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Üllői
Lakossági fórum

A Sportliget lakóparkban ki-
alakult áldatlan állapotok 

megoldására törekszik az ön-
kormányzat. Tekintettel az 

ügy bonyolultságára, a képvi-
selő-testület lakossági fórumot 

hív össze, ahol az érdeklődők 
választ kaphatnak kérdéseikre. 
A beszélgetés célja, hogy a fe-

lek közelebb kerüljenek a prob-
léma megoldásához.

Részletek a 3. oldalon

  

Tizedik alkalommal rendez-
te meg az ipartestület és az ön-
kormányzat a csülökfesztivált, 
amely idén a gyermekeknek is 
színes programokat kínált, a 
címlapfotón éppen Ricsi bohóc 
műsorát figyelik érdeklődve. 
 Az esemény fő program-
ja továbbra is a csülökfőző ver-
seny volt, amelyen húsz csapat 
mérte össze főzőtudását.

Részletek a 2. oldalon

Érdekli 
a város múltja?

Mezőőri 
szolgálat Üllőn

Nicsak, 
ki beszél?

A városi  
könyvtár hírei

Hulladékok 
gyűjtése Üllőn

Rókalandozó 
– Nagy Vagy!

Magyar Hősök 
Emléknapja
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Tizedik alkalommal rendezték meg az Üllői 
Csülökfesztivált. Az idei volt az első alkalom, 
amely a felnőtteken kívül a gyermekeknek 
is teljes körű szórakozást kínált, a csülökfő-
ző verseny mellett a városi gyermeknap is a 
fesztivál keretei között zajlott. A programok 
gerincét idén is a csülökfőző verseny jelen-
tette, emellett számos program és vetélkedő 
színesítette az eseményt. 

Csülökfesztivál és gyermeknap
 A főzőversenyen húsz csapat mérte ösz-
sze tudását, a legfinomabb ételt a roma ön-
kormányzat csapata főzte, a legszebb teríté-
ket a Humán Szolgáltató Központ dolgozói 
készítették. Különdíjban részesült  Gavallér 
György csapata, Pénzmágusok, Üllői Rendőr-
őrs, Képviselők csapata. 
 Végerdmény: Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Regnum, Természetjárók, Nekem 

8, Humán Sz. Központ, Képviselők, Gaval-
lér György, Frédi&Béni, Ipartestület II., Pénz-
mágusok, Harmónia Zeneiskola, Üllői Rend-
őrőrs, Mecénás Művészeti Klub, Hivatal, 
Üst-Tökösök és Barbi, Vadásztársaság, Nagy-
családosok, Iparosnék, Inno Teszt, Gringók.    
 Legszebb teríték: Humán Sz. Központ. Kü-
lön díjat vehetett át a Nekem 8 és az Ipartes-
tület II. csapata.   varga

Ù

Nekem 8 csapat 
hölgy tagjai minden  

erejükkel küzdöttek  
és nyertek

Ù

A fesztivál legfinomabb 
ételét Szomora Zsolt 
készítette

Ù

Ricsi bohóc és barát- 
nője mosolyt csalt  

a gyermekek arcára

Az ipartestület tag-
jai megnyerték a férfi kö-
tél húzó versenyt

A terítést és díszí-
tést is díjazták a Csülök-
fesztiválon

Ù

Ù

Szervezők és a zsűriÙ
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Tesztüzemben 
Üllő ivóvíz
minőségjavító  
fejlesztése

Lakossági 
fórum a lakó
parkban

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0051 számon az Ül-
lői Vízmű ivóvízminőség-javító projekt meg-
valósítása egy évvel ezelőtt indult. A fejlesz-
tés 90 százalékban, az Európai Unió vissza 
nem térítendő támogatásából valósult meg, 
melyet 2013-ban nyert Üllő Város Önkor-
mányzata. A fennmaradó 10 százalék kifize-
tésének megkönnyítésére az önkormányzat 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

önerőpályázatot adott be. A benyújtott pá-
lyázat támogatásban részesült. 
 Jelenleg a háromhónapos próbaüzem zaj-
lik, amely július végén fejeződik be. Ezt köve-
tően kezdődik el a műszaki átadás folyamata. 
 Mint azt már korábban is írtuk, a projekt 
megvalósítása során egy biológiai alapú, 
vegyszermentes tisztítási technológia kiala-
kítása történik meg. Az ünnepélyes átadás-
ra augusztus első napjaiban kerül sor, majd a 
nyár végéig a kötelező dokumentációs folya-
matokat is lezárjuk.
 A rendszer beüzemelésével a város lakói 
garantáltan olyan tisztított vizet fogyaszt-
hatnak és használhatnak fel a mindennapok-
ban, amely megfelel az EU-elvárásoknak és 
az új egészségügyi előírásoknak egyaránt.
Kissné Szabó Katalin, polgármester Üllő Város Önkormányzata

Június 30-án 17 órakor lakossági fórumot tar-
tunk a Közösségi Házban (Gyömrői út 24.).  
 A beszélgetés témája a Sportliget lakó-
park közműfejlesztési ügyeivel kapcsolatos 
kérdések áttekintése. 
A fórum célja, hogy előremutató párbeszéd 
alakuljon ki a lakópark és az önkormányzat 
között a fennálló helyzet közös megoldása 
érdekében.
 Ezen a fórumon kívánjuk mindazon kér-
déseket áttárgyalni, amelyeket a lakópark 
képviseletét felvállaló Fricsovszky-Tóth Péter 
az Üllői Hírmondó hasábjain szeretett volna 
megjelentetni. 
Tekintettel az ügy bonyolultságára célraveze-
tőbbnek tartjuk, ha az összes érintett részvé-
telének lehetőségét biztosítva egyeztetünk 
és találunk megoldást a vitatott felvetésekre.
 Várjuk minden kedves üllői polgár meg-
tisztelő jelenlétét!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Rókalandozó – Nagy Vagy!

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
4.z. osztályával részt vettünk a Fornetti ál-
tal meghirdetett országos Rókalandozó in-
ternetes játékon, ahol több, mint száz isko-
la versenyzett. A játék december közepétől 
április végéig tartott. A játék célja az volt, 
hogy a gyerekek minél jobban megismer-
jék Magyarország városait, nevezetessé-
geit, nemzeti értékeinket. Minden héten új 
megyével ismerkedhettek meg a tanulók 
játékos formában. A kitartó munka és szor-
galom eredménye 262  821 pont, mellyel az 

országos versenyt megnyertük. Jutalmunk 
300 ezer forint, melyet a kétnapos osztály-
kirándulásra fordítunk, az ausztriai mese-
parkban.
 A kiváló teljesítménynek köszönhetően 
meghívást kaptunk a Nagy Vagy! című tele-
víziós sportjátékra. A játék és az ünnepélyes 
díjátadó május 31-én zajlott Kecskeméten, 
amelyre az osztállyal és népes szurkolótábo-
runkkal vasárnap korán reggel lelkesen indul-
tunk. A két csapat tagjai: Mezei Panna, Barta 
Laura, Szomora Tünde, Sáfár Angéla, Berente 

Renáta, Kálmán Lilla, Bóta László, Halassy Dá-
vid, Serfőző Árpád, Bánkuti Bence, Balázs Má-
tyás, Mezei Zsombor, két apuka, Barta István 
és Halassy Zoltán, valamint Molnár Andrea 
táncos, tánctanár. A csapatok bátran és kitar-
tóan küzdöttek a város uszodájában. Evez-
tek egyedül és csapatban, úsztak, jéghegyet 
másztak. A jó hangulatú küzdelemben mind-
két csapat 4. helyezést ért el.
 Tartalmas és vidám napot tölthettünk 
együtt, fáradtan és élményekkel gazdagon 
tértünk haza. Földesi Éva
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A bölcsőde melletti szép, polgári villa épületé-
nek tündöklése, majd sok évig tartó nyomorú-
sága után – miközben azt lehetett hinni, hogy a 
jobb sorsra érdemes házat hamarosan talán el 
is pusztítja a rá nehezedő balsors – az optimis-
táknak lett igazuk: elkövetkezett a rendkívül 
jó helyen álló ingatlan újjászületése. A felújítá-
sa már kis híján befejeződött, s nemsokára ott-
hont adhat a város helytörténeti múzeumának.

Érdekli a város múltja?

Hirdetés

„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

Benyő Gyula

Hegyi Ilona

Juhász Attiláné

Pető Alfréd és Szabó Ildikó Mága Lilla

Átadásakor az üllőiek az-
zal a jó érzéssel ünnepel-
hetnek majd, hogy a kör-

nyék állandó kiállítóhelyeinek 
egyik legszebbje az övék. A falai 
közé kerülő kiállítás teljes anyagát 
ugyan még nem ismerhetjük, azt 
azonban az általunk megállított 
járókelők is kérdés nélkül közöl-
ték velünk, hogy biztosan a Fehér 
László tanár úr által gyűjtögetett 
tárgyak, eszközök, dokumentu-
mok sokasága kerül majd végre 
egyazon helyre.
 Fehér tanár úr nélkül nincs 
helytörténet – derült ki kérdezős-
ködésünk során, miközben meg-
tudhattuk azt is, hogy szülő- vagy 
lakóhelye múltja mindenkit érde-

kel, azokat is, akik nemrégiben 
költöztek ide.
 Benyő Gyula kicsit hezitált, 
hogy üllőinek mondhatja-e ma-
gát, ha egyszer Vecsésen szüle-
tett, ám amikor kiderült, hogy 
negyvenöt éve lakik Üllőn, meg-
nyugtattuk: bátran számítsa ma-
gát a helybeliek közé.
 Az anyósától és annak szü-
leitől hallott a város múltjáról 

– mondta – és ha megnyílik a mú-
zeum szívesen meglátogatja majd, 
hogy számára is még több kide-
rüljön a helyi történelemből.
 Hegyi Ilona ugyancsak men-
tegetőzött, hogy ő három éve él 
a városban, ezidő alatt nemigen 
volt alkalma a múltjával foglal-
kozni. De, ha megnyílik, ő is nagy 
örömmel megy majd el a múze-
umba – osztotta meg velünk –, 
mert nagyon is érdekli a város 
története, azok mindennapjai és 
küzdelmei, akik a mostani lakók 
előtt népesítették be a telepü-
lést.
 Nagyon örülök! – kiáltott Ju-
hász Attiláné a hír hallatán, aki 
azonnal arra tippelt, hogy Fe-
hér tanár úr gyűjteménye lesz a 

kiállítás anyagának legerősebb 
oszlopa. Juhászné a régi – a Hu-
mán Szolgáltató Központ épüle-
tében kis ideig működött – kiál-
lítóhelyre is emlékezett, és arra 
is, hogy nemrégiben ugyancsak 
gyűjtés indult a régi holmik fel-
kutatására. Akkor hát ezek most 
mind végleges helyükre kerül-
nek – nyugtázta, szemlátomást 
nagy megelégedettséggel.
 Szabó Ildikó és párja, Pető 
Alfréd elmesélték: a sétányon ta-
lálható „időoszlopok” tartalmát 
is szívesen böngészték, amikor 
azok a helyükre kerültek. Mind-
kettőjüket érdekli ugyanis a város 
múltja, egy gazdag anyaggal be-
rendezett múzeumba is szívesen 
ellátogatnak majd – tudtuk meg 
tőlük.
 Mága Lilla már a nagymamá-
ja történeteit is szívesen hallgatta 
gyerekkorában – derült ki. A régi 
időket ismerni kell, hiszen tanul-
hatunk belőlük – vallja –, ennél-
fogva örül a múzeum megszüle-
tésének ő is.
 Pánya Sándorné – aki nem 
engedte lefényképezni magát – 
azt azért elmondta, hogy az új-
ságban a régi időkről szóló írá-
sokat is szívesen olvassa. Hát 
hogyne örülne akkor egy múze-
umnak! Mi azonban akkor már 
azzal a gondolattal voltunk el-
foglalva, hogy a múzeumban 
majd bizonyára hűvös is lesz, 
olyan kellemes, hűs termek, ahol 
órákig is érdemes lesz nézelőd-
ni – mert kérdezősködésünk ide-
jén a városközpontra is épp rá-
szakadt a szubtrópusi hőség. 
 Koblencz Zsuzsa
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HirdetésMezőőri szolgálat Üllőn
Idén márciusban döntött a kép-
viselő-testület, hogy az Üllő köz-
igazgatási területéhez tartozó 
termőföldek őrzésére mezei őr-
szolgálatot létesít két mezőőr al-
kalmazásával.
 A mezőőrök szolgálatba ál-
lításával az önkormányzat a ter-
mőföldek, illetve az ahhoz tar-
tozó termények, felszerelések, 
eszközök vagyonvédelmét, vala-
mint az esetleges környezetkáro-
sítás megakadályozását kívánja 
megvalósítani. Elhatározásában 
az is segítette a képviselő-testü-
letet, hogy a mezei őrszolgála-
tok működési költségeinek álla-
mi támogatása az elmúlt években 
emelkedett.
 Ugyanakkor a mezei őrszolgá-
lat megalakítási, fenntartási és mű-
ködési költségeit – az erről szóló 
törvény alapján – a központi költ-
ségvetés által biztosított hozzájá-
rulás (állami támogatás) mellett a 
földhasználó, ha ez ismeretlen, a 
tulajdonos által kifizetett mezőőri 
járulékból és kell fedezni.
 Ezért a mezőőri járulék mérté-
kéről és megfizetésének módjáról 
az önkormányzat májusban helyi 
rendeletet alkotott, amely szerint 
az őrszolgálat felügyelete alá tar-
tozó termőföldeken a földhaszná-
ló, vagy tulajdonos által fizetendő 
mezőőri járulék mértéke egy évre 
600 forint megkezdett hektáron-
ként.
 Ha egy földhasználónak több, 
külön helyrajzi számon nyilvántar-
tott földterület van a használatá-
ban, vagy tulajdonában, a mező-
őri járulék kiszabása az összterület 
minden megkezdett hektára után 
történik.

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

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

 

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu

Bővebb információ: +36 70 370 7961

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

Üllői Fiók
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 71. 
Telefon: (+36) 70 370 7925   
E-mail: ullo@patriatakarek.hu

Vecsési Fiók 
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 
Telefon: (+36) 70 370 7934
E-mail: vecses@patriatakarek.hu
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 A mezőőri járulék egy-egy 
földhasználóra vagy tulajdonosra 
eső összegét az ingatlan-nyilván-
tartás, a földhasználó nyilatkoza-
ta, valamint a mezőőrök helyszíni 
felmérése alapján a polgármester 
határozattal állapítja meg.
 A mezőőri járulékot évente 
egy alkalommal, október 31-ig 
egy összegben kell megfizetni.
 A járulékfizetési kötelezettség 
azt a személyt terheli, akinek az 
őrzött terület a tárgyév január 1. 
napján a használatában vagy a tu-
lajdonában van.
 Mentes viszont a járulék meg-
fizetése alól az a földhasználó, 
vagy tulajdonos, akinek – haszná-
latában, vagy tulajdonában lévő – 
területe, vagy területei összesen 
nem érik el az egy hektárt, vala-
mint mentes a járulék megfize-
tése alól az a tulajdonos, akinek 
termőföldterülete folytonos kerí-
téssel és zárható kapuval kerített.
 Kérjük a földhasználókat és  tu-
lajdonosokat, hogy az adminiszt-
rációs terhek csökkentése érde-
kében az imént meghatározott 
mentességek fennállását augusz-
tus 31-ig jelentsék a polgármeste-
ri hivatal hatósági irodáján.
 Felhívjuk továbbá minden 
érintett figyelmét, hogy – a janu-
ár 1-jei állapothoz képest bekö-
vetkező használó-, vagy tulajdo-
nosváltást a változást követő 30 
napon belül kötelesek bejelente-
ni a hatósági irodán.
 A bejelentési kötelezettség el-
mulasztása esetén eljárási bírság 
kiszabásának van helye.
 Az üllői mezőőrök várhatóan 
idén július elejétől állnak szolgá-
latba. Oltványi János

Hirdetés

         ... a Te kerted is!
Nyitás június 26-án!

Fesztiválkert.hu

2225 Üllő, Pesti út 209.
www.fesztivalkert.hu

Játékok, grill, bográcsban főtt ételek.
Nézd kivetítőn a kedvenced!
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Üllő, Városközpont 
szabadtéri színpad 

2225 Üllő, Templom tér 3. (Városháza)
Telefon: 0629 320 011/128, 0670 312 9772
e-mail: kozossegikozpont@ullo.hu

Beatles emlékzenekar 
retro koncertje

BEATLES ÉS A
 60-A

S ÉV
EK

ZENÉS   
NYÁRI   
ESTÉK

BlackBirds

Ülőhelyet korlátozott 
számban biztosítunk.

Helyfoglalási lehetőség 
a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

Június 12. 19 óra

A szabadtéri rendezvényen a részvétel ingyenes.



7Üllői Házunk táján

Ülésteremből jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete május 28-án tartotta soron követke-
ző rendes ülését. Írásunkban a legfontosabb 
döntéseket ismertetjük. A határozatok hátte-
rét, testületi és bizottsági ülések jegyzőköny-
veit Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) 
tölthetik le az érdeklődők.
 A képviselő-testület elfogadta az Ül-
lői Városfejlesztő Kft. valamint az Üllő Város-
üzemeltető és Környezetvédelmi Kft. 2014. 
évi működéséről szóló beszámolót, a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár 2014. évi tevé-
kenységéről készített beszámolót, illetve a 
2015–2018 időszakra vonatkozóan elkészí-
tett középtávú stratégiát, továbbá a Humán 
Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról, va-
lamint az önkormányzat gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. A 2015. évre vonatkozó közbe-
szerzési tervet is elfogadta a testület. 
 A képviselők döntöttek a város két közös-
ségi színterének elnevezéséről, mely alapján 
a közösségi központ (Üllő, városháza) új elne-
vezése Üllői Kulturális Központ, a közösségi 
ház (Üllő, Gyömrői út 24.) új elnevezése pe-
dig Kiss Sándor Művelődési Ház lett.
 A képviselők eldöntötték: átszervezik a 
városgondnokságot, melynek eredménye-
ként ezen önkormányzati szervezeti egység 
július 1-jétől az Üllői Városfejlesztő Kft. kere-
tein belül folytatja tevékenységét. Ezzel egy-
idejűleg a gazdasági társaság elnevezése is 
változik Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő 
Kft.-re.  

 A külterületek védelme érdekében (falo-
pások, illegális hulladéklerakások stb.) – júli-
us 1-jétől megkezdi működését a mezei őr-
szolgálat. 
 A képviselő-testület döntésének meg-
felelően engedélyezési tervek készülnek a 
Hunyadi utca (Petőfi utcától a Vörösmar-
ty utcáig), illetve az Árvácska utca útépítési 
munkálatairól. 
 „Szép, Tiszta Üllőért” címmel pályázatot 
indít a városvezetés. A pályázat 2 kategó-
riában kerül meghirdetésre, melynek célja, 
olyan egyéni és közösségi erőfeszítések be-
mutatása, propagálása és jutalmazása, me-
lyek példaértékűek a közösség számára. Ne-
vezési határidő: Július 30.
 Meghosszabbítják a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatósággal kötött, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 
szerződést.  Almási Adrienn, ügyintéző

Sikerrel zárta 
a rendőrség az ügyeket

A városházán található Közösségi Közpon-
tot és a Gyömrői úti Közösségi Házat ha-
sonló elnevezésük miatt gyakran összeke-
verte a rendezvényekre látogató közönség. 
A könnyebb megkülönböztethetőség mi-
att a képviselő-testület úgy döntött, a lakos-
ság bevonásával új nevet ad a két közössé-
gi színtérnek.
 A lakók az interneten és az Üllői Hírmon-
dóban közzétett kérdőív segítségével adhat-
ták le szavazataikat. A Közösségi Ház eseté-
ben Dobos József, Kiss Sándor és Wass Albert 
közül lehetett választani, a Közösségi Köz-
pont új neve pedig az Üllői Kulturális Köz-
pont és a Városháza Kultúrközpont elneve-
zések közül kerülhetett ki.
 Április 30-ig több mint hatszáz szavazat ér-
kezett a felhívásra, a kérdésben végül a képvi-
selő-testület hozta meg a döntést. Figyelem-
be véve a lakosság szavazatait és az Oktatási, 
Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság ja-
vaslatát a városházán található Közösségi Köz-
pont új neve Üllői Kulturális Központ, a Gyöm-
rői út 24. szám alatt található Közösségi Ház új 
elnevezése Kiss Sándor Művelődési Ház lett.
 Kiss Sándor a 30-as évek közepétől a 70-
es évek végéig Üllő kulturális életének meg-
határozó képviselője volt. Hosszú évekig volt 
a róla elnevezett intézmény gazdasági veze-
tője, majd tíz évig igazgatóként vezette a kö-
zösségi házat. 
 A képviselő-testület ezúton is köszöni a 
szavazatokat és jó szórakozást kíván az új el-
nevezésű színtereken zajló programokhoz.

varga

Elnevezték 
a kulturális 
helyszíneketAz Üllői Rendőrőrs parancsnoka májusban 

számolt be a Régió újságnak a térségben 
garázdálkodó csalóról. Balaton János r. fő-
hadnagy elmondta, idős emberektől pró-
bált trükkös módszerrel pénzt sze rezni egy 
férfi. Az elkövető a késő esti órákban telefo-
non hívta fel az idős személyeket, és az uno-
kájuknak kiadva magát próbált nagyobb 
pénzösszeghez jutni. Azt mondta, autóbal-
esetet okozott és addig nem engedik el a 
helyszínről, amíg a keletkezett kárt nem té-
ríti meg. Ezért azonnal pénzre van szüksége, 
amiért rövid időn belül elküld valakit.
 A telefonhívások többsége nem járt si-
kerrel, de sajnos előfordult olyan eset, ami-
kor egy idős asszonytól egymillió forintot 
csaltak ki. Volt olyan éjszaka, amikor csak Ül-

lőn öt alkalommal próbálkozott az elkövető. 
Akitől nem kell többet tartania a lakosságnak 
– derült ki –, mert a rendőrségnek Csév-
haraszton egy sikeres átverés után sike-
rült elfognia a férfit. Az elkövető korábban 
gyömrői lakos volt, ezért jól ismerte a kör-
nyéket.
 Május végén egy üllői kisfiú eltűnésének 
híre terjedt szájról szájra és a közösségi ol-
dalon. Balaton János tájékoztatott, hogy az 
eltűnt 11 éves fiút sértetlenül megtalálta a 
rendőrség Isaszegen. Az eltűnést az édes-
anyja jelentette, ezt követően elrendelték a 
körözését – tudtuk meg –, amely eredmé-
nyeként a kora esti órákban megtalálták, 
majd sértetlenül átadták szüleinek a gyer-
meket.  Varga Norbert

Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel 
hogyan zajlott a Pozsonyi csata, hogy néz-
hetett ki Üllő vezér, milyen egy ágyúlövés. 
Várjuk, akinek van kedve egy kis időutazás-
ra, ahol megidézzük történelmünk százada-
it. Ahol felelevenedik a századelő autentikus 
néptánca, népzenéje, ahol a római légió ma-
síroz és figyelhetjük a sólyom röptét. Rózsa 
Sándor nyomán forgatják a karikást a betyá-
rok, bőrpáncélban és láncingben harcolnak 
a tízedik századi marcona legények. Meg-
tudhatjuk mi is a baranta, bepillanthatunk 
eleink hajlékába, a jurtába. Kipróbálhatjuk 

Hamarosan újra 
Üllő vezérnap

az íjat ezáltal megtudhatjuk, vajon jól lak-
tunk volna ezer évvel ezelőtt a Kárpát-me-
dence erdeiben? Forog a kosaras körhinta, 
bográcsban fő az ebéd, szállnak a finom illa-
tok, miközben hallgathatjuk történelmünket 
rockműfajban előadva a Historica jóvoltából. 
Este gyönyörködhetünk a tűz játékában, me-
lyet a tűzzsonglőrök varázsolnak elő és tán-
colhatunk élőzenére, kellemes retró hangu-
latban. 
 Mindez július 3-án és 4-én Üllőn, a köz-
pontban és a víztorony alatti területen. To-
vábbi információk a plakáton (6. oldal). ÜVHE
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Egyházközségünk vendége volt 
május 17-én délután Eperjes Ká-
roly Kossuth-díjas, Jászai Mari-dí-
jas színművész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja.
 Az Eldorádó, A Hídember, a 
Csapd le csacsi! és sok más re-
mek filmművészeti alkotás alak-
jainak megformálója tanúságte-
vő előadásán megvallotta, hogy 
életének minden mozzanatát 
katolikus hite, istenszeretete és 
a mennyei örök életbe vetett re-
ménye határozza meg. Álmél-
kodva hallgattuk, hogy napja-
ink egyik legkiválóbb színésze 
mennyire fontosnak tartja a Jé-
zus Krisztussal való találkozást 
a szentáldozásban, a szentmi-

sét, a rendszeres gyónást, hogy 
gyakran vesz részt szentség-
imádáson, imádkozza a rózsa-
füzért, és minden tettét, illetve 
alkotását mély hite hatja át és te-
szi igazzá, hitelessé. Megtudtuk, 
hogy mennyire nehéz, de ne-
mes küldetés az igazságot, a jó-
ságot és a szépséget kifejezésre 
juttatni a körülöttünk lévő, lelki-
leg igencsak sivárnak tűnő kör-
nyezetben. Megosztotta ve-
lünk gondolatait hazaszeretetről, 
nemzeti érzéseiről és nagy ma-
gyar szentjeinkről, akik méltán 
lehetnek példaképeink úgy a 
magánéletünkben, mint a mai 
közéletben is.
 Bár amikor szerveztük ezt a 

találkozást, nagyobb 
érdeklődésre számí-
tottunk, mégis meg-
fogalmazódott ben-
nünk, hogy nagyon 
is kellenek az ilyen 
programok, hiszen 
aki eljött, hatalmas 
lelki töltéssel térhe-
tett vissza a hétköz-
napokba.

dr. Mezei Zsófia

HídemberMagyar Hősök 
Emléknapja – Üllőn is.

A Magyar Hősök Emléknapján, 
május 31-én a világháborús em-
lékműveknél kegyeletteljes meg-
emlékezést tartottunk a hábo-
rúkban elesett magyar katonák 
tiszteletére.
 Az eseményen közreműkö-
dött az Üllő Vezér Hagyomány-
őrző Egyesület. Beszédet mon-
dott Zentai István, az egyesület 
titkára, szavalt Pánya Beáta, Jám-
bor Barbara, Jámbor Bence és Ollé 

István. Harmonikán játszott Piricz 
János, világháborús dalokat éne-
kelt a Zrínyi Ilona nyugdíjas kó-
rus. (Ők éppen megérkeztek Haj-
dúszoboszlóról, ahol a nyugdíjas 
Ki mit tud?-vetélkedőn bronzér-
met szereztek. Ezúton is szívből 
gratulálunk nekik.)
 A megemlékezés végén virá-
gokat helyeztünk el és mécsese-
ket gyújtottunk az elesett kato-
nák emlékére. Laza

Április 15-én elindult a cigány 
nyelv és tánc oktatást az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában. 
Az órákat minden héten Laka-
tos György oktató tartja, nagy 
sikerrel. Öröm és elismerés szá-
munkra, hogy a vártnál többen 
jönnek az oktatásokra. Gyere-
kek és felnőttek egyaránt örö-

müket lelik a nyelv- és táncta-
nulásban. 
 A program célja, hogy őriz-
zék és ápolják a cigány kultúra 
szerves részét az érdeklődők és 
tanulni vágyók, melyekre büsz-
kén mondhatjuk, hogy szerte a 
nagyvilágban kulturális érték-
nek számítanak. Külön köszön-

Megőrzik a cigány kultúrát
Június 20-án az Üllői Református 
Egyházközség ad otthont a Ma-
gyar Református Presbiteri Szö-
vetség idei konferenciájának. A 
vendégek kiscsoportos beszélge-
tések keretében oszthatják meg 
gondolataikat hét témában őszin-
tén, szeretetben, egymásra han-
golva. A konferencián további 
programokon is részt vehetnek a 
vendégek. 9 órától áhítat a temp-
lomban, 9 óra 30-tól gyüleke-
zet szolgálata: vers, ének zene, 10 
óra 15-től imaséta az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában, 10 óra 
40-től kiscsoportos beszélgeté-
sek, 14 órától szeretetvendégség, 
15 óra 30-tól záró istentisztelet úr-
vacsorával. 
 A konferencia szervezője dr. 
Szabó Károly, a Presbiteri Szövet-
ség Dél-pesti Egyházmegye te-
rületi elnöke. További információ 
kérhető a 06-20/332-8626 tele-
fonszámon és a szakdiagnozis@
chello.hu e-mail címen.  nfo

Református 
konferencia

jük a képviselő-testületnek, és 
Kissné Szabó Katalinnak polgár-
mesternek, valamint az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola igaz-
gatójának, Barna Tibornak a se-
gítséget és a pozitív hozzáállást, 
aminek köszönhetően létre jö-
hetett a program. 

Szomora Zsolt, RNÖ elnök 
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Megérkezik a várva várt 
gyermek a családba. A 
szülők, a nagyszülők lel-

kesen figyelik a kis jövevény min-
den megnyilatkozását, az első 
mosolyt, a felállást, az első lépé-
seket. Nincs szebb pillanat egy 
szülő számára, mint mikor gyer-
meke kimondja az első szót, el-
kezd beszélni.
 De mi történik akkor, ami-
kor hiába várunk az első szóbeli 
megnyilatkozásra? Meddig vár-
junk türelmesen? Mikor fordul-
junk szakemberhez, és addig is 
mit tegyünk?
 Előfordul, hogy a szomszéd 
gyermek másfél évesen folyama-
tosan beszél, mondókákat is mond már, a mi 
hasonló korú gyermekünk pedig meg sem 
szólal. Az azonos korú gyermekek beszéd-
fejlődésében, igen nagyok lehetnek az elté-
rések. Általánosságban elmondhatjuk, ha a 
kislány másfél, a kisfiú két éves korában nem 
beszél, ideje szakemberhez fordulni! Mielőtt 
felkeressük a logopédust, első körben aján-
latos egy hallásvizsgálatot elvégeztetni, és 
már ennek a birtokában felkeresni a szakem-
bert. A közösségbe járó gyermeknél gyakran 
előfordul a felső légúti megbetegedés, és 
ennek következményeként a középfülgyul-
ladás, amely halláscsökkenést okozhat. Ezzel 
időt takaríthatunk meg, hiszen a halláscsök-

kenést minden esetben ki kell zárni a logo-
pédiai vizsgálat, illetve diagnózis felállítása 
előtt. Amennyiben a gyermek értelme- és 
hallása ép, és beszédfejlődése 10-12 hóna-
pos elmaradást mutat megkésett-, az ennél 
nagyobb lemaradást súlyosan megkésett 
beszédfejlődésként értékeljük.
 A szakember kompetenciája, hogy fel-
tárja mi áll a fejlődésbeli elmaradás mögött. 
Sokszor genetikai ok áll a háttérben. Ilyen 
esetben a szülőkkel történő beszélgetés so-
rán előkerül egy rokon, általában apai ágon, 
aki szintén későn kezdett el beszélni. Ameny-
nyiben örökletes tényező okozza a beszéd-
fejlődés késését, és a többi területen (korai 
adaptáció, mozgás stb.) harmonikus a fejlő-
dés, nincs különösebb teendő.
 Fel kell tárni a terhességgel, szüléssel 
kapcsolatos információkat is. A beszédfejlő-
dési zavarral küzdő gyermekek körében gya-
koriak a koraszülöttek, mivel az éretlen, kis 

súlyú csecsemők sérülékenyebbek szülés 
közben és azt követően. 
 A leggyakoribb oka a megkésett beszéd-
fejlődésnek az idegrendszeri éretlenség. 
Ezért is tapasztalható az, hogy a kisfiúk kö-
rében gyakrabban fordul elő, hiszen ők ki-
csit éretlenebb idegrendszerrel születnek, 
mint a kislányok. Ebben az esetben komp-
lex terápia segít a fejlődésbeli lemaradás 
leküzdésében. A terápia első és egyik leg-
fontosabb feladata a beszédkedv felkeltése 
játékos formában. A komplex terápia azo-
kat a részképességeket fejleszti, amelyek fe-
lelősek a beszéd egészséges fejlődéséért (a 
mozgás, a figyelem, a gondolkodás, stb. fej-
lesztése).
 Végül, de nem utolsósorban, beszéd-
fejlődési lemaradást okozhat, ha a család-
ban hiányzik, vagy kevés az „élő” beszéd. 
Az a tapasztalat, hogy a családi beszélge-
tést háttérbe szorítja a tévézés, a számító-
gép használata, a zenehallgatás, rádiózás. 
Egyre kevesebbet vesszük ölbe a kicsi gyer-
meket és mondunk lovagoltató, hintáztató 
versikéket. Pedig nagyon fontos, hogy már 
újszülött kortól folyamatosan beszéljünk 
gyermekünkhöz, kommentáljuk a közös te-
vékenységet („anya felöltöztet, feladom a 
nadrágodat, stb.), énekeljünk, mondókáz-
zunk! Teremtsünk egy vidám, szeretetteljes, 
kommunikatív légkört!
 Az esetek nagy részében a későn beszélő 
gyermek behozza lemaradását, és kortársai-
val megegyező módon fejlődik. 
 Minden esetben azt tanácsolom, ha a 
szülő gyermeke fejlődésében elmaradást 
feltételez, forduljon a Pest Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Üllői Tagintézményének 
munkatársaihoz! Együtt sikeresen végére 
járunk, hogy valóban atipikus fejlődésme-
netről van-e szó, vagy csak egyéni fejlődés-
menetet mutat a gyermek. Munkatársaink 
konzultációs lehetőséget, tanácsadást biz-
tosítanak a szülők számára, ahol a legtöbb 
esetben megnyugtató megoldás születik a 
gyermek problémájára.

József Éva, mester logopédus

A megkésett beszédfej-
lődés problémaköre.

Nicsak, ki beszél?

E-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu. 
Telefonszámok: 
06-29/321-904, 06-30/684-7972.

Elérhetőségeink
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 
bekezdése alapján minden földtulajdonos, 
földhasználó kül- és belterületen egyaránt 
az adott év június 30-ig köteles a parlagfű el-
leni védekezésre, ezt követően pedig a virág-
zásnak és a pollen levegőbe jutásának folya-
matos megakadályozására.
 A megjelölt időpont után külterületen a 
megyei kormányhivatal növény- és talajvé-
delmi igazgatósága, belterületen a telepü-

Felhívás parlagfű 
elleni védekezésre

lési önkormányzat jegyzője elrendeli a par-
lagfű elleni közérdekű védekezést, mely 
azonnal végrehajtandó.
 A védekezési kötelezettség elmulasztó-
ival szemben a megyei kormányhivatal nö-
vény- és talajvédelmi igazgatósága, illet-
ve a jegyző növényvédelmi bírságot szab 
ki, amelynek – a hivatkozott törvény 59. § 
(3) bekezdés alapján – legkisebb összege 15 
ezer forint, legmagasabb összege 15 millió 
forint. 

 A bírság, illetve késedelmes fizetés ese-
tén az azt terhelő kamat adók módjára be-
hajtható.
 Üllő Város Önkormányzata köztisztaság-
ról szóló 6/1991. (VI.13.) számú rendelete 6. §.  
negyedik bekezdése, valamint 11. §. második 
bekezdése értelmében az ingatlan tulajdo-
nosa köteles a tulajdonát képező ingatlanán 
és az ingatlana előtti közterületen a gyomok 
irtásáról gondoskodni, melynek elmulasztá-
sa esetén polgármesteri hatáskörben köz-
igazgatási bírság kiszabására kerül sor. 
 Kérjük, hogy mindenki tegyen eleget a 
parlagfű, valamint az egyéb gyomok elle-
ni védekezési kötelezettségének a saját és a 
közössége érdekében.

Üllői Polgármesteri Hivatal
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Olvasni jó! – Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
Május 16-án zárt kapukat talált, aki városunkban könyvtárba szeretett 
volna menni. Ezen a borúsnak ígérkező napon, kora reggel egy marok-
nyi üllői indult el a könyvtár szervezésében Nemesgörzsönybe, hogy 
megmérettesse magát az idei, országos Vargha Gyula szavalóversenyen. 

M agyar Istvánné, az Oktatási-, Kulturá-
lis-, Sport- és Ifjúsági Bizottság elnö-
ke képviselte Üllőt a neves zsűriben, 

Vargha Gyula dédunokái, Dobos Ágostonné 
Erős Dóra és Varga Domokos György, valamint 
Szakál Pálné Virágh Éva Vargha-leszármazott 
mellett. Nem voltak könnyű helyzetben, hi-
szen közel hatvan lelkes, felkészült induló kö-
zül kellett kiválasztani a legjobbakat. Üllőről 
14 versenyzővel indultunk útnak. Kissné Do-
bos Ildikó és Ortutay Gizella pedagógusok is 
elkísérték tanítványaikat.
 Gyönyörű napsütésben érkeztünk meg a 
nemesgörzsönyi kultúrház elé, amelyet nem-
rég újítottak fel és egy különleges pajtaszín-
házzal is bővült. Máthéné Szabados Éva is-
kolaigazgató köszöntötte a résztvevőket és 
felkérte az induló csapatok képviselőit, hogy 
kössék fel az emlékzászlóra szalagjaikat. Tatai 
László polgármester beszéde után, Tóth And-
rás esperes nyitó áhítata következett, majd 
a helyi iskola tanulóinak műsora. A szavaló-
verseny Szakács Sándor tiszteletes áldásával 
indult. Nagy átéléssel előadott szavalatokat 
hallhattunk, főleg az üllői szavalóktól. 
 Amíg a zsűri tanácskozott, tartalmas idő-
töltésről gondoskodtak vendéglátóink. A 
református templomnál megkoszorúztuk 
Vargha Gyula és felesége, Szász Póla dom-
borművét. Nemesgörzsönyről összeállított, 
hangulatos kisfilmet vetítettek és kézműves 
foglalkozást tartottak a kultúrház két kister-
mében. A bátrabbak lovas kocsis barangolá-

son vehettek részt. A művészetek kedvelői 
Ruttmayer-Kajtár Szilvia művésztanár kiállí-
tott képeiben gyönyörködhettek. Az idő ha-
mar elrepült, és következhetett az ered-
ményhirdetés.

Üllő ismét kimagaslóan 
jól szerepelt
Az alsósok között Barta Laura 4. z osztályos 
tanuló és Kovács Emma 3. z osztályos tanu-
ló osztott első díjban részesültek. Kovács Re-
beka Zsófia 2. z/b harmadik helyezést ért el. 
Ebben a kategóriában Barnóth Áron, Pap Má-
nuel, Árpási Réka és Agócs Andor könyvtárunk 
különdíjával térhetett haza.
 A felsősök között Horváth András 5. z osz-
tályos tanuló első helyezett lett. Osztálytársa, 
Pintér Zseraldin lett a második. Pintér Donatel-
la 8. z osztályos a zsűri, Barta Flóra, Maczó 
Mercédesz és Szalai Réka könyvtárunk külön-
díját kapta a kategóriában.
 Felnőtt kategóriában György Nikolett egy 
nemesgörzsönyi indulóval osztott első he-
lyezést ért el. Agócsné Hevér Éva a könyvtár 
különdíját kapta.
 A kiosztott díjak között nagyon sok helyi 
kézműves termék volt, amelyeket üllői aján-
déktárgyakkal is gazdagítottunk Gál Józsefné 
és Gattyán Józsefné mecénásoknak köszön-
hetően.
 A jó hangulatnak egyébként sem volt hí-
ján kis csapatunk, de a visszaúton Zsapka 

László buszsofőrünk zenei kívánságkosará-
nak köszönhetően megegyeztünk, hogy jö-
vőre Kávára, Nemesgörzsönyön keresztül 
megyünk majd, hogy legyen idő énekelni is!
 Szívből gratulálunk a szavalóknak, a fel-
készítő pedagógusoknak és szülőknek a 
nagyszerű eredményekhez! Munkájuk meg-
hozta gyümölcsét, amire minden üllői büsz-
ke lehet! 

Könyvtár a feszten

Ezzel a szlogennel hirdettük a könyvtár gyer-
meknapi programjait, amelyekkel a városi 
Csülökfesztivál gyerekprogramját igyekez-
tünk gazdagítani. Könyves kvízünk és a logikai 
fejlesztőjátékok nyerték el leginkább a gyere-
kek és felnőttek tetszését. Nagy örömünkre 
több hasznos, és érdekes információval is szol-
gálhattunk számukra. Megtudhatták, hogy a 
beiratkozás a feltétele annak, hogy valaki tag-
ja lehessen egy könyvtárnak, akár már 0 éves 
kortól! Megismerhették a könyv részeit a borí-
tótól a gerincen, a kötéstáblán át a könyvtes-
tig, és érdekes volt megtudni azt is, hogy Hess 
András készítette az első magyarországi köny-
vet Mátyás király kérése, a Magyarok Króniká-
ját. A helyes megfejtők között természetesen 
könyvjutalmakat sorsoltunk ki. 
 Többen leültek olvasgatni árnyat adó nap-
ernyőnk alá, akinek pedig kézműveskedni 
támadt kedve, az pillangót, katicát, pávát ké-
szíthetett vagy nyakláncot, karkötőt fűzhe-
tett az üllői mecénásokkal, akik megosztot-
ták velünk a sátrukat, amit ezúton is hálásan 
köszönünk! Jól éreztük magunkat a feszti-
válon. Köszönjük a szervezőknek, és remél-
jük mindenki kellemesen töltötte az időt a 
könyves sátorban. Az ingyenes beiratkozás-
kuponnal rendelkezőket várjuk szeretettel a 
könyvtárba, hogy érvényesítsék tagságukat. 
Hiszen már mindenki tudja, hogy olvasni jó!

Indul a nyár!

Júliusban a könyvtár két hétig lesz zárva, 
ezért a nyári szünetben eggyel felemeltük 
az egyszerre kölcsönözhető könyvek számát, 
így június–júliusban akár 8 könyvet is köl-
csönözhetnek egy alkalommal! Új útiköny-
vekkel, könnyed nyári olvasmányokkal bőví-
tettük kínálatunkat. Jöjjenek, válogassanak 
kedvükre!
 Nyári zárva tartás: július 21. augusztus 
5-ig. Nyitás augusztus 6-án 9 óra 30-kor. Kel-
lemes nyarat, jó pihenést, izgalmas olvasmá-
nyokat kívánunk!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Május 21-én ismét rangos 
eseménynek adott ott-
hont az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola (ÁFÁI). 

Területi angolverseny 
az iskolában

Tizenhatodik alkalommal ren-
deztük meg a térségi iskolák 
1-8. évfolyamos tanulói szá-

mára az angol nyelvű vers- és pró-
zamondó versenyt. Idén rekord 
számú versenyző (92 fő) nevezett 
be Monorról, Dunaharasztiból, Far-
mosról, Százhalombattáról, Gyöm-
rőről, Isaszegről, Ócsáról, Pándról, 
Jászkarajenőről, Bényéről, Káváról, 
Vecsésről és természetesen Üllőről. 
A színvonalas versenyen tanulóink 
nagyszerű eredménnyel végeztek.
 1-2. évfolyam: 1. helyezett: Pál-
mai Szabolcs 2.z/b (ÁFÁI), felkészí-
tő tanára: Csuziné Szőnyi Anikó. 2. 
helyezett: Balota Szonja, Vecsés, 
Halmy Telepi Általános Iskola, fel-
készítő tanára: Nyári Krisztina.
 3. helyenzett:  Huszár Dániel 
2.z/b (ÁFÁI), felkészítő tanár: Csu zi-
né Szőnyi Anikó.
 Különdíjas lett a verseny leg-
ifjabb tanulója Nagy Koppány Ká-
roly az ÁFÁI 1.z/b osztályából.
 3. évfolyam: 1. helyezett: Vet-
ró Benedek (Vecsés), felkészítő ta-
nára: Kovács Imola. 2. helyezett:  

Terjéki Petra (Jászkarajenő), felké-
szítő tanára: Kobela Mária, Tóth 
Kristóf  (ÁFÁI), felkészítő tanára: 
Bencsokné Kazár Tímea.
 3. helyezett: Petróczki Petra 3.c 
(ÁFÁI), felkészítő tanára Pálmai Il-
dikó, Kovács Zsolt (Vecsés) felkészí-
tő tanára Kecskeméti Katalin.
 4. évfolyam: 1 helyezett: Agócs 
Andor 4.z osztály (ÁFÁI), felkészítő 
tanára Csuziné Szőnyi Anikó,  Mol-
nár Flóra (Monor Ady úti Ált. Isk.) 
felkészítő tanára Rapcsákné Tö-
rök Anna és Topál Márton (Monor, 
Ady úti Ált Isk.), felkészítő tanára: 
Reibach Jánosné. Első helyezést 
ért el  az üllői Kálmán Lilla a 4.z 
osztályból, felkészítő tanára Pál-
mai Ildikó.
 5. évfolyam: 1. helyezett Tóth 
Richárd (ÁFÁI) 5.b osztályos tanu-
lója, felkészítője Toldiné Horváth 
Sarolta. 2. helyezett Mózner Fran-
ciska Monorról. Felkészítő taná-
ra: Rapcsákné Török Anna. 3. he-
lyen az ÁFÁI 5.b osztályos tanulója 
Dapály Dániel végzett. 
 6. évfolyam: 1. helyezett: Csi-
csai Eszter (Gyömrő II: Rákó-
czi Ferenc Ált. Isk.),  felkészítet-
te Szomorkay-Lupszky Judit. 2. 
hely: Polner Lili 6.z/b osztály 
(ÁFÁI). 3. helyzett: Túri Eszter (Mo-
nor. Ady úti Ált. Isk.), felkészítette 
Rapcsákné Török Anna.

 7. évfolyam: 1. helyezett: Bab-
ári Lotti a monori Ady úti Álta-
lános Iskolából.  Felkészítette: 
Rapcsákné Török Anna. 2. helyen  
Benke Kíra a Bénye-Káva Általános 
Iskola tanulója végzett, felkészí-
tette: Füzékné Jeney Ágnes. 3. he-
lyen végzett Dobos Lili a dunaha-
raszti II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolából (felkészítette: Jakus Ilo-
na) valamint Varga Liliána a száz-
halombattai Kőrösi Csoma Általá-
nos iskola tanulója (felkészítette: 
Bercsényiné Kántor Judit).
 8. évfolyam: 1. helyezést ért el 
Kasza Laura Farmosról, felkészí-
tette: Kollár Ferencné. 2. helyen Fa-
ragó  Dorottya végzett Dunaha-
rasztiból. 3. helyezést ért el Hera 
Szilvia 8.z osztályos tanulónk Üllő-
ről,  felkészítette: Isvánfi Zoltán.
 Szívből gratulálok a díjazot-
taknak, különösen az ÁFÁI tanuló-
inak és felkészítő tanáraiknak! 
 Ezúton szeretném megkö-
szönni kollégáimnak és vendé-
geinknek a segítségét, akik hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeres 
lebonyolításához!
 Elsősorban Tóthné Kostyalik Tí-
meának köszönjük a gyönyörű 
gravírozott plaketteket, melyek 
idén is nagy sikert arattak. 
 A megnyitó műsorért köszö-
net jár Földesi Évának, aki az 5.z 

osztály néptáncbemutatóját ta-
nította be, Ortutay Gizellának, 
aki Pintér Zseraldin 5. z osztályos 
tanulót készítette fel az előa-
dott verssel az idei Vargha Gyu-
la szavalóversenyre, valamint 
Tóth Csilla tanárnőnek, aki a 4.b 
osztályos Nagy Csenge Panná-
nak tanította be az általa előa-
dott dalt.
 A zsűrizésért köszönet Agócs-
né Hevér Éva, Borzsák Gab riella, 
Csuziné Szőnyi Anikó, Ben csokné 
Kazár Tímea és Nemes Mária ta-
nárnőknek, illetve a Budapesti 
Amerikai Nagykövetség mun-
katársának, Bozsogi Boglárká-
nak, akinek a tanulók és a részt 
vevő iskolák számára hozott 
ajándékokat is szeretnénk meg-
köszönni.
 Köszönet a szép dekoráció el-
készítéséért Erdő Ljuba, Balázsné 
Varga Gizella és Ortutay Gizella ta-
nárnőknek.
 A beléptetés és vendéglátás fel-
adatait ellátta Csetneki Klára, Fe-
rencsik Béláné, Bencsokné Kazár Tí-
mea és Nemes Mária tanárnő.
 Az oklevelek elkészítéséért  
Lőricz Andrea tanárnőt illeti kö-
szönet, valamint Czinegéné Mezei 
Andreát az adminisztrációs felada-
tok ellátásáért.
 Köszönjük iskolánk diákönkor-
mányzatának, hogy biztosította a 
rendezvényhez szükséges anyagi 
támogatást.
 Remélem mindenki nagyon 
jól érezte magát versenyünkön és 
jövőre is megtisztel minket rész-
vételével.

Toldiné Horváth Sarolta, verseny szervező

Pályázat

Név: 

Az ingatlan pontos címe, amely előtti közterülettel 

pályázni kí ván: 

Elérhetőség: 

Email cím:  

Telefon: 

Üllő, 2015.   hó  nap 

NEVEZÉSI LAP 
A  „Szép, Tiszta Üllőért” című pályázathozÜllő képviselő-testülete pályá-

zatot hirdet Szép, tiszta Üllőért 
címmel. 
 Pályázni lehet az ingatlanok 
előtti közterület magas színvonalú 
rendben tartásával, tájképbe illesz-
kedő virágok és egyéb zöld növé-
nyek kiültetésével, gondozásával.
 Kategóriák: 1. az ingatlan 
előtti közterület gondozottsága, 
virágok, örökzöldek nélkül. 2. az 
ingatlan előtti közterület gon-
dozottsága virágokkal, örökzöl-
dekkel.
 Előnyt élveznek, akik szom-
szédjaikkal összefogva pályáznak.
 A két kategóriában 3-3 díjat 
osztanak ki. Első díj: 50 ezer forint 

értékű vásárlási utalvány, máso-
dik díj: 20 ezer forint értékű utal-
vány, harmadik díj: 10 ezer forint. 
A vásárlási utalványok az üllői ker-
tészetekben használhatóak fel. 
Igény esetén, az Üllői Városgond-
nokság kertésze Dósa Gábor szak-
mai tanácsokkal segíti a munkát.
 Nevezési határidő: 2015. július 
30. Jelentkezés: az Űllői Hírmondó-
ban megjelenő nevezési lappal (a 
polgármesteri hivatal portáján ad-
ják le), valamint a település honlap-
ján (www.ullo.hu) megjelenő ne-
vezési lap kitöltésével (ezt küldjék 
az aljegyzo@ullo.hu címre).
 A zsűri tagjai augusztus 1–8. 
között felkeresik a résztvevő in-
gatlanok előtti közterületeket és 
döntést hoznak a nyertes pályá-
zókról. nfo
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Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító 
Kft. elektromos és elektronikai hulladékbegyűj-
tő akciót szervez két időpontban és helyszínen.

Elektronikai és más 
hulladékok gyűjtése Üllőn

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

Szelektív  
hulladék Zöldhulladék Szelektív  

hulladék Zöldhulladék

június 11. június 18. június 18. június 11.
július 9. július 2. július 9. június 25.

augusztus 13. július 16. augusztus 20. július 16.
szeptember 10. július 30. szeptember 17. július 23.

október 8. augusztus 6. október 15. augusztus 13.
november 12. augusztus 20. november 19. augusztus 27.
december 10. szeptember 3. december 10. szeptember 10.

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

Az elektronikai hulladékot 
június 26-án pénteken 
9-12 óráig a Hunyadi utca 

(piac utcája) elején, a zöldséges 
pavilon mellett, június 27-én 
szombaton 9-12 óráig a Deák Fe-
renc utca Pesti út felőli végénél 
és a Sportliget Lakópark Gyöm-
rői úti bejáratánál adhatják le. 
 Az akció során szórakoztató-
elektronikai eszközök (tv, rádió, 
video, magnó, stb.), háztartási 
kisgépek, nagy háztartási gépek 
(hűtő, mosógép, centrifuga, stb.), 
információs és távközlési beren-
dezések, rádiótelefonok, számí-
tógép és tartozékai, nyomtató, 
elektromos barkácsgépek, szer-
számok, gáztűzhely, gázbojler, 
mikrohullámú sütő, elektromos 
sütő, stb leadása lehetséges.
 Fontos, hogy a szervező hűtő- 
és fagyasztószekrényt csak a 
motorral együtt vesz át, bontva 
nem.
 Időről időre érkeznek az ön-
kormányzat hivatalához olyan 
kérdések, észrevételek a külön-
böző háztartási, kerti hulladékok 
kezelésével kapcsolatban, ame-
lyekre válaszul ismét fontosnak 
tartottuk a következő tájékozta-
tást megtenni.

Az újrahasznosítható 
csomagolási (szelektív) 
hulladékok gyűjtése

A lakosság számára leginkább 
kényelmes megoldást biztosító 
házhoz menő szelektív gyűjtési 
rendszerben a lakosság teendője 
mindössze annyi, hogy a szelektív 
csomagolási hulladékokat – ha-
vonta egyszer – lehetőleg átlátszó, 
vagy áttetsző műanyag zsákban 
(nagyobb kartonokat esetleg kö-
tegelve) kihelyezi reggel 6 óráig az 
ingatlan előtti közterületre. A sze-
lektíven gyűjtött hulladék elszállí-
tása havonta egy alkalommal tör-
ténik meg az ingatlanok elől.
 A csomagolási hulladékok kö-
rébe a következő elkülönítetten 
gyűjtött anyagok tartoznak: ás-
ványvizes, üdítős, PET-, egyéb 
flakonok, 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 
a hulladékkal is emberek dolgoz-
nak, ezért lehetőség szerint az 
újrahasznosítható anyagok tisz-
tán, laposra hajtogatva vagy ösz-
szetaposva kerüljenek a gyűjtő-
zsákba. 
 A szelektív gyűjtéshez szük-
séges zsákokat a közszolgálta-
tó ingyenesen biztosítja.  A sze-
lektíven összegyűjtött hulladék 
2015. évi elszállítási időpontjait 
tartalmazó táblázatot a telepü-
lés Gyömrő felé eső, valamint 
Ócsa felé eső városrészeinek 
külön megjelölésével a jelen 
lapszámunkban is megjelen-
tetjük.

Üveg hulladékok 
gyűjtése
A hulladéktörvény alapján január 
1-jétől a közszolgáltatónak úgy 
kell kialakítania az elkülönített 
hulladékgyűjtési rendszert, hogy 
az üveghulladék elkülönített 
gyűjtése is biztosítható legyen, a 
közszolgáltató idén februárban 
a település alábbi pontjain he-
lyezte ki az „üveg csomagolási 
hulladék” feliratú konténereket: 
István utcai CBA üzlet mellet-
ti közterületen, a régi zöldséges 
pavilon előtt, Gyöngyvirág téri 
élelmiszerbolt melletti közterü-
leten, a kerékpártároló mögöt-
ti kerítés túloldalán, Tesco-par-
koló benzinkúthoz legközelebb 
eső sarkában.

Zöldhulladékok 
gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket a Vertikál Nzrt. 
kéthetente, külön zöldhulladék-
gyűjtő zsákban (1 zsák maxi-
mum 25 kg), illetve maximum 80 
centiméter hosszú, és 50 centi-
méter átmérőjű kötegekben ösz-
szekötve szállítja el az ingatlan 
elől. A gyűjtéshez negyedévente 
1 gyűjtőzsákot ingyenesen bizto-
sít, amelyet a háztartásokhoz el-
juttat.

 Akinél ennél több zöldhulla-
dék keletkezik, 205 forintért to-
vábbi „zöldhulladék” felirattal 
ellátott zsákot vásárolhat a Pol-
gármesteri Hivatal recepcióján.
 Kérjük, a zöldhulladékot úgy 
kihelyezni, hogy az a közterü-
letet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék nem ke-
rülhet.
 A zöldhulladék 2015-ös szál-
lítási időpontjai szintén a jelen 
lapszámunkban mellékelt táblá-
zatban találhatók meg.

Házhoz menő 
lomtalanítás
A közszolgáltató idén is elvég-
zi április 1. és október 30. közötti 
időszakban évente 1 alkalommal, 
az ingatlantulajdonossal előre 
egyeztetett időpontban a ház-
tartásban keletkezett lom ház-
tól történő elszállítását, úgy mint 
feleslegessé vált használati tár-
gyakat, eszközöket, bútorokat. A 
nagy darabos lom (például bútor) 
kivételével a kisebb méretű anya-
gokat a hatékonyabb elszállítás 
és szétszóródás megakadályozá-
sa érdekében kizárólag bezsákol-
va, kötegelve szállítják el.
 Nem tartoznak a lomtalaní-
tás körébe, így szállítják el: gally, 
salak, trágya, szalma, egyéb nö-
vényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék, egyéb mező-
gazdasági, ipari hulladék, elekt-
romos, elektronikai készülékek 
(TV-készülék, hűtőgép, stb), ve-
szélyes hulladékok, gumiab-
roncs, heti szemétszállítás köré-
be tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó hulladék.
 A lomtalanítás feltétele, hogy 
ne legyen díjhátralék. Kérjük, 
hogy lomtalanítási igényét a 
megadott régiós elérhetőségen, 
a 06-24/535-535 telefonszámon 
jelezze a szolgáltató felé és csak 
az előre egyeztetett időpontban, 
valamint csak a lomtalanítás kö-
rébe tartozó hulladékokat he-
lyezze ki az ingatlan elé.

Oltványi János, környezetvédelmi referens
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Nyárra is gondosan fel kell ké-
szítenünk a gépkocsinkat, ha 
nem szeretnénk, hogy váratlan 
meglepetés érjen utunk során.

Ne az autónk tegye 
tönkre a vidám nyaralást!

Hogy pontosan mire kell nagyobb fi-
gyelmet fordítaniuk az autótulajdo-
nosoknak a nyár beköszöntével, arról 

Győrfi Csaba Attila, az üllői East-Road Kft. veze-
tője beszélt az Üllői Hírmondónak. A cégveze-
tő hosszú évek óta irányít egy fuvarozó válla-
latot, az évek alatt kellő tapasztalatot gyűjtött 
a gépkocsik évszakos felkészítéséről. Két hó-
nappal ezelőtt autósboltot nyitott Üllőn, ezzel 
pedig egy régóta tátongó űrt töltött be az au-
tóalkatrészek és autófelszerelések árusítása te-
rén. Nézzük sorjában, milyen tippeket ajánl a 
szakértő az autótulajdonosoknak. 
 Nyáron hosszabb túrákra is igénybe vehet-
jük a járművünket, ezért nem érdemes elspó-
rolni az aktuális karbantartást, mert a ellenőr-
zések elmaradásából eredő problémák miatt 
akár a felkészítés többszörösét is kifizethetjük 
a javításra.
 Áprilisban, esetleg május elejére illő lecse-
rélni a téli gumiabroncsokat. Télen könnyebb 
észben tartani, hogy az út csúszós lehet, ezért 
óvatosabban vezetünk. Nyáron sokan nem 
gondolnak bele, hogy a téli gumik tapadása 
nem megfelelő, ezért a nagy melegben köny-
nyen irányíthatatlanná válhat az autó. A négy 
évszakos gumik nem rosszak, de nem olyan 

hatékonyak mint az önálló téli- vagy nyárigu-
mi-készlet.
 Nagyon fontos, hogy hosszabb túrák előtt 
ellenőrizzük a motorolajat, hiszen ez táplálja 
autónk lelkét. Hosszabb túrákra vigyünk ma-
gunkkal legalább egy litert abból az olajból, 
amelyet az autónkba töltöttek, mert nem biz-
tos, hogy éppen a megfelelő fajtát sikerül be-
szerezni, mikor váratlanul szükség lesz rá. 
 A többi folyadékot is ellenőrizni kell. A fék-
folyadékot kétévente cserélni kell, nehogy 
felforrjon a nagy melegben. A hűtőfolyadék 
cseréje is legalább ilyen fontos, a vizet pe-
dig felejtsük el, ha nem akarjuk, hogy a korró-
zió megegye a hűtőrendszert. A hűtőbordák 
tisztítása is fontos, a sok beletapadt bogár és 
szennyeződés miatt jelentősen romolhat a ké-
szülék teljesítménye. A szervó olaj ellenőrzését 
se hagyjuk ki. 
 Fontos a légkondicionáló berendezés 
megfelelő karbantartása. A klíma feltöltéséről 
legalább két évente gondoskodni kell, a tisz-
tán tartásra pedig többféle termék is rendel-
kezésre áll. A tisztítás nagyon fontos, az elha-
nyagolt légkondi az egészségre is veszélyes. 
Gomba- és baktériumtenyészetek meleg-
ágyává válhat a berendezés, ha elhanyagoljuk. 
Kiváló habokat és gázzal működők spray-ket 
lehet vásárolni, melyek körültekintő haszná-
latával hosszú távon is jól működő, baktériu-
moktól és gombáktól mentes lesz a légkondi-
cionáló berendezés. 
 Ne hagyjuk ki az akkumulátor ellenőrzését. 
Tévedés azt gondolni, hogy télen halnak meg 

az akkuk. A haldoklást már nyáron elkezdik, 
ezért érdemes az új típusú akkumulátorokat 
bemérni, a régieket pedig feltölteni. A nyá-
ri melegben az autóban működtetett hűtő-
táskák jelentős energiatöbbletet igényelnek, 
ezért is fontos, hogy az akkumulátor megfe-
lelő állapotban legyen. A biztonság kedvé-
ért hosszabb útra vigyünk magunkkal bikaká-
belt.
 Nem szabad elsiklani a gumik nyomásának 
ellenőrzése felett. Nyaralás előtt a terhelésnek 
megfelelően (csomagok és utasok számától 
függően) kell felfújni a gumikat. Ellenőrizzük a 
pótkerékben uralkodó nyomást is. 
 Kombi autók esetében különösen fontos 
a csomagok megfelelő elhelyezése. Több bal-
esetben is komoly problémát okozott, hogy 
a csomagok nem voltak rögzítve. Ütközésnél 
minden előre hullik a csomagtérből, ezért cél-
szerű felszerelni egy térelválasztó rácsot vagy 
egy olcsóbb hálót, amely megfogja az előrere-
pülő csomagokat.
 Az izzók ellenőrzése és a fényszórók beállí-
tása sem elhanyagolható. Külföldön már bün-
tetik a rosszul beállított fényszórókat, ame-
lyek baleset okozói is lehetnek, ha elvakítják a 
szembejövő autósokat. 
 Pokróc, ivóvíz, megfelelő mennyiségű 
üzemanyag pedig mindig legyen az autóban, 
mert előfordulhat, hogy egy baleset következ-
tében órákat kell vesztegelnünk a dugóban. 
Fontos, hogy az alap karbantartást elvégezzük, 
ne az autónk miatt kelljen bosszankodnunk a 
nyaralás alatt.  (x)



Programok14 Üllői
Legyen részese 
a varázslatnak

Nyárváró 
Csicsergő Party

Ez az a vásár, 
amit már várnak!

Apróhirdetés

Ismét Zenés 
nyári esték

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)
ELMŰÉMÁSZ 
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,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Az esztendő legvarázslatosabb éjszaká-
ján, Szent Ivánkor (június 24-én, szerdán) is-
mét meggyújtjuk a Közösségi Ház udvarán 
a tüzet, megkötjük a szent Iváni koszorúkat, 
víg muzsika hangja mellett múlatjuk az időt, 
magunk mögött hagyunk minden rosszat, 
együtt várjuk a fény diadalát a sötétség fölött.
 Jöjjön el ön is! A rendezvény hétkor kez-
dődik. Tűzgyújtás tízkor. 

Új, eredeti, márkás termékeket vásárolhat 
nagyon olcsón, valamint használt ruhákat 
és cipőket fillérekért. Vásárlásával a Baptis-
ta Szeretetszolgálaton keresztül a rászoruló 
családokat támogathatja.
 Várjuk önt június 17-én, 9-13 óra között a 
Közösségi Házban.

Már nyolc 
éve Üllőn
Engedjék meg, hogy bemutassam az üllői 
Kenderes tánccsoportot. 2007-ben alakultunk, 
azzal a céllal, hogy megtanuljuk a magyar 
néptánc alapjait. Két éve már egyesületként 
működünk Üllő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület néven. Mára kilenc tájegység tánca-
iból van koreográfiánk: Rábaköz, Sárköz, Szat-
már, Szilágyság, Bodrogköz, Moldva, Felvidék, 
Kalotaszeg, Mezőség. Utánpótláscsoportjaink 
is vannak, a Kenderkócok és a Kendermorzsák, 
akik nagy szorgalommal ismerkednek a nép-
tánccal és annak szépségeivel. 2011-ben nagy-
szabású műsorral ünnepeltük fennállásunk 4. 
évfordulóját. Vezetőnk Majorosi Marianna, a 
táncok tanításában pedig nagy segítségére 
van férje, Kökény Richárd, a Magyar Állami Népi 
Együttes karvezetője, koreográfusa.
 2012-ben és 2014-ben „Mihály-napi soka-
dalom” címmel az egész várost megmozgató 
rendezvényt hoztunk létre. Itt fellépett a tánc-
csoport apraja-nagyja, nívós kézművesek kí-
nálták a portékájukat az ország minden részé-
ről, vidám vásári komédiások szórakoztatták a 
közönséget. Első alkalommal a Magyar Állami 
Népi Együttes, másodszor Fitos Dezső és Tár-
sulata színvonalas előadása zárta a napot.
 Végül egy közelgő eseményre szeretném 
felhívni szíves figyelmüket. Aki szeretne egy 
más stílusú bálban részt venni, szeret táncol-
ni, énekelni, szeretettel várjuk az Üllő-Kende-
res Hagyományőrző Egyesület 2015-ös évad-
nyitó rendezvényére 2015. szeptember 11-én 
a Városi Sportcsarnokba 19 órakor kezdődő 
jótékonysági bálunkra.
 Talpalávalót húzza Hegedűs Máté és ban-
dája. Díszvendég: Berecz András, Kossuth-dí-
jas ének és mesemondó. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Z.S.E.

Üllőn, a városközpont szabadtéri színpadán 
június 12-től szeptember 4-ig, minden máso-
dik péntek este 19 órától szabadtéri koncertre, 
táncbemutatóra várjuk a kedves közönséget. 
A közbeeső péntek estékre a Zsálya Bisztró 
szervez zenés programot a bisztró teraszán. 
 Az első koncert a BlackBirds zenekar, a so-
rozat záró koncertje a Dinoszaurusz Band lesz. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk péntek 
esténként a Zenés nyári estékre! A rendezvé-
nyen a részvétel ingyenes.

Idén tavasszal – a szülők biztatására – ismét 
szervezésbe kezdtünk. A kezdeti botladozá-
sok után a szülői munkaközösséggel együtt 
sikerült létrehozni óvodánk jótékonysági bál-
ját, a Csicsergő ovisok javára.
 Szép számmal jöttek a vendégek, akiknek 
a hangulatot egy rövid műsorral igyekeztünk 
meghozni. Először a vecsési New Dance World 
tánccsoport ifjú tagjai léptek fel modern hip-
hop tánccal. Utána üde színfoltja volt a prog-
ramnak a monori Napsugár Óvoda dolgozói 
által bemutatott táncos egyveleg a 80-as, 90-
es évek disco zenéjére.  Táncos mozdulataikkal 
különböző emberi vonásokat keltettek életre. 
Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a közönség visszatapsolta őket.
 Az este folyamán a talpalávalót Mauer Jó-
zsef és Major Ferenc szolgáltatta. A finom va-
csoráról Józan András kis csapata gondosko-
dott, a büfé látogatottsága is folyamatos volt. 
Elmondhatjuk, hogy a rendezvény nagyon jól 
sikerült, hajnalig mulatott mindenki, s a célhoz 
szükséges anyagiak is összeadódtak.
 Köszönjük minden szervezőnek a munká-
ját. A résztvevőknek, vállalkozóknak, szülők-
nek, rokonoknak, ismerősöknek, akik valami-
lyen módon támogatták a Csicsergő Óvoda 
báljának sikerét. A bevételből az óvoda ud-
varán található homokozó fölé szeretnénk ár-
nyékoló tetőt készíttetni. Z.S.E.

Lakásépület-felújítás. Minden munka egy 
kézben: ács, tetőfedő, kőműves, burkolás, 
víz-fűtés szerelő, festő, villanyszerelő, fa-
ipari munkák, szigetelések stb. 
Tel.: 06-30/479-2776
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Május hónapban három szépkorú 
hölgy köszöntésére került sor. 

Városunkban ismét 
szépkorúakat köszönthettünk

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.

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

G

Hirdetés

K issné Szabó Katalin polgármester asz-
szony és Lazáné Széll Éva anyakönyv-
vezető 95. születésnapja alkalmából 

látogatta meg otthonában Turcsik Istvánné, 

született Magyar Juliannát és Záhonyi Elek-
né, született Zsófi-Bálint Margitot, továbbá a 
90. születésnapját ünneplő Jámbor Istvánné, 
született Szenyán Irént. Az ünnepeltek meg-
hatódva vették át a polgármestertől Orbán 
Viktor miniszterelnök által személyesen alá-
írt köszöntő díszoklevelet, valamint az önkor-
mányzat virágkosarát. 
 Öröm és bánat, család, szerelem, barátsá-
gok és munka. Még sorolhatnánk, mi minden 
jut eszükbe a múltról, melyekre egy könny-
cseppel a szemük sarkában gondolnak vissza 
az ünnepeltek. 
 Évek alatt látni gyermekeik, unokáik, déd-
unokáik felnőtté válását, a család átalakulását, 
átélni történelmünk jelentős eseményeit, ré-
szesei lenni a dolgos hétköznapoknak.
 Turcsik Istvánné Julika néni 1920. május 8-án 
született Üllőn. Öt testvér között harmadikként 
látta meg a napvilágot. Szüleit korán elveszítet-
te. Budapesten a grafitgyárban dolgozott há-
rom műszakban. Férjét és két gyermekét már 
eltemette. Julika néni nagyon jó egészségnek 
örvend. Hétköznapjai tevékenyen telnek, gon-

dozza a kertet, főz, esténként tv-t néz. Két uno-
kája és négy dédunokája  látogatja nap mint 
nap, szeretettel gondoskodnak róla. 
 Záhonyi Elekné Margit néni 1920. május 12-
én Cegléden született. Szülei gazdálkodtak, így 
ő mezőgazdasági szakképzettséget szerzett 
és besegített szüleinek. A földek államosítása 
után téeszben dolgozott. 1952-ben költöztek 
Üllőre, mivel vasutas férjét ide helyezték állo-
másfőnöknek. Margit néni a téeszirodában fő-
könyvelőként dolgozott hosszú ideig. Két gyer-
meke született. Férjét és leányát sajnos már 
elveszítette. Fia és menye gondoskodnak róla. 
Ezt a meghitt, családi ünnepséget is menye, 
Valika szervezte meg, melyen a harminc csa-
ládtag, köztük négy leányunoka, öt fiú- és két 
leánydédunoka köszöntötte nagy szeretettel, 
egy-egy szál rózsával a mindig vidám, nagyon 
jó egészségnek örvendő Margit nénit. 
 Jámbor Istvánné, Irénke néni 1925. május 
29-én Péteri községben született. 1946-ban 
férjhez ment Jámbor Istvánhoz, akivel Üllőre 
költöztek.  Két gyermekük született. István és 
Edit. Üllőn 6o éven át őstermelőként, mező-
gazdasággal foglalkoztak, a megtermelt árut 
a közeli piacokon értékesítették.  Férje 4o év 
házasság után 1985-ben meghalt, mára már 
sajnos a gyermekeit is elveszítette. A fiatalos, 
mosolygós, pirospozsgás arcú Irénke néninek 
még ma is tevékenyen, dolgosan telnek min-
dennapjai. Kertjében munkálkodik, gondoz-
za szép virágait, egy perc nyugta sincs. Négy 
unoka szerető gondoskodása és két déduno-
ka ölelő karja teszi boldoggá napjait.
 90. születésnapja alkalmából sok szere-
tettel köszöntjük Varnyú Károlyt, Monori Er-
zsébetet és Takács Tibort.  Ők nem kérték a 
személyes köszöntést.  Ezúton kívánunk to-
vábbi életükhöz jó erőt, egészséget, és bol-
dogságot.   L.É.

Jámbor Istvánné napjai dolgosan telnekÙTurcsik Istvánné 95. születésnapját ünnepelteÙ

Záhonyi Elekné 95 évesen is jó egészségnek örvendÙ

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. június 17-én 9.00–17.00
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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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Fizetett kormányzati hirdetés

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 0629/412587. Email: info@regiolapok.hu. 

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

Impresszumi

Ígértünk egy 
fergeteges partit!
Hagyományunkhoz hí-
ven újra megtartottuk a 
Pitypang-partinkat, ami 
hatalmas sikert aratott.

Több hetes szervezés, díszí-
tés, lázas készülődés előz-
te meg a várva várt napot. 

Hat órakor meg is érkezett az 
első vendégünk, nem igazán a 
mai korosztályt képviselve, Bús 
Sanyi bácsi (80), aki nagyon sze-
rette volna megtudni, hogy mi-
lyen bál lehet az óvodában, amit 

ő a plakátokon olvasott. Folya-
matosan érkeztek a vendégek, 
hamarosan meg is teltek a férő-
helyek. A köszöntő után, Kökény 
Richárd vezetésével a Kender-
kócok kis csapata adott elő egy 
néptánccsokrot, majd megle-
petésvendégünk, Sárkány Krisz-
tián, a Fedák Sári Színtársulat 
fiatal rendezője és előadómű-
vésze, operett és musicaldalok-
kal szórakoztatta a vendégeket, 
nagy sikerrel. A vendégek újra 
megtapasztalhatták a renge-
teg tombolafelajánlás látványát, 
amit minden évben sikerült elő-

teremtenünk. El is fogyott az 
összes tombolajegyünk, tudo-
másom szerint nem volt olyan 
vendég aki legalább egy nyere-
ményt ne vitt volna haza. A zenét 
egész éjjel a Buli Van Band zene-
kar prezentálta. 
 Éjfél előtt még egy meglepe-
tést szereztünk a vendégeknek. 
Egy kis csapat összefogott, ci-
gány ruhába öltözve,  mezítláb 
a parkettre penderültek (szü-
lők, kollégák, SzMK) táncuk-
kal hatalmas nagy sikert arat-
tak, bevonva a vendégeket is. 
Elmondhatom tényleg fergete-

gesre sikeredett a parti, de ezt 
mi megígértük. 
 Szeretném megköszönni min-
denkinek aki valamilyen mó-
don hozzájárult a sikerhez, akár 
a belépővel, akár pártoló jegy-
gyel, süteménnyel, fényfüzérrel, 
lam pi onokkal, felajánlásokkal, bú-
tor   rendezéssel. 
 Külön köszönetet mondunk 
az SzMK-elnökünknek, Vargáné 
Bedécs Ibolyának aki lendületes és 
temperamentumos hozzáállásá-
val összefogta a kis csapatunkat, 
segítette a parti lebonyolítását!
 Helyhiány miatt minden aktív 
közreműködő nevét sajnos nem 
tudjuk leközölni, bár szívünk sze-
rint ezt tennénk!
 Jövőre találkozunk újra, u-  
gyanitt!

Ledneczky Julianna,  
Pitypang Tagóvoda vezetője

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
BE KELL TARTANOD
A TÖRVÉNYEINKET!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Az év első négy  
hónapjában több  

illegális bevándorló  

érkezett hazánkba,  
mint tavaly  összesen.

Ulloi_hirmondo_173x122mm.indd   1 6/8/15   12:51



Akciós árak június 8-tól 20-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

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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirkemell csonttal

Hajdú kolbász

Pecsenyekacsa gyf.

Pulykamedál

Csirkecomb

Lecsókolbász 

Hevesi csípős, csemege
szalámi

Marhalábszár

Sertéscomb

Pulykanyak

Csirkeszárny gyf.

Juhász virsli

Zsírszalonna

Grill micshús 0,5 kg

Pacal

Füstölt szalonna

899 Ft/kg
599 Ft/kg

899 Ft/kg

599 Ft/kg

899 Ft/kg

599 Ft/kg

1390 Ft/kg

1690Ft/kg

990 Ft/kg

599Ft/kg

399 Ft/kg

990 Ft/kg

399 Ft/kg

799 Ft/csom.

1100 Ft/kg

890 Ft/kg



1191 Budapest, Üllői út 194.
www.opel-toth.hu

 Opel vásár Budapesten az Üllői úton!

Opel Toth

Kérjen személyre
szabott ajánlatot!

Hívjon most:
+36 70 4500 402

3 299 000 Ft-tólmár
Légkondicionáló berendezés
Elektromos ablakemelők
Riasztó

ÚJ Opel Corsa Selection
3 ajtós, 1.2 motor, 70LE,

Digitális klíma
Telefon kihangosító
Ködlámpák

3 999 000 Ft-tólmár
5 ajtós, 1.4 motor, 100LE,

Opel Astra Business Edition

Légkondicionáló berendezés
Rádió, CD lejátszóval
6 légzsák

4 599 000 Ft-tólmár
városi terepjáró, 1.6 motor, 115LE,

Opel Mokka Selection

FlexDoors® ajtók
Elektromos kézifék
Elektromos tükrök

3 749 000 Ft-tólmár
1.4 motor, 100LE,

Opel Meriva Selection

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek! Az Opel Toth fenntartja magának a jogot az ajánlatok módosítására és visszavonására. Az ajánlatok 2015. június 5-től visszavonásig, vagy  a készlet erejéig érvényesek.
A részletekért forduljon kereskedésünkhöz. A képek illusztrációk. Kombinált használat esetén a feltüntetett modellek átlagfogyasztása: 3,5-7,8 l/100km, CO2 kibocsátása: 94-178 g/km. 


