
Évfordulók

1791. 09. 21. - 220 éve történt
Megszületett gróf Széchenyi István politikus, író, 
közlekedési miniszter, a „legnagyobb magyar”.

1831. 09. 09. - 180 éve történt
Megszületett Izsó Miklós szobrász, 
a XIX. századi magyar szobrászat 
egyik legjelentősebb alakja.

1921. 09. 27. - 90 éve történt
Megszületett Jancsó Miklós filmrendező 

1931. 09. 09. - 80 éve történt
Megszületett Latinovits Zoltán színész

1941. 09. 07. - 70 éve történt
Megszületett Mezey György labdarúgó, 
edző, szövetségi kapitány, főiskolai tanár.

1941. 09. 15. - 70 éve történt
Megszületett Albert Flórián labdarúgó, edző.

1941. 09. 29. - 70 éve történt 
Meghalt Aba-Novák Vilmos 
magyar festőművész, grafikus.

1951. 09. 08. - 60 éve történt
Megszületett Ránki Dezső Kossuth-díjas 
zongoraművész, kiváló művész.

1951. 09. 09. - 60 éve történt
Megszületett Tordas Ildikó olimpiai bajnok vívó.
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Szent István-napi rendezvényünkről
2011. augusztus 20-án a ko-
rábbi évek hagyományainak 
megfelelően egész napos 
programok keretében meg-
tartottuk Szent István-napi 
városi rendezvényünket. A 
nap folyamán színes progra-
mokkal vártunk gyermeke-
ket és felnőtteket egyaránt, 
az ünnepi kavalkádban a 
szórakozás garantált volt. 
A megnyitót követően a Gö-
römbő Kompánia előadá-
sában interaktív gyermek-
műsort láthattak/hallhattak 
kicsik és nagyok, a „Király 
első kenyere” című mesejátéknak a közönség vállalkozó szelle-
mű tagjai mind szereplőivé válhattak. A műsor végeztével sem 
maradtak a gyermekek program nélkül, hiszen a Nagycsaládosok 
Egyesülete szervezésében egész napos kézműves foglalkoztató, a 
Mocorgó játszópark jóvoltából pedig rengeteg fajátékkal, vidám 
játszóház várta a legfiatalabb korosztályt. A Kenderes Néptánc 
Együttes műsorára a rekkenő hőség ellenére szép számmal láto-
gattak ki. A néptáncosok ismét új koreográfiákkal örvendeztettek 
meg minket, gyönyörű népviseletben, lelkesedéstől fűtve, magas 
színvonalú produkciót láthattunk mind a gyermek, mind a felnőtt 
csoport előadásában.

A Katolikus templomban megrendezett ünnepi műsort megelő-
zően színpadra lépett a Mirabell Táncklub, és a Jamland tánccso-
port, akik a modern és hip-hop tánc műfajában szintén osztatlan 
sikert arattak. Gránát Zsuzsa nótaénekes előadása nagy tetszést 
váltott ki a nóta és operett kedvelők körében. A templomi, ünne-
pi műsor keretében Kissné Szabó Katalin, polgármester ünnepi 
beszédét követően a történelmi egyházak képviselői által meg-
áldásra és megszentelésre került az új kenyér, melyet ez évben 
Pesti Sándorné szelt meg. A képviselő-testület döntése alapján ez 
évben az alábbi személyek részére kerültek átadásra városunk ki-
tüntető díjai és címei: 
- Üllő Város Szolgálatáért díjban részesült a város érdekében kifej-

tett kiemelkedő érdemű szakmai tevékenységéért Kovács Kornél, 
a Katolikus Egyházközség plébánosa.
 - Üllő Város Díszpolgára címben részesült kimagasló tevékenysé-
géért Dr. Ablonczy László, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyer-
mekkardiológus szakorvos.
- Pro Urbe díjat adományozott a képviselő-testület, megbecsülése 
és tisztelete jeléül Majorosi Mariann és férje Kökény Richárd, a 
Kenderes Néptánc Egyesület vezetői részére.
A templomi műsor ünnepélyes hangulatát emelte színvonalas mű-

sorával a Harmónia Zeneiskola. Köszönjük az igazgatónő Hof-
bauer-Mezei Márta, a diákok és tanáraik közreműködését a zene-
számok összeállításában és előadásában. A rendezvény fergeteges 
hangulatban folytatódott az ünnepi műsort követően, színpadra 
lépett Szabó Ádám tangóharmonikás, a Csillag Születik tehetség-
kutató-verseny döntőse, aki az akkorra megtelt Templom téren 
adva koncertet szórakoztatta és bűvölte el tehetségével a lelkes kö-
zönséget. Színpadra lépett Laza Bálint és Jónás Attila, akik unp-
lugged gitáros produkciójukkal kápráztatták el a megjelenteket. 
Ünnepélyes keretek között átadásra került városunk részére egy 
defibrillátor (újraélesztő készülék), melyet a Mága Zoltán jóté-
konysági koncerten befolyt bevételből és a SPAR Magyarország 
Kft. anyagi támogatásának jóvoltából vásárolhattuk meg a vá-
ros vezetésének döntése alapján. Az este folyamán a Celebrate 
Gospel együttes előadásában bámulatos énekes produkciónak le-
hettünk fül- és szemtanúi. Sötétedéskor már egy gombostűt sem 
lehetett volna a Templom téren leejteni, hiszen rengetegen vol-
tak kíváncsian a tűzijátékra, amit éjfélig tartó utcabál követett. 
A Jerzsele Family zenekar húzta a talpalávalót a vendégeknek, 
akik fáradhatatlanul ropták a táncot kifulladásig. Az egész napos 
rendezvény keretében ugrálóvárak, hinták, sörsátor, töki pompos, 
sokféle nyalánkság és minden, mi szem-szájnak ingere, csábította 
a megjelenteket egy szórakoztató és tartalmas nap eltöltésére. A 
nap folyamán a Mecénás Művészeti Klub kistérségi kiállítást és 
vásárt tartott a Polgármesteri Hivatal udvarán, ahol a délelőtti 
megnyitót követően idősek vendéglátása és tombola is megrende-
zésre került. Reméljük, jövőre is lehetőségünk nyílik egy hason-
lóan színvonalas és sikeres rendezvény lebonyolítására, és 2012. 
augusztus 20-án egy újabb tartalmas napot tölthetünk el Önökkel, 
Szent István-nap alkalmából.

Konyecsni Dóra

2

a u g u S z t u S  2 0 .

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



Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat ezen a szép napon, 
magyarságunk kiemelkedő napján, és az új kenyér megszentelése 
ünnepén. 
Minden népnek van néhány olyan ünnepe, amelyeknek összetar-
tó ereje megkérdőjelezhetetlen. Lehetnek éles vitáink, merőben 
eltérhet egymástól az értékrendünk, gondolkodhatunk napjaink 
kérdéseiről egészen különböző módon, mégis akad a történel-
münkben néhány olyan kiemelkedő teljesítmény, ami előtt min-
denkinek fejet illik hajtania. Ilyen elvitathatatlan jelentőségű élet-
mű Szent Istváné, amelynek eredményeként megteremtődött a 
magyar államiság. Munkája nyomán olyan nemzeti keretek jöttek 
létre, olyan stabil intézmények születtek, amelyek egy évezreden 
át is tartósnak bizonyultak.

Kedves Barátaim!

Akkor az első ezredforduló előtt valóban rendszerváltásra volt 
szükség Magyarországon. Újra kellet szabályozni az élet szinte 
valamennyi területét. István megszervezte az udvari adminisztrá-
ciót, megkezdte a pénzverést és kivetette az első adókat. Meg-
szüntette a vérségi alapon felépült társadalmi rendet és területi 
alapra helyezte az igazgatást. Ezzel elérte a nomád népek letele-
pedését és elősegítette, hogy elsősorban földművelő tevékenység-
ből lehessen megélni. Bevezette a megyerendszert, megalapította 
az egyházmegyéket, törvényekkel biztosította a tulajdonhoz való 
joggyakorlásának biztonságát. Hogy csak néhányat soroljak mara-
dandó intézkedései közül. A ma embere, így ezredévnyi távlatból, 
meghökkenve kérdezheti, hogyan tudta mindezt véghezvinni?

Milyenek lettek volna a közállapotok, ha olyan erő kormányozza 
az országot, amely csak a hatalom, az erőszakosság nyelvét ismeri 
és az nem párosul nagylelkűséggel, türelemmel és toleranciával? 
Szerencsére nem ez történt, István nem ilyen volt. Irtózatos ke-
ménységgel, ha kellett könyörtelenül valósította meg amit maga 
elé tűzött, de soha nem kegyetlenkedett öncélúan, nem alázta 
meg feleslegesen ellenfeleit, aki a törvényeket tiszteletben tartot-
ta, annak számára biztosítottak voltak a kiszámítható életfeltéte-
lek. Megszűnt a bizonytalanság az országban és elkezdődött egy 
lassú, de egyenletes gyarapodás.

Tisztelt Ünneplők!

Szent István békét és megértést keresett szomszédaival, más né-
pekkel. Tisztában volt vele, ha beilleszkedünk a keresztény álla-
mok környezetébe, társakat találunk. Államférfiúi nagyságát első-
sorban ez a  felismerés bizonyítja. Vállalta a harcot a haladásért, 
a megmaradásért, hogy a nomád életmód romjain felépülhessen 
az új állam. Intelmeit tartalmazó munkája ma is tanulságul szol-
gál. Ha valakire, akkor rá érvényes, hogy a tettek, maga az életmű 
beszél helyette, érte. Ez az életmű nem más, mint a magyar álla-
miság. Nemcsak vérrel és harccal született meg, hanem bölcses-
séggel, kitűnő politikai diplomáciai érzékkel is. 

Fiához, Imre herceghez írt Intelmeiből kiderül, hogy a királyság 
alapját elsősorban a hitben látta. Számára nem volt kérdés, hogy 
európaivá tenni és hosszú távon kormányozni az országot lehetet-
len a kereszténység hitbeli és erkölcsi háttere nélkül.

Szent Istvánt is hite és meggyőződése vezette, amikor alig húsz-
évesen a trónra ült, és hozzálátott nagy művéhez. Ahhoz, hogy a 
magyar törzsekből álló szövetsége megerősítse, és erős, gyarapo-
dó, az egész Kárpát-medencét a befolyása alá vonó királysággá 
szervezze. A hite és meggyőződése vezette, az hogy Árpád vezér 
leszármazottjaként örökséget kapott, amelyért felelősséggel tarto-
zik: felelőssége megőrizni és gyarapítani, miként felelőssége népét 
megvédeni és a boldogulását segíteni.
 
Mi másért térünk vissza újra és újra, még ezer év múltán is az 
államalapító nagy királyhoz, mint hogy örüljünk, az ország áll, és 
hogy önbizalmat, erőt merítsünk Magyarország jövőjéhez. Hiszen 
Szent Istvánnak köszönhetjük Magyarországot. Ő adott formát a 
Kárpátok gyűrűjében megtelepült magyarságnak azzal, hogy meg-
alkotta az államot. 

Kedves Honfitársaim!

Milyen országot akart István? Olyan országot, amely igenis tuda-
tában van annak, hogy semmivel sem alávalóbb, mint a többi eu-
rópai nemzet. Nem kell mindenben feltétel nélkül hozzájuk ido-
mulni és feladni a saját értékeinket. Nem a máshonnan importált 
értékek gazdagítják őt, hanem éppen ellenkezőleg: öntudatos és 
büszke magyarsága ad valamit a körülötte élő népeknek, az őt be-
fogadó európai népközösségnek.
Ez megszívlelendő tanulság a ma számára is.

Emlékezzünk hát Szent Istvánra, de ne csak úgy, mint távoli ho-
mályba vesző bizonytalan körvonalú történelmi alakra, hanem egy 
olyan emberre, akinek mondandója van még ma is számunkra.
Figyeljünk gondolataira, és találjuk meg valódi értelmüket és szív-
leljük meg azokat. 

Isten óvja és vezesse Magyarországot 
a Szent István-i úton!

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek és mindazoknak, 
akik részt vettek  az  ünnepnappal kapcsolatos munkálatokban. 
Külön köszönet a támogatóinknak akik anyagi-, tárgyi-, illetve ter-
mészetbeni felajánlásaikkal hozzájárultak az ünnepnap sikeres 
és színvonalas lebonyolításához, illetve a gyermekek megajándé-
kozásához.: Békyné Valika (Hableány Ruházati üzlet) nemzeti 
színű szalag,COLORE 2000 Bt. gyermekműsor anyagi támoga-
tása, DHL Magyarország Kft. édesség, Gara Nyomda oklevelek 
készítése, Kiss Horváth István vállalkozó ropi adomány,  Tóthné 
Kostyalik Tímea gravírozás, Tekes-Fejes József péknek az ünnepi 
kenyeret és péksüteményt.

Részlet Kissné Szabó Katalin polgármester 
augusztus 20-án elhangzott ünnepi beszédéből
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Nem kétséges, hogy az augusztus 21-én, nagy sikerrel lebonyolított 
I. Üllői Tuningtalálkozóhoz hasonló esemény városunkban még 
soha nem került megrendezésre!
Városunk vezetését lelkes csapat kereste fel 
2011 tavaszán Gál László és szervező társai kép-
viseletében és kezdeményezte, hogy az általuk 
számos rendezvényen nagy sikerrel lezajlott tu-
ningautók találkozóját Üllőn is szeretnék meg-
rendezni. A kezdeményezés pozitív visszhangra 
talált és az elkövetkezendő hónapokban számos 
önzetlen, segítőszándékú ember közreműködé-
sének köszönhetően a szervező munkák lázasan 
folytak.
Augusztus 21-én, a Városi Sportcsarnok előtti 
területen olyan nagyszabású rendezvényt élvez-
hetett a közönség, melynek párja nincs a város 
történelmében.
Az előzetes felmérésekhez képest a kiállított 
tuningautók száma magasan felülmúlta remé-
nyeinket, délutánra megtelt a rendelkezésre álló 
hely és több mint 120 autó regisztrálta magát a 
rendezvényre. A kiállított autókat nagy számú 
közönség csodálhatta meg, egyben részesei lehettünk az autósok 
részére rendezett autó szépségversenynek, kipufogó- és hangnyo-
más mérésnek. A szakértő zsűri minden 
kategóriában a legjobbakat, legszebbeket 
és leghangosabbakat díjazta, a közönség 
lelkes ovációja közepette.
Az autósok „felvonulása” mellett más 
sport is szerepet kapott a nap folyamán. 
Meghívásunknak eleget téve jelen vol-
tak a Next Generation Hungary motoros 
egyesület tagjai, Laczkó Lajos és Gyenis 
Károly közreműködésével gyermekeik, 
tehetséges motorosok rótták fáradhatat-
lanul a köröket az erre kialakított pályán. 
Hozzájuk csatlakozott néhány további lelkes gyermekmotoros, így 
téve a rendezvényt különlegessé, hiszen a gyermekek motorozás 
iránti elkötelezettsége és tehetsége a megjelent vendégeket is elkáp-

ráztatta. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Laczkó Máté, 
Gyenis Gábor és Gyenis Ádám fiatal motoros tehetségeknek, Ha-
lassy Dávidnak, Oláh Barnabásnak és szüleiknek, akik megadták 
ennek a megismételhetetlen napnak a varázsát.
A délután folyamán „aszfaltra lépett” a 2008-as világbajnok Angyal 
Zoltán, a Stunt Rider műfaj világ-
színvonalú képviselője. A megjelen-
tek közül sokan nem láttak hasonló 
produkciót korábban, az újdonság 
erejével ható motoros akrobata 
show osztatlan sikert aratott a tech-
nikai sportok iránt kevésbé érdek-
lődők között is. Füstöltek a gumik, 
lángolt a kipufogó és a sisak, Angyal 

Zoltán a fi-
zika törvé-
nyeit meg-
hazud to ló 
mutatványokkal kápráztatta el és „tüzelte” 
fel a jelen lévőket.
A kipufogó-, motorzajtól és nevetéstől han-
gos rendezvény késő délután ért véget, au-
tósok, motorosok és különösképpen a kilá-
togató vendégek elégedetten, élményekkel 
telve térhettek haza. 
Reméljük, hogy 2012-ben is lehetőségünk 
nyílik a tuningtalálkozó megrendezésére, 
szükség esetén nagyobb területű helyszí-
nen, hogy minél több autóst és motorost, 
további érdeklődőket láthassunk vendégül 
egy fergeteges fesztivál erejére.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
a szervezésben és lebonyolításban résztve-

vők közreműködéséért, áldozatos munkájuk nélkül a tuningtalál-
kozó nem valósulhatott volna meg.

A szervezők nevében Konyecsni Dóra és 
Halassy Zoltán

tuningtalálkozó Üllőn
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Itt van az ősz, és új tanév kezdődik. Mint mindig. Új tanév kezdődik, és 
megújul a közoktatás. Immár sokadszorra. Új közoktatási törvényt fogad 
el az országgyűlés. Mi sok reményt, szép jövőt és nagy kitartást kívánunk 
a gyermekeinket nevelő pedagógusoknak a 2011-2012. tanévben is.

A szerkesztőbizottság

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

taNÉVNYItÁSRa Petőfi Sándor

A NEMZETGYŰLÉSHEZ
(Részlet)

Ott álltok a teremnek küszöbén,

Melyből a nemzet sorsa jön ki majd,

Megálljatok, ne lépjetek be még,

Hallgassátok ki intő szózatom...

Egy ember szól, de milliók nevében! 

Az a hon, melyet őseink szereztek

Verítékökkel s szívök vérivel,

Az a hon többé nincs meg, csak neve

Bolyong közöttünk, mint a temetőbül

Éjféli órán visszajött kisértet...

Az a hon többé nincs meg, falait

Elmorzsolák a mult kor férgei,

S az uj vihar szétfújta födelét,

S lakói most az ég alatt tanyáznak,

Mint a vadállat és mint a madár.

Mit őseink egy ezredév előtt

Tevének, azt kell tenni most tinektek:

Bármily erővel, bármily áldozattal,

Bár mind egy szálig elvesztek belé,

Hazát kell nektek is teremteni!

Egy új hazát, mely szebb a réginél

És tartósabb is, kell alkotnotok,

Egy új hazát, ahol ne légyenek

Kiváltságok kevély nagy tornyai,

Sötét barlangok, denevértanyák,

Egy új hazát, hol minden szögletig

Eljusson a nap s tiszta levegő,

Hogy minden ember lásson s ép legyen.

Nem mondom én: a régi épületnek

Dobjátok félre mindenik kövét,

De nézzetek meg minden darabot, mit

Alapnak vesztek, s amely porhatag már,

Vessétek azt el kérlelhetlenül,

Bármily szent emlék van csatolva hozzá,

Mert jaj a háznak, mely alapba’ gyönge,

Mert fáradástok akkor hasztalan lesz,

Egy perc jöhet, s az épület ledől,

S rosz gazda, aki mindig ujra épit,

S ma vagy holnap, de végre tönkre jut.

Pest, 1848. július 4.

A városunkban működő Gabi Könyvesbolt, OMNI BT. jóvoltából 6 rá-
szorult gyereknek tudtak segíteni  a szociális munkások az iskola meg-
kezdéséhez.
Köszönetünket fejezzük ki a támogatásért:  Bodáné Rusznyák Gabriellának 
(Gabi  Könyvesbolt) és Majorné Sztojka Évának (OMNI Bt.)
Segítségükre még sokáig számítunk.       

Németh Elekné, szociális munkás

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

A tanév befejezésével egyhetes táborozáson vettünk részt a Velen-
cei-tó mellett Agárdon. A felső tagozatosok közül 45 tanuló vá-
lasztott bennünket. Négy pedagógus vállalkozott a gyerekek prog-
ramjainak szervezésére, valamint a programok megvalósítására. 
A mindennapi fürdés, a tábori olimpia megrendezése 6 sportág-
ban, a csapatok egymás közötti szellemi vetélkedése kitöltötte az 
idejüket. A háromemeletes gúla építése a vízben, a horgászver-
seny, az éjszakai ügyelet, a karaoke parti feledhetetlen élményt 
nyújtott mindenkinek. Minden táborozó névre szóló oklevéllel és 
ajándékkal távozott. Köszönet a DÖK-nek az 500 Ft-os támoga-
tásért tanulónként.

Csetneki Klára, táborvezető

Agárd tábor 2011. 06. 20-24.

2011.július 1-4-ig Balatonudvari- Fövenyes
    

Első nap sokat játszottunk és vacsora után átsétáltuk Balatonud-
variba, ahol birtokba vettük a játszóteret és megnéztük a teme-
tő különleges szív alakú sírköveit.   Másnap  reggeli után Keszt-
helyre kirándultunk. Megnéztük a rovar és hüllő kiállítást, ahol 
különleges lepkéket és a gyerekek számára még ismeretlen álla-
tokat láthattunk. Mindenkinek nagyon tetszett. A Festetics kas-
tély kertjében megtekintettük a Festetics szobrot  a pompázatos 
virágágyásokat, szökőkutakat és az ősparkot  A délután játékkal, 
beszélgetésekkel és az elmaradhatatlan pecázással telt. Vasárnap 
ellátogattunk Tihanyba. Megnéztük az apátságot, a Kalóz múzeu-
mot, ahol a tárlatvezetés mellett királyaink élethű viaszszobrait 
is láthattuk.  Az utolsó nap reggeli után mindenki összepakolta a 
csomagját, kitakarította a faházát, előkerültek az elveszett ruhada-
rabok, játékok, még az eltűnt pénztárca is hiánytalanul megkerült. 
A többség még lement a partra sétálni és horgászni. Fáradtan, de 
élményekben gazdagon, feltöltődve indultunk haza. 

Dudinszky Gézáné, táborvezető

TÁBORI BESZÁMOLÓ

A tanév alig fejeződött be és 38 elsős kisdiák és tanító nénijeik 
-Fülesné Pintér Ildikó, Kovács Sándorné, Szőnyiné Bán Ilona 
-már ismét az iskola előtt gyülekeztek. Igaz, az iskolatáskát el-
cserélték utazótáskára. Merthogy utaztak, méghozzá táborozni 
Mátrakeresztesre!

Nem tudni, ki izgult jobban: a gyerekek, akik életükben először 
táboroztak; a szüleik, akik többsége most engedte el először egye-
dül csemetéjét idegenbe; vagy a három tanító néni, akik ugye nem 
egyszerű dologra vállalkoztak az előző két indok ismeretében.
Első nap várt ránk egy kézműves foglalkozás, ahol gyöngyöt fűz-
hettünk, ki-ki ügyessége szerint szerencsefát, gyűrűt vagy a saját 
nevüket belefűzve egy karkötőt készíthetett.

A második nap délelőttjén a fiúknak kedveztünk, egy vadászt lát-
tunk vendégül, aki  élménybeszámolót tartott vadászkalandjairól. 
A harmadik nap reggele az összecsomagolással kezdődött. Mire 
megérkezett a busz, minden elrendeződött és elindulhattunk Ké-
kestetőre. Különleges élmény volt a gyerekeknek a szerpentin is,-
de a fogalom is: az ország legmagasabb pontján állunk. Utunk 
Mátrafüredre vitt tovább, erdei kisvasútra szálltunk, ahol nem 
csak a tájat, de a mozdony füstjét is élvezhettük .A délutánt Gyön-
gyösön töltöttük. A sok élménytől mindannyian elfáradva értünk 
haza, de semmiért nem cseréltük volna el ezt a három napunkat! 
A szülők megnyugodva látták, hogy csemetéjük épségben hazaért 
és örömmel hallgatták az élményeket, picit tán irigykedve is érte. 
Mi, tanító nénik, szintén megnyugodtunk, hogy munkánk meg-
hozta gyümölcsét. 38 kicsi gyereknek bepillantást nyújthattunk 
hazánk természeti kincseibe, a táborozás élményébe, és láthattuk, 
hogy ők ennek minden pillanatát élvezték!

És az ilyenkor szokásos mondat, ami reméljük így is lesz:

Jövőre, veletek, ugyanitt!

Szőnyiné Bán Ilona

    „Kis” tábor, kicsiknek!

Mátrafüreden táboroztunk…
2011. júliusában öt napot töltöttünk a Mátrában. Negyvennégy 
gyermek, három pedagógus indult útnak egy szép vasárnapon. 
Megnéztük Gyöngyösön a Mátra Múzeumot, majd kisvasúttal 
érkeztünk a táborhelyre. A helyi szakközépiskola kollégiumában 
kaptunk szállást és a közeli étteremben ebédeltünk, vacsoráz-
tunk. Reggeliről magunk gondoskodtunk, minden nap más-más 
kiskukta segédkezett az elkészítésében. Bejártuk a környéket, so-
kat kirándultunk, játszottunk, énekeltünk. Megnéztük a sástói ki-
látót, majd a közeli Kalandparkban próbáltuk ki bátorságunkat. 
A legnagyobb próbatétel a Kékes megmászása volt. Fáradtan, de 
élményekben gazdagon tértünk haza. Jövőre újra útnak indulunk, 
hogy más csúcsot is meghódíthassunk.

A tábort vezették: Kissné Dobos Ildikó, Kaliczáné Baráth Erika, 
Seresné Kiss Zsuzsanna
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Az iskolában szeptember 12-től, 
az óvodákban pedig október 3-tól 

várjuk a gyermekeket hittan óráinkra, 
foglalkozásainkra!

Az Üllői Református Egyházközség családi tá-
bora Kisorosziban

2011. augusztus 8-án reggel indultunk el, hogy vonattal, metróval 
megkezdett (apróbb nehézségekkel tarkított) utunk végül busszal, 
s révvel Kisorosziban találjon végállomásra. Kipakolás után ebéd 
következett, majd egy jó kis séta érdekes feladattal egybekötve: 
riportot kellett készíteni egy „szigetlakóval”, megtudva, hogy hol 
is vagyunk és milyen is az élet a szigeten. Öt nap alatt a Szent-
endrei szigeten és a sziget körül nagyon szép helyeken jártunk. A 
feladatokon testvériesen osztoztunk, így Kun Mária tiszteletes asz-
szony lelkesítő, lélekerősítő igemagyarázatai mellett hallhattunk 
egy „szigetlakóval” készített interjút versekkel, énekszövegekkel 
megtűzdelve, érdekes előadásokat szigetről, tanulásról. Köszönet 
értük Kriszti, Hajni és Magdi néninek. A gyerekek reggeli tor-
nával a felnőttek pedig imaközösséggel indították a napot Tercsi 
néni énekes ébresztője után. Egy négy csoportos vetélkedő ölelte 
körül mindennapjainkat, melynek eredményhirdetésére vasárnap 
már itthon került sor templomunkban. Mindemellett rengeteget 
kreatívkodtunk. A gyermekek elkészült munkadarabjai szavaza-
tok alapján szintén egy verseny helyezettjei lehettek.
Túrázásaink során gyönyörű tájakat láthattunk János bácsi veze-
tésével, illetve a szigetcsúcsnál az elkészült tutajokat is kipróbál-
hattuk.
Csütörtök este tábortűzzel, néhány eredményhirdetéssel, és ren-
geteg élményünk megosztásával zárhattuk táborunkat. A vonaton 
jót beszélgettünk a táborról, és arról is, hogy jövőre ismét együtt, 
de valahol máshol.

Egy táborozó

Jogi tanácsadás
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)

szeptember 27.: 18.00 - 20.00,
október 25.: 18.00 - 20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

szeptember 05.: 10.00 - 12.00, 
Október 3.: 10.00 12.00

NYITVA TARTÁS
Ügyelet: 6.30 – 17.30

Zárás: 18.00

VEZETŐI FOGADÓ NAPOK
Barna Tibor - igazgató
Hétfő: 11.00 – 15.30

Toldi Miklósné - igazgatóhelyettes
Szerda: 13.00 – 15.00

Istvánfi Zoltán – igazgatóhelyettes
Kedd

13.00 – 15.00 

TITKÁRSÁG - PÉNZTÁR
Némethné Tóth Zsuzsanna,
Bogárné Mihalcsik Csilla

Hétfőtől – Péntekig:
7.30 – 9.00

14.00 – 15.00

TELEFONSZÁMOK: 
TITKÁRSÁG: Némethné Tóth Zsuzsanna

06-29/320-054 11-es mellék 
PÉNZTÁR: Bogárné Mihalcsik Csilla 

06-29/320-054 13-as mellék: 
 

IGAZGATÓ/TITKÁRSÁG/FAX
06-29/320-053 (közvetlen szám) 

2225 Üllő, Malom utca 1.
E-mail: afai.ullo@btel.hu 
OM azonosító: 032513

Honlap: www.ulloaltisk.hu

Tájékoztató

A 2011/2012-es tanév 
ügyintézési rendje:



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

Üllő Város Önkormányzat (2225 Üllő, 
Templom tér 3.) pályázatot ír ki az Önkor-
mányzat tulajdonát képező  Üllő, Templom 
téri buszmegállóban található, összesen 10 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadás útján történő hasznosítá-
sára, kereskedelmi tevékenység ellátására. A 
helyiségben elektromos áram található. Az 
ingatlan minimum bérleti díja: havi bruttó 
3.500.-Ft. A bérlet határozatlan időre szól. 
• A pályázati ajánlat érvényességének fel-
tétele, hogy a pályázó a megszerzési alap-
díj 100 %-ának megfelelő összeg pályázati 
díjként történő megfizetését igazolja.
• Pályázati díj a nyertes pályázó részére 
visszafizetésre nem kerül, hanem a megkö-
tött szerződést biztosító mellékkötelezett-
ségé alakul át (óvadék.)
• A pályázat elbírásánál előnyt élvez, 
aki olyan lakossági szükségletet elégít ki, 
amelyre a városban várhatóan jelentős 
igény mutatkozik 
Amennyiben több ilyen pályázat kerül be-
nyújtásra, abban az esetben az a pályázó 
szerzi meg a helyiség bérleti jogát, aki lici-
tálás útján a  legnagyobb összegű bérleti díj 
megfizetését vállalja.
• A helyiség bérleti jogát az a pályázó szer-
zi meg, aki olyan lakossági szükségletet 
elégít ki, amelyre a városban jelentős igény 
mutatkozik, valamint a pályázati tárgyalás 

során, licitálás útján a legmagasabb össze-
gű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
• Bérlő köteles a bérleti jog megszűnése-
kor az eredi állapot helyreállítására.
• Az Önkormányzat nem járul hozzá az in-
gatlant érintő értéknövelő beruházáshoz.
• Pályázni jogosult bármely természetes és 
jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújta-
ni, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a folytatni kívánt tevékenység megneve-
zését, a helyiség általa tervezett felhaszná-
lási  célját,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pá-
lyázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalához (2225 
Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyúj-
tani, határideje:  2011. szeptember 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 
október havi Képviselő-testületi ülés.
(Polgármesteri Hivatal A. épületének Há-
zasságkötő terme)
Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B. épü-
let, 7-es szobájában Tóth Gábornénál lehet, 
minden nap 8-12 óráig. (Telefon: 06/29 
320-011/141 mellék) 

Üllő Város Önkormányzat

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy 2011. szeptemberében megalakult 
a HAJNAL ART EGYESÜLET, amely 
azért jött létre, hogy kielégítse azon lako-
sok kívánságát, akik az operett, magyar 
nóta és népdal iránt érdeklődnek. A klub, 
előreláthatóan minden második hónapban 
ilyen irányú előadást tart Üllőn, a Gyöm-
rői úti Közösségi Házban. Az első előadás 
2011.szeptember 24-én 17:00 órai kezdettel 
indul. Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
ezen klub keretén belül szeretnének fellép-
ni, vagy a műfaj elsajátításához szeretné-
nek gyakorlatot szerezni (énekelni tanul-
ni). Jelentkezni lehet: Hajnal Kálmánnál a 
06-29/323-926, vagy a 06-20/986-5280-as 
telefonszámon.

körözött személy 
elfogása városunkban
Az utóbbi időben sok bejelentés érkezett 
a lakosság részéről, mely szerint egy gya-
nús egyén  házról-házra járva becsönget és 
pénzt kér, majd az ott lakók felől érdeklő-
dik, hogy  hányan laknak a házban. Több 
idős egyedül élő emberben félelmet keltett. 
Az önkormányzat értesítette a polgárőr-
séget, hogy fokozottan figyeljenek, ennek 
hamarosan meglett az eredménye és sike-
rült bejelentés alapján tetten érni az illetőt. 
Mind az önkormányzat, mind a lakosság 
nevében ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a polgárőrségnek és a rendőrség-
nek a gyors és sikeres munkájukért. 

Fehér Imre, alpolgármester
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Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

Előző számunkban már tájékoztattuk Önöket, hogy bővülnek a 
13-17 éves korosztály mozgás és sport igényeit kielégítő szabad-
idős létesítmények. 2011. 08. 12-én átadásra került az Agyagos 
és a Sport tér területén lévő egy-egy kézilabdapálya méretű füves 
futballpálya, betonozott kosárlabdapálya 1 palánkkal és egy-egy 
kültéri ping-pong asztal.

A kivitelezés során a földmunkálatokat, az ÉP-GÉP Kft. végezte, 
a sporteszközöket pedig - Dienes András irányításával - a Város-
üzemeltetési Kft. telepítette. A munkák koordinálását a VKB tag-
jai végezték. A megnyitón részt vettek a képviselő-testület tagjai, 
az Üllői SE képviselői, Dienes András, a Városüzemeltető Kft. 
igazgatója és a sportolni vágyó fiatalok.
Kissné Szabó Katalin polgármester rövid beszédében többek kö-
zött elmondta, hogy „Üllőn a kisgyermekek részére épült három 
játszóterünket bővítettük, az idősebb 13-17 éves korosztály számá-
ra is igénybe vehető, szabadidős tevékenység eltöltése érdekében.
A Cigriben a közelmúltban adtuk át a mountainbike dirt pályát, 
- amely népszerű a fiatalok körében – most pedig birtokba ve-
hetik a fiatalok az Agyagos és Sport tér területén lévő foci-, és 

kosárlabda pályát, ill. a ping-pong asztalt is. A polgármester kér-
te a fiatalokat, hogy ugyanolyan örömmel használják a pályákat, 
sporteszközöket, mint amilyen örömmel azt a városvezetés előké-
szítette és megvalósította.  Örömmel tapasztaltuk, hogy a játszó-
tereken most átadott sportpályák, a délutáni időszakokban szinte 
„telt házzal” üzemelnek, lehetőséget biztosítva a fiatalok kulturált 
mozgásigényes szórakozására, időtöltésére.
A játszótereinkre kihelyeztünk 4 db rönkfából készült padot, - 
amely Borsos Ferenc felajánlása volt,- ezt szeretnénk további pa-
dokkal bővíteni, annak érdekében, hogy a fiatalokat esetlegesen 
elkísérő szülők, nagyszülők is ülve tudják figyelni a pályán lévő 

eseményeket. Az utóbbi időszakban előforduló vandalizmus kö-
vetkezménye miatt sok kár éri a kihelyezett értékeket, ezért külö-
nösen fontos, hogy mindannyian védjük ezeket, így a most kihe-
lyezett sporteszközöket is. Kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak 
a létesítményekre, jelezzék a Hivatalnak, ha bármilyen rongálás 
tapasztalnak. 

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Szabadidős létesítmények átadása

Tájékoztatás a jelzőrendszerről
Tisztelt Lakosok!

Üllő Város képviselő-testülete ismét bizonyította szociális érzékeny-
ségét. Sokan jelezték intézményünknek, hogy a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás térítési díja már nagy terhet jelent és az étkezés 
költsége mellett nem tudják vállalni. Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszony megértette jelzésünket és javaslatára előterjesztés 
készült a térítési díjak csökkentésére. A képviselő-testület humánus 
módon felvállalta a díjkülönbözetet, így 2011. július 1-től a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtásért az alábbi díjat kell fizetni.

Térítési díj:
- ha az ellátott jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 
150%-át /42.750 Ft/, akkor  10 Ft/nap, havi maximum 310 Ft.
- ha az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum 150-300 %-a között 
van, /42.750-85.500 Ft/, akkor 25 Ft/nap, havi maximum 775 Ft.
- ha az ellátott jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át 

/85.500 Ft/, akkor 40 Ft/nap, havi maximum 1200 Ft.

Várjuk azon személyek jelentkezését, akik biztonságban szeretnék 
tudni önmagukat vagy szeretteiket!
Jelentkezés feltétele a vezetékes telefon megléte, továbbá a szociá-
lis rászorultság feltétele,
- ha egyedül élő 65 év feletti a személy, 
- vagy egyedül élő súlyosan fogyatékos illetve pszichiátriai beteg 
személy,
- vagy kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
Kérjük, jelezze igényét és otthonában felkeressük a részletek meg-
beszélése miatt!

Humán Szolgáltató Központ 
2225 Üllő, Ócsai út 8. Tel: +36(29) 320-023
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Üllő Város Önkormányzatának Lapja   A szerkesztőbizottság vezetője: Kondás Imre Szerkesztőbizottság: Antal Beáta, Fehér András, 
Gara György, dr. Lőre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsős segítség: Bogdánné Éva, 
Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.

Üllő Város Önkormányzatának Lapja   A szerkesztőbizottság vezetője: Kondás Imre Szerkesztőbizottság: Antal Beáta, Fehér András, 
Gara György, dr. Lőre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsős segítség: Bogdánné Éva, 
Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.
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Küzdelem az Üllő feletti légiforgalom és zajártalom csökkentéséért

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

Mint mindenki, én is szeretném, ha az otthonomból kilépve szép utcát, 
rendezett környéket láthatnék. Kétgyermekes anyaként szeretném, ha a 
gyermekeim számára a Sportliget Lakópark egészséges és biztonságos 
környezetet jelenthetne. Hogy ez így lehessen, az Üllői Sportliget Lakó-
park Víziközmű Társulat júniusban átalakult Intéző Bizottságának tag-
jaként társaimmal azon fáradozunk, hogy minél előbb megvalósuljon 
eredeti célunk, a közművek teljes kiépítése, ezáltal is élhetőbbé és ottho-
nosabbá téve a Lakóparkot.
A Társulatot érintő minden kérdéssel kapcsolatban naprakész informá-
ciókhoz juthatnak interneten a facebook oldalunkon és Üllő Város hon-
lapján, valamint szeptember 15-től a Szövetkezet u. 10. szám alatt heti két 
alkalommal személyesen is megkereshetnek bennünket kérdéseikkel.

A közvilágítás és a közterületek, járdák, utak rendezése, amit a legtöbben 
hiányoltunk, csak úgy valósulhat meg, ha a Társulat minden tagja teljesí-
ti fizetési kötelezettségeit, kényelmesen, átutalással az ingatlan helyrajzi 
számának feltüntetésével, vagy az irodán átvehető csekkeken keresztül.

Számlaszám: 
K&H Bank 10402166-00007093-00000007

Bízom abban, ha összefogunk, együtt megvalósíthatjuk mindazt, amiért 
eredetileg létrejött a Társulat.

Fodorné Nagy Katalin, IB tag

Kedves sportligeti Lakók!

Tisztelt Lakosság!

Üllő Városa hosszú ideje szenved az - immár Liszt Ferencről elnevezett- 
reptér légiforgalmából eredő zajterheléstől. A Budapest Airport Zrt. (to-
vábbiakban BA) 2005-től működtet ugyan egy Zajvédelmi Bizottságot, 
amelynek szavazati joggal bíró tagjait képezik a légiforgalommal érintett 
települések. Ennek működése azért nem hatékony, mert a BA érdeke, 
hogy a minél nagyobb forgalom minél nagyobb haszonnal járjon. Így a 
Bizottság zajcsökkentési intézkedésekre tett javaslatai (pl. éjszakai légi-
forgalom teljes korlátozása, katonai és cargo gépek éjszakai és hétvégi 
forgalmának teljes korlátozása, 1-es és 2-es pályavégek kiegyensúlyozott 
használata, továbbá a le- és felszálló forgalom lakatlan területek fölé irá-
nyítása) nem találtak hathatós támogatásra, de még a vizsgálati szintig 
sem jutottak el.

A pályavégek használatával kapcsolatban tudni kell, hogy a Reptér összes 
forgalmának több, mint 70 %-a Üllő felett halad át és ezt az arányt egy 
1997-es Kormányrendelet is rögzíti!

A pályavégek használatával kapcsolatos kéréseinkkel a BA a forgalmat 
irányító HungaroControll-hoz irányította át Önkormányzatunkat. A 
HungaroControll az 1997-es Kormányrendelet mögé húzódva azt mond-
ja, hogy ha az Üllő feletti forgalom egy részét Rákoshegy, vagy Vecsés 
fölé szeretnénk irányíttatni, akkor állapodjunk meg arról ezen települé-
sekkel. Egyértelmű, hogy egyik polgármester sem fog vállalni a választói 
ellen ilyen intézkedést. A leszálló forgalom 4-es út fölé irányításáról meg 
úgy nyilatkozik a HungaroControll, hogy az nem biztonságos.
A zajterhelésen nem változtatna, de legalább valamennyire kompenzál-
ná, ha a légitársaságoktól beszedett zajvédelmi díjból a BA arányosan 
juttatna az érintett önkormányzatoknak annak érdekében, hogy azt a la-
kosság terheit enyhítő zajvédelmi intézkedésekre fordíthassák. Ezen az 
állapoton akart sürgősen változtatni 2011. július elején a XVII. kerület 
polgármestere, Riz Levente, amikor összehívta a zajterheléssel érintett 
települések polgármestereit és - Üllő polgármestere által is aláírt - közös 
közleményt fogalmaztak meg a BA és a sajtó felé. Ebben - többek között 
az alábbi követelések szerepelnek:

- A zajgátló védőövezetek kijelölése az érintett önkormányzatok egyet-
értésével történjen. (A zajgátló védőövezetek kijelöléséről szóló - szin-
tén július elején kiadott - határozat ugyanis nem a tényleges zajterhelés 
alapján jelölte ki a védendő ingatlanokat, hanem a szokásos módon, zaj-
egyenérték, azaz átlag zajterhelést számoltak és annak alapján az érintett 
több, mint 1000 ingatlan közül mindössze 72 db ingatlanra terjesztenék 

ki a zajvédelmi intézkedéseket.)
- Az Önkormányzatok érdemi, a lakosság számára is érzékelhető zajvé-
delmi intézkedéseket követelnek, továbbá az egyéb, privatizációs szerző-
désben vállalt környezetvédelmi kötelezettségeik teljesítését a BA-tól.
- A zajvédelmi díjból és a légiközlekedési bírságból a zajterheléssel érin-
tett települések önkormányzatai arányosan részesedjenek, amelyet zaj-
csökkentő beruházásokra fordítanak. 
- Alternatív repülőtér fejlesztése a legzajosabb cargo (szállítmányozás) 
és a legsűrűbben közlekedő „fapados” forgalomra (pl. Kiskunlacháza, 
Börgönd).
- Kiegyensúlyozott pályahasználat kialakítása (pl. a forgalom egyenlő 
mértékű, 25%-25%-os terhelése mind a 4 pályavégre).
- Végül minden hosszú távú reptéri fejlesztés előtt készüljön részletes kör-
nyezetvédelmi hatástanulmány, amelyből látható, milyen környezeti és 
forgalmi terhelés érheti a szomszédos településeket.

Az előbb leírtakból már látható, hogy a zajgátló védőövezetek kijelölé-
séről hozott határozatban foglaltak sem enyhítik Üllő terheit, ezért azt 
Önkormányzatunk megfellebbezte, ahogyan a többi érintett település is. 
Így a védőövezetek kijelölésében új eljárásra számíthatunk és jeleztük az 
eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóságnak, hogy ebben az eljárásban már 
az eljárás megindításától részt kívánunk venni. Ezt követően megkaptuk 
a vecsési területen tervezett cargo bázis bővítésének építési engedélyéről 
szóló határozatot is, amelyet Önkormányzatunk szintén megfellebbezett, 
több olyan eljárási hiba miatt, amelynek lényege, hogy az érintett tele-
püléseket, mint ügyfeleket itt sem vonták be az eljárás megindításakor. 
A tervek szerint az amúgy is zajos cargo forgalom a fejlesztést követően 
több, mint kétszeresére emelkedne. Mindeközben előkészítésre került a 
zajvédelmi díj megállapításáról és felhasználásáról szóló rendeletterve-
zet, amely sajnos a felhasználás tekintetében semmilyen konkrétumot 
nem tartalmaz, hanem annak kidolgozását ismételten rábízza a Reptér 
üzemben tartójára, azaz a BA-ra. Ez esetben jeleztük, hogy a rendelet-ter-
vezetben rögzíteni kellene, hogy a díj felhasználására kidolgozandó prog-
ramnak az érintett Önkormányzatok bevonásával és véleményük figye-
lembevételével kell elkészülnie. 

Reményeink szerint a fentiekben vázolt - egyes önkormányzatok és a BA 
közötti - egyenlőtlen küzdelemben fordulópont lesz a XVII. kerület által 
kezdeményezett összefogás, amelynek keretében természetesen szívesen 
vesszük a zajprobléma megoldásában elhivatott civil szervezetek és pol-
gárok segítségét és javaslatait is.

Oltványi János
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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

Tisztelt Üllői Lakosok!

A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben 
is megszervezésre kerül településünkön a 
tüdőszűrő vizsgálat. Ebben az évben a jog-
szabály alapján elsősorban a 40. életévüket 
betöltött lakosok szűrésére kerül sor.  
A részvétel nem kötelező, csak ajánlott, 
ugyanis az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarorszá-
gi Regionális Intézetének regionális tiszti 
főorvosa nem rendelte el a kötelező tüdő-
szűrő vizsgálat végrehajtását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tüdőszűrés 
ideje alatt a 40 év alatti lakosoknak is lehe-
tőségük van a tüdőszűrő vizsgálatot térítés-
mentesen elvégeztetni. 

Településünkön a tüdőszűrés helye:
Közösségi  Ház, Üllő, Gyömrői út 24.

tüdőszűrés ideje:
2011. szeptember 29-től -  2011. október 28-ig

Hétfő, Szerda: 
11.30h-tól  -  17.30 h -ig

Kedd, Csütörtök, Péntek:
8h-tól - 13.30 h-ig 

Felhívjuk  figyelmüket, hogy személyi igazol-
ványukat, lakcímkártyájukat, TB kártyáju-
kat, valamint az előző évben kapott tüdőszű-
rő igazolásukat hozzák magukkal!
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek idő-
beni felismerésére, ezért kérjük, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a szűrésen.  

Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k. 
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS TÜDŐSZŰRŐ 
VIZSGÁLATRÓL SZELEKTÍV HULLADÉK 

(SÁRGA ZSÁK)
(hétfő - kedd):

szeptember 19-20., október 17-18., 
 

ZÖLDHULLADÉK 
(ÁTTETSZŐ ZSÁK)

(péntek): szeptember 16., 
szeptember 30., október 14., 

október 28.

A begyűjtés napjai 2011-ben:

Változatos megyéink az Európai Unióban címmel a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó kormányhivata-
lok és a Hungarofest Nonprofit Kft. közös művészeti pályázatot hir-
detnek fiatal képzőművészek, alkotók számára. A pályázatra olyan 
művészeti alkotásokat várnak, amelyek üzenete a kormányablakok-
hoz köthető. A nyertes pályaműveket a kormányablakokban, illetve 
kormányhivatalokban fogják kiállítani, és önálló gyűjteményt fog-
nak alkotni, amely a nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

A pályázat kiíróinak szándéka, hogy a kultúrán, a művészeten, a 

fiatal tehetségeken keresztül új, eddig ismeretlen művészeti érté-

kek alkotását ösztönözze, amelyeket hazánk, illetve az egyes me-

gyék szeretete, identitása ihlette. 

A pályázat célja továbbá, hogy a fiatal képzőművészeknek, tehet-

ségeknek lehetőséget adjon a bemutatkozásra. Minden Magyar-

ország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18 és 35 év 

közötti magyar állampolgár pályázhat már meglévő, vagy újonnan 

elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb 

egy művészeti alkotással pályázhat. 

A pályaművekből a szervezők szándéka szerint értékes önálló 

gyűjtemény jöhet létre, melyek nem valamely zárt múzeumban, 

hanem az emberek számára nyitott kormányablakokban, kor-

mányhivatalokban lesznek megtekinthetőek. 

Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni, 

amely egy művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak kö-

zötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó képző-

művészetről, iparművészetről, zeneművek megjelenítéséről, nép-

művészetről, irodalomról, s mindezek vizuális megjelenítéséről. 

A fő hangsúlynak a beérkezett pályaművek vizualitásán, vagyis 

az adott téma képi megjelenítésén kell lennie. Fontos szempont a 

művészi érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, annak újszerű-

sége és informatív jellege és az, hogy mennyit árul el az alkotóról 

és a településről, megyéről, az alkotás témájáról, mennyire kap-

csolható az Európai Unióhoz.

Az alkotónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó lak-

címe is be van jegyezve. Minden megyében külön nyertest hir-

detnek, az első helyezett díjazott alkotók 750 ezer, a másodikak 

500 ezer, a harmadikak pedig 250 ezer forint elismerésben része-

sülnek. A kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak által 

elnökölt zsűri által arra érdemesnek ítélt, de nem díjazott alkotá-

sokból külön kiállítást szervezhet. 

A pályaműveket 2011. szeptember 15-ig kell 
leadni a kormányhivatalok épületében.

A pályázatról bővebb információ a 

www.valtozatosmegyeink.kormany.hu 
honlapon érhető el.

Fiatal művészek alkotásait várják a kormányhivatalok

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak 
akik utolsó útjára kísérték drága szerettünket 

Benkó Istvánt.
 Hálásan köszönjük Kun Mária tiszteletes 

asszony szívhez szóló búcsúztatását, 
és Tündinek, Gábornak 

és az Alfa W.I.C 95 Gamma Kft. 
alkalmazottainak 

a lelkiismeretes és színvonalas munkát.

Benkó család

Köszönetnyilvánítás
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Az üllői úthálózat igen rossz állapotban volt, viszonylag kevés aszfaltos 
burkolat jellemezte az akkori állapotokat, a mart aszfaltos utak a - kar-
bantartási hiányosságok miatt - szinte teljesen tönkrementek. Az utak 
egy részén nehezen lehetett biztonságosan közlekedni, a sok kátyú és 
az alapozás hiánya miatt az utak felülete instabillá vált. Rendszeresek 
voltak a lakossági panaszok, naponta kapott az önkormányzat levelet 
az utca lakosainak aláírásával az utak javítására irányuló kérésekkel. 
2009-ben az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy a - lakossági 
hangulat javítása és a közlekedők biztonsága érdekében - kiemelt fi-
gyelmet fordít az utcák felújítására, javítására, mellyel kapcsolatosan 
egy 2-3 éves nagymérvű útépítési, felújítási, javítási programot dolgo-
zott ki.
A testület elhatározta, hogy a 2009-2011 között új aszfaltos utakat 
épít, a mart aszfaltos és a makadám utakat a javítást követően felületi 
zárással látja el, továbbá az aszfaltos utaknál a kátyúkat minden évben 
folyamatosan javítja

Első szakaszba az új aszfaltos utak építése kezdődhetett meg az aláb-
biak szerint:

 -Wesselényi utca
 -Szegfű utca
 -Kertekalja utca 
 -Mátyás király utca
 -Jókai Mór utca 
 -Pásztorház utca
 -Öregszőlő utca 
 -Batthyány utca 
 -Május 1. utca
 -Zug utca 
 -Nyárfa utca
 -Táncsics Mihály utca. 

Az új aszfaltozás REMIX-es technológiával készült, amely szerint a 
meglévő útalapot speciális gépekkel felszedték, azonos szemcseszer-
kezetűre őrölték, majd cement hozzáadásával visszatömörítették, 
amely egy stabil alapot biztosított az 5-7 cm-es aszfaltrétegnek.
Az új aszfaltozással párhuzamosan elkészültek a szikkasztóárkok és 
az átereszek is.

A testületi döntés született ugyanakkor, még az alábbi járdák burkola-
tainak felújítására is:

 -József Attila utcában 300 m beton 
 -Zug utcában 150 m beton
 -Kossuth utcában 120 m viacolor 
 -Pesti út elején 240 m aszfalt
 -Pesti úton a Vasteleptől a Petőfi utcáig 160 m beton 

A 12 aszfaltos utca és a 970 fm járda 2010 évben el is készült, közel 
200 millió forint  értékben, melynek fedezetét az önkormányzat a köt-

vényből biztosította.

Az aszfaltos utcák építése folytatódott a Damjanich utca, a Maglódi 
út, továbbá Liszt Ferenc utca felújításával melynek költségét - mintegy 
50 millió Ft-ot, - az önkormányzat a kötvény terhére biztosította, ki-
egészítve 30 millió Ft állami támogatással.
A felújítási technológia szerint 6-8 cm-es aszfaltréteg kerül a megerő-
sített útalapra, melyet mindkét oldalról útszegély zár le. Felújításra ke-
rülnek a vízszikkasztó árkok kialakítása is. 
Ebben az időszakban készült el a Baross Gábor utca, Dóra Sándor 
körút aszfaltozása, továbbá az Ócsai és Gyömrői út és a Zsaróka út 
egy részének felújítása is.

Második szakaszban a mart aszfaltos utak felújítása kezdődhetett 
meg.

Sajnos a mart aszfaltos utak voltak a legrosszabb állapotban, ugyanis 
évekkel ezelőtt viszonylag sok ilyen - rendszeres karbantartást igény-
lő - út épült, 
 /feltehetően költségmegtakarítás miatt/ és a bevonat hiánya, a karban-
tartás elmaradása következtében, ezek szinte teljesen elhasználódtak.

A képviselő-testület – a Hivatal közreműködésével - megvizsgálta az 
erre fordítható pénzügyi források lehetőségét, melynek következmé-
nyeként úgy döntött, hogy mintegy 30 millió forintot átcsoportosít 
útjavítási célokra.
A vállalkozóval történt megállapodást követően tavaly ősszel megkez-
dődhetett a kijelölt 28 utca– mintegy 34 ezer m2 - útfelületének javítá-
sa, amely az idén fejeződött be.
A javítási technológia szerint az igen rossz állapotban lévő mart asz-
faltos utak felületét gréderrel profilozzák, tömörítik, majd az így sta-
bilizált útfelületet kőanyag pótlásával együtt bitumenes felületi emul-
zióval zárják le.
Ezzel a technológiával el lehet érni, hogy folyamatos karbantartás és 
vízelvezetés mellett, - hosszú időszakra - egy stabil útfelület alakuljon 
ki.
Hasonló technológia szerint készült a Kenderes és a Gárdonyi utca 
is, és így összesen 30 gyenge minőségű út felújítása, bitumenemulziós 
zárása történhetett meg.

Útépítések, javítások az elmúlt három évben

Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367
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Az utak védelme érdekében a képviselő-testület a meglévő utak éven-
kénti kátyúzását, karbantartását határozta el.

Az elkészült utak – hosszútávon történő - jó minőségének biztosítása 
miatt szükséges a rendszeres karbantartás, kátyúzás, vízelvezetés. A 
tavalyi évben a testület 10 millió Ft-ot, az idén pedig 15 millió Ft-ot 
biztosított karbantartási célokra. Az idei karbantartási költség tartal-
mazza további 5 utca bitumen-emulziós zárásának fedezetét is.
A kátyúzást követően öt utca teljes bitumenes felületi zárást is kapott.
Az útjavítások műszaki ellenőrzésére és felügyeletére a képviselő-tes-
tület, a nagy gyakorlattal rendelkező Vaszari Imrét a Közútkezelő ve-
zetőjét, bízta meg, de folyamatosan figyelemmel kísérték a munkála-
tokat a VKB tagjai is.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az képviselő-testület 2009-
ben történt döntésének megfelelően, az útfelújítási és javítási program 
szerint

- elkészült 18 új aszfaltos utca 
- megtörtént 35 gyenge minőségű utca felújítása
- minden évben biztosítja a karbantartásra fordítható összegeket és 
elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat.

A fentiekben leírt munkálatok költsége 3 év időszakra megközelíti a 
300 millió Ft-ot, amelynek nagyságrendje - útépítési szakemberek sze-
rint is - példátlan egy kisváros életében.

Vigyázzunk együtt útjainkra, ne töltsük fel az útpadkát, - ezzel bizto-
sítjuk az útról a vízlevezetést, - továbbá, „nehézgépekkel” ne terheljük, 
túl a burkolatokat ugyanis még sokáig szeretnénk használni az elké-
szült útjainkat. Amennyiben valamilyen észrevételük van, vagy rongá-
lást tapasztalnak, kérjük, jelezzék a hivatalnak.

Kiss Tibor
VKB elnök

A SPAR adománya és Mága Zoltán jótékonysági 
koncertje lehetővé tette 2011. augusztus 20-án, hogy 
az Üllői Összevont Háziorvosi Ügyelet és a házior-
vosi ellátás részére átadásra kerüljön egy defibrillá-
tor és egy hordozható EKG készülék.
Mindkét készülék hatalmas segítséget nyújt a sür-
gösségi betegellátásban.
Sajnálatos módon Magyarországon a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések az európai átlagot meg-
haladóan nagy számúak.
Ezen belül is a hirtelen szívhalálhoz vezető esetek száma is meghalad-
ja az európai átlagot.
A hordozható EKG készülék a beteg lakásán teszi lehetővé a ponto-
sabb diagnózis felállítását. Amennyiben a szívműködésben olyan te-
vékenységet észlel az EKG, ami a vérkeringés összeomlását okozza 

(orvosi szóval defibrillál), ekkor nélkülözhetetlen a de-
fibrillátor az életmentésben.
A készülék segítségével a közvetlen életveszély elhárítá-
sának lehetősége a sokszorosára nő.
Ezen készülék hatékony használatának elengedhetetlen 
feltétele, hogy a sürgősségi elláltásra érkező szakember 
kellő időben értesüljön a szívpanaszokról, esetleges esz-
méletlen állapotról.
Szívmegállás esetén 4-6 perc áll rendelkezésre a sikeres 
újraélesztéshez!
Hirtelen keletkező életveszélyes keringési panasz sok-

szor minden előzmény nélkül jelentkez-
het, azonban az esetek nagyobb részénél 
már előzőleg is jelentkezhetnek mellkasi 
panaszok. 
Fokozottan kell ezekre odafigyelni, főleg 
30. életév után, cukorbetegségben, magas-
vérnyomás betegségben szenvedő, túlsú-
lyos, esetleg dohányzó betegnél.
Nagyon fontos a súlyos keringési betegség 
bekövetkeztének kivédése.
Kisebb panaszokkal is jelentkezni kell a 
kezelőorvosnál, az előírt gyógyszereket 
pontosan kell szedni, rendszeresen kont-
rolláltatni magát, az életmódra vonatkozó 
tanácsokat betartani.

Remélhetőleg nem kell sűrűn használni a defibrillátort, viszont szük-
ség esezén nélkülőzhetetlen eszköz a szívmegállás kezelésében!

Dr. Balázs László
háziorvos

Minőségi javulás a sürgősségi ellátásban Üllőn

ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Döntés született

a  Képviselő-testület a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. tv. 2. • 
§. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva együttműködési meg-
állapodást szándékozik kötni az Üllői Polgárőrséggel. A képvise-
lő-testület felkérte a Rendvédelmi Bizottságot, hogy az együttmű-
ködés tartalmát a Polgárőrséggel közösen alakítsa ki.
elviekben támogatta a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fej-• 
lesztése és kapacitásának bővítése, KMOP-4.5.2-11 jelű pályáza-
ton való indulást, annak meghirdetése esetén.
a Városi Sportcsarnok, a Városi Sporttelep és a Kisfaludy téri • 
Óvoda használati melegvíz ellátás napkollektoros előállítására 
vonatkozó pályázat majdani benyújtásához műszaki előkészítő 
munkálatokat végeztet, mellyel a Prímagáz Zrt.-t bízza meg az 
ajánlatában szereplő halasztott fizetési feltételek mellett. 
a Hosszúberek utcai autóbuszmegálló közvilágítását 1-1 db nap-• 
elemes lámpával kívánja megoldani, a AM TECHNIC HUNGA-
RY OT Kft.  bruttó 537.500 Ft/db-os árajánlata szerint.
bérbe adta az önkormányzat tulajdonát képező, Üllő, Pesti u. 41. • 
sz. alatt található, összesen 36 m2 területű, nem lakás céljára szol-
gáló helyiségeket - pályázat nélkül – az Üllői Városfejlesztési Kft. 
részére, irodai tevékenység céljára. A bérlet időtartama: 2011. au-
gusztus 1.-től, határozatlan ideig szól. A helyiségbérleti díj havi 
bruttó összegét: 41.700.-Ft. összegben állapította meg. 
pályázatot írt ki az Üllő, Templom téri buszmegállóban találha-• 
tó 10 m2 területű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére 
vonatkozóan, kereskedelmi tevékenység ellátására. A bérleti díj 
összegét havi bruttó  3.500.-Ft.-ban állapítja meg.
A helyiség bérleti jogát az a pályázó szerzi meg, aki olyan la-• 
kossági szükségletet elégít ki, amelyre a városban jelentős igény 
mutatkozik, valamint a pályázati tárgyalás során, licitálás útján a 
legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A 
pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 30. A pályázat 
elbírálásának határideje: 2011. októberi Kt. ülés.
a lakossági járdaépítésre pótlólag benyújtott pályázatok közül, • 
pontosítás után a következőket fogadja el:

Szabó Zoltán vállalkozó bruttó 150.000 Ft/db árajánlata alapján 4 db, 
ingyenes lakossági hirdetőtáblát kíván gyártatni és felállíttatni, a MÁV 
állomás elé, a Sport téren a fahíd mellé, a Postához és a piachoz. 

elfogadta a Spar Magyarország Kft. 600 ezer forint összegű köz-• 
érdekű kötelezettségvállalását életmentő készülék vásárlására, 
melynek feltételeiről kétoldalú megállapodást kötnek.
támogatta 2 fő megváltozott munkaképességű személy 2011. • 
szeptember 1-től 2011. december 31-ig történő foglalkoztatását, 
amelyhez 693.420.-Ft-ot biztosított a tartalékkeret terhére.
az ivóvízminőség javítási beruházás előkészítésre a KEOP-• 
7.1.0/11 „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”, a meg-
valósítására a KEOP-1.3.0./09-11 „Ivóvízminőség-javítás” konst-
rukcióban kíván pályázni.
a város oktatási, nevelési intézményeiben napi háromszori étkez-• 
tetés biztosítása céljából meghirdetett közbeszerzési eljárás nyer-
teseként, mint legalacsonyabb árú ajánlatot tevő ajánlattevőt, a 
Junior Vendéglátó Zrt.-t jelöli meg. A Képviselő-testület felhatal-
mazta a Polgármestert a – dokumentáció részét képező tartalmú 
- a nyertes ajánlattevővel való szerződés aláírására.

Módosította

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó • 
szabályokról szóló 6/2006. (III.30.) számú rendeletét a bérleti 
díjak inflációs rátával történő emelése tárgyában.  

Virág Andrea, aljegyző

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. augusztus 11-i  valamint augusztus 29-ei ülésén, 

a következő közérdeklődésre szolgáló döntéseket hozta:

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 

az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 

osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Szeptember 5-18-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Szeptember 19-25-ig: Csillag Patika

Szeptember 26-Október 9-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu
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az üllői futballcsapat életéről a sportcsarnok 
szeptemberi
programja

Szeptember 10-én 
Bajnoki férfi kézilabda: 

10:00 órától Ifi, 
12:00 órától Felnőtt

Szeptember 17-18-án 9:00 tól 
Nemzetközi Teakwando verseny

Szeptember 19-én 19:30 
Bajnoki futsal mérkőzés
Üllő FC Cső--Rába ETO

Szeptember 24-én 
Bajnoki férfi kézilabda: 

10:00 órától Ifi, 12:00 órától 
Felnőtt

Október 3-án 19:30
Bajnoki futsal mérkőzés 
Üllő FC Cső- Nagykáta

Október 10-én 19:30
Bajnoki futsal mérkőzés

Üllő FC Cső--Szeged

Meghívó
Vargha Gyula Városi Könyvtár és a Mecénás Művészeti Klub

Szeretettel meghívja Önt és családját

Némethné Sebestyén Kata - festő
Túri Alfréd - faesztergályos

Molnár György - faesztergályos
Lichtenberger Dóra - kézműves

kiállításuk megnyitójára

2011. szeptember 22-én 16:00 órára

A kiállítás megtekinthető: 2011. szeptember 22-október 15-ig.
a Könyvtár kiállítótermében a nyitvatartási idő alatt.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Mint az már köztudott, csapatunk megnyerte a Pest megye I. osztály felnőtt bajnokságát és 
feljutott az NB III-ba. Jelenlegi cél egy stabil NB III-as csapat kialakítása, melyen folyamatosan 
dolgozik a szakmai stáb. Ezért több új játékos is érkezett csapatunkba, köztük Tvaruska Attila, 
és Lantos István az ESMTK csapatából, valamint három üllői Csáky Norbert, Benkó Péter és 
Magyar Tamás. Az új alakulat első ízben megnyerte a szuperkupát, ahol Nagykőröst győzte le 
nagyarányú gólkülönbséggel. Ezt követte az első hazai bajnoki mérkőzés, amely ismét sikert 
hozott. A fordulatos meccsen parázs hangulatban 3:2-re megvertük Hódmezővásárhelyt. Gól-
jainkat Hunya Krisztián és Szűcs Richárd szerezte. Erre a találkozóra körülbelül 250-300 em-
ber látogatott ki és buzdította a játékosokat lelkes szurkolásával. Továbbra is várjuk szeretettel 
a szurkolókat, családokat gyermekeikkel és természetesen mindenkit, aki szívesen vesz részt a 
jó hangulatú focimeccseken.

Az Üllő SE elkövetkező mérkőzései:
2011. 09. 11. 16:30  Makó – Üllő SE
2011. 09. 17. 16:30  Üllő SE – Szeged
2011. 09. 24. 16:00  Gyál – Üllő SE
2011. 10. 02. 16:00  Üllő SE – Monor
2011. 10. 09. 15:00  Szolnok – Üllő SE

A végére pedig egy meghívást szeretnénk továbbítani a labdarúgó csapatunk részéről, amely-
nek dátuma valószínűleg a Szeged elleni hazai mérkőzés másnapján kerül megrendezésre.
Erre a rendezvényre mindenkit szívesen vár a csapat, egy családi nyíltnap keretében, ahol kis-
pályás bajnokságot szervezünk a felnőtt és utánpótlás játékosok, a szurkolók, illetve minden 
üllői részére, aki szívesen eltöltene egy kellemes és mozgalmas napot a foci jegyében. A prog-
ramok közt szerepel a már említett kispályás bajnokság, 11-es rúgó verseny, emellett pedig a jó 
hangulatot fellépők garantálják!
Támogassa az üllői csapatot bérletvásárlással:
Az őszi szezonra már kaphatók a bérletek, melyeket a focipályán tudnak megvásárolni az ér-
deklődők ezzel is támogatva csapatunkat.
webcím: www.ullose.hu

Farkas Tamás
Helyesbítés: az előző számunkban  Hankóczi László nevét tévesen jelentettük meg. Az érintettektől elnézést kérünk!

az Üllői se honlapja: www.ullose.hu



Az NB III. Alföld csoportjában szereplő Üllő SE labdarúgócsapatának 
sporttelepén lehetőség van cégek, vállalkozások reklámjainak 
kihelyezésére.
A reklámfelületek formailag kizárólag egységesek lehetnek!
Méretük: 295 cm x 160 cm, két oldalán nyomottak.

Ponyva anyagra készülhetnek, amelyen lehetőség szerint nyomási eljá-
rással kerüljön fel a megjelenítésre szánt mondanivaló.
A hirdetések a pályaszéli korlátokra vannak kihelyezve, azokon áthajtva.

A reklámok az őszi bajnokság végén, télre vissza lesznek szedve, és 
megtisztítás után a tárolásuk megoldott.
A reklám kihelyezésének fejében ki-ki lehetőségeihez mérten anyagi tá-
mogatást adhat az egyesületnek.

Az új törvény rendelet szerint a támogatás az adóból leírható!
A támogatás más módja is választható. Van olyan vállalkozás, mely

a csapatot egy teljes garnitúra mezzel látta el felszámozva, logózva.
Más cég ásványvízzel látja el a csapatot.



Tisztelt Üllői Polgárok!
CIVIL NONPROFIT KFT. A CIVIL SZOLGÁLTATÓ NON-
PROFIT KFT. SZERVEZETFEJLESZTÉSE c. TÁMOP-
2.4.2/a-09/2-2009-0013 SZ. PROGRAMBAN valamint 
Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete „KÖZÖSEN 
A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT” BE-
FOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZA-
TOK TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 SZ. PROGRAM-
BAN használtelem- és fénycső gyűjtő akciót szervez 
2011.08.26-án Üllőn a Civil Központban 9-15 óráig. En-
nek keretében meghirdetjük 2. gyermekrajz pályázatunkat 
„Kedvenc mesehősömmel a környezetvédelemért” cím-
mel. Várjuk minden kedves 6 és 12 év közötti gyermek 
környezettel és annak védelmével kapcsolatos rajzát! 
Leadási határidő 2011.08.23., Civil Központ, Üllő, Pesti út 
124. Eredményhirdetés és díjkiosztás 2011.08.26-án 10 
órakor a használtelem- és fénycső gyűjtő akció helyszínén. 
A beérkező rajzok kiállításra kerülnek a Civil Központban.

Tegyünk együtt környezetünk védelméért!
Jöjjön el Ön is és adja le nálunk használt 

elemét és fénycsövét!
Az akcióval és a rajzpályázattal kapcsolatban 

érdeklődni lehet a 06-29/321-876-os telefonszámon, 
vagy személyesen a Civil Központban, 

Üllőn a Pesti út 124. sz. alatt.





A Sportliget Lakópark első és egyetlen  sport -, és sza-
badidőközpontja a focipályán, minden nap nyitva, 
ahol a kicsik a nagyok és nagyok a kicsik lehetnek..

..éés nagyon finom 
kávé is van! :)

Törpejátszótér, Foci, Ping-Pong, Darts, X-Box360, Jégkrém, Hűtött italok
Kénye l em ,  Nyuga lom  é s  B i z t on ság .

harmadik_felido_ad_90x134_cmyk.indd   1 2011.08.03.   12:06:23

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 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

A Hajnal Art Egyesület
szeptembertől népzenei tagozatot 

indít Üllőn!
induló szakok: citera   (5-6 éves kortól), 

népi ének (4 éves kortól), népi furulya (5-6 éves kortól), 

népzenei alapismeretek (6-7 éves kortól)

Az oktatás anyaga az öt népzenei tájegység megismerésére, a 
különböző előadásmódok elsajátítására, képességfejlesztésre 
irányul. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű 
elsajátításával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.

A népzenei alapismeretek szak anyaga a népzenetörténelem, 
az öt tájegység hangszereinek ismerete, a különböző dialektus-
területek jellegzetességeinek megismerése.

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitott-
ság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszó-
laltatásához szükséges hangszer- és énektechnikai készségek 
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására.

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú 
továbbtanulásra!

Felkészítő tanár: Zoltán Gáborné (ének-zene – népzene tanár)

elérhetőségek: tel:  06-29-322-722 v. 06-20 988-54-18 

vagy E-mail: nepzeneoktatas@freemail.hu címen.




