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húsvéti ünnepet 

kíván Üllő Város 
Önkormányzata  

minden kedves 
olvasónak!

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017 április • XXVI. évfolyam 4. számA tartalomból:

Üllői
Tíz év

Kissné Szabó Katalint 2007. 
március 4-én választották 

Üllő polgármesterévé. Veze-
tése alatt Üllő a városiasodás 

útjára lépett. A jubileum al-
kalmából készült interjúból 

kiderülnek az elmúlt évek 
részletei, és az is, hogy mi-

lyen fejlesztések várhatók a 
következő években. 

Részletek a 7. oldalon
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2 ÜllőiProgramok

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendező: Üllő Város Önkormányzata  

és a Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete

MAJÁLIS
A Városi Sportcsarnok mellett
10:00   Tudj többet – élj jobban! Szemléletformáló program
14:10  A Csicsergő Óvoda anyák napi műsora
14:30  Gyáli Mazsorett csoport bemutatója
15:00  Shade üllői amatőr zenekar előadása
16:00  Üllői tánccsoportok műsora: Mirabell, Zumba
17:00  Vaú és Miaú címmel a Portéka Bábszínház előadása
18:00  Tombola
19:00  Casinó Beat koncert
20:15  A sztárvendég, Peter Sramek műsora
21:00  A Casino Beat koncert folytatása, utcabál  

A Sportcsarnokban: 
17:00  10 éves jubileum – az Üllő-Kenderes 

Hagyományőrző Egyesület műsora

Egész nap: 
Bolhapiac, kirakodóvásár, büfé, népi játékok, légvár, dodzsem, 
ugrálóvár, ügyességi vetélkedők, sportversenyek,  
majális labdarúgótorna, tűzoltó-bemutató

Üllő, 2017. 

április 30.

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA

AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

Zeneműveket feljátszotta:

Radics Ferenc
és Zenekara

2017. MÁJUS 19.
ÜLLŐ VÁROSI SPORTCSARNOK

ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 1. Péntek, 19.00 óra

www.experidance.hu

JEGYÉRTÉKESÍTÉS: (MUNKAIDŐBEN)
SPORTCSARNOK (Tel.: 06-70 396-8123), KÖNYVTÁR (Tel.: 06-29 320-102),

VÁROSHÁZA/PORTA (Tel.: 06-29 320-011)
ELŐVÉTELBEN: 2.800,- Ft, ELŐADÁS NAPJÁN: 3.500,- Ft 



3Üllői Hírek

Üllő Város képviselő-testülete feb-
ruár 23-án és március 23-án tar-
totta soron következő rendes 
ülését. Írásunkban a közérdek-
lődésre számot tartó döntése-
ket közöljük. A döntések hátterét 
megismerhetik az ülések jegy-
zőkönyveiből, melyeket a www.
ullo.hu weboldalon olvashatnak. 

Ülésteremből jelentjük

Február 23-án elfogadta a képviselő-tes-
tület a Kiss Sándor Művelődési Ház 2016. 
évi működéséről szóló beszámolót. 

 Döntés született a Kisfaludy téri óvo-
daépület két csoportszobával történő bő-
vítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
meg indításáról, a hulladékgazdálkodás re-
gionális átszervezéséről készült tájékozta-
tás alapján, a Duna-Tisza Közi Térségi Hul-
ladékgazdálkodási rendszerhez történő 
csatlakozásról és a rendszert üzemeltető ön-
kormányzati társulás alapításának elvi támo-
gatásáról. 
 Meghirdetésre került a lakossági járda-
építési program. A pályázatok április 30-ig 
nyújthatók be személyesen a polgármesteri 
hivatal recepcióján, vagy postai úton (Polgár-
mesteri Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3.). 
 A képviselő-testület a Kocsis Sándor utca, 
a Vasadi utca és a Petőfi utca engedélyezési 
útterveinek elkészítésével az SKS Mérnökiro-
da Kft.-t bízta meg. 
 Döntés született továbbá a gazdasági 
szolgáltató házban (Malom u.–Dózsa Gy. u. 

sarok) található büfé új üzemeltetőjének ki-
választásáról. 
 A képviselő-testület a Napraforgó Óvo-
da helyreállítása kapcsán megvizsgálta 
az épület bővítésének lehetőségét. A há-
rom tervjavaslat áttekintését követően az a 
döntés született, hogy az óvodát egy tor-
naszobával bővítik. Ezen felül kialakításra 
kerül még egy szélfogó és egy belső lépcső 
is, melyek megvalósításával lehetőség nyí-
lik a pedagógiai szakszolgálat önálló meg-
közelítésére
 A március 23-án megtartott testüle-
ti ülésen a képviselő-testület elfogadta a 
Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről ké-
szített beszámolóját, a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi be-
számolóját, illetve a Vargha Gyula Városi 
Könyvtár alapító ok-
iratának módosítá-
sát, továbbá a 2016. 
évi tevékenységéről 
készített beszámo-
lóját. 
 A képviselő-tes-
tület döntött a vá-
rosban működő civil 
szerveztek 2017. évi 
támogatásáról, az 
Egészségház, a Nap-
raforgó Óvoda és az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola épületenergetikai felújítása 
kapcsán a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátásáról, mellyel a Pro Régió Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Kft. került megbí-
zásra. 

 Az önkormányzat indul a HungaroControl 
Zrt., Társadalmi Felelősségvállalás Program  
keretében meghirdetett pályázaton, amely 
egyrészt egészségmegőrzési és sportprog-
ramok megvalósítása céljából az Üllői Sport-
napra, másrészt a Napraforgó Óvoda esz-
közbeszerzésére igényel támogatást az 
önkormányzat.
 Döntés született a Kisfaludy téri Csicser-
gő Óvoda bővítése tárgyú beruházáshoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellá-
tásáról, mellyel az Eurober Hungaria Mérnö-
ki és Szolgáltató Kft. került megbízásra.
 A képviselő-testület hirdetmény nélkü-
li nyílt közbeszerzési eljárás megindításról 
döntött az Árvácska utca felújítására. 
 Döntés született a Gyömrő és Környéke 
Társulás társulási megállapodás módosításá-
ról, a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásá-
ról, és a 2017. évi II. negyedéves munkaterv és 
testületi ülésnapok meghatározásáról, mely 
alapján a testületi ülések az alábbiak szerint 
alakulnak: április 27., május 25., június 29. 
 Módosításra került Üllő Város Önkor-
mányzatának a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról szóló rendelete, amellyel új települési tá-
mogatási forma kerül bevezetésre, az ön-
kormányzati tulajdonú utakon a járművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról, a behaj-
tási engedélyek kiadásának és felhasználásá-
nak rendjéről szóló rendelete, a vagyonával 
kapcsolatos rendelkezési jogról szóló rende-
lete, amely a Sportliget lakóparkban fizeten-
dő érdekeltségi hozzájárulás-tartozásokkal 
kapcsolatos fizetési kedvezményeket állapít-
ja meg. Kiss Adrienn, ügyintéző

A képviselő-testület támogatásával folya-
matosan tudjuk bővíteni eszköz- és jármű-
parkunkat, melyek segítségével egyre több 
feladatot tudunk ellátni saját erőből, ami le-
hetővé teszi városunk hatékonyabb és gazda-
ságosabb üzemeltetését.

Járműpark Üllő szolgálatában
 A tavaszi szép időben elkezdtük játszóte-
reink, közterületeink és parkjaink rendbeté-
telét, valamint a csapadékvíz-elvezetés sza-
kaszos felújítását.

Szabó Zsolt, ÜVF Kft., 
 ügyvezető igazgató

A testület 
döntött: két 
csoportszo-

bával bővül a 
Kisfaludy téri 

óvodaépület 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a víz-
gazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kor-
mányrendelet értelmében bejelentési 
kötelezettsége van azon lakosoknak, 
akiknek ingatlanán ásott vagy fúrt 
kút található. Azon kutak esetében, 
amelyeket 2016. június 4-e előtt víz-
jogi engedély nélkül létesítettek, 2018. 
december 31-ig kell kérelmezni a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárását.
 Hamarosan jelentkezünk a bejelen-
téshez szükséges konkrét tennivalók-
kal kapcsolatban. Addig is türelmüket 
kérjük!
 Polgármesteri Hivatal

Kutak bejelentése



4 ÜllőiKörkérdés

 Ami a természetközeliséget illeti, nincs már túl 
nagy különbség a nagyvárosi és a vidéki ember 
között. A természetbe már inkább kirándulni jár 
mindkettő, mintsem igazán benne éljen, és  falun 
sem kell sokáig keresgélni az olyan járókelőt, aki 
nem tudja megkülönböztetni a juharfát a kőristől.

Otthon van a természetben?

Németh Sándor

Kerecsen Krisztina

Dikovics Istvánné

Kusmiczki Tamás 
és Kusmi c kiné Tengeri Zita

Azt azért érezni, hogy 
mindennek ellenére so-
kan egyre tudatosabban 

odafigyelnek az őket körülvevő 
élővilágra, tisztában vannak vele, 
hogy az ember élete és bizton-
sága saját magatartásától is függ, 
ezért igyekeznek megóvni azt.
 Körkérdésünkkel mi most arra 
kerestünk választ, vajon az üllőiek 
milyen viszonyban vannak szű-
kebb környezetük zöld helyeivel? 
Ismerik-e a körülöttük lévő nö-
vények nevét, és ha kirándulnak, 
magukkal kellene-e vinniük a Kis 
növényhatározó című praktikus 
kézikönyvet, hogy kérdezősködő 
gyerekeiknek, unokáiknak képe-
sek legyenek megnevezni a vad-
bükkönyt, a perjefüvet, a pász-
tortáskát, az ökörfarkkórót és a 
többi vadon növő szépséget?
 Németh Sándor azonnal há-
rított, mondván, ne haragud-
junk, de az ő világa éppenséggel 
nem a természeti megfigyelések 
mindennapi egymásutánisága. 
A Zsálya vendéglő tulajdonosá-
val éppen  szabadba már kihe-
lyezett dézsás leander mellett 
álltunk meg beszélgetni, így az-
tán kihagyhatatlan volt a kérdés: 
ennek a növénynek a nevét sem 
ismeri? Mire nem csak az derült 
ki rögtön, miszerint már hogyne 
ismerné, hanem az is, hogy szin-
te mindent tud róla. Azt is tőle 
tudtuk meg, hogy a város cent-
rumában díszlő leanderek – me-
lyekről az idősebbeknek az is 
eszükbe juthat, hogy a hajdani 
tanácsháza kapujától az udvari 
bejáratig vezető járda mellett is 

ilyen dézsás növények gyönyör-
ködtették az oda járókat, a lean-
derek tehát úgyszólván Üllő ha-
gyományos, már-már jelképpé 
nőtt növényei –, de nem a város 
tulajdonai mégsem. Hanem a 
polgármester családjáé. Ők gon-
doskodnak róluk, ősszel beviszik 
teleltetni, tavasszal kihelyezik 
őket, hadd legyen még szemre-
valóbb és hangulatosabb a meg-
szépült centrum közepe.
 Németh Sándor elmesél-
te, hogy nemegyszer látta már 
közterületen virágot palántáz-
ni a polgármestert, bár, hogy 
milyen virágot ültetett, az azért 
nem derült ki. Az ellenben igen, 
hogyha nem is annyira kertbarát, 
mint Kiss Sándorné, azért minden 
olyan növényt és fát ismer, ami-
vel az ember találkozni szokott 
a szűkebb környezetében, kö-
vetkezésképp nem lehetne za-
varba hozni, ha a diófát kellene 
megkülönböztetni a gesztenyé-
től. Sőt, a zsályát is felismeri, bár 
a vendéglő nevét ő is úgy örököl-
te az előző tulajdonostól. 
 Arról a választásról, hogy Le-
ander legyen inkább, már lekés-
tünk, mostanra ugyanis a nép-
szerű hely neve már Zsályaként 
került a köztudatba.
 Kerecsen Krisztina, –  akitől 
azt is megtudtuk, hogy csupán 
egy éve költöztek Üllőre – a fő-
téri virágokat ugyan nem tudta 
megnevezni, mert nemigen em-
lékszik rájuk, most pedig még 
nem nyílnak az évelők sem. Min-
denesetre úgy gondolja, ha a 
most négy és fél hónapos baba 

– akit épp a kocsijában ringatott, 
amíg beszélgettünk – nagyobb 
lesz és kirándulni mennek, neki 
nem kell növényhatározót vin-
nie. Amúgy pedig kertes házban 
laknak, ott minden fa , bokor és 
virág ismerőse.
 Dikovics Istvánné kérésünk-
re nevetve sorolta a környező 
növények nevét. Hiszen ki ne is-
merné például az éppen sárga 
lángban álló aranyesőket? De 
emlékezett a levendulákra, a 
hortenziákra is, amik tavaly nyíl-
tak a közelünkben. Úgy gondol-
ja – derült ki –, hogy Üllőn szépek 
a közterek, és nem hiányoznak 
parkok vagy ligetek, hiszen Üllőn 
mindenki kertes házban él. Ne-
kik is nagy kertjük van, amit nagy 
élvezettel gondoznak. Olyankor 
az unoka is ott sürgölődik a kis 
szerszámaival, neki sem lesznek 
idegenek sem a kerti növények, 
sem azok, amiket majd a kirán-
dulásokon lát. Ha megkérdezi a 
nevüket, lesz családtag, aki tud 
neki válaszolni – tudtuk meg.
 Kusmiczki Tamás és  Kusmi c - 
kiné Tengeri Zita szerint viszont 
nagyon is kellenének még par-
kok a város belső területére. Sze-
rintük zöldből soha nem lehet 
elég. Sorolták is a kedvenc nö-
vényeiket, nyírfától a fenyőkig. 
A szöszös nyárfa, ami a közelük-
ben épp most kezdi teleszórni a 
környéket a „vattáival”, nem tar-
tozik ezek közé – jegyezték meg, 
majd hozzátették: a parkok közt 
egy uszodát is szívesen látná-
nak, bár tudják, hogy ez pillanat-
nyilag csak ábránd. Az azonban 
valóság lehetne végre – mond-
ták –, hogy kerékpárutak épülje-
nek, hiszen most például bicikli-
vel nem lehet átmenni Vecsésre. 
 Milyen jókat tudnánk ilyen 
gyönyörű időben pedálozni! – 
szegezték nekünk az éppen na-
gyon is aktuális kívánságot, amivel 
egyet kellett értenünk. Molnár Anna

Ügyvédi tanácsadás időpontjai
Üllő város képviselő-testületé-
nek döntése alapján a polgár-
mesteri hivatal jogi képviseletét 
ellátó ügyvédek térítésmentes 

jogi tanácsadást tartanak a vá-
rosházán (2225. Üllő, Templom 
tér 3.) a lakosság részére. Dr. Szi-
kora Gábor tanácsadása 15 órá-

tól 17 óráig április 24-én. Dr. 
Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart május 8-án és 
június 12-én. 

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

Üllő Város Önkormányzata



5Üllői Ajánló

Április 22-én (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 22-én, 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! 



6 ÜllőiKözösség

Előnevelt csirke március 28-tól.
Előnevelt kacsa, -liba  
április 11-től minden héten  
hétfőn vagy kedden.
Fehér húshibrid pulyka május 9. 
Baromfikra előjegyzés szükséges! 

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–14.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

Tápok, 
termények, 
vitaminok

Kutya-, 
macska-
eledelek 

kaphatók! : Ibolya- István Takarmány boltja

Folyamatos akcióval várjuk vásárlóinkat!    Házhoz szállítás

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: 2017. április 26-án   9.00-17.00

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, ízületi manipuláció,  
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

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

G

5000 Ft feletti rendelésnél  
ingyenes házhoz szállítás  
Monor 30 km-es körzetében! 

telefonos rendelés: 
06-70/607-4444

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Fél kilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

990 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás

Ebzárlat Üllői Csülökfesztivál  
és GyermeknapA Pest Megyei Kormányhivatal Monori Já-

rási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya a vörös ró-
kák tavaszi veszettség elleni orális immu-
nizálása céljából, Pest megye Dunától ke-
letre eső területén belül – többek között 
Ecser, Gyömrő, Maglód, Monor, Péteri, Üllő, 
Vecsés – a települések teljes területére a 
csalétekvakcina kiszórásának időpontjától 
számított 21 napig ebzárlatot és legelteté-
si tilalmat rendel el.
 A csalétekvakcina kiszórásának időpont-
ja április 3. és április 6. közötti időszak. Az eb-
zárlat április 3-tól április 24-ig tart.
 A tartási helyén minden kutyát és macs-
kát elzárva, illetőleg a kutyákat megköt-
ve úgy kell tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt ud-
varban a kutyák elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szök-
hetnek. 
 Kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni.
 A település területéről kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőoltással rendelkező 
kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata után és en-
gedélyével szabad kivinni.

Május 27-én a sportcsarnok mellett kerül 
megrendezésre a hagyományos Üllői Csü-
lökfesztivál és Gyermeknapi rendezvény.
 Délelőtt kilenc órától kezdődik a neve-
zett csapatok főzőversenye és a gyermekna-
pi program. Délután tréfás versenyek, játé-
kos vetélkedők, szórakoztató műsorok várják 
az érdeklődőket. Ezt követően lesz az ered-
ményhirdetés, majd koncert, mulatás, utca-
bál zárja az egész napos programot.
 A rendezvény szervezője Üllő Város Ön-
kormányzata és az Üllői Általános Ipartestület.
 Főzőversenyre jelentkezhetnek Kerezsi 
Sándornál, a 06-30/924-1419 telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: május 20.
 Jelentkezés feltételei: a főzés során a 
versenyzők saját maguk által hozott nyers-
anyagból, saját eszközökkel (bogrács, elő-
készítő asztal, tüzelőanyag stb.) készítik el a 
jelentkezési lapon megjelölt csülkös ételt. A 
szervezők által kijelölt főzőhelyeket május 
28-án 9 óráig kell elfoglalni és a területet be-
rendezni. A versenyre benevezett étel csak 
helyben készülhet! Minden versenyző csa-

patnak 1 adag ételt kell leadni a zsűri részére 
bírálásra (ehhez sorszámmal ellátott tálaló-
edényt a szervezők biztosítanak). Az eszté-
tikus tálalást a zsűri külön értékeli. A főző-
verseny 1., 2., 3. helyezettje értékes díjakat, a 
résztevők emléklapot kapnak. 
 A rendezvény helyszínén a közönség szá-
mára kijelölt főzőhelyen lesz lehetőség étel 
vásárlására, a főzőcsapatok ételt nem árusí-
tanak!
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Városvezetés tíz év tükrében
Márciusban volt tíz 
éve, hogy polgármes-
terré választották Kiss-
né Szabó Katalint. A vá-
ros első emberével az 
elmúlt évek eredmé-
nyeiről beszélgettünk. 

T íz évvel ezelőtt, 2007 már-
ciusában választották pol-
gármesterré. Fel tudja idézni a választást 

megelőző hetek, hónapok hangulatát? Milyen 
érzés volt, mikor megtudta, polgármesterré vá-
lasztották?
 – Vasadi István polgármester úr tragi-
kus halála után csak hosszas vívódást köve-
tően, több szervezet felkérésére vállaltam el 
a jelöltséget. Nem volt vesztenivalóm, biz-
tos háttér volt mögöttem, a családi vállalko-
zásunk akkor már 20 éve stabilan működött. 
A választás napján, 2007. március 4-én ve-
lem együtt hat jelöltre lehetett szavazni, én 
voltam az egyetlen nő. A televízióból érte-
sültem a részeredményekről. Akkor döbben-
tem rá, hogy az életem gyökeresen meg fog 
változni. Abban bíztam, hogy a családom tá-
mogatásával meg tudom majd oldani a rám 
váró feladatokat. Március 8-án, éppen nőna-
pon tettem le a polgármesteri esküt, az egy 
felemelő esemény volt számomra. Az első fél-
év nagyon nehéz volt, hiszen korábban a pá-
rommal éjjel-nappal együtt dolgoztunk a vál-
lalkozásunkban, ő a műszaki feladatokat látta 
el én pedig az ügyvezetést intéztem, egymás 
munkáját segítettük. Mindkettőnknek nehéz 
volt átállni, az otthoni feladatokat is másképp 
kellett megosztanunk, de végül belerázód-
tunk. A családom azóta is nagyon sokat segít, 
ezért köszönettel tartozom nekik. 

– Milyen fontosabb fejlesztések történtek az el-
múlt tíz évben Üllőn?
 – Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
annyi minden történt, hogy felsorolni is ne-
héz. Megépült a sportcsarnok és a sportte-
lep. Felépítettük a Csicsergő Óvodát és bőví-
tettük a bölcsődénket, már hat csoportszoba 
várja a gyerekeket. Több kilométer út és jár-
da épült az évek alatt. Elkészült a víztorony és 
az ivóvízminőség-javító beruházás is lezajlott. 
Kialakítottuk az ötödik háziorvosi praxist. Sza-
badidőparkokat és játszótereket építettünk. 
A civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot 
építettünk ki. A legnagyobb beruházás a vá-
rosközpont teljes megújítása volt, ami jelen-
tősen hozzájárult a helyi közösségi és kultu-
rális élet fellendítéséhez. A Zsálya Bisztró és a 
városháza díszterme új lehetőségeket terem-

tett a településen. 
Arra külön büszke va-
gyok, hogy hosszú 
évek után újra sike-
rült megteremteni a 
feltételeit egy önálló 
rendőrőrsnek. Az inf-
rastruktúra, a kultúra, 
a sport, a közbizton-
ság és az egészség-
ügy területén is ered-
ményeket tudunk 
felmutatni. Azzal is 
tisztában vagyunk, 

hogy mely területeken van szükség további 
fejlesztésekre.

– A felsorolt beruházások közül, melyikre a leg-
büszkébb?
 – A városközpont fejlesztését szeretném 
kiemelni, hiszen az volt a település eddigi 
legnagyobb beruházása. A díszterem több-
funkciós, előfordul, hogy egy nap akár három 
program is van, otthont ad közösségi esemé-
nyeknek és esküvőknek egyaránt. A környe-
ző településekről is jönnek ide házasságot 
kötni a fiatalok. A szabadtéri színpadunk-
nak köszönhetően több program is elindult, 
ezek közül is ki kell emelni a Zenés nyári esté-
ket és az adventi eseményeket. Az új progra-
moknak köszönhetően színesebb lett a város 
közélete, gazdagabbak lettek a mindennap-
jaink. A Zsálya Bisztróval végre lett a város-
nak egy stabilan működő étterme, amit szin-
tén szeretnek az üllőiek. Fontos megemlíteni 
a Malom utcai szolgáltatóházat is, hiszen az is 
a városközpont fejlesztése részeként épül fel. 
A teljes beruházás egymilliárd forintból va-
lósult meg, és az egész város életére hosszú 
távú hatása lesz.

– Van valami, amit másképpen csinálna, ha 
visszapörgethetné az idő kerekét?
 – A döntéseimet nem szoktam elhamar-
kodni, mindig hosszasan gondolkozom, mie-
lőtt valamire igent vagy nemet mondok. Es-
ténként szeretek nyugodtan lefeküdni, ezért 
becsülettel, a legjobb tudásom szerint vég-
zem a munkámat. Nem hiszem, hogy bármit 
is másképpen szeretnék csinálni, mint aho-
gyan az elmúlt 10 év alatt tettem.

– Hogy tudta megőrizni ennyi éven át a függet-
lenségét?
 – Soha nem voltam párttag, de aki ismer, 
tudja rólam, hogy mindig a polgári értékren-
det képviseltem. A választások után mindig 
arra kértem a képviselőket, hogy a nagypoli-
tikát lehetőleg hagyják a falakon kívül. A helyi 
képviselőknek az a feladatuk, hogy a városért 
dolgozzanak és tudásuk szerint a legjobb dön-
téseket hozzák meg a település érdekében. 

– Mit adott önnek az elmúlt tíz év és mi az, ami 
továbbra is hajtja előre?
 – Eddig bármihez fogtam az életben, va-
lami szépet mindig találtam a munkámban. A 
családi vállalkozásunkban is emberekkel fog-
lalkoztam, sokféle személy megfordult az iro-
dámban, akiknek sokszor a sorsát, az aktuális 
hangulatát is kezelni kellett. Általában meg-
találtam az emberekkel a közös hangot és ez 
mindig örömmel töltött el. Most is szeretem 
a feladataimat, a sok nehézség ellenére is, a 
határidők betartása olykor igen sok stresszel 
jár. Nagyon jóleső érzés végignézni az elmúlt 
évek eredményein és legalább ilyen jó érzés 
tudni, hogy szinten tudjuk tartani, amit eddig 
elértünk. A legtöbben ezt természetesnek ve-
szik, pedig nem az, erre nagyon sok példát 
tudnék felhozni más településekről. Nagyon 
sok jó ember él üllőn, jó érzés látni, hogy amit 
elképzelünk és megvalósítunk az másoknak 
örömöt, boldogságot tud okozni.

– Mi bosszantja leginkább? 
 – Azokat a dolgokat, amiket felvállal-
tunk, becsülettel megcsináltuk. A megörö-
költ helyzetekkel viszont nehéz megbirkóz-
ni. Ilyenek a Sportliget Lakóparkban kialakult 
problémák is. A víziközmű-társulat megszű-
nésével a jogszabályoknak megfelelően az 
önkormányzat kapta meg a társulat vagyonát 
és követeléseit, így a még be nem fizetett ér-
dekeltségi hozzájárulásokat is az önkormány-
zatnak kell beszednie. A képviselő-testület a 
vagyonrendelet módosításával szeretne a la-
kosok további befizetéseihez segítséget nyúj-
tani. Szeretnénk, hogy a lakópark problémái 
rendeződjenek és a lakók jól érezzék magu-
kat a városban.

– A választási ciklus felénél járunk, milyen fej-
lesztéseket, beruházásokat várhatnak az üllőiek 
a hátralevő két és fél évben?
 – Elsődleges szempont, hogy a leégett 
óvodánkat átépítsük és bővítsük egy torna-
szobával. Nagy öröm számomra, hogy elnyer-
tük a KEHOP energetikai pályázatot, melyben 
az általános iskolánk, a központi óvodánk és 
az egészségház nyílászáróinak cseréje, hőszi-
getelése, napkollektorok elhelyezése szere-
pel. Az egészségházhoz egy külső liftet épí-
tünk és a tetőszerkezetet is cseréljük. Bővítjük 
a Csicsergő Óvodát két csoportszobával és 
egy gyönyörű nagy fedett terasszal. Az út- 
és járdaépítési program folytatódni fog. Lát-
ványtervet fogunk készíttetni az őstermelői 
piac és a hozzátartozó parkolókra vonatkozó-
an. Tervet készíttetünk egy négy csoportszo-
bás óvoda megépítésére, melyet később két 
bölcsődei csoporttal szeretnénk bővíteni. Re-
méljük, hogy meg is tudjuk majd ezeket épí-
teni, természetesen keressük a pályázati forrá-
sokat.  Varga Norbert
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Változik az építési szabályzat
Üllő településrendezési eszköze-
inek felülvizsgálata során a he-
lyi építési szabályzat és a város 
szerkezeti terve is változik. Olt-
ványi Jánossal, a városfejlesz-
tő iroda vezető-tanácsosával 
beszélgettünk a részletekről. 

T elepülésrendezési eszközök alatt a tele-
pülésszerkezeti tervet, a helyi építési sza-
bályzatot és a szabályozási tervet értjük. 

Ezek a dokumentumok egymáshoz szorosan 
kapcsolódva, egységet képezve szabályozzák 
a település környezetét, a településfejlesztési 
koncepcióhoz igazodva meghatározzák a vá-
ros fejlődési irányát a különböző területek fel-
használásával, hasznosításával. 
 – A most végrehajtott változtatásokra el-
sősorban az önkormányzat jogszabályi köte-
lezettségei miatt van szükség. Egy kormány-
rendelet – az Országos Településrendezési és 
Építési Követelményekről szóló rendelet (OTÉK) 

– változásainak és az Agglomerációs Törvény 
változásainak megfelelően harmonizáljuk az 
országos jogszabályokkal a helyi rendeletün-
ket, a helyi építési szabályzatunkat. A változás 
másik oka, hogy nagyon sok egyéni fejlesztési 
érdek jelent meg a közelmúltban, amelyeknek 
a jelenlegi szabályozási környezet nem megfe-
lelő. A szabályozás bizonyos elemei fölött eljárt 
az idő, ezeket a mai építési igényeknek meg-
felelővé kell tenni. A szerkezeti terv és a szabá-
lyozási terv 10-15 éves távlatra készült, igaz, az 
utóbbit akár 2-3 évente módosítani kell a meg-
jelenő újabb fejlesztési igények miatt – magya-
rázta Oltványi János.

 A szerkezeti terv és a szabályozási terv 
módosításának további oka, hogy az önkor-
mányzat újabb területeket szeretne ipari-ke-
reskedelmi hasznosításba vonni, ugyanis ez 
lehet a város további fejlődésének egyik zá-
loga. 
 – Körülbelül 400-500 hektár új terület-
tel szeretné az önkormányzat a már meg-
levő ipari és kereskedelmi területeket bőví-
teni, Üllő északnyugati részén. Ez azt jelenti, 
hogy ezen a részen a szerkezeti tervben az 
eddigi szántóterületek helyén beépítésre 
szánt ipari-kereskedelmi területek lesznek, a 
meglévőkkel együtt összesen 600 hektáron 

– mondta Oltványi János.
 – Fontos megjegyezni, hogy ezeken a 
területeken elsősorban könnyűipari tevé-
kenységet engedélyez önkormányzat – tette 
hozzá a városfejlesztési iroda munkatársa –, 
például elektronikai és információtechnoló-
giai tevékenység, esetleg élelmiszer-feldol-
gozás vagy gyógyszeripari tevékenység jö-
het szóba. Az önkormányzat ügyel arra, hogy 
a környezetet jelentősen terhelő ipari tevé-
kenységet ne engedjen a városba. Erre töb-
bek között az a biztosíték, hogy a kijelölt te-
rületek csak részletes szabályozás után, a 
fejlesztővel megkötött településrendezési 
szerződést követően válnak beépíthetővé. A 
településrendezési szerződést megelőző tár-
gyalások alkalmával ki lehet szűrni azokat a 
beruházókat, akik nem felelnek meg az ön-
kormányzat által előírt feltételeknek.
 – A lakott területek védelméről a fejlesz-
tőnek minden esetben gondoskodnia kell, az 
Erdősor utca utáni részeken például egy 100 
méter széles erdősáv lett kijelölve, ahova mi-
nél sűrűbb növényzetet kell telepíteni, ami a 
lakosság védelmét szolgálja.

 Az építési szabályzat újragondolásakor 
a lakóövezeti fejlesztések is szóba kerültek 

– tudtuk meg –, de az önkormányzat egyelő-
re csak a belső tömbökben található területek 
fejlesztését támogatja. Ilyenekből több is van 
a városban: a Pesti út és a Faiskola utca, illet-
ve a Pipacs utca és a Mező utca között is ta-
lálható olyan terület, amelyeken új, városia-
sabb intenzitású lakóövezetek jöhetnek létre. 
Az említett területek akkor épülhetnek be, ha 
komoly szándékú, tőkeerős beruházót talál az 
önkormányzat, ilyen fejlesztőből pedig egy-
előre alig akad. 
 – A belső tömbökön akár több száz lakás 
is épülhet a megfelelő szabályozás mellett. 
Az önkormányzatnak fontos, hogy olyan fej-
lesztőt találjon, aki képes megvalósítani egy 
ekkora beruházást. Ezeket a területeket köz-
művesíteni kell, ki kell alakítani a telekstruk-
túrát és a belső úthálózatot. Ez csak tőkeerős 
beruházóval közösen lehetséges – szögezte 
le Oltványi János.
 Összefoglalva: a papírra vetett elképzelé-
sek most még csak vízióként jelennek meg, 
de megvalósulásuk esetén hosszú távon ja-
víthatják a város gazdasági lehetőségeit és a 
lakókörnyezet élhetőségét, ezáltal pedig je-
lentős hatással lehetnek a településen élők 
közösségére. 
 A lakossági véleményezés párhuzamosan 
zajlik az államigazgatási véleményezéssel. Az 
önkormányzat a korábbi véleményeket már 
beépítette a tervezetbe, de még mindig van 
lehetőség további észrevételek közlésére. Az 
eljárás végén az állami főépítész szakmailag 
véleményezi az üllői terveket, amelyeket ezt 
követően – Oltványi János reményei szerint 
a nyár elején – a képviselő-testület is elfo-
gadhat majd. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekez-
dés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 
ezúton tájékoztatom önöket, hogy Üllő város 
képviselő-testülete a településfejlesztési el-
képzelések alapján elkészíttette településren-
dezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat, szabályozási terv) 
egyeztetési dokumentációját, amelynek tár-
sadalmi véleményezési szakaszát jelen felhí-
vással kezdeményezi.
 A településrendezési eszközök az előzetes 
tájékoztatási szakaszban érkezett államigaz-
gatási tájékoztatások, -vélemények, lakossági 
vélemények, előzetes partnerségi és bizottsá-

gi egyeztetéseken elhangzott észrevételek fi-
gyelembe vételével készültek el.
 A településrendezési eszközök fejleszté-
si elképzelései összhangban vannak a 2015. 
áprilisában elfogadott településfejleszté-
si koncepció népességmegőrző és munka-
helymegőrző, munkahelyteremtő szándé-
kával.
 Az elkészült településrendezési eszkö-
zök partnerségi egyeztetésének szabályait a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és annak 29.§-a 
alapján az Önkormányzat 182/2013. (XII. 12.) 
számú határozatával megalkotott Partnersé-
gi Egyeztetési Szabályzat határozza meg.
 A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 
alapján történik a lakosság, az egyházak, ci-
vil és gazdálkodó szervezetek bevonása a 
tervezés folyamatába, továbbá a szabályzat 
meghatározza azokat a fórumokat (pl. ön-

kormányzati hirdetőtábla, hivatalos honlap, 
helyi újság) is, amelyeken keresztül az Ön-
kormányzat tájékoztatja a bevonni kívánt 
partnereket.
 Fentiek és a már hivatkozott kormányren-
delet 38. § (2) bek. a) pontja és (3) bekezdé-
se alapján, valamint a partnerségi egyezte-
tés szabályai szerint a bevont partnerek – így 
a lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek – 
javaslatokat, észrevételeket tehetnek a tele-
pülésrendezési eszközökkel kapcsolatban, 
véleményt nyilváníthatnak írásban, amely 
véleményeket a város hivatalos honlapján 
(www.ullo.hu), illetve önkormányzati hirdető-
táblán közzétételtől számított 30 napon be-
lül: 2017. április 30-ig várja az Önkormányzat a 
2225 Üllő, Templom tér 3. címre postai, vagy 
az oltvanyi.janos@ullo.hu címre elektronikus 
levél formájában. Üllő Város Önkormányzata

Üllő településrendezési eszközeinek véleményezése
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Félszáraz

TŰZIFA 
köbméterben
ELADÓ!

Tölgy, 
bükk 

hasítva
25 cm, 30 cm, 33 cm

ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3

17  000 Ft/m3

4 m3-től  a kiszállítás díjtalan.
1 m3 tölgy, bükk kb. 5–6 mázsa.

Tel.: 06-20/343-1067

Hirdetés

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul az egészsé-
ges környezet biztosítására, ezen belül a levegőtisztaság védel-
mére. E cél elérése érdekében a jogszabályok már megszület-
tek – a kérdés az, hogy mennyi valósul meg az előírásokból?

A tűzgyújtás szabályai

V éget ért a hosszú, kemény tél, amikor 
a panaszbejelentések nyomán nagyon 
nehéz, szinte lehetetlen kontrollálni, 

hogy ki mivel fűti a lakását. Azonban a tavasz 
beköszöntével sem szűntek meg a panaszok 
az égetéssel kapcsolatosan.
 Úgy gondolom köztudomású, hogy tilos a 

„szemét” elégetése. Ez alól mindössze a ház-
tartásban keletkező papírhulladék és veszé-
lyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék 
háztartási berendezésben történő égetése 
képez kivételt.
 A hulladék, különösképpen a műanyag, 
gumi, festék, vegyszer és olajos, vagy kőolaj 
származékok égetése nem csak a környezetet, 
de az egészséget is súlyosan károsítja. A háztar-
tásokban keletkező rendkívül veszélyes hulla-
dék – ami sajnálatos módon gyakran a kazánba 
kerül – az elhasznált vagy hulladékká vált bú-
torlap, illetve festett, lakkozott fahulladék. Az 
ezekben található nagy mennyiségű vegyszer 
rendkívül veszélyes égésterméket bocsát ki, irri-
tálja a szemet, a nyálkahártyát, a légzőrendszer 
károsodását okozza, továbbá magzatkároso-
dást, máj- és vesekárosodást, légzési elégtelen-
séget, tüdőgyulladást, vérsejt-károsodást okoz 
és elősegíti a rosszindulatú daganatos megbe-
tegedések kialakulását is.
 A hulladék égetését – mind a nyílt térben, 
mind bármilyen berendezésben – a levegő-
tisztaság védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 
sz. kormányrendelet tiltja, és a szabályok meg-
szegőivel szemben levegőtisztaság-védelmi 
bírság kiszabását helyezi kilátásba.
 Üllő Város Önkormányzata – a köztiszta-
ságról szóló 6/1991. (VI. 13.) számú rendelete 
szerint- kizárólag az avar és a kerti hulladék el-

égetését teszi lehetővé bár a leginkább kör-
nyezetbarát megoldás a  komposztálás lenne. 
Ezeken az anyagokon kívül egyéb hulladék 
(ipari eredetű hulladék, műanyag, gumi, vegy-
szer, festék és ezek maradékai) elégetése tilos. 
 A település belterületén a tűzgyújtás és 
égetés heti egy alkalommal: szerdán 9-21 óra 
között megengedett – kivéve ünnepnapo-
kon –, de csak szélmentes, derült időjárási vi-
szonyok mellett. Amennyiben szerda ünnep-
napra esik, akkor legközelebb az ünnepnapot 
követő munkanapon megengedett a tűz-
gyújtás. 
 Rendeletünkben foglalt szabályok a kö-
zösségi együttélés alapvető normái közé tar-
toznak és a betartásuk mindannyiunk érdekét 
szolgálják. 
 Ha a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 
a tiltott magatartást tanúsító személyt tetten 
éri, ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság 
kiszabásáról intézkedik.
 A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-fő-
zés megengedett a tűz állandó felügyelete és 
a következő új és a korábbinál szigorúbb sza-
bályok betartása mellett. Kizárólag szélcsen-
des időben végezhető a sütés, ha feltámad a 

szél, annak erősségétől függően a tüzet azon-
nal el kell oltani. Akkora tüzet szabad csak rakni, 
amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel 
el lehet oltani (legyen készenlétben víz, vödör, 
homok, lapát). Az összegyűjtött égetnivalót le-
hetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vas-
hordóban, esetleg műszakilag megfelelően ki-
alakított sütőhelyen kell elhelyezni, vagy körbe 
kell árkolni a tűzgyújtás előtt. A sütőhely kiala-
kításánál fogva a környezetére tűzveszélyt ne 
jelentsen (szakszerűen kivitelezett égéster-
mék elvezetés, éghető anyagtól mentes kör-
nyezet). A sütési hely megválasztásnál szá-
molni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, 
tovább tekintettel kell lenni arra, hogy a szél 
erősségének változása a láng nagyságát, irá-
nyát jelentősen befolyásolja, illetve a felröppe-
nő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra. 
Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni! A gyerekeket ki 
kell oktatni a tűz veszélyeire (a parázzsal, tűzzel 
való pajkosság veszélyeire fel kell hívni a figyel-
met és meg kell tiltani)! A szabadtéri főzéshez, 
sütéshez, grillezéshez használt eszközök stabi-
lan kerüljenek telepítésre (a felboruló sütőhely 
égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grill-
ből a kiszóródó izzó faszén szintén gyújtási ve-
szélyt jelenthet). Az égetés, sütés befejeztével 
a tüzet el kell oltani, úgy hogy a tűz ne gyul-
ladjon vissza, (a parázsló részeket vízzel le kell 
locsolni, vagy homokkal, földdel összefüggő-
en le kell fedni és várni, amíg a teljes füstölgés, 
gőzölgés megszűnik.). Meg kell győződni arról, 
hogy nem maradt-e izzó, parázsló anyag, mert 
az tűzveszélyt jelent.
 A szabálytalan tűzgyújtással és égetéssel 
kapcsolatos panaszaikat Tóth Gábor közterü-
let-felügyelőnek jelezhetik (06-70/312-4134; 
toth.gabor@ullo.hu), aki munkaidőben a le-
hető legrövidebb időn belül intézkedik a sza-
bálytalanság megszüntetése iránt. 
 Munkaidőn kívül az Üllői Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesületet hívhatják (06-20/223- 
7181), akik szükség esetén intézkednek a hely-
színen.  Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető
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Különdíjjal Kiskőrösre

„Hej rozmaring, rozmaring”

Nagy szervezkedés, megbeszélés és gyűjtő-
munka előzte meg a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. által kiírt rajzpályázatra való készülő-
désünket, melyben be kellett mutatniuk a 
gyerekeknek, hogy ők hogyan képzelik el az 
útépítést, milyen eszközöket ismernek, s ho-
gyan mutatnák be egy útépítés menetét.

Közel 160 alsó tagozatos tanuló mérettette meg 
népdaléneklési tudását március 2-án az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola színpadán. 43 szólista 
és 13 énekegyüttes lépett fel nagy izgalommal.

Az üllői nyertesek
A z Üllői Árpád Fejedelem 

Általános Iskola 3. z/a 
osztályával először dobo-

zokat gyűjtöttünk. Kicsit, nagyot, 
közepeset, és elképzeltük a gé-
peket, szerszámokat a dobozok 
segítségével. 
 A gyerekek sziporkáztak az öt-
leteikkel. Autó, úthenger, sóder-
szállító, személyautó, jelzőlámpa, 
házak, háztömbök, az iskolánk 
épülete, mind-mind megjelent 
és „felépült” a dobozokból. 
 Szerencsénk volt, mert a pá-
lyázat elkészítése folyamán egy 
hétvége is segített bennünket, 
amikor a szülők is besegítettek. 
Mindenki ötletét szívesen fo-
gadtuk, így megszülettek a fák, 
a bokrok, az útszéli kicsi kövecs-
kék, az útépítő daru és még sok 
más színes dolog. 

 A szülők küldtek nekünk sár-
ga- és feketehomokot, sódert, 
szinte mindent, ami egy útépí-
téshez kell. 
 Olyan sok jó és eredeti ötlet 
született, hogy ezt nem lehetett 
rajzlapra rajzolni, nem lehetett 
síkban ábrázolni, így született 
meg a mi terepasztalunk. Bár ki-
csit a valóságtól elrugaszkodva, 
de ahhoz, hogy mindenki ügyes 
és jól elkészített művét „ráte-
hessük”, egy útkereszteződést 
ábrázoltunk, ahol vannak isko-
lába igyekvő gyerekek, zebra, 
posta, orvosi rendelő, vannak 
házak, van ligetes rész, vannak 
fák, bokrok, virágok.  A gyere-
kek elképzelése szerint a téli hi-
deg okozta úthibákat javítják 
az egyik utcában. Úthenger-
rel, teherautóval, betont szállí-

K iemelt arany minősítést 
kaptak: Szászik Zsófia 2z/a, 
Dely Dorina 2z/b, Pánya 

Beatrix 3z/b, Kovács Rebeka 4z/b, 
Tóth Alexandra-Kun Balázs 4z/a, 
továbbá a 2z/a, 4z/a, 4z/b és a 3b 
énekegyüttese.
 Arany minősítést kaptak: Var-
ga Lili, Petróczi Gréta, Kiss Nóra, 
Csetneki Nóra, 2z/a osztályos ta-
nulók, Krizsán Lili, Takács Violet-
ta, Kövér Gábor, Burkus Luca, Se-
bők Mercédesz, Baráth Fruzsina 
2z/b, Peterdy Nóra, Szabó Blanka 
3z/a,Komáromi Nóra 3z/b, Hajba 

tó autóval, útépítő emberekkel, 
munkásokkal, sorakozott fel az 
útjavításra vállalkozó cég. 
 A 2016–2017-es tanévben a 
negyedik Álomút című rajzpá-
lyázatra 2600 pályamű érkezett 
be határidőre a kiíróhoz. A zsű-
ri 217 rajzot díjazott. A 217 díja-
zott között ott szerepelt iskolánk 
3. z/a osztályának terepasztala is 

– nagy örömünkre. 
 Múzeumi belépőket nyer-
tünk Kiskőrösre. Közösen nézhet-
jük meg és járhatjuk be a Közúti 
Szakgyűjteményt, ahol az útépí-
téshez használatos gépek-be-
rendezések vannak kiállítva. A 

Cseperke 4z/a, Schaffer Mónika 
4z/a, Tóth Alexandra 4z/a, Bálint 
Eszter 4z/a, Horváth Péter 4a osz-
tályos tanulók. 
 Kisegyüttes arany minősített-
je: Balogh Luca Panna, Zainkó 
Krisztina, Mátrai Kincső, Szabó Vi-
ola, Kovács Lili 3z/a osztályos ta-
nulók, valamint Barnóth Áron, Ba-
lázs Ádám, Koncz Simon, Szomora 
László, Benedek Péter, Ellenbacher 
Áron, Varga Benjamin szintén 
3z/a osztályos tanulók.
 Arany díjas énekegyüttesek: 
2z/b, 3z/a, 3z/b osztályok tanulói. 

 Ezüst minősítést kaptak: 
Hegedűs Réka, Plavecz Bianka, 
Paragi Patrícia, Varga Bence 2z/a, 
Szolnoki Melinda 2z/b, Horváth 
Adrienn, Batári Dorina 3z/a Varga 
Kristóf, Marton Georgina 4z/a, Tu-
rai Boglárka, Pap Mánuel, Bimbó 
Dominika, Simkó Dorina, Szabó 
Fanni, Maróthy Rebeka 4z/b osz-
tályos tanulók.
 Kisegyüttesek ezüst minő-
sítettjei: Szabó Blanka, Peterdy 
Nóra 3z/a, Schaffer Mónika, Óvári 
Petra 4z/a 4b (10 fő), 4b (3 fő), 4c 
osztályos tanulók.
 Bronz minősítés: Bekker Liza, 
Döme Tamara, Filep Márton 
2z/a, Döme Rebeka 4z/b, Kajos 
Hunor 4c.
 A zsűri különdíjasai: Kövér Gá-
bor 2z/b, Petróczi Gréta 2z/a, Haj-
ba Cseperke, Tóth Alexandra, Bá-

lint Eszter 4z/a, Horváth Péter 4.a 
osztályos versenyzők, a 4c, 4b és 
a 3z/a 7 fős fiú együttese lett.
 Felkészítő tanárok: Szőnyiné 
Bán Ilona (4a), Körözsi Emese (3b), 
Gőgösné Bársony Teréz (4b, 4c), 
Némethné Fetter Judit (2z/a, 2z/b, 
3z/a, 3z/b, 4z/a, 4z/b). 
 Izgalmas élményteli délután-
ban volt részünk. Minden ver-
senyző győztesnek érezhette 
magát. 
 Március 20-án ismét szép 
eredménnyel érkeztek kis nép-
dalénekeseink Maglódról, a regi-
onális népdaléneklési versenyről. 
Pánya Beatrix 3z/b, Batári Dori-
na 3z/a, Kovács Rebeka 4z/b osz-
tályos tanulók ezüst minősítést, 
Komáromi Nóra 3z/b osztályos 
tanuló pedig bronz minősítést 
szerzett. Némethné Fetter Judit

gyerekek nagyon örültek, hiszen 
majd láthatunk úthengert, ami 
velünk roboghat tovább. 
 Köszönjük a szülőknek a se-
gítséget! 

Nagyné Seres Anikó

A 2016–2017-es tan-
évben a negyedik 
Álomút című rajzpá-
lyázatra 2600 pálya-
mű érkezett be határ-
időre a kiíróhoz. 
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Márciusban történt: napközis tanulók ismerkedtek „Üllő  
kincseivel”, üllői kutatómunka lett a legjobb, a nőnap  
pedig egy igazán érdekes könyvbemutatóval zajlott. 

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

P énteki napokon napközis tanulók né-
pesítették be a városháza auláját és a 
Helytörténeti Gyűjtemény termeit. Üllő 

értékeivel, kincseivel, hagyományaival is-
merkedhettek meg a gyerekek. Az Üllői érté-
kek című kiállítást Laza István mutatta be kis 
vendégeinek, ezután a Helytörténeti Gyűjte-
ményben Nótár Ilona, roma származású kultu-
rális antropológus tartott érdekfeszítő foglal-

kozást a népek sokszínűségéről, bemutatva a 
roma kultúra különböző előfordulási formáit. 
Ezután a gyerekeknek lehetőségük volt meg-
nézni a várostörténeti kiállítást, amely a folya-
matos adományoknak köszönhetően mindig 
újabb értékekkel bővül. Iskolásaink a meg-
szerzett információkról, tapasztalataikról az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub Üllő kincsei 
című rajzpályázatán, és az Árpád napok kere-
tén belül megrendezésre kerülő Helytörténe-
ti vetélkedőn adhatnak számot. Bízunk benne, 
hogy a hétköznapokra is marad valami a fe-
jekben, amitől egy kicsit jobban szeretik majd 
lakóhelyüket és fontosnak érzik majd óvni ér-
tékeit, hagyományait, környezetét.

Nőnapi zsongás a könyvtárban

Március 8-án Halmos Monika, az ehető virágok 
szakértője volt a vendégünk a könyvtárban. 
A téma népszerűségének köszönhetően a 
könyvtárban szék nem maradt üresen. Az író-
nő közel 100 fotóval illusztrált előadása kime-
rítően mutatta be a virágpaletta ehető fajtáit 
és azok felhasználási lehetőségeit. Mindezek 
mellett azt is megtudhattuk, hogy Sissi király-
né kedvenc csemegéje a kandírozott ibolya 
volt. A vidám történetekkel fűszerezett, tar-
talmas ismertető után, szemet-lelket gyönyör-
ködtető virágfalatkák kóstolója következett. 
Az elhangzott információk esszenciája könyv 

formájában is megvásárolható volt az est fo-
lyamán, sőt ehető virágmagcsomagokat is ve-
hetett az, aki idén már a saját kiskertjéből akar-
ja szüretelni ehető virágjait. Ez azért is fontos, 
mert Monika arra is felhívta a figyelmet, hogy 
virágbolti virágokat a frissentartó eljárások mi-
att még véletlenül se fogyasszunk! Halmos 
Monika könyvei már kölcsönözhetők a könyv-
tárban. Kérjék a könyvtárostól!

Kutatómunkánk eredménye

Februárban 4/2017-es hivatkozási számon 
kolléganőnk, Fehérné Fazekas Anett kutatása 
alapján felvették Dóra Sándor életművét és 
eredményeit a Pest megyei Értéktárba. Mivel 
az anyag összeállításakor az Arcanum Digitá-
lis Tudománytár adatai is segítették a hiteles 
és részletes leírást, így szinte természetes volt, 
hogy felhívásukra mi is jelentkeztünk. Ma-
gyarország legnagyobb és folyamatosan bő-
vülő digitális archívuma pályázatot írt ki, az Én 
kutatásom címmel. A már elkészült Dóra Sán-
dor értéktári anyag kutatása alapján nyújtot-
tuk be pályázatunkat. Első körben egy rész-
letes leírást kellett adni a kutatási anyagról 
forráslistával alátámasztva, ez volt az első ros-
ta. A második megmérettetés már az online 
közönség előtt zajlott. Itt már az ő szavazataik 
voltak a döntők. Végül 160 szavazattal maga-
san megnyertük a versenyt. Nyereményünk 
egy féléves ADT-előfizetés volt, amelyet a 
Helytörténeti Gyűjteményben tovább hasz-
nosítunk. Köszönjük mindenki szavazatát, az 
Üllő Anno csoport lelkes csapatának a támo-
gatását és kolléganőnknek a lelkes kutatást!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető 

Horgoló kör minden csütörtökön 15 órától.
Dia délután minden hónap első keddjén, 16 
óra 30-tól.
 Irodalmi teázó minden hónap utolsó 
keddjén, 10 óra 30-tól.
 Népdalkör minden kedden, 17 órától a 
Helytörténeti Gyűjteményben.

Állandó programok 
 a könyvtárban

Napközisek Nótár Ilonával

A húsvéti locsolás eredete részint a kereszte-
lésre, részint arra a legendára utal, amely sze-
rint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat locsolással akarták a zsidók el-
hallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző kato-
nák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 
asszonyokat. 
 A víz tisztító, termékenységvarázsló ere-
jébe vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak 
is. Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték 
húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás egyko-
ri módjára, hogy gyakran a kúthoz, vályúhoz 
vitték a lányokat, és egész vödör vízzel leön-
tötték őket. 
 A két világháború között vált általánossá a 

„szagos vízzel, rózsavízzel” való öntözés. A lo-

Húsvéti szokások
csolóversek sok változata ismert máig, a mági-
kus jellegű szövegektől a félnépi rigmusokig.
 Húsvéthétfő hajnalán a legények csapato-
san indultak a lányos házakhoz többnyire ze-
neszóval öntözni. Hosszadalmas, cirkalmas kö-
szöntőket mondtak. Az évek folyamán külön 
műfajjá fejlődtek, de ez a hagyomány szeren-
csére a mai napig közkedvelt a pici gyerekek 
körében. Orbán Balázs szerint (1869) a húsvé-
ti öntözés megvan mindkét nemű fiatalságnál, 
húsvét másodnapján a legények öntözik a leá-
nyokat, harmadnapján a leányok a legényeket.
 A locsolással egyenértékű volt a vesszőzés 
is. A szokásról Magyarországon már 17. száza-
di írásos emlékek is fennmaradtak. 1736-ban 
Apor Péter a Meta morphosis Transylvaniae 

című művében ezt írta: „…úrfiak, alávaló, fő és 
nemes emberek húsvét másnapján az az víz-
ben vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték 
egymást az leányokat hányták az vízben…” 
 A locsolásért cserébe hímes, de legalább-
is festett tojás jár a fiúknak. Sok változata és 
technikája létezik mind a tojáshímzésnek, 
mind a festésnek, de napjainkra ezt felvál-
totta az édesipari termékek különféle verzi-
ója. Egy legenda szerint mikor Krisztus a ke-
resztfán függött, előtte egy asszony egy nagy 
kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus 
vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a 
húsvéti tojást pirosra festeni. 
 Ne feledje senki, hogy a hagyomány szerint 
tiszta vízzel és vödörrel illik locsolkodni. Sőt, a 
látvány és az élmény is úgy az igazi, úgyhogy 
fiúk-lányok vödröket elő, és locsolásra fel! 

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény
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Jótékonysági  
iskolai bál

Büszkén, muzsikálva „meneteltek” vissza a 
Kiss Sándor Művelődési Házból az ovisok, a 
szélrózsa minden irányába.
 Lehettek is büszkék, hiszen maguk ké-
szítették hangszereiket.  A Vándorjátszóház 
kézműves-foglalkozásán addig-addig fűré-
szeltek, csiszoltak, reszeltek, ragasztottak, 
kötöztek, míg a bürök száraz szára hangszer-
ré nem lényegült. Megszólaltak a szárdudák, 
kezdődhetett a vigasság.
 Ismét bebizonyosodott, hogy azok a já-
tékok, melyeket a népi lelemény szült, a mai 
napig működnek. Köszönöm az óvodapeda-
gógusoknak, hogy időt, fáradtságot nem kí-
mélve, elhozták a gyerekeket.
 Következő ajánlott programunk április 
26-án, a Zenés népi barangolás. Vámos Éva

Recefice bumm…
bumm… bumm

K öszönetünket szeretnénk kifejezni a 
színvonalas műsorért Csetneki Klára, 
Dudinszki Gézáné, Németh Nikolett, Fe-

rencsik Béláné tanárnőknek és Ribárik Anitá-
nak. De ez az este nem csak a szórakozásról 
szólt, hanem a jótékonykodásról. Örömmel 
tudatom mindenkivel: a bál sikeres volt. 
 Az osztályok között versenyt hirdettünk, 
azok az osztályok, akik a legtöbbet járultak 
hozzá a bál sikeréhez az év végi kirándulásuk-
hoz egy kisebb pénzösszeget kaptak. A leg-
jobbakat jutalmaztuk: 7.z, 3.a, 3.c, 1.z, 2.z/a. 

 Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Isko-
la szülői munkaközössége ezúton szeretné 
köszönetét kifejezni mindazoknak, akik tá-
mogatták az általunk szervezett jótékonysá-
gi bált. Városunk vezetői, képviselő-testüle-
te, pedagógusai, szülők, gyerekek, osztályok, 
vállalkozók, civil szervezetek járultak hozzá 
az est sikeréhez. 
 Támogatók: Állateledel kereskedés, Antal 
Anita, Arizona Bowling Klub, Babi Fodrászat-
Paróczi Tamásné, Bagó László virágboltos, Ba-
log Péter, Birta Barbara, Cégesoldal.hu, Civil 
Nonprofit Kft., Decorange Kft., dr. Szalay Éva 
fogászat, ékszer bolt, Fazekas Kft., Gabi Köny-
vesbolt, Guru GSM, Hajek Sára kozmetikus, Ica 
szolárium, Kaltenecker Andrea/Csodaszappan, 
Kanyar Zöldséges, Kemencés Büfé, Kiss Gabri-
ella fodrász, Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter, Lőre Attila és neje, Makai Rozália, Maro-
si Józsefné, Mecénás Művészeti Klub, Monita 
Nails Stúdió, Nagy Andrea Zöldsziget virág-
bolt, Ócsai úti virágos, Opóczki Edina masz-
szőr, Painter Boys Kft., Plus Market, Skultéti Il-
dikó, Slam Bútor.hu, Smaragd Kertészet, Tina 
Tabac Bt., Üllő SE, Wlshop.hu, Zita Kozmetika, 
Zoé Drink House Kft., Zsálya Bisztró. 
 Támogató osztályok: 1.c, 1.z, 2.a, 2.b, 2. z/a, 
2.z/b, 3.a, 3.b, 3.c, 3.z/a, 3.z/b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.z/a, 
4.z/b, 5.b, 5.c, 5.z, 6.a, 6.b, 6.z, 7.a, 7.b, 7.c, 8.z/a, 
8.z/b, speciális tagozat.

Tóthné Kostyalik Tímea, SZMK elnök 

Február 4-én megrendezésre ke-
rült a szülők-nevelők jótékony-
sági bálja. A bált a hagyomá-
nyokhoz híven a nyolcadikosok 
keringője nyitotta meg. A mű-
sort a 7.z osztály retro táncválo-
gatásával, valamint a 8.z/a osztály 
rock&roll-előadásával folytat-
tuk. A finom vacsora után meg-
lepetésként a szülők-nevelők az 
ABBA Money, Money, Money szá-
mára ropták a táncot, megalapoz-
va a bál további jó hangulatát. 

Márciusban megrendezésre ke-
rült az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola szép- és helyesíró-
verseny  házi fordulója, ahol a 
másodikos, harmadikos, negye-
dikes tanulók mérhették össze 
tudásukat. A kisebbek még csak 
másolással és tollbamondással, a 
3. és 4. osztályosok már nyelvta-
ni feladatok megoldásával is bi-
zonyították jó helyesírásukat. Ez utóbbi két 
évfolyam helyezettjei a monori Nemzetőr 
Általános Iskolában mérhetik össze tudásu-
kat a terület legjobbjaival. Nagyon szép és 
hibátlan munkákkal találkoztunk. Reméljük, 
hogy a helyezettek jó hírünket erősítik a mo-
nori versenyen.
 Eredmények 2. osztály:  1. Petróczi Gréta 
2.z/a, Bodnár Barnabás 2.z/a; 2. Barabás Jan-

ka 2.z/a, Pénzes Jázmin 2. z/b; 3. Vadász Kornél 
2.b. Különdíj: Koltai Márk 2.b.
 Eredmények 3. osztály: 1. Kundra Gergő 
3.a, 2. Peterdi Nóra 3.z/a, 3. Csige Mariann 3.a. 
Különdíj: Godó Gréta 3.c, Szabó Blanka 3.z/a, 
Farkas Richárd Gábor 3.c.
 Eredmények 4. osztály: 1. Kun Marcell 4.z/b, 
2. Molnár Ivett 4.a, 3. Tóth Alexandra 4.z/a. Kü-
löndíj: Kovács Rebeka 4.z/b. 

Helyesíróversenyt  
rendeztek az iskolábanÜllő Város Önkormányzatának Oktatá-

si, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizott-
sága meghatározta a 2017/2018-as nevelé-
si évre történő óvodai beíratás időpontját, 
mely szerint a Humán Szolgáltató Köz-
pont intézményegységeiként működő va-
lamennyi óvodában  április 26-án (szerda) 
8 órától 18 óráig írathatják be gyerme-
küket a lakosok. A pótbeíratás időpontja: 
május 3. (szerda) 8 órától 12 óráig. 
 Kérik a szülőket, hogy a beíratásra 
hozzák magukkal leendő óvodás gyer-
meküket, valamint a következő okmá-
nyokat: a szülő és a gyermek személy-
azonosító iratait (a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, 
TAJ-kártyáját és a szülő személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját), amennyiben a 
gyermekre vonatkozó orvosi vagy szak-
értői vélemények rendelkezésre állnak, 
azokat is mutassák be. 

Óvodai beíratás
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MKE PeMeKsz Olvasó- 
szolgálatos műhely 
Április 19.  10 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Musicalshow
Április 22.  18. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Április 25.  10 óra   
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

25 éves a Harmónia Zeneiskola
Április 25.  17 óra 
Jubileumi koncert.
Üllői Kulturális Központ
   
Baba-mama színház
Április 27.  10 óra 
Csodakút címmel az Arany- 
szamár Bábszínház előadása.
Üllői Kulturális Központ 

Városi kulturális programok

Elszállították  
a konténereket

A gerART stúdió  
festőszakkör 
kiállításának megnyitója
Április 28.  17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Majális
Április 30.  10 órától 22 óráig  
Városi sportcsarnok mellett

Üllő-Kenderes  
Hagyományőrző Egyesület  
10 éves jubileumi műsora
Április 30.  17 óra        
Városi Sportcsarnok

Dia-délután
Május 2.  16:30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Néprajzi barangoló
Május 3.  9, 10 és 11 óra       
Zenés-táncos néprajzi barangolás  
Majorosi Marianna vezetésével.
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Anyák napi  
virágkötészet
Május 6. 9 óra
Bemutató, foglalkozás és vásár.
Üllői Kulturális Központ

Tücsökhanverseny
Május 11. 17 óra   
A Harmónia Zeneiskola legkisebb  
növendékeinek koncertje.
Üllői Kulturális Központ

Angol nyelvi verseny
Május 12.  12 óra   
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Csicsergő-party
Május 12. 19 óra     
Csicsergő Óvoda

Szűcs József-emlékkoncert
Május 12. 19 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Vargha Gyula  
Szavalóverseny
Május 13. 10 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

A Kossuth-díjas, érdemes művész előadá-
sát láthatták, hallhatták az érdeklődők az 
Üllői Kulturális Központban március 24-én. 
A művésznő pályafutása, filmes és színhá-
zi alakításai, életének történései ismertek a 
nagyközönség előtt. Most mégis különle-
ges élmény volt közvetlen közelről, szemé-
lyesen is találkozni vele. Pécsi Ildikó műsorát 
a kiváló zenész, Körmendi Péter kísérte zon-
gorán. ÜKK

Pécsi Ildikó Üllőn

Pécsi Ildikó és Laza István

Lázár Zsuzsanna grafikus-illusztrátor, fes-
tőművész, az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola rajztanára kiállításának megnyitójáról 
készültek a képek. Az eseményen közremű-
ködött Frech Gábor gitárművész, a kiállító 
művésznő gyermeke, tanítványai és a Har-
mónia Zeneiskola növendékei. A kiállítás-
meg nyitó beszédét és Lázár Zsuzsanna al-
kotó tevékenységének méltatását Simorka 
Sándor szobrászművésznek köszönhetjük. 
A megnyitó az Árpád-napok záró eseménye 
volt, a tárlatot május 24-ig lehet megtekin-
teni a Városházán, az ÜKK galériában. ÜKK

„Csend-élet”  
kiállítás

Új helyre kerültek a Tesco áruház parkoló-
jában lévő üveghulladék-gyűjtő konténe-
rek. Az elmúlt hónapokban áldatlan állapo-
tok uralkodtak a gyűjtőedények körül, amit 
az áruház munkatársai, az arra járó embe-
rek és az önkormányzat illetékesei sem 
néztek jó szemmel. A legkülönfélébb ócs-
kaságokat, háztartási hulladékot, papírt, 
rongyokat hordtak a konténerek mellé is-
meretlenek, annak ellenére, hogy csak az 
üvegcsomagolási hulladékokat lehetett el-
helyezni a gyűjtőkben. Az önkormányzat 
döntésének megfelelően elszállították a 
helyszínről a gyűjtőedényeket, kettőt a vá-

rosháza mögötti parkolóban, egyet pedig a 
Gyöngyvirág téri konténer mellett helyez-
tek el. 
 A városban három helyszínen van lehe-
tőség az üveghulladékok elhelyezésére: a 
Gyöngyvirág téren és a városháza mögöt-
ti parkolóban két darab, a Hunyadi utcában 
pedig egy darab konténer áll a lakók rendel-
kezésére. 
 Az önkormányzat reményei szerint a vá-
rosháza parkolója talán nem válik illegális 
hulladéklerakóvá, a terület be van kameráz-
va és a rendőrőrs közelsége is visszatartó erő 
lehet a szemetelők számára.  V
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Ez az a vásár, amit 
már várnak!

Elektronikai  
hulladékgyűjtés

Katolikus húsvéti 
szertartások rendje

Az Üllői Református Egyházközség hús-
véti ünnepi istentiszteleti rendje a követ-
kezőképpen alakul: április 13-án, csütör-
tökön 18 órától úrvacsorai előkészítő.
 Április 14-én, pénteken délelőtt 10 
órától nagypénteki istentisztelet úrva-
csoraosztással.
 Április 15-én, szombaton 18 órakor 
úrvacsorai előkészítő.
 Április 16-án, vasárnap 10 órától hús-
véti istentisztelet úrvacsoraosztással.
 Április 17-én, hétfőn 10 órától húsvéti 
istentisztelet úrvacsoraosztással.
Az istentiszteletekre mindenkit szere-
tettel várnak.
 „Ti ne féljetek; mert tudom, hogy 
a megfeszített Jézust keresitek. Nin-
csen itt, mert feltámadott, amint 
megmondotta... Jertek, lássátok a he-
lyet, ahol feküdt az Úr.” Mt28.5-6.

Ünnepi  
istentiszteleti rend

Apróhirdetések

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 rende-
lő, gyermekorvos, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083

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

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével, rászoruló családokat tá-
mogat.
 Várjuk önt április 13-án, csütörtökön,  8-13 
óra között, a Kiss Sándor Művelődési Házba. 
(Üllő, Gyömrői út 24.).

Rügyfakadás
Ezzel a címmel a gerART stúdió festőszakkör 
kiállításának megnyitója lesz április 28-án, 17 
órakor az Üllői Kulturális Központ galériában 
(Üllő, Templom tér 3., a városháza előtere). 
További információ telefon: 29-320-011/128, 
e-mail: ukk@ullo.hu. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 A kiállítás megtekinthető: június 7-ig. ÜKK

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: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
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A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: Gergely Margit

Impresszumi

Eladó ingatlant keresek. 
Érd.: +36-20/288-4831 

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

Kisfiú (122-134 méret), márkás, minőségi 
tavaszi-nyári ruhák és cipők (33-34) és mi-
nőségi játékok eladók. Tel.: 06-20/3611-169  

Csodaszép sárga és kék színkombináció-
ban készült minőségi műanyagból gyár-
tott hintaló Monoron eladó. Ár: 4000 Ft.  
Érd.: 06-30/576-8253

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

Április 13. (csütörtök): 18 óra.
Április 14. (péntek): 18 óra.
Április 15. (szombat): 19 óra.
Április 16. (vasárnap): 7 óra 30, 9 óra 30.

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűj-
tő akciót szervez Üllő Város Önkormányzata 
és a Selector Elektronikai Termék Újrahasz-
nosító Kft. Az akció során a következő hulla-
dékok begyűjtése történik: TV, videó, magnó, 
hűtő, mosógép, centrifuga, háztartási kis- és 
nagygépek, információs és távközlési beren-
dezések, mobiltelefon, barkácsgépek, szer-
számok, gáztűzhely és -bojler, mikrohullá-
mú sütő, elektromos sütő, számítógép és 
tartozékai, nyomtató, számológép, lemezját-
szó, stb. 
 Az akció ideje és helye: május 5. (péntek) 
9 órától 12 óráig a Hunyadi utcai Zöldséges 
pavilon mellett, május 6. (szombat) 9 órá-
tól 12 óráig a Deák Ferenc utca Pesti út felő-
li vége és a Sportliget Lakópark Gyömrői úti 
bejáratánál.
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Tel.: 06-70/363-2480

Autómentés,  
roncsautó szállítás,  
munkagép szállítás 3 t-ig, 
lakókocsi, utánfutó  
mentés szállítás. 
0–24 időrendben. 

Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Közel 15 éves tapasztalat,  
sok elégedett ügyfél

Hívjon bizalommal! Csak 4000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

A B&K Kft. 
élhajlítógép kezelésében jártas 

lemezlakatost, 
továbbá gyakorlattal rendelkező 

fémcsiszolót  
és AWI-hegesztőt  keres

Elvárás:
• önálló munkavégzés, 

• problémamegoldó-képesség, 
• terhelhetőség

 • rozsdamentes lemezek megmunkálásában való jártasság

További részletekről 
a bandk.hu/allasajanlat

oldalon tájékozódhat!
Fényképes önéletrajzokat a 2200 Monor, Mátyás király u. 11. 

vagy a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.

www.bandk.hu

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgy munkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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Hirdetés

Átfutottunk a télből a nyárba!
Szinte még el sem kez-
dődött a futószezon és 
mi máris túl vagyunk 
a második versenyün-
kön is. Akár azt is mond-
hatnánk, hogy átfutot-
tunk a télből a nyárba.

Csapatunk, a Power Run-
ners SRD Team, egy meg-
szokott helyszínen, meg-

szokott körülmények között 
kezdte el az évet. Első megpró-
báltatásunk a Magastátra lábai-
nál, Svit városában volt, ahol egy 
8 kilométer Spartan Sprint futó-
versenyt teljesítettünk. Hatalmas 
hó, gyönyörű és izgalmas ver-
senypálya, kőkemény akadályok-
kal megfűszerezve. A tavalyi, kö-
zel mínusz 20 fokos hideg most 
elkerült minket, enyhe, 0 fok kö-
rüli hőmérséklet várt a rajtnál, no 
meg még 2400 őrült futó. Mász-
tunk falat, kötelet, létrát. Kúsztunk 

szögesdrót alatt a hóban. Vadász-
tunk szalmabálára dárdával, fu-
tottunk gyors folyású patakban 
és mindezek mellet igyekeztünk 
megjegyezni egy 8 jegyű, szá-
mokból, betűkből összeállított 
kódot egész verseny ideje alatt. 
Ez volt a télben, és ugyanezt kap-
tuk április 1-jén, Veszprémben a 
Betekints-völgyben is. Persze a 
hideg tél helyett szinte nyári idő-
járással örvendeztetett meg min-
ket ez a bolondos dátum.
 A verseny hasonló volt, csak 
itt a hó helyett 20 centiméteres 
homokban, sárban kellett leküz-
denünk az akadályokat. A rajt-
vonalon ebben az esetben 7000 

versenyző sorakozott fel a mi csa-
patunk mellet. A versenyzőket 
egyéniben és csapatban is érté-
kelték. Egyéniben két csapatta-
gunk is hatalmasat futott. Szabó 
Bence a 159., Boda Zsolt a 284. hely-
re futott be ebben a népes me-
zőnyben. Csapatversenyben a 366 
nevező csapatból a 44. helyet sze-
reztük meg.
 Évek során, ez a szórakozás-
ból összeállt üllői-gyáli baráti 
társaság egy igazán profin mű-

ködő versenycsapattá nőtte ki 
magát. A csapatom minden tag-
ját elismerés illeti a fantasztikus 
évadkezdésért, és köszönjük a 
támogatóinknak a segítséget a 
versenyeken való részvételhez.
 Csapatunk következő meg-
próbáltatása május 13-án lesz a 
szlovákiai Nitrán. Ott leszünk tel-
jes létszámban, Üllő és Gyál ön-
kormányzatával, BiotechUSA-val, 
USB Energiaitallal és a STIHL üllői 
kirendeltségével.

Másztunk falat, köte-
let, létrát. Kúsztunk 
szögesdrót alatt a hó-
ban. Futottunk gyors 
folyású patakban 

Reprezentatív példa: *Az igénylés időpontjának függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak. A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft; 
a hitel futamideje: 60 hó; a hitelkamat mértéke és típusa (változó): 11,96%; a teljes hiteldíj mutató (THM): 13,74%; a törlesztőrészlet összege: 67 011 Ft; a havi 
számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Lakossági Bankszámla díja), törlesztés havi díja: 201 Ft; a fogyasztó által fi zetendő teljes összeg: 4 354 620 Ft; a  hitel teljes 
díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 1 354 620 Ft. Felhívjuk Ügyfeleink fi gyelmét, hogy amennyiben a KHR-ben negatív adattartalommal szerepelnek, 
úgy a kölcsönigénylésük elutasításra kerül. Javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a változó kamatozású hitel kamatkockázatát. A Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben  résztvevő Takaréknál érhető el, amelyek listáját 
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Pátria Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. 
A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarék vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a 
Hirdetményében, melyeket a Pátria Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a honlapon érhet el.

Hagyja kibontakozni vágyait!

Ön tudja igazán, hogy mire van szüksége. 

Mi csak a megvalósításban segítünk. A Takarék Személyi 
Kölcsönt alacsony igazolt jövedelemmel is igénybe veheti 
céljai eléréséhez. 

Igényelje egyszerűen 100 000 és 5 millió Ft közötti 
összegre, amit a forint alapú konstrukciónak köszönhetően 
árfolyamkockázat nélkül törleszthet.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

THM: 13,74-17,23%*

Takarék Személyi Kölcsön
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Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 ANYAGMOZGATÓ (Jetes, targoncás)

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Autók rakodása, áru felpakolása, 

leszedése,
•  Belső anyagmozgatás (vezetőállá-

sos elektromos targoncával),
•  Készletrendezés,
•  Leltárban való részvétel.

Elvárások:
•  Erős fizikai munkabírás,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári tapasztalat,
•  Targoncavezetői jogosítvány: 

vezetőállásos targoncához (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 KOMISSIÓS

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Áru összekészítése scanner segítségével,
•  Készletrendezés,
•  Összekészített raklapok fóliázása, csomagolása,
•  Raktár tisztán tartása a munkavégzés folyamán.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Fizikai terhelhetőség,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 1-éves raktári tapasztalat.

Előny:
•  Érvényes targonca-

vezetői jogosítvány: 
vezetőüléses (3324) 
vagy –állásos (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 RAKTÁRI ADMINISZTÁTOR

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Fuvarokmányok kezelése,
•  Raktári operációs rendszerek használata,
•  Napi jelentések készítése,
•  Raktári folyamatok segítése,
•  Nyomtatványok és dokumentumok archiválása.
 
Elvárások: 
•  MS Office (Excel) alapos ismerete,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Jó kommunikációs készség,
•  Pontos és precíz munkavégzés,
•  Monotonitástűrés.

Előny:
•  Logisztikai területen 

szerzett tapasztalat, 
•  Üllő és környéki 

lakóhely,
•  Azonnali munkakezdés.

Amit kínálunk:
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil és hosszú távú 

munkalehetőség.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 ÁRUÁTVEVŐ

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  áru tételes átvétele és mérése,
•  szállítási dokumentumok ellenőrzése,
•  beérkező és kimenő göngyöleg számolása, 

ellenőrzése és dokumentálása,
•  átvételhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos, precíz munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári vagy áruátvevői 

tapasztalat,
•  Határozottság és koncentrációkészség.

Amit kínálunk
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet, 
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil hosszú távú 

munkalehetőség, 
•  Juttatási rendszer.

Előny:
•  Targoncavezetői jogo-

sítvány: vezetőállásos 
(3313),

•  Azonnali kezdés.
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

Hétvégi gyermek- és felnőtt- 
fogászat a 17. kerületben.
Szombaton: 09:00–19:00
Vasárnap: 09:00–19:00

1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
Web: www.proectdental.hu
E-mail: dentalhigienikus@protectdental.hu
Info vonal: ++36-20/5868-777

2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Web: www.jeneifogaszat.hu
E-mail: info@jeneifogaszat.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen
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Hagyományos eljárással készült húsvéti finomságok kaphatók: 
angolszalonna, kolozsvári parasztsonka, szívsonka, kötözött sonka, tarja, csülök

Áraink a mozgóboltra 
is érvényesek.

Baromfi vágóhídi mintabolt
 Üllő, Pesti út 15. •   Tel.: 06-29/263-393  •  : Húsbolt Üllő

Nyitvatartás: H: 8–16,    K–P: 7–17:30,  Szo: 7–13:30, Vasárnap: zárva  

NaszvadiHús Kft.

Főtt,  
füstölt sonka 

1199 Ft/kg-tól

Sertéstarja, 
csontos 

1099 Ft/kg-tól

Marhapacal

1199 Ft/kg-tól

Sertéscomb

1049 Ft/kg-tól

Birkahús

1649 Ft/kg-tól

Csirkemell- 
filé

1149 Ft/kg-tól

Egész nyúl 

1649 Ft/kg-tól

Csirkecomb  
egész

499 Ft/kg-tól

Sertéscsülök 

999 Ft/kg-tól

Csirkemell 

899 Ft/kg-tól

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

Lemostuk   az árakat!

„Moppy” 
Ovális

felmosó-
készlet

960 Ft helyet t 

490 
Ft/szett
az újság  

fel mu ta tó-
já nak!

Az akció  
2017. április 10-től május 6-ig,  

vagy a készlet  
erejéig tart.




