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Üllői
Filmklub

A sokak által kedvelt film-
klub következő vetítése áp- 
rilis 28-án 18 órakor kezdő-
dik. Terítéken a The Artist 

– A némafilmes című alko-
tás. Michel Hazanavicius fe-

kete-fehér filmje igazi cse-
megének ígérkezik azok 

számára, akiket érdekel a 
mozitörténelem alakulása.  

Igazi csemege, ne hagyja ki!   
Programok a 15. oldalon

  

Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola 3.c osztályában járt 
a Teddy Maci Kórház. A prog-
ramon a gyerekek játékos ke-
retek között ismerkedtek meg 
a gyógyító tevékenységgel. 
Eljátszottak egy orvosi rende-
lést, közben meggyőződhettek 
arról, hogy korántsem olyan 
rémisztő, ami az orvosnál tör-
ténik, mint amekkora féle-
lem övezi. 

Gyarapodik  
környezetünk

„Szemét” 
-ügyek

Ülésteremből 
jelentjük

Előzze meg  
a kéménytüzet

Mi lesz  
veled Üllő SE?

A sport  
szolgálatában

Spártai  
erőmérő  

a havasokban
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2 ÜllőiKözösség

Majális
Üllő Város Önkormányzata és a Szemünk Fénye
Nagycsaládosok Üllői Egyesülete szervezésében

2016. 
április 30.

Városközpont – Városi sétány

14.00: Megnyitó
14.10: Óvodások anyák napi műsora
14.30:  Táncbemutatók: zumba, hipp-hopp, hastánc, 

apáca-show (6. b), kicsik tánca (3. b)
15.00: Mirabell táncstúdió műsora
15.30: Mazsorett bemutató
15.50: Starlight Dance Company táncbemutatója
16.10:  Vásári komédia a Portéka Bábszínház 

előadása
17.00: Hangos Banda népzenei koncert
18.00: Mentős Laci mulatós műsora
19.00: Tombolasorsolás
20.00: Underdog zenekar koncertje
8.30–12.00: Mackókiállítás a könyvtárban

Egész nap vidámpark, gyerekjátékok, 
lovagoltatás,arcfestés, kirakodó vásár, büfé stb. ...

Április 23-án (szombaton) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében növénytelepítési akcióra hívja Önöket.

A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat virágpalántával,
örökzöld növénnyel.

A közparkba szánt növényeket április 23-án, szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet átadni  
az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen.

A felajánlott növényekért tombolajegyeket adunk,  
melyeket az április 30-án megrendezésre kerülő majálison sorsolunk ki.

Szépítsük együtt Üllőt!

www.ullo.hu

Várjuk Önöket,  
számítunk mindenki segítségére. 



3Üllői Fejlődés

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság (VKB) kezdeményezésére 
az elmúlt időszakban további 10 egy-

szerű fémszerkezetű, billentéssel üríthető, ut-
cai hulladékgyűjtő került kihelyezésre, ezzel 
közel 60 darab az utcai szemetesek száma. A 
fémedények – a jelentős gyalogos forgalom 
miatt – elsősorban a vasútállomásra vezető 
utak mentén, a buszmegállókban és Hosz-
szúberekben lettek telepítve. Telepítésük-
kel csökkenhet a szemetelés, nagyobb rend 
és tisztaság várható. A munkálatok költsége 
300 ezer forint. 
 További 5 kültéri pad növeli a szabadidő-
parkokban a pihenésre vágyók komfortérze-
tét. Az utcai padok értéke telepítéssel együtt 
közel 350 ezer forint.
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság és a képviselő-testület támogatta a  
szabadidőparkok további fejlesztéseit, így a 
sportolni vágyó fiatalok nagy örömére a Cigri 

Gyarapodik környezetünk
Új utcabútorokkal, hulladékgyűj-
tőkkel és egy soprteszközzel 
gazdagodott a város.   

területén is kialakításra került egy 450 ezer 
forint értékű hússzor negyvenméteres foci-
pálya kapukkal és labdavédő hálóval. 
 Egy 120 kilogramm tömegű, műgyan-
ta-játéklappal, galvanizált acéllemezvázzal 
ellátott pinpongasztallal is gyarapodott a 
Cigriben található park. A sporteszköz költsé-
ge mintegy 300 ezer forint, amely felét és a te-
lepítés költségét Nagy György, helyi vállalkozó 
felajánlásából sikerült fedezni. Nagy György 
támogatását ezúton is köszönjük.
 A VKB és a képviselő-testület minden év-
ben törekszik a zöld környezet karbantartá-
sára, javítására, ezért az idén is faültetési ak-
ciót szervezett a felajánlott örökzöldekből. A 
fenyőfákat elsősorban az önkormányzati in-

tézmények területeire és a sportpályára ül-
tették – növelve ezzel a sportolni és tanulni 
vágyó fiatalok egészségesebb életkörülmé-
nyeit. Az évekkel ezelőtt megkezdett faülte-
tési akciók során közel 400 lombos és örök-
zöld fával gyarapodott a város. 
 A Cigri szabadidőparkban lévő utcabúto-
rok és sporteszközök elhelyezéséhez, illetve 
a környék rendezettségéhez nagy mérték-
ben hozzájárult Szendrey Elek képviselő aktív 
közreműködése is, melyet ezúton is köszö-
nünk. 
 Sajnos az igen drága utcabútorok, sport-
eszközök kihelyezésével párhuzamosan meg-
nő a rongálások száma is. A pingpongasztal 
felületét a telepítést követően megrongálták, 
agresszív festékkel bekenték. A fiatal fák tör-
zsét eltörik, a kihelyezett padokat pedig ellop-
ják, vagy megrongálják. Kérjük a tisztelt lako-
sokat, figyeljenek a környezetre, ha bármilyen 
rongálást észrevesznek, jelentsék az újság ha-
sábjain található telefonszámon a polgárőr-
ségnek, rendőröknek. Vigyázzunk együtt kör-
nyezetünkre!

Kiss Tibor, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Meghatározó év volt  
2015 az egyesület életében
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület március 19-én tartotta ün-
nepi közgyűlését, melyen a vá-
ros vezetői mellett a hivatásos 
szervek is képviselték magukat. 

E gyesületünknek a tavalyi évben az 
alaptevékenység ellátásán túl szá-
mos rendezvénye volt, nem feledtet-

ve egyesületi mivoltunkat. Márciusban már 
az ünnepi közgyűlés egyik fő iránya volt az 
önálló beavatkozás lehetősége, így a köz-
gyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy 
kezdje meg a felkészülést. Döntés született 
arról, hogy a feltételek teljesülése esetén 
váljon egyesületünk önállóan beavatkozó 
tűzoltóegyesületté. Ez az irány meghatároz-
ta az egyesület egész évi szakmai munkáját. 
 Áprilisban hagyományainkhoz híven hús-
vét alkalmából felvettük díszes egyenruhán-
kat, befogtuk a lovakat a tűzoltószekér elé, 
és elindultunk locsolkodni.
 Szent Flórián napját a 2015. évben is a nyi-
tott szertár rendezvényével ünnepeltük. So-

kan kíváncsiak voltak az életünkre. Májusban 
egyesületünk részt vett az Ételt az életért 
alapítvány gyermeknapi rendezvényén, 
ahol önkéntesként segédkeztünk 1600 adag 
ebéd és számos ajándék kiosztásában. 
 Nyáron az ifjúsági tagozat táborozott, 
tagjaink számára kétnapos csapatépítő 
programot szerveztünk. A nyár további ré-
sze csendesen, munkával telt.
 A PR Filmszervíz Kft. jóvoltából ősz végéig 
munkát kaptunk a Magyarországon forgatott 
külföldi játékfilmek biztosításánál.
 Decemberben a karácsonyi ünnepség-
gel zártuk az évet ami szintén csendesen telt, 
de nagyon jól sikerült. Hagyományterem-
tő jelleggel egy család karácsonyát boldo-
gabbá tettük. Óvodánk óvodapedagógusai-
val egyeztetve kiválasztottunk egy családot, 
akik dolgosan, de nagyon szerény körülmé-
nyek között élnek, így nem engedhetik meg 
maguknak az ajándékot, a karácsonyfát. A ka-
rácsonyi ünneplésünk terhére bevásároltunk 
tartós élelmiszerből és a háromnapos ünnep-
re elegendő friss élelmiszer-alapanyagokból. 
Persze nem feledkeztünk meg a gyerekek 
ajándékáról sem. Autóba tettük az egyesüle-

tünk részére felajánlott karácsonyfát (melyet 
ezúton is köszönünk a Kanyar Zöldséges ve-
zetőjének) és elvittük a családnak. Ettől jobb 
helyre nem is kerülhetett volna!
 2015-ben az Üllő ÖTE megfelelt a szakma-
ilag előírt legmagasabb követelményeknek 
és társadalmi kötelezettségeknek. Az önkor-
mányzat szerepe meghatározó abban, hogy 
itt tart az egyesületünk. Ezúton is köszönjük!
 Közgyűlésünkön esküt tett 5 fő, 2 fő ré-
szére szolgálati érdemérmeket adtunk át, 4 
főt pedig az „Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letért” díjjal jutalmaztunk. Üllő ÖTE

Egyesületünk közgyűlését beárnyékolta 
id. Farkas Ferenc (mindenki Papája) súlyos 
betegsége, mindannyian együtt aggódtunk 
érte… Néhai tagunk, 2016. március 23-án, 
életének 72. évében hosszantartó súlyos 
betegség után elhunyt. Egyesületünk sa-
ját halottjának tekinti. Családjának őszin-
te részvétünket, egy ütt érzésünket fejezzük 
ki, és osztozunk fájdalmukban.

Fakas Ferenc emlékére

Ù
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Újra az idős emberek hiszékenységét ki-
használva próbálnak pénzhez jutni trük-
kös csalók Üllőn – mesélte Balaton Já-
nos. Mint megtudtuk, legutóbb a Pesti 
úton próbáltak kicsalni pénzt egy idős 
férfitől eddig ismeretlen elkövetők. Több 
harminc év körüli sportos testalkatú fér-
fi érkezett egy autóval a helyszínre, majd 
becsöngettek a kiszemelt házba. – A bá-
csi fiának hoztunk csomagot és pénzt – 
mondták, de pechjükre kiderült, hogy a 
férfinek nincs fia. Tovább próbálkoztak, 
de az idős férfi nem dőlt be a félrevezetés-
nek, nem fogadott el semmit az idegenek-
től és az otthonába sem engedte be őket, 
így végül zsákmány nélkül hagyták el a 
helyszínt.
 Az Üllői Rendőrőrs parancsnoka kéri 
a lakosságot – különösen az időskorúa-
kat –, hogy ne engedjenek be különböző 
ürügyekkel érkező idegeneket a lakásuk-
ba. Gyanús esetben azonnal értesítsék az 
őrs kollégáit a 06-30/631-0690 telefonszá-
mon (vagy tárcsázzák a 107, 112 segélyhí-
vószámok valamelyikét). Lehetőség sze-
rint jegyezzék fel az autó rendszámát és 
figyeljék meg az embereket, hogy részle-
tes személyleírást tudjanak adni, amellyel 
segítik a rendőrség munkáját!

Csalók járnak a városban

Ù

Hirdetés

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

Egyedi, méretes női ruhák  
                         tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

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

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Folyamatosan induló tanfolyamok.

Rendőrkézen a benzinkúti 
betörő és a pótkocsitolvajok

A Lukoil benzinkút shopjába hajnali há-
rom óra körül próbált bejutni az el-
követő. A férfi nem bízta a véletlen-

re a dolgot: tudva, hogy a zárt fotocellás ajtó 
üvegét kézi eszközzel nem lehet egyköny-
nyen betörni, autóval hajtott neki a bejárat-
nak. Felkészülésből eddig jelesre vizsgázott, 
az első „védvonalon” átjutott, csak éppen 
azzal nem számolt, hogy betörés esetén a 
shop vásárlóterét füsttel árasztja el a bizton-
sági rendszer. A jelenség a meglepetés ere-
jével hatott a férfira, gyorsan meggondolta 
magát, a füst láttán menekülőre fogta a dol-
got. Autójával a városközpont irányába haj-
tott, pechjére pont szembement a riasztás-
ra érkező járőrökkel. A rendőröknek feltűnt a 
nagy sebességgel közlekedő sérült autó, így 

a helyszínen a betörés nyomait 
látva azonnal tudták, merre kell 
venniük az irányt. Az elkövetőt 
a Templom téri kereszteződés-
ben megpróbálták megállítani, 
de végül elhajtott a férfi Gyöm-
rő felé. Filmbe illő autós üldözés 
következett. A szomszédos te-
lepülésen egy kerítést átszakít-
va egy családi ház udvarára kor-
mányozta az autót az elkövető, 
keresztülhaladt az ingatlanon 
és a nagykaput áttörve mene-
kült volna tovább, de fennakadt 

a kocsibeállón. Az autó meg sem moccant, 
ezért gyalog iramodott neki a férfi, de nem 
jutott messzire, a zsaruk elfogták.
 A rendőrök megállapították, hogy az elkö-
vető – egy 45 éves gyáli férfi – több vagyon 
elleni bűncselekménnyel gyanúsítható. Üllőn 
és Vecsésen például autófeltörésekkel is ösz-
szefüggésbe hozható a személye. Az is kide-
rült, hogy a benzinkúti betörést kábítószer 
hatása alatt követte el – mondta el Balaton Já-
nos. A férfit a monori nyomozók őrizetbe vet-
ték, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
 Az üllő szélén levő logisztikai raktártól 
eltulajdonított nehézpótkocsit néhány nap 
nyomozás után találták meg a rendőrök. A 
lopásról március közepén érkezett bejelen-
tés, ezt követően indult meg a büntetőel-

járás, amely során beazonosították az elkö-
vetőket. Húsvét hétfőn már egy maglódi 
telephelyen tartottak házkutatást a zsaruk, 
ahol előkerült a közel kétmillió forint értékű 
pótkocsi, a gyanúsítottak pedig részletes be-
ismerő vallomást tettek. A büntetőeljárás fo-
lyamatban van.

Az év első két hónapja nyugodtan telt, de márciusban felpezsdül-
tek az események: két bűntény is történt a városban, melyeket rö-
vid időn belül felgöngyölítettek az üllői rendőrök. Előbb egy ül-
lői benzinkút shoprészébe akartak betörni, utóbb az egyik helyi 
logisztikai raktártól loptak el egy nehézpótkocsit – tudtuk meg 
Balaton János őrnagytól, az Üllői Rendőrőrs parancsnokától.
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Hirdetés

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

Ingatlanába költöztek  
                        a méhek?

Telefon: 
06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.

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 2016 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2016 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

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

Szinte nincs olyan lapszámunk, 
amelyben ne írnánk a környe-
zetünk állapotáról, a kül- és 
belterületi szemétlerakások-
ról. Sajnos úgy tűnik, hogy hi-
ábavaló a számtalanszor leírt 
szó, időről időre ismét találko-
zunk megdöbbentő esetekkel.

Az utóbbi hetekben a mezőőreink és 
a közterület-felügyelőnk három eset-
ben is olyan újonnan lerakott szemét-

halommal találkoztak, amelyekben sikerült 
a lerakóra utaló nyomot találniuk. A gyanú 
alapján felkeresett személyek elismerték a 
tettüket. Meglepő módon mindhárom eset-
ben jó körülmények között, igényes környe-
zetben élők gondolták úgy, hogy a felesleges-
sé vált dolgaiktól az erdei úton szabadulnak 
meg, vagy a Tesco parkolójában elhelyezett 
ruhagyűjtő konténer mellett ejtik le. 
 A kihordott lom között nem volt olyan, 
amit ne lehetett volna külön költség nélkül 
a szemétszállító szolgáltatóval elvitetni.

 Szelektív hulladék a megadott időpont-
ban korlátlan mennyiségben, bármilyen át-
látszó zsákban kirakható. Gyűjtőzsák in-
gyenesen kapható a Polgármesteri Hivatal 
recepcióján. Minden ingatlanon évente egy 

„Szemét”-ügyek
alkalommal előre egyeztetett 
időpontban ingyenes lomta-
lanításra van lehetőség. Ennek 
feltétele a szemétszállítási díj 
rendszeres fizetése.
 A feleslegessé vált, de még 
használható dolgokkal ráadá-
sul segíthetünk is másoknak. 
Érdemes azokat az arra rászo-
rulók részére eljuttatni a Vö-
röskeresztes gyűjtőkonténe-
rek, vagy a Humán Szolgáltató 
Központ családgondozói által.
 Nem értem, hogy ilyen le-
hetőségek mellett mi mun-
kál a fejekben, amikor va-
laki a szeméttel megrakott 
autójával kifordul a szépen 
rendezett udvaráról. Tájéko-
zatlanság? Egyszerű nemtörő-
dömség? Vagy a jól beidegző-
dött szokás? Talán változtatni 

kellene a szemléleten!
 Zárásként tájékoztatom önöket, hogy – a 
hulladékgazdálkodási szankciók mellett – a 
kihordott szemetet összeszedettük az „elkö-
vetővel”. Ladányi Ágnes, Hatósági irodavezető

Szelektív- és zöldhulladék-szállítási napok Üllőn

2016 Gyömrői oldal Ócsai oldal

április 7. zöld

április 14. zöld szelektív

április 21. szelektív zöld

április 28. zöld

május 5. zöld

május 12. zöld szelektív

május 19. szelektív zöld

május 26. zöld

június 2. zöld

június 9. zöld szelektív

június 16. szelektív zöld

június 23. zöld

június 30. zöld
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Ügyvédi tanácsadás

Hogy a falvak és kisvárosok a béke és nyugalom szi-
getei lennének a nyüzsgő, eleven nagyvárosok-
hoz képest, alighanem már régen sem volt igaz. 
Vagyis, igaz lehetett azok esetében, akik képe-
sek voltak felülemelkedni pletykákon, kisszerűsé-
geken és önmagukkal is békességben élve, ügyet 
sem vetettek holmi vidéki konfliktusforrásokra. 

Létezik-e a vidéki idill?

Kiss Ferenc

Gyányi Sándorné

Nagy Ferenc

Kis Béla

Amikből pedig szép szám-
mal akad mindenütt: túl 
hangos a szomszéd ka-

kasa, elviselhetetlenül ugatnak a 

környékbeli kutyák, a kiteregetett 
ruhákra fújja az avart égető szom-
széd füstjét a széljárás és így to-
vább szinte a végtelenségig. 
 Mégis, még mindig tartja ma-
gát az az elképzelés, hogy vidé-
ken az élet barátságosabb és él-
hetőbb, mint városi emberek 
tömegében. Vajon Üllőn mi a 
helyzet? Csend van, nyugalom, jó 
szomszédság és tolerancia? Ezt 
kérdeztük ezúttal a járókelőktől.
 A sportpálya környékén pró-
bálkoztunk először, hiszen az ot-
tani lakóközösségek tagjai a „se 
falusi se városi” lét valamiféle 
köztes állapotában élnek. A be-
települők bizonyára nem vélet-
lenül akarnak itt gyökeret ver-
ni,  fővárosközelisége mellett 
talán a csendje és a békéje miatt is 

– próbáltuk kipuhatolni. A sport-
pálya zöld gyepén kicsinyeik-
kel sétálgató anyukák azonban 
majdhogynem ellenségesen fo-
gadtak minket és nem kívántak 
velünk szóba elegyedni.
 Az a férfi sem kívánta sem a 
nevét, sem az arcát adni a vé-
leményéhez – noha abba kész-
séggel belegyezett, hogy közzé 
tegyük a mondandóját – aki így 
beszélt a környékbeliekről:

 – Itt a pályán látszik a legjob-
ban, hogy ki mennyire össze-
férhetetlen, és én azt tapaszta-
lom, hogy az itt élők többsége az. 
Majdnem mindenki máshonnan 
jött ide lakni, és nem veszik tudo-
másul, hogy itt is vannak szabá-
lyok. Hiába magyarázom például, 
hogy a kocogók ne a focipályát 
használják futásra, mert kikoptat-
ják a füvet, nehezen, vagy egyál-
talán nem veszik ezt tudomásul. 
És ez csak egy példa, de min-
dig akad valami konfliktusforrás, 
mindig előkerül valami kifogásuk, 
amit aztán körömszakadtáig vé-
denek. Nem, ezt a környéket én 
nem nevezném békésnek sem-
miképpen.
 Kiss Ferenc éppen végzett a 
napi futásadagjával, amikor meg-
állítottuk kérdéseinkkel. Mint kide-
rült határozott véleménye van a té-
máról, sőt összehasonlítási alapja is 
van: öt évig Angliában élt, egy öt-
venezres lélekszámú kisvárosban, 
ami épp olyan álmosnak és csön-
desnek bizonyult, mint amilyen-
nek a filmekben látjuk. Olyannyira, 
hogy őt például figyelmeztették 
is – mesélte –, hogy vegyen visz-
sza a közlekedési ritmusából, az ot-
taniakhoz képest ugyanis túl gyor-

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármeste-
ri hivatal jogi képviseletét ellátó 
ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.) a la-
kosság részére.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 
9 órától 11 óráig tart május 2-án és 
június 6-án.  
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 
15 órától 17 óráig tart április 25-én 
és május 23-án. 

 A tanácsadást előzetes tele-
fonos bejelentkezés után vehe-
tik igénybe. Dr. Szkalka Tamás: 06-
20/555-6513, dr. Szikora Gábor: 
06-30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata

ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS / ÜzLET

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2016. 2–3. negyedév                             Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•   Minőségi  

kivitelezés

Lakás:
1 + 1 félszoba, saját kert,  
autóbeálló, tároló, 50 m2 

14,99 milió

Üzlethelyiség:
50 m2,  utcafrontos,  

3 autóbeállóval
12,99 milió

Hirdetés

san jön-megy. Pedig minek sietni? 
– kérdezték tőle értetlenül.
 Kiss Ferenc úgy érzékeli, ha 
békesség és nyugalom van, az 
amiatt lehet, mert vidéken nem 
élnek az emberek egymással szo-
ros közelségben. Üllőn amúgy is 
zárkózottabbak az emberek még 
a közelükben lévő települések la-
kóinál is – vélekedett –, így aztán 
kevesebb a konfliktus is.
 Gyányi Sándorné úgy érzi, 
békés nyugodt hely Üllő, ahová ő 
Kisújszállásról költözött. Ez negy-
ven évvel ezelőtt történt, ő még 
mindig bevándorlónak mondja 
magát, viszont szeret itt élni. Jó 
és békés emberek a szomszédai.
 Nagy Ferenc negyvennyolc 
éve él Ülőn – mesélte. A hely nyu-
galmával semmi gondja nincs, 
szerinte valóban jobb az élet vi-
déken annak aki az ilyet szereti.
 Egy Gyár utcában élő hölgy-
nek – aki ugyancsak nem szíve-
sen látta volna a nevét az újság-
ban – a vidék nagyon is hangos. 
Akkora az utcájukba terelődött 
gépkocsiforgalom, hogy időn-
ként az az érzésük támad: annyi 
kutya és macska áldozatul esett 
már a kíméletlenül ideözönlő au-
tóknak, hogy már az emberek kö-
vetkeznek, ők sincsenek itt többé 
biztonságban.
 Kis Béla a legfőbb helyi konf-
liktusforrásnak azt tartja, ha vala-
ki békétlen szomszédokat fog ki, 
vagy olyanokat, akik a másikkal 
mit sem törődve tartanak állato-
kat. Úgy gondolja, az állattartá-
si rendeleten is sok múlik. Nem 
érti például, hogyan lehet birká-
kat vagy disznókat tartani a vá-
ros belterületén a környékbeliek 
nem kis keserűségére – mégha 
még oly kicsi és falusias is az a 
város.  K.Zs.
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Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfo-
gadta a Magyar Vöröske-
reszt Pest Megyei Szer-

vezete Utcai Gondozó Szolgálat 
beszámolóját, valamint a Civil Ér-
ték Egyesület Támogató Szolgá-
lat 2015. évi működéséről szóló 
beszámolóját. Szintén elfogadták 
a városvezetők a település helyi 
esélyegyenlőségi programjának 
felülvizsgálatáról szóló dokumen-
tumot, továbbá az önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési tervét. 
 A képviselő-testület meg-
alkotta Üllő Város Önkormány-
zat 2016. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletét, 
amely alapján a polgármesteri 
hivatal a július 25. és 29. között 
zárva tart.
 Az ülésen döntés született a 
Humán Szolgáltató Központ ala-
pító okiratának módosításáról és 
a HungaroControl Magyar Légi-

forgalmi Szolgálat Zrt. Társadal-
mi Felelősségvállalás Program-
jának keretében meghirdetett 
pályázaton való indulásról. Az 
önkormányzat a pályázat ke-
retében 3 millió 500 ezer forint 
támogatást igényel a Helytör-
téneti Gyűjtemény udvarán kö-
zösségi tér, művésztelep létesí-
tésére, az udvar rendezésére és 
a Mihály Napi Sokadalom meg-
rendezésére.
 A képviselő-testület idén is 
meghirdeti a lakossági járdaépí-
tési pályázatot. A benyújtás ha-
tárideje április 30. A pályáza-
tot postai úton Németh Katalin 
műszaki ügyintézőnek címezve 
(2225 Üllő, Templom tér 3.) vagy 
személyesen a polgármesteri hi-
vatal portáján az említett címzés-
sel, lezárt borítékban adhatják be.
 A testületi ülésen döntés szü-
letett az István utca és a Berkes 

köz engedélyezési útterveinek 
és a vízbekötések terveinek el-
készíttetéséről, illetve a 029/1 
hrsz-ú önkormányzati földút (Só-
deres út) Péteri bekötő út felőli 
végére kulccsal nyitható, lakattal 
ellátott sorompó elhelyezéséről. 
Utóbbi költségét az Üllő-Vasad 
Természetvédő Vadásztársaság 
vállalta.

 Véleményezésre küldte 
Gyömrő a 0148/8 és a 0148/16 
helyrajzi számú területekre vo-
natkozó településszerkezeti- és 
szabályozási tervének, illetve a 

Tisztítsuk meg az  
erdőket a szeméttől!

Villamosenergiával 
látják el a tanyákat

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete március 24-én tartot-
ta soron következő ülését. Írásunkban a legfontosabb döntéseket ismer-
tetjük. A határozatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyve-
it Üllő város megújult honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Az Üllő-Vasad Természetvé-
dő Vadásztársaság április 23-án 
szombaton, 8 órától a Föld nap-
ja alkalmából takarítási, szemét-
szedési akciót szervez a Fácá-
nos és környéke erdőterületein, 
Üllő közigazgatási határán belül. 
Az akció alkalmával az erdőin-
kért és a természetért felelőssé-
get érző barátainkat és az üllői 
lakosokat várjuk a közös munká-
ra, hogy megtisztítsuk az erdőt 
és az erdei utak mentét a fele-
lőtlen polgárok által otthagyott 
háztartási hulladéktól, lomoktól 
és építési törmeléktől.
 Találkozó és eligazítás reggel 8 
órakor az Üllő-Vasad Természet-
védő Vadásztársaság vadászhá-
zánál. (Monor felé menet, Péter 
bácsi kocsmája után jobbra az 
első út a széles út, amely a va-
dászházhoz vezet.)

 Kérünk minden kedves részt-
vevőt, hogy az időjárásnak meg-
felelő és munkavégzésre al-
kalmas öltözékről, továbbá a 
munkavédelmi kesztyűről gon-
doskodjanak! A vadásztársaság a 
háztartási, illetve az építési-bon-
tási hulladékokat külön ártalmat-
lanítási helyre szállítja.
 Kora délután a jól végzett 
munka jutalmaként a szervezők 
minden résztvevőt szeretettel 
várnak egy bográcsgulyásra.
 Kérjük, hogy a részvételi 
szándékot, illetve több csopor-
tos jelentkezés esetén a várha-
tó létszámot április 20-ig az Ül-
lői Polgármesteri Hivatalban 
Oltványi Jánosnál jelezzék a 06-
29/320-011 telefonszám 115 mel-
lékén.

Üllő-Vasad Természetvédő  
Vadásztársaság

A Magyar Kormány a B/38 szá-
mú, a tanyák és tanyás térségek 
megőrzéséről, fejlesztéséről szó-
ló 49/2009. (V. 27.) határozatban 
foglaltak 2011. és 2012. évi vég-
rehajtásáról szóló jelentésében 
kiemelt célkitűzéseként jelölte 
meg az összes magyarországi ta-
nya 2020. évig villa mos energiával 
történő ellátását – olvasható dr. 
Fehér Edina, a Vecsési Járási Hi-
vatal vezetője által jegyzett köz-
leményben. A magyarországi 
tanyákon gyakran az alapvető 
infrastrukturális elemek, közmű-

helyi építési szabályzatának mó-
dosítását. Az önkormányzat a 
tervek és a szabályzat áttekin-
tését követően nem tett észre-
vételt az Üllőt érintő infrastruk-
turális kapcsolatokra, valamint 
egyéb környezeti hatásokra vo-
natkozóan. 
 Döntés született Ócsa tele-
pülésrendezési eszközeinek vé-
leményezéséről, mely alapján 
az ócsai honvédelmi gyakorló-
tér Üllőt érintő védőövezetét – 
mint a környezet erdő terület fel-
használását érintő hatást – Üllő 
településrendezési eszközeiben 
megjeleníti. 
 Az Üllői Hírmondó megje-
lentetésére, továbbá az önkor-
mányzat részére televíziós mű-
sorszórás biztosítására kiírt 
közbeszerzési eljárások elbírálá-
sa alapján a szolgáltatásokat to-
vábbra is a Régió Lapkiadó Kft. il-
letve a Williams Televízió nyújtja.
 Döntés született a 2016. évi 
II. negyedéves munkaterv, vala-
mint a testületi ülésnapok meg-
határozásáról, amely: április 28. 
május 26. és június 30. 
  Almási Adrienn ügyintéző

vek is hiányoznak, a tanyákon 
lakó népesség életkörülményei 
sokszor alacsony szinten vannak. 
A tanyák infrastruktúrájának fej-
lesztése igényes és összetett ter-
vezési előkészítést igényel, ami-
nek első lépése a villamoshálózat 
kiépítésének befejezése, korsze-
rűsítése, fejlesztése lehet.
 Az érintett területek között 
szerepel a Vecsési Járás terüle-
tén található tanyavilág is. A Ve-
csési Járási Hivatal munkatársai 
2016. április hónapban szemé-
lyesen keresik fel a tanyavilág la-
kóit a fejlesztésről szóló kérdőív 
kitöltése érdekében. Kérem, se-
gítse kollégáinkat a felmérésben 
való közreműködésével!
 Kérdéseivel a Vecsési Járási Hi-
vatal Üllői Kirendeltségéhez for-
dulhat (2225 Üllő, Templom tér 3., 
tel: 06-29/320-011/115 mellék). nfo

A képviselő-testület 
idén is meghirdeti a 
lakossági járdaépítési 
pályázatot.
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Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban 
megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberende-
zést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő 
tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. 

Előzze meg  
a kéménytüzet

Üllő képviselő-testülete az előző évek si-
kerei alapján 2016-ban is pályázatot ír ki 
lakossági járdaépítésre – a város területén 
lévő utcákra vonatkozóan. A pályázatra 
azok az ingatlantulajdonosok jelentkezhet-
nek, akik az önkormányzat által biztosított 
anyagból vállalják a munkák kivitelezését, 
és beadványukban megjelölik a kivitelezé-
sért felelős személyt.
 A pályázaton indulhat minden olyan 
ingatlantulajdonos, aki előtt a járda jár-
hatatlan vagy hiányos, illetve balesetve-
szélyes. 

Ismét járdaépítési pályázat
 Előnyt élveznek a legalább 100 méter 
hosszúságú szakaszok tulajdonosai, továb-
bá a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok 
pályázói.
 Az önkormányzat vállalja a régi betonjár-
dából származó törmelék elszállítását, de föl-
det és máshonnan származó egyéb hulladék 
elszállítását nem vállalja. 
 Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a 
betonjárdánál magasabb műszaki színvonalú 
viakolor burkolatú járdát kívánnak építeni, az 
önkormányzat csak a pályázatban meghatá-
rozott betonjárda (1.500 Ft/m2) költségét fe-

dezi, az önkormányzat nevére szóló számla 
alapján. 
 A pályázat nem vonatkozik a település 
központjában lévő Ócsai út (Faiskola utcától 
a Pesti útig), Pesti út (Széchenyi utcától a Ma-
lom utcáig), továbbá Deák Ferenc utca tele-
pülésrészekre.
 A pályázatok benyújtásának határideje: 
április 30. 
 A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton az Üllői Polgármesteri Hivatal 2225 
Üllő, Templom tér 3. címre, Németh Katalin 
műszaki ügyintéző részére, vagy leadható 
személyesen az Üllői Polgármesteri Hivatal 
portáján az említett címzéssel ellátott lezárt 
borítékban.

A fűtési költség csökkentése érdeké-
ben sokan tüzelőberendezéseik-
ben égetik el a háztartási hulladékot, 

mely azonban nem csak jogszabályba ütkö-
zik, de környezetszennyező, egészségkárosí-
tó és a kéményekben életveszélyes állapotot 
is előidézhet.
 A háztartási hulladékok elégetését a le-
vegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
kormányrendelet tiltja a rendelet alapján 
háztartási tüzelőberendezésben kizárólag 

a papírhulladék és veszé-
lyesnek nem minősülő, ke-
zeletlen, száraz fahulladék 
égethető el. Az előírások 
megsértőivel szemben a 
környezetvédelmi ható-
ság eljárást indít és bírsá-
got szabhat ki.
 A szilárd anyagok elége-
tésével füstgáz, korom, 
hamu és salak keletkezik. 
Az égés során olyan mér-
gező összetevők szaba-
dulnak fel, illetve olyan ké-
miai reakciók indulhatnak 
be, amelyek új mérgező 
vegyületeket hozhatnak 
létre, levegőbe jutásuk 
esetén beépülnek a kör-
nyező talajba, növényzet-
be, élővizekbe, és ezeket a 
mérgező anyagokat léleg-

zik be a környezetben élő emberek is. A mű-
anyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alap-
anyagú hulladék, továbbá a festékkel, vegyi 
anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladék el-
égetésekor keletkező égéstermék emberi 
szervezetbe jutása légzőszervi megbetege-
désekhez vezethet, elősegíti a rosszindula-
tú betegségek kialakulását, a nehézféme-
ket tartalmazó por károsíthatja a veséket, 
elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkáro-
sodást okozhat.

 Az utóbbi években mind többen állnak 
vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegé-
szítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tü-
zelőanyagok használata során korom- és kát-
ránylerakódás képződik a kéményekben, a 
nem megfelelő tüzelőanyag használata pe-
dig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely 
az égéstermék-elvezető belső keresztmet-
szetének szűkülését okozza. A kémény leszű-
kült keresztmetszete több veszélyt is hordoz 
magában: a tüzelőberendezés nem kap elég 
levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért 

szívóhatás alakul ki 
a kéményben és az 
égéstermék a tüze-
lőberendezésen ke-
resztül visszaáramlik 
a lakótérbe, füst, – il-
letve szén-monoxid- 
mérgezést okozva 
ezzel. A kéményben 
lévő nagymértékű 
korom- és kátrány-
lerakódás egy in-
tenzív fűtés esetén 
a nagy külső- és bel-
ső hőmérséklet-kü-

lönbség hatására belobbanhat, kéménytü-
zet okozva ezzel. A kémény be  kötőnyílásain 
vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek köny-
nyen átterjedhetnek a lakóépület éghető 
anyagú épületszerkezeteire, a környezeté-
ben lévő bútorzatra.
 A hulladékkal vagy nedves fával való 
tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel 
szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, 
szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, 
veszélyezteti az anyagi javakat és az embe-
ri életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-
monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elke-
rülése érdekében mindenki csak a tüzelő-
berendezésének megfelelő tüzelőanyagot 
használjon, és biztosítsa a kéményseprők 
részre a kémények rendszeres ellenőrzését, 
tisztítását! 

Monor Katasztrófavédelmi  Kirendeltség

A kéménytü-
zek elkerü-
lése érdeké-
ben mindenki 
csak a tüzelő-
berendezésé-
nek megfelelő 
tüzelőanyagot 
használjon.
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
Mackó-tár a könyvtárban

Április 26-án plüssmacik költöznek be a 
kiállítóterembe, és két hétig a medvék bi-
rodalmába a könyvtáron keresztül vezet 
az út. Gombóc Artúr után szabadon, lesz 
ott kismaci, nagymaci, közepes maci és pici 
maci. Óriás maci, füles maci, fehér maci, bar-
na maci. Sapkás maci, sálas maci, fiúmaci, és 
lánymaci, csak győzzük számlálni. A mac-
kók kisgazdái Mihavecz Laura és Petra, akik 
kisgyermekkoruk óta gyűjtik és vigyáznak a 
család kedves kis plüssállataira. A medvebi-
rodalom május 6-ig látogatható a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

Irodalmi teázó

Minden vagyok, semmi se vagyok,/mese 
és változás:/fölnézek a holdra s az vagyok,/
szemfényvesztő varázs. Szabó Lőrinc
 Mindannyiunk élete párhuzamba hoz-
ható egy-egy mesével. Szüleink útravaló-
ját visszük tovább, ha elindulunk szerencsét 
próbálni. Tervünk, amely valóssággá vált 
az ihlet pillanatában „varázsszőnyegen re-
pült” felénk. Hétmérföldes csizmánk a gon-
dolat – csak bátorságunktól függ, hogy ál-
tala elérünk-e a célig? Mindenkinek mást 
jelent a kút mélye, az égig érő fa, az Üveghe-
gyen túl birodalma. Csak képzelet kell hozzá, 
hogy saját életünkben is felfedezzük ezeket 
a szimbólumokat.
 A különleges találkozásokról, mesés for-
dulatokról, véletlenekről, próbatételekről 
beszélgetünk következő irodalmi teázónk al-
kalmával.
 Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
április 26-án kedden délelőtt 10 óra 30-kor a 
könyvtárban.
 A beszélgetést vezeti Bege Nóra, fotográ-
fus, művészetterapeuta.

Dia délután

Május 3-án, 16 óra 30-kor ismét diavetítésre 
várjuk a gyerekeket és szüleiket a könyvtár-
ba. Csukás István verséből ismert Sün Balázs 
és Róka Rudi kalandjai elevenednek meg a 
diakockákon. Várunk minden érdeklődőt 
egy múltidéző közös diázásra.

Bokor Pál, Kulcsár István  
és Nemere István Üllőn
Író-olvasó roadshow-ra indult Pest megyé-
ben az Atlantic Press Kiadó három ismert 

írója. A körút üllői állomásának helyszíne 
a könyvtárunk lesz. A rendezvény mottója, 
Három író – Hat újkönyv.
 Az Atlantic Press Kiadó 2007-ben alakult, 
azzal a céllal, hogy serkentse a színvona-
las ismeretterjesztő irodalom újbóli megje-
lenését a hazai könyvesboltokban, s olyan 
igényes szórakoztató könyveket is megje-
lentessen magyar szerzők tollából, melyek 
hiányoznak a főként külföldi anyagból dol-
gozó kiadók választékából. A kiadó a „Csak 
a jó könyv” szlogennel vállalta, hogy műfa-
ji korlátozás nélkül, de erős minőségi kont-
rollal jelenteti meg kiadványait. Jelenleg a 
kiadónak három szakterülete van: a politi-
kai ismeretterjesztő irodalom, a film vilá-
gával és esztétikájával foglalkozó könyvek 
és a szórakoztató irodalom magyar szerzők 
tollából.
 Május 10-én, 18 órakor a három író két-
két új könyvét ismerhetik meg az érdeklő-
dők. Bemutatják Nemere István Áté papnői 
című sorozatának két darabját, Bokor Pál Az 
Olaj regénye és Hollywood magyar szemmel 
című könyveit, továbbá Kulcsár István Kartár-
sak és kortársak, valamint Szovjet hírszerző 
voltam Magyarországon című idei új köteteit.
 Dézsi Ibolya moderátorként bemutatja 
a szerzőket, akik új könyveikről beszélnek, 
majd válaszolnak a résztvevők kérdéseire.
A jelenlévők között kisorsolunk néhány pél-
dányt a könyvekből, a többiek pedig 40 szá-
zalékos kedvezménnyel vásárolhatnak a ta-
lálkozó témáját alkotó kiadványokból. Az est 
zárásaként dedikálásra is lesz lehetőség. Ha 
kell egy jó könyv, jöjjön el!

Helytörténeti gyűjtemény

Áprilistól csütörtökönként 12 órától 16 óra 
30-ig tart nyitva az állandó kiállítás a Pesti út 
96. szám alatt. Várjuk egyéni és csoportos lá-
togatók jelentkezését. Tárlatvezetés iránti 
igényüket kérjük, előre jelezzék. A belépés 
ingyenes.

Üllői Pünkösd

Május 15-én 15 és 17 óra között pünkösdi 
kézműves-foglalkozással várjuk a gyereke-
ket a Helytörténeti gyűjteménybe. Amíg a 
gyerekek alkotnak, a kísérők elmerülhetnek 
az Üllő történetét bemutató állandó kiállítás 
történelmi emlékei között. 17 órától a Kiss 
Sándor Művelődési Házban élőzenés, ba-
tyus táncház lesz. Találkozzunk pünkösd va-
sárnapján is! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Üllői ételeket  
az Értéktárba
Egy Pest megyei gasztronómiai kiadvány 
összeállításához kérünk segítséget. A kiad-
vány célja: bemutatni megyénk települése-
inek jellegzetes ételeit. Ehhez szeretnénk 
hozzájárulni sajátos üllői ételreceptekkel. 
 Kérünk tehát mindenkit, aki ismer olyan ha-
gyományos ételt, ami Üllőre jellemző, keressen 
meg minket a recepttel, esetleg fényképpel, 
hogy azt népszerűsíthessük és továbbíthassuk 
a Pest megyei kiadvány szerkesztőinek!
 További információt kérhetnek Laza Ist-
vántól (Üllői Települési Értéktár Bizottság el-
nöke) a 320-011/128 telefonszámon, vagy az 
ukk@ullo.hu e-mail címen.

Régi fényképeket  
keresek

Régi üllői történetek illusztrálásához keresek 
fényképeket. Bármilyen régi kép érdekel, külö-
nös tekintettel a katolikus templom és az egy-
kori községháza háborús károkat szenvedett, 
romos állapotára, a református iskola épületére 
(Kossuth L. u. 1.) és a Lengyel doktor úr házára.
 Érdeklődéssel várok minden régi képet, 
és előre is hálásan köszönöm a segítséget.
 Laza István, ÜKK (Városháza), 320-011/128, 
ukk@üllo.hu

Apróhirdetés
LÉLEKGYÓGYÁSZAT! Gyermekek és fel-
nőttek lelki problémáinak megoldásában 
nyújtok segítséget. Hívjon bizalommal! Be-
jelentkezés: Kecskeméthy Mariann 06/20-
973-8232. Magánrendelő: Üllőn. Info: www.
segitofigyelem.com 

Kiskertszántást, talajmarást, fűnyírást 
vállalok több éves tapasztalattal. Tel.: 06-
20/525-2933 

Üllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055

Karcsúsodás epe-máj méregtelenítéssel, 
zsír ral készült magyaros ételekkel! Jótékony 
hatással lehet: fogyás, cukorbetegség, vérnyo-
más, Candida-gomba, emésztési zavarok, ízü-
letek. Érd.: 06-70/772-1648, 06-70/322-9108
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Családgazdálkodás  
kicsiknek a napköziben

Országos népdal- 
éneklési verseny

Március 18-án, pénteken a 
Pontvelem-program keretén belül 
hatvan diákunk vehetett részt in-
teraktív gazdálkodási előadáson.

Iskolánk felső tagozatos tanulói 
immár harmadik alkalommal vet-
tek részt a Cegléden megrendezett 

„Tiszán innen, Dunán túl” orszá-
gos népdaléneklési verseny Pest 
megyei fordulóján március 5-én.

A gyerekek először félősen fogadták az 
előadóinkat. Pedig ők felkészülten, s 
nagy-nagy szeretettel jöttek közénk. 

Birtha Nikoletta, Burger Kristóf és Fazekas Vik
tor mindent elkövetett, hogy a hatvan kisdi-
ákot testben és agyban is megmozgassa. Az 
előadás első részeként elméletben meséltek 
arról, hogy a családi pénzgazdálkodás ho-
gyan is oszlik meg, mire költ egy család, mi 
fontos és mi nélkülözhető egy család pénz-
tárcájából.
 Csoportokban próbálták a gyerekek be-
osztani az adott pénzmennyiséget, melyet 
egy családot alkotva költhettek el. Gyor-
san előkerültek olyan kifejezések, melyeket 
gyermekeink még nem, vagy csak érintőle-
gesen hallhattak: gázszámla, villanyszámla, 
rezsi, közüzemi számlák, élelemre költhető 
pénz, zsebpénz, telefonszámla, stb. Előadó-
ink több megoldást mutattak arra vonat-
kozóan, hogyan is osztható be a családban 
megkeresett pénz.
 Összehasonlításra is sor került, például 
megtudhatták a gyerekek, hogy egy telefon-
számlából, mely az adott hónapban hatezer 
forint volt, mennyi kenyeret lehet vásárolni?
 Nehéz feladat alsó tagozatos gyerekek-
nek a pénzgazdálkodás fortélyairól beszélni, 

mesélni, de előadóink jelmondata: a pénz-
gazdálkodás megtanítható és megtanulható.
 A Pontvelem-akcióról is tájékoztatást 
kaphattak gyermekeink. Kérdéseiket bát-
ran feltehették az előadóknak, akik készsé-
gesen válaszoltak. A Pontvelem-akció okos 

– tudtuk meg –, mert a  program értékes 
ajándékokkal, játékos formában ösztönöz a 
szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tu-
datosságra, a fenntartható életmódra és a 
karitatív tevékenységre.
 A Bankvelem-akció segítségével meg-
tanulható, hogyan gazdálkodjanak helye-
sen a gyerekek a gyűjtött pontjaikkal. A 
Pontvelem-akcióban pontokat gyűjthetnek, 
a tudatosság, az okos beosztás, a szelektív 
hulladékgyűjtés, mind-mind sok pontot ér, 
melyek beválthatók a Pontboltban. Játéko-

san tanulhattak gyermekeink pénzt beoszta-
ni, pénzt utalni, fizetni.
 Az utolsó fél óra játékkal telt, az inter-
aktív, színes, mindenkit megmozgató játé-
kokkal szívesen játszottak a gyerekek. Ami 
számunkra, felnőttek számára érdekesnek 
bizonyulhat, hogy nagyon gyorsan elsajá-
tították és megjegyezték a játékszabályt, 
mely szerint: addig nyújtózkodj amíg a taka-
ród ér. Gyermeknyelven: nincs rá pénzed… 
Te, okos!   Nagyné Seres Anikó

I ntézményünket 24 tanuló képviselte két 
kategóriában. A szokásos kedves fogadta-
tás után az ünnepi megnyitóval elkezdő-

dött a verseny. A Ceglédi Táncsics Mihály Ál-
talános Iskola tanulói előadásában gyönyörű 
népdalokat hallottunk és néptáncot láttunk. 
Ezután a zsűri bemutatására került sor, akik 
három helyszínen hallgatták meg és értékel-
ték a versenyzőket.
 Először a 7. osztályos tanulóink mérették 
meg magukat, majd a verseny végén az 5. és a 6. 
osztályosok mutatták be produkciójukat, nagy 
sikerrel. Hamarosan sor került az eredményhir-
detésre, amit nagy izgalommal vártunk.
 Szóló kategóriában Antal Alexandra és 
Pintér Zseraldin 6.z osztályos tanulók ezüst 

minősítést kaptak. Berta Barbara 7.z/a és 
Garics Laura 7.z/b osztályos tanulók énekét is 
ezüst minősítéssel díjazta a zsűri.
 Csoportos kategóriában az 5.z osztály 
képviselői – Bácskai Csenge, Balázs Barbara, 
Barta Laura, Béki Bettina, Benedek Vivien, Ka
lina Blanka, Kári Nikolett, Ördög Bianka, Sá
fár Angéla, Szabó Blanka, Szomora Tünde és 
Tamási Kiara Zoé – ezüst minősítéssel tértek 
haza.
 A 6.z osztály képviselői – Antal Alexandra, 
Baráth Fanni Flóra, Gulácsi Kornélia Liza, Hor
váth Zsófia, Kun Vivien, Nagy Csenge, Pintér 
Zseraldin, Rézmüves Adrienn, Somogyi Niko
lett és Szegfalvi Kata – a zsűri döntse alapján 
arany minősítést kaptak.
 Felkészítő tanáruk: Dudinszky Gézáné.  
 Köszönjük a kollégák és a szülők támoga-
tását! A versenyzőknek szeretettel gratulá-
lunk és további sikert kívánunk!

Dudinszky Gézáné, tanár
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Március 22-én rendeztük 
meg a felső tagozatosok is-
kolai népdalversenyét.

Ebben a tanévben immár 18. alkalommal rendezte meg a Har-
mónia Zeneiskola  házi fesztiválját, a Kamarazenei feszti-
vált. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy  megéreztesse a 
növendékekkel az együttmuzsikálás örömét, éppen ezért ke-
rült sor március 10-én délután a családias hangulatú prog-
ramra. 15 műsorszámban közel 40 fellépő mutatta meg fel-
készültségét a zsúfolásig megtelt hangversenyteremben.

„Csak tiszta forrásból!”  
Bartók: Cantata profana

Kamarazenei fesztivál a 
Harmónia Zeneiskolában

A rendezvényt az 5.z és a 6.z osztályos 
lányok leánykarikázója nyitotta meg. 
Felkészítő tanáruk Földesi Éva volt.

 A verseny a normál tagozatosok műsor-
számaival kezdődött, majd a zenei osztályok 
szólistái és csoportjai mutatták be a szebb-
nél szebb népdalokat.
 A népdalversenyt Balázsné Varga Gizel
la tanárnő vezette le, egyenként szólítva a 
résztvevőket. Több mint száz tanuló szere-
pelt a rendezvényen, műsoruk változatos 
volt, igényes produkciók születtek, megne-
hezítve ezzel a zsűri munkáját. A zsűri elnöke 
Némethné Fetter Judit, tagjai: Jódy Adrianna 
igazgatóhelyettes, Kissné Dobos Ildikó és Föl-
desi Éva.  

 A megmérettetésen  normál tagoza-
ton első helyezést ért el Lakatos Dominika 
(6.a), második helyezést kapott Bartha Atti
la (5.b).
 Csoportos kategóriában az első helyen 
végzett Lakatos Dominika (6.a) és Povázson 
Ramóna (6.a), második lett a 6.b osztály cso-
portja.
 A zenei osztályosok közül szóló kategóri-
ában 5-6. osztályos korcsoportban első lett 
Antal Alexandra (6.z) és Horváth András (6.z), 
második helyezést kapott Gulácsi Kornélia 
Liza (6.z) és Szegfalvi Kata (6.z), harmadik he-
lyezést ért el Kalina Blanka (5.z) és Kálmán Lil
la (5.z). 
 7-8. évfolyam: első helyezést ért el  Ber
ta Barbara (7.z/a), második helyezést ka-
pott Pap Tünde (8.z), harmadik helyezett lett 
Garics Laura (7.z/a).
 Kiscsoportos kategóriában első lett Antal 
Alexandra (5.z), Berta Barbara (7.z/a), Garics 
Laura (7.z/b). 

 Megosztott második helyet kapott Kál-
mán Lilla (5.z), Benedek Vivien (5.z), Szomora 
Tünde (5.z), 
 Gulácsi Kornélia Liza (6.z), Horváth And-
rás (6.z).
 Harmadik helyezettek: Antal Alexandra 
(6.z), Maczó Mercédesz (6.z), Somogyi Niko-
lett (6.z), Kalina Blanka (5.z), Kálmán Lilla (5.z)
 Nagycsoportos kategóriában első lett az 
5.z és a 6.z osztály csoportja. Második helyen 
végzett a 7.z/b osztály csoportja, harmadik 
lett a a 7.z/a osztálycsoportja. 
 A zsűri különdíját ebben a tanévben Antal 
Alexandra (6.z) kapta. Közönségdíjban is ré-
szesült Antal Alexandra (6.z) és az 5. z osztály.
 Felkészítő tanárok Toldiné Horváth Sarolta, 
és Dudinszky Gézáné.
 Köszönjük Balázsné Varga Gizella, Farkas 
Edit, Czinegéné Mezei Andrea és Ortutay Gizel
la segítségét!
 A résztvevőknek szeretettel gratulálunk!

Dudinszky Gézáné

H árom tagú zsűri véleményezte, érté-
kelte a produkciókat. Tagjai között 
köszönthettük iskolánk szolfézsta-

nárát, Szmutkó Kornéliát, Szeitzné Tóth Erzsé
betet, a Vecsési Zeneiskola csellótanárát, va-
lamint – a zsűri elnökeként – Szabó Ferenc 
trombitatanárt, a Nagykátai Zeneiskola ze-
nekarvezetőjét. 
 A fesztivál legszínesebb, legmutatósabb 
produkcióit elvittük Gyálra, az évente meg-
rendezésre kerülő Kamarazenei Találko-
zóra, ahol a fellépők nagy-nagy sikerrel és 
legfőképp örömmel muzsikáltak. Minden 
fellépőnek szívből gratulálunk, a felkészí-

tő tanároknak pedig köszönjük az igényes, 
szép munkát!
 Házi rendezvényünkön a zsűri dönté-
se alapján a következő díjazások születtek: 
Duó kategóriában Kiemelt nívódíj:  Piricz Bar
na–GyöngyössySzabó Viktor Gábor (zon go ra-
négykezes, Diabelli: F-dúr Szonatina – I. tétel) 
Zsűri különdíja: Hofbauer Kinga–FazekasSzűcs 
Ágnes (zongoranégykezes, Dia belli: Alleg-
retto). 
 Trió kategóriában Kiemelt nívódíj: Ko
vács Domonkos Vilmos–Gergely Benjámin–Ta
kács Péter (klarinét, német gyerekdal, Beetho
ven: Örömóda, The little brown Jug: angol 

dal). Zsűri külön-
díja: Makra Máté, 
Svanyova Adrián, Lu
kács Tímea (jazz-gi-
tár, Sweet Home 
Ala bama). 
 Zsűri különdíja: 
Báthori Béla (ének).
 Kvartett kategóriában
Kiemelt nívódíj: Gergely Dávid (trombi-
ta)– Gergely Dóra (zongora) – Gergely Dániel 
(basszusgitár) – Svanyova Nikolasz (ütő) Elő-
adták: Telemann: Menüett. 
 Zsűri különdíja: Gergely Dávid (trombi-
ta)– Ledniczki Bence Levente – Ondrik Veroni
ka (zongora) – Svanyova Nikolasz (ütő). Elő-
adták: Juan Tizol: Caravan. 
 Közönségdíjat kaptak: Kovács Kornél Au
rél (zongora)– Muszka Orsolya – Muszka Dá
vid (hegedű)– Gergely Dániel (basszusgitár) 

– Svanyova Nikolasz (ütő). Előadták: Tonci 
Huljic: Horvát rapszódia. 
 Vándorkupa: Muszka Orsolya, Muszka Dá
vid, Kovács Kornél Aurél. 

Hofbauer-Mezei Márta
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Örömmel értesítjük önöket, hogy az előző évekhez hasonlóan 2016 
nyarán is lehetőségünk van az arra jogosultak gyermekei számára in-
gyenes nyári étkeztetés biztosítására (kizárólag meleg étel igénybe-
vételére). Az étkezést 18 éves korig igényelhetik gyermekeiknek.

Idén is lesz  
nyári napközi  
a gyerekeknek

A Harmónia Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola 
várja jelentkezőit a 2016-
2017-es tanévre. Választ-
ható tanszakok: furulya, 
fuvola, gitár, hegedű, jazz-
gitár, klarinét, magánének, 
trombita, ütőhangszer, zongora.
 Beiratkozás elengedhetetlen feltétele a 
jelentkezési lap kitöltése. A dokumentum 
letölthető a zeneiskola honlapjáról (www.
harmonia-zeneiskola.hu) illetve átvehető a 
zeneiskola titkárságán.
 A lap kitöltését követően a jelentkezőnek 
felvételi meghallgatáson kell megjelennie 
május 9-én vagy 10-én délután 15 és 18 óra 
között. Pótfelvételi esetén május 19-én 15 
órától 18 óráig várják a felvételizőket. A fel-
vételi meghallgatásra a zeneiskola épületé-
ben kerül sor (Üllő, Pesti út 53.).
 A felvételiről és a további teendőkről le-
vélben kapnak tájékoztatást a jelentkezők.
 Érdeklődni lehet telefonon: 29/320-
924, személyesen a zeneiskolában vagy a 
titkarno@harmonia-zeneiskola.hu e-mail 
címen. nfo

Szeretettel meghívjuk a tisztelt szülőket az 
üllői nevelési tanácsadó tagintézmény által 
szervezett szakmai napra.
 Program: 12 óra 30 A nyugtalan gyermek 

– Obonya Hajnalka pszichológus  előadása. 
12 óra 45 Motivált pedagógus? – Nagy Márta 
katechetikai szakértő, a Református Pedagó-
giai Intézet munkatársának előadása. 13 óra 
15 Szironta együttes Dallamos csengettyűk 
című műsora. 13 óra 45-től 14 óráig szünet. 
14 óra Hallássérültek és beszédük fejlődése 
– Csabai Barbara logopédus előadása. 14 óra 
15 „Az alulteljesítő tehetség – Béki Zsuzsa fej-
lesztőpedagógus, mozgásterapeuta előadá-
sa. 14 óra 30-tól 14 óra 40-ig A nyelvlökéses 
nyelés kérdésköre – Kérészné Perényi Krisztina 
logopédus előadása.
 Helyszín: Kiss Sándor Művelődési Ház – 
Üllő, Gyömrői út 24.
 Időpont: 2016. április 21. 12. 30 órától kb. 
15.15 óráig
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

József Éva, tagintézmény-igazgató

Szakmai nap 
szülőknek   

Az étkezés mellett idén is igénybe ve-
hetik a nyári napközit is, 7-12 éves 
korig.

 Ezt a lehetőséget Üllő Város Önkormány-
zata, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
a Humán Szolgáltató Központ szervezésé-
ben biztosítjuk a gyerekeknek.
 A nyári napközi az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskolában (Üllő, Malom u. 1.) fog mű-
ködni, színes programokkal a gyermekek 
számára. (kézműves- és táncfoglalkozások, 
foci, filmvetítés, kirándulások, stb.)
 A napközit június 27-től augusztus 12-ig, 8 
és 16 óra között lehet igénybe venni. A nap-
közi házirendjét a jelentkezőknek el kell fo-
gadniuk, és kérjük, hogy a gyermekek a szer-
vezett programokban vegyenek részt, mivel 
felügyeletüket csak így tudjuk teljes körűen 
biztosítani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a há-
zirend megszegése a napköziből való kizá-
rást vonhatja maga után.
 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy bár a nap-
közi hét héten keresztül elérhető, összessé-
gében öt hétnél több időt nem vehetnek 
igénybe a gyermekeik számára. A család ál-
tal szervezett programokra figyelemmel, ezt 
az öt hetet bontásban is igénybe lehet venni.
 Az étkezést minden jelentkezőnek bizto-
sítjuk az egész időszakra.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy az intéz-
mény adatszolgáltatási kötelezettsége tel-
jesítéséhez, valamint a gyermekek esetleges 
egészségügyi ellátásához a gyermekek TAJ- 
számára szükség van, ezért kérjük ezt szíves-
kedjenek minden esetben a jelentkezési la-
pon feltüntetni.
 Aki a napközire nem, csak az étkezésre 
tart igényt, az a napközisekkel együtt, cso-
portosan tudja az étkezést igénybe ven-
ni, ezért kérjük, hogy a napközi helyszínére 
menjen minden nap 11. órára. A napközisek 
számára az ebéden kívül tízórait és uzsonnát 
is biztosítunk. Aki az ebédet el szeretné vinni, 
az ételhordót hozzon magával.
 Akinek rászorultsági alapon az ingyenes 
étkeztetés nem jár, annak is van lehetősége 

a nyári napközi igénybe vételére. Számukra a 
nyári napközi szintén ingyenes, de az étkezé-
sért előre láthatólag napi 420 forintot kell fi-
zetniük.
 Mivel a nyári napközi megszervezése, a 
biztosított programok és az étkezés miatt 
pontos létszámadatokat kíván, ezért kérjük, 
hogy a beiratkozási lapot kitöltve adják le az 
Üllői Humán Szolgáltató Központban (HSZK) 
az igénybe vétel előtt legalább egy hét-
tel. Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag a 
HSZK-ban leadott jelentkezéseket tudjuk fi-
gyelembe venni! Beiratkozási lap felvehető a 
Humán Szolgáltató Központban (Üllő, Ócsai 
út 8.).
 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a 
gyermek jelzés nélkül két egymás után kö-
vetkező napon nem jelenik meg, az ingye-
nes étkezést rászorultsági sorrendben más-
nak biztosítjuk.
 Amennyiben a meleg étkezést gyermeke 
nem veszi igénybe, a nyári étkezés más for-
mában nem jár!
 Ingyenes étkezésre az jogosult, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, kedvezményesen az étkezhet, aki 
az önkormányzat határozata alapján ked-
vezményre jogosult. Kedvezményesen ét-
kezhetnek az olyan családok gyermekei is, 
ahol három, vagy több kiskorú gyermeket 
nevelnek.
 További információ: Czvikli Annamária, tel.: 
06-30/746-95-10. Gazsi Csaba, igazgató

Májusban  
várják az új  
növendékeket
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Mi lesz veled Üllő SE?
Lapzártakor az Üllő SE hat tava-
szi labdarúgó-mérkőzésen volt 
túl. A téli szünetben kieső he-
lyen, a tabella alján szerényke-
dett a csapat. A feltámadást ta-
vaszra várták, de eddig nem jött 
el, pedig már húsvét is elmúlt.

A 15. fordulóban győzelemmel bú-
csúztak az óévtől az üllői labdarúgók, 
ezért reménykedve vártuk a tavaszt, 

azzal együtt pedig a feltámadást, amelyre 
igencsak szüksége lenne a csapatnak – fel-
téve, hogy jövőre is a megyei első osztály-
ban szeretnék rúgni a bőrt. Eddig azonban 
a focistáknak nem sikerült az a bravúr, ami 
Jézusnak húsvétkor igen – a feltámadásra 
gondolunk –, a tavaszi fordulók során egy 
döntetlen és öt vereség a zöld-fehér mezes 
gárda mérlege. Eközben mindössze három 
gólt szerezett, ellenben tizennégyet kapottt 
az alakulat. 
 Decemberben két ponttal előzte meg 
Üllőt az akkor utolsó előtti helyen álló 
Nagykáta, mostanra a vörös mezes csa-
pat egy helyet előrelépett, időközben pe-

dig Üllőről is elrabolta a három pontot. Elő-
nyük ezáltal tizenegy pontra hízott Üllővel 
szemben. Felmerül a kérdés: hogyan lehet 
kiharcolni a bennmaradást, ha még a ki-
esés ellen küzdő együttesek is három pont-
tal távoznak az üllői sporttelepről?
 Húsvét hosszú hétvégéjén Taksony gár-
dája érkezett Üllőre. A horgászok körében 
is népszerű településről – több üllői pecás 
kedvelt horgászhelye Taksony – az üllői lab-
darúgóknak vélhetően nem a vízparti nyu-
galom jut majd eszükbe, mikor felidézik a 
Duna-menti nagyközséghez fűződő emlé-
keiket. Sokkal inkább az négy gól, amelye-
ket a taksonyiak lőttek a hazai kapuba. A 
négy vendéggólra nem érkezett üllői válasz, 
így a Taksony SE sima győzelemmel térhe-
tett haza.

 A 21. fordulóban Törökbálint vendégeske-
dett Üllőn. A kiesés elkerüléséért küzdő csa-
pat elleni végeredményt illetően joggal volt 
bizakodó a lelátón megjelent maréknyi szur-
koló. A mérkőzésen aztán, ha nyögvenye-
lősen is, de kiszenvedte a győzelmet a ven-
dég együttes. A mérkőzést kilenc játékossal 
befejező Üllő ezt a lehetőséget is elszalasz-
totta, Törökbálint is három ponttal távozott.
 E sorok írásakor még kilenc mérkőzés van 
hátra a bajnokságból, Üllő pedig 15 pontra 
van a bennmaradást érő 12. helytől. Török-
bálint egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, a 
csapat győzelme esetén 18 pont is lehet a kü-
lönbség. Elnézve a jelenlegi teljesítményt, ek-
kora hátrányt talán már csak egy kockás füzet 
lapjain lehet ledolgozni, a gyepen egyre ke-
vésbé tűnik életszerűnek, hogy sikerül. varga

Üllő SE–Nagykáta 0-2, CSO-KI Sport–
Üllő SE 1-1, Üllő SE-Vecsési FC 1-2,  Pi-
lisi LK-Legenda Sport–Üllő SE 3-0, Üllő 
SE-Taksony SE 0-4, Üllő SE–Törökbálin-
ti TC 1-2.

Mérkőzések

Ù

Vecsés-Győr kézilabda  
NBI/B férfiak
Április 17.
16 óra ifjúsági
18 óra felnőtt

Kastélydomb-Magldói TC
Április 25. 20 óra 30
Futsal NBII, férfi

Vecsés-Várpalota  
kézilabda NBI/B férfiak
Május 1.
16 óra ifjúsági
18 óra felnőtt

Vecsés-Veszprém
Május 14. 16 óra
U23 kézilabda

Programok a városi 
sportcsarnokban

Pest megyei labdarúgó-bajnokság I. osztály
H Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P

1. Dabas-Gyón FC 21 18 3 0 55 15 40 57
2. Vecsési FC 21 1 6 32 59 15 44 51
3. Taksony SE 21 11 3 7 39 23 16 36
4. CSO-KI Sport 21 11 2 8 35 33 23 5
5. Viadukt SE-Biatorbágy 21 10 2 9 33 35 -2 32
6. Pilisi LK-Legenda Sport 21 9 5 7 44 32 12 32
7. Tököl VSK 20 10 1 9 43 26 17 31
8. Gödöllői SK 21 9 4 8 20 21 -1 31
9. Nagykőrösi Kinizsi FC 21 8 5 8 34 34 0 29

10. Maglódi TC 21 8 4 9 24 26 -2 28
11. Halásztelek FC 21 7 3 11 23 39 -16 24
12. Törökbálinti TC 20 6 5 9 28 47 -19 23
13. Tura VSK 21 6 4 11 30 44 -14 22
14. Nagykáta SE 21 6 11 4 28 50 -22 19
15. Veresegyház VSK 21 5 3 13 21 39 -18 18
16. Üllő SE 21 2 2 17 15 52 -37 8

Dienes András, az Üllői Sport és 
Szabadidő Kft. igazgatója, 10 
éve üzemelteti a városi sport-
csarnokot. Ez idő alatt nem csak 
a helyi sport- és közösségi élet 
alakításáért tett sokat. A me-
gyei labdarúgásért végzett ál-
dásos tevékenységéért a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Pest 
Megyei Igazgatósága Pest me-
gye labdarúgásáért érdem-
éremmel tüntette ki. 
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Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban
Aprók tánca óvodás csoportoknak  kedden 
17 óra 15-től. Vezeti: Petneházy Kata táncmű-
vészeti főiskolát végzett nép táncpedagógus. 
Hagyományos énekes-táncos népi gyermek-
játékok, néptáncalapok. 
 Gyermekjóga kisgyerekeknek szerdán 16 
órakor, kisgyerekeknek és szülőknek csütör-
tökön 17 órakor. Vezeti Bartal Jana nemzet-
közi gyermekjóga-oktató.
 Gerinctorna minden korosztálynak hét-
főn és szerdán 18 és 19 órakor. Gerinccel kap-
csolatos és egyéb mozgásszervi betegségek 
megelőzése, a létező problémák tüneteinek 
enyhítése; orvosi javaslat nélkül is. Vezeti: dr. 
Ablonczyné Kelemen Erika.
 „Ringató” zenei nevelés a legkisebbeknek 
is (1/2-től 3 éves korig) hétfőn 9 óra 30-tól. A 
foglalkozás vezetője: Czapári Zsuzsanna.
 A Baba-Mama Klub szervezésében a Rin-
gató után április 18-án beszélgetés és tapasz-
talatcsere a mosható pelenkáról, május 2-án 
anyák napja program: babatappancs meg-
örökítése só-liszt gyurmában, fotózkodás a 
babával. ÜKK

Zenés Nyári Esték

Ünnepi koncertet ad az Üllői Közös-
ségi Központban május 7-én 17 órától 
a világhírű Rajkó Zenekar az elhunyt 
alapítómestere, Farkas Gyula emléké-
re. Közreműködik Szász Kati operett- 
és nótaénekes, a Memory Interoperett 
primadonnája. A zenekar szólistája 
Szomora Zsolt, a mester unokája.
 A Rajkó Zenekar 60 éves történetét em-
lékkiállítás mutatja be az érdeklődőknek.
 Belépőjegy: 1300 Ft, elővételben 1000 Ft
 Társszervező: Üllő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat nfo

Világhírű  
zenészek az ÜKK-ban

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapánk, 
nagypapánk, dédink, Bartha János te-
metésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, utolsó útjára elkísérték 
és mély fájdalmunkban őszinte részvét-
tel osztoztak.
 Külön köszönet Tündikének és Gá-
bornak, az Alfa-Wic 95. temetkezési vál-
lalat dolgozóinak kegyeletteljes munká-
jukért.    Gyászoló család

Családommal és Testvéremmel együtt 
fájó szívvel köszönöm meg mindazok-
nak, akik apukámat, Bedécs Lászlót 
utolsó útjára elkísérték és sírjára koszo-
rút virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönetünket fejezzük ki 
Tündének és Gábornak, a mindenre ki-
terjedő figyelmességükért és segítségü-
kért, valamint az AGITEM 95. Kft. min-
den dolgozójának. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Plen air  
festészet Üllőn !

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

A hagyományos üllői nagyrendezvény az 
idén május 28-án, szombaton kerül meg-
rendezésre. További részletek a progra-
mokról és a versenyre való jelentkezésről 
az Üllői Hírmondó májusi számában és a 
város honlapján olvashatók.  nfo

Május 21-én szombaton, plein air festészeti 
versenyt tartunk Üllő város területén.
 Minden résztvevőnek magának kell gon-
doskodnia az eszközeiről.
 A verseny szombat reggel fél 10-kor kez-
dődik. Ekkor találkozunk minden résztvevő-
vel a Városházánál, a szökőkútnál, ahol min-
denkit regisztrálunk. 10 órától indul a festés. 
 Mindenki azt a részletet festheti meg Üllő 
város közterületén, amelyiket akarja. Lehet 
ez utcarészlet, valamelyik középület, park-
részlet, stb. Az elkészült alkotásokat délután 
16 óráig kell leadni a szökőkútnál.
 A verseny nyerteseit az Oktatási Közmű-
velődési Sport és Ifjúsági Bizottság, az Ül-
lői Kulturális Központ, a Kiss Sándor Műve-
lődési Ház és az Üllői Mecénás és Művész 
Klub közösen díjazza. A beérkezett művek-
ből kiállítást rendezünk az ÜKK-ban. Az ered-
ményhirdetés a kiállítás megnyitóján lesz. Je-
lentkezés: ÜKK (Városháza), 320-011/128, 
ukk@üllo.hu.

A városközpontban újra megrendezzük 
a népszerű sorozatot. A Zenés Nyári Esték 
szabadtéri koncertjei június 10-től szep-
tember 2-ig, minden második pénteken 
lesznek 19 órai kezdettel. További részletek 
az Üllői Hírmondó következő számaiban és 
a város honlapján.  ÜKK

Csülökfesztivál  
és gyermeknap

Ovis-gála

Virágkötészet  
és kiállítás

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával – a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével – rászoruló családokat 
támogat.
 Várjuk önt április 18-án, 9-13 óra között, 
a Kiss Sándor Művelődési Házban. (Üllő, 
Gyömrői út 24.) VÉ

Virágkötészeti bemutató és kiállítás lesz az 
Üllői Közösségi Központban (Templom tér 3.) 
május 6-án, 17 órától. 
 A kiállítást megnyitja Hajnal Sándor, a Ma-
gyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatója. 
 A bemutatót követően igény szerint vi-
rágkötő kézműves-foglalkozás is lesz, amely-
re május 3-ig lehet jelentkezni a 29/320-
011/128 telefonszámon és az ukk@ullo.hu 
e-mail címen.  
 A kiállítás megtekinthető május 7-ig. ÜKK

Május 7-én ismét megrendezik az Ovis-gálát 
a városközpontban. A rendezvény délelőtt 9 
órakor kezdődik az óvodák bemutatkozó ki-
állításával, kézműves-foglalkozásokkal, vi-
rágkötészeti bemutatóval és kiállítással. 
 Az ünnepélyes megnyitóra 10 órakor ke-
rül sor. Beszédet mond Kissné Szabó Kata-
lin polgármester, majd a Bóbita, a Csicsergő, 
a Gyöngyvirág, a Napraforgó és a Pitypang 
óvoda bemutatkozó műsorát nézhetik meg 
az érdeklődők. Az eseményen fellép a Kiss 
Kata Zenekar.  nfo
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Költészet Napi megemlékezés
Április 10. 17 óra
Szeretettel dalok és gondolatok 
– Szvorák Katalin Kossuth-díjas 
népdalénekes és Kudlik Júlia tv-
bemondó közös műsora.
Üllői Kulturális Központ

Árpád-napok
Április 19-22. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Harmónia Zeneiskola tanári 
hangversenye
Április 21. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Nyugdíjas bál
Április 23. 19 óra
Szervező: Zrínyi Ilona  
nyugdíjas klub.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Növendékhangverseny 1.
Április 25. 17 óra   
Harmónia Zeneiskola programja.
Üllői Kulturális Központ

Városi programok
Mackó-kiállítás
Április 26. 10 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
        
Irodalmi teázó
Április 26. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Növendékhangverseny 2.
Április 26. 17 óra   
Fellépnek a Harmónia  
Zeneiskola növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Zenés néprajzi  
barangolás
Április 27. 9 óra, 10 óra, 11 óra 
Vezeti: Majorosi Marianna.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Növendékhangverseny 3.
Április 27. 17 óra   
Fellépnek a Harmónia  
Zeneiskola növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Filmklub
Április 28. 18 óra   
Üllői Kulturális Központ

Anyák napi 
ajándékkészítés
Április 29. 13 óra
Az Üllői Humán Szolgáltató  
Központ rendezvénye.  
Üllői Kulturális Központ  

Majális
Április 30. 14 órától
Városközpont

Dia délután
Május 3. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Tücsökhangverseny
Május 5. 17 óra
Fellépnek a Harmónia  
Zeneiskola növendékei.  
Üllői Kulturális Központ

Virágkötészeti 
bemutató és kiállítás
Május 6. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Ovis-gála  
Május 7. 9 óra
Városközpont

Rajkó zenekar 
koncert és kiállítás
Május 7. 17 óra   
Farkas Gyula emlékére.
Üllői Kulturális Központ

Író-olvasó roadshow
Május 10. 18 óra
Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Nyugdíjasbál   
Május 14. 19 óra    
Szervező: Napsugár 
nyugdíjasklub.
Kiss Sándor  Művelődési Ház

Pünkösdi játszóház
Május 15. 15 óra   
Helytörténeti Gyűjtemény

Pünkösdi 
batyus táncház
Május 15. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Hirdetés
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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: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Spártai erőmérő  
a havasokban
Szinte el sem kezdődött még az év, de csapatunk már 
másodjára bújt bele a futócipőjébe és robbantotta 
fel a rajtvonalat a többi fanatikus futóversenyzővel. 

P ersze, ha már futóverseny 
és január, akkor legyen stí-
lusosan a Magas-Tátra és a 

lengyel havasok. Mindkét eset-
ben a rajtpisztoly eldördülé-
se után rá kellett jönnünk, hogy 
nem lesz ez egy fáklyás menet a 
számunkra. Szlovákiában a mí-
nusz 17 fokkal, Lengyelország-
ban pedig az 50 centiméteres 
hóval kellett megküzdenünk. 
A Spartan Race szlovákiai futó-
versenyt a rettenetes hideg, a 
nagy szintkülönbségek és az öt-
letes, erőtpróbáló akadályok ne-
hezítették, míg Lengyelország-
ban a 13 kilométer hosszúságú 
távval, egy végeláthatatlan sífu-
tópályával, és ha lehet, még na-
gyobb erőt és állóképességet 
kívánó akadályokkal tűzdelt ver-
sennyel néztünk szembe. Csapa-
tunk, a Power Runners Srd-team 
4-5 taggal képviseltette magát a 
téli futóversenyeken. Mivel ilyen 
korai versenyeket vállaltunk be, 
ezért már jóval előbb el kellett 
kezdeni a felkészüléseinket is, 
ami ebben az esetben sok krea-
tivitást igényelt. Sajnos a fogcsi-
korgató hidegre és a nagy hóten-
gerre nem tudtunk kellőképpen 
felkészülni, de az akadályok már 
ismerősek voltak a tavalyi verse-
nyekből.

 Újra találkoztunk szögesdrót-
tal kúszás közben, függeszkedé-
sek és mászások különböző faj-
tájával, illetve volt még néhány 
ügyességi próba, célba dobás, 
egyensúlyozás fagerendán, sőt, 
még az agyunkat is megmoz-
gattuk egy memóriateszt ere-
jéig. Persze ha ezeket az akadá-
lyokat sikertelenül teljesítettük, 
jöttek a büntetések, amik job-
ban lemerítették az erőtartalé-
kainkat, mint a feladatok leküz-
dése. Mikor tavaly beneveztünk 
a versenysorozatra, jó szóra-
kozásnak, hobbinak fogtuk fel. 
Mára a szórakozás része meg-
maradt, de a hobbi része átala-
kult egy életformává, amit az 
egyre komolyabb, nehezebb 
feladatok, versenyek inspirál-
nak. A csapat minden tagja na-
gyon komoly elszántsággal vár-
ja a startpisztoly eldördülését 
minden egyes rajtvonalnál, és 
egy hatalmas mosollyal ugor-
juk át a célvonalat egy-egy ilyen 
őrült megpróbáltatás befejezé-
sekor. Következő versenyünkkel 
feltesszük a koronát erre a télre! 
Legközelebb Donovaly-ban né-
zünk farkasszemet a hegycsú-
csokkal és egy 22 kilométeres 
Spartan Race havas futammal. 
Nincs is addig más feladatunk, 

„csak” edzeni, futni és még töb-
bet edzeni, még többet futni.
 Köszönjük a támogatást Üllő 
és Gyál önkormányzatai veze-
tőségének, a STIHL Üllőnek, az 
Annzol Soft Kft.-nek és az üllői 
Sarki gyros-bárnak. Tóth Gábor
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Itt a tavaszi nagytakarítás ideje!
Frissítse fel otthonát!

Segítünk benne!

Egy felmosószett ára  
2016. április 15 és május 6. között

444  Ft 
Csak 

ezen hirdetés 
felmutatásával 

érvényes a kedvez-
ményes ár! 

TAVASZI TAKARÍTÁSI AKCIÓ!

Takarék
Több minT bank

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, 
Cegléd bercel, Csömör, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, 
Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Pánd, Pécel, Pilis, 
Sülysáp, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószentmárton, Törtel, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 
A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. 
A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat-
kockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás meg-
kötése vagy megléte szükséges.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Pátria Takarékszövetkezet 
fiókjaiban vagy a honlapunkon (www.patriatakarek.hu) közzétett dokumentumok ból 
és Hirdetményből. További információért forduljon munkatársainkhoz, vagy ke resse 
fel a www.csok.takarek.hu honlapot.

Ha Önnek is a legjobbkor jött a CSOK, és úgy döntött, hogy belevág a 
családi otthonteremtésbe, válassza a CSOK mellé igényelhető Takarék 
10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt, és az induló díjked-
vezmények mellett a CSOK igénylésében is a segítségére leszünk.
Kérjen személyes tájékoztatást a 
legközelebbi Takarékban! otthonteremto.takarek.hu

CSOK-hoz igényelhető Takarék 10+10
Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

THM: 3,13-3,22%

Most a ház is nagyobb lehet,
nem csak a család

Bővebb informacio: +36 70 370 7924

Lakástextil
Méteráru, rövidáru

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655

Lakástextil hatalmas választékban.
Karnisozás, függönyözés, 
ruhaszerviz, szalagfüggöny, 
reluxa, napellenző méretre vágva 
és szerelve.

Barátságos 
kiszolgálás. 

Látogasson el!

Volán-buszbérletet
értékesítő hely.
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