
Évfordulók

1301. 08. 27. - 710 éve történt
Székesfehérvárott a kalocsai érsek királlyá 
koronázta Vencelt, II. Vencel cseh király 
12 éves fiát.

1871. 08. 11. - 140 éve történt
Budapesten megszületett Heltai Jenő író, 
költő (A néma levente, Álmokháza).

1911. 08. 07. - 100 éve történt
Megszületett Bibó István író, politikus, 
jogász (A kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága). 

1941. 08. 04. - 70 éve történt
Meghalt Babits Mihály költő, író. 

1941. 08. 21. - 70 éve történt
Budapesten megszületett Vukán György 
zongoraművész, zeneszerző. 

1941. 08. 27. - 70 éve történt
Budapesten megszületett Konrád János 
olimpiai-bajnok vízilabdázó, mesteredző 
és állatorvos. 

1961. 08. 04. - 50 éve történt
Meghalt Tildy Zoltán református lelkész, 
miniszterelnök, az 1946-ban kikiáltott 
Magyar Köztársaság elnöke.  
1991. 08. 20. - 20 éve történt
Szent István ünnepét, a keresztény állam-
alapítás emléknapját a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepének nyilvánították.

A tartalomból

Augusztus 20.  2. oldal

Pályázat 3. oldal

Jótékonysági koncert 4. oldal

Sikerek 5. oldal

Tűzoltó viadal 2011. 6. oldal

Megemlékeztünk 7. oldal

Rendőrségi hírek 8. oldal

Önkormányzati hírek 9-10. oldal

Ülésteremből jelentjük 11. oldal

Sport 12. oldal

ÜLLŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA 
2011. Augusztus
XXI. évfolyam 7. szám
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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

2011. augusztus 20-21.

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves 
Családját államalapító Szent István 
királyunk tiszteletére a Templom téren 
rendezendő ünnepségünkre.

2011. augusztus 20-án (szombaton), egész 
napos programokkal várjuk a gyermeke-
ket:

zenés interaktív gyermekműsor, ugrálóvár, 
körhinta, kézműves foglalkozás, játszópark 
és még sok más érdekesség.
a korábbi évek hagyományainak megfe-
lelően idén is lesz sörsátor és édességsá-
tor, kemencés lángos, kürtős kalács, vatta-
cukor és még sok más finomság.
a Hivatal udvarán egész nap megtekint-
hető a Mecénás Művészeti Klub kistérségi 
kiállítása. a program megnyitójára 10:30 
órakor kerül sor, ezt követően egész na-
pos vásárral és a korábbi éveknek meg-
felelően idősek vendéglátásával várják a 
szervezők a vendégeket. 

Délelőtti programok:

10:00 órától megnyitó 
10:15 órától „a király első kenyere” zenés, 
interaktív gyermekműsor, a görömbő 
Kompánia előadásában
11:00-16:00 óra között a Polgármesteri Hiva-
tal épülete mögötti területen nagyméretű 
fajátékokkal, táblás társasjátékokkal várja 
a gyerekeket a Mocorgó Játszópark.
11:30 órától a Kenderes és Kenderkóc 
néptánc együttes műsora 

Délutáni programok:

14:00 órától a Mirabell táncklub előadása 
14:30 órától színpadon a Jam Land tánc-
iskola 
15:30 órától Ünnepi műsor a Katolikus 
templomban
Ünnepi beszédet mond: Kissné szabó Ka-
talin, Üllő Város polgármestere
(az Önkormányzat által adományozott 
Üllő Város szolgálatáért, Pro urbe és Üllő 
Város Díszpolgára kitüntető díjak ünnepé-
lyes átadása, az új kenyér megáldása a 
történelmi egyházak által.
a műsorban közreműködnek a Harmónia 
zeneiskola tanárai és növendékei)
17:00 órától a színpadon szabó Ádám 
tangóharmonikás, a Csillag születik tehet-
ségkutató verseny döntőse
17:30 órától életmentő készülék, defibrillá-
tor ünnepélyes átadása a város részére 
19:30 órától színpadon a Celebrate gos-
pel együttes
20:00 órától zenél a Jerzsele Family zenekar 
21:00 órától tűzijáték
A Tűzijáték után éjfélig tartó utcabál! a ze-
nét és a jó hangulatot a Jerzsele Family 
zenekar biztosítja.

Augusztus 21-én 9-19 óra között megren-
dezésre kerül az I. Üllői tuningtalálkozó a 
Városi sportcsarnok előtti területen:
• Ügyességi verseny
• autó szépségverseny
• Hangnyomás mérés
• amerikai autók
• airbrush bemutató és kiállítás
Világszínvonalú stunt Rider show, 
a 2008-as világbajnok angyal zoltán 
műsora
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Harmónia Zeneiskola

Üllő, Pesti út 53. • tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu
e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Tisztelt Üllői Polgárok!
Mint azt újságunk 2011. júniusi számában megírtuk, a Közép-
magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Üllő városközpont fejlesztése és funkcióbővítő re-
habilitációja” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0010 jelű pá-
lyázatunkat a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósá-
ga vezetője 689 529 275 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte, amely 76,982533 %-os támogatási intenzitást jelent.
Jelenleg a támogatási szerződés aláírása előtt állunk, amelyhez 
az előkészítő munkálatok nagy intenzitással folynak. A pályázat 
projektmenedzsereként az Üllői Városfejlesztő Kft ügyvezetője 
Szabó Zsolt és műszaki vezetője Veszelák Péter valamint az 
önkormányzat illetékes szakemberei dolgoznak azon, hogy 
a támogatási szerződés aláírását követően a közbeszerzési 
eljárást mihamarabb le tudjuk folytatni és az építési beruházást 
ütemezett sorrendben, határidőre végre tudjuk hajtani.

Tisztelt Polgárok!

A beruházással kapcsolatban rendszeresen tájékoztat-
ni fogjuk Önöket, mindazon kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek az Önök mindennapjait is érinteni fogják.

További információkért látogassa meg a www.ullo.hu 
vagy az Üllői Városfejlesztő Kft honlapját a www.uvf.hu-n. 

Tisztelettel
Kissné Szabó Katalin

polgármester
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Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177

Mága Zoltán jótékonysági koncertje Üllőn

Mága Zoltán hege-
dűművész, a világ-
hírű Rajkó Zenekar 
vezető prímásaként, 
valamint a Budapest 
Cigány zenekarral 
a világot bejárva öregbítette hazánk hírnevét. Öt kontinensen, 
közel száz országban adott koncertet, játszott királyoknak, her-
cegeknek, grófoknak, államfőknek, egyházi főméltóságoknak és 
világsztároknak egyaránt. Zenéjét utánozhatatlanul különleges 
személyisége teszi egyedivé, varázslatossá és lenyűgözően har-
monikussá. Munkásságának szerves részét képezi a jótékonysági 
eseményeken, koncerteken való fellépés, segíti a hátrányos helyze-
tű gyermekeket, jótékonysági koncertjei bevételét mindig nemes 
célra ajánlja fel. 

Munkássága el-
i s m e r é s e k é n t 
elnyerte többek 
között a Magyar 
K ö z t á r s a s á g i 
Érdemrend Lo-
vagkereszt kitün-
tetést, lovaggá 
avatta a Máltai 
Lovagrend, Eu-
rópa-díjban ré-

szesült, Fonogram díjat kapott, és számos további kitüntetést, 
díjat tudhat magáénak.

Mága Zoltán 100 templomi koncertsorozata keretében Üllő Vá-
rosa július 8-án 84. helyszínként rendezhette meg a művész úr 
jótékonysági koncertjét, melynek teljes bevételét városunknak 
ajánlotta fel. Az összegyűlt összegből egy életmentő eszköz, de-
fibrillátor megvásárlása mellett döntött a város vezetése, hogy 

szükség esetén megfelelő technikai 
eszközzel legyünk képesek ember-
társaink segítségére sietni.

A koncert a Katolikus Templomban 
került megrendezésre, a lakosság se-
gítő szándékát bizonyítva teltházzal 
zajlott le az esemény. Az este folya-
mán a két órás koncert keretében 
számos ismert és virtuóz művel káp-
ráztatta el a közönséget a művész és 
két angyala, a templomot elárasztot-
ta a segítőkész emberek szeretete és 
a művészet iránti rajongása.
A koncert szervezésében közre-
működő Földes István úr, a Kár-
pát-medencében Élő Magyarokért 
Alapítvány részéről megajándékozta 
Kissné Szabó Katalin polgármestert 

a Csaba király emlékéremmel, mely Dr. Orbán Viktor miniszter-
elnök úr kezdeményezésére készült. A korábbi díjazottak között 
kiemelkedő személyiségek és immár városunk polgármestere is 
szerepel.

A jótékonysági koncerten befolyt bevétel a szép számú közönség 
jelenléte ellenére nem bizonyult elegendőnek az életmentő ké-
szülék megvásárlásához. Örömünkre a SPAR Magyarország Kft. 
üllői vezetőségének anyagi támogatásával lehetőségünk nyílt a de-
fibrillátor beszerzésére. Az életmentő készülék ünnepélyes átadá-
sára a város részére az augusztus 20-i ünnepség keretében kerül 
sor a Templom téren.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki a 
koncertjegy megváltásával hozzájárult a nemes cél eléréséhez, ez-
zel lehetővé téve, hogy városunk életmentő egészségügyi eszközt 
vásárolhasson a befolyt összegből.

Konyecsni Dóra
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Június 18-án az ötödik tanévét zárta Üllőn a Mirabell Táncklub. A sok-sok 
edzés, gyakorlás, hosszú évek  kitartó munkájának eredményeképpen egy 
nagyon sikeres versenyévadot zárhattak a Mirabelles versenyző lányok.
Zuglóban az Országos Amatőr Táncversenyen a Deziré csoport két ezüst 
érmet szerzett, az Ametiszt csoport egy aranyéremmel, és a fantasztikus 
Budapest Kupával térhetett haza. A Moderntánc Kupasorozat második 
fordulójában a Csillag csoport első helyezést, a Deziré versenycsoport 
kendős, modern táncával szintén arany kupát hozott haza. A Smaragd 
csoport bronzérmes lett, az Angels csoport pedig a dobogó első helyére 
állhatott fel. Április közepén újra ellátogattunk Zuglóba a Zugló Kupá-
ra mindhárom versenycsoporttal, ekkor öt táncunkkal dobogós helyet ér-
tünk el. A zsűrinek annyira tetszettek a koreográfiák, hogy a 2010-2011. 
évi Zugló Kupa, Országos Amatőr Táncversenyen  az Ametiszt csoport 
Elsiratlak gyönyörű szerelem… című modern koreográfiájának ítélte a leg-

jobb koreográfia díjat, így János Rita tanárnő átvehette a legjobb koreog-
ráfusnak járó kupát. 
A májusi hónap is nagyon szép eredményeket hozott. Versenycsoportja-
ink már negyedszer indultak a Kispesti Modern Táncfesztiválon. A legna-
gyobb örömöt a Deziré csoport produkciójának értékelése jelentette: a lá-
nyok arany minősítést kaptak a Színek szárnyán című modern táncukra. 
Taroltak lányaink a Petőfi Csarnokban is! A zuglói művészeti iskola cso-
portjait is megelőzték, mivel a Csillag csoport a korosztályukban meg-
szerezte az első és a második helyet. A Deziré csoport szintén felállhatott 
a dobogó legfelső és második fokára, az Ametiszt csoport első, valamint 
harmadik helyezést ért el. A díjakat Zugló polgármestere adta át a ver-
senyzőknek, dicsérő szavak kíséretében. Az év utolsó versenyén, a Mo-
derntánc Kupasorozat kupadöntőjén a Deziré és a Smaragd csoport el-
hozta az aranykupát, a Deziré csoport egy különlegesen szép üveg kupát 
kapott.
 Az idei év nagyon sikeres és eredményes volt a Mirabell Táncklub növen-
dékeinek, versenycsoportjainak és az iskola vezetőjének, János Rita tanár-
nőnek! Szeretnénk, ha minél többen tudnának arról, hogy ilyen tehetséges 
és ügyes lányok élnek Üllőn.

Mirabell Táncklub

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

Mirabell sikerek

1. Menőke Budárúl Bécsbe

Menj el, menj el szegény magyar! a kétség partjára,
Tekints az ingadozó reménység pólcára,
S te aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajúlt testvéridtűl csinált áll-utakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Ott bontsák ki takaró-fedelit szemednek,
Ahol egy irtóztató méllység, reményednek
Alá van ásva, s nevet a kegyetlen here,
Mint zuhog a méllységben a kétség tengere.

Szakadoznak a partok, az oszlopok dűlnek,
A nem rég meleg vérrel buzgó szivek hűlnek.
Minát ásott alája s kemény tüzet vetett
A köz-jó bástyájának a maga szeretet.

A viz-ész négy nagy folyó-vizet megrekesztett,
Békozó lánc keríti a kettős keresztet.
Nyög ama Szent Szűzanya, és gyászba öltözött,
Csak alig csillog a sok kis csillagok között.

Te csak menj, nem újjak már a terh-viselések,
Engedj a végzéseknek, ha ugyan végzések;
Csak nyögj, és ha az egek segédedre jőnek
Ne virtusidnak köszönd, hanem az időnek.

Menj, add egy olyan kézbe szabadságod fékit,
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,
Hogy meg érezd, amit még sokan nem éreznek:
A szabadság s a rabság, miben különböznek!

népköltészet

„Hagyomány az élet tudása”

Városunk hírét-nevét messze vitte a Magyar 
Módi Sokadalom, az Üllő Dóra majorban meg-
rendezett Pest Megyei Szala, Üllő Vezér Nap, 
Karikásostor Fesztivál 2011. július 9-10-én.

Az eseményt támogatta Üllő Város Önkormányzata. 
Köszönet a szervezőknek áldozatos munkájukért.

Kondás Imre
OKSB elnök
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2011. június 24-25-én került megrendezésre az V. Üllő - Dóra ma-
jori Tűzoltó Viadal és Hevesi Antal Emlékverseny az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület és Monor Város Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltósága közös szervezésében. A nagyszabású rendezvényt 
komoly előkészületek előzték meg, hiszen egyesületünk tagsága 
már februárban megkezdte a viadal szervezésével kapcsolatos elő-
munkálatokat.
A viadal különleges helyet foglal el a hazai tűzoltó versenyek kö-
zött, hiszen itt egyszerre mérhetik össze tudásukat a hivatásos 
önkormányzati, létesítményi, köztestületi és az önkéntes tűzoltó 
csapatok.
Országos rendezvényünk abból a szempontból is egyedülálló, 
hogy nincs még egy olyan verseny, melyet egy önkéntes és egy hi-
vatásos tűzoltóság szervez. Ezért is állíthatom, hogy Üllő hírnevét 
öregbíti, hiszen mindenki városunk nevéhez köti ezt a magas ran-
gú rendezvényt. Bátran állíthatom, hogy nincs hazánkban olyan 
tűzoltó, aki ne hallott volna az Üllői Tűzoltó Viadalról.
A viadal megrendezéséhez anyagi támogatást sem a központi, 
sem más költségvetésből nem kértünk és nem is kaptunk, kizáró-
lag támogatók segítségével valósult meg.  Fontosnak tartom meg-
említeni, hogy a viadal lebonyolítását elősegítette városunk veze-
tése, a polgármester asszonytól és a képviselőktől kapott erkölcsi 
és anyagi támogatás, melyet ezúton is köszönünk!
Egyesületünk tagsága ismét bebizonyította rátermettségét, hiszen 
hosszú hónapokon keresztül saját szabadidejét feláldozván járul-
tak hozzá munkájukkal a rendezvény szervezéséhez, sikeres le-
bonyolításához, és az utómunkálatokhoz.
A tűzoltó társadalomban jelentős szereppel bír kétnapos rendez-
vényünk, hiszen a tűzoltók az ország különböző pontjairól érkez-
nek, jókat beszélgethetnek egymással, új barátságok köttetnek. 
Az idei tűzoltóviadalon összesen 22 csapat vett részt, változó lét-
számmal, hiszen volt aki 7 fővel, volt aki 30 fővel érkezett.
A Viadal első napján, pénteken, a rendezvényen részt vevő tűz-
oltóautók egyesületünk szertára előtt gyülekeztek, hogy hosszú 
kígyózó sorrá alakulva látványos és hangos felvonulással Váro-
sunkból a Dóra majorba érkezzenek. 
Az eligazítást és a sorsolást követően az esti jó hangulatról a 
Flórián Band és a Tüz’s Víz zenekar gondoskodott. A tombolát 
a helyi vállalkozók felajánlásaiból sikerült megrendeznünk. Kö-
szönjük a felajánlásokat! A hajnalig tartó mulatozást nem volt idő 
kipihenni, a korai ébredés után a pályabejárás, a megnyitó, majd a 
csapatok megmérettetése következett. A versenyzőknek életszerű 
pályán kellett keresztül haladni, az akadályok leküzdésével olyan 
feladatokat oldottak meg, mellyel mindennapos munkájuk során 
találkoznak.

Hevesi Antal Emlékverseny 
Ezen a napon a tűzoltó szakma magas 
rangban képviseltette magát.
A versenyző csapatok közül senki sem tért 
haza üres kézzel, hiszen a díjátadás során 
a támogatók különdíjainak átadása hosszú 
perceket vett igénybe, és különös gondot 
fordított az elnökség arra, hogy ne csak az 
I-III. helyezést elért csapatok bővelkedje-
nek tárgyjutalmakban.
A kecskeméti csapat idén is mindent meg-
tett annak érdekében, hogy veretlenségét 
fenntartsa, így negyedik alkalommal si-
került elnyernie a vándordíjat, az értékes 
tárgyjutalmakkal együtt. 

I. helyezett: Kecskemét HÖT
II. helyezett: Szentes HÖT

III. helyzett: „Nyócker” Józsefváros csapata.

A viadalon résztvevő csapatok és kísérőik száma 300 fő volt, de 
rajtuk kívül közel 
1300 látogató tisz-
telte meg rendez-
vényünket. Színes 
programok várták a 
rendezvényre látoga-
tókat, a gyermekek 
részére kézműves sá-
tor volt felállítva az 
Üllői Mecénás Klub 
közreműködésével, 
szakmai bemutató 
(BM HEROS tűzol-

tó gépjárműve) és repülő modell bemutató volt látható.
A bátrabbak összemérhették tudásukat kocsi-fecskendő – és kis-
motorfecskendő szerelésében, tömlőhúzó és csizmadobó verseny-
ben, valamint sétakocsikázási lehetőség tette színesebbé viadalun-
kat. A kétnapos rendezvény szombaton késő délután ért véget.

Pásztor Zoltán
elnök

Eredmények

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu 7

Idén, az újonnan alakuló Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 
kezdeményezésében ismét megemlékeztünk városunk névadójáról. 

Üllő vezér napjára 2011-ben

Vajon kell még egy alkalom az ünnepre, az emlékezésre? Miért is 
vagyunk mi most  itt együtt? Több ok miatt is. Az első, hogy ül-
lőiek vagyunk. A történettudománytól elfogadott, hogy Üllő vezér 
egyik szállásterülete itt volt, városunk 
az ő nevét őrzi. Üllő vezér Árpád feje-
delem egyik fia volt, aki a hagyomány 
szerint a pozsonyi csatával jelzett 
hadműveletek során halt hősi halált, 
testvérével és a fejedelemmel együtt. 
A második ok, amiért most mi itt 
vagyunk, hogy néhány évvel ezelőtt, 
néhány lelkes ember, „kulturálisan 
kreatív’, vagy a szebb jövőjű Magya-
rok Szövetségének tagjai, hagyomány-
őrző egyesület alapítók,  fellelte ezt a 
hagyományt, és teremtett egy másikat, 
hogy immár többedszerre itt vagyunk 
Üllő vezér Napján, hogy felébresszük 
alvó nemzeti lelkünket, ahogy a költő 
írta. Ez a néhány lelkes ember, tehát 
múltat teremtett, és jövőt alakított. 
Hagyományt. Ha jobban meg akarunk 
érteni egy szót, egy kifejezést, akkor 
érdemes a máig felülmúlhatatlan Czu-
czor-Fogarasi féle Magyar nyelv szótárhoz fordulni. A 19. század 
második felében jelent meg a mű, azóta bánnak vele méltatla-
nul. Ebben olvasható: HAGYOMÁNY, Birtok, vagyon, jószág, 
mely valakinek halála után hátramarad, hagyaték. HAGYATÉK, 
Maradék, ami valamely elköltött, elhasznált tömegből, egészből 
megmarad. Ételhagyaték. Mi mondhatnánk élethagyatéknak is. 
A szótár szerint a HAGY önálló szógyök, haladást, távolodást, 
továbbá: hatalmat fejez ki. Ez a harmadik ok, amiért évről évre 
itt vagyunk. Ez alapozhatja meg az egészséges nemzettudatot. 
Ugyanis egyetlen közösség sem létezhet vállalható múlttudat 
nélkül, mert ez az, ami a közösséget összetartja, és a jövőre fel-
készíti. Ez az élethagyaték a birtoka, a vagyona, a jószága, a ha-
talma a nemzetnek nevezett közösségnek. A negyedik indok az, 
hogy szerte a Kárpát-hazában megemlékezünk a pozsonyi csatá-
ról. Emléknapja július  4. és 5. Jelentősége Nándorfehérvárnál is 
nagyobb. A Magyar Haza megteremtése itt fejeződött be, kitolva 
határait nyugat felé, kiterjesztve az egész Kárpát-medencére. El 
kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a csatáról nem esik szó a magyar 
történettudományban, hadtudományban. Komoly szakirodalma 
van már a l9. századtól. Az tény, hogy a hivatalos történelem-

oktatás nem helyez rá hangsúlyt. 907-ben háború indult a nem-
zet ellen. A Nyugat példátlan katonai erővel indult meg, hogy a 
magyarok „kiirtassanak”, hogy az „új hunokat” leigázzák. Tudni 
kell, hogy az akkoriban szemlélődő szerzetes azt írja rólunk, hogy 
jönnek az avarok, akiket most magyaroknak nevezünk, de egyéb-

ként a hunok leszármazottai. 907-ben te-
hát háború indult a nemzet ellen. Árpád 
fejedelem az európai seregek központosí-
tott erejének támadásával szemben megóv-
ta népét a pusztítástól és legyőzte Európa 
egyesült seregeit. Mondhatnánk az akkori 
EU büntető seregét, és a hadsereg veresé-
ge teljes volt, De nagy áldozatot adtunk 
ezért! Árpád volt az áldozat, mert belehalt 
ő és két fia is ebben a Magyar Hazát meg-
alapító véres küzdelemben kapott sebeibe. 
Az ötödik magyarázat a megemlékezésre 
politikai.  Tudni kellene, hogy létezik kon-
zervatív politikai filozófia is. Ez azt vallja, 
hogy a politika a tradíciók folytatása, az 
elsajátított hagyomány „megszólaltatása”: 
értelmezés, választás, döntés. Megfordítva 
is igaz, a tradíciók folytatása politika. A 
múltat politikailag olvassuk, és az értelme-
zett múlt része a politikai jelennek. A ha-
gyomány elsődleges jelentése a velünk élő 

múlt, mármint saját múltunk jelene. E szerint az elmélet szerint 
„» a múlt «… »a jelen« valamilyen olvasata” Az emberek a múltról 
mindig is a jelen problémái alapján gondolkodnak. A jelenről a 
múlt alapján gondolkodunk, a múltértelmezést pedig a jelen prob-
lémái alakítják. A politikailag cselekvő múltat és múltértelmezést 
választ magának. 907-ben háború zajlott a nemzet ellen. Árpád 
fejedelem magát feláldozva meg tudta védeni nemzetét. Ezt a 
tradíciót folytatta gróf Batthyány Lajos, gróf Teleki Pál, Bárdos-
sy László, Nagy Imre és társaik. Az ő áldozatuk már nem tudta 
megakadályozni annak a helyzetnek a létrejöttét, amit 1943-ban 
a nemzeti radikalizmus nagy megfogalmazója Németh László így 
érzékeltetett: „Bennszülött”-té süllyedt ez a nagy középkori nem-
zet tulajdon országában. Állami életét idegenek vezetik; ha van-
nak is véréből való nagyjai, azok csak maharadzsák; gazdaságilag 
kizsákmányolják; idegen civilizációk selejtje ellen nincs védelme; 
erkölcsében és testében nyomorodóban van. Most 2011 van, és 
háború zajlik a nemzet ellen. Ez a hatodik ok, ami miatt ma itt 
kell lennünk, hogy elsajátítsuk és életben tartsuk hagyományain-
kat.”A hetedik te magad légy!” Emlékezzünk tehát Üllő vezérre 
és a többiekre!

Kondás Imre

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)

augusztus 30.: 18.00 - 20.00, szeptember 27.: 18.00 - 20.00,
október 25.: 18.00 - 20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

augusztus 08.:10.00 - 12.00, szeptember 05.: 
10.00 - 12.00, Október 3.: 10.00 12.00



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

R e n D ő R s é g I  H í R e K
aktuális bűnmegelőzési tanácsok

A legtöbb embernek a szabadidő kikap-
csolódást és szórakozást jelent, s talán épp 
olyan fontos, mint máskor, hogy a bűnö-
zök, ne tudják megkeseríteni a jól meg-
érdemelt pihenést. Kérem, fogadjon meg 
néhány jó tanácsot, hogy pihenése, szabad-
sága zavartalan legyen.

Gyakran előfordul, hogy többszázezer fo-
rintnyi értéket (kamerát, fényképezőgépet, 
pénzt, ékszert, bankkártyát, iratokat, la-
kás-, kocsi kulcsot) hagynak szanaszét (víz-
parton, strandon, törölközővel letakarva). 
Az elveszett, vagy ellopott dolgok pótlása 
sokszor nem is olyan egyszerű, arról nem 
is beszélve mennyi pénzbe, utánjárásba és 
nem utolsó sorban idegeskedésbe kerül. 

Sportoláshoz, különböző szabadtéri, vagy 
zárt rendezvényekre, vízpartra, strandra 
csak azt vigye magával, amire ténylegesen, 
valójában szüksége van. 
Ha nem tud lemondani, vagy szüksége van 
értékeire (bankkártya, ékszer, némi kész-
pénz, iratok, lakás-, kocsi kulcs) ne hagy-
ja őrizetlenül, vigyázzanak rá felváltva, 
vagy tegye be értékmegőrzőbe, vagy zárható 
szekrénybe. A strandoláshoz nincs szüksé-
günk, feltűnő, értékes vagyontárgyainkra, 
különösen ékszereinket hagyjuk otthon. 
Beszerezhető olyan pénztárca, ami vízál-
ló, és amiben a strandon szükséges pénzt 
magunkkal tudjuk vinni akár a vízbe is. 
Bankkártyát soha ne tárolja együtt a PIN 
kódjával. A kocsiba ne tárolja értékeit, ira-
tait, csomagtartó sem trezor, a bűnelköve-
tők kifigyelhetik, hova „rejti” el értékeit! 
A gépkocsiját zárja be kellő módon, oldal-
ablakokat, tetőablakokat se hagyja nyitva. 
A legkisebb rés is elősegíti a tolvajokat a 
gépkocsi feltöréséhez.

Beszéljen gyermekeivel, hogy ők is tartsák 
be a biztonsági szabályokat, legyenek min-
dig szem előtt, még az idősebb korosztály is! 
A kisebbek biztonsága érdekében lehetőség 
a névvel, telefonszámmal ellátott karszalag, 
használják.

Ki ne szeretne utazni, világot látni? Foko-
zott figyelmet és körültekintést igényel az 

utazásunk megszervezése, néhány ezzel 
kapcsolatos útmutatás: Leinformálható, is-
mert, nagy utazási irodát válaszon, ha min-
denképpen szervezett úton szeretne részt 
venni. Mindig rendelkezzen a megfelelő 
biztosításokkal, nehogy külföldön rekedjen! 
Ne kísérletezzen illegális valutaváltókkal, 
nem érdemes kockáztatni. A legjobban ak-
kor jár el egy európai utazás alkalmával, 
ha az egészségkártyát és az utasbiztosítást is 
párhuzamosan alkalmazza.

Hosszabb időre hagyott ház, vagy lakás 
nagy csáberő egy betörőnek érdemes ügyel-
ni a biztonságra. Ügyeljünk arra, hogy az 
udvaron ne legyen elől hagyva szerszám, nö-
vényei gondozottak legyenek, a melléképüle-
tet zárja.
Elinduláskor nyílászárakat (ajtót, ablakot) 
zárja be, alkalmazzon időzített kapcsolókat, 
kapcsolja ki a csengőt, mondja le az újsá-
got, értékes ékszereit, nagyobb összegű ér-
tékpapírját, kézpénzét helyezze biztonságos 
helyre. Készítsen érték leltárt. Kérje meg 
megbízható szomszédját, vagy rokonát, hogy 
nézzen rá házára, lakására távolléte alatt, 
ők szükség esetén tudják az Ön elérhető-
ségét. Ne verje nagydobra, hogy nyaralni 
megy. Amennyiben lehetősége engedi, al-
kalmazzon jelző-riasztó rendszereket.

Vagyonunk értékeink védelme mellett gon-
doljunk saját magunk és gyermekink testi 
épségének, életének megóvására is a köz-
lekedés és a nyári fürdőzés szabályainak a 
betartásával.

Amennyiben mégis bűncselekmény ál-

dozatává válna, kérjük, azonnal érte-

sítse a rendőrséget az ingyenesen hív-

ható 107-es, illetve 112-es számon!

Jó pihenést, kellemes 
              kikapcsolódást kíván:

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály munkatársai

Tisztelt Lakosok!

Üllő Város képviselő-testülete ismét bizo-
nyította szociális érzékenységét.
Sokan jelezték intézményünknek, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás téríté-
si díja már nagy terhet jelent és az étkezés 
költsége mellett nem tudják vállalni. Kiss-
né Szabó Katalin polgármester asszony 
megértette jelzésünket és javaslatára elő-
terjesztés készült a térítési díjak csökken-
tésére. A képviselő-testület humánus mó-
don felvállalta a díjkülönbözetet, így 2011. 
július 1-től a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtásért 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 nyugdíjmini-
mum 150-300%-a között van, /42.750-
85.500 Ft/, akkor 25 Ft/nap, havi maxi-
mum 775 Ft.

- ha az ellátott jövedelme meghaladja a 
nyugdíjminimum 300%-át /85.500 Ft/, ak-
kor 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 szociális rászorultság 
feltétele,

- ha egyedül élő 65 év feletti a személy, 
- vagy egyedül élő súlyosan fogyatékos il-
letve pszichiátriai beteg személy,
- vagy kétszemélyes háztartásban élő 65 
év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás folyama-
tos biztosítását.
Kérjük, jelezze igényét és otthonában fel-
keressük a részletek megbeszélése miatt!

Humán Szolgáltató Központ 
2225 Üllő, Ócsai út 8.
Tel: +36(29) 320-023



9

Ö n K o R M Á n y z a t I  H í R e K
tisztelt szülők és gyerekek!

Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Sportcsarnok melletti ingatlanok tulajdonosai már több alkalommal fordultak panasszal az Önkor-
mányzathoz azért, mert az iskola területén iskolai időn kívül, felügyelet nélkül a gyerekek gyakran fociznak este és zajonganak. A szomszédba 
átrúgott labdák miatt átmásznak a gyerekek a kerítéseken, azokat tönkre teszik, károkat okoznak és megsértik az ingatlanok határát. 

Tisztelt Szülők!

Megkérem Önöket, hívják fel gyerekeik figyelmét, hogy az iskola udvarára tanítási időn kívül, felügyelet nélkül nem szabad belépni, 
főleg nem a kerítések átmászásával. Felkérjük a Polgárőrséget fokozottan ellenőrizze az iskolaudvart, és figyelje a fiatalok ott tartóz-
kodását, előzze meg az esetleges károkozásukat. Bízom a Szülők belátásában, segítő együttműködésében, vigyázzunk gyerekeink biz-
tonságára, és mások tulajdonára!

Kissné Szabó Katalin - polgármester

Üllő városában a mart aszfaltos utak vannak a legrosszabb álla-
potban.  Évekkel ezelőtt viszonylag sok ilyen út épült, és a rendsze-
res karbantartás hiánya miatt ezek szinte teljesen elhasználódtak.  
A képviselő-testület még a tavalyi évben - a Hivatal közreműködé-
sével - megvizsgálta az erre fordítható pénzügyi források lehető-
ségét, melynek következményeként úgy döntött, hogy mintegy 30 
millió forintot átcsoportosít útjavítási célokra.
Az elmúlt év szeptemberében a közbeszerzési eljárást követően, 
a kivitelezést végző vállalkozóval a szerződést az Önkormányzat 
megkötötte. A vállalkozó megkezdte a kijelölt 26 utca - mintegy 
32 ezer m2 - útfelületének javítását. A munkálatok során használt 
technológia megköveteli a 20-22 Co hőmérsékletet, ill. a száraz 
időjárást, ezért az elmúlt év végén - a korán beköszöntött rossz 
idő miatt - az útjavítási munkálatok első ütemét lehetett csak el-
végezni, amely az útalap előkészítéséből állt. Az idén folytatódik 
a mart aszfaltos utak javításának második üteme, és várhatóan 
augusztus végéig be is fejeződik. A javítási technológia szerint az 
igen rossz állapotban lévő mart aszfaltos utak felületét gréderrel 
profilozzák, tömörítik, majd az így stabilizált útfelületet kőanyag  
pótlásával együtt bitumenes felületi emulzióval zárják le. Ezzel a 
technológiával el lehet érni, hogy folyamatos karbantartás és víz-
elvezetés mellett egy stabil útfelület alakuljon ki. A munkálatok 
során az út mellett lévő szikkasztóárkokat kitisztítják, ahol nincs, 
ott a lakó beleegyezésével profilkanállal kialakítják az árkot.
A 26 utca lakóit a Hivatal kiértesítette, továbbá az érintett terület 
önkormányzati képviselője, a Városfejlesztési Bizottság tagjával 
együtt a munkák megkezdése előtt tájékoztatót tartottak az ott élő 
lakosok részére. Az útjavítások műszaki ellenőrzésére és felügye-
letére a képviselő-testület a nagy gyakorlattal rendelkező Vaszari 
Imrét, a Közútkezelő vezetőjét bízza meg. Vaszari Imre személye 
garanciát jelent az utak szakszerű javítására.
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az önkormányzat rövi-
desen befejezi 26 utca javítását, és így az utóbbi időszakban elké-
szült aszfaltos utakkal együtt városunkban az utcák nagy többsége 
biztonságosan járható lesz.

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Folytatódnak az útjavítások Védekezzünk a parlagfű 
elterjedése ellen

Hazánkban közel 3 millió aller-
giás megbetegedésben szenve-
dő embertársunknak a parlagfű 
(ambrosia artemisiifolia) okoz-
za a legerőteljesebb tüneteket. 
A parlagfű egyéves, magról kelő 
szélporozta terebélyes gyomnö-
vény, melynek magvai a talajban 
20-30 évig is megőrzi csírázóké-
pességüket. Egy átlagos méretű 
növény 3-4000 db magot is ter-
mel, de szélsőséges esetben meg-
közelítheti az 50 000 darabot is. 

A növényvédelemről szóló rendeletek értelmében a földfelhaszná-
ló köteles az adott év júniusáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki az 
előírt védekezési kötelezettségét elmulasztja, növényvédelmi bír-
ságot kell kiszabni és közérdekű védekezést elrendelni, - akár kul-
túrnövényben is – melynek költségei a földfelhasználót terhelik. 
A kultúrában okozott károkért kártalanítási igényt nem lehet be-
nyújtani. A veszélyes gyomnövény terjedésének megakadályozása 
országos léptékű összefogást igényel, melyben az Ön segítségére 
is számítunk, az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jo-
gok érvényesülése érdekében.
Kérjük a Tisztelt Termőföld Tulajdonosokat és használókat, hogy 
folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű elleni mechanikus, vagy 
vegyszeres védekezés végrehajtásáról, jogkövető magatartásukkal 
segítsék a parlagfű-mentesítési program megvalósításának sikeres-
ségét. A törvényi előírásokról tájékoztassák ismerőseiket és a ta-
pasztalt parlagfű fertőzöttségről tett bejelentéseikkel támogassák 
a földhivatalok felderítési tevékenységét.

A parlagfűmentes Magyarország közös érdekünk!

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
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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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Szabadidőparkok fejlesztése

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

Fazekas Violetta, az ESZIB elnöke, valamint Kondás Imre, OKSB elnök 
kezdeményezésére a szakbizottságok megvizsgálták az Üllő Város terüle-
tén lévő szabadidőparkok funkcióinak bővítési lehetőségét.
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 03. 21- i ülésén 
- többek között -  határozott arról, hogy az alábbi helyeken és formában 
mozgás- és sport igényeket kielégítő szabadidős létesítményeket kíván 
létesíteni a 13-17 éves korosztály részére:

Agyagos és Sport tér:
 
Kézilabda méretű füves futballpálya, betonozott kosárlabdapálya 1 pa-
lánkkal és egy kültéri ping-pong asztal. A képviselő-testület a pályák és 
sporteszközök költségét - mintegy 5 millió Ft-ot - betervezte a 2011. évi 
költségvetésbe.
Az erre a célra meghirdetett közbeszerzési pályázaton a kivitelezés jogát 
két helyi vállalkozó kapta meg: 
- a földmunkát az ÉP-GÉP Kft. végzi, 
- a pályák tartozékainak szállítása és telepítése /kapu, labdavédő háló, 
ping-pong asztal/ Dienes András, az Üllő Városüzemeltető Kft. ügyveze-
tőjének irányításával történik.

A munkálatok július elején megkezdődtek, melynek keretén belül egy-egy 
20x40 m-es kiemelt, szegéllyel ellátott füves focipálya került kialakításra, 
továbbá egy-egy 10x10 m-es kiemelt beton aljzatú kosárlabda pálya is 
helyet kap 1 kosár palánkkal. A pályák tartozéka 2-2 db rozsdamentes 
focikapu, 6 m magas rozsdamentes tartóoszlopokon lévő labdavédő há-
lóval. 
Mindkét helyen telepítésre került egy-egy kültéri ping-pong asztal is.
Az építési munkák koordinálását, és ellenőrzését 3 fő /VKB tag/ végzi, 
a folyamatos napi irányításban, ellenőrzésben pedig Szendrey Elek kép-
viselő úr működik közre.
A szabadidőparkokban a pályák kialakításával, a sporteszközök telepí-
tésével, a meglévő - kisgyermekek részére épült - játszótér mellett lehe-
tőségük lesz a fiataloknak a kulturált mozgásigényes szórakozásra, idő-
töltésre.
 

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Intéző bizottság elnöke:
Bácskai József Üllő, Kistemető u. 66.

Mobil: 06/20 978 3972

Intéző bizottság tagja:
Fodorné Nagy Katalin Üllő, Kutasi Gy. u. 15.

Mobil: 06/30 443 9591

Jászter Zoltán Üllő, Papp László u. 18.
Mobil: 06/20 547 7277

Küldöttek:
Antal Gáborné Üllő, Dóra S. krt. 40.

Mobil: 06/70 279 9091

Bácskai Józsefné Üllő, Kistemető u. 66.
Mobil: 06/20 298 0077

Fodor Imre Üllő, Kutasi Gy. u. 15.
Mobil: 06/30 640 9171

Ellenőrző bizottság elnöke:
Németh Árpád Üllő, Kocsis S. u. 7.

Mobil: 06/20 219 4938

Ellenőrző bizottság tagja:
Hajnaly Antal Zoltánné Üllő, Lóránt Gy. u. 23.

Mobil: 06/70 533 49 78

Nagy Károly Üllő, Dóra S. u. 11.
Mobil: 06/30 412 9374

Az Üllői Sportliget Lakópark 
Viziközmű Társulatának

vezető tisztségviselői

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 

az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 

osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Augusztus 1-7-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Augusztus 8-14-ig: Csillag Patika

Augusztus 15-28-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Augusztus 29-Szeptember 4-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Köszönjük mindazoknak, akik Molnár Ferencné, született Klamár Margit 
temetésére eljöttek és utolsó útjára elkísérték. 

Külön megköszönjük az  ALFA-W.I.C. 95 Kft. dolgozóinak 
a kegyeletteljes tevékenységét. 

A gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak a kedves ismerősöknek, 
akik drága férjem, SZALAI ZSIGMOND temetésén részt vettek, sírjára koszo-

rút, virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család 

Köszönetemet szeretném kifejezni a húgom, Vasadi Ilona temetésének le-
bonyolításáért az ALFA-W.I.C.95 Gamma Kft. vezetőinek és kollégáinak. Ez 
a hozzáállás nagyon hiányzott az üllői lakosságnak, amely sokunkat érint a 

jelenben és a jövőben is.

Tisztelettel: Balázs Sándorné
Vasadi József

Köszönetnyilvánítás
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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

Elfogadásra került

• az Üllő Városfejlesztő Kft. 2010. évre vo-
natkozó pénzügyi beszámolója
• a Humán Szolgáltató Központ Szociális 
Szakmai Programja
• a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény módosított Pedagó-
giai Programja és Helyi tanterve   

Döntés született

• a 2011-es útkarbantartási feladatokra 
nemzeti rezsim szerinti általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 

• a Szabadidőpark létesítésére kiírt köz-
beszerzési eljárás eredményéről, melynek 
alapján a Képviselő-testület a sportléte-
sítményekhez szükséges sporteszközök 
beszerzésére, szállítására, telepítésére vo-
natkozóan a Üllő Városüzemeltető és Kör-
nyezetvédelmi Kft.-t, a sportlétesítmények-
hez szükséges földmunkák tekintetében az 
ÉP-GÉP 2002 Közmű és Útépítő Kft.-t hir-
dette ki nyertesnek.     

• a 26 utca útkarbantartásával kapcsolatos 
pótmunkákra  kiírt közbeszerzési eljárás 
nyerteséről. (Hidrográd Víz- és Közműépí-
tő Kft.-t) és a műszaki ellenőr  Vaszari Imre 
– megbízásáról. 

• az Orvosi rendelő későbbi akadálymen-
tesítésének megvalósítása céljából tanul-
mányterv elkészítéséről

• a Templom téri buszmegállóban találha-
tó 10 m2 területű, nem lakás céljára szolgá-

ló helyiség kereskedelmi célú hasznosítása 
érdekében pályázat kiírásáról. 

• a 2011. évi lakossági járdaépítésre be-
nyújtott pályázatok  elbírálásáról

• a 2011. III. negyedévi Képviselő-testületi 
ülések időpontjáról az alábbiak szerint: 
• 2011. augusztus 11.
• 2011. szeptember 15.

 A Képviselő-testület 

• a Petőfi utcai gépjármű lehajtó megvaló-
sításához szükséges forrásokat átgondolva  
úgy döntött, hogy jelen pillanatban nem 
tudja vállalni a tervezési illetve kivitelezési 
költségeket
• az Ócsai és a Pesti úti gyalogátkelőhelyek 
létesítésével kapcsolatosan – miután a  be-
nyújtott pályázaton sajnos nem nyertünk – 
úgy döntött, hogy  - saját forrás hiányában 
- nem tudja felvállalni azok megvalósítását, 
mivel a Településközpont beruházásához a 
források összpontosítására van szükség

• módosította a 2011. évi költségvetési 
rendeletét, melyben a településközpont fej-
lesztésével kapcsolatos költségek beépítése 
valamint a fejlesztés következő évekre vo-
natkozó kihatásainak bemutatása (gördülő 
tervezés) szerepelt, valamint a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások-
ról,  valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletet.

Összeállította:
Almási Adrienn

Üllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2011. június 23-i ülésén, a 

következő közérdeklődésre 
számot tartó döntéseket hozta:

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)
(hétfő - kedd): augusztus 22-23., szeptember 19-20., október 17-18., 

 ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)
(péntek): augusztus 5., augusztus 19., szeptember 2.

szeptember 16., szeptember 30., október 14., október 28., 

A begyűjtés napjai 2011-ben:
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Jó idő, jó emberek és jó hangulat jellemezte az I. HAVER Focikupát!
10 csapat küzdött a kupáért június 12-én. 85 sportember rúgta a labdát a kupa keretén belül. 
Pazar meccsek, saját készítésű, illetve erre az alkalomra készíttetett mezek tették még hangula-
tosabbá a rendezvényt. Az ebédet, ami gulyásleves volt, Nagyné Kékedi Ibolya főzte.
Az Üllői DSE U7-U9-U11-es korosztályú gyermekei délben egy órán keresztül birtokba vették 
a pályákat, Kovács Imre (Kokó) és Horváth György edzők vezetésével bemutatták tudásukat 
a kupa résztvevőinek és őket elkísérő szülőknek. Nem is maradt el a jutalmuk, mindegyikőjük 
kapott egy érmet a szervezőktől, aminek a srácok-lányok nagyon örültek.
A felnőttek az ebéd után folytatták a bőr kergetését, aminek a végén a jó napot kifogó Grandes 
Chicos csapata győzedelmeskedett a Mátyás Pince és a Csepeli Vasököl csapatai előtt. 
További helyezések: 4. Genesis, 5. Bárszalonna, 6. Inflazio, 7. Harcos Csütörtök, 8. Resztli, 9. 
Hercules, 10. Felső Balett FC. 
A díjazottak lettek: Gólkirály: Dányi Róbert, Legjobb kapus: Spenger Szabolcs, Legjobb játé-
kos: Richtárik Roland és kapus különdíjat kapott Szűcs Balázs. A hetes rúgó versenyt Brankó 
Perics nyerte. 
Az ajándéktárgyakat Tóthné Kostyalik Tímea készítette el. A WWW.HAVERKUPA.FW.HU 
honlapon lehet megtekinteni az Üllői Fotóklubból Gara György által készített fotókat.
A terveim szerint augusztus 13-án megismételjük a rendezvényt, újra készülhetnek a csapatok, 
újra jöhetnek a HAVEROK!

Tóth Péter, szervező

I. HaVeR Focikupa 

NB III-ban az üllői labdarúgó csapat 

a sportcsarnok 
augusztusi programja

Futsal edzőmecs
augusztus 8-án 19:00 
Üllő Fc Cső---Monor

augusztus 22-én 19:00 
Üllő Fc Cső---Gödöllő

NBI-es férfi Futsal bajnokság 
augusztus 26-án, 
vagy 29-én indul

Szeptember 16-án indul 
a Városi Terembajnokság

Szeptember 17-18-án 
9:00-17:00 ig 

Teakwando bajnokság

Mint olvasóink már olvashatták e lapok 
hasábjain az üllői nagypályás labdarúgó-
csapat fennállásának legnagyobb sikerét el-
érve megnyerte az elmúlt szezonban a Pest 
megye I. osztályú bajnokságát! Harminc 
meccsből mindössze egyetlen vereséggel 
és 24 pontos előnnyel.
Ennek apropóján beszélgettünk Sallai 
Ákos technikai vezetővel, Peller Gábor 

edzővel és Fülöp Istvánnal. Ők elmondták, hogy az év elején a  
4.-5. helyet célozták meg, de mivel egyre-másra győztesen hagyták 
el a pályát, megjött az étvágy.  A 3. fordulóbeli vereség után 27 
zsinórban lejátszott mérkőzés alatt sem találtak legyőzőre!

Ez a parádés eredménysor csakis bajnoki címet eredményezhe-
tett. Ezt a fantasztikus teljesítményt új edzővel, megújult szemlé-
lettel, sikerre éhes labdarúgókkal tudták elérni. 

Peller Gábor edző elmondta, hogy a magasabb osztályban öt mi-
nőségi futballistával indulnak. Céljuk a biztos bennmaradás (Re-
méljük, azért megint éhesek lesznek!). Újult erővel, családias, de 
ütőképes csapattal kezdik a szezont. Sikerült hazacsábítani 4 üllői 
játékost is! A már leigazolt üllői tagok: Magyar Tamás, Benkó Pé-
ter, Huhoczki László és Csáki Norbert. Már lezajlott az NB III-as 
csoportbeosztás is. Az egyesület az Alföld csoportba került. Ez a 
siker egyben nagy gondot is rakott a vezetőség vállára. Sallai Ákos 
elmondta, hogy a magasabb osztály jóval nagyobb költségekkel 

jár, aminek eddig még nincs meg a teljes fedezete.
Az Önkormányzat támogatása a versenyeztetésnek kb. a 70%-át 
fedezi. Nagyon szeretnék, ha Üllő lakosai, vállalkozói is maguké-
nak éreznék a csapatot, és minél többen kilátogatnának a mérkő-
zésekre. Jegyvásárlásukkal is támogatva az egyesületet.
Akciókkal, bérletkiadással, vállalkozók megkeresésével próbálják 
a még lyukas költségvetést befoltozni.
Az őszi hazai mérkőzésekre szóló bérletet a meccsek napján a 
pénztárban, elővételben pedig Sallai Ákostól (+36/70- 386-30-84) 
lehet megvásárolni. A bérlet ára: 10 000 forint. Kérjük, szurkolja-
nak, jelenlétükkel, hangjukkal bíztassák ezt a fiatal, reményteljes 
csapatot!

Mester Hajnee, Gara György
A sorsolás megtörtént. 
1. forduló: augusztus 21. 17 00: Üllő - Hódmezővásárhely
2. forduló: augusztus 27. 17.00: Kecskemét - Üllő
3. forduló: szeptember 3. 16.30: Üllő - Csepel
4. forduló: szeptember 11. 16.30: Makó - Üllő
Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat!
www.ullose.hu

Peller Gábor, edző

Hajrá Üllő!

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



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 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

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



Üdüljön féláron a horvátországi 

Brac szigetén!

Szeptember 17-től 24-ig 4 fős 
légkondis, amerikai konyhás, wellnes 
részleggel rendelkező tengerparthoz 

közeli apartman kiadó. 
Ár: 100.000 Ft 

Érdeklődni lehet: 06/70 602-34-84






