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Ez évben 15 párt köszöntöttünk a Katolikus templomban tartott ünnepség keretében. A 25., 50., 55. házassági 
évfordulót tartó párok házassági esküjét az anyakönyvvezető megerősítette, Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony gratulált nekik. A műsorban közreműködtek a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei és kórusa. 
Köszönjük a zeneiskolások színvonalas műsorát, mellyel hozzájárultak az ünnepi hangulat teljessé tételéhez.

A műsort követően a Közösségi Házban folytatódott az ünnepség, 
oldott hangulatban, kellemesen telt az este. 

                                                                                                                    Polgármesteri Hivatal

Immár harmadszor került megrendezésre városunkban 
a Jubiláló házaspárok ünnepsége

Üllő Város Önkormányzatának Lapja
A szerkesztésért felel: Kondás Imre. Az újságot készíti: Bácskai József, Bogdán Józsefné, Gara György, Jónás Csaba, 
Konyecsni Dóra, Pálmai Lászlóné. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: My Way Productions Kft.

2010. évi jubiláló házaspárok:

Fehér László János - Gintner Mária (25 éves), Litsauer Antal - Dorogi Margit (25 éves),
Hanti József - Kancsár Ilona (25 éves), Friedmann József - Horváth Mária (25 éves),

Precsinszki János - Sónyák Piroska (25 éves), Simon István - Majoros Margit (25 éves),
Konyicsák József - Magyar Irén (25 éves), Laza Ferenc Sándor - Széll Éva Katalin (25 éves),

Borsányi Sándor Gábor - Szecsei Mária Ildikó (25 éves)
Kerezsi Sándor - Erős Zsuzsanna (25 éves)

Karnai András - Oláh Mária (25 éves)
Mészáros János - Rakó Andrea Margit (25 éves)

Lennert József - Szakács Erzsébet (50 éves) 
Mészáros János - Horváth Julianna (50 éves)

Trepka István - Petrányi Verona (55 éves)
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December 3.
• 15:00 óra: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
    Mikulás ünnepsége a Közösségi Házban
December 8.
• 9:00, 10:00, 11:00 óra
    Zenés Néprajzi Barangolás a Közösségi Házban
December 10.
 • 17:00 óra: A Harmónia Zeneiskola adventi
    hangversenye a Katolikus templomban 
    (koncert a kolontári vörösiszap-károsultak javára)
• A Mirabell Táncklub adventi rendezvénye 
    a Közösségi Házban
December 14.
 16:00 óra: Családi Fotókiállítás nyitóünnepsége, 
    a Mecénás Művészeti Klub adventi vására 
    és karácsonyi ünnepség a Vargha Gyula Városi
    Könyvtárban.
December 17. 
• 15:00 óra: Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
    adventi hangversenye az általános iskolában
• 16:30 óra: Mindenki karácsonya ünnepség
• 19:00 óra: a Magyar Cirkusz és Varieté téli
    gálaműsora kerül megrendezésre a Városi
    Sportcsarnokban
December 19.
 Immáron harmadik éve, kissé formabontó módon 
készülünk lélekben a Karácsony eljövetelére. 
Összejövünk a Közösségi Házban. Mindenki hoz egy 
szál gyertyát, amit érkezésekor meggyújt. A lobogó 
gyertyafényben pedig megajándékozzuk egymást, de 
nem kézzelfogható, pénzre átszámítható dolgokkal, 
hanem tánccal, verssel, zenével… A műsor így 
eléggé esetleges, mégis lélekemelő, mert minden 
produkcióban ott van az örömszerzés szándéka, s 
ebből a szándékból rendre megszületik  mindannyiunk 
öröme. Idén az ön gyertyájának is itt a helye. Akkor is 
várjuk, ha nem szívesen állna színpadra, csak szeretne 
részese lenni ezeknek az emelkedett pillanatoknak.
 Várjuk december 19-én, advent utolsó vasárnapján, 
18 órára a Közösségi Házba.

„Az évek óta nagysikerű Magyar Cirkusz és Varieté 
“Mi van a puttonyban?” 

címmel ez évben is megtartja városunkban 
karácsonyi cirkuszi műsorát 50 fellépővel 

december 17 én 19:00-tól. 

Jegyek elővételben is kaphatók 
december 1-től a Városi Sportcsarnokban 

és a Könyvtárban változatlan áron: 
felnőtt 1.500 Ft., 
gyermek 600 Ft.” 

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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Harmónia Zeneiskola
Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Október végi és november 
havi eddigi sikereink MEGHÍVÓ

- Szőnyi Levente Donát trombitás a Nemzetközi 
Gyermek és Ifjúsági Fesztivál hangszer kategóriában 
II. helyezést ért el 2010. október 27-én, Budapesten. 
Felkészítő tanára: Láng Zsolt, a versenyen zongorán 
kísérte Hasulyó Beáta zongoratanárnő.
- 2010. november 19-én, Cegléden vettünk részt 
a Pest Megyei Kamarazenei Fesztiválon. 
A zsűri helyezéseket nem adott ki. Zeneiskolánk 
Harmónia Hírmanói kis zenekara DÍCSÉRŐ OKLEVÉLBEN 
részesült. A Harmónia Hírmanói tagjai:
Berkovics Viktor, Kalina Norbert, Muszka Dávid, Muszka Orso-
lya, Szőnyi Levente Donát, Varga-Balázs Dorottya, Varga-Balázs 
Veronika, Virág Luca.
A zenekar vezetője: Czövek István.
Sikeres szereplésükhöz szívből gratulálunk.
- 2010. november 19-én élőzenei hangversennyel vettünk részt a 
Római Katolikus Templomban már hagyományosan megrendezés-
re kerülő Jubiláló Házaspárok ünnepségén.
- Szőnyi Levente Donát növendékünk 2010. november 20-án a 
Magyar Állami Operaházban gyönyörködtette a hallgatóságot 
trombitajátékával. – Büszkék vagyunk rá!

Decemberre tervezzük: 
Jótékonysági Hangverseny – Advent jegyében – 2010. december 
10-én (pénteken) 17:30. Római Katolikus Templom.
December 13. (hétfő) 9:00-12:00 között hagyományosan megren-
dezésre kerülő Óvodásoknak szóló Karácsonyi műsorral kedves-
kedünk a kicsiknek.
December 14-én a Vargha Gyula Városi Könyvtárban kiállítás 
megnyitón veszünk részt.

A Mindenki Karácsonya ünnepségén az idén is szívből 
muzsikálunk.

Szeretettel Meghívjuk Önt 
és kedves családját: 
A KOLONTÁRI 
VÖRÖSISZAP 

KÁROSULTJAINAK 
MEGSEGÍTÉSÉRE 

RENDEZENDŐ JÓTÉKONYSÁGI 
HANGVERSENYRE

HANGVERSENY IDEJE: 
2010. december 10. péntek 

17.30 óra
Helyszín: Katolikus Templom

Üllő Város Önkormányzatának szervezésében, 
az óvodák, az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola, a Harmónia Zeneiskola és városunk civil 
szervezeteinek összefogásában 
idén is megrendezésre kerül a 

”MINDENKI KARÁCSONYA”.
Játékos betlehemi műsorral, forralt borral, sült gesztenyével 

és vidám ünnepi hangulattal várjuk szeretettel 
a város lakosságát és az érdeklődőket, 

2010. december 17-én (pénteken), 16:30 órakor 
kezdődő ünnepségünkre, a Penny Market parkolója előtti 

téren (rossz idő esetén a Közösségi Házban). 
A műsorban közreműködik a Harmónia Zeneiskola kórusa.

Szeretettel várunk mindenkit városunk 
karácsonyi ünnepségére!

Üllő Város Önkormányzata

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:

Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig
Hétvégén a szombat délelőtti nyitva tartás után

az alábbiak szerint alakul:
Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig

vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

December 6-12-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
December 13-19-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

December 20-26-ig: Csillag Patika
December 27-január 2-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Január 3-9-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről
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Tájékoztató

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 288/2009.(XII.15.) Kormányrendelet alapján 
2010. december 1. és 15. között reprezentatív mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Az EU valamennyi tagországa számára kötelező összeírást az Európai Parlament és Ta-
nács 138/2004/EK és z 543/2009/EK rendelete írja elő.
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett 
változásokat, illetve pontos és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió 
és a gazdálkodók részére.
A feladat közvetlen megszervezését az adatfelvétel végrehajtásának irányítását az egész 
ország területére kiterjedő illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja el.
Az összeírást a KSH reprezentatív adatfelvétel keretében hajtja végre. A kijelölt mintakör-
zetek az ország 1125 települését érintik, ahol az összeírónak a rendelkezésére bocsátott 
„Cím- és ellenőrző lajstrom” -on szereplő címeket kell felkeresnie.
Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága által kiadott - pecséttel és aláírással ellátott - 
igazolvánnyal rendelkező számlálóbiztosok végzik.
 
Üllő szerepel a kijelölt mintában, tehát a KSH megbízottjai a jelzett időszakban össze-
írási feladatokat látnak el településünk területén.
                                                                                       

Polgármesteri Hivatal Üllő

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu

Hivatali zárva tartás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 

2010. december 24-e és 2011. január 3-a között zárva tart, 
az ügyfélfogadás szünetel.

A két ünnep között munkanapokon, munkaidőben telefon ügyeletet tartunk. 
Kollégáinkat halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben 

a következő telefonszámon érhetik el: 06-30-256-4431
Polgármesteri Hivatal

Lopott kerékpárok
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közelmúltban a Monori Rendőrkapi-
tányság munkatársai által felderítésre került egy bűnelkövetői kör, ennek eredményeként 
körülbelül 80 lopott kerékpárt foglalt le a rendőrség.
A kerékpárokról fényképes nyilvántartással rendelkezünk, melyet a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján van lehetőség megtekinteni azoknak, akiknek az elmúlt 
év folyamán tulajdonították el kerékpárjukat Üllő területéről. Amennyiben az érintettek 
felismerik eltulajdonított kerékpárjukat, lehetőség van a rendőrség munkatársával való 
kapcsolatfelvételre, a kerékpár átvétele céljából.

Polgármesteri Hivatal

Jogi tanácsadás
A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást 
tartanak a lakosság részére a Városi Sportcsarnokban, melyre kizárólag telefonon lehet 
bejelentkezni.
Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást tartó ügyvéd nevét, illet-
ve telefonszámát, melyre várják az érdeklődők hívását. 

2010. december 6., 9-11 óráig Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513

2010. december 14., 18-20 óráig Dr. Szikora Gábor - 06 30/456-0889
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Tisztelt Üllőiek!

Mint Üllő Városának eddigi és újonnan megválasztott polgármestere 
ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Lakosság felé, hogy 
bizalmat szavaztak magam és a képviselő-testület részére a 2010-2014-es 
időszakra.
Bízom benne, hogy ez elkövetkezendő négy évben is számíthatunk az 
Önök támogatására, észrevételeikre, mellyel segítséget nyújtanak szá-
munkra városunk érdekeinek érvényesítésében, céljaink megvalósításá-
ban.
Tájékoztatom Önöket, hogy a polgármesteri fogadóóra időpontja nem 
változott (szerdánként 08:00-12:00 óráig, a Polgármesteri Hivatal „B” 
épületében), észrevételeiket e-mailben is eljuttathatják részemre a polgar-
mester@ullo.hu címre.

Ezúton szeretnénk megismertetni Önöket a képviselő-testület tagjaival.

Tisztelettel: Kissné Szabó Katalin
polgármester

Botlik Béla
1941-ben születtem Üllőn. Két gyermekem és három fiú unokám van. 
Mindannyian itt élünk Üllőn. Petőfi u 5/a alatt lakom. Az Ipartestület 
kompenzációs listájáról kerültem a képviselő testületbe.
Mit kívánok tenni Üllő városért:
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítását
A közbiztonság javítását, térfigyelő kamerák felállításával 
Utcák, járdák felújítását minőségi kivitelezéssel, garanciával, a csapadék-
víz elvezetésével, kerékpárutak kialakítását 
Petőfi utca Pesti úti sarok biztonságos ki és bekanyarodásának kialakí-
tását 
A helyi vállalkozók érdekeinek védelmét, munkához juttatását az önkor-
mányzati beruházásoknál.

Fazekas Violetta vagyok, a 2. számú választókörzet megválasztott képvi-
selője. 2006-os Önkormányzati választások óta a képviselő-testület tagja. 

Jelenleg az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöke vagyok, 
ahol próbáljuk megoldani az egészségügy területén felmerülő problémá-
kat és segítjük a nehéz helyzetbe került családokat, viszont az ifjúság 
számára még sok minden megvalósításra vár. A körzetem problémáinak 
megoldását nagyon fontosnak tartom, de azt gondolom, hogy a város ér-
dekeit is szem előtt kell tartani, hiszen a körzet fejlődése a város fejlődése 
is egyben. A városunk elindult a fejlődés útján az utóbbi években, ahhoz, 
hogy ez folytatódjon komoly munka és összefogás szükséges. 

Elérhetőségem: 06-29/ 321-199; 06-70/620-4039; 
faviol@freemail.hu

Fehér Imre vagyok, a 6. számú választó kerület képviselője és egyben Üllő 
Város alpolgármestere. 51 éves vagyok, születésem óta Üllőn élek. Fa-
anyagvédelemmel és tűzvédelemmel foglalkozom egy helyi cégnél, mint 
műszaki vezető. Célom hogy városunk egy élhető fejlődő hely legyen. 
Ezen belül utak, járdák, közbiztonság és a szociális helyzet is javuljon 
városunkban.

Elérhetőségem: 06-30-948-7811,
e-mail: feheri@ullo.hu 

Füles József mérnök, közgazdász, Pénzügyi Bizottság elnöke. 
1959-ben születtem Üllőn és büszke vagyok, hogy itt élhetek. Az 1. szá-
mú választási körzetben van a lakhelyem, a Dózsa György utca 1/a-ban. 
Feleségem az általános iskolában tanítónő, három fiúgyermekünk van, 
akik egyetemre, főiskolára, gimnáziumba járnak. 1994-től folyamatosan 
tevékenykedem az Üllői Önkormányzat pénzügyi bizottságában hol elnö-
ki szerepkörben, vagy mint meghívott szakértő. Villamos üzemmérnök és 
okleveles közgazdász diplomám van, beszélek németül, angolul. A Spar 
Üllői Logisztikai Központjának üzemeltetési vezetője vagyok. Hiszem és 
vallom, hogy becsületes, tisztességes hozzáállással és szakértelemmel, 
a köz érdekében végzendő munkámmal hozzásegíthetem városunkat 
és körzetünket  ahhoz, hogy az új kihívásokra reagálni képes, élhetőbb, 
mindannyiunk számára büszkén vállalható város polgárai lehessünk. 
Reálisan gondolkozva az alábbiakat tartom megvalósíthatónak az elkö-
vetkezendő 4 évben:

A testület bemutatkozása

Képviselők nevei balról jobbra:
Hátsó sor: Dr. Kövér Tibor, Füles József, Medvedovszky Béla, Magyar Istvánné, Fazekas Violetta, Szendrey Elek, Kondás Imre
Első sor: Botlik Béla, Fehér Imre, Kissné Szabó Katalin polgármester, Kiss Tibor, Udvardi Mátyás

Fotó: Gara György
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ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

• Szegéllyel ellátott minőségi aszfaltos utak építését.
• Virágosabb, tisztább közterületeket.
• Közbiztonság javítását, a térfigyelő rendszer kiépítését.
• Munkahelyeket teremtő vállalkozások számának növelését.
• Európai Uniós pénzek bevonását Üllő fejlesztésébe.
• Városhoz méltó szociális és kulturális intézményrendszer 
    kiépítése.
• Új városközpont
• Emberbarát szolgáltató hivatalt
• Gyermekbarát, az Üllőn maradást elősegítő oktatási 
    intézmények fejlesztése.

Kiss Tibor
Üllőn születtem 1953-ban jelenleg is Üllőn lakom.. 
1990-es évektől kezdődően folyamatosan részt vettem az üllői közélet-
ben, képviselőként, bizottsági tagként stb, ahol tevékenységem elsősor-
ban a településfejlesztés területére irányult. Jelenleg a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagyok, munkámmal igyekszem 
segíteni a város fejlődését.
Közel 30 éve az építőipari beruházások, és az épületüzemeltetés terüle-
tén dolgozom, és mérnökként több jelentős beruházás megvalósításában 
vettem részt projektvezetői munkakörben.
A 7-es választókörzetben FIDESZ-KDNP jelöltje voltam, és az Önök sza-
vazatai alapján lehettem ebben a körzetben képviselő, melyet ezúton is 
köszönök a Tisztelt Választópolgároknak.

Kiemelkedő feladatomnak tekintem:

az utak-, járdák karbantartását, felújítását, építését, az utcák szebbé, ba-
rátságosabbá, rendezettebbé tételét, játszóterek létesítését.  –
a csapadékvíz elvezetésének megoldását, - mely területünk mély fekvését 
figyelembevéve - lehetőséget biztosít a belvizes területek csökkentésére. 
Üllő város vagyonának, ill. az intézmények épületeinek állagmegőrzését.
a közbiztonság javítását
a közművek és az infrastruktúra fejlesztését, /a vállalkozások közremű-
ködésével/

Az Európa Uniós és egyéb pályázati források felhasználásával lehetőség 
nyílik egy eddigieknél nagyobb mérvű városfejlesztésre,  melyhez feltét-
lenül szükséges, hogy a városépítés minden szakterületét képviselő, szak-
mai alapokon működő képviselő-testület működjön. 

Kondás Imre vagyok, a 4. számú választási körzet megválasztott képvise-
lője. Választóim immár másodszor szavaztak bizalmat nekem, hogy ér-
dekeiket képviseljem az önkormányzatban. Közöttük élek. Célom, hogy 
ennek a megbízatásnak eleget tegyek, hogy a lakosok érezzék, ez az ön-
kormányzat az ő kormányzatuk. A választáson a Magyar Igazság és Élet 
Pártja és a Magyarok Szövetsége támogatott, amit megköszönök. Felada-
tom mégsem a pártok, hanem a lakosok képviselete.
Az általam képviselt térség meglehetősen vegyes feladatokat szab. Az 
egyik sarka igazi kertváros, a másik már alig lakható, ahol még házszá-
mok sincsenek. Az egyik felén elviselhetetlen a forgalom, másutt közle-
kedni is alig lehet. Területem a Faiskola utcától, a Hubert-tanyáig tart, az 
Ócsai úttól a Gliba tanyáig. Más életterek, más gondokkal.
Az Oktatási-, Közművelődési- és Sportbizottság elnöke lettem. Ebben a 
minőségben célom, hogy a bizonytalan körülmények ellenére is intéz-
ményeink megmaradjanak, hogy fenntartsuk és működtessük azokat. A 
versenysport mellett a szabadidős sport lehetőségeit is növeljük.
Az elérhetőségeim: Üllő, Hunyadi utca 10/b 
Tel.: 320-339, 06 20 3219469
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 16.30 órától a Könyvtárban.

dr. Kövér Tibor
Üllői Polgári Kör       
kovertiibor@freemail.hu

Az általános iskola egykori tanára, jogász, a rendszerváltást követően 
tizenhat évig Üllő önkormányzati képviselője az Üllői Polgári Kör színei-

ben. Az Ügyrendi Bizottság tagjaként legfontosabb feladatom a képvise-
lő-testület törvényes működésének segítése, a szabályalkotás előkészítése 
és a város szerződéseinek véleményezése.  Elkötelezett vagyok egy kisvá-
rosi életforma kialakításában, ami számomra megújuló közösségi tereket, 
hasznos szolgáltatásokat és újszerű jó szokásokat is jelent.

Magyar Istvánné vagyok az 5. számú választó körzet képviselője, Oktatási 
Közművelődési és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális és 
Ifjúsági Bizottság tagja. 23 éve élek Üllőn férjemmel. Két fiúnk van. 17 
éve dolgozom a gyermekrendelőben. Szeretném, ha a körzetemben egy 
játszótér épülne a gyermekeknek.
- Ha az utcákon több fát ültetnénk.
- Ha az utakat járhatóvá tennénk.
- Ha a közbiztonság megfelelő lenne.
- A bölcsődei férőhelyek bővítése.
- A közétkeztetés rendezése.
Bárki bátran megkereshet a problémáival, igyekszem mindenkinek se-
gíteni. Ezúton is megköszönöm minden ember támogatását, és minden 
erőmmel ezt meg is akarom szolgálni.
Elérhetőségem: 06 20 455-6265
e-mail cím: icus1970@freemail.hu

Medvedovszky Béla
3. körzet - független képviselő
lakcím: 2225 Üllő, Berkes utca 64.
telefonszám: 29 / 320-147
e-mail cím: MedvedovszkyB@ullo.hu 
1960-ban születtem, 1984 óta élek Üllőn. Feleségem itt született, jogász, 
két gyermekünk van fiam egyetemre, lányom főiskolára jár. Építész és 
mélyépítő mérnökként kivitelezői, tervezői, beruházói és hatósági gyakor-
lattal rendelkezem. Hét évet dolgoztam építéshatósági munkakörben Ül-
lőn, a Polgármesteri Hivatalban és elődjében a „Tanácsházán”. Négy évig 
voltam az Üllői Sport Egyesület elnöke. 1994. óta külsős szakértőként 
segítettem a mindenkori képviselő-testület Településfejlesztési Bizottságá-
nak munkáját. Jelenleg saját vállalkozásomban építésztervezéssel foglal-
kozom, főleg Településünkön. Független képviselőként a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagja vagyok. Célom, hogy tapasztalatommal, szakértel-
memmel elősegítsem egy emberibb, szociális és kulturális szempontból 
élhetőbb, biztonságosabb élettér megteremtését Üllő városában, a jó gaz-
da módjára történő odafigyeléssel, megfontolt, közös érdekeinket szolgáló 
döntésekkel.

Szendrey Elek vagyok. A FIDESZ-KDNP listájáról kerültem be a kép-
viselő-testületbe. Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint az 
Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság tagja vagyok. Mivel én nem 
választókerületi képviselő vagyok, így általánosan a városunk érdekében 
dolgozok. Remélem, jövőre elkezdődik az új Városközpont építtetése, ta-
vasszal beindul a 23 utca felújítása, folytatódik a járdaépítési pályázat, 
csapadékvíz-szikkasztó árok építése azokban az utcákban, ahol nincs 
és kéri a lakosság. Utcákban és a járdákon a fák gallyazása a biztonsá-
gos közlekedés érdekében. Közvilágítás azokban az utcákban, ahol még 
nincs kiépítve. Új utcák és a Sportliget Lakópark fásítása.
Figyelemmel kísérem a város lakossága egészségügyi helyzetének és el-
látásának alakulását. Véleményezem az egészségügyi és szociális ellátást 
érintő önkormányzati ügyeket. Remélem, munkámmal segíteni tudom 
városunk és a lakosság érdekeit.
Elérhetőségem: 06-20/575-4149, 06-29/320-407

Udvardi Mátyás vagyok, 1970 óta lakom Üllőn. Önöknek köszönhetően a 
8. számú választókerület képviselője lettem. A képviselő-testület a Rend-
védelmi Bizottság munkájának vezetésével bízott meg, 2006-2010-ig en-
nek a bizottságnak a tagjaként dolgoztam.
Továbbra is Üllő Város közbiztonságának javításáért fogok dolgozni. Eh-
hez viszont a Rendőrség, Tűzoltóság és a Polgárőrség eszközállományá-
nak fejlesztésére, valamint munkájuk jobb, hatékonyabb elvégzéséhez az 
Önkormányzat anyagi támogatására is szükség van.

Üllő Város valamennyi polgárának Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új 
Évet kívánok!
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Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
• módosította 
- az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
  1/2010.(II.20.) számú rendeletét.
- az állattartás szabályozásáról szóló  8/2004.(III.20.) 
  önkormányzati rendeletét.
- a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
  szóló 6/1992 (V.14.) számú Ö.K. rendeletét.

• elfogadta 
- a 2011. évi belső ellenőrzési tervet 
- a megállapodást Üllő Város Önkormányzata és Üllő Város
  Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti 
  együttműködésről.  
- Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás 
  főépítészének beszámolóját.
- Az „Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási,
  gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat 
 ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
 Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését”.

• döntött arról, hogy 
- megbízza a Városközpont pályázattal kapcsolatos 
 gázellátásengedélyes tervének készítésével a Csőterv Kft.-t,
 450.000 Ft összegű ajánlatát elfogadva.
- a Gyáviv Kft. felügyelő Bizottságába Kántor Józsefet 
  delegálja. 
- a város közlekedési problémáinak megoldására a Liszt 
  Ferenc, Vörösmarty és a Zsaróka út közlekedés 
  biztonságát KRESZ táblák kihelyezésével biztosítja. 
- 2011. évre vonatkozóan is megállapodást köt a Pest 
 Megyei Rendőr-főkapitánysággal szabadidős rendőrök 
 foglalkoztatására, az eddigi havi 8 alkalom helyett 
 10 alkalomra. 
 A Képviselő-testület a látható rendőri jelenlétet, 
 valamint a – lehetőségekhez képest – a gyalogosan 
 történő járőrözést szorgalmazza.
- 2010. december 1-től megbízza az Üllői Hírmondó 
  szerkesztésért felelős személyeket: Kondás Imre, 
 Konyecsni Dóra, Jónás Csaba, Gara György, Bogdán 
 Józsefné, Pálmai Lászlóné és Bácskai József személyében.
- Fehér Imre alpolgármestert bízza meg a polgármester 
  helyettesítésével a Monor és Térsége Többcélú 
  Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási tanácsában.

A Képviselő-testület ez évi utolsó ülését 
2010. december 16-án tartja 16 órai kezdettel.

A Képviselő-testület 
2010. november 11-i ülésén 

hozott főbb határozatai

Az Üllői Hírmondó 
szerkesztőbizottsága

Minden Kedves Olvasónak

Kellemes Ünnepeket 
és Boldog Újévet kíván!

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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A „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete 
2010. november 26 án megtartotta 15 éves jubileumi bálját, 
a rendezvény helyszíne az Üllői Közösségi Ház volt. A meg-
nyitó után köszöntöttük városunk polgármester asszonyát 
Kissné Szabó Katalint valamint az egyesület fontos Katalin-
ját, Birtáné Nyerges Katalint. Ezután átadtuk a színpadot 
a Wild Horses country zenekarnak.  A műsort színesítette 
Fülöp Viktor stand up comedy előadása, a további ferge-
teges hangulatért Varró Viktor felelt. Éjfélkor tombolasor-
solásra került sor. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki felajánlásával, vagy részvételével támogat-
ta rendezvényünket, ezáltal közvetve családjainkat is: a Vá-
rosüzemeltető Kft. vezetője Dienes  András,  Gabi  Köny-
vesbolt - Bodáné Rusznyák Gabriella,  Dr. Kókay József,   

Pal 2000 Kft. Kaszpi Bt., Krenyóczi Ferencné, Kanyar zöld-
ség-gyümölcs,  Galcsik Tamásné, Újszászi Kft.,
SZA.AB  Kft.,   Birta  Babett,   Virág Tímea,  Szivárvány 
Favorit Kft.,  Tatár Kenyér Kft.,  Viola  Ágnes,  Nuver&-
Berger Kft., a képviselő-testület tagjai  közül Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony, Fehér Imre  alpolgármester  
úr, Kiss Tibor, Szendrey Elek, Botlik Béla,  Udvardi Mátyás, 
és  Fazekas Violetta. Végül, de nem utolsó sorban Palotainé 
Évinek, aki a finom falatokat szolgáltatta.
A hajnalig tartó mulatság maradandó élményt szerzett a 
résztvevőknek, remélhetőleg sikerül hagyományt teremtünk 
ezzel a bállal.
Elérhetőségeink: 0670 319 9300 vagy 0670 70 11171
E mail: ulloi.ne@gmail.com

15 évesek lettünk!

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/70 701-1177
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Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa,
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Tájékoztatás az Üllői 
Általános Ipartestületről

2010. ősze az Üllői Általános Ipartestület életében is változást ho-
zott. Lezárult egy 18 évig tartó fejezet, új választások jöttek. En-
nek eredményeként a megújult vezetőséggel és új elnökkel megy 
tovább az élet az ipartestület berkein belül. 
2010. október 28-án a közgyűlés az alábbiakról döntött: Ipartestü-
let elnöke: Kerezsi Sándor, alelnöke: Gyetvainé d Elhougne Mária 
Tünde vezetőségi tagok: Gáspár László, Kertész Barnabás és Ke-
recsenné Méhes Magdolna. A Felügyelő Bizottság elnöke: Bodáné 
Rusznyák Gabriella. A Felügyelő Bizottság tagjai: Gulyás Pál és 
Nagy Ferenc.
A vezetőségválasztás után a közgyűlés értékelve a 18 évet, tiszte-
letbeli örökös elnöki címet adományozott Botlik Béla volt Ipartes-
tület elnökének a tagság érdekében kifejtett kiemelkedő munkája 
elismeréséért.   
A korábbi Ipartestület munkáját 2010. november 20-án egy ünne-
pélyes gyűlés keretén belül köszönte meg Kerezsi Sándor elnök. A 
vezetőségi munkáért járó emléklapokat és a kiemelkedő 18 éves 
munkáért járó emléklapokat valamint a segítő támogató munká-
ért járó oklevelet ajándék kíséretében adta át, ahol jelen voltak a 
tagok hozzátartozójukkal együtt. A vendégek között volt: Kissné 
Szabó Katalin polgármester asszony, Fehér Imre alpolgármester, 
Kiss Tibor Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 
Füles József Pénzügyi Bizottság elnöke és Dienes András a Sport-
csarnok ügyvezető igazgatója is. 
A 18 év értékelésével folytatta a gyűlést Botlik Béla örökös elnök, 
aki visszatekintett az alapítási időszakra, a székház kialakításával 
járó munkálatokra, a szakmai programokra, az önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodásra, az elért eredményeikre és 
azokra a munkákra, közéletéti tevékenységeikre, melyeken részt 
vettek és azokról is, melyeket megszerveztek. (Ilyenek: a Sakk 
Kupa, Iparos Bál, Adótanácsadás, Juniális, Vállalkozói fórum, Bi-
liárd Klub,  és a Csülökfesztivál.)  A leköszönt vezetőség nevében 
Botlik Béla megköszönte az önkormányzat segítségét. 
Vezetőségnek és a tagoknak megköszönte az odaadó munkát, 
mellyel sikeres ünnepségeket, rendezvényeket tudtak szervezni és 
aktivizálni tudták ezzel Üllő kisiparosságát, vállalkozóit illetve la-
kosságát. Jó munkát kívánt az új elnöknek és az új vezetőségnek. 
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony megköszönte a volt 
elnöknek Botlik Bélának és a vezetőség minden egyes tagjának a 
hosszú ideig tartó munkát.
További jó működést kívánva köszöntötte az új elnököt Kerezsi 
Sándort, alelnököt Gyetvainé d Elhougne Mária Tündét és a ve-
zetőséget. 
Az új vezetőség nevében Kerezsi Sándor elnök megígérte, hogy 
elődjeinek hasonló szellemében kíván tovább tevékenykedni és 
még nagyobb összefogással, sikerrel kívánja összefogni Üllő ipa-
rosságát és a vállalkozásokat. 
Az ünnepélyes estét egy jó hangulatú vacsora zárta.  

Pesti Sándorné a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője

A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás – a hatékony 

segítség!
Vannak egyedül élő, idős emberek, akiket szeretteik, rokonaik, is-
merőseik naponta aggódva, félve hívnak. Remélik, hogy esemény-
telenül telt az éjszaka, a nappal, és nem volt szükség gyors – ese-
tenként nagyon gyors – segítségre. És ha kellet is, időben kéznél 
volt a telefon, volt még erő és idő hívni akár a mentőket, a rend-
őrséget, a tűzoltókat. És volt erő elmondani, miért van szükség a 
riasztásra. Ennek azonban nem kell így lennie. 
Azon ugyan nem tudunk segíteni, hogy a sors kényszere folytán 
vannak idősek, betegek, mentálisan, szociálisan rászorultak, akik 
egyedül – bár többnyire nem magányosan – élnek. De tudunk 
olyan segítséget ajánlani, amely birtokában az egyedül élőket biz-
tonságban tudhatják szeretteik, rokonaik, ismerőseik – vagy akár 
a szociális segítséget nyújtó Humán Szolgáltató Központ Család-
segítő Szolgálatának munkatársai. 
Több alkalommal, örömmel adtunk hírt arról, hogy településün-
kön is elérhető szolgáltatássá vált a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás. Örömmel, mert az érintett korosztályt és réteget ettől 
kezdve biztonságban tudhatjuk. Ezen túl nem kell azon aggódni, 
hogy – csak a példa kedvéért mondom – a szívbeteg esetleges 
rosszullétekor későn kap segítséget, ha nyolcvan felé közeledő ro-
konunkat váratlanul illetéktelenek látogatják meg, mert a folya-
matos készenléti rendszerben működő jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás biztonságot nyújt. Csak egy gombnyomás – és érkezik 
a segítség. Mindehhez az kell, hogy a rászorultak bízzanak a házi 
gondozóinkban, – akik évek óta végzik szolgálataikat, a titoktar-
tásra felesküdtek és megbízhatóságukat bizonyították.  
Ez úton szeretnénk megnyugtatni mindenkit, aki aggódik: nem 
kell, hogy a szociális gondozónak átadják a bejutást biztosító pót-
kulcsot! Bárkinek átadható, akiben megbízik a Tisztelt Ellátott, és 
aki veszély esetén be tudja engedni a szociális gondozót. Ha nincs 
ilyen, és a kulcsot nem kívánják átadni senkinek, a jelzőrendszer 
akkor is működik. 
Kérjük azokat, akiknek egyedül élő, vagy akár csak napközben 
segítség nélkül otthon tartózkodó közeli hozzátartozója, rokona, 
ismerőse van – mérlegeljék a szolgáltatás hasznosságát, szüksé-
gességét és igénybevételének lehetőségét.

Tudjuk a lehető legnagyobb biztonságban szeretteinket, ismerő-
seinket! A szolgáltatás iránti kérelmet az Üllő Humán Szolgáltató 
Központ Igazgatójánál kell benyújtani.

(cím: 2225 Üllő, Ócsai út 8. Tel.: 06 29 320-023)
Gazsi Csaba

Igazgató 

Tájékoztató

Az Árpád Fejdelem Általános Iskola 2010. májusában pályázott az Oktatási és Kulturális Miniszter 21/2010. (V.13.) OKM rendeleté-
ben meghatározott informatikai fejlesztési feladatok támogatására.
2010. októberében intézményünk 3.000.000 Ft támogatási összeget nyert el, melyből a kötelezően előírt szoftvert frissítjük és újabb 
digitális táblákkal gazdagodik az üllői iskola.

Barna Tibor, igazgató
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A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 
Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

A Sportcsarnok decemberi programja

NBI-es férfi futsal
december 6-án 
Üllő Fc Cső-Montage -  Ózd  19:30
Magyar kupa férfi futsal
december 8-án 
Üllő Fc Cső-Montage - Szombathelyi Haladás 19:30

U 19 futsal bajnoki forduló december 29-én 9h-tól
U 17 futsal bajnoki forduló december 30-án 9h-tól
Résztvevő csapatok mind két korosztályban: ÜLLŐ 
FC CSŐ, RÁBA ETO, ARAMIS, FTC.

Az évek óta nagysikerű Magyar Cirkusz és Varieté 
“Mi van a puttonyban?” címmel ez évben is megtartja 
városunkban karácsonyi cirkuszi műsorát 
50 fellépővel december 17 én 19:00-tól.
Jegyek elővételben is kaphatók december 1-től a Vá-
rosi Sportcsarnokban és a Könyvtárban változatlan 
áron: felnőtt 1.500 Ft., gyermek 600 Ft.”

CSALÁDI FOTÓKIÁLLÍTÁS
A Közösségi Ház, a Vöröskereszt Üllői Szervezete 
és a Vargha Gyula Városi Könyvtár rendezésében 

karácsonyi műsorral egybekötve

2010. december 14-én 16 órakor megnyitja a
CSALÁDI FOTÓKIÁLLÍTÁST.

Helyszín: Városi Könyvtár Kiállítóterme
Megnyitja: Vámos Éva a Közösségi Ház igazgatója

A bemutató megtekinthető 2010. december 14 - 2011. január 15-ig 
a Könyvtár nyitva tartása alatt.

Az ünnepség után a Mecénás Klub karácsonyi vásárt rendez.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

Zenés Néprajzi Barangolás
2010. december 8-án

folytatódik Zenés Néprajzi Barangolásunk
a Közösségi Házban.

Most nem térben, hanem időben kalandozunk.
A téli hónapok népszokásai bújnak elő a „puttonyból”

Majorosi Mariann és Kökény Richárd jóvoltából.
Az előadások 9-kor, 10-kor illetve 11-kor kezdődnek.

A belépő ovisoknak és iskolásoknak 100 Ft, 
egyéb érdeklődőknek 400 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

X. Üllői Sakk Kupa
Az Üllői Általános Ipartestület 

2011. január 8-án fél kilenc órai kezdettel megrendezi 
a X. Üllői amatőr sakkversenyt, helyszín a Jobb-1 kávézó.

Érdeklődni: Botlik Bélánál, a 320-713-as telefonszámon lehet.

MEGHÍVÓ

Jótékonysági estre
A Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület szeretettel 

meghívja Önt és családját 
2011. január 8-án 16 órától kezdődő rendezvényére,

melynek célja a Csángó gyerekek támogatása
Fellépők:

Csereforgó Együttes: moldvai zene
Seres Alexa: moldvai mese

Szabó László: citera
Sztupa Ágnes: moldvai mese

Kis Zsolt: gitár-ének
Kovács Krisztián: moldvai ének

Monori Strázsák Néptánc Együttes
Orbán Borbála: moldvai ének
Petrás Mária: moldvai ének

Műsor után Táncház, vezeti: Gyurka Fábián
Kísér: Csereforgó Együttes, és a Kalapos Együttes

Helyszín: Monor, Művelődési Ház (Bocskai u. 1.)
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Brandyk – Konyakok
Metaxa 3 csillag  2790 Ft
Metaxa 5 csillag  3490 Ft
Metaxa 7 csillag (dd. + pohár) 4490 Ft 4190 Ft
Napoleon St. Remy (dd. + p.) 3490 Ft 3190 Ft

Keserű likőrök
Jagermeister 1/1 4190 Ft 3990 Ft
Unicum 1/1 4190 Ft 3990 Ft

Whiskyk
Ballantines 1/1 3990 Ft 3890 Ft
Johnnie Walker 1/1 3990 Ft 3890 Ft
Jim Beam 1/1 3990 Ft 3890 Ft

Vodkák
Prince Vodka 380 1/1 2490 Ft 2290 Ft
Royal Vodka 1/1 2890 Ft 2790 Ft

Pálinkák
Házi Pálinka 500 1/1 4190 Ft 3990 Ft
(körte, szilva, vegyes, törköly)
Aranykert Szilva 0.5 1890 Ft 1790 Ft

Sörök
Dreher Sörgyár
Arany Ászok ü. 0.5 l  159 Ft
Arany Ászok dob.0.5 l  169 Ft

Heineken Hungária
Adambrau dob. 0.5 l 135 Ft 129 Ft
Heineken ü. 0.5 l  222 Ft
Heineken dob. 0.5 l  280 Ft
Heineken ü. 0.33 l 195 Ft 185 Ft
Steffl  ü. 0.5 l  149 Ft
Steffl dob. 0.5 l  159 Ft

Borsodi Sörgyár
Lövenbrau dob. 0.5 l  149 Ft
Grof en Kron dob. 0.5 l  115 Ft

Tájborok
Tábortűz 0,75 l 179 Ft 159 Ft
(vörös, félédes)
Spinelli Rosé 179 Ft 159 Ft
(félszáraz)

Grape Vine
Regia fehér (fé.) 0.75l  200 Ft
Regia vörös (fé.) 0.75l  210 Ft
Lá Fiesta édesélmény vörös 0.75l  250 Ft
Lá Fiesta Zweigelt (fé.) 0.75l  230 Ft
Lá Fiesta kékfrankos(fsz.) 0.75l  230 Ft
Lá Fiesta kékfr. Rosé (fsz.) 0.75l  230 Ft

Lá Fiesta Rajnai Rizling (fsz.) 0.75l  220 Ft
Lá Fiesta Muskotály Cuvé (fé.) 0.75l  220 Ft
Medinet Merlot  0.70l  1290 Ft
Medinet Rosé 0.70l  1290 Ft
Medinet Merlot  Rosé 0.25l  550 Ft

Varga Pincészet
Balatoni Rosé (fsz.) 0.75l 499 Ft 409 Ft
Balatoni Zweigelt (fé.) 0.75l  390 Ft

1,5 a Ház borai
Merlot (vörös, édes)  650 Ft
Kékfrankos (vörös, száraz)  630 Ft
Rosé (félszáraz)  650 Ft
Irsai Olivér (félszáraz)  530 Ft
Muskotály (félédes)  560 Ft
Rizling (félszáraz)  530 Ft

Gere Bor
Villányi Rosé 1390 Ft 990 Ft

Névnapi és szülinapi felirattal 
vörös és fehér borok 0.75l 890 Ft 790 Ft

Pezsgők
Törley Charmant doux  890 Ft
Balaton Boglári (édes, száraz)  790 Ft
J&P francia pezsgő  1190 Ft
Orosz pezsgő  560 Ft

Névnapi, szülinapi felirattal  990 Ft

Üdítő italok
Coca-Cola termékek 2.5l  290 Ft
Lift ü. 1.5l 175 Ft 149 Ft

Energia italok
Max 0.25l  69 Ft
Max 1/1l  149 Ft
Bomba! 0.25l  159 Ft
Bomba! 0.66l  249 Ft
Red Bull 0.25l  259 Ft

Kávék
Bravos Classic 25dkg 279 Ft 229 Ft
Bravos Mocca 25dkg 279 Ft 229 Ft
Bravos Espresso 25 dkg 279 Ft 229 Ft
Bravos  3&1 vödrös  50db  1250 Ft
Bravos  3&1 10db  250 Ft
Tchibo Family 25 dkg  330 Ft
Omnia örölt 25 dkg  550 Ft
Omnia örölt 1kg 2290 Ft 1990 Ft
Omnia szemes 1kg 2290 Ft 1990 FT

Minőségi italok


