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Részlet a Polgármester asszony templomi 
köszöntőbeszédéből
A házassági évfordulók is jó alkalmat teremtenek a mai fel-
gyorsult világban egy kis ünneplésre, megállásra, számbavé-
telre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a házas-
párok az együtt töltött szép évekért. Ugyanakkor példával is 
szolgálnak a mai kor embere és nem utolsó sorban a mi kis 
közösségünk számára is. Ezért is határoztuk el, immár 4. alka-
lommal, hogy felkeressük azokat a párokat, akik több évtizede 
mondták ki a boldogító igent. Álljon mindenki előtt példa-
ként az ő hűségük, szeretetük, kitartásuk. MERT ÖNÖK KÖ-
VETENDŐ PÉLDAKÉPEK! A házasság két ember, egy férfi és egy nő 
életre szóló kapcsolata, szövetsége. Mindezt a jegygyürű pecsételi meg. A 
jegygyürű, amelybe láthatatlan betűkkel a következő szavak voltak vésve: 
Egyszer, együtt, mindig. Az Önök esetében ezek a szavak valósággá vál-
tak. Egyszer ígértek egymásnak kölcsönös szeretetet és ezt bölcsen be is 
tartották. Együtt viselték 70, 60, 50, 25 év gondját, baját, terhét. Együtt 
örültek, együtt nevettek. Hosszú vándorlás után most újra itt vannak, mint 
menyasszony és vőlegény. Elgondolkodtak már azon, milyen csodálatos az 
emberi elme? Csak a szépre emlékezik. Ha most megkérdeznénk Önöket, 
biztosan azt mondanák minden nehézség, probléma, gond ellenére, hogy: 
szép volt. Emlékezzenek hát minél több szépre, jóra, mert a szép emlék 
olyan, mint a napfény: jó benne megfürdetni az arcunkat.

Tisztelt ünnepeltek!
Az élet sokszor hoz borús fellegeket, jönnek szomorú napok, betegségek, 
nehézségek, amelyeket elkerülni lehetetlen. De Önök nem estek kétség-
be. A hit, remény, szeretet erősítette kapcsolatukat és adott új szelet az 
újabb nekifutásnak. Kicsit megilletődötten álltunk meg a mindennapok 
rohanó sodrában, hogy tiszteletet adjunk egy eredményes, szép, közös 
életútnak, amelyre visszanézve csak tisztességet, kiegyensúlyozott csa-
ládi életet, becsületes munkát és elismert eredményeket látunk. Mind-
azt, amit csak egy szilárd, boldog családi háttér nyújthat az embernek. 
Most amikor ebből a különleges alkalomból, a szeretet és a hűség e szép 
jubileumának megünneplésére összegyűltünk, úgy vélem, valamennyi-

ünk nevében kívánhatom Önöknek, hogy további jó 
egészségben legyen még sok örömük családjukban, 
gyermekeikben, unokáikban, és legyen részük a kör-
nyezetük, barátaik, munkatársaik szeretetében, tisz-
teletében és megbecsülésében az elkövetkező hosszú 
évek során. 
Ülő Város Önkormányzata és magam nevében szív-
ből gratulálok az ünnepelteknek, kívánom, hogy még 
sokáig éljenek együtt szeretetben és megértésben. 
Isten éltesse Önöket még nagyon sokáig!

Kissné Szabó Katalin
Polgármester

              Vincze József - Stiller Erzsébet (70 éves)
              Nagy János - Csőke Ilona (65 éves)
              Bajkai István - Kismarosi Terézia (60 éves)
              Andacs Zsigmond - Kiss Veronika (60 éves)
              Horváth Árpád - Tóth Sára (50 éves)
              Gombai László - Krizsán Ilona (50 éves)
              Galambos István - Füzeséri Mária (50 éves)
              Subecz József - Hrubos Margit (25 éves)
              Szanka János - Szőke Edit (25 éves)
              Agócs Ferenc - Hevér Éva Sarolta (25 éves)
              Füles József - Kovács Mária (25 éves)

Jubiláló házaspárok  ünnepe
Immár negyedik éve, hogy ünnepi keretek között köszöntjük 
a városunkban élő 25, 50, 60, 65 éves házassági évfordulóju-
kat ünneplő párokat. Külön öröm volt, hogy ez évben a 70-es 
szám is ott lehetett a torta tetején.

2011. évi jubiláló házaspárok:

KÖSZÖNET - Szeretnék köszönetet mondani Polgármester Asszony Katikának és Alpolgármester Úrnak, hogy személyesen megtiszteltek és megható, feled-
hetetlen, örömteli perceket szereztek 65. évi házasságkötésünk alkalmából.

Tisztelettel: Nagy János és Csőke Ilona
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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

DHL Magyarország Kft., GYÁVIV Kft., 

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Junior Vendéglátó Zrt., 

CSIPET Élelmiszer Ipari Kft., Lolly Édességkészítő Kft., Verde Kft., 

Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság

Az évek óta nagy sikerű Magyar Cirkusz és Varieté 

„Mi van a puttonyban....?” 

címmel ez évben is megtartja városunkban 

karácsonyi cirkuszi műsorát 

2011. december 17-én 18,00 órai kezdettel. 
Jegyek elővételben is kaphatók 

a Városi Sportcsarnokban, 

gyermek - 1000 Ft/fő, felnőtt 2000 Ft/fő.

Támogatóink:

December 09.
19:00 óra: vecsési Evangélikus Egyházközösség 
Musicalkoncertje Helyszín: Vecsés, József Attila 
Művelődési Ház

December 16.
19:00 óra: Jazz Bond koncert, a Harmónia Zeneiskola
tanárai közreműködésével. Utána gitárpárbaj.
Helyszín: Közösségi Ház, belépő 500 Ft

December 17.
18:00 óra: Magyar Cirkusz és Varieté 
„Mi van a puttonyban....?” téli gálaműsora 
kerül megrendezésre a Városi Sportcsarnokban

December 19.
17:00 óra: „Mindenki karácsonya” ünnepség

December 21.
17:00 óra: Adventi Hangverseny a Katolikus 
Templomban, a Harmónia Zeneiskola valamint 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárainak 
illetve növendékeinek közreműködésével.

December 24.
15:00 óra: karácsonyi áhítat, gyermekek 
karácsonyi műsorával a Református Templomban
16:00 óra: Evangélikus Egyházközség karácsonyi 
Istentisztelete valamint Úrvacsora osztás 
a Református Templomban

December 25.
10:00 óra: Úrvacsora osztással egybekötött 
Istentisztelet  a Református Templomban
15:00 óra: T csoport céltudatos kereténység 
a Református Templomban
18:00 óra: pásztorjáték, Adventi Hangverseny 
a Katolikus Templomban

December 26.
10:00 óra: Úrvacsora osztással egybekötött 
Istentiszteleteink a Református Templomban 

December 31.
18:00 óra: óévi Istentisztelet a Református 
Templomban

2012. január 1.
10:00 óra: újévi Istentisztelet a Református Templomban 
16:00 óra: – Evangélikus Egyházközség újévi 
Istentisztelete valamint Úrvacsora osztás 
a Református Templomban

A Római Katolikus Templomban advent idején 
minden héten szerdán, csütörtökön, pénteken 

és szombati napokon hajnali 6,00 órakor 
Rorate miséken vehetnek részt a hívők.



Üllő Város Önkormányzatának szervezésében 
és a helyi civil szervezetek összefogásával az idei évben 

is megrendezésre kerül a

„Mindenki Karácsonya”
2011. december 19-én (hétfő) 

17,00 órakor

játékos betlehemi műsorral, forralt borral, 
fahéjas sült almával és vidám ünnepi 
hangulattal várjuk a város lakosságát 

és az érdeklődőket 
a Penny Market parkolója előtti téren 

(rossz idő esetén a Közösségi Házban).

…MERT AJÁNDÉKOZNI 

ÖRÖM!

Kérjük, segítsen, hogy idén is minden üllői kis-
gyermeknek kerüljön ajándék a fa alá!

 
Ha talál olyan játékot, könyvet, apró ajándékot, melyet 
gyermeke vagy unokája már nem használ, kérem, tegye 
egy cipős dobozba, írja rá milyen korú kislánynak vagy 
kisfiúnak szánja és hozza el a „Mindenki karácsonya” 

ünnepén a kijelölt gyűjtőhelyre. Biztosak vagyunk benne, 
hogy ezekkel az apró ajándékokkal nagyon sok örömet 

okozhatunk a rászoruló gyermeknek.

Tegyük boldoggá közösen 
az Ő karácsonyukat is,

MERT AJÁNDÉKOZNI ÖRÖM!

„Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a 

Harmónia Zeneiskola
közös karácsonyi hangversenyére, melyet

2011. december 21-én, szerdán 
17.00-kor tartunk

az üllői Római Katolikus Templomban.

A műsorban közreműködnek:
 az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói, 
a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei.

Áldott, szép ünnepet kívánunk mindenkinek!
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2225 Üllő, pesti út 106. • telefon/Fax: 06/70 701-1177



5

b e s z á m o l ó

5

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kínai Dan Jiang Kou városa Vállal-
kozói Szövetségének meghívására a Pénzügyi Bizottság Elnöké-
vel, Füles József úrral Kínában jártunk. A négy napos ott tartóz-
kodásunk alatt a teljes ellátást a meghívó Szövetség biztosította 
számunkra. Tervezett program szerint tárgyalásokat folytattunk a 
város vezetőivel, melynek eredményeképpen 2011. november 9-én 
együttműködési megállapodást írtunk alá a gazdaság hatékonyab-
bá tétele és fejlesztése, valamint egymás társadalmi és kulturális 
hagyományainak meg-
ismerése érdekében. 
(Az együttműködési 
megállapodás Orszá-
gos Fordítóiroda által 
lefordított és hitelesí-
tett másolata megte-
kinthető Hivatalunk 
Polgármesteri Titkár-
ságán ügyfélfogadási 
időben)
 
Tisztelt Lakosság!

Tekintettel arra, hogy 
a képviselő-testületi 
ülésen képviselői fel-
vetésként elhangzott, 
hogy olyan hírek kel-
tek szárnyra a lakosság körében, miszerint 
több száz kínai családot szándékoznánk 
Üllőn letelepíteni, ezennel megnyugta-
tok mindenkit, hogy a város vezeté-
sének ilyen szándéka és elképzelése 
soha nem volt. A kapcsolatfelvétel 
valódi céljáról az alábbiakban adok 
tájékoztatást.
A kapcsolatfelvétel és a Kínába 
történő kiutazás célja:  
- A Kínai partnerek részéről az 
elmúlt ½ évben 3 küldöttség 
jött Üllőre előzetes tárgya-
lásokat folytatni, Főként a 
Ferihegyi Ipari Parkkal kap-
csolatban.
- Üllő város a kormány és a Pest me-
gyei közgyűlés javaslataival összhangban /kí-
nai várossal testvérvárosi kapcsolat létesítése, kínai 
befektetői tőke bevonása/, civil szervezet és vállalkozók 
bevonásával felvette a kapcsolatot a kínai Dan Jiang Kou 
várossal, majd a megfelelő egyeztetések után szerződést 
kötött a két város. „Az ország minden önkormányzata, 
polgármestere kapott a megyei közgyűlési elnökök /
kormány/ részéről a kínai városokkal történő együtt-
működés kialakítására vonatkozó levelet”. 
- A kínai Dan Jiang Kou város részéről az együttmű-
ködés előkészítésébe, az egyeztetésekbe szintén bevonásra 
került a vállalkozói és civil szektor. 
- A Magyar delegáció célja az volt, hogy a megfelelő szerződé-
sek és keret megállapodások megkötésével, lehetőséget teremtsen 

konkrét projektek generálására és elindítására elsősorban Üllő 
Város közigazgatási területén, a Ferihegyi Ipari Park területén. 
Projekt lehetőségek és a lehetséges partnerek felsorolása /a vállal-
kozók és a vállalkozói szövetségek keret megállapodásában sze-
replő projektek/:
- Az üllői Ferihegy Ipari Parkban Európai Kereskedelmi, High-Tech 
és Innovációs Központ, Inkubátorház létrehozása, 
- A Kínai LED Szövetség által az Ipari Parkban High-Tech Köz-
pont és Európai Kereskedelmi Logisztikai központ, összeszerelő 
üzem létrehozása,

- A Kínai Wudang /
Kung Fu – Tai chi/ 
Szövetség kultúrájá-
nak megismertetésé-
re és tevékenységé-
nek gyakorlására a 
Ferihegy Ipari Park-
ban egy európai 
szintű kulturális és 
egészséges életmód 
központot kíván lét-
re hozni. 
- Mezőgazdasági ke-
reskedelmi, innováci-
ós és oktató központ 
létrehozása az Ipari 
Parkban, kínai mező-
gazdasági befektető 
céggel közösen.

Aktuális információk, további feladatok: A keret 
megállapodást és az előszerződéseket aláíró kínai 

partnerek első csoportja december 6-án érkezik 
Magyarországra. Dan Jiang Kou város önkormány-

zatának küldöttsége a polgármester vezetésével, 
várhatóan 2012. márciusában fog Üllőre látogatni. 

A 2011. decemberi egyeztetések tárgyalások célja az, 
hogy - az Önkormányzat szakembereinek bevonásával 

- a kínai partnerekkel a helyszínen részletesen meg-
ismertessük Üllő Város szabályozási tervét 

és a lehetőségek figyelembevéte-
lével nevesítsük azokat a 

projekteket, amelyeket 
mindkét fél /vállalkozók/ 

alkalmasnak tart a meg-
valósításra.  Magyarország 

és Kína között 2011. no-
vemberében történt konkrét 

lépések, amelyek várhatóan 
segítik az Ipari Park projektben 

való eredményes együttműkö-
dést kínai partnereinkkel: A bel-

város és a Liszt Ferenc Repülőtér 
közötti vasúti beruházás részletei, 

az egymilliárd euróval támogatható 
projektlista tartalma, illetve a finan-

szírozás technikája, mely szerepelt Fel-
legi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter 

pekingi tárgyalásain.

 Kissné Szabó Katalin, polgármester

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

Beszámoló a kínai útról és eredményeiről
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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

Napraforgó Hírek
Óvó nénink első könyve

Büszkeséggel tölti el alkalmazotti közösségünket, hogy óvodánk nevelőjének, Péteri Kálmánnénak megjelent első könyve. Marika 
óvodai szakkönyvet írt, amelyben ismert mesék „Marika néni féle” dramatizálása található. Már az első együtt töltött évek alatt fel-
figyeltünk arra, hogy Marikának tehetsége van az „íráshoz”. Sokszor megkértük, írjon már „valamit”. Így született a Mikulás napi 
bábozás, a gyermeknapi előadás, a Mihály-napi vásár, Lúdas Matyi forgatókönyve. Ő írta az emlékezetes óvodabáli Piroska és a farkas 
forgatókönyvet, amit a szülőkkel közösen adtunk elő. Idei bálunk „Igazmondó juhászát” is papírra vetette modernizált, humoros for-
mában. Nemrég meseíró pályázaton különdíjat kapott Az anyóka, a kismadár és a magocska című mesével, ami óvodánk saját meséje 
lett. Ajánlom ezt a könyvet óvónőknek, tanítóknak, ahol a dramatizált változat mellett az eredeti mese is megtalálható részletes jelmez 
és díszlettervekkel, illetve a dalok kottáival. Jó dramatizálást kívánunk!

Akai Gabriella

Kac-kac-kac…
2011. november elején egy borongós délelőtt megcsörrent a telefo-
nom. Egy kedves hölgy a kölcsönös bemutatkozás után, meghívta 
a Csicsergő óvoda középső és nagycsoportos gyermekeit a nem-
régen megnyílt kispesti KÖKI Terminál Kackac Játszóházába. A 
meglepődöttségtől először szóhoz sem jutottam, de utána hálásan 
megköszöntem a meghívást, majd megegyeztünk a november 16-
ai szerdában, 9-12 óráig. 
A kolléganőkkel közösen kezdtünk 
szervezkedni. Buszt rendeltünk, 
szülői beleegyezéseket kértünk. 
Minden rendben volt, s izgatottan 
készültünk a játszóházas napra, 
amely el is érkezett, s még a nap 
is kisütött.
Hatvan gyermekkel érkeztünk meg 
a Kackac Játszóházba, ahol nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. A 

gyerekek először kikerekedett szemmel nézegették a hatalmas kö-
teles, csúszdás mászó várat, céllövöldét, a benti homokozót és 
korcsolyapályát, a rengeteg ugrálót. A szabályok megbeszélése 
után indulhatott a móka.
Mindenki talált magának kedvére való játékot, ránk, óvó nénikre 

szinte nem is volt szükség, hiszen az ott dolgozó pedagógusok se-
gítették, terelgették a mi gyerekeinket. Bennünket közben finom 
kávéra láttak vendégül a játszóház kávézójában. Érdekes módon 

ezen a délelőttön nem kellett rászólni óvodásainkra, 
nem volt lökdösődés, hangoskodás.

A hatalmas tér, a rengeteg játék elvarázsolta őket, s bizony        
11,45–kor úgy kellett mindenkit egyesével összetoborozni, mert 
nem akaródzott hazafelé indulni. Búcsúzáskor minden kisgyer-
mek apró ajándékot kapott. A buszra felszállva a hazafelé úton 
szinte mindenki elszenderedett. Az óvodai ebéd elfogyasztása 
után, már a mesére sem voltak kíváncsiak, bedőltek az ágyaikba, 
s pillanatok alatt álomba merültek.
Nagyon kellemes volt ez a délelőtt. A gyerekek élvezték, s mivel 
ingyen vehették igénybe a játszóházat, így azok a gyerekek is elju-
tottak ide, akiknek a szülei valószínű, hogy egyébként nem enged-
hetnék meg a családi költségvetésből.
Köszönjük a KacKac Játszóház vezetőjének, hogy egy felejthetet-
len délelőttöt biztosított óvodásaink számára.

Köszönettel: 
Tóth Józsefné - a Csicsergő Óvoda tagóvoda vezetője
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2011 őszén iskolánk csatlakozott a United Way Magyarország 
Erőforrás alapítvány baleset-megelőzési programjához.
Az alapítvány által elindított speciális oktatási program a Biz-
tonságos Iskola címet viseli. Ez egy interaktív, drámapedagógián 
alapuló oktatás, mely során a 
gyermekek arról tanulnak, hogy 
hogyan tudnak veszélyhelyzete-
ket felismerni és elkerülni ottho-
naikban, gyermekintézmények-
ben.
A program elsődleges célja: 
Kockázatcsökkentő prevenciós 
program, mely során interaktív 
oktatásban és képzésben része-
sülnek a gyermekek, szüleik és 
tanáraik, csökkentve ezzel az 
elkerülhető otthoni balesetek, 
mint például az esések, égések vagy fulladások számát.
Hogyan segít a program:
• Interaktív, szórakoztató környezetben és eszközökkel a gyerme-
kek alapvető ismereteket kapnak arról, hogy hogyan maradjanak 
biztonságban főként otthonaikban, mivel a közutak mellett a gyer-
mekek otthonaiban történik a legtöbb baleset.
• A biztonságról a gyermekek szórakoztató formában tanulnak. 
A program során különböző nyomtatott anyagokat, biztonsági fel-
szerelést (pl. fényvisszaverő karkötő) kapnak.
• A szülők és a tanárok is részt vesznek a képzésben, ahogy a 
gyermekek, úgy ők is tanulnak. Ezen túlmenően nyomtatott anya-

gokat és biztonsági felszerelést kapnak (pl. láthatósági mellény), 
melyek segítik őket abban, hogy biztonságosabbá tegyék otthonai-
kat és az iskolát. 
• A program közvetlenül kapcsolódik ahhoz a 10 éves akcióterv-

hez, mely 30%-kal kívánja csök-
kenteni az elkerülhető balesetek 
számát gyermekkorban. Az ak-
cióterv kutatásokra alapozott, 
tényeken alapuló terv, mely egy 
nagyobb európai uniós biztonsá-
gi programhoz (Eurosafe) is kap-
csolódik.

Iskolánkban először a hetedik év-
folyamos tanulók ismerkedhetnek 
meg a programmal. Minden osz-
tály 2x90 perces foglalkozáson 

vesz részt. ( A két foglalkozás között akár több hét is eltelhet.) A 
foglalkozásokat Sajtosné Öllei Andrea és Lőrincz Andrea tanár-
nők tartják. Ezúton is szeretnénk megköszönni Hermanovszky 
Szilviának és Csörsz Katalinnak, hogy eljutott a mi iskolánkba 
is a BiztiBusz, valamint, hogy tanárnőinknek bemutató-foglalko-
zásokon keresztül bemutatták a programot. A Galériában meg-
tekinthetik az órákon készült képeinket.
További információt az alapítványról és a programról 
a www.unitedway.hu weboldalon találhatnak.

Barna Tibor, igazgató

BiztiBusz az iskolánkban!

SZÜLŐK, NEVELŐK AZ ISKOLÁÉRT

2011. november 19-én az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szülői Mun-
kaközössége megrendezte az immár sok- sok éve hagyománnyá vált jóté-
konysági bált. A szeptember óta tartó szervezkedés ezen a napon meg-
hozta gyümölcsét. Az  SZMK lelkes tagjai egész nap készültek a nagy 
eseményre. A nemrég felújított Közösségi Házban este hétre minden a 
helyére került. Rövid köszöntővel kezdte meg az SZMK vezetője, Virág 
Timea az estet. Mondanivalójába beleszőtte a búcsúzását is, hiszen utoljá-
ra szervezte meg a bált, csemetéje kirepül iskolánkból. Ezúton köszönjük 
neki a rengeteg munkát és energiát, amit hosszú éveken keresztül tett ér-
tünk. Reméljük vendégként a továbbiakban is számíthatunk rá! Felszólalt 
az iskola igazgatóhelyettese, Toldi Miklósné. A nyolcadik  z. osztályosok 
keringővel emelték az est fényét. Gitárjátékával Laza Bálint kápráztat-
ta el a közönséget. Sokan gyűltek egybe, mindenki jól érezte magát, a 
táncparkett hamar megtelt. A zene nagyszerű volt, jó talpalávalót húzott 
Ladányi Péter és zenekara. A hangulat fergeteges volt. Tombola felaján-
lásként sikerült közel 200 ajándékot összegyűjteni. A nyereményekre nem 
panaszkodhattak a jelenlévők és szerencsét próbálók. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a felajánlásokat! Büszkék vagyunk rá, hogy ennyi segítő 
szándékú ember él kis városunkban.

SZMK szülők

Támogatóink:
                         3.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.c, 6.z, 7.a, 7.z, 8.z

Ékszerbolt, Esőerdő virágbolt, Fény-Hang KFT., Gabi Könyvesbolt, Gyöm-
rői Horgász Egyesület, Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület, Györei 
Zsolt, Győri család, Gyros Állomás, Gyuricskó Éva 2.z, Hajdú Noémi 5.b, 
Haj-Lak Fodrászat, Harmónia Zeneiskola, HEM Műanyag, Horváth Éva, 
Horváth Lajosné, Humán Szolgáltató, Ilcsi Szépségszalon, Italdiszkont Pes-
ti út, Kerese Bt., Kínai étterem, Kínai ruhaüzlet Pesti út, Kishorváth István, 
Kopier-Dekor KFT., Kriszti fodrászat, Lark Tőkehús 97 KFT., Lovasbolt, 
Lugosi Annamária, Mecénás Művészeti Klub, Medúza Catering Kft., MOL 
Benzinkút, Nádas Fogadó, Nagycsaládosok Egyesülete, Nyéki Dávid 5.a, 
OMNIS FRENDO, Pappné Horváth Gabriella, Péter család 2.z, Pocak Ál-
lateledel, Posta, Priklirné Erős Ildikó, Rakó Andi, Reál Élelmiszer, RÉ-BA 
Zöldség – Gyümölcs, Reflex, RETRO Pékség, Sajtosné Öllei Andrea, Sárán-
di Tibor, Silvanus, SMARAGD Kertészet, Szabó Lívia, Szabó Tímea fod-
rász, Szegedi Rihárd 5.a, Szeghalmi család 6.z, Szent Benedek Gyógyszer-
tár, Szent Ilona Gyógyszertár, Takarékszövetkezet, Tani Pékség, Templom 
téri óvoda, Thermik Plusz, Timi Fodrász, Titán-Cargo KFT., Toma KFT., 
Tóthné Kostyalik Tímea, Üllői DSE, Vinea Bt., Virág Géza, Virág Timi, Vi-
rágos Hunyadi u., Virágos Zöld sziget, Vitéz Orsolya 6.z, Zita Kozmetika, 
Zöldséges Kanyar, Zubor Csaba.



Üllő város elérhetősége:
internet: www.ullo.hu • telefon: 06-29/320-0118

C . k . Ö .  h í r e k

November 19-én a Parlamentbe látogattunk 32 fővel, enni-inni-
valót, gyümölcsöt, és édességet kaptak a gyerekek. Mint az üllői 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat először volt lehetőségünk ilyen 
kirándulást szervezni az 1 éves megalakulásunk óta. Nagyon nagy 
örömmel szerveztük. Volt rá igény, a gyerekek és a szülők is öröm-
mel fogadták. Szülőket is tudtunk meghívni kísérőnek, akik szíve-
sen jöttek. Azt gondolom, hogy egy kellemes délelőttöt töltöttünk 
együtt. A jövőben továbbra is szeretnénk szervezni olyan progra-
mokat, amik segítik a gyerekek tanulását, felzárkózását, és nem 
utolsósorban a gyerekek integrációját segíti. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni, a gyerekeknek a jó magatartásukat, és kulturált vi-

selkedésüket, és a szülők részvételét, együttműködését. Külön sze-
retnénk megköszönni Fehér Györgyné tanárnő segítségét, és az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola pozitív hozzáállását.

Szomora Zsolt 
 Üllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

Parlamenti látogatás

December 4-én, vasárnap az üllői 
sportcsarnokban került megrende-
zésre az Üllői C.K.Ö által szerve-
zett  első Roma focinap, melyen Mo-
nor-Üllő focizott reggel 9 órától-11 
óráig. A belépés ingyenes volt.
Külön köszönjük a segítő hozzáállását 
Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszonynak, Fehér Imre alpolgármes-
ter úrnak, valamint a sportcsarnok 
igazgatójának, Dienes Andrásnak és 
nem utolsó sorban a Máltai Szeretet-
szolgálatnak. Szeretnénk a jövőben minél több sportolási lehető-
séget biztosítani  együtt a  cigány és a nem cigánygyerekeknek, 
mert nagyon fontos az együttélés, és egymás elfogadása.

Szomora Zsolt 
 Üllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Roma Focinap

Köszönet
Szeretnénk megköszönni a polgármester asszonynak, az alpolgármester úrnak, Dienes András úrnak, 

Vámos Évának, a Művelődési Ház igazgatójának, a Nagycsaládosok Egyesületének, 
a Máltai Szeretetszolgálatnak és a monori C.K.Ö.-nek a segítségüket, a Mikulás ünnepséggel kapcsolatban.

Kb. 100 főnek tudtunk ünnepséget rendezni és csomagot osztani ingyenesen! 

Köszönjük! 
Szomora Zsolt
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Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

2011. november 18-án az Üllő Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete Közmeghallgatást tartott a Kö-
zösségi Házban.

A jelenlévők első napirendként a település közbiztonságával kap-
csolatos tájékoztatókat hallgathatták meg. Ennek keretében első-
ként Pallaga Norbert vecsési őrsparancsnok a rendőrség, majd 
Benkó Sándor a Polgárőrség vezetője az egyesület 2011. évi te-
vékenységéről számolt be. Ezt követően Pásztor Zoltán az Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és Gáncsos László az egyesület 
parancsnoka hívta fel a figyelmet  - különös tekintettel a közelgő 
ünnepekre - egyes tűzvédelemmel, tűzmegelőzéssel kapcsolatos 
kérdésekre. 

Második napirendként Kissné Szabó Katalin polgármester, Kiss 
Tibor a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, va-
lamint Szabó Zsolt az Üllői Városfejlesztő Kft. ügyvezetője adott 
tájékoztatást a településen megvalósult fontosabb fejlesztésekről, 
beruházásokról illetve a településközpont fejlesztésének aktuális 
helyzetéről.
Ezek közül kiemelést érdemelt a Közösségi Ház új vizesblokkjá-
nak kialakítása, a Bóbita óvoda homlokzatszigetelése, szabadidő-
park és BMX pálya kialakítása, a város 31 utcájának felújítása, 
lakossági járdaépítés támogatása, utcai szemétgyűjtők telepítése.

A közmeghallgatás utolsó napirendjeként a lakosság tehette fel 
közérdekű kérdéseit, fogalmazhatta meg javaslatait.

KözmeghallgatásNAV tájékoztató

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fájhat-e a számlaadás?
Inkognitóban ellenőriztek az adóellenőrök egy újabb magán-
klinikát a fővárosban, és ismét nem kaptak bizonylatot a ke-
zelés ellenértékéről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
munkatársai folytatják a szolgáltató szektor korábban kevés-
bé ellenőrzött ágazatai, például a magánorvosi praxisok és 
luxusszolgáltatók vizsgálatát. 

Az adóhatóság egyik adóellenőre derékfájásra hivatkozva jelent-
kezett be egy budapesti fájdalom-centrumban praktizáló, szolgál-
tatását méltányos áron hirdető orvoshoz. A vizsgálat közben „pár-
ja” a rendelő előterében várakozott.

Az öt perces vizit közben a páciensként megjelenő adóellenőr 
először akkor lepődött meg, amikor egy adag fájdalomcsillapító 
injekciót kapott és csak ezután kérdezte meg tőle az orvos, aller-
giás-e valamilyen gyógyszerre. 
A szolgáltatás 12 ezer forintba került, amit már az időközben be-
hívott másik adóellenőr fizetett ki. Pár perc várakozás után a pár 
elköszönt, majd – mint Columbo nyomozó – az ajtóból vissza-
fordultak. 

Miután felfedték kilétüket, az orvos azzal védekezett, hogy ő adott 
volna nyugtát, de nem volt rá ideje. A nyugtatömb egy táska mé-
lyéről került elő, szemmel láthatóan csak ritkán használták, noha 
az adózó heti több alkalommal rendelt, a váró pedig ez alkalom-
mal is tele volt betegekkel.

A jogszabály értelmében a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása 
miatt akár egymillió forint bírság is kiszabható, és a mulasztó utó-
lagos adóellenőrzésre is számíthat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

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)

december 13.: 18:00 - 20:00
január 24.: 18:00 - 20:00,

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

január 9.: 10:00 - 12:00, 
február 6.: 10:00 - 12:00
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Honosítás

Üllő város és környéke iparosok - vállalkozók - kereskedők internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a

www.kabor.hu vagy www.nyugdijas.com weboldalakon. mobilon: 06-20/971-6282

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik 
azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen ér-
tik meg az emberek.”  

Wass Albert

90 évvel a trianoni békediktátum után a magyar Országgyűlés tör-
ténelmi döntést hozott.
A magyar nemzethez tartozik az az ötmillió magyar, aki a törté-
nelem kényszere miatt az újra rajzolt határokon túl ragadt. Bár 
döntés a trianoni, majd a későbbi párizsi békeszerződés igazság-
talanságát nem hozhatja helyre, fájdalmunkat nem gyógyíthatja 
meg, ez mégis egy lépés a nemzet újraegyesítése felé.

A magyar Országgyűlés döntése nyomán 2010. augusztus 2o-án lé-
pett hatályba a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítá-
sa, amellyel 2011. január 3-tól a honosítási eljárás a korábbiakhoz 
képest lényegesen leegyszerűsödött. Ennek lényege, hogy ezentúl 
az is igényelhet magyar állampolgárságot, aki maga – vagy felme-
nője – egykor magyar állampolgár volt, és nincs Magyarországon 
bejelentett lakhelye. Csak a következő feltételek fontosak: igazolt 
magyar nyelvtudás a magyar jog szerint büntetlen előélet, és az, 
hogy a kérelmező ellen nincs folyamatban büntetőeljárás.  
A nemzetpolitikai államtitkárság 2011. október 4-i tájékoztatása 
szerint már több mint 150 ezer honosítási kérelem érkezett.  Az 

államtitkárság, Wetzel Tamás, egyszerűsített honosításért felelős 
miniszteri biztosa adatai alapján arról tájékoztatott, hogy hetente 
közel 4 ezer kérelmet adnak be a határon túli magyarok.
A kérelmek 7o százalékát már elbírálták, és eddig már több mint 
55 ezren tették le az ünnepélyes állampolgársági esküt. 
A magyar állampolgárság az állampolgársági eskü letételének nap-
jával szerezhető meg. Üllőn 2011-ben  5o fő – többségében román 
állampolgár – kérte egyszerűsített honosítási eljárással a magyar 
állampolgárságot. Közülük 36 fő kapta meg a köztársasági elnök 
által aláírt visszahonosítási illetve honosítási okiratot. 
Városunkban ünnepélyes, bensőséges keretek között, az ünne-
peltek családtagjai, barátai jelenlétében zajlik az eskütétel. A 
Himnusz felhangzása után, Kissné Szabó Katalin polgármester 
beszédében így köszönti az ünnepelteket: „összeköt bennünket 
a nyelv, a hagyományok, a kultúra, a szokások, az összetartozás 
hite, őseink és egymás tisztelete. Mindaz, ami nemzetté teszi a 
népet. Amely meghatározza egyéniségünket, gondolkodásmódun-
kat, hitet és erőt ad. Az összetartozás tudata nélkül a nép csak 
tömeg, az ember pedig nádszál a világban, így könnyen eltörik a 
viharban. A nemzet a kéve, mely a szálakat összetartja, hogy azok 
egymást erősítsék. És minden szállal erősebb a kéve, hatalmasabb 
a nemzet ereje.” 
Az ünnepeltek ezután leteszik az állampolgársági esküt:

 „Én............. esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekin-
tem. A Magyar Köztársaságnak Hű állampolgára leszek. Alkot-
mányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat 
erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgá-
lom. (Isten engem úgy segéljen.)”

Nehéz pillanatok ezek, hiszen jogos jussukat a magyarságot sze-
rezték meg. Az ünnepeltek közül többen hagyományokhoz hűen 
népviseletben jelennek meg, úgy mint a napokban esküt tett Szi-
sze Lujza Angéla is, aki egy Brassó megyei, pontosabban homo-
ródfürdői székelyruhában, míg  Magherusan Jolán, aki saját ké-
szítésű díszmagyar viseletben jelent meg. Számukra különösen 
fontos ünnepi alkalmakkor a népi öltözet, ill. díszmagyar viselése, 
hiszen ezzel fejezik ki hagyománytiszteletüket, nemzethez való 
tartozásukat. 

Az eskü letételét követően a hölgyek nemzetiszínű szalaggal átkö-
tött virágot, a férfiak nemzetiszínű szalaggal átkötött üveg bort, a 
gyermekek pedig „Árpád népe” című képeskönyvet kapnak.

Lazáné Széll Éva
anyakönyvvezető

Országos katasztrófavédelmi gyakorlat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban 2011. no-
vember 21-én, hétfőn országos katasztrófavédelmi gyakorlatot tar-
tottak megtartásra, amely országos polgári védelmi mozgósítási 
gyakorlattal együtt zajlott. Ennek keretén belül az üllői Polgári 
védelmi szervezetbe beosztásra került Riasztó őrs tagjai - a pol-
gármester asszony és a polgári védelmi ügyintéző vezetésével - a 
település központjában található elektromos szirénánál gyülekez-
tek a megadott időpontban. Feladatuk az volt, hogy pontban 18 

órakor működésbe hozzák a szirénát, vagyis leadják a 6 másod-
percig tartó „MORGATÓ PRÓBA” jelzést.  A gyakorlat sikeresen 
levezénylésre került, ugyanis a sziréna megfelelően működött, és 
a mozgósított Riasztó őrs tagok is pontosan és fegyelmezetten 
hajtották végre a feladatukat. 

Jakab Angelika 
polgári védelmi ügyintéző
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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

Közösségi Ház vizesblokk 
kialakítása

A szeptemberi rendkívüli képviselő-testület ülésen döntés szüle-
tett arról, hogy a Közösségi Ház vizesblokkjának felújítása még 
ebben az évben fejeződjék be, a tüdőszűrés zavartalan lebonyo-
lítása mellett. 
Az Ipartestület bevonásával - a helyi vállalkozók által készített 
árajánlatok közül a HB Kft árajánlata volt a legkedvezőbb, ezért 
a testület úgy döntött, hogy a Kft a végezheti a felújítási munkála-
tokat, amelyek szeptemberben el is kezdődtek.
Medvedovszky Béla építész elképzelése szerint kialakításra került 
a nagyterem mellett egy vizesblokk, WC csoporttal, a kisterem 
mellett egy akadálymentes WC és egy takarítószer tároló, a pince-
lejáró leválasztásával pedig maradt egy nyitott tároló tér. 
A helyiségekben a mai követelményeknek megfelelő, energiataka-
rékos világítás, és gépészet került beszerelésre.

Az előtér viacolor térburkolatot kapott, a belső homlokzat pedig 
kiegészítő hőszigeteléssel teljesen megújult.
A felújítással megvalósult, a nagyteremből könnyen megközelít-
hető, esztétikai és higiéniai szempontból is minden igényt kielégí-
tő vizesblokk, ill. megvalósult egy külső előtér, amely magasabb 
szinten elégítheti ki a - folyamatosan növekvő látogatottságú Kö-
zösségi Házban - a szórakozni vágyók igényeit.
A tervezésnek megfelelően lehetőség van további fejlesztési üte-
mek megvalósítására is, de a folytatásnak természetesen gátat 
szabhat a 2012-es - igen szoros - költségvetés.
A munkálatok költsége 7,2 millió forint, melyből az önkormány-
zati rész 6,3 millió forint volt, 900 ezer Ft-ot pedig a Közösségi 
Ház vezetése saját költségvetésének terhére biztosított.
A munkák során felmerült mintegy 100 ezer Ft értékű pótmunkát 
a kivitelező felajánlotta a Közösségi Ház részére.
A munkák tervezését, koordinálását, ellenőrzését, a VKB tagjai 
végezték.

Kiss Tibor, VKB elnök

Ismerek egy tündért… 
mert a tündérek (is) közöttünk élnek!
 
Én sem hittem, de végül mélyebben belegondoltam: - Milyenek 
is az igazi tündérek?! Gyermekkorom halovány emlékeit felidéz-
ve néhány részletben egészen biztos vagyok, miszerint egy tün-
dér csendben visszahúzódó s ez által feltűnően szerény. A ter-

mészet és környezete 
szeretete repíti a szív 
szárnyain fejünk fölé. 
Mozdulatai és tet-
tei az odaadásról és 
az elesettek óvásáról 
szólnak. De mind-
ezek felett (és ez talán 
legfontosabb jellem-
zője) keze munkája 
nyomán minden arc-
ra mosolyt varázsol, 
kiknek szívét eléri.
 Mondom… ÉN isme-
rek egy tündért. Sőt! 
Nem zárom ki, hogy 
csak egyet. Azt sem, 

hogy te is ismersz legalább egyet. Csak valahogy a felismerés él-
ményén siklunk át mi, átlagos népek felszínesen.
Psssszt! Én eláru- lom az enyém ne-
vét (mert a bará- tok megoszthat-
ják a titkukat, hi- szen megbíznak 
egymásban) Az én tündérkém Deák 
Beatrix és itt lakik közöttünk. Keze 
munkája nyomán álmok születnek 
mely álmok való- ságos TORTA 
formát öntve csal- nak mosolyt 
minden gyermek, sőt minden fel-
nőtt, öreg vagy akár fiatal arcá-
ra. Csillámport és titkos varázslatot 
hintve ejt ámulatba minden szeretetre vágyó szívet, legyen az 
születésnap, vagy bármely neves pillanat, mikor szeretteid felé ki-
tárnád a lelked. A boldogsághoz kérj 
hozzá egy leheletnyi bűbájt Beától… 
többet ne, mert a többi már mind 
benned lakozik!

Keresd a facebookon:
 http://www.facebook.com/profile.

php?id=100001414945302
Vagy a www.creative-design.hu oldal 

elérhetőségein.

BÜSZKESÉGEINK

Polgármesteri Hivatal zárva tartása

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 

2011. december 27–30- ig zárva tart, 
az ügyfélfogadás szünetel.

A két ünnep között munkanapokon, munkaidőben 
telefonos ügyeletet tartunk. Kollégánkat halaszthatatlan 

anyakönyvi ügyekben a következő telefonszámon 
érhetik el: 0630/718-1205

Polgármesteri Hivatal
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Megszaporodtak a lopások

Fatolvajok az erdőkben, és a város utcáiból lopják a csa-
tornafedeleket 

A téli idő beálltával megszaporodtak az illegális fakitermelések. 
Sajnos minden nap más és más területen vágják ki Üllő külterü-
letén a fákat, ezért Üllő területén fokozott ellenőrzéseket végez a 
Rendőrség, az Erdészet, a Polgárőrség, a szabadidős rendőrök, a 
vecsési mezőőrök, vadászok és a közterület felügyelő.
Minden fát szállító autót ellenőrzünk, igazoltatáskor igazolni kell 
a fa eredetét. Bűncselekmény elkövetésekor szigorú büntetéseket 

helyezünk kilátásba. Ilyen esetekben elkobozható a fa kitermelésé-
hez szükséges eszköz (balta, láncfűrész) és a szállításhoz használt 
gépjármű. Ezen kívül pénzbírság kiszabására is van lehetőség. Az 

utóbbi napokban ismét elszaporodtak a csatorna aknafedél lopá-
sok is. Néhány nap alatt a Pesti úton és a Vasadi utcában több 
helyről vitték el az aknatetőket. Ezek nagyon balesetveszélyesek, 
ugyanis sötétedés után, akár gépjármű, akár gyalogos vagy kerék-

páros is súlyos balesetet szenvedhet.
Kérjük a lakosság segítségét is, ha észlelnek ilyen illegális fakiter-
melést, vagy környezetükben gyanús farakománnyal érkező, illetve 
útnak induló szállítójárművet látnak, illetve ha csatornafedél lopást 
észlelnek, jelentsék azt az  alábbi telefonszámokon:  
Monori Rendőrkapitányság: 06-29/410-367, vagy Vecsési Rend-
őrőrs: 06-29-350-444, Üllő Város Polgármesteri Hivatala: 06-
29/320-011.

Somodi László, közterület felügyelő

“Az alagút végén” a Sportliget lakópark
Az elmúlt időszakban számos kósza hír kapott szárnyra Üllőn a 
Sportliget lakópark Víziközmű Társulásával kapcsolatban. Ezúton 
szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a dolgok rendben elindul-
tak a házunk táján, és egyben tájékoztatni a Tisztelt lakókat a nyári 
közgyűlés óta történt eseményekről. Elsőként a közgyűlésen elfoga-
dott változások, és az új alapszabály cégbírósági bejelentése történt 
meg. Ez tartalmazta az új vezetőség megválasztását, és a már régóta 
kezelésre váró helyzet megoldását is a társasházakra vonatkozóan, 
miszerint a társasházak lakásonként jelentenek egy-egy érdekeltsé-
gi egységet. Erre azért volt szükség, hogy a társasházakban lakók is 
azonos mértékben viseljék a közművesítések terheit a többi lakóval 
együtt. Ezt követte a társulás ügyvezető igazgatói posztjának megpá-
lyáztatása, aminek eredményeképpen személyemet választotta meg 
az intéző bizottság vezetőnek. Remélem, hogy rá tudok szolgálni a 
megelőlegezett bizalomra, és tapasztalatommal elő tudom segíteni a 
Víziközmű Társulást a kijelölt célok elérésében.
Ez nem lesz egyszerű feladat, és teljes összefogás nélkül sajnos elkép-
zelhetetlen - mind a lakosok, mind pedig az Önkormányzat részéről.
Első feladatom volt a jelen helyzet feltérképezése pénzügyi, és műsza-
ki vonatkozásban egyaránt.
A pénzügyi vizsgálat eredményeként ismertté vált a Társulás komoly 
elmaradása a tőke és kamatfizetések terén, valamint a beruházási 
költségek kifizetése terén. Sajnos, ehhez a bevételek elmaradása ve-
zetett, ugyanis sokan nem fizetik a szükséges költségeket.
Ezzel párhuzamosan felmértük a megvalósult közművesítéseket, azok 
állapotát, és számba vettük a hátra lévő munkálatokat. Árajánlatokat 
kértünk szakkivitelező cégektől, hogy a ránk váró munkálatok elvég-
zéséhez szükséges költségeket is pontosan megismerjük.
Mindezek alapján megállapítható, hogy csak abban az esetben tudja 
a Társulás az előtte álló költségeket kifizetni, ha minden érdekeltségi 
egység fizeti a rá eső terheket, és rendezi az esetleges elmaradásait. 

Mivel az Önkormányzat kezességet 
vállalt az alapításkor a Víziközmű Tár-
sulásért, ezért direkt módon érintett a 
Társulás pénzügyeiben, ami két dolgot 
is jelent egyszerre – egyrészt szándéká-
ban áll támogatni a Társulást bizonyos 
további beruházási költségek megelő-
legezésében, amennyiben a lakók ré-
széről egyértelműen látható a fizetési 
morál javulása,
- másrészt viszont azt, hogy azok ré-
széről, akik nem fogják elkezdeni befi-
zetni az elmaradásaikat, azoknál kény-
telen lesz ezt adók módjára behajtani. 
Bízom benne, hogy erre nem kell majd 
sort keríteni.
Közeli terveim között szerepel, hogy még az idei évben minden érin-
tett lakóhoz eljuttatjuk az aktuális fizetési egyenlegét, amit joggal 
hiányoltak sokan az elmúlt évek folyamán. Ezután 2012 januárjától 
számítunk a Tisztelt érdekeltségi egységek befizetéseire, és az elma-
radások rendezésére.
A jövő év elejétől tudjuk beindítani a Szövetkezet utcai ügyfélszol-
gálati irodánkat is, ahol hetente kétszer fogunk az érintett lakóknak 
lehetőséget biztosítani a felmerülő kérdések egyeztetésére.
Ezek mellett igyekezni fogunk folyamatos tájékoztatást nyújtani az 
érintett lakosságnak a helyi sajtóban, és az Üllői Városfejlesztő Kft. 
honlapján, ahol a Sportliget lakóparknak egy külön menüpontot fo-
gunk kialakítani (www.uvf.hu). Bízom az együttműködés eredmé-
nyességében, és az összefogás erejében!

Szabó Zsolt
Víziközmű Társulás ügyvezető igazgatója

ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án megtartott 
ülésén a következő közérdeklődésre számot tartó döntéseket hozta:  

Elfogadta 
• A 2011. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót valamint a 
2012. évi költségvetési koncepciót. A koncepció azzal számol, hogy az önkormányzat 
központi forrásokból származó bevételei várhatóan nem változnak, viszont a helyi adó 
bevételek - különösen az iparűzési adó – a válság hatására csökkenni fognak. A ki-
adások között első helyen a Városközpont-fejlesztés megvalósítása szerepel, amelynek 
sikeres lebonyolítása esetén minden üllői polgár élvezni fogja előnyét, szépségét, funk-
cióit. Ehhez azonban az kell, hogy minden egyéb feladatunkat (természetesen a kötele-
ző feladatokon, és a fontosnak ítélt önként vállalt feladatokon túl) ennek rendeljük alá, 
és az előre nem kalkulálható kiadásokra megfelelő tartalékokkal rendelkezzünk. Ezért 
a képviselő-testület csupán prioritásokat határozott meg és csak a pontos költségvetési 
adatok ismeretében dönt a feladatok megvalósításáról. 

• a helyi ösztöndíjrendszer létesítéséről szóló új rendeletet 

• az Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézkedési Tervét, a Babarózsa Bölcsőde, va-
lamint a Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját 

• az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló - Szikora és a Szkalka Ügyvé-
di Irodával kötendő – szerződést, melynek alapján továbbra is biztosított lesz havi 2x2 
órában az ingyenes jogi tanácsadás a lakosság részére

Döntött
• a település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javí-
tása érdekében a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal megállapodás megkötéséről, 
melynek eredményeként 2012. évben is folyamatosan lehetőség lesz szabadidős rend-
őrök megbízására 
• a Bölcsőde – pályázati támogatás elnyerése esetén történő - bővítésének érdekében, 
az Önkormányzat tulajdonát képező Üllő, 3 hrsz.-ú (óvoda) és 5 hrsz.-ú (bölcsőde) tel-
kének összevonásáról, és az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadásáról

• a város ivóvízminőség javító programjának megvalósításához szükséges KEOP-7.1.0 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” tárgyú pályázaton való indulásról

• a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálásáról 

Tájékoztatást hallgatott meg Kissné Szabó Katalin polgármester valamint Füles József 
PB elnök Kínában tett hivatalos látogatásáról. A kínai Danjiangkou város Vállalkozói 
Szövetség meghívásának tettek eleget – mely során 4 napos ott tartózkodásuk teljes el-
látását biztosították. Jóváhagyta Danjiangkou várossal megkötött testvérvárosi kapcso-
latra irányuló megállapodás hiteles fordítását. (erről az újságunk hasábjain részletesen 
is olvashatnak)

Almási Adrienn, ügykezelő

2011. november 7-én a Katolikus templom kertjében találtak egy II. világháborús német gyárt-
mányú 88 mm-es légvédelmi lövedéket. A rendőrség már délelőttől biztosította a helyszínt, a 
Magyar Honvédség tűzszerészei délután 16-kor érkeztek. Szükség volt egy kotrógépre, ezt Földi 
József vállalkozó biztosította. A lőszert 3 m-re leásott gödörbe helyezték, a föld visszatöltése után 
felrobbantották, a felszínen egy kis mélyedést hagyott. 

Békés István

Bomba

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu
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Biztonságban az ünnepek forgatagában is!

Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek sok időt töl-
tenek utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. A zsúfolt bevásár-
lóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön könnyen bűncselekmény 
áldozatává válhatunk. A következőkben bemutatjuk az ünnepi időszak-
ban leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, és az áldozattá válás 
megelőzésének lehetőségeit.

Zseblopás:
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszkö-
zökön, a figyelmet tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a pénztárcá-
kat és egyéb értékeket.
Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas helyen tartózkodik, 
utazik. Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani. 
Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy táskája külső zsebei-
ben! Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, 
mobiltelefonját. Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében. 
Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja táskáját a bevásárló-
kocsiban, azt minden esetben tartsa magánál!
ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintő-
en. Lehetőség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban 
az esetben üsse be, ha nem áll Ön mögött senki. Ha megkapta a pénzt, 
pénztárcáját tegye azonnal a táskájába! Amennyiben iratok mellett lakás-
kulcsot is elvittek Öntől, sürgősen cseréltesse le otthon a zárat
Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le!

Gépjármű feltörés:
Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parkolóban őrizet-
lenül hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik a járművet, megszerezve 
értékeinket és jelentős kárt téve az autónkban.
Ne hagyjon értéktárgyakat az autójában!
Lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja az autóját, amíg vásárol.
Minden esetben zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, ha elhagyja 
a gépjárművet. Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert 
se hagyjon!

Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett a temetők közelében is 
megnő a forgalom, ezzel a gépjármű feltörések száma is. A temetőbe való 
látogatáskor is ügyeljen arra, hogy autója minden esetben zárva legyen, 
és semmilyen értéket ne hagyjon benne!

Trükkös lopások:
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűj-
tőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban sok eset-
ben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják 
megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, 
hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg pénzün-
ket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek 
soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet 
őket támogatni. 

Soha ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt!
Soha ne engedjen be idegent a lakásába, bármilyen indokra 
hivatkozik is!
Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni Önhöz
Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt tegye biztonságos, mások 
által nem ismert helyre (pl. számkódos széfbe).

Lakásbetörés:
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak valahova. Ez eset-
ben kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:

Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!
Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati ajtó közelében!
Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót!
Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), aki távolléte alatt elmegy a laká-
sukra, körülnéz, felkapcsolja a villanyt, üríti a postaládát, azt a látszatot 
keltve, hogy a lakás nem lakatlan!
Elutazás előtt az ajtót, ablakokat gondosan zárja be!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 
Információs Rendszer

E L B I R
HÍRLEVÉL

2010. december

Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődés ideje valóban 
nyugodt legyen, kérjük fogadja meg a Pest Megyei 

Bűnmegelőzési Osztály tanácsait !
A bevásárló központok parkolóiban lévő gépkocsik utasterében hagyott 
csomagok, táskát, azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, 
akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kisze-
melt csomagot.
Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belső zsebeiben tartsák!
Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne 
nyúlhasson hozzá!
Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számta-
lan játék és a polcokon lévő ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkő-
cöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltűnni a szülők szeme elől. Míg a 

riadt szülő a gyermekét keresi, akaratlanul is őrizetlenül hagyja a bevásár-
ló kocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével.
A vásárlás során a kézi, illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlóko-
csin, azt ugyanis szinte feltűnés nélkül leemelheti bárki!
Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a 
rendőrség munkatársaihoz !

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!

monor rendőrkapitányság: éj jel-nappal • telefon: 06 29 410-367
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Ünnepekre való készülődés, 
de (nem) mindegy milyen áron?!

Az ünnepekre való készülődés mindenkinek nagy öröm, azonban ekkor 
se feledkezzünk meg értékeink védelméről. 

Erre tekintettel, kérjük, fogadják meg jó tanácsainkat,

vásárlás alkalmával: 
- A parkolóhely kiválasztása alkalmával az elsődleges szempont ne a be-
járat közelsége, hanem a parkolóhely és az odavezető út megvilágítása 
legyen.
- Fontos, hogy semmit ne hagyjunk a gépkocsi utasterében, illetve a már 
megvásárolt értékeket rögtön a csomagtartóba pakoljuk. 
- Vásárláshoz csak azt vigyük magunkkal, amire feltétlenül szükségünk van. 
- A bevásárlókocsikat általában meghatározott pénzérmével lehet a táro-
lóból elhozni, ezért már otthon készítsük be a megfelelő érmét. A par-
kolókban minket - pénzváltás céljából - megszólító idegen személyekkel 
szemben legyen meg bennünk az egészséges bizalmatlanság, pénztár-
cánkba rajtunk kívül ne nyúljon senki bele!
- Vásárlás alkalmával a bevásárlókocsin ne hagyjuk őrizetlenül táskánkat, 
kabátunkat a benne lévő értékekkel a vásárlásra szánt pénzösszeggel!
- A megvásárolt termékeket megfelelő körültekintéssel pakoljuk be sze-
mélygépkocsinkba. Miután bepakoltunk zárjuk be járművünket és úgy 
toljuk vissza a bevásárlókocsit a helyére.

szórakozóhelyen:
- Fokozottan figyeljünk értékeinkre, ha tömegben tartózkodunk!
- Semmiképpen ne tartsunk semmit a farzsebünkben, mert innen a leg-
könnyebb ellopni az értékeket.
vA zakónk, blézerünk, kabátunk zsebében ne legyen semmilyen érték 
ha levesszük, mert ettől a pillanattól kezdve nem tudjuk megóvni, amit 
a zsebébe hagyunk.
- Ne tegyük le a táskánkat a földre és magunk mellé, főleg ha egyedül 
vagyunk.
- Soha ne hagyjuk táskánkat, kabátunkat őrizetlenül, ha a mosdóba, vagy 
levegőzni megyünk.
- Tartózkodjunk a szabálytalanságok elkövetésétől!

Akár családlátogatás alkalmából, vagy pihenés, szórakozás céljából hagy-
juk el otthonunkat, minden esetben és alkalommal gondoskodjunk ott-
honunk biztonságáról. Zárjuk be a nyílászárókat, - amennyiben van – 
aktiváljuk riasztónkat. Megbízható szomszédot kérjünk meg arra, hogy 
figyeljen otthonunkra. Kapcsoljuk ki a csengőket, alkalmazzunk időzített 
kapcsolót.

A pirotechnikai eszközöket (petárdák, tűzijátékok) csak a rendeltetésük-
nek megfelelően használjuk, betartva a jogszabályok által előírt idő és 
helyi korlátokat!  

Áldott, békés Ünnepeket kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Biztonságban 
a téli szünidőben is

Jó tanácsok gyermekeknek

Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos informá-
cióval, azért hogy a téli szünidő a kellemes élmények miatt legyen felejt-
hetetlen!

1. Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos 
és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, 
hogy be szeretne jutni! 

2. A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, 
csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok meg, 
mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk.

3. A szünidőben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándu-
lás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a 
téli időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetőség szerint erre 
tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezető 
utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor 
érkeztek haza. 

4. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de 
ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendel-
kező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt, hogy 
a megtakarított pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket 
vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, 
ahol más nem tud könnyen hozzáférni. 

5. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tüzijátékok) 
csak a rendeltetésüknek megfelelően használjátok, betartva a jogszabá-
lyok által előírt idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó 
sérüléseket okozható baleseteket. 

6. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkohol fogyasztás, mert a fia-
talkorúak esetében is a legtöbb „diszkóbaleset” ennek a  számlájára írha-
tó. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bűncselekmény 
áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak) vagy még rosszabb eset-
ben elkövetőjévé (garázda magatartás, testi sértés).

Ne feledd: nem csak az tartozik felelőséggel az elkövetett cselekményért, 
aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény el-
követéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. 

Kellemes szünidőt kíván a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága édes-
anyám, nagymamánk és dédink JUHÁSZ JÁNOSNÉ 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, és 
utolsó útjára elkísérték. Külön szeretnénk megköszönni az 
ALFA-W.I.C.95 Kft. dolgozóinak illetve Tündinek a temetés 

lebonyolítását és a sok emberi segítséget.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

az Üllői se honlapja: www.ullose.hu
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Sportreferensi pályázat

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társu-
lás szakembert keres kistérségi sportreferensi feladatok ellátására 
havi 20 órás időkeretben, megbízási szerződéssel. 

A megbízás ideje: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 

Megbízási díj: havi 80.000,- Ft

Ellátandó feladatok:
- kistérségi együttműködések kialakítása a sportterületén;
- a kistérség sportéletének (szabadidő- és tömegsport) szakmai 
irányítása;
- sportrendezvények szervezése (legalább évi 2 alkalommal iskolai 
sportrendezvény, 1 alkalommal tömegsport rendezvény);
- iskolai és felnőtt sportegyesületek működésének összehangolása, 
segítése;
- a kistérség honlapján a sport téma szerkesztése: sport adatbázis 
létrehozása, sportesemények, hírek feltöltése, naprakészen tartá-
sa, stb.;
- a kistérségi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvaló-
sítása, irányítása;
- spottal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, a Társulási 
Tanács tájékoztatása;
- sporttal kapcsolatos előterjesztések készítése a Társulási Tanács 
részére;
½- féléves és éves beszámoló készítése a Társulási Tanács részére a 
végzett munkáról.

Megbízási feltételek:
½- magyar állampolgárság, 

½- büntetlen előélet, 
- felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség: testnevelő tanár, 
sportmenedzser, sportszervező, rekreáció szervező és egészség-
fejlesztő,
- Szakirányú, legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazás)

Benyújtandó dokumentumok:
½- szakmai önéletrajz,
½- kézzel írott motivációs levél,
- a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- rövid szakmai program (3-5 oldal) a feladatellátásról.

A teljes dokumentáció beérkezésének határideje: 
2011. december12., 12:00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas 
Krisztina munkaszervezet vezető nyújt, a 29/413-219-es telefon-
számon.

A dokumentáció benyújtásának módja:
Postai úton, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kos-
suth L. u. 78-80. ).

Személyesen:
Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
A elbírálás határideje:legkésőbb  2011. december 20.

ÜLLŐI DSE – BIRKÓZÁS

Budapest és Pest megye 14 egyesület birkózó szakosztályának 117 
versenyzője mérte össze tudását 2011. november 13-án, az Inár-
cson megrendezett Diák Szabadfogású körzeti birkózóversenyén.
Az üllői DSE versenyzői az alábbi eredményeket érték el:
Nagydiák korosztály: 
III. helyezés Fülöp Dániel
 6.a osztályos tanuló 34 kg
Kisdiák korosztály: 
III. helyezés Fülöp Viktor
 4.a osztályos tanuló 41 kg
III. helyezés Fülöp Ádám 
4.a osztályos tanuló 50 kg

Németh László 5.z osztályos tanuló Országos Diák Kötöttfogású 
Birkózó Magyar Bajnokság ezüst érmese.
2011. november 13-án az S.M.T.K. Kruj Iván Sportcsarnokában 
rendezték meg Magyarország Diák Kötöttfogású Birkózás Orszá-
gos döntőjét. Az öt körzeti zónabajnokság selejtezőjében tovább-
jutott versenyzők részére. Nehézsúlyban az üllői DSE birkózója 
nagy küzdelemben, megérdemelten a II. helyen végzett és ezüst-
érmet szerzett.

Kovács János, szaktanár – edző

XI. Üllői Sakk Kupa

Az Üllői Általános Ipartestület 2012. január 7-én, 
szombaton fél kilenc órai kezdettel megrendezi 

a XI. Üllői amatőr sakkversenyt.

Helyszín: a Jobb-1 kávézó.
Érdeklődni: Botlik Bélánál, a 06/30-308-4167-es 

telefonszámon lehet.

Üllő város elérhetősége:
internet: www.ullo.hu • telefon: 06-29/320-011



2011. november 12-én megrende-
zésre került Budaörsön a Nagy 
Vagy! című játékos vetélkedő, 
melyre Üllő Város sportos diákjai 
és felnőttjei is beneveztek Csetne-
ki Klára, Krizbai György testneve-
lők és Katus Attila csapatkapitány 
vezetésével.
 
A mindössze egy órás tévében 

közvetített adás mögött több hónapig tartó felkészülés és kemény 
munka volt. A versenyzők sok energiát fektettek bele a verseny-
számokba, hogy végül ők állhassanak a dobogó tetején. Mindenki 
nagy izgalommal várta a nagy napot, míg végül elérkezett. A busz 

kora reggel indult. Érkezésünk után nem sokkal már kezdődött is 
a nagy megmérettetés. A mi csapatunk színe a fehér volt. Először 
a vizes játékokban mérhették össze erejüket. Ezek érdekes, de ne-
hezen teljesíthető feladatok voltak, Üllő mégis a középmezőnyben 
végzett. A következő feladattípusok a szárazföldön zajlottak. Ezen 
feladatokban már jobban teljesítettünk. A játékot a 6 résztvevő is-
kola közül a IV. helyezéssel zártuk. Bár a második fordulóba nem 
jutottunk be, mégis büszkék lehetünk versenyzőinkre. Ennek a ver-
senynek a közvetítését Önök 2011. 11. 27-én láthatták a TV2-n.

A Nagy Vagy ÜLLŐI CSAPATA:
 
Katus Attila – csapatkapitány
Csetneki Klára – szervező
Krizbai György – felkészítő
Erős Ildikó – szülő
Mezei László  - szülő
Sajtosné Öllei Andrea – tanár
Juhász Edina – 8.z
Darányi Dóra – 8.z
Árpási Barna – 8.z
Neményi Gergő – 7.z
Váradi Viktória – 7.z
Mezei Zsombor – 4.z
Czapp Zsófia – 4.z
Polákovics Eszter – 4.z
Varga Gábor – 4.a

A beszámolót írták: Czapp Anita és Soós Alexandra 8.z
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Beharangozó!

Újabb rangos nemzetközi mérkőzés 
helyszíne lesz

az Üllői Sportcsarnok!
Január 13-án 18 órakor és január 14-én 18 órakor 

Magyarország-Norvégia
hivatalos junior férfi kézilabda mérkőzés!

A belépés ingyenes.

December 17. 18 óra Cirkuszi előadás!

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 

az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 

osztotta meg az ügyeleti rendjét:

December 5-18-ig: 

Szent Ilona Gyógyszertár

December 19-25-ig: 

Csillag Patika

December 26-Január 8-ig: 

Szent Ilona Gyógyszertár

Megnyitotta kapuit Üllőn, a Pesti út 77. sz. alatti 
őrzött Parkoló Reptéri Transzferrel

Tel: 06 20 555 7451
E-mail: rviktor@monornet.hu

Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com
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Természetjárók

2011. december 4-én nagy 
napra ébredtünk. A Ru-
haipari Természetjáró 
Egyesület ünnepi taggyű-
lésére, melyen a megala-
kulásának 75. évforduló-
ját ünnepeltük.
Visszaemlékeztünk azok-
ra a szabósegédekre és 
szakmunkásokra, akik 
1936 novemberében lét-
rehozták a Természetba-
rát Turista Egyesületén 
(TTE) belüli szerveze-
tüket. A II. világháború 
után megalakult SZOT 
révén a ruhaipari Termé-

szetjáró Liga, így nem csak a budapesti, hanem a vidéki ruha-

gyári természetjárók szakosztályai is részt vettek a turista mozga-
lomban. Így jelen pillanatban a dunaújvárosi Grenyovszky család 
mint régi dinasztia tagjai egyesülhetnek.
Mivel a budapesti Ruhagyárakban több üllői lakos is dolgozott, 
így közülük is sokan részt vettek a turista mozgalom tevékenysé-
gében. A korábbi jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy nagyon lelkes, 
csapat jött össze, akik a sokrétű tevékenységüknek köszönhetően 

több alkalommal serlegeket egy alkalommal a 7 évre szóló vándor 
serleget is elnyerték. A természetjárás közben nagyon jó hangula-
tú baráti kapcsolatok alakultak ki. Feladatunknak tekintettük és 
tekintjük ezen vonal továbbvitelét a programjainkon keresztül.
A közel 100 fős csapatunknak jelenleg is több üllői tagja van, akik 
szintén aktívan részt vesznek a programjainkon, kirándulásainkon. 
A kiállításunkon keresztül mutattuk be sokrétegűségünket és azt, 
hogy nem csak túrázni és kirándulni szeretünk, hanem baráti ösz-
szejöveteleken megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat is.

Gyarmati Miklós
elnök

aki 1988-tól tagja majd
2005-től elnöke az Egyesületnek

Gondolatok

Túratársak jó, hogy együtt lehetünk,
Szebb így az életünk.
Üdülünk és túrázunk,
                                                           Pincesoron mulatunk.
Otthon vagyunk Üllőn is!
                                          A közösségi életben részt veszünk,
                                                Túravezetőkhöz betérünk.

A négy évszakban bulinkat rendezünk,
Szőlőlugas alatt hűsölünk.
                                                 Év végén összejövünk,
                                                 A szép napokra emlékezünk.

Polgármesterünket köszöntjük és tiszteljük,
mert támogatást ad nekünk.
                                                         Ezt kívánom én nektek,
Hogy minden évben így legyen.

Judák Jánosné
régi turista társ

tkm Üllői egyesÜletének 
2011-es programja

Ruhaipari Természetjáró Egyesület Mezőkövesden tartja 
a szilvesztert 2011. december 30-tól 2012. január 2-ig 

(4 nap 3 éjszakára 2 ágyas szoba, fürdőszobával)  

Jelentkezni lehet: 
Gyarmati Miklós Tel.: 29/320-740, 

vagy Péter Lászlóné Tel.: 06/30 906-93-94  
vagy  06/1 2900-08-35

Üllői közösségi ház • 2225 Üllő, gyömrői út 24.
tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 bt. • e-mail: colore@monornet.hu
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Üllői Városfejlesztő Kft.
Üllő, Pesti út 41. Tel: 06-29/320-630, e-mail: szabozsolt@uvf.hu

az Üllői  Fotóklub egyesÜlet k iáll ítása

az Ül lő i  Fotók lub egyesület 
szeretet te l  meghív ja k iá l l í tására 

2011.  december 29-én
14 órára a vargha gyula város i  könyvtárba.

Fotó: Bege Nóra (Üllői Fotóklub Egyesület)
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Üllői Városfejlesztő Kft.
Üllő, Pesti út 41. Tel: 06-29/320-630, e-mail: szabozsolt@uvf.hu

Újabb mérföldkő a Városközpont 
beruházásban!
A 2011. szeptember 16-i támogatási szerződés aláírását követően 
azonnal beadtuk jóváhagyásra az addigra már elkészített közbesz-
erzési eljárások anyagait.
A közbeszerzéseinket először a közreműködö szervezet (Pro-Ré-
gió), majd ezt követően a támogató hatóság (NFÜ) is alacsony koc-
kázatúnak minősítette, és jóvá hagyta!

Ezek után adhattuk fel a közbeszerzések hirdetményeit, és indíthat-
tuk el a kivitelezők kiválasztási folyamatát, melyben számítunk a helyi 
vállalkozások ajánlataira.
Az ajánlatokat még Karácsony előtt kell beadni, és 2012. január-
jában szeretnénk a legjobb ajánlatot adókkal aláírni a kivitelezési 
szerződéseket. Ezt követően a lehető leghamarabb elindítjuk a kivi-
telezést, hogy az Üllőhöz méltó új Városközpontot minél előbb bir-
tokba vehesse a lakosság.

Építsük Együtt Üllőt!
Szabó Zsolt

Üllői Városfejlesztő Kft., ügyvezető igazgató



Bővebb információ a 06-29-352-362 telefonszámon kapható.
 MINDEN KEDVES NÉZŐNKNEK ÁLDOTT ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK,

TARTSANAK VELÜNK és NÉZZÉK MŰSORAINKAT 2012-BEN IS.

2012. január 1-jétől a WILLIAMS TV CSATORNA 

MŰSORAINAK ELÉRHETŐSÉGE,

GYÁLON, az S9 helyett, S12-es,

VECSÉSEN, az S9 helyett, S12-es,

ÜLLŐN, az S8 helyett, S11-es frekvencia sávon lesz fogható.

A televízió készülékeket az új frekvenciára kell áthangolni.

Női-, férfi-, gyemekfodrászat
Szeretettel várjuk Kedves 
új Vendégeinket fiatalos, 

vadonatúj üzletünkbe!

Cím: Üllő, Ócsai út 1.

Teljes körű fodrászati szolgáltatás 
Nyitva tartás: H-P: 8:30 - 18 óráig

     Sz:    08 - 14 óráig
Telefon: Ancsa 06 70 283 - 8481
               Kriszti 06 30 623 - 7501

Üzletünkben Horváthné Rozika 
pedikűr-manikűr-masszázs szolgáltatást nyújt.

Bejelentkezés: 06 70 455 - 1550

FELHÍVJUK KEDVES 

NÉZŐINK FIGYELMÉT, 

HOGY T-HOME 

KÁBELHÁLÓZATON



A jó pizza házhoz jön!
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

1. Gyűjtsd össze a rendelést felvevő papírjaidat! 
2. Add át a futárnak - a futár ad neked egy kupont, amit a következő  

rendeléskor beválthatsz. Rendeléskor az ajándék igényt előre kell jelezni!
3. Minél többet rendelsz, annál nagyobb értékű az ajándékod. 
2500 Ft felett süti vagy 1L-es üdítő, vagy kulcstartó. 5.000 Ft felett hűtőmág-
nes, vagy autóillatosító. 10.000 Ft felett bögre. 20.000 Ft felett póló.

KArácsonyi - újévi Hűség AKció
velünK csAK nyerHetsz!

2 db Sonkás, Kolbászos, Szalámis, Gombás, Kukoricás pizza 1190 Ft

2 db bármilyen pizza (28 cm) 1799 Ft 
2 db kemencés, sült óriás pita 990 Ft

2
duplán
megéri

DuplA AKció!

1000 forintonként közepes Ischlert adunk ajándékba!





Kommersz 
italok:
0,05 L: 120 Ft
0,2 L: 420 Ft
0,5 L: 950 Ft
1L: 1850 Ft

Ballantines:
1L: 3690 Ft

Prince vodka:
38%
1L: 1990 Ft

Napoleon konyak
Maximus, Cassus, 
Calvinus
1 üveg: 1390 Ft

Orosz pezsgő:
620 Ft / üveg

Gyerek pezsgő:
5 féle ízben
220 Ft / üveg

Arany Ászok 
és Löwenbräu
dobozos
0,5L:
149 Ft

Ajándékkosarak 
diszkont áron

1 kg Omnia - szemes és őrölt: 2490 Ft
250 gr Bravos: 295 Ft
1 kg Bravos: 1090 Ft
250 gr Family: 399 Ft

Fütyülős 
pálinka
6 féle:
2290 Ft / üveg

Jägermeister
1L: 3790 Ft

további 

fajta ital 
rendkívül 

kedvező áron!

300 

Varga Pincészet
Varsányi Pincészet

Vida Pincészet
Gere Pincészet

Juhász Pincészet
jégbor

Tokaji bor
Sangria stb.

szeretettel
várjuK2012-ben is!


