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Üllői
Ösztöndíj

Üllő önkormányzata fontos-
nak tartja a helyi fiatalok 
támogatását, ezért idén is 

tanulmányi ösztöndíjpályá-
zatot írnak ki a 9. vagy ma-

gasabb osztályt végzett nap-
pali tagozatos tanulók és a 
felsőoktatási intézmények 

nappali tagozatos hallgatói 
számára. 

Részletek a 3. oldalon

  

Tizenegyedszer rendezték meg 
az Üllői Csülökfesztivált. A fő-
zőverseny csapatai nem csak 
a csülkös ételeket készítet-
ték nagy gondossággal, voltak, 
akik a külcsínre is sokat adtak. 
A Humán Szolgáltató Központ 
csapata (képünkön) öltözetével 
és díszítésével egyaránt kitűnt 
a többiek közül.

Képriport a 2. oldalon

Mamák  
és babák  

figyelmébe

Üllő SE
beszámolója  

oldal oldal7 13

CsülökfesztiválÙ



2 ÜllőiKözösség

Május 28-án tizenegyedik alkalommal ren-
dezték meg az Üllői Csülökfesztivált. A fő-
zőversenyre 28 csapat nevezett, az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is díjazta a zsűri az 
elkészült ételeket, a főzőhely díszítését, vala-
mint különdíjakat is kiosztottak. 
 A fesztivál keretében rendezték meg az 
üllői gyereknapot is, a legkisebbeket számos 
program várta egész nap a helyszínen. 
 A programokat a Jerry Lee Lewis Emlék-
zenekar fergeteges koncertje zárta. 
 A főzőverseny legjobbjai: 1. Bóbita Óvoda, 
2. Üllő-Vasad Vadásztársaság első csapata, 3. 
Üstökös Endbár. 
 Főzőhelyek díszítése: 1. Bóbita Óvoda, 2. 
Üllői Humán Szolgáltató Központ, 3. Roma 
Önkormányzat. 
 A vándorkupát a Bóbita Óvoda nyerte. 
 Különdíjat nyert az Üllői Rendőrőrs csa-
pata, az Üllői Mecénás Művészeti Klub, Pénz-
mágusok, Üllő-Vasad Vadásztársaság máso-
dik csapata.

Mindent vitt a 
Bóbita Óvoda

Kissné Szabó Katalin nyitotta  
meg a fesztivált

Kántor József, a képviselők  
csapatának szakácsa

Népi játékok színesítették a programot

Petrus Márta (középen)  
bemutatta új könyvét

Idén is sláger volt az arcfestés

A Bóbita Óvoda főzősátra volt a legszebb

Vidám gyermeknap

Örömmámorban a győztesek

Kézzel nyújtott rétest készít  
a Bóbita-ovi csapata

Szomora Zsolt és neje idén  
is figyelt a részletekre

xxx
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A szervező ipartestület csapata Lángolt a zongora a Jerry Lee Lewis 
emlékkoncerten
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3Üllői Közösség

Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki:
•  9. vagy magasabb osztályt végzett nappali tagoza-

tos középiskolai tanuló,
•  felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 

hallgatója.

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a
•  9. vagy magasabb osztályt végzett nappali 

tagozatos középiskolai tanuló, akinek az év végi 
tanulmányi átlageredménye legalább 4,8

•  felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallga-
tója, akinek az év végi tanulmányi

 átlageredménye legalább 4,5

A tanulmányi eredmény számításánál az év végi 
osztályzatok egyszerű számtani átlagát kell alapul 
venni két tizedes számjegyig számolva.
Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi 
vizsgát tett, és év végi tanulmányi eredménye alap-
ján nem csupán az érettségi átlaga alapján jogosult 
ösztöndíjra, úgy lehetőség van ez utóbbi figyelembe 
vételére a tanulmányi eredmény számításánál.

Az ösztöndíj havi összege
•  középfokú képzésben részt vevő ösztöndíjas esetén 

8 000 Ft
•  felsőfokú képzésben részt vevő ösztöndíjas esetén 

12 000 Ft

Amennyiben a költségvetésben elkülönített összeg 
– az eredményesen pályázók nagy száma miatt – 
nem nyújt fedezetet valamennyi jogosult ösztön-
díjára, akkor a képviselő-testület a tanulmányi 
átlageredmény alapján rangsorolja a pályázatokat.
Azonos tanulmányi átlageredmény esetén előnyt 
élvez az alacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel 
rendelkező pályázó, második szempontként előnyt 
élvez, aki az üllői Árpád fejedelem Általános Iskolá-
ban végezte az általános iskolai tanulmányait.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. július 15.

A pályázat benyújtható a polgármesteri 
hivatal hatósági irodáján.

A pályázathoz mellékelni kell:
•  a pályázó tanulmányi átlageredményéről szóló 

bizonyítvány fénymásolatát,
•  a pályázó általános iskolai bizonyítványának 

fénymásolatát,
•  a család 1 főre jutó jövedelmének megállapításá-

hoz szükséges igazolásokat.

A pályázat nyerteseit a polgármesteri hivatal értesíti 
postai úton a képviselő-testület döntésétől számí-
tott 8 munkanapon belül.

Tanulmányi 
ösztöndíj

Üllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

tanulmányi ösztöndíj 
elnyerésére, mely a 
2016–2017-es tanév 

szeptembertől júniusig 
terjedő időszakára szól.

Minden második pénteken  
19 órai kezdettel koncert

A koncerteken a részvétel ingyenes, ülőhelyet 
a színpad előtt korlátozott számban biztosí-
tunk. Helyfoglalási lehetőség a Zsálya Bisztró 
teraszán: 06-29/740-740.

ZENÉS NYÁRI ESTÉK

június 10.  
16 órától:  
III. Üllői 
Utcazenész 
Találkozó
 
19 órától:  
Shadows 
Rock

június 24.
After 
Dark
július 8. 
Indián 
Joe Blues 
Band

július 22.  
Kökény 
Attila augusztus 19. 

BlackBirds

augusztus 5. 
Rakonczai 
Imre

szeptember 2. 
Natour Grouppen & 
Dinoszaurusz Band

Üllő városközpont – szabadtéri színpad

Lángolt a zongora a Jerry Lee Lewis 
emlékkoncerten



4 ÜllőiKörkérdés

Az Üllőt átszelő főúton a nyári időszakban érez-
hetően megnő a forgalom. Mintha egyik napról a 
másikra hirtelen mindenki, akinek autója van, úgy 
határozna, hogy felgyorsítja az életét, mert neki 
mostantól gyorsabban kell odaérnie mindenhová.

Zavarja-e a megnöve-
kedett autóforgalom?

Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul 2016. június 29-én 9.00-17.00

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, cellulit-, fogyasztó masszás, ízületi kimozgatás, 
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, vagy  
elektroterápiás fizikoterápia, vagy vákuumos zsírbontó masszás.

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 
45 perc – 3500 Ft/alkalom

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

Bejelentkezés: Domokos János – 06-30/592-3125

10%
kedvezmény

a hirdetés 
felmutató- 

jának

Fűri Lászlóné

Móricz Ildikó

Bartal László és felesége Jana

Keve Brigitta

E nnek az az a eredménye, 
hogy a város közepén át-
hömpölygő autófolyam mi-

att nem csak a zaj lesz nagyobb, 
hanem a levegő is szennyezet-
tebb, pedig a felmérések szerint 
ebben a tekintetben az egész or-
szág a rossz helyzetben lévők él-
vonalába tartozik.

 A járókelőktől azt próbáltuk 
megtudakolni, ők vajon észreve-
szik-e, mi történik? Ha igen, za-
varja-e őket, netán úgy gondolják, 
hogy ez a felgyorsult életritmussal 
elkerülhetetlenül együtt járó, or-
vosolhatatlan változás?
 Fűri Lászlóné Monorról szár-
mazott át Üllőre már évtizedek-
kel ezelőtt – tudtuk meg tőle – és 
nem bánta meg a költözést, mert 
régóta otthonának érzi a várost. 
A növekvő gépkocsiforgalom-
mal  nehezen tud megbékélni. 
Amint fogalmazta, ami a város-
központban és a Gyömrői úton 
zajlik, azt a legjobban a „kegyet-
len” jelzővel lehetne leírni. Kü-
lönösen akkor dühös nagyon az 
autósokra, amikor azt látja, hogy 
minden kocsiban egyedül az úr-
vezető üldögél. Ilyenkor mindig 
felteszi az akadémiai kérdést: mi-
ért nem képesek összefogni né-
hányan és együtt menni a közös 
úti célok – munkahelyek, repülő-
tér, bevásárlóközpontok és egye-
bek – felé?
 Közösen el is morfondíroztunk 
ezen egy kis ideig, és Fűri Lászlóné 
abban találta meg az okot, hogy 
az emberek egyre bizalmatlanab-

bak egymás iránt. Ő maga is zár-
ja a kaput, kutyát tart. A bűnügyi 
hírekről értesülve lassan már azt is 
meggondolja az ember, hogy be-
engedheti-e az életébe a régi is-
merősöket, akikben, ki tudja, mi 
lakik valójában? – fogalmazta.
 Móricz Ildikó nem tartja kü-
lönösebben zavarónak a meg-
növekedett gépkocsiforgalmat, 
amit őszintén szólva nemigen 
vesz észre. Mintha mindig is ilyen 
lett volna – töprengett hangosan, 
hozzátéve, hogy biztonságosan 
tud átkelni egyik oldalról a má-
sikra, különösebb várakozási idő 
nélkül. Annak azonban nagyon 
örülne – tudtuk meg –, ha kerék-
párutak épülnének. Ha a helyiek 
kényelmesen és biztonságosab-
ban biciklizhetnének, talán na-
gyobb távolságokra is inkább két-
kerekűvel mennének, mint hogy 
autóba üljenek.
 Bartal Lászlót és szlovák anya-
nyelvű feleségét, Janát is meg-
szólítottuk, nagy szerencsénkre. 
Ritkán van alkalmunk hozzájuk 
hasonló kiegyensúlyozott, derűs 
emberekkel beszélgetni, belőlük 
pedig érezhetően olyan harmó-
nia áradt, ami minket is felderített 

egy kis időre. Megtudtuk tőlük, 
hogy öt és fél éve költöztek a vá-
rosba, és hogy nagyon szeretnek 
itt élni, mert Üllőn csupa barátsá-
gos, jószándékú emberrel hozza 
össze őket a jó sors. Olyanokkal, 
akik kedvesek, nyitottak, befoga-
dók – általuk pedig az egész vá-
ros légköre kellemessé válik.
 A gépkocsiforgalomról is vál-
tottunk azért pár szót, s eközben 
kiderült, hogy bizony ők is ész-
reveszik a felgyorsult ritmust, az 
autók növekvő számát. Megesik, 
hogy csak harmadik „nekifutás-
ra” tudnak kijutni az útra. Éppen 
ezért, ami autó nélkül megoldha-
tó, azt helyben inkább kerékpár-
ral – a gyerekeik rollerrel – telje-
sítik, de a legjobban gyalogolni, 
sétálni szeretnek.
 Keve Brigitta karján nővére 
kisfiával, Szászik Gergővel me-
sélte, hogy számukra a dübörgés, 
a zaj, a forgalom nagyon zavaró. A 
Petőfi utcában laknak és gyakran 
szinte ki sem tudnak jutni a főút-
ra a megnövekedett forgalomban. 
A kerékpáros-közlekedés is nehéz-
kes a városban – osztotta meg ve-
lünk –, ugyanis ahol járda sincs, ott 
ki kell kanyarodni az úttestre. De 
az sem ritkaság éppen, hogy a jár-
da rossz állapota miatt nem lehet 
kerékpárral ott közlekedni, arról 
nem is beszélve, hogy a járda első-
sorban a gyalogosoké. Így aztán 
nagyon örülne – mondta –, ha Ül-
lőn is épülnének kerékpárutak.

Molnár Anna
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Hirdetés

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

*2016. augusztus 31-ig befogadott piaci kamatozású 
ingatlancélú vagy szabad fel hasz nálású jelzáloghitel 
igénylése esetén, a PÁTRIA Takarék ügyletenként egy 
ingatlan érték becslési díját, a hitelszerződés közokiratba 
foglalásának teljes költségét 1 hiteles kiadmány erejéig, 
a befogadáshoz szükséges, a TakarNet rendszerből lekért hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz és földhivatali be-
jegyzés díját szintén egy ingatlant érintően átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek 
esetében nem számít fel hitel előkészítési díjat.
A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 
További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban 
munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató 
jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

PÁTRIA TOP Ingatlancélú Hitel

TAKAréK
Több MiNT bANK

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., 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, Üllő, Vasad, Vecsés

Bővebb információ: +36 70 370 7924

IGÉNYELJE NÁLUNK!

Ingatlan vásárlására, ingatlan építésére, 
korszerűsítésére, felújítására. 
értékbecslési-, hitel előkészítési
valamint közokiratba foglalási díj nélkül!*

Május6-án ismét rangos ese-
ménynek adott otthont az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola. 

Angol- 
verseny

T izenhetedik alkalommal rendeztük meg 
a térségi iskolák 1–8 évfolyamos tanulói 
számára az angol nyelvű vers és próza-

mondó versenyt. Idén 116 versenyző  nevezett 
be Albertirsáról, Ceglédről, Maglódról, Duna-
harasztiból. Farmosról, Gyömrőről, Nagykőrös-
ről, Jászkarajenőről, Bénye-Káváról, Vecsésről, 
Mo norról, Csömörről, Kakucsról és természe-
tesen Üllőről. Szentlőricről (Zala megye) is el-
fogadtunk egy nevezést, iskolánk egykori ta-
nulójától. A színvonalas versenyen tanulóink 
nagyszerű eredménnyel végeztek.
 1-2. évfolyam: 1. Hankó Gréta (Cegléd Vár-
konyi Ált. Isk, felkészítő tanára Górné Szóládi 
Sarolta). 2. Csige Mariann (2.a ÁFÁI Üllő, felké-
szítő tanára Pálmai Ildikó) 3. Gál Vanessa (Vár-
konyi Ált. Isk. Cegléd felkészítette: Górné Szólá-
di Sarolta) és Uller László (Vecsés Halmy Telepi 
Ált. Isk., felkészítette: Hirn-Cseke Ágnes).

 3. évfolyam: 1. Tóth Alexandra (3.z/a ÁFÁI 
Üllő, felkészítette Pálmai Ildikó), 2. Bond István 
(3.z/b ÁFÁI Üllő, felkészítette Pálmai Ildikó), 3. 
Süle Zsolt  (Bénye-Káva Ált. Iskola, felkészítette 
Kaltenecker Tünde).
 4. évfolyam: 1. Mocsári Júlia (Monor Ady Úti 
Ált. Isk. felkészítette Rapcsányné Török Anna), 2. 
Artz Szamír  (Monor Ady úti Ált., felkészítette: 
Reibach Jánosné), 3. Farkas Levente (Cegléd Vár-
konyi Ált. Isk. felkészítette Górné Szóládi Sarolta), 
Kovács Bítia (Monor Ady Úti Ált Isk. felkészítette: 
Reibach Jánosné), Kiss Hanna (Monor Ady Úti Ált. 
Isk. felkészítette Rapcsányné Török Anna).
 5. évfolyam: 1. Agócs Andor (Szentlőrinc – 
volt  ÁFÁI-s tanuló – felkészítette Hevér Éva), 2. 
Molnár Flóra (Monor Ady Úti Ált. Is., felkészí-
tette Rapcsányné Török Anna), 3. Csémy Esz-
ter (Vecsési Halmy Telepi Ált. Isk., felkészítette: 
Hirn-Cseke Ágnes). 
 6. évfolyam: 1. Janoch Péter (Farmos, felké-
szítette Kollár Ferencné), 2. Nagy Karina (Jász-
karajenő, felkészítette: Kobela Mária), 3. Ádám 
Barbara (Jászkarajenő, felkészítette Kobela 
Mária). 
 7. évfolyam: 1. Mura Evelin (Csömör, felké-
szítette Benedekné Ágoston Ágnes), 2. Kalderál 
Salóme  (Bénye-Káva Általános Iskola, felkészí-
tette Füzékné J. Ágnes. 3. Kállai Zsanett (Vecsés, 
felkészítette Kecskeméti Katalin). 
 8. évfolyam: 1. Dobos Lili (Dunaharaszti, fel-
készítette  Jakus Ilona), 2. Kovács Boglárka (Mo-

nor, felkészítette Rapcsányné Török Anna), 3. 
Babári Lotti (Monor, felkészítette Rapcsányné 
Török Anna).
 Ezúton szeretném megköszönni kollégá-
imnak és vendégeinknek a segítségét, akik 
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebo-
nyolításához!
 Elsősorban iskolánk SZMK elnökének, Tóth-
né Kostyalik Tímeának köszönjük a gyönyörű 
gravírozott plaketteket, melyeket a helyezet-
tek kaptak. 
 Köszönet a zsűrizésért: Morvainé Hübel Ág-
nes, Nemes Mária, Sipos Anita és Szögedi Tama-
ra tanárnőknek, illetve a Budapesti Amerikai 
Nagykövetség munkatársainak, Mézes Lin-
dának és Darvin J. Kovitznak. Nekik a tanulók 
számára hozott kis ajándékokat is szeretnénk 
megköszönni.
 Köszönet az ötletes és gyönyörű  dekorá-
ció elkészítéséért: Erdő Ljubov és  Balázsné Var-
ga Gizella  tanárnőknek, akik munkáját az idei 
Shakespeare-évforduló ihlette.
 A beléptetés és vendéglátás feladatait el-
látó: Csetneki Klára, Ferencsik Béláné és Nemes 
Mária tanárnőknek, a műsorvezetést pedig 
Bencsokné Kazár Tímeának.
 Az oklevelek elkészítéséért Lőricz Andrea 
tanárnőt illeti köszönet, valamint Czinegéné 
Mezei Andreát az adminisztrációs feladatok el-
látásáért.

Toldiné Horváth Sarolta, szervező 
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Mindenki a legjobb üzletet szeret-
né megkötni a rendelkezésre álló 
lehetőségek közül. A pénzünkért 
cserébe szeretnénk jól járni és nem 
ráfizetni. Elvárjuk, hogy a legjobb 
szolgáltatásban legyen részünk. 
Így vagyunk ezzel a biztosítások 
esetében is, ahol különösen fontos, 
hogy körültekintően járjunk el, mi-
előtt aláírjuk a szerződést. Az, hogy 
pont arra és pont a megfelelő biz-
tosítást kötöttük, valójában csak 
a kárrendezéskor derül ki. És igen, 
vannak feltételek, meg apró betűk, 
amiket jobb aláírás előtt tisztázni! 

Önnek is jár a legjobb ajánlat!

Ne feledkezzen meg otthona biztosításá-
ról! A zivatarokkal, viharokkal tarkított 
nyári időjárás jelentős károkat okozhat 
otthonában, amelyek helyreállítása nem 
két fillér. Egy jó biztosítás nagy segítség a 
bajban.
 Ne utazzon el nyaralni utasbiztosítás 
nélkül! Gondoskodjon ön és családja biz-
tonságáról, hogy nyaralás közben se érje 
meglepetés!

Szezonális ajánlatok

Ù

Ha szeretnénk nyugodtak lenni afelől, 
hogy jó döntést hoztunk, forduljunk 
biztosítási szakemberhez. A legjobb 

személyre szabott ajánlatokért érdemes fel-
keresni a DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. 
irodáját, ahol 21 éves szakmai tapasztalattal 
segítenek az ügyfeleknek meghozni a leg-
jobb döntéseket.
 – Alkusz céget nem lehet csak úgy egyik 
pillanatról a másikra alapítani. Komoly szak-
mai múlt és számos kritérium teljesítése kell 
a létrehozásához. Többek között ez a garan-
cia arra, hogy  ügyfeleink  jól képzett, szak-
mailag felkészült üzletkötőktől kapnak segít-
séget olyan döntésekben, amelyek hosszú 
távon jelentős hatással lehetnek az életük-
re – mondja Egyed Györgyi, a DORADO XXI. 
Biztosítási Alkusz Kft. tulajdonosa és szak-
mai vezetője. Egy hasonlattal élve az alkusz 
olyan, mint az úri szabó. A konfekció méret-
ben gyártott ruhák is jók, de a méretre sza-
bott darabok állnak a legjobban. Nem vélet-
lenül: azokat ránk szabják. Ezt tesszük mi is 
ügyfeleink szerződéseivel. 
 – Kapcsolatban állunk a hazai biztosítók-
kal, ismerjük a termékeiket. Összehasonlítunk, 

elemzünk és ami a minőséget illeti, soha nem 
alkuszunk! A kockázatok felmérése után az 
ügyfél elvárásait figyelembe véve teszünk 
javaslatot. Független biztosítási alkuszként 
ügyfeleink érdekeit képviseljük mind az érté-
kesítésben, mind pedig a kárrendezési folya-
matban – mondta Egyed Györgyi.
 A biztosítók üzletkötői mindig az adott tár-
saság termékét ajánlják. Megkaphatjuk az üz-
letkötő által képviselt cég legjobb ajánlatát, 
de közben lehet, hogy egy másik társaságnak 
jobb a szolgáltatása vagy kedvezőbb a díja. A 
mi feladatunk, hogy megtaláljuk vagy kidol-
gozzuk az ügyfél igényeinek, elvárásainak 
leginkább megfelelő terméket. Cégünk több 
területen is kiterjedt tapasztalattal rendelke-
zik: magánszemélyek, cégek, kis- és középvál-
lalkozások, társasházak, önkormányzatok tel-
jes biztosítási portfólióját kezeljük. Érdemes 
tanácsot kérni a már meglevő biztosításokkal 
kapcsolatban is, hiszen számos tényező vál-
tozhatott! Időről időre új termékek kerülnek 
a piacra, vásárolunk esetleg hozzáépítünk 
vagy eladunk. Megéri néhány percet rászán-
ni a biztosítás aktualizálására! Keresse ön is a 
DORADO csapatát!  (x)

Egyed Györgyi, a DORADO XXI Biztosítási 
Alkusz Kft. szakmai vezetője

Nyitva: H–Cs: 13–17, P: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 

Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235 

E-mail: info@doradoxxi.hu  •  Web: www.doradoxxi.hu 
Pinczelné Egyed Györgyi

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 26-án tartotta 
soron következő ülését. Írásunkban a legfontosabb döntéseket ismertet-
jük. A határozatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város megújult honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfogadta a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti fel-
adatok ellátásáról, valamint az Üllői 

Humán Szolgáltató Központ 2015. évi mun-
kájáról szóló beszámolót, továbbá az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft., illetve az 
Üllői Sport és Szabadidő Kft. 2015. évi szám-
viteli beszámolóját. 
 Döntés született a Hungarocontrol Zrt. 
által támogatott pályázat keretében meg-
valósítandó, a Helytörténeti Gyűjtemény fej-
lesztését, művésztelep létrehozását célzó 

beruházás műszaki tartalmának meghatáro-
zásáról. 
 A testület döntött az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására” irányuló pályázaton való indulásról, 
melynek keretében valósíthatnák meg az Ist-
ván utca és Hunyadi utca útépítését, illetve az 
egészségház tetőcseréjét és egy lift építését. 
 A képviselő-testület döntésének megfe-
lelően értékesítik a 087/2 hrsz.-ú külterüle-
ten lévő 1892 négyzetméter területű önkor-
mányzati szántó ingatlant. 

 Engedélyezési terv készül az Ócsai úton 
lévő üzletsor előtti parkoló kialakításáról. A 
tervet az SKS Mérnökiroda Kft. készíti el a 
képviselő-testület megbízása alapján. 
 Súlykorlátozást vezetnek be, amely a tele-
pülés teljes önkormányzati úthálózatára vo-
natkozik majd. 
 A város a hulladékszállítási közszolgálta-
tási feladatok ellátására vonatkozó megál-
lapodást köt a Vertikál Zrt.-vel július 1-jétől 
legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ezzel egy-
idejűleg a hulladékszállítási szolgáltató kivá-
lasztása hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárással történik. 
 Döntött a testület a 2016–2017-es tanév-
re vonatkozó helyi ösztöndíjpályázat meg-
hirdetéséről. A pályázati felhívás újságunk 
hasábjain és a www.ullo.hu oldalon olvas-
ható. Almási Adrienn, ügyintéző
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A HungaroControl Zrt. május 
26-tól új megközelítési és ér-
kezési eljárások alkalmazását 
kezdi meg a Budapest Liszt Fe-
renc Nemzetközi repülőtéren.

Új érkezési eljárások  
bevezetése a repülőtéren

A PBN (Performance Based Navigation) 
alapú szabvány műszeres érkezé-
si eljárásokat elsősorban a kiszá-

míthatóbb és rövidebb érkezési útvona-
lak létrehozása érdekében dolgozta ki a 
HungaroControl Magyar légiforgalmi Szol-
gálat Zrt. Az eljárás magasabb szintű szolgál-
tatást biztosít a légi járművek számára úgy, 
hogy habár a környezeti zajterhelés érdem-
ben nem változik, a potenciálisan zajjal érin-
tett területek nagysága csökken.
 A változtatás célja, hogy lehetővé vál-
jon a szabványosított PBN alapú eljárások 
alkalmazása, továbbá olyan új T-Bar alapú 
megközelítések kialakítása, melyek hatásá-
ra minden megközelítési formára vonatko-
zóan tovább javul az egységes nyomvonal-
használat.
 A HungaroControl az eljárás kidolgozása 
során figyelembe vette a környezetvédelmi 
szempontokat és megvizsgálta az új eljárá-
sok várható környezeti hatásait is.
 Az új koncepció bevezetésével a környe-
zeti zajterhelés érdemben nem változik meg, 
a repülési pályák szóródása azonban a vára-

kozások szerint nagymértékben csökkenni 
fog. A repülési pályák szóródásának csökke-
nésével pedig a potenciálisan zajterheléssel 
érintett területek nagysága is csökkenni fog. 
Ezt támogatja, hogy az érkezési eljárások ho-
rizontális vonalvezetésének változásán túl a 
magassági előírások is változnak elősegítve 
ezzel a légijárművek folyamatos süllyedését. 
Az új eljárások a jelenlegihez képest több 

mint 450 méterrel magasabb 
magassági megkötéseket tartal-
maznak.
 Az új érkezési eljárások beve-
zetésével a légi járművek sze-
mélyzetei pontosabb informáci-
ót kapnak az optimális süllyedés 
végrehajtásához. Ennek hatá-
sára várhatóan csökkeni fog az 
ideálistól eltérő, kis magasságon 
történő szintrepülések száma is, 
ami kedvezően befolyásolja a 
földfelszíni zajhelyzetet.
 Az intézkedésektől a Hungaro-
Control az üzemanyag-felhasz-
nálás és a széndioxid-kibocsátás 
csökkenését is várja: a légi jár-
művek útvonalanként akár több 
mint 50 kilogramm üzemanya-
got tudnak spórolni.
 A rövidebb bevezetési eljárá-
sok által a repülési tervben sze-
replő útvonal is rövidebb lesz, 
aminek hatására kevesebb üzem-
anyagot kell tankolni, ami csök-

kenti a fogyasztást, mivel eleve kevesebb 
üzemanyagot kell a légi járműnek magával 
szállítania.
 A folyamatos süllyedéssel végrehajtott 
megközelítési eljárások segítségével csök-
kenthető a szintrepülések száma és mértéke, 
ami lehetővé teszi a hajtóművek alapjáraton 
történő üzemeltetését akár a teljes megkö-
zelítés során. HungaroControl Zrt.

Mint minden évben, itt van az az időszak, 
amit annyira vártunk, annyira élvezünk itt a 
mi kis városunkban. Megérkezett a kellemes 
meleg idő és a zöldellő természet. Sajnos a 
dús zöld növényzet sok helyzetben, helyen 
bosszantó és kényelmetlen is tud lenni. Ilyen 
hely a közterületeken a járdák, közutak köz-
vetlen környezete. Több bejelentést kapunk 
nap mint nap, hogy a közlekedést, főleg a 
gyalogos közlekedést nagyban megnehezí-
tik az utak melletti lombos, elburjánzott bok-
rok és fák.  Ezért kérjük a város lakóit, hogy 
fordítsanak nagyobb figyelmet a lakókörnye-
zetükben az ingatlanukhoz tartozó közterü-
leteken található növényzet rendben tartá-
sára, különös tekintettel a közútra, járdára 
belógó fák, bokrok megnyesésére, megköny-
nyítve ezzel az autósok, illetve a gyalogosok 
biztonságosabb közlekedését.

Tóth Gábor, közterület-felügyelő

Itt van a nyár!Mamák és babák figyelmébe
Az Üllői Kulturális Központban 
működik tavaly óta a baba-mama 
klub. A kismamák a picinyekkel a 
városháza dísztermében (ahol ta-
lán nem is olyan régen a házas-
ságkötésük volt) minden hétfő 
délelőtt összejönnek egy kis kö-
zös játékra, kellemes beszélgetés-
re, olykor praktikus egyeztetésre, 
kicserélik tapasztalataikat min-
denekelőtt a babák, gyermekek 
nevelését illetően. Rendszeresen 
látogatja a klubot Czapári Zsu-
zsanna, aki „Rin ga tó”-foglalkozást 
tart élőzenével kísérve, közös 
énekléssel, ritmusos mozgás-
sal. Alkalmanként rendkívüli programoknak 
is örülhetnek a résztvevők: gyógytornász, 
gyermekorvos, védőnő előadásai, babaszín-
ház műsora, gyermeknapi meglepetés-aján-

dékcsomagok a Rossmann üzlet jóvoltából.  
A klub szívesen fogadja a további érdeklő-
dőket, kismamákat és a babákat 1-től 3 éves 
korig. ÜKK
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234 életet mentettek  
meg a Csülökfesztiválon
A Vöröskereszt szlogenje évek 
óta az ,,Adj vért ments meg há-
rom életet!” Ezúton szeret-
nék gratulálni Üllő lakosságá-
nak, mert május 28-án, az Üllői 
Csülökfesztiválon példás ön-
zetlenséggel és összefogás-
sal megmentettünk 234 életet.

Az év elején a Pest Megyei Vöröske-
reszt pályázatot írt ki alapszerveze-
teinek a véradás népszerűsítésére. 

Az Üllői szervezet is beadta pályázatát amit 
megnyertünk és 100 ezer forintot kaptunk. 
Megkezdődött a szervezés, melynek ered-
ményeként sok-sok ember összefogásával 
létrejöhetett a rendezvény, amit megálmod-
tunk! A kezdeményezés nagy sikert aratott 
helyi és megyei szinten is. 
 Május 19-én az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola közel 150 tanulója, Csetneki Klára 
tanárnő segítségével a kézilabdapályán lét-
rehozott egy élőképet, amely egy nagy vö-
rös keresztet ábrázolt. Segítségünkre sietett 
Trischler Tamás, aki drónjával légi felvételt ké-
szített a gyerekekről. Az ezt követő napok-
ban ezzel a felvétellel népszerűsítettük a 
közösségi portálokon a rendezvényt, és fel-
hívtuk a figyelmet a véradás fontosságára. 
A gyerekek nagyon lelkesek voltak, remél-
jük felnőtt korukban emlékezni fognak erre 
a kampányra és rendszeres véradók lesznek. 
Sajnos a véradók száma évről évre csökken, 

ezért is örültünk ennek a pályázatnak, amely 
segítségével szélesebb rétegekhez eljutott 
az üzenetünk. Nem is mertük remélni, hogy 
ennyire. 
 A csülökfesztivál délelőttjén az önkor-
mányzat épületében kígyózó sorokban áll-
tak az emberek, hogy vért adjanak. Nagyon 
köszönjük nekik! Ezen a napon minden vér-
adó a szokásos ásványvízen és csokoládén 
kívül 10 ezer forintos utazási utalványt és 500 

forint értékű vásárlási kupont ka-
pott. Eközben a Vöröskereszt Ül-
lői Szervezetének sátrában már 
lázas munka vette kezdetét. 
Több mint 80 főre főztünk a pá-
lyázati pénzből csülökpörköltet, 
amiből minden véradó kapott 
egy tányérral. Egész délelőtt se-
gítőkész, pozitív gondolkodású, 
kedves emberek látogattak el a 
sátrunkhoz. Nem győztünk egy-

másnak hálálkodni, mi a véradásért, ők a fi-
nom ételért és a vendéglátásért. 
 Déli 12-kor gyerekek hada lepte el a játék-
teret, ahol újra kirakták az élőképet, hogy a 
nagyközönség élőben is láthassa. Kattogtak 
a fényképezőgépek, forgott a kamera, min-
denki meg akarta örökíteni a gyerekek pro-
dukcióját. Hatalmas tapsot és sok-sok gra-
tulációt zsebeltünk be. A gyerekeknek még 
egy kis ajándékkal is tudtunk kedveskedni. 
 Összegezve, remélem jó helyre került a 
pályázati pénz, megérte a sok szervezke-
dés és sikerült felhívni az emberek figyelmét 
a véradás fontosságára. Szeretnék köszöne-
tet mondani azoknak, akik nélkül ez a ren-
dezvény nem jöhetett volna létre. Csetneki 
Klára, Balázsné Varga Gizella, Trischler Tamás, 
Bodáné Rusznyák Gabriella, Vámos Éva, Laza 
István, Karácsony Ágnes, Antal Anita, Birta Ba-
bett, Zentai Erika, Virág Luca, Gera Béla, Virág 
Bence és a Baptista Szeretet Szolgálat.
 Végezetül pedig szeretnénk, ha még töb-
ben döntenének ezután úgy, hogy vért ad-
nak, hiszen csak 30 perc és egy tűszúrásnyi 
fájdalom, de lehet hogy valakinek ez az éle-
tet jelenti.

Az a megtiszteltetés érte az Üllő Diáksport 
Egyesület kézilabda-szakosztályát, hogy részt 
vehetett egy magyar rekordkísérletben. 
 A Központi Sportiskola kézilabda-szak-
osztályának 5. évfordulójára Guinness-re-
kord felállítását tűzte ki célul. A leghosszabb 
kézilabda-foglalkozás kategóriában hirdetett 
versenyt. A csúcskísérletet a Magyar Rekord 
Szövetség a helyszínen felügyelte és hitele-
sítette. Rekorddöntésre május 29–30-án 26 
órás meccset szervezett a sportág egyik fő-
városi fellegvárában, az Elektromos Csarnok-
ban.  42 csapat, 1500 fő folyamatos játékkal 
döntötte meg a rekordot. Az üllői lányok két 
korosztályban a 2003–2004 Prikrillné Erős Il-

dikó edző (Barta Laura, Kalina 
Blanka, Kálmán Lilla, Nagy Csen-
ge, Nagy Lilla, Bágyi Dorina, So-
mogyi Nikolett, Maczó Mercedesz), 
a 2001–2002 korosztályban Cset-
neki Klára edző (Gerber Gréta, La-
katos Réka, Lakatos Roxána, Sáfár 
Orsolya, Czapp Zsófia, Tamás Pan-
na, Polne Lili ) indultak.
 A hajnali indulás és a korai 
meccs kezdete sem vette kedvüket, izgatot-
tan várták a rekord megdöntését, ami végül 
sikerült. Kétszer két meccset játszott csapa-
tunk. Pirosak és feketék küzdöttek egymással, 
kortól és nemtől függetlenül. A jegyzőkönyv 

szerint a 26 óra alatt 1018 (fekete) 1013 (piros) 
gólt szereztek a csapatok. Köszönöm Békési 
Anikónak és Barta Istvánnak, hogy segítettek 
a gyermekek szállításában. 

Prikrillné Erős Ildikó, Üllő DSE

Rekordot döntöttek
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Várfalvai kirándulás
Május 11-én reggel 8 órakor indultunk Vár-
falvára, viszonozni a testvériskola látogatását.
 A délutáni megérkezéskor sokan és na-
gyon kedvesen vártak minket. A szállásunk 
az EKE-házban és családoknál volt. Az étke-
zést a szülők és a tanárok helyben oldották 
meg, nagyon finom erdélyi ételeket készítet-
tek nekünk.
 Barangolásunk során csodálatos vízesé-
seket, középkori várakat láttunk, valamint 
egy jégbarlangban is voltunk, amely hőmér-
séklete nagyon jólesett a fenti meleg után. 
Szabadidőnkben kézilabdáztunk, fociztunk, 

tollaslabdáztunk, röplabdáztunk a helyi diá-
kokkal. 
 Meglátogattuk az iskolát, néztünk videó-
kat az iskola életéből.
 Hamar elszaladt ez a pár nap, könnyes 
búcsút vettünk egymástól, biztosítva őket, 
hogy a kapcsolatot jövőre is folytatjuk.
 Köszönöm a két kisérő tanárnőnek, va-
lamint a szülőknek és az iskolavezetésnek, 
hogy segítségemre voltak a csodálatos út 
megszervezésében és kivitelezésében.
 Köszönjük az önkormányzat anyagi támo-
gatását. Csetneki Klára, szervező

Köszönöm, Üllő, hogy szerettél, s szerethettelek,
Hogy rám bíztad legdrágább kincseidet.
Hogy vártál hóban, fagyban, sárban,
Csúszós, hideg télben és forró, égő nyárban.

Köszönöm, Üllő, a sok csillogó gyermekszemet,
Mely emlékeimben majd rám nevet.
Köszönöm, hogy minden nap, hét, év más volt,
 De a gyermeki báj naponta elvarázsolt.

Köszönöm, Üllő, hogy majd tizenhét év volt,
A hiányzó öt hónap, tudom, tévedés volt.
Mert hamar megtanultam, mit nem akarok,
És már megbecsültem, hogy visszavárt karod.

Köszönöm Üllő, a sok ismerőst, a barátokat,
A jó, jobb és mégjobb kollégákat.
Azokat, akikkel vállvetve azon dolgoztunk,
Hogy a gyerekeknek még többet adhassunk.

Köszönöm, Üllő, de most már elmegyek.
Szívemben viszem emlékedet.
Elviszem, mert most már az enyém,
Köszönöm, hogy második otthonom lettél.
Köszönöm, Üllő köszönöm.

Köszönöm, az elmúlt gyönyörű éveket. Most, 
hogy nyugdíjba megyek, szeretettel kívá-
nom Üllő városának, minden lakosának a 
boldogulást, a gyarapodást, az egészséges 
életet és egészséges otthont adó környeze-
tet! Szeretlek Üllő.

Péteri Kálmánné, Marika óvó néni,  
a Napraforgó Óvodából.

Köszönöm, Üllő
Május 31-én ünnepélyes kere-
tek között adták át a Civil Ér-
ték Egyesület új szolgáltatá-
si helyét, a Gombóc-házat, ahol 
ezentúl a Szeretetgombóc 
Klub folytatja tevékenységét.

Átadták  
a Gombóc- 
házat

Az átadóünnepségen köszöntőt mon-
dott Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter, majd Nyitrai Imre az Emberi Erő-

források Minisztériuma Szociálpolitikáért 
Felelős Helyettes Államtitkára
 A Gombóc Házat Skultéti Ildikó, a Civil Ér-
ték Egyesület Elnöke, Kissné Szabó Katalin 
polgármester, Nyitrai Imre helyettes állam-
titkár és Vécsey Adrienne avatta fel a nemzeti 
színű szalag átvágásával.
 A Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc 
Klubja 2015. április 1-től napi rendszeresség-
gel fogadta tagjait Üllőn a Pesti út 124. szám 
alatt a Civil Központban.

 A klub célja, hogy az üllői és a környékbe-
li fogyatékos személyek és családtagjaik szá-
mára tartalmas elfoglaltságot, a képességek 
és készségek fejlesztését biztosítsa, valamint 
lehetővé tegye a gyógytornára, az irodalmi-, 
kulturális és sportprogramokra való eljutást.
 A klub működéséhez a legjelentősebb 
támogatást Üllő Város Önkormányzata biz-
tosította az elmúlt egy évben és 2016-ban 
is. A vízi gyógytorna-foglalkozásaink finan-
szírozásához segítséget kaptunk dr. Halasi 
Katalintól és a sportbál szervezőitől, akik az 
általuk gyűjtött adományokból több száz 
ezer forint értékben vásároltak bérletet a 
gyömrői Harmónia uszodába tagjaink szá-
mára.
 Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogy 
Üllő lakossága is örömmel fogadta és folya-
matosan támogatta tevékenységünket.
 Az egyesület 2015-ben saját forrásból 
megvásárolta és akadálymentesítette a 
szomszédos ingatlant, amely helyet bizto-
sít a klub működésének. Az épületet sze-
retnénk bővíteni és átalakítani, annak ér-
dekében, hogy a klub tagjai, a település 
fogyatékossággal élő lakosai, valamint a kör-
nyező településeken érintett célcsoport szá-
mára minél többféle, sokszínű és változatos 
szolgáltatást tudjunk biztosítani.
 A szolgáltatások fejlesztésével szeret-
nénk segítséget nyújtani a szociálisan rá-
szorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenn-
tartásában, valamint egészségi állapotuk-
ból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában. Sze-
retnénk lehetőséget biztosítani a napköz-
beni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, a 
helyi igényeknek megfelelő közösségi prog-
ramokra, tanácsadást biztosítani a munka-
vállalással és rehabilitációval kapcsolatos 
kérdésekben.
 Mindezen célok és infrastrukturális felté-
telek kialakításához szükségünk van további 
anyagi forrásokra, melyhez támogatókat ke-
resünk. Hosszú távú tervünk egy fenntartha-
tó nappali intézmény létrehozása.
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Jó hangulatban érkeztünk meg, és kávai 
vendéglátóink mindent megtettek azért, 
hogy ez ne is változzon a nap folyamán. 

A négy kategóriában meghirdetett szavaló-
versenyen közel 70 induló volt. Közülük kel-
lett az öttagú zsűrinek kiválasztania a legjob-
bakat. Több Vargha-leszármazott is részt vett 
a rendezvényen. Közülük a zsűri tiszteletbeli 
elnöke, Vargha Domokos György volt. Az ered-
ményhirdetés előtt Vargha Gyula szülőházánál 
koszorút helyeztek el a csapatok képviselői és 
visszaérkezve a kávai iskolához, izgatottan vár-
tuk, hogy milyen eredmények születtek. 
 A várt siker nem maradt el, hiszen az alsó-
sok közül Tóth Lóránd első, Árpási Réka harma-
dik helyezést ért el. Kránik Nóra a közönség 
különdíját kapta. A felsősök közül Botos Vik-
tória első, Pintér Zseraldin második, Szegfalvi 
Kata pedig harmadik helyezett lett.
 Külön öröm számunkra, hogy kolléganőnk, 
Gombai Zsoltné a gyerekek körében végzett 
sok éves, Vargha Gyula költőt bemutató és 
megismertető lelkiismeretes munkájáért, Ku-
tas László dédunoka és Dancs Ferenc tisztelet-
beli ükunoka által alapított Vargha-díj méltó, 
jogos és örökös birtokosa lett.
 Büszkén vehettem át a Vándorkupát Koncz 
Gábortól, a Bénye-Káva Általános Iskola igaz-
gatójától, ami azt jelenti, hogy jövőre könyv-
tárunk rendezi meg a 10. éves jubileumi sza-
valóversenyt.
 Ezúton is szeretném megköszönni az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjainak 
és felkészítő tanárainak a lelkiismeretes mun-
káját, aminek eredményeként ilyen sikereket 
ért el az Üllői csapat.

Híres Üllőiek

Új rovatot indítunk azzal a céllal, hogy megis-
mertessük olvasóinkkal a valaha Üllőn élt is-
mert embereket, hogy továbbadhassák a tu-
dást gyermekeiknek, hogy megismertessék 
őket saját közösségünk, a szülőföldünk, a la-
kóhelyünk múltjával, annak minden kincsével, 
hiszen ez adhat megtartó erőt, ez segíthet ab-
ban, hogy egészséges, erős, derűs személyi-
ségekké váljanak. 
 Elsőként ismerjék meg Dóra Sándor trap-
lövő világbajnokot, üllői földbirtokost.

 Dóra Sándor 1905. február 25-én Budapes-
ten látta meg a napvilágot. Szülei, Dóra Szilárd 
és Kunz Eugénia, dunapentelei nagybirtoko-
sok voltak. A Középiskolát Budapesten járta, 
majd 1926-ban mezőgazdász oklevelet szer-
zett a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián.
 Az 1930-as években került Üllőre, a csalá-
di birtokra. Később az üllői képviselő-testület-
nek és az Országos Casinónak is tagja lett. Mint 
a magyar traplövőcsapat tagja számtalan világ-
bajnokságon és Európa-bajnokságon vett részt, 
illetve nyert testvérével, Dóra Pállal együtt.
 1945 tavaszán a polgárőrség letartóz-
tatta és többedmagával munkára vitték, fát 
vágni. Amikor végighajtották a major terüle-
tén a cselédek sorfalat álltak neki, tiszteletü-
ket kinyilvánítva.  Sok helyi lakos segítette őt 
a kényszermunka ideje alatt. Többen hordtak 
neki rendszeresen az erdőbe élelmet.
 Később a foglyokat bevitték a faluba és 
Lengyel doktor házának pincéjébe zárták őket. 
Dóra Sándor engedélyt kért, hogy megfüröd-
hessen. A szomszéd házában, Holló István hen-
tesmesternél készítettek fürdőt az udvaron, 
amikor Dóra Sándor az alkalmat kihasználva 
megszökött. A szökés olyan sikeres volt, hogy 
feljutott Pestre, és onnan külföldre távozott.
 1949-ben San Remóba költözött, majd 
1964–86 között Spanyolországban, Madrid-
ban élt. 1986-ban tért vissza Magyarországra, 
és Gödöllőn telepedett le. 
 1928–’44-ig a Magyar Galamblövő Egyesü-
let, 1946–’48-ig a Partizán SC sportolójaként 
versenyzett, de tagja volt pl. 1935-ben az Üllői 
Lövész Egyletnek is.
 Sporteredményei: ötszörös világbajnok 
(1929, 1933, 1935, 1936: agyaggalamb-csapat; 
1932: élőgalambcsapat), négyszeres világbaj-
noki ezüstérmes, háromszoros világbajno-
ki bronzérmes, ötszörös Európa-bajnok (1929, 
1931, 1933, 1935, 1936), kétszeres Európa-baj-
noki bronzérmes.
 Agyaggalamb-lövészetben a Monte Car-
lói (1931, 1932), a párizsi Grand Prix (1937), 
traplövészetben a bolognai Coppa Manfredi-
díj győztese (1951). 1929–’47-ig magyar válo-
gatott, majd 1949–’52-ig, mint állampolgárság 
nélküli hontalan vett részt a világversenyeken.
 Dóra Sándor magánélete már kevésbé volt 
sikeresnek mondható. Háromszor is megnő-

sült. Első feleségét Kétly Máriát 1930. augusz-
tus elsején vette feleségül, majd 1944. októ-
ber 25-én véget is ért a házasságuk. Rá két 
évre 1946. április 3-án elvette Őrgróf Pallavinci 
Thyra Theodorát, hajdani Festetics Miklós fele-
ségét. Sajnos ez a kapcsolat sem tartott so-
káig. Élete hátralévő részében Muráti Teodóra 
Auréliával „Lili-vel” élt együtt, aki a ’40-es évek 
ünnepelt színésznője volt. Míg a nő színda-
rabokban és filmekben szerepelt, Sándor ga-
lambra vadászott és pókerpartikra járt. A díja-
iból éltek, nem is rosszul. Lili szívesen játszott, 
volt hogy hetekre leutazott vidékre, egészen 
addig, míg autóbalesetet nem szenvedett, 
mely csúnya heget hagyott a szeme felett.
 Dóra Sándor 1986. június 8-án, Gödöllőn 
hunyt el. Üllőn körutat neveztek el róla.

Felhívás!

2017 februárjában nyíló kiállításunkhoz – amely 
a kommunizmus pap áldozatairól emléke-
zik meg – keresünk emlékeket, tárgyakat, do-
kumentumokat. A kiállítási anyagban Kenye-
res Lajos atya is szerepel, aki 1931–’32 között 
volt káplán Üllőn, és a leventék, iskolások 8 órai 
szentmiséjét tartotta. Kérjük, aki ezzel kapcso-
latban bármilyen információval rendelkezik, 
ossza azt meg velünk. Segítségüket előre is kö-
szönjük!

Makett- és mandalakiállítás

Június 30-án, kivételesen csütörtökön, 16 óra-
kor nyílik Viczkó Ferenc makettkészítő alkotása-
iból és Laczai Miklós mandaláiból összeállított 
közös kiállítás. Varázslatos világba invitáljuk 
látogatóinkat ezen a délutánon. A színek ka-
valkádja és a miniatűr, ám annál tökéletesebb 
formák találkozása teremti meg a harmóniát, 
amelyet szeretnénk megosztani önökkel is. A 
tárlat július 16-ig látogatható a könyvtár nyitva-
tartási idejében. Várunk mindenkit szeretettel!

Diadélután

A nyári melegben is várjuk a diavetítés szerel-
meseit a könyvtárba. Július 7-én, az ebédet 
követő szieszta után, fél ötkor kezdődik két 
kedves mesefilm vetítése a kellemesen hűvös 
kiállítóteremben. A következő vetítés a nyári 
szünet után, szeptemberben lesz majd. Min-
den kicsit és nagyot szeretettel várunk!
 Nyári zárva tartás: július 19-től, augusztus 
1-ig. Nyitás: augusztus 2-án!
 Jó pihenést és olvasmányokban gazdag, 
vidám nyarat kívánunk!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Idén is az üllői gyerekek szavalták legszebben Vargha Gyula ver-
seit. Május 7-én Káván rendezték meg az országos Vargha Gyu-
la Szavalóversenyt, ahol 15 versenyzővel képviseltette magát 
városunk. Ez alkalommal már négy település – Káva, Nagyfü-
ged, Nemesgörzsöny és Üllő – diákjai mérték össze tudásukat. 

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei
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Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 
kedves támogatónak, családnak, szülőnek, 
hogy bármilyen formában – akár támoga-
tói jeggyel, belépővel, tombolavétellel – tá-
mogatta óvodánkat a Csicsergő Ovi Buli ke-
retében.
 Felajánlásuknak köszönhetően a be-
folyt összegből – reményeink szerint – el-
készülhetnek a játszó udvaron lévő sza-
letli alá az asztalok, illetve a burkolatok. A 
buli sikeres volt, azt gondoljuk, aki eljött jól 
érezte magát. Szedlák Csilla, a szülői szervezet elnöke

Sikeres volt a  
buli, jó helyre  
került a támogatás

Magyar Hősök  
Emléknapja Üllőn 

Felejthetetlen  
nap az állatkertben

Gyönyörű, napsütéses szombat reggelre éb-
redtünk május 21-én. Nagy örömünkre az In-
novatív Pedagógusok Körének iskolánkra 
esett a választása, így 40 tanulónk 3 felnőtt 

kísértében játékos gyereknapon vett részt az 
állatkertben.
 Érdekes feladatokat megoldva, négy cso-
portban ismerkedtek meg az állatkert külön-
leges élőlényeivel a gyerekek. „Diplomát” sze-
rezhettek a tudományos laborban, a tapi-zoo 
állomásokon más kontinens állatainak szőré-
vel, bőrével, tüskéjével ismerkedtek meg. Lát-
hatták Ashát, a legfiatalabb elefántot és az 
éjszakai állatok házában a denevéreket, köz-
vetlen közelről etethettek állatokat. A kipirult 
arcú gyerekek egymás szavába vágva mesél-
ték az élményeiket. A végén ezek az élmények 
rajzos formában is megjelentek, és a felfedező 
csoportok értékes jutalmakat kaptak.
 Köszönjük ezt az emlékezetes napot is-
kolánk volt tanulójának, Pintér Dianának és 
a többi szervezőnek. További munkájukhoz, 
vizsgáikhoz sok sikert kívánunk!

A Magyar Hősök Emléknapján, május 29-én 
megemlékezést tartottunk a háborúkban el-
esett magyar katonák tiszteletére.
 Délután négy órakor kilátogattunk az 
1944 decemberében elesett magyar tüzér 
sírjához, ami Üllő és Vecsés határában, az 
egykori Attila-védvonalon található.
 Ezután fél hatkor koszorúkat, virágokat 
helyeztünk el a katolikus temetőben Dober-
dói Bánlaky József és az Üllő védelme során 
elesett harmincegy honvéd sírjánál.
 Hat órakor a városközpontban, a világhá-
borús emlékműveknél folytattuk a ke gye-
letteljes megemlékezést. Az eseményen köz-
reműködött az Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület. Beszédet mondott Vitéz Maros-
vári Imre, szavalt Jámbor Barbara, harmoni-
kán játszott Piricz János, világháborús dalo-
kat énekelt a Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus.
 A megemlékezés végén koszorúkat, virá-
gokat helyeztünk el és mécseseket gyújtot-
tunk az elesett katonák emlékére. Laza I.

Intézményünk harmadik alka-
lommal adott otthont a terüle-
ti népdaléneklési versenynek. 

Területi  
népdalverseny 

T izenkilenc iskola 320 diákja vett részt 
a megmérettetésen.  A nagy érdek-
lődésre való tekintettel a verseny két 

helyszínen zajlott. Az ünnepélyes megnyitó 
után  a 3.z/a osztály tanulói népi gyermekjá-
tékot mutattak be és az 5.z és 6.z osztály ta-
nulói  leánykarikázót táncoltak. 
 A verseny végén a zsűrinek nagyon ne-
héz dolga volt, hiszen számtalan, szebbnél 
szebb népdalcsokor hangzott el a tehetsé-
ges gyerekek előadásában.  
 Az ünnepélyes eredményhirdetés után 
megtudtuk, hogy iskolánk sok előkelő he-
lyezést tudott itthon tartani, ami a színvona-
las szakmai felkészítő munkát mutatja. Örö-
münkre szolgált, hogy a zenei osztályok 
mellett normál tagozatos gyerekek is ver-
senyeztek. Az alsó tagozatosokat Németh-
né Fetter Judit, Szőnyiné Bán Ilona, Geérné  
Szenyán Andrea, Majorosi Marianna; a fel-
ső tagozatosokat Toldiné Horváth Sarolta és 
Dudinszky Gézáné készítette fel a versenyre. 
 Eredmények: alsó tagozat, csoportos ka-
tegória:  1. 4.z  osztály – ÁFÁI (Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola),  2. 3.z/b  osztály 
(ÁFÁI ), II. Laky Ilonka  Általános Iskola cso-

portja (Ecser), 3. 3.z/a osztály (ÁFÁI). Szóló 
kategória, 1-2. évfolyam: 1. Csányi-Nagy Féd-
ra (Széchenyi István Általános Iskola, Tápió-
szecső), 2. Batári Dorina (2.z/a osztály, ÁFÁI), 
Gébele Panna (Laky Ilonka Általános Iskola, 
Ecser), Várszegi Violetta  (Vecsési Zenei AMI). 
 3-4. évfolyam: 1. Horváth Lilla (4.z, ÁFÁI), 
Kökény Levente  (4.z, ÁFÁI), 2. Balázs Botond 
(Sülysáp), 3. Krausz Virág (Gyömrő), 3. Piricz Vi-
rág (Gyömrő). Különdíj: Lantos Zsófia, Pánya 
Beatrix, Kovács Georgina, Nagy Boglárka, Ba-
logh Dóra (ÁFÁI).
 Felső tagozat, nagycsoportos kategória: 
1. 6.z (ÁFÁI), 2. 5.z (ÁFÁI). Kiscsoportos kate-
gória: 1. 5.z (ÁFÁI), 2. Roszík Mihály (Albertir-
sa), 3. Gulácsi Kornélia Liza, Horváth András 6.z 
(ÁFÁI). 
 Szóló kategória, 5-6. évfolyam 1. Antal 
Alexandra 6.z (ÁFÁI), 2. Horváth András 6.z 
(ÁFÁI), 3. Pintér Zseraldin 6.z (ÁFÁI), Jakab Re-
beka  (Albertirsa). 
 Szóló kategória, 7-8. évfolyam: 1. Magócsi 
László (Monor), 2. Garics Laura 7.z/b (ÁFÁI), 3. 
Pap Tünde 8.z (ÁFÁI). Különdíjat kapott: Kosz-
tolányi Viktória (Dabas).  
 Minden versenyzőnek szeretettel gratu-
lálunk, a helyezést elért gyermekeket külön 
dicséret illeti!
Köszönjük kollégáinknak a felkészítést és a 
verseny lebonyolításához nyújtott segítsé-
get! Dudinszky Gézáné, énektanár 
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Ezekkel el a sokatmondó gondo-
latokkal fogtak bele a szervezés-
be a Bóbita Óvoda „szülei,” hogy 
a már kitaposott ösvényen (Bó-
bitás Tyúkok 2014.) továbbha-
ladva benevezzenek a városi 
Csülökfesztiválra. Ők a Bóbitás 
Malackák!  A céljuk a teljes és min-
denre kiterjedő győzelem volt. 

Kell egy csapat,  
kell egy terv!

Összeállt a csapat, megszületett a terv 
és elkezdődött a munka.  Elkészült a 
dekoráció terve. A fiúk hétvégi bog-

rácsparti keretében elkészítették az ízlésesen 
és szakszerűen kivitelezett paraszti  verandát. 
Néha meg is „öntözték”, de jól szórakoztak. 
 Majd jött a sütő-főző tanfolyam. Össze-
jöttek lányok, asszonyok, hogy a rétesnyúj-
tás rejtelmeibe beavassák önmagukat és az 

érdeklődőket, s gyakorlatra tegyenek szert. 
Csoda finom próbarétesek születtek.  A pró-
ba hangulatos vidám eseménnyé vált, ahol 
mindenki jól érezte magát.
 A fiúk aztán kocsira rakták a sok-sok kel-
léket és szombat reggel útjára indult a csa-
pat. Hogy mit tettek, azt minden érdeklődő 
láthatta, de céljukat elérték és mindent vit-
tek. Megnyerték a dekorációs versenyt, a fő-
zőversenyt és elvitték a vándordíjat is. Mind-
eközben kimondottan jól szórakoztak.
 Gratulálok és köszönöm, hogy öregbítet-
ték óvodánk jó hírnevét. A fiatal, leendő szü-
lőknek jó példaként állítom a csapattagokat, 
akiket követni lehet az összetartásban, a ten-
ni akarásban.  Álljon itt most a nevük, hogy 
minden városlakó megismerhesse őket: Dely- 
Dormán Tímea és Dely Péter, Juhászné Boczek 
Andrea és Juhász Zsolt, Ragányné Buzás Tün-
de és Ragány László, Ráczné Boda Ágnes és 
Rácz Sándor, Jakab Piroska, Kovács Teréz, dr. 
Véghné Musil Ildikó.

Dócsné Bodnár Gizella, tagóvoda vezető Bóbita Óvoda

Ennek érdekében több pályázatot nyúj-
tottunk be, amelynek köszönhetően 
korszerű fejlesztéseket tudtunk végre-

hajtani, így kerülhetett sor: az edző- és a cen-
terpálya gyepregenerációjára, a lelátók mű-
anyag székekkel való ellátására, az edzőpálya 
és a strandfoci-pálya kispadokkal való fej-
lesztésére, önjáró 2 tonnás fűhenger, iroda 
konténer beszerzésére, a strandfocipálya be-
kerítésére, az edzőpálya védőhálójának meg-
hosszabbítására, valamint 2 ötször kettes és 
2 kézilabdakapu beszerzésére, aminek kö-
szönhetően az egyesület az U11-U13-as kor-
osztálynak Bozsik-tornát rendezhetett, közel 
200 gyerek részvételével.
 Az edzés munkák elősegítésére beszerez-
tünk 2 rugófalat, taposólétrákat, bójakészle-

teket, 60 edzőlabdát, 5 meccslabdát, az után-
pótláscsapatoknak teljes mez-, melegítő-, 
póló-, cipőgarnitúrát, medicinlabdákat, gu-
miköteleket, labdatartó hálókat, polfoam-
okat, polárórákat, a regenerálódást elősegí-
tendő tenzgépet, rudakat, stb.
 Sikeres pályázatnak köszönhetően az U13-
as, a női illetve az U16-os csapat egy részének 
ingyenes 4-napos Balatoni edzőtábort szer-
veztünk. 
 736 edzést tartottunk az évben és kö-
zel 240 bajnoki és edzőmérkőzésre készül-
tünk fel. Szerveztünk továbbá 2 sakktornát, 5 
strandröplabdakupát, és hagyományterem-
tő céllal megtartottuk az első Üllő SE-bált.
 Kiemelendő, hogy az egyesületi tagok 
mind ezt társadalmi munkában végezték el.
 Az átalakításoknak köszönhetően, az 
egyesületben 1 UEFA A licences edző, 2 UEFA 
C licences edző és 1 volt NBI-es játékos irá-
nyítja az utánpótlásképzésünket, a sport-
egyesület életében először állandó kapus-
edző foglalkozik a fiatalokkal. Elmondhatjuk, 
hogy az ÜLLŐ SE szakmai munkája rengete-
get javult.

Az Üllő Sportegyesület a 2015-
ös évben is a 104 éves hagyomá-
nyait követve a fiatalok sportolá-
si lehetőségének megteremtését 
tekintette fő feladatának.

Beszámoló az Üllő SE  
tevékenységéről

 Sajnálatos, hogy azt a tendenciát nem 
tudjuk megakadályozni, hogy a gazdagabb 
egyesületek, nyáron ne igazolják el a jobb já-
tékosainkat.
 Az elmúlt 3 évben 25 játékosunkat vit-
ték el a módosabb egyesületek, ennek elle-
nére 2014-ben a 10. helyen, 2015-ben a 9. he-
lyen sikerült végeznünk. Nyáron ismét három 
meghatározó játékosunk igazolt el, de ősszel 
ismét elkezdtük a csapatépítést.
 A fent említett szélmalomharc miatt is a fő 
hangsúlyt az utánpótlás-nevelésre fordítjuk.
 A megújult szakmai munkának köszönhe-
tően az U19-es csapatunk ősszel az 1. helyen 
zárta a bajnokságot.
 Az Üllő Sportegyesületben, több mint 
120 igazolt sportoló versenyez, 7 csapatban, 
7 edző irányításával, közel 1500 órát töltve 
sportolással.
 Reméljük, ezek a számok növekednek, és 
a több mint 100 éves egyesületünk hagyo-
mányaihoz híven mind több gyereknek biz-
tosíthatunk megfelelő szakmai munkát és si-
keres sporttevékenységet.

Király Zoltán, ÜLLŐ SE elnök

Nagy sikert ért el az Üllő SE futsalcsapata, 
az első ízben kiírt Pest megyei futsal - 
baj nokság csömöri döntőjében, amikor 
3-1-re diadalmaskodott az Aszód FC csapa-
ta felett.
 Külön köszönetet érdemel, Dányi Ró-
bert, aki az Üllő SE vezetőségi tagjaként ha-
talmas szervezői munkával támogatja a 
futsalcsapatot, továbbá az Üllő SE második 
csapatát és az öregfiúkat. 
 A sportegyesület második csapata a baj-
nokság vége felé biztos második helyezett-
nek tekinthető. 
 A bajnokság góllövőlistáját Dányi Róbert 
vezeti. Az öregfiúk csapatunk a harmadik he-
lyezésért küzd.
 A női csapat szintén 3-1-re győzött a Pilis 
ellen, így a rájátszás alsó házában az első he-
lyen várja a folytatást.
 Az U19-es csapat továbbra is küzdelem-
ben áll a dobogós helyezésekért.
 Eldőlt, hogy az első csapat jövőre a má-
sodosztályban folytathatja a szereplését. 
 Köszönetet mondunk minden segítsé-
gért, amelyet az év folyamán kaptunk. 
 Hajrá Üllő!  

Király Zoltán, Üllő SE elnök   

Megyei bajnok az  
Üllő SE futsalcsapata
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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)
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: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Baba-mama 
börze

DSE sport-  
és szabadidőtábor 

Üllő város képviselőtestületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (2225 Üllő, Templom 
tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart július 11én.  
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 
órától 17 óráig tart június 13án. 
 A tanácsadást előzetes telefonos be-
jelentkezés után vehetik igénybe. Dr. 
Szkalka Tamás: 0620/5556513, dr. Szi-
kora Gábor: 0630/4560889.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapám, 
Szabó Mihály temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, utolsó 
útjára elkísérték, mély fájdalmunkban 
osztoztak.
 Köszönetünket fejezzük ki Tündének 
és Gábornak, valamint minden dolgozó-
juknak a méltóságteljes búcsúztatásért, 
a mindenre kiterjedő figyelmességükért 
és segítségükért. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Kinőttétek, meguntátok? Eladnád vagy el-
cserélnéd? Csupán vásárolni szeretnél? Gyere 
el a baba-mama börzére, amit a Nagycsaládo-
sok Üllői Egyesülete szervez a polgármesteri 
hivatal mögötti füves területen. 
 Jelentkezni május 2-tól a 06-30/645-5217 
vagy a 06-20/412-1682 telefonszámon lehet.   
 nfo

A városi sportcsarnokban, öt turnusban és 
korosztályban indít tábort az Üllői Diáksport 
Egyesület a nyári szünetben. Egésznapos fel-
ügyelet mellett tölthetik a gyerekek idejüket 
focival, kézilabdával, tornával, kerékpározás-
sal, ügyességi játékokkal. Egy turnus hétfő-
től péntekig, reggel 8 órától 16 óra 30-ig tart. 
 Egy csoportot minimum 15, maximum 20 
fő jelentkezésével tudunk indítani.
 Tábor díja egy hétre: 12 000 forint. Az ár tar-
talmazza a háromszori étkezést, melyet a gye-
rekek az iskola ebédlőjében fogyasztanak el.
 Jelentkezési lapok kaphatók Prikrillné Erős 
Ildikónál a sportcsarnokban, kedden 17 és 
19 óra között, vagy csütörtökön 17 órától 19 
óráig. Jelentkezési határidő az első hétre jú-
nius 17.
 Befizetés maximum 2 részletben lehetsé-
ges, az első részlet a jelentkezéskor fizetendő. 
További információ: Prikrillné Erős Ildikó, tel: 
06-70/531-0288.

Redőny,  reluxa! Szúnyogháló, har mó ni-
kaajtó, szalagfüggöny szerelése. REDŐNYÖK 
JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, GURTNICSERE. GA-
RANCIÁVAL, HÉTVÉGÉN IS! Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

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

Suzuki Ignis 2004 piros 80.000 km Benzin 
1328 cm3 1,3 GLX  klíma, vonóhorog, cent-
rálzár,  1 tulajdonos, színes üveg, pótkerék, 
légzsák, rádió, ködlámpa,  szervizkönyv, ga-
rázsban tartott. Tel.: 06-20/9-229-440. Ár: 
1.100.000 Ft

Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444

Helyi termelők és kézművesek jelentkezé-
sét várjuk termelői adatbázis elkészítéséhez. 
Jelentkezni lehet az info@videkfigyelo.hu 
e-mail címen. 

Szelektív- és zöldhulladék- 
szállítási napok Üllőn

2016 Gyömrői oldal Ócsai oldal

június 16. szelektív zöld

június 23. zöld

június 30. zöld

július 7. zöld szelektív

július 14. szelektív zöld

július 21. zöld

július 28. zöld

augusztus 4. zöld szelektív

augusztus 11. szelektív zöld

augusztus 18. zöld

augusztus 25. zöld
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III. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 10. 16 óra
Városközpont

Szent Iván-éji találkozó
Június 24. 21 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Makett- és mandalakiállítás
Június 30. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi programok Hagyományőrzés 
Üllő vezér napjánDiadélután

Július 5. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Emlékműsor  
Július 8. 17 óra
Megemlékezés Üllő vezérről  
a pozsonyi csata évfordulóján. 
Szervező: Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület
Városközpont,  
honfoglalási emlékmű

Nyugdíjas-bál
Július 16. 19 óra
Szervező: Napsugár  
nyugdíjasklub
Kiss Sándor Művelődési Ház

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: Varga Norbert
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kalina hatchback

már 2 199 000 Ft-tól

Granta liftback

már 2 199 000 Ft-tól

Granta sedan

már 1 999 000 Ft-tól

 LADA DÉLPEST
névvel új LADA  

márkaképviselet  
nyílt kispesten!

Budapest 1194  
Hofherr Albert u. 38/d

+36 1 280 1533

+36 20 318 3760

info@ladadelpest.hu

www.ladadelpest.hu
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Hirdetés

Július 8-án és 9-én rendezik meg 
a nyolcadik Üllő Vezér Napot. A 
szervező Üllő Vezér Hagyomány-
őrző egyesület idén is változatos 
programokkal készül a kétnapos 
eseményre. Az rendezvény július 
8-án 17 órakor kezdődik a pozso-
nyi csata évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezéssel. A mű-
sort a Regélő Táltos Dobkör elő-
adása követi. 
 Július 9-én a Sport téren ün-
nepélyes megnyitóval kezdőd-
nek a programok. Lesz amatőr 
íjászverseny, népi gyerekjátszó-
tér, kéz műves-foglalkoztató, tánc-

ház, harci bemutatók, baranta, 
karikás ostor-bemutató. Fellépnek 
a Hangos Banda, a Nemzeti Hang 
és a Szkíta zenekarok. Este tűz-
zsonglőrök szórakoztatják a kö-
zönséget, a legkitartóbbak pedig 
magyar retró zenére táncolhat-
nak éjfélig. Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők.  V.
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Új sportág hódíthat a városban
Tudta, hogy Üllőn a régi idők-
ben komoly hagyományai vol-
tak a tenisznek? Ezt próbálja 
most feléleszteni egy vállalko-
zó kedvű helyi férfi, elsősorban 
az üllői gyerekekre támaszkod-
va. A cél, hogy minél fiatalabban 
megismerkedjenek a sporttal, le-
gyenek egészségesek és érez-
zék jól magukat. Az pedig csak 
hab lesz a tortán, ha verseny-
sportolókat is sikerül kinevelni.

Üllő az 1930-as évek táján „tenisznagy-
hatalom” volt, pedig akkoriban még 
azért is keményen meg kellett dol-

gozni, hogy egyáltalán legyen hol játszani. 
Évtizedekkel ezelőtt a két kezükkel építettek 
maguknak pályát, akik beleszerettek a sport-
ágba – tudtuk meg Holló Józseftől, aki szép 
emlékeket őriz azokból az időkből, mikor Ül-
lőn még a teniszklub is része volt a közössé-
gi életnek.  
 – Az első pályát még fekete salak borí-
totta, a település központjától nem mesz-
sze, a mai vasbolt mögött állt. A második 
teniszpályát a Faiskola utca sarkán építette 
Bardóczi Károly, Lengyel Márton, Lovas János 

és az öcsém, Holló László. Akko-
riban nem voltak még gépek, a 
saját két kezükkel talicskázták a 
salakot és hengerelték a pályát. 
Aztán a területet elvették a te-
lepülés vezetői, oda építették a 
pedagóguslakásokat. Később a 
sporttelepen épült egy bitume-
nes pálya, de az nemigen volt 
alkalmas a játékra. Végül a kézi-
labdásoké lett, és a telep másik 
végén épült egy új, salakos pálya 
és egy edzőpálya adogatófallal, 
aminek köszönhetően javultak 
az edzés körülményei – emléke-
zett vissza a régi időkre Holló Jó-
zsef. Az üllői teniszezők eleinte 
az országos bajnokságban, ké-
sőbb pedig a megyei első osz-
tályban szerepeltek, nem is rossz 
eredménnyel. A sportág virág-
zott akkoriban – tette hozzá.
 A gyökerekhez visszanyúlva, a múltbe-
li élményekből táplálkozva Füles József fo-
gott hozzá a szervezéshez, azon fáradozik, 
hogy feléleszti hamvaiból az elfeledetté vált 
sportágat Üllőn. A városi sportcsarnok szom-
szédságában található teniszpályán minden 
feltétel adott az újrakezdéshez: jó minősé-
gű salakos talaj, világítás az esti játszmákhoz, 
edzői segítség a kezdőknek – hogy a legfon-
tosabbakat említsük. A pályát magas fák és 
parkosított terület övezi, így a vendégek iga-
zán hangulatos környezetben tölthetik el a 
sportolásra szánt időt. 
 – A célunk, hogy felélesszük a régi ha-
gyományt és újra népszerű sportág legyen 
Üllőn a tenisz – szögezte le Füles József, aki 
12 éves korában szintén tagja volt a megyei 
csapatnak. A teniszszakosztály szervezőjé-
nek legfontosabb célja, hogy az üllői gyere-
kek minél fiatalabb korban megismerjék a 
sportágat, ezért az általános iskolások 8 és 
14 óra között a tornaórák keretében ingyen 
használhatják a pályát. A tanítási időn túl van 
lehetőség megismerkedni a tenisszel, egyé-
ni és csoportos edzés keretében Adankó Fe-
renc edző oktatja a gyerekeket. A szakosztály 
bejegyzése tavaly ősszel megtörtént, így hi-
vatalos keretek között működhet a tenisz az 
üllői 4x4 Motorsport Klub Egyesület berkein 
belül, ami megnyitja a további lehetőségek 

kapuját, többek között a pályázati támoga-
tások és a versenysport irányába.
 – Lányoknál 6 éves korban célszerű el-
kezdeni az oktatást, a fiúk esetében a 7-8 
éves kor az ideális, ha a későbbiekben sze-
retnének versenyezni. A pálya környezetét 
úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az elvá-
rásoknak: öltöző, wc, italhűtő, sátorral fedett 
pihenőpadok teszik komfortosabbá a hely-
színt. Hat méter magas labdafogó háló veszi 
körbe, világítás is van, így az esti órákban is 
teniszezhetnek a vendégeink. A pálya meg-
felel az első osztályos minősítésnek – mond-
ta el Füles József.
 Jelenleg 10 gyerek jár az edzésekre, ami 
kezdetnek nem rossz, a céljától azonban 
még messze van a régi időket feleleveníte-
ni kívánó kezdeményezés. Vélekedésünket 
Füles József is megerősítette, mikor elárulta, 
legalább 10 évre van szükség, hogy kinevel-
jenek egy versenyképes új generációt, akik-
kel akár a megyei bajnokságban is eredmé-
nyes lehet az üllői teniszcsapat. 
 A pálya megannyi lehetőséget rejt magá-
ban, akár nyári táborok keretei között is lá-
togathatnák a gyerekek. Nem csak a bérlő a 
fontos – mondja Füles József – a gyerekek a 
lényeges láncszemei a teniszklub működé-
sének. A mozgás és a sport jót tesz az egész-
ségnek, a test mellett pedig a jellemet is 
erősíti. A sportág jövője is a fiataloktól függ, 
miért ne gondolhatnánk, hogy éppen Üllő-
ről került majd ki a következő Szávay Ágnes, 
Babos Tímea vagy Noszály Sándor? Csak úgy 
derülhet ki, hogy közöttünk jár-e jövő nagy 
tehetsége, ha minél többen próbálják ki az 
üllői teniszpályán ezt a sportágat, ami napja-
inkban – szerencsére – már nem csak a „felső 
tízezer” kiváltsága.  Varga Norbert

Cím: Gyömrői út 10. Bejárat a városi 
sportcsarnok felől.
 Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 6 
órától 22 óráig.
 Pályabérlés: 1 óra 1500 Ft, világítással 
2000 Ft, 10 alkalmas bérlet 13 000 Ft., vilá-
gítás felár óránként: 500 Ft. 
 További információ oktatással kap-
csolatban: Adankó Ferenc, tel.: 0620/612
7209. Pályabérlés: Füles József, tel.: 06
30/6944666. 

Teniszpálya mindenkinek

Ù

Holló József lánya, Petz-Holló Annamária 
a Budapesti Spartacus SC versenyzőjeként 
a csapatbajnokságban hatszor végzett az 
élen. Egyéniben ezüstéremig jutott a ma-
gyar bajnokságban, női párosban pedig 
magyar bajnoki címmel büszkélkedhet. 

Üllői bajnok

Ù

Halassy Endre teniszedző és tanítványai 
a régi sporttelep teniszpályáján

Adankó Ferenc edző és a hatévesek csoportja
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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!

Bútorvászon és műbőr- 
mintakollekció érkezett. 
Térjen be, rendelje meg!

Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Műanyag 

kerti seprű 

fanyéllel

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Kisöpörtük     az árakat!

490  Ft/db
Az akció 

2016. 
június 8-tól 
július 2-ig, 

vagy a készlet 
erejéig tart.

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

VAGYONŐRÖKET 
keresünk 

ÜLLŐI telephelyünkre! 

Kiemelt fizetést 
adunk, amit pontosan 
kifizetünk, a ruházatot 

ingyen biztosítjuk. 
Megbecsüljük 

munkavállalóinkat. 
Tel.: 06-70-377-7081
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