
Évfordulók

1761. 10. 02. - 250 éve történt
Meghalt Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, 
a XVIII. századi magyar prózairodalom 
legnagyobb alakja. 
1811. 10. 22. - 200 éve történt 
Megszületett Liszt Ferenc zeneszerző. 
1861. 10. 25. - 150 éve történt
Kaposvárott megszületett Rippl-Rónai József 
festőművész és iparművész 
(Nő fehérpettyes ruhában). 
1881. 10. 10. - 130 éve történt
Megszületett Kittenberger Kálmán vadász, 
Afrika-kutató, zoológus, író, 
a Nimród vadászújság főszerkesztője.
1911. 10. 29. - 100 éve történt
Meghalt Joseph Pulitzer, magyar származású 
amerikai sajtómágnás, a Pulitzer-díj megalapítója.
1941. 10. 06. - 70 éve történt
Meghalt Kabos Gyula színész, komikus 
(Hyppolit, a lakáj).
1941. 10. 21. - 70 éve történt
Budapesten megszületett Jankovics Marcell 
filmrendező, művelődéstörténész 
(Gusztáv, Magyar népmesék).
1971. 10. 29. - 40 éve történt
Meghalt Macskássy Gyula rajzfilmrendező.
1981. 10. 14. - 30 éve történt
Budapesten meghalt Huszárik Zoltán 
filmrendező (Szindbád).

A tartalomból

Október 23.  2. oldal

Pályázat 3. oldal

Iskolai hírek 4. oldal

Büszkeségeink 5. oldal

Köszöntés 6. oldal

Önkormányzati hírek 7-10. oldal

Ülésteremből jelentjük 11. oldal

Sport 14. oldal

Programok 15. oldal
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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. Hirdetésfelvétel: 06-20-364-9298

Szabó László Dezső

Október 23.
Egy bomba robbant a szívemben: 
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk! 
Forró szívvel, és mit se várva 
Egy eszme indult el velünk. 
Az idő ősködéből pattant, 
És telt vele a csillogó este: 
Ezrek és ezrek az utcákon, 
Nem lehet ráismerni Pestre. 
Az égen száz csillag hunyorgott, 
Lenézett egy-két vörös fényre; 
Csattant, kiáltott a jelszó: 
A rabságnak már legyen vége!
Egy autó oldalán fityegtem, 
És alig hittem a szememnek: 
Rendőr sehol, s házak tövéből 
Asszonyok, lányok integetnek. 
„Ruszkik haza!” - dörren az orkán, 
„Sztálint ledöntjük!” dübörögtek; 
ömlött a nép, torok kiáltott, 
a jelszavak meg mennydörögtek 
Százfejű szörnyek mesévé váltak, 
A provokátort meg kikacagták. 
A szobor előtt a nagy téren 
Régi világuk megtagadták. 
Kemény csapás volt mindazokra, 
Akik előtt tapsoltak egykor! 
Álltak és néztek várakozva, 
Ezer és ezer, százezer sor.
Diadal szállt végig a téren, 
S mint tűzvész, orkán ült a tájra: 
A magasságban zúgni kezdett 
Hegesztőpisztoly kékes lángja. 
Motorok zúgtak, erőlködtek, 
Megingott végre a Gyalázat: 
„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!” 
Verték, döngették a vázat.
A Rádióhoz, stúdióba!” 
„Vesszen Gerő, a gaz áruló!” 
A forró éjszakában indult 
Véres útjára száz golyó. 
Én is rohantam, és jött Csepel, 
Katonák, lányok, asszonyok, 
Rendőrök, munkások, ezren, ezren, 
Igaz és bátor magyarok.
És sztrájk is indult. Árva népünk 
Kezébe vette végre sorsát. 
Másnap már vérben fürdött minden, 
De feltámadott Magyarország!
Aranybetűkkel, vérrel írva, 
Új, nagy fejezetet nyitottunk 
Ország-világ történetében: 
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen, 
Dátum született a világon, 
Mely tűzbe hoz ma minden szívet: 
Szabad október 23!

1956. október 27.

Tisztelettel meghívjuk Önöket 
az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett megemlékezésre, me-
lyet 2011. október 23-án, (vasárnap) 10:30 órakor tart Üllő Város 
Önkormányzata a XX. század hőseinek és áldozatainak emlék-
parkjában. (rossz idő esetén a Művelődési Házban (2225 Üllő, 
Gyömrői u. 24.) A műsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola ta-
nulói adják.

beszédet mond:

Kissné Szabó Katalin
Üllő Város Polgármestere

A műsor után koszorúzással tisztelegnek az ‘56-os forradalom emlé-
ke előtt Üllő Város intézményei, a politikai pártok és a civil szerveze-
tek képviselői.

(Kérjük, koszorúzási szándékát 2011. október 20-ig a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán a 06-29/320-011/104-es telefonszámon jelezni szí-
veskedjék).

Üllő Város Önkormányzata



P Á ly Á z A t

3
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

Megkezdődhet a Városközpont fejlesztését 
érintő beruházás városunkban!
2011. szeptember 19-én örömteli eseménynek lehettünk részesei: ün-
nepélyes keretek között aláírásra került az „Üllő városközpont fejlesztése 
és funkcióbővítő rehabilitációja” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0010 
azonosító számú nyertes pályázatunk projektkezdését jelentő Támogatási 
Szerződés.
A benyújtott pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét 
követően az elmúlt hónapok során a Támogatási Szerződés aláírásának fel-
tételeként összeállítandó dokumentáció teljessé tétele érdekében folytak 
egyeztetéseket és kerültek beszerzésre a szükséges szakhatósági enge-
délyek.
A szerződés aláírásához előírt feltételek maradéktalan teljesítése eredmé-
nyeként lehetőségünk nyílt a pályázat Közreműködő Szervezete, a Pro Ré-
gió Nonprofit Közhasznú Kft. képviselőinek jelenlétében a projekt megkez-
dését jóváhagyó dokumentum aláírására.
Az eseményen Szabó Zsolt, az Üllői Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató-
ja, mint házigazda felkérte Dr. Lukovich Tamást, a Pro Régió Ügynökség 
ügyvezető igazgatóját valamint Üllő Város Önkormányzatának részéről 
Kissné Szabó Katalin polgármestert a szerződés kézjeggyel történő érvé-
nyesítésére. 
Az ünnepélyes esemény keretében köszöntőt mondott Dr. Lukovich Tamás 
és városunk polgármestere, aki beszédében kiemelte a projekt megkez-
dését megelőző, a pályázat beadását előkészítő időszak alatt elvégzett ter-
vezési, egyeztetési feladatok fontosságát, köszönetét fejezte ki az előzetes 
munkafolyamatban részvevők közreműködéséért.
A szerződés aláírása jelentős mérföldkövet jelent városunk életében, 
hiszen ez által lehetőség nyílik 18 hónap alatt egy 689 529 275 Ft összegű 
(76,982533 %-os támogatási intenzitású) Európai Uniós támogatás mellett 
közel 1 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítására.

Az elkövetkezendő időszakban a beruházás kivitele-
zőinek kiválasztására kerül sor közbeszerzési eljárás 
keretében, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció 
összeállításán dolgoznak illetékes szakembereink, 
mely a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően 
kerülhet kiírásra. A beruházás fizikai megvalósítása 
a közbeszerzési eljárás sikere esetén, a nyertes 
kivitelezővel megkötött szerződés aláírását követően 
veheti kezdetét.
A beruházás ütemezéséről és a fejlesztések, építési 
munkák kezdetéről, azok készenléti fokáról folyamatos 
tájékoztatást nyújtunk a Tisztelt Lakosság részére. 

Üllő Város Önkormányzata



Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Majd egyre töb-
ben lettek, városkává nőttek. Volt ott egy ligetes tér is, ahol most 
már, egy szép óvoda áll. Itt történt egy szép napon, mikor a szülők 
és nevelők, a gyermekekért összefogtak, sürgölődtek-forgolódtak, 
sok-sok segítő kéz és jó lélek szervezett egy hagyományteremtő, 
Csicsergő Tavaszköszöntő Bált. Aki ott volt, jót mulatott és a ne-
mes cél érdekében –vállalkozások, intézmények és számtalan sze-
mélyek-, adakozott. Ezt nem hiába tette, hiszen a cél, mit kitűzött 
e lelkes kis csapat, jelentjük, megvalósult!
A Kisfaludy tér szívében, hol a Csicsergő Óvoda áll, az udvaron 
birtokukba vehették a napokban a gyermekek az udvari foglalkoz-
tatót, melyet a jótékonysági bálon összegyűjtött adományokból 

valósított meg a Szabó család. Mostantól a kis gézengúzok a han-
cúrozásban megfáradva, jó időben itt rajzolhatnak, kortyolgathat-
ják az önkormányzat által biztosított tejet, a szülők jóvoltából íz-
letes gyümölcsöket falatozhatnak vagy a játékos tevékenységeket 
itt a friss levegőn élhetik át az óvó nénikkel. A Csicsergő Óvoda 
minden érdekeltje nevében hálásan köszönöm mindazoknak a se-
gítségét, akik segítették ennek a nem kis célnak a megvalósulását, 
kiváltképp Szabó Csabának és nejének, Timinek és a családjuk-
nak, hogy fáradtságot nem ismerve készítették el az építményt!

Kuli Zsuzsa Sarolta (óvodapedagógus)

Egyszer volt, hol nem volt…

A Harmónia Zeneiskola felvételt hirdet 
MAGÁNÉNEK tanszakra, 

melyre még korlátozott létszámban lehet beiratkozni 
15-99 éves korig!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a zeneiskolában.

Harmónia Zeneiskola AMI
2225 Üllő, Pesti út 53. Tel.: 0629/320-924

Beiratkozás

A Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Jótékonysági Bált rendez

2011. október 21-én 
19.00 órától

az üllői Közösségi Házban.

A jótékonyság célja: 
a 20 éves zeneiskola hangszereinek 

rendbehozatala!

Az est programja: 
jazz muzsika, zenés műsor, vacsora, 
tombola, büfé, táncmulatság hajnalig

A műsorban fellépnek:
A Kenderes Néptáncegyüttes

a Harmónia Zeneiskola növendékei és tanárai
az operett-vigadalom előadói:

Dócs Péter, Kalina Enikő, Tóth Anna. 
Közreműködnek a zeneiskola tanárai.

MINDEN MŰVÉSZETPÁRTOLÓT 
NAGY SZERETETTEL VÁRUNK!

A belépő díja: 2.500 Ft.
Belépő-, és támogatói jegyek kizárólag elővételben 
vásárolhatók a Harmónia Zeneiskola titkárságán.

A bál (jegyek, tombola, büfé) teljes bevételét a 
Harmónia Zeneiskola hangszereinek 

felújítására fordítjuk.

…hogy méltóképpen tudjuk elindítani 
a következő 20 évet!
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„Sinya” avagy közöttünk 
csillognak a tehetségek...

Az Üllői Bájkeverők 
sikere Vecsésen!
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Elzárkózott világban élünk és rit-
kán vesszük észre a magunk kör-
nyezetében is azt, amire és akikre 
igazán büszkék lehetnénk. Pedig 
élnek itt Üllőn is olyan ámulatba 
ejtő tehetségek, akikre érdemes egy 
kevés figyelmet fordítani! Ilyennek 
gondolom az első pillantásra talán 
„ijesztő” külsővel megáldott Botlik 
Sándor (Sinya) barátomat. A meg-
jelenése minden előítélettel ellen-
tétben egy olyan embert takar, ami-
lyenek a szívünk mélyén talán mind 
szeretnénk lenni. Szabadidejében 
állatokat ment meg,  egyetlen szó 
nélkül teszi ki szívét, hogy ember-
társain segítsen 
adott esetben 
ismeretlenül, 
és ami a mai 
világban leg-
különlegesebb-
:önzetlenül. De 
mivel is vívta 
ki hozzáértők 
mély tiszteletét 
és elismerését 
ez a visszavo-
nultan élő nagy 
mackó? Krea-
tivitását koráb-
ban tattoo-válóként kezdte kiélni, 
de hamarjában ébredt annak tuda-
tára, hogy a rajzolás mellett a fes-
tés az, amiben olyanra képes, amit 
mi „halandók” döbbenettel csodá-
lunk órákon át! Aki kilátogatott 
az I. Üllői Tuning Show-ra, mind 
élvezhette munkáit. Ezek között 
ott csillogott a legfrissebb alkotá-
sa: egy motorkerékpár utánfutó, 
melynek kidolgozása az általam az 
ország egyik (ha nem „A”) legjobb 
AirBrush festőjét, Szöllősi Györ-
gyit sem hagyta hidegen és tetszé-
sét fejezte ki e műtárgy iránt. Az al-

kotás egy indián témát vezet végig 
az utánfutó oldalain át, melynek 
minden részlete magával ragad-
ja a szemlélőt, és észre sem veszi, 
hogy a kidolgozott madártoll rész-
letek, az élethű emberi vonások és 
húsbavágó érzések szó szerint nem 
eresztik. Volt szerencsém a kezde-
tektől végigkövetni a részletekben 
gazdag festmény kidolgozását és 
elmondhatom, hogy hónapok men-
tek rá, míg elérte azt a hatást mely-
re most képes. Ellenben, ha valaki 
látta, ezen a tényen nem lepődik 
meg. Hála a sorsnak látták Sinya 
munkáit olyan emberek, akik meg-

rendelései talán 
nemcsak az el-
ismertség, de az 
ismertség felé 
is utat nyitnak. 
Ilyen például 
Angyal Zoltán 
v i l á g b a j n o k , 
aki a huszon-
egyedikei show 
és Airbrush ki-
állítás után le-
hetőséget adott 
a teljes motor-
szállító szerel-

vény terveinek kidolgozására és a 
további munkálatok megtervezésé-
re, megrendelője lett a közismert 
Talmácsi Gábor és az ő egyik leg-
ifjabb tehetsége Laczkó Máté. Ez 
utóbbinak Talma 2007-es koronás 
sisakjából készül replika a kicsi 
Máté részére. Ha az olvasók közül 
valakinek felkeltettük érdeklődését 
egy köztünk élő üllői srác munkái 
iránt, nyugodtan keresse fel a kö-
vetkező weboldalt: www.sinya.hu. 
Tájékozódjon, olykor mikre is va-
gyunk képesek „mi üllőiek”!

Zee

Üllői közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 bt. • e-mail: colore@monornet.hu

A 11. Vecsési Káposzta Fesztiválon a Gyémánt Egész-
ség Központ Bájkeverő lányok csapata is indult a fő-
zőversenyen. A menü  lencsés kolbászos leves, babos 
csülkös káposzta, sajtos káposztás kifli volt. Az éte-
lek finomságát dicsérte és minősítette, hogy már kora 
délután csak a bográcsok alját nézegettük, mert pilla-
natok alatt elfogyott minden. Persze vendégcsalogató 
volt a lányok egyforma népviseleti ruhája, kicsattanó 
vidámsága, a humorral teli jókedve. Sokan készítettek 

róluk és az ötletes sátordíszítéséről fényképet. Volt, 
akik megjegyezték, hogy ezek aztán igazi vecsési sváb 
lányok. Majdnem eltalálták, csak egy kicsit üllőiek 
vagyunk. Az eredményhirdetést a zsűri elnöke Benke 
Laci bácsi mesterszakács a különdíjak ismertetésével 
kezdte. Nagy örömünkre a Bájkeverők csapata kapta 
az egyik díjat egy gyönyörűen gravírozott tálat, okleve-
let és egy szép faragott ajándékot. Kissné Szabó Kata-
lin polgármester asszony is részt vett a rendezvényen 
és velünk együtt örült és gratulált a csapatnak a szép 
eredményhez. Sok Üllőivel találkoztunk a fesztiválon, 
jó volt látni az ismerős arcokat. A csapat nagyon el-
fáradt, de azt gondolom, hogy megérte. 
Köszönet mindenkinek, családtagoknak, barátoknak 

a sok segítségért. Jövőre a Bájkeverők csapatát nagy 
szeretettel várom az üllői Csülökfesztiválra ezzel a lel-
kesedéssel és vidámsággal, hogy emeljék a rendezvény 
hangulatát. 

Köszönöm Lányok, hogy én is veletek lehettem ezen a 
fantasztikus hétvégén!

Méhes Magdi
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Jogi tanácsadás

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

„A tegnapokkal fogy az élet,
  A holnapokkal egyre nő „

(Mihail Eminescu)

2011.09.12-én  95. születésnapja alkalmából otthonában köszön-
tötte Dr. Koczó Józsefné üllői lakost Kissné Szabó Katalin pol-
gármester,   Fehér Imre alpolgármester és Szászik Istvánné anya-
könyvvezető. 
Dr. Koczó Józsefné Anita néni meglepetésünkre elegánsan egy 
üde színű ruhában várt bennünket. a lá-
nya  készített  egyedi ízesítésű pogácsával 
és pezsgővel.

Dr. Koczó Józefné sz. Kiss Anna Üllőn  
1916.ban született és ugyanitt 1938-ban kö-
tött házasságot. 2 gyermeke született: End-
re és Ágnes. 2 unokája és 3 dédunokája 
van. 1981. óta özvegy. Tanítóként kezdett 
dolgozni az Üllői  Katolikus Elemi Iskolá-
ban 1940-ben, majd az Üllői Általános Is-
kolából 35 évi munkaviszony után vonult nyugdíjba. Otthonában 
rendkívül nagy tisztaságban és rendben él. Újságot olvas, követi a 
világ eseményeit, korát meghazudtoló szellemi frissessége csodá-
latra méltó. Naponta leandereket locsol és kertje is példás módon  
- ma már némi segítséggel - van megművelve. 

Ottlétünk alatt mesélt a régi időkről, a viszontagságokról, a há-
ború ideje alatti menekülés körülményeiről és szeretettel emléke-
zett a régi kollégákra (Medve és  Kaproncai tanítókra, a Császár 
testvérekre, Bartalos Tivadarra,  Gutay Károlyra,   Szabóné Jutka 
nénire, Petrányiné Margitka nénire, Szentkuthy Lászlónéra …) 
kikkel az élete során szoros emberi kapcsolatot tartott  fenn. 

Büszkén újságolta, hogy minden év szeptemberé-
ben  osztálytalálkozón vesz részt. A régi  üllői  diák-
jai kik 1951-ben végeztek, nemrégiben a 60 éves  ta-
lálkozót szervezték meg Pilisre .
Az  utazáshoz külön buszt béreltek.  Az együtt töl-
tött idő olyan gyorsan elszállt, hogy arra kérte a je-
lenlévőket, ne siessenek még haza: hisz az otthoni 
teendő mindenkit megvár. 

Elmondta: Egy dolog hiányzik az életéből: A ke-
mence. Mert az visszaemlékezteti a szülői házra, a gyermek és 
fiatal korára. Hiszen valamikor a régi házak mindegyikében volt 
kemence és  a kemence által ontott meleg vonzotta, egybetartot-
ta a családot, hol meghatározott helye volt a  család legidősebb 
tagjának. Anita néni ki nem apadt a szóból,  még órák hosszat 
tudott volna mesélni életéről, melyre idő hiányában sajnos nem 
volt lehetőség, 

Anita néni! Ezúton is  szívből kívánunk további szép esz-
tendőket és jó egészséget.

Szászik Istvánné, anyakönyvvezető

95 éves

Jubiláló házaspárok köszöntése
Hivatalunk  hagyományteremtő jelleggel immár negyedik alkalommal rendezi meg  a  jubiláló házaspárok köszöntését. 

Ezúton szeretettel meghívjuk és várjuk mindazon településünkön élő jubiláló házaspárokat, 
akik 25, 50, illetve 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot.

Az ünnepség lebonyolítására 2011. november 18-án 17,00 órakor  kerül sor a Római Katolikus templomban, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ: Szászik Istvánné anyakönyvvezető Tel: 29 320-011/110
Kissné Szabó Katalin, polgármester 

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

Dr. Szikora Gábor
(06-30/456-0889)

október 25.: 18:00 - 20:00,
november 29.: 18:00 - 20:00, december 13.: 18:00 - 20:00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

november 7.: 10:00 - 12:00, 
december 5.: 10:00 - 12:00
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Köszönettel vettük a 2009. évi SzJA 1%-ának felajánlásaiból 
2010-ben befolyt 660.228 Ft-ot. A Kuratórium határozata alap-
ján 50.000 Ft-ot az idei évben is ifjúsági célokra, azaz hittanos 
foglalkozásaink, táboraink támogatására fordítottunk. További 
610.000 Ft-ot a templom felújítására, karbantartására, állagá-
nak megóvására kívánunk fordítani, mivel azonban ebben az 
esztendőben nem került sor nagyobb munkálatok végrehajtá-
sára, ezért a Kuratórium egyhangú döntése alapján elkülöní-
tett bankszámlán tartalékként lekötésre került ez az összeg. A 
fennmaradó 228 Ft-ot működési költségünk emésztette fel.

Alapítványunk bankszámlájára továbbra is köszönettel vesz-
szük adományaikat:

Üllői Templomért Alapítvány
10103881-49947500-01000005

A számviteli törvény szerinti 2010.évi egyszerűsített beszámo-
ló megtekinthető a plébánián.

Üllői Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Alapítvány

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 
felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létre-
hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2012. évi fordulójához és meghirdeti a pályázatot.

A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
mal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  
hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. 
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
mal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

Mindkét típusú pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok részletes kiírása olvasható honlapunkon: 

www.ullo.hu 

a kitöltendő űrlapok is letölthetőek 

a Letöltések/Nyomtatványok menüpont alatt.

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat a kerti 
hulladékok égetésének rendjére vonatkozó szabály módosítását 
készíti elő. A témával kapcsolatban szeretnénk megismerni az 
Önök véleményét is, ezért kérdőívet szerkesztettünk, amelyet a 
napokban eljuttatunk minden háztartásba.
Kérjük, hogy az Önökhöz eljuttatott kérdőíveket - amennyiben 
módjukban áll -  szíveskedjenek kitölteni és részünkre visszakül-
deni!
A kérdőívek visszajuttatásának könnyebbé tétele érdekében a vá-
ros különböző pontjain gyűjtőládákat helyezünk ki, ezekben van 
lehetőség a kitöltött kérdőívek elhelyezésére.

A gyűjtőládák az alábbi helyszíneken kerülnek kihelyezésre:
- Reál élelmiszer (József Attila u. 39.)
- Gyöngyvirág téri ABC
- Coop ABC (Kossuth Lajos u. 58.)
- Laura Trade Kft. (Baross Gábor u. 1/b)
- Forgó ABC (Faiskola u. 19/a)
- Coop ABC (Zsófi bolt, Hunyadi u. – Ócsai út sarok)
- Vitaminsarok (Pesti út 85.)
- Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

A kérdőívek megtekinthetők és letölthetők Üllő Város hivatalos 
honlapjáról (www.ullo.hu). Elektronikus kitöltés esetén kérjük, 
hogy a kérdőíveket az aljegyzo@ullo.hu e-mail címre szíveskedje-
nek elküldeni.

Közreműködésüket, segítségüket előre is köszönjük.

Üllő Város Önkormányzata

Kérdőív

Képviselői fogadó óra

Október 25-én 17-19,00 óráig a képviselő-testületi tagok 
fogadóórát tartanak a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Tisztelettel várjuk a választópolgárokat.
Képviselő-testület



Üllő Város elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • telefon: 06-29/320-0118

Ö N k o r M Á N y z A t I  H í r e k
Megkezdődött a népszámlálás!

2011. október 1-jén megkezdődött a 
teljeskörű – minden lakásra és személy-
re kiterjedő – népszámlálás, melynek 
célja, hogy pontos képet kapjunk az 
ország lakosságáról, összetételéről, a la-
kosok életkörülményeiről.

A település 47 népszámlálási körzeté-
ben működő 37 számlálóbiztos már el-
juttatta valamennyi címre a kérdőíveket 
tartalmazó borítékot.
Az adatok felvételére két kérdőíven ke-
rül sor: egyet kell kitölteni a lakásokra 
és egyet-egyet a személyekre vonatko-
zóan. Fontos, hogy a személyek neve 
nem kerül rögzítésre, tehát az anonimi-
tás biztosított.

A kérdésekre a válaszadás – néhány ki-
vételtől eltekintve (vallás, nemzetiség, 
anyanyelv, tartós betegség, fogyatékos-
ság) kötelező.
E kötelezettség megtagadása, elmulasz-
tása szabálysértési eljárást von maga 
után melynek következményeként 
50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság szab-
ható ki.
 
A lakosságnak a mostani népszámlá-
lás alkalmával immár lehetősége nyílik 
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal 
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdő-
íveket. A legmodernebb megoldás  az 
internetes válaszadás, amelyre  a www.
enepszamlalas.hu oldalon van lehető-
ség. 
Egy azonosító és egy egyedi kód meg-
adásával lehetővé válik a kérdőívek 
online felületen történő kitöltése. Az 

azonosító és az egyedi kód a minden 
háztartásba eljuttatott LAKÁSKÉR-
DŐÍV első oldalán, az „Azonosító” és 
az „Internetes belépési kód” mezőben 
található.
Ez a mód kizárólag a 2011. október 1. 
és 2011. október 16. közötti időszakban 
vehető igénybe.

Az adatszolgáltatók saját kezűleg is ki-
tölthetik a papíralapú kérdőíveket, me-
lyeket a kapott borítékba visszahelyezve 
a számlálóbiztosnak kell átadniuk, ami-
kor az ismét felkeresi az adott címet.
A papíralapú kérdőív önálló kitöltésére 
is kizárólag 2011. október 1. és 2011. 
október 16. között van lehetőség. 
A kérdőívek kitöltése a számlálóbiztos 
közvetlen segítségét igénybe véve is tör-
ténhet, aki az összeírás céljából 2011. 
október 1. és 2011. október 31. között 
keresi fel az adatszolgáltatókat. 

A számlálóbiztosok névvel, sorszámmal 
és a  jegyző aláírásával ellátott igazol-
vánnyal kötelesek igazolni, hogy megbí-
zatásuk e munkára szól. Az igazolvány 
személyi azonosságot igazoló fényképes 
okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél 
vagy jogosítvány) együtt érvényes. Ezen 
igazolvány felmutatója számlálóbiztosi 
feladatellátása során a Büntető Törvény-
könyv szerinti hivatalos személynek mi-
nősül.

A népszámlálással kapcsolatos 
további információk a 
www.nepszamlalas.hu 
honlapon találhatóak.
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Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

1. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kezdemé-
nyezésére, az elmúlt időszakban 15 db utcai - egyszerű fémszer-
kezetű, billentéssel üríthető, lebetonozott - hulladékgyűjtő került 
kihelyezésre, amely találkozott a lakossági igényekkel is, ugyanis 
sokan jelezték ennek hiányát. A gyűjtőedények elsősorban a vas-
útállomásra vezető utak mentén, ill. a buszmegállókban lettek te-
lepítve, a jelentős gyalogos forgalom miatt. A jövő évben szeretné 
a bizottság folytatni a fém edények vásárlását és telepítését. Az 
új szemetesek elhelyezését követően, felújításra kerültek a régi, 
fából készült gyűjtőkosarak is, amelyek a festés, ill. a lécek meg-
erősítése után ismét „működőképesek” lesznek. A város vezetése 
bízik abban, hogy a több hulladékgyűjtő telepítésével, csökkenhet 
a szemetelés, nagyobb rend és tisztaság várható. 
A munkálatok költsége: 500 ezer Ft.

2. 2011. október közepéig, 4 db fából készült kétoldalú lakossági 
hirdetőtábla kerül elhelyezésre, az alábbi helyszíneken: vasútállo-
más, Sport tér, posta, piac.
A hirdetőtáblán a lakosok legálisan elhelyezhetik hirdetményei-
ket, de természetesen ez a felület az önkormányzatnak is meg-
felelő helyet biztosít a lakosság tájékoztatására.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hirdetéseket, plakátokat erre a 
táblára helyezzék ki, csökkentve ezzel a tiltott helyeken a plakát-
ragasztásokból adódó környezetkárosítást.
A telepített hirdetőtáblák költsége: 600 000 Ft.

3. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás felülvizsgálta az óvodák és játszóterek régi – nem felújított 
- játszótéri eszközeit, mindösszesen 32 db-ot. A felülvizsgálat 
megállapította, hogy ezek közül csupán 9 eszköz felelt meg az 
MSZ EN 1176 szabvány előírásainak, melynek következtében a 
régi játszótéri eszközök felújítása időszerűvé vált. 
A felújítási munkákra jelentkező pályázók közül Bognár Andor 
helyi vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot, amely bruttó           
1 000 000 Ft vállalási áron tartalmazta a tervezett játszótéri esz-
köz felújítását és felülvizsgálatát.
A munkálatok az elmúlt hónapban el is készültek, bevizsgálásuk 
megtörtént, így a köztereken és az óvodákban ismét biztonságos 
körülmények között használhatják a gyermekek a játszóeszközö-
ket. A kivitelezés során felmerült pótmunkák költségének össze-
ge: 70 000 Ft, amely Bognár Andor felajánlása volt.
A jövő évben folytatni kívánja az önkormányzat a játszóeszközök 
felújítását, ugyanis az iskolában és további játszótereken - a nem 
megfelelő minősítés miatt - bontásra is sor került, és a bontott esz-
közök pótlása mielőbb szükséges.

A kivitelezés a VKB közreműködésével, és műszaki ellenőrzésével 
történt.

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke

Utcabútorok telepítése

Közlemény!
Köszönettel vettük személyi jövedelemadójuk  1 %-át, amit a Mer-
czel Erzsébet Alapítvány részére felajánlottak a 2009. évben.
A befolyt összeget:  216.610 Ft szakmai, majd az 57.054 Ft-ot műkö-
dési célokra fordítottunk.
Alapítványunk évközben is köszönettel veszi felajánlásukat, gyer-
mekeink művészi foglalkoztatója, kulturális céljaink sikeres elérése, 
és negyedéves kulturális lapunk megjelenítése céljából, amiről ter-
mészetesen adóigazolást tudunk adni.
Merczel Erzsébet Alapítvány számla száma: 65100046-11310640 

Nagyné Kékedy Ibolya, kuratórium elnöke

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)
(hétfő - kedd): október 17-18., november 14-15., 

december 12-13., 

 ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)
(péntek): október 14.

október 28., november 11.

A hulladékbegyűjtés napjai 2011-ben:

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak 
a kedves ismerősöknek, barátoknak. akik szeretett férjem 

GÁSPÁR SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak és egyben elkísérték Őt utolsó útjára. 
Külön szeretném megköszönni az Alfa- W.I.C 95 Kft. 
dolgozóinak,  ill. Tündinek a temetés lebonyolítását 

és a rengeteg emberi segítséget!
                                                                                                         

Tisztelettel: Gáspárné Prokupecz Erzsébet

Köszönjük mindazoknak, akik GAlAmbOS ANDRÁS 
temetésére eljöttek és utolsó útjára elkísérték.
Külön megköszönjük az ALFA-W.I.C. 95 Kft. 
dolgozóinak a kegyelet teljes tevékenységét.

Felesége és gyermekei

Köszönetnyilvánítás
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Óvjuk meg városunk értékeit!

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

Ahogy arról korábban 
tájékoztattuk a Tisztelt 
Lakosságot, a nyár fo-
lyamán városunk három 
játszóterének közelében 
átadásra kerültek kü-
lönböző szabadidőpark 
elemek, többek között 
félpályás kosárlabda pá-
lya, ping-pong asztal, 
futball- és bmx-pálya.
A játszóterek fejlesz-
tésének célja, hogy az 
Üllői fiataloknak megfe-
lelő környezetet teremt-

hessünk szabadidejük aktív és szórakoztató eltöltése érdekében. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a fent említett, fiataloknak szánt 
játszótéri eszközök átadása óta a szabadidőparkok látogatottsá-
ga nő és egyre nagyobb számban élnek a parkok kikapcsolódási 
lehetőségével.
Sajnálatos tény, hogy az elmúlt időszakban a bmx-pályánál fekvő 
területen több rongálás is történt, több facsemetét törtek le és tá-
jékoztató táblát tettek tönkre ismeretlenek.
Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosság közreműködését, 
hogy segítsék megóvni ezen értékes eszközök épségét, hogy még 
sokáig szolgálhassanak városunk fiataljainak kikapcsolódási lehe-
tőségül. 

Kérjük Önöket, amennyiben rongálásnak szemtanúi, értesítsék a 
Polgárőrséget járőrtelefonszámukon, illetve próbálják megelőzni 
a rongálásokat, hívják fel családjukat, környezetükben élők figyel-

mét a tudatos, kör- 
nyezetet megóvó 
magatartásra.

Kissné 
Szabó Katalin

polgármester

Ahhoz, hogy mindenki jobban megértse a társulat működését, 

napi problémáit és a kérdésekre adott néha nagyon „jogászko-

dónak” tűnő válaszokat, szeretnénk megvilágítani legalább a 

működés alapjait. Amit nagyon fontosnak tartok mindjárt az ele-

jén elmondani, hogy a víziközmű társulatok működését törvény 

szabályozza, szigorúan meghatározva azok kereteit, amelyekből 

nehezen lehet kilépni. Törvény mondja ki, hogy minden, a társu-

lat működési területén lakóingatlannal (külön helyrajzi számmal) 

rendelkező személy (természetes vagy jogi személy) automatiku-

san tagja a társulatnak. Akkor is, ha csak három évvel később 

vette meg a telkét, mint a szomszéd, és akkor is, ha vállalkozótól 

vette azt. A különbség csak annyi lehet, hogy ha az eladó befizette 

a társulatnak a hozzájárulást a közművekhez, akkor azt az új tu-

lajdonosnak már nem kell megtennie. Amennyiben azonban a ki-

fizetés nem történt meg, akkor bizony fennáll a fizetési kötelezett-

ség. Ebben az esetben merülhetnek fel vitás kérdések, amelyek 

rendezésében segítséget nyújthat Önöknek a társulat ügyvédje.

Egy kicsit az aktualitásokról: A társulat Intéző Bizottsága pályá-

zat útján Szabó Zsoltot választotta meg ügyvezető igazgatónak, 

akinek feladata a társulat napi szinten történő irányítása. Ennek 

keretében hamarosan elkészíti a felmérést, ami a jelenlegi hely-

zet elemzéséből és a jövőre vonatkozó tervekről szól. Rövidesen 

minden tulajdonost tájékoztatni fogunk a befizetéseivel kapcso-

latosan. Addig is érdeklődhetnek Soósné Bácsi Ágnesnél a 06-

20/911 8501-es telefonszámon, vagy a szandrax@monornet.hu 

e-mail címen. Az OTP-s lakástakarék-pénztárral kapcsolatban 

kérdéseikkel Petricsné Rakos Zsuzsannához fordulhatnak a 06-

70/610-2930-as számon, vagy a zsuzsanna.petrics@t-online.hu 

e-mail címen. Rendszeresen kerülnek fel információk a társaság 

facebook oldalára (a keresőbe elég a sportliget szót beírni). Itt és 

a társulat irodájában várjuk  kérdéseiket és hozzászólásaikat is. A 

társulat irodája, amely rövidesen megkezdi működését a Szövetke-

zet u. 10. szám alatt, hétfőn 13-18 óra, valamint csütörtökön 8-13 

óra között tart nyitva.

Tekintettel arra, hogy a társulat fizetési kötelezettségei teljesítésé-

nek és a további beruházások megvalósításának forrását a lakos-

ság által fizetett érdekeltségi hozzájárulás képezi, ami elenged-

hetetlen ahhoz is, hogy az önkormányzat támogassa a jövőbeni 

beruházásokat, bízom abban, hogy  a fizetési morál a jövőben 

egyre nagyobb mértékben fog javulni, és akkor valóban egy szép 

és rendezett lakóparkot tudhatunk a magunkénak!

Tisztelettel: Fodorné Nagy Katalin

IB tag

Kedves Sportligeti Lakók!



11

Ü l é s t e r e M b ő l  J e l e N t J Ü k

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

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szep-
tember 22-i ülésén, a következő közérdeklődésre számot tartó 
döntéseket hozta:

Elfogadásra került, 

a Harmónia Zeneiskola,  az Árpád Fejedelem Általános Is-• 
kola valamint a Humán Szolgáltató Központ  Tagóvodáinak 
2010. évi munkájáról szóló beszámoló,
Üllő Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. • 
félévi teljesítéséről szóló beszámoló.

Döntés született, 

a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapa-• 
citásának bővítése” című pályázat  előkészítése érdekében a 
szükséges műszaki tervek elkészítéséről 
a Sportegyesület régi épületének felújításáról valamint  a • 
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesületének  ab-
ban való elhelyezéséről
a szociálisan hátrányos  helyzetű felsőoktatási hallgatók ille-• 
tőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok meg-• 
változtatásának előkészítése érdekében  lakossági kérdőívek 
kiküldéséről

a megismert ajánlati kiírás alapján, „Főzőkonyha” elnevezésű • 
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, mellyel lehetőség 
nyílik az iskolában lévő jelenlegi tálaló konyha 1000 adagos 
főzőkonyhává való fejlesztésére, a helyben való főzésre vala-
mint onnan az étel az intézményekbe való szállítására. 
a 2011. év IV. negyedévi testületi ülésnapok meghatározásá-• 
ról a következők szerint:

                                   - 2011. október 20.
                                   - 2011. november 30.
                                   - 2011. december 15.
 
Az utolsó negyedévben  közmeghallgatásra is sor kerül 2011. novem-
ber 14-én hétfőn 17,00 órai kezdettel  a Közösségi Házban. A közmeg-
hallgatás napirendjének meghatározására későbbiekben kerül sor, 
amelyet városunk honlapján és a plakátokon megtekinthetnek.

Módosításra került 

Üllő Város Önkormányzatának
                                  - 2011. évi költségvetési rendelete
                                  - pénzbeli és természetben nyújtott 
                                    szociálisellátásokról, valamint 
                                    a személyes gondoskodást nyújtó 
                                    ellátásokról szóló rendelete.

Almási Adrienn
ügykezelő

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. szeptember 22-i ülésén, a következő közérdeklődésre 

számot tartó döntéseket hozta:

Ady Endre: 

Október 6.

Őszi napok mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny e szentelt helyre, 
Hol megváltott- hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 
  
Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 

Hulló levél búcsú csókja: 
Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 
  
Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet: 
Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom: 
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 Az üllői labdarúgás történetéből
( Az „Üllő története” címmel készülő könyv 

adatai alapján)

Az Üllői Sport Egyesület a me-
gye I. osztály nagy fölénnyel 
(23 pont) való megnyerésével a 
2010/2011-es évad után 2011 au-
gusztusától a Nemzeti Bajnokság 
III. osztálya, Alföld csoportjában 
szerepel. E cikk írásakor 7 mér-
kőzésből 15 ponttal (5 győzelem, 
2 vereség 16:8- as gólarány) a 3. 
helyen áll (okt. 3.).

A labdarúgás kezdetei Üllőn is valahol a XIX. század vége, XX. 
sz. eleje környékére tehetők. Az téves adat, hogy az ÜSE 1898-
ban alakult volna, amelynek egyébként a 100 éves évfordulóján 
a Budapesti Vasas az ÜSE elleni emlékmeccsen kétszámjegyű 
győzelmet aratott (a Vasas kapuját Végh Zoltán védte, a meccset 
Wagner László FIFA bíró vezette). Azóta előkerültek az Üllői 
Dal-, és Önképzőkör 1928-36 között írt jegyzőkönyvei, melynek 
betétje az ÜSE Dalkörrel való 1928-as egyesülésének irata.  Ebből 
egyértelműen kiderül (lásd. a bélyegzést), az Üllői Sport Egylet 
1912-ben alakult. Sőt más feljegyzésekből az 1912-es alapcsoport 
9 tagjának a neve is ismert (Piller Pál, Warnusz Ödön, a két Laka-
tos testvér Sándor és József, Laczkó Sándor, Jámbor László, Me-
zei Gábor, Gecsetovszki András, Molnár Béla). Az egylet alapító 
tagsága 160 fő volt.
A labdarúgók a mai katolikus temetővel szembeni akkori vásártér 
mellett edzettek, játszottak – a pálya is a vásártérből lett kialakítva 
– a csődörös istállóban öltöztek át a meccsekre. Majd a 20-as évek 
közepén áthelyezték a Berkes utcával szemben lévő, szélhordta 
homokbuckákra, 1941-ben már a vasútállomással szembeni mai 
Sporttéren, 1963-tól a Gyömrői út végén volt a sportpálya, s ez 
került át 3 évvel ezelőtt a mai helyére.
Az Üllői Sport Egylet tagsága nemcsak labdarúgókból állt: igen 
jelentős amatőr színjátszó gárdája volt (akik pl. 1925. augusztus 
15-én a monori Vigadó nagytermében adták elő a Gróf Rinaldó 
című színdarabot, s akik később a Dalkör színjátszó gárdájának 
tagjai lettek).
1923. május 2-án megjelent az „Üllői Sport Egylet Értesítője” 
című kétoldalas kiadvány 1. száma. Ebben szerepelt az eddig is-
mert első üllői meccsről szóló tudósítás: „… Üllői S.E . -  Üllői 
MTK 4:1 (3:0). A mérkőzés napját hetekkel ezelőtt lázas készülő-
dés előzte meg mindkét csapat részéről, annál is inkább, miután 
ezen meccs volt hivatva eldönteni, hogy melyik csapat képezi Ül-
lőn a jobbikat….”  A cikkíró megadja a két csapat összeállítását – 
ÜSE: Csorba III, Piller, Seprűs I, Göstel, Hankovics, Lakatos III, 
Lakatos II, Gecsetovszki I, Mezei, Malecz, Burza.
ÜMTK: Tóth, Horváth, Fridrich, Minár, Magyar, Mészáros, Viz-

ner, Holló, Szabó, Holcsek, Poszpisil.
A szerző –mai fogalmaink szerint is – részletesen leírja a mecs-
cset, a végén egyenként értékeli a játékosok teljesítményét, a bíró 
munkáját.
Az ÜSE Értesítője 2. száma egy héttel később 1923. május 9-én 
jelent meg. „ A Sport és a Művelődés„ c. vezércikkben a szerző 
– mintha csak ma lenne – a nehéz anyagi helyzetet elemzi „…Ha 
összegeznénk csak a sportra fizetett kiadásokat, meghaladnánk a 
háromszázezer koronát. Egy- egy vidéki mérkőzés - útiköltséggel 
együtt – 20.000 koronába kerül. Ezek a kiadások elkerülhetetle-
nek, mert vagy fedezzük a sport kiadásait, vagy nem; ha nem, 
akkor nincs sport, s ezzel megszűnik az egylet is… Az egylet, mely 
agilis elemekkel van megáldva, s lelkes sporttagokkal rendelkezik, 
félretéve mindent, küzd, hogy előteremtse a sport fenntartásához 
szükséges összegeket. Állandó bevétel a tagsági díjak, ez csekély 
összeg ahhoz a kiadáshoz, amit fedezni kell. Kulturális munkánk 
az egyedüli segítségünk. Műkedvelő előadások egész sorát leadjuk 
vendégeinknek, majd az egész lakosságnak, s az előadások erköl-
csi sikerét kiérdemeljük, az anyagi sikert, pedig a sportnak adjuk. 
Ha ez irányban nem folytatnánk tevékenységünket, akkor már ré-
gen csődöt mondott volna az Egylet. Azokon a kiadásokon, melye-
ket a sportra áldoztunk, már régen palotát vehettünk volna Üllőn 
(mondja ezt a szerző 11 évvel az ÜSE megalakulása után!!!), ha 
nem SPORT Egyesület lennénk. Ezt jól jegyezzék meg maguknak 
a fotbalisták, s igyekezzenek lelkesen dolgozni a kék fehér színért, 
s mutassák meg, hogy az az összeg, mely rájuk lett költve, nem 
lesz hiábavaló… Mutassák meg a Lakatosok, Gösztel, Gecsetovsz-
ki legénysége azt: ahogyan a szereplők a színpadon megállják a 
helyüket, úgy ők is teljesíteni fogják a pályán a kötelezettségüket. 
Ha ez így lesz, akkor büszkén, emelt fővel állhatunk bárki elébe”
Az üllői Sport Egylet Értesítőjének ez a két száma ismert, való-
színűleg anyagiak miatt szűnt meg az újság. Felelős szerkesztő-
je Grőber Miklós, szerkesztője Pinczel Lajos volt. Popper Ernő 
könyvnyomdájának gyorssajtóján, Monoron készült.
Anyagiak hiánya vezetett oda, hogy az ÜSE 1928. november 4-i 
közgyűlése úgy dönt, hogy egyesül a Dalkörrel. Erre 1928 nov. 
25-én kerül sor. Ettől kezdve a közös név: Üllői Dal-, Sport- és 
Önképzőkör (ÜDSÖK). A közgyűlés megválasztja az új vezetősé-
get: elnök Tóth István, ügyvezető alelnök Grőber Miklós (az ÜSE 
korábbi elnöke), a II. alelnök Pinczel Lajos lett, aki a sportért 
felelt az egyesületen belül. Csak egy mondat az elnök köszöntő 
szavaiból: „ …A SPORTNAK különösen fiatalabb korban, ÉLET-
SZÜKSÉGLETTÉ KELL VÁLNIA..” (kiemelés tőlem, F.L.) Az 
egyesület évi közgyűlésein (a legtöbb havi vezetőségi ülésen is) 
mindig szó esik a sportról (eredmények, sportpálya kiépítése, a 
csapatok felszerelése, ügyes-bajos problémák).
Az egylet színe, mint az a fentebbiekből kitűnik, kék-fehér. Ez 
1941-ben már piros-fekete (Pluhár István, Magyarországi Sport-
egyesületek története 1941.), az 1960-as évektől pedig zöld-fehér. 
Kezdetben a Közép-Magyarországi csoportban szerepelt az Üllő. 
A II. világháború után 1945-46-ban a Monori Járási Bajnokság-

Az üllői labdarúgás történetéből

Monor rendőrkapitányság: éj jel-nappal • telefon: 06 29 410-367
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ban (ekkor Üllő külön körzetet alkotott, mivel 8 mezítlábas csa-
pata volt) szerepelt.
1958-ig az ÜDSÖK kereteiben folyt a labdarúgás. 1948-ban ál-
lamilag betiltották a különböző civil szervezeteket, tehát az Ül-
lői Dal- Sport és Önképzőkör is megszűnt létezni. Az egyesület 
új neve 1948-50 között Üllői Traktor SE, 1956-tól Üllői Vasutas 
Sport Club (ÜVSC), majd volt Üllői Törekvés is. A Járási bajnok-
ság megnyerése után a Pest Megyei I. osztályba került. Itt majd 
egy évtizedig szerepelt. Sikeres év volt pl.: 1954: Ebből az évből: 
1954 máj. 6. Üllő-Nagykőrös 4:0 (3:0). Góllövők: Ripp, Biksza, 
Német, Seprűs II. A csapat: Stifler, Seprűs I. ,Béki, Gémes, Folt, 
Biksza, Német, Sáli, Seprűs II. , Ripp, Győri csere: Vasadi (lásd 
az előző fényképet) 

Üllő-Nagykörös 4:0 (3:0)
Gólszerzők: Ripp, Biksza, Német, seprűs II. 
1959-ben gyengébb szereplés után egy évre ismét a járási bajnok-
ságba került, majd 1960-tól megint a megye I.-ben szerepelt.
Érdekes színfoltja az üllői labdarúgás történetének 1962. július 
15., a chilei labdarúgó vb-n szerepelt magyar csapat sztárjának, 
Albert Flóriánnak az élménybeszámolója.
1979-ben a Magyar Népköztársasági Kupában a legjobb 64 közé 
jutott be a csapat. Így, mint a két legtovább jutott alsóbb osztályú 
csapat egyike, a Szabad Föld Kupát játszotta az Üllő: a Szentegá-
ti MEDOSZ csapatától 4:1-re kapott ki. Az ekkor Üllői Kossuth 
Sport Klub néven szereplő csapat összeállítása a következő volt: 
Nigrényi – Szabó, Mellis, Boda-Zubor, Szűcs-Kiss, Tóth, Viczkó, 
Langó, Hang.
1979-ben a monori-ceglédi-járási összevont bajnokságban az őszi 
szezon végén Vecsés mögött a II. helyen állt, de tavasszal jól haj-
rázott, s feljutott a megye II.-be.
Még sikeresebb volt a szereplés a Magyar Népköztársasági Kupá-
ban; megverték a megyei bajnokságban szereplő Szokolyát, majd 
az NB II-es Váci Híradást, és dec. 23-án 1:1-re végeztek az NB 
II-es SZEOL AK-kal. A döntetlen eredmény –az MNK szabályza-
ta értelmében – az alsóbb osztályú Üllő továbbjutását jelentette. 
1980-ban tovább folytatódott a kupa-beli jó sorozat; február 26-án 
a Szarvasi Főiskola Spartacus NB II-es csapatával játszottak 0:0-t, 

majd március 6-án az NB III-as Bajával 2:2-t. A legjobb 4 közé 
jutástól a Diósgyőri VTK (akkor a magyar válogatott felét adta) 
ütötte el Üllőt 2:0- as győzelmével. A Népsport tudósításából : „ … 
Üllő, 5000 néző (!), vezette Győri (Simon, Németh )

Az Üllő-DVTK meccsen kivonulnak a csapatok

DVTK – Veréb – Szántó, Salamon, Kutasi, Kádár - Oláh, Tatár, 
Kerekes - Szalai, Fükő, Borostyán. Edző: Szabó Géza
Üllő: Csorba- Folt, Házler, Halmi, Hornyák, Birta - Tóth B., Lie-
be, Pénzes, Kriskó, Tóth S. Edző: Kövér János.
…Kevesen gondoltak arra, hogy a járási bajnokságban szereplő 
hazai együttes szinte mindvégig egyenrangú ellenfele lesz a Diós-
győrnek. A hazaiak nagy lelkesedéssel küzdöttek, megszállták 
kapujuk előterét, s ha mód nyílott rá, gyors ellentámadásokat ve-
zettek. Ha csatáraik kicsit tapasztaltabbak, szünetig akár vezetést 
is szerezhettek volna! 2-0 után láthatóan feladták a mérkőzést, de 
ekkor is lelkesen küzdöttek…
…Az Üllő kapusa, Csorba kitűnően védett, a gólokról nem tehe-
tett. A hátvédsorban a söprögető Folt, valamint Birta és Hornyák 
érdemel dicséretet. A középpályások jól segítették a védekezést, 
de Liebe döntő hibát követett el a döntő gólnál. Elöl Tóth S. rend-
kívül aktív volt, jól cselezett, s ha nem hagyják ennyire magára 
társai, akkor bizonyára betalált volna Veréb kapujába.”
Üllő volt eddig az egyetlen nem NB-s csapat, amely a legjobb 8 
közé jutott az MNK, később Magyar Kupa történetében. Így nem 
véletlen, hogy a Népsport 1980. márc. 7-i száma kiemelt címében 
ezt írta: „ A bravúrokat a remek küzdőszellem szülte. Az Üllői 
KSK (Üllői Községi Sport Klub – a labdarúgó csapat két legfőbb 
támogatója az akkori községi tanács és a helyi termelőszövetke-
zet volt – F.L.) történetének aranylapjait írja. A cikkben szereplő 
négy riport közül a leghosszabbat dr. Balázs Lászlóval, a klub ak-
kori elnökével készítette a cikkíró.
Az MNK-ban legtovább jutott két alsóbb osztályú csapat (mint 
1969-ben is), az Üllő és a Baja játszotta a Szabad Föld Kupa dön-
tőjét 1980 júniusában az FTC-MTK VM örökrangadó előtt az Ül-
lői úti pályán. Nagy csatában az Üllő 5-4-re győzött (Tóth Sándor 
4 góljával). (Lásd a képeket)

Folytatás következő oldal

ÜLLőI ÁLTALÁNoS IPArTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPoSZ TAGJA
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A Szabad Föld Kupa döntője előtt

Üllő a kupagyőztes

A nagy siker után Üllő az 1994/95-ös bajnokságig a körzeti labdarúgó 
bajnokságban szerepelt. Ekkor megnyerte azt, ezzel bejutott a Pest 
megye II./A osztályba. Itt edződött a csapat, majd a 2006/07-es évad-
ban azonos pontszámmal (56) végzett az első helyen Pécellel együtt, 
de jobb gólkülönbséggel (53:23) nyerte meg azt. 2010/11-ben pedig 
23 pont előnnyel lett első a megye I.-ben, így játszhatja történetének 
első NB-s évadját a 2009-ben átadott új sportpályán. (A bajnokcsapat 
fényképét lásd az Üllői Hírmondó 2011/6. számának címlapján). 
2011 szeptember 20-án a lemondott Szűcs István elnök helyett Király 
Zoltánt választották elnökké, s újraválasztották a vezetőséget, mely-
nek tagjai: Csorba István, Dienes András, Fülöp Árpád, Krivényi Zol-
tán, Sallai Ákos, Tóth Béla (a tisztségek elosztása később történik). 
A felügyelő- és ellenőrző bizottság tagjai: Fehér Imre (elnök), Füles 
József, Medvedovszky Béla és Kerezsi Sándor.

A csapat legnagyobb anyagi támogatója az önkormányzat (melyre a 
vezetés a következőkben is számít), mellette a vezetőség – főleg az új 
sporttörvény alapján újabb támogatókat, szponzorokat keres.
Sok sikert az NB III-as ÜSE-nek!

Fehér László

II. HAVer Focikupa 2011. 08. 13.

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu

Lezajlott a II. HAVER Focikupa is 
Üllő város sportpályáján. 

A pálya kiváló állapotban volt és az idő is a csapatok mellé állt. 
Az előző kupához hasonlóan most is a Mátyás Pince és a Gran-
des Chicos csapata játszotta a főszerepet. Most a Mátyás Pince 
lett a kupagyőztes, a Grandes Chicos csapat előtt. További helye-
zések: 3. R1, 4. Csütörtök, 5. Páskom, 6. Inflazio, 7. Last Minute, 
8. Resztli, 9. Hercules. Gólkirály 9 góllal: Petric Branko és Dobsa 
Ernő; Legjobb kapus: Fekete Bence; legjobb játékos: Dobsa Ernő 
lettek.
A kupa ideje alatti Hetesrúgó versenyt és az ezzel járó INTER-
NAZIONALE logós focilabdát Nyúl Zoltán nyerte meg. Köszö-
net Gara Györgynek, aki kapusként próbált a hetesrúgók eszén 
túljárni.
A kupa ideje alatta U7-U9-U11 korosztályos gyerekek megint 
kaptak lehetőséget, hogy Kovács Imre Kokó vezetésével megmu-
tassák a szüleiknek, hogy hogyan is tudnak bánni a labdával. És 
bizony sok kis ügyes focipalánta van közöttük! A gyerekek HA-
VER csokit és érmet kaptak a mérkőzésük után. A felnőtteknél 
természetesen a kupa és az érmek jártak a legjobbaknak, illetve 
minden résztvevő kapott egy-egy  HAVER csokit. A csapatok pe-
dig  kaptak egy Tóthné Kostyalik Tímea által készített focival kap-
csolatos díjat is. Aki nem tudott eljönni, az ne keseredjen el, lesz 
még HAVER Focikupa!

A következő kupáról infó olvasható: 
WWW.HAVERKUPA.FW.HU

Tóth Péter/Szervező

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

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

Október 10-16-ig: 
Csillag Patika

Október 17-30-ig: 
Szent Ilona Gyógyszertár
Október 31-November 6-ig: 

Csillag Patika
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P r o G r A M o K
A sportcsarnok 

szeptemberi programja
NBI es Férfi futsal:

2011.10.10. 19:30 
Üllő FC Cső-Montage -- Szeged

2011.11.07. 19:30 
Üllő FC Cső-Montage - Gödöllő

2011.10.16-án 9:00 tól  
U17 NBI-es Bajnoki-mérkőzés

Résztvevők:
Üllő Fc Cső-Montage, Kispest,

Szombathely, Aramis

2011.10. 23 10:00-tól 
FTC - UNIVERSUM NBI Női futsal-mérkőzés

2011.10. 29 12:00-tól 
Felnőtt Férfi Kézilabda bajnoki

2011.11. 05 10:00-tól 
Ifi Kézilabda bajnoki

12:00-tól 
Felnőtt Férfi kézilabda bajnoki

Az Üllői se honlapja: www.ullose.hu

tkM ÜllőI eGyesÜletéNek 
2011-es ProGrAMJA

Október15.     A Felvidék Legszebb Helyei
                       Kastélyok útja:
                       Krasznahorka büszke vára,
                       Betlér Andrássy-kastélya,
                       Rozsnyó városa
December 3.  Advent Bécsben a téli fények városában
                       Leszállási lehetőség a belvárosban
                       Fakultatív program: Klosterneuburgi 
                       Apátság, majd közös séta a császári 
                       fővárosban vezetéssel
                       
Jelentkezés:    Dr Lőréné Rónaszéki Beátánál 06 20 38 38 194 
                       Munkahely: 06 29 322 002,
                       Munkahely, lakás:06 29 320 033.
                       E-mail: sztilona@monornet.hu

Jelentkezési határidő: 
utazás előtt legalább 1 hónappal, 
Indulás: fél 6 órakor Üllőről, Vecsésen, a Richternél és 
Bp.-en is fel lehet szállni, Népligetnél 1/4 7-kor, 
a Planetárium táblánál.

Értesítjük a kedves érdeklődőket, 

hogy a következő 

OPERETT és NÓTAMŰSOR 
2011. NOVEMBER 20-án 

vasárnap 16.00 órakor lesz 

a Közösségi Házban megtartva.

Tisztelettel: Hajnal Kálmán

Turi a Közösségi Házban!
október 29-31-ig 

09-16 óráig.





A jó pizza házhoz jön!

A k c i ó k !
3 db Gyros pita 1499 Ft
2 db Sonkás, Kolbászos, Kukori, Baconos, Gombi  1099 Ft
2 db bármilyen pizza (28 cm-es) 1799 Ft
1 db 52 cm-es, sonkás, kukori, szalámi, kolbász  1999 Ft
1 db gyrostál (normál)  999 Ft
3 db Hamburger  999 Ft

Kiszállítás: Monorierdő, Csévharaszt, Vasad, Péteri, 
Gomba, Monor, Bénye (minimum rendelés 640 Ft),  

Üllő (minimum rendelés 1500 Ft) ingyenes.

Tel: 29-411-984; 20/ 918-4699
www.pizzasprint-monor.hu

Nyitva: Hétfő-Vasárnap 11-22 óráig





A KÖKI Terminál Bevásárló Központban nyitotta meg ka-
puit az ország elsőszámú komplex családi szórakoztató 
központja, a KACKAC. A játszóház 1.500 négyzetméteres 
bérleményben valósul meg, a fejlesztők szerint egy igazán 
előremutató szolgáltatással és hiánypótló fejlesztéssel lepik 
meg a dél-pesti régiót. Ennek kapcsán beszélgettünk a KAC-
KAC Játszóházak Zrt. vezérigazgatójával, a projekt ötletgaz-
dájával, Gábossy Ákossal. 

KACKAC, a legnagyobb játékosoknak! 
Ötletes név és szlogenválasztás, 

sokat töprengtek rajta?

Őszintén szólva, talán ez az egyetlen olyan pontja a be-
ruházásnak, ami tudatos és átgondolt előkészítő munka 
helyett spontán szültetett. Frappánsan átadni és megfo-
galmazni egy ilyen bonyolult szolgáltatás összes monda-

nivalóját bizony nem egyszerű feladat.

Miért pont a KÖKI Terminált 
választották az első egység 
otthonául?

A KÖKI igazi családbarát pláza lesz, ráadá-
sul a dél-pesti régió is megérdemli végre, 
hogy a rivaldafénybe kerüljön! A KACKAC 
számára nagyon fontos a könnyű megkö-

zelíthetőség, valamint a gyermek-centrikus 
vásárlói bázis. Bízunk benne, hogy (többek 
között) a tagsági kártyáink segítségével si-
kerül elérjük, hogy a KACKAC valódi családi 

klubként működjön. Hétvégén az ország min-
den pontjáról jönnek majd hozzánk vendégek, 

viszont jó lenne, ha a hétköznapok alkalmával a 
helyiek találkozóhelyeként funkcionálna a játszóház! 

Vajon miért utazna bárki is több száz kilométert 
egy játszóház kedvéért?

Mert ez nem csak egy egyszerű játszóház, hanem egy olyan komplex szóra-
koztató központ, amely a nemzetközi tapasztalatok alapján bármikor képes 
felvenni a versenyt a világ legkorszerűbb és legdrágább témaparkjaival is. A 
Vidámparkba, a csúszdaparkokba és az Állatkertbe jó esetben évente egyszer 
megy el egy átlagos család. A KACKAC kedvező árfekvése, továbbá kidolgozott 
szolgáltatásai miatt viszont többszöri visszatérésre készteti majd a gyerekeket. 
Ezt nagyon komolyan gondoljuk, a KACKAC-ba mindig esemény lesz eljönni, a 
nálunk tartott születésnapoknak rangjuk és kőbe vésett forgatókönyvük lesz!

Már a látványterveik alapján is látszik, hogy itt valóban 
valami szokatlan dolog fog megvalósulni.

Igen, a zseniális építészünk segítségével egy egészen szokatlan belső világot 
alkottunk, sok pénzt fordítunk a külcsínre. A biztonsági előírások betartása 
mellett, a KACKAC számára az impresszív vizuális megjelenés volt a legfon-
tosabb. A piacra-lépésünk tekintetében kicsit olyan lesz a helyzet, mint ami-
kor megjelentek hazánkban az első multiplex mozik és egyre inkább háttérbe 
szorultak az egytermes kis filmszínházak. Nálunk is süppedni fog a szőnyeg, 
csillogni-villogni fognak a falak, mindenhol szól majd a zene, lesz színpadunk, 

születésnapi különtermeink és exkluzív édességsarkunk is. Garantálhatom, 
hogy újra fogjuk definiálni a játszóház fogalmát, hiszen itthon még mindenki-
ben az él, hogy a gyermekek szórakoztatása kimerül a tojáscipelésben és az 
arcfestésben, valamint 2 kisasztal és hokedli, egy autópályás szőnyeg és egy 
törött hegyű színes ceruza kiállításában.  

Játékok terén hogyan állnak?

Talán mi leszünk az első Játszóház, ahol nem lesznek balesetveszélyes és 
zajos légvárak. Fontos megemlíteni, hogy méretét tekintve ugyan nem a KAC-
KAC lesz a legnagyobb játszóház itthon (ez nem is volt célunk), viszont nekünk 
lesz a legnagyobb összefüggő mászóka-komplexumunk. Egyidejűleg akár 200 
gyermek is el tud benne tűnni! A KACKAC Játszóház szintén szokatlan épí-
tészeti megoldásainak köszönhetően egy monumentális csodavilágot teremt. 
Természetesen a játékok terén is számos újdonság vár a gyerekekre, lesz bel-
téri homokozó és totyogó, saját jégpálya, konzolszoba, ballasztikus aréna és 
integrált trambulinrendszer, valamint egy nagyon speciális logikai és készség 
fejlesztő játszógép-park. Örömmel jelentjük, hogy a táncgéptől, a mozgópalán-
kos kosárgyűrűkön át, egészen a filmekből ismert Skeeball-ig és Whac-a-Mo-
le-ig minden népszerű jegymegváltós játék megtalálható lesz a KACKAC-ban. A 
KACKAC csapatának nem titkolt célja, hogy az akár 99 éves korig is élvezetes 
mini-vidámparkkal lepje meg a kíváncsi látogatóit! Ezen kívül a hazai piacon be 
fogunk vezetni még egy teljesen egyedülálló rendszert is, 
melynek keretén belül a szülők kontrollálható módon to-
keneket (zsetonokat) adnak a csemetéiknek, akik minél 
ügyesebben játszanak a filmekből ismert játszógépein-
ken, annál több jegyet válthatnak majd be hőn áhított 
ajándékokra és játékokra.
  
Manapság rengeteg időt töl-
tenek a gyerekek számí-
tógép és televízió előtt. 
Nem tartanak tőle, 
hogy a KACKAC-ba is a 
csak a „kütyünyomoga-
tás” miatt jönnek majd a 
vendégek?

A probléma nem azzal van, hogy a gyerekek haladnak a korral és az életünket 
egyébként jelentősen megkönnyítő eszközökön szocializálódnak. A KACKAC 
az egészséges átmenet lesz ilyen téren, hiszen egy idő után az is borzasztóan 
unalmassá és ártalmassá tud válni, ha kizárólag rohangálni és falat mászni 
lehet egy Játszóházban. Kellenek az intellektuális kihívások is! Az otthon ülés 
helyett pedig inkább hozzánk jöjjenek a családok játszani, hiszen a szakképzett 
animátoraink és óvodapedagógusaink közreműködésével mi megtanítjuk őket 
példamutatóan szórakozni, a KACKAC felelősségteljesen és bölcsen fogja terel-
getni a márkában vakon megbízó és hálás vendégkörét!

Ha jól értesültünk lesz egy étterem is a szórakozóhelyen 
belül?

Igen, ez egy elsősorban gyermeki ételeket kínáló, viszont nagyon színvonalas 
melegkonyhás bisztró lesz. Ritka élmény, hogy a családok feszültségmentesen 
tudják elkölteni a vasárnapi ebédjüket. A KACKAC kávéházban pedig valódi 
kézműves kávékölteményeket fogyaszthatnak majd újságolvasás és interne-
tezés közben a szülők.

Nyitva tartás: minden nap 9-20 óráig.

A legnagyobb játékosoknak.

KACKAC JÁTSZÓHÁZ: A GYEREKEKNEK IS JÁR A LUXUS
KACKAC NYITÁS OKTÓBER 14-én a KÖKI-ben!




