik szí-
vesen megmutatnák énekes te-
hetségüket a nagyközönségnek.  
A verseny időpontja március 1. 
Nevezni magyar nótával, népi-
es műdallal vagy sanzonnal le-
het. A jelentkezési határidő: feb-
ruár 20. Jelentkezni a választott 
dallal személyesen a közössé-
gi házban, illetve a 06-20/991-
0985-ös telefonszámon lehet.  
A fellépők zenei kíséretéről kivá-
ló muzsikusok gondoskodnak. 
A díjazottak szép élményekkel 
és értékes ajándékokkal gazda-
godnak.  VÉ

üllőn elhunyt jeles egyéniség ha-
lálának 70. évfordulóján, október-
ben emlékprogramot szervezünk. 
 Üllői Települési Értéktárba 
való javaslattevés következő ha-
tárideje 2015. június 1. A javaslat 
nyomtatványa átvehető a város-
háza portáján és letölthető az ül-
lői honlapról is. LI
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A 70 évvel ezelőtti háborús ese-
mények és az Ócsára menekü-
lés történései után kutatva ju-
tottam el még a nyár derekán a 
Bercsényi utcában lakó dr. Ka-
tona Jenőné, Manci nénihez. 

Szabó Manci 
néni halálára

Szabó Tamás családja. Útlevélkép, 1925.Ù

Zavarba ejtő volt számomra találkoz-
ni a 96 éves asszonnyal, aki életkorát 
meghazudtoló egészségi állapotban, 

szellemi képességének tökéletes birtoká-
ban volt. Beszédéből és minden gesztusából 
megnyilvánult az intelligencia, sugárzott az 
életszeretet.
 Zavarba ejtő, mert ez szinte maga volt a 
csoda, amivel-akivel találkoztam.
 Már várt engem. Várt, mert képben volt, 
mint mindig. A Hírmondóból és a tv-ből tudta, 
mi után érdeklődök, egyébként is mindenről 
tudott, ami az elmúlt 90 évben Üllőn történt. 
Számított rá, hogy előbb-utóbb eljutok hozzá.

 Aznap csak egy szűk órám volt az interjú-
ra. Készségesen, de csak röviden, vázlatosan 
válaszolt a háborús eseményekkel kapcsola-
tos kérdésekre. Abban maradtunk, folytatjuk 
a beszélgetést, mert rengeteg mondanivaló-
ja van. Nem csak a háborús témáról, de sok 
másról is. 
 Bethlen Gábor várkastélya mellett, Gyer-
gyószárhegyen született. Egyéves volt, mi-
kor édesapjának 1919-ben az életét mentve 
menekülni kellett Gyergyóból, mivel csend-
őr volt. Egy gőzmozdonyon, a szénrakás alatt 
bújva jutott el Nagyváradig és onnan tovább, 
biztonságosabb vidékre. Édesanyjával csak 
’23-ban jöhetett utána a trianoni határral le-
választott Erdélyből.
 Mivel édesapja, Szabó Tamás a 20-as évek 
végén csendőrparancsnok volt Üllőn, min-
den említésre méltó esemény begyűrűzött 
hozzájuk, amit Manci néni szépen meg is őr-
zött az emlékezetében. Ráadásul férje a Dél-
vidékről származott, Zentán járt középisko-
lába, így egy másik trianoni határ túlfeléről is 
érkeztek hozzá a hírek.
 Számomra mindezek mellett a legfon-
tosabb felismerés az volt, hogy – mivel nap, 
mint nap hozzánk járt tejért a Vasadi utcá-
ba – ismerte az egész családunkat. Azokat a 
nagyszülőket, dédszülőket is, akikkel én már 
nem találkozhattam. Ott volt nálunk 55-ben 
azon az estén is, mikor a nagymamám meg-
halt és 57 januárjában, azon a reggelen, mi-
kor én megszülettem.
 Úgy éreztem, egy kincsesbánya bejára-
tához érkeztem, csak be kell lépni és meg-
szerezni a csodás ajándékot. Ehhez viszont 
alaposan fel kell készülni. Nem csak magnó, 
hanem sok jó kérdés, türelem, idő kell, hogy 
minél többet kiaknázhassak a kincsesbányá-
ból. Kéthetente benéztem hozzá. Ő nyitott 
mindig kaput, kávét főzött, egy kicsit társa-
logtunk a hosszú ház verandáján, vagy a régi, 
előkelő bútorokkal berendezett, erdélyi em-
léktárgyakkal díszített nappaliban, és em-
lékeztettük egymást arra, hogy hamarosan 
sort kerítünk a nagy beszélgetésre.
 Sikerült megmutatni neki Dobos Józsi 
bácsi régi képeiből rendezett kiállításunkat. 
Nagyra értékelte a múltidéző próbálkozást, 

mint ahogy az ócsai emléktalálkozó ügyét is. 
Tervezte, hogy – sorstársainak is példát mu-
tatva – részt vesz az eseményen, amelyen 
arra szerettem volna felkérni, hogy az üllői 
túlélők nevében szóljon a résztvevőkhöz. 
 Nem mentség számomra, hogy rengeteg 
tennivalóm volt az emléktalálkozó előkészí-
tésével, de úgy voltam vele, hogy az a né-
hány hét már csak nem számít a több mint 
96 évhez képest.
 Pedig egyszer figyelmeztetett is: „Pis-
ti, aztán ne soká gyere!” Mert az volt a ha-
tározott szándéka, hogy átadja nekem azt a 
sok-sok ismeretet, amit nála Üllőn senki nem 
tudhat jobban, mindent elmond, amire kí-
váncsi vagyok, és rajtam keresztül mintegy 
tálcán, átnyújtja azt a jövendőnek.
 Október közepén kerestem, hogy felkér-
jem az ócsai szereplésre. A család barátja, 
akit fiaként szeretett, dr. Fodor Tamás vette 
fel a telefont, tőle tudtam meg, hogy kórház-
ba került. Elkapta az első őszi náthát, aminek 
szövődményeivel és következményeivel nem 
bírt az idős szervezet. Egy héttel később, ok-
tóber 22-én életének 97. évében elhunyt.
 Elment hát az ember, a XX. századi Üllő 
nagy tanúja, aki élete utolsó néhány hónap-
jával bevéste kedves emlékét a lelkembe, aki 
bátorított sok szép szándék valóra váltásá-
ban és akinek köszönhetően gazdagabb let-
tem az eltékozolt nagy lehetőség keserű ta-
nulságával. Laza István

Katona Jenőné, Manci néniÙ
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A Ruhaipari Természetjáró 
Egyesület december 7-i évzá-
ró közgyűlésének résztvevő-
it nagy megtiszteltetés érte.

Példa a közösségnek

Elfekvő raktárkészletből 
2 mm vastag homogén 

pvc-padlók és linóleumok 
svéd TARKETT és DLW német 
burkolatok gyári tekercsben  

(Kb. 1000 m2)    a nagykerár
50%-ért eladók. 

burkolók, kivitelezők 
figyelem!

06-30/467-7216

Hirdetés

Eladó kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! • Tel.: 06-30/467-7216

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.

Törpe pincher  
(mini doberman): 
20 000 Ft-ért.

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

Üllőn, hitelesített hídmérlegen ellenő
rizheti a megvásárolt tűzifa tömegét.

A Közgyűlésen részt vett Győri Tamás 
József, a Magyar Természetjáró Szö-
vetség Igazgatója, dr. Balogh Istvánné 

a hetedik kerület Természetbarát Sportszö-
vetségének elnöke, Kissné Szabó Katalin pol-
gármester, valamint a testület tagjai.
 A közgyűlés ünnepélyes sé gét fokozta, 
hogy Péter Lász ló né dr. Téry Ödön em lék é-
rem kitüntetését, amit hi va talosan Do bogó-
kőn vett át ta  valy szeptember 20-án, Győri 
Ta  más József igazgató a tagság előtt is átadta.
 Péter Lászlónét a 10 éves program-
szervezői tevékenységének elismerésé-
ért terjesztette fel a tagság kitüntetésre. Az 
egyesület fő feladata a csodálatosan szép 
magyarországi tájak, városok megtekintése, 
valamint a múzeumok látogatása.
 Ennek érdekében már nagyon sok hely-
re kirándultak az egyesület tagjai, amelyek 

megszervezése, részletes írásos programok 
összeállítása Péter Lászlóné szervező felada-
ta – a tagság megelégedésével.
 Idézve egyik Erdei Gábor egyesületi tag 
hozzászólását: – A kis közösségünknek a 
mindenkori vezetői magatartásod példa-
mutató. Kedves lényed, eredményes mun-
kád, várakozásunkon túl is elismerést vívott 

ki, melynek bizonyossága a kapott magas 
kitüntetés.
 A 2015. év programjai között szerepel 
többek között Cserkeszőlő, Balatonföld-
vár, Aggtelek és környéke. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk programjainkon. 
További információ: Péter Lászlóné tel.: 06-
30/906-93-94. Természetjárók
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A svájci rendszerű, számítógépes sor-
solású 7 fordulós partik sok izgalmat 
és meglepetést tartogattak játéko-

soknak és nézőknek egyaránt. A versenyt 
meglátogatta Fehér Imre alpolgármester is. A 
verseny érdekessége, hogy először indult el 
egy hölgyversenyző is, aki bátran felvette a 
kesztyűt a 15 férfiversenyzővel szemben. 14 
órakor elfogyasztottuk a finom ebédet. Ez-
után került sor az eredményhirdetésre, va-
lamint az érmek és ajándékok átadására. Az 
idei sakkverseny is baráti beszélgetéssel ért 
véget. 

 Az első helyezett Róth Kornél lett. Így a 
Botlik család által felajánlott vándorkupát 
másodszor is ő nyerte el. Az első három he-
lyezett oklevelet, kupát és érmet, ráadásként 
a versenyt támogatók által felajánlott aján-
dékot kapott, a többi versenyző pedig okle-
velet. Gratulálunk!
 Az ifjúsági csoportban Molnár Zoltán vég-
zett az élen, második lett Tóth Kristóf, harma-
dik pedig Tóth Richárd. 
 Nyereményük érem, oklevél és különdí-
jak. Gratulálunk az ifjúsági versenyzőknek is!
 A díjakat Kerezsi Sándor, Király Zoltán és 
Kissné Szabó Katalin adta át. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a versenyzőknek a sikeres 
részvételt!
 A verseny fő támogatója az ipartestület 
és az Üllői SE volt. További támogatóink: 
az önkormányzat, Botlik Béla, Méhes Mag-
di és Jászter Zoltán. Köszönet Fábián Lász-
lónak (Gyömrői sakk klub) aki a sakkot és a 
sakkórákat kölcsönzi már több éve, továb-
bá mindenkinek, aki valamilyen formában 
hozzájárult a sakkverseny sikeres lebonyo-
lításához.
 Hivatalos végeredmény: 1. Róth Kornél 6 
pont, 2. Babusa József 5 pont, 3. ifj. Botlik Béla 
4,5 pont, 4. dr. Körmendi György 4,5 pont, 5. Ki-
rály Zoltán 4 pont, 6. Szimcsák István 4 pont, 7. 
Botlik János 4 pont, 8. Szauder Sándor 4 pont, 
9. Szabó Balázs 4 pont, 10. Béki Gábor 3,5, 11. 
Dömötör József 3,5 pont, 12. Antonovics Ger-
gely 2,5 pont, 13. Tóth Péter 2,5 pont, 14. Gara 
György 2,5 pont, 15. Fricsovszky Beatrix 1 pont, 
16. F. Tóth Péter 0,5 pont. 

Méhes Magdi Üllő S.E.

A tavalyi győztes 
mattolta a mezőnyt

Városi 
Sportcsarnok 
programjai

Az 14. Üllői Sakk Kupa verseny idén is az Üllő SE klubhelyiségében lett 
megrendezve január 10- én. A regisztráció 9 órakor kezdődött, 16 fel-
nőtt és 3 ifjúsági versenyző jelentkezett a versenyre. A versenyző-
ket Botlik Béla, az ipartestület tiszteletbeli elnöke, Király Zoltán, az 
Üllői SE elnöke és Kerezsi Sándor, az ipartestület elnöke köszöntöt-
te. Ezután Kissné Szabó Katalin polgármester nyitotta meg a versenyt.

Januárban is izgalmas mérkőzésekkel vár-
ja a sportcsarnok a szurkolókat. 24-én 10 
órától 16 óráig az NBII-ben szereplő U20-as 
futsalcsapatok bajnoki csoportmérkőzései-
nek ad otthont az üllői sportlétesítmény. 
 Egy nappal később, január 25-én a Pest 
Megyei Labdarúgó Szövetség téli terem-
tornájának fordulóját rendezik meg a csar-
nokban. 
 Január 31-én a kézilabda iránt érdeklő-
dőknek kedvez a napi program: 10 órától 17 
óráig négycsapatos kézilabdatornát rendez-
nek a küzdőtéren. Szervező a Vecsési SE.  V.

Február 1. 9 órától 16 óráig
PMLSZ téli teremtorna

Február 7. 12 órától 16 óráig
Üllői férfikézilabda-mérkőzés

Február 7. 16 órától 18 óráig
Vecsés–Százhalombatta NBI/B 
férfikézilabda-mérkőzés. 

Február 8. 9 órától 17 óráig
PMLSZ téli teremtorna

Február 14. 10 órától 17 óra 30-ig
PMLSZ U11, U13 futsaltorna.

Február 14. 18 óra
Üllő–Tápiószele férfi- 
kézilabda-mérkőzés

Február 15. 10 órától 19 óráig
PMLSZ téli teremtorna

Február 21. 12 órától 16 óráig
Üllő–Tököl férfi- 
kézilabda-mérkőzés

Február 21. 16 órától 18 óráig
Vecsés–Várpalota NBI/B 
kézilabda-mérkőzés

Februári programok

Ù

Róth Kornél, a verseny győzteseÙ



Akciós árak  január 19-től 31-ig.

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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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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Pecsenye kacsa
gyf.

Ft/kg

650,-Kacsazúza
gyf.

Ft/kg

790,-

Tintahal tuba
gyf.

Ft/kg

1690,-

Pacal
1 kg
gyf.

Ft/kg

1190,-

zsír- 
szalonna

Ft/kg

Lecsókolbász

Ft/kg

599,-Disznósajt

Ft/kg

690,-

Zsír
1 kg

Ft/kg

550,-

Sertéscomb

Ft/kg

1090,-

Ft/kg

650,- Sertés 
apróhús

Ft/kg

890,-

Ft/kg

690,-Májas és  
véres hurkaHevesi 

füstölt  
kolbász

Ft/kg

1250,-Csirkecomb

Ft/kg

660,-

Sertéstarja

Ft/kg

1090,-Sertésláb

Ft/kg

290,-

490,-
Bőrös

fél sertés
(kizárólag
előző nap

leadott
rendelésre!)

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!



Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány
Szépítőműhely  
             és szolárium

Amennyiben szívesen 
csatlakozna üzleteink sorához 

kiadó helyiségek 
(irodák, üzletek) után  

a 06-29/572-782-es 
számon 

érdeklődhet.

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. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Akár 1.000.000,- Ft!

Fogyasztási kölcsön

Lássunk egy példát!
500.000,- Ft,
3 éves futamidőre
mindössze havi 16.846,- Ft-tól.

Gyors, egyszerű, akár
kezes és ingatlan
fedezet nélkül!
Ön dönt, mire költi el!

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

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

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KErEssEn mEg bEnnünKEt!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE


