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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

Árpád-napok Üllőn

1991. május 31-én vette fel az üllői iskola Árpád fejedelem ne-
vét. A 20. évfordulót tartalmas, szórakoztató műsorokkal, prog-
ramokkal próbáltuk emlékezetessé tenni. Május 24-én a Vargha 
Gyula Városi Könyvtárban Barcsainé Prohászka Györgyi képző-
művész kiállításával kezdetét vette a rendezvénysorozat.

A könyvtár kis kiállítótermében a művésznő igényes munkáit le-
hetett megtekinteni egy rövid műsort követően. A szokásoknak 
megfelelően a kiállítóterem ezúttal is megtelt. 

Május 25-én az iskola udvarán egy fiatalokból álló barantás csa-
pat adott ízelítőt az ősi magyar harcművészetből iskolánk diák-
jainak. A bemutató során láthattunk test-test elleni küzdelmet, 
párviadalt szablyával és pajzzsal, előkerült a magyar visszacsapó 
reflex íj is. Az előadást követően a gyerekeké volt a főszerep. Ki-
próbálhatták a fegyvereket: volt lehetőség célba lövésre, fakardok-
kal, botokkal folyt a küzdelem a délután folyamán.

A városi sportcsarnokban az első Árpád-kupán a csömöri, a gyáli 
és az üllői általános iskola csapatai izgalmas labdarúgó mérkő-
zéseket vívtak egymással. A vándorkupa nagy örömünkre Üllőn 
maradt, a csapat tagjai: Nagy József 8.c, Motolai Balázs 8.a, Balla 
Márk 8.c, Szabó István 8.b, Kőrözsi Kristóf 7.z, Viczkó Gergely 
8.z, Amler Zsolt 8.c, Varga József 8.a, Besszer Márk 7.b, Sutyák 
Ádám 7.b. A gyerekek edzője Csetneki Klára tanárnő volt. A dí-

jakat és a kupát a torna szervezője Istvánfi Zoltán igazgatóhelyet-
tes adta át. 

Az idei Árpád Pódium vendége a Csík zenekar énekesnője: Majo-
rosi Marianna, beszélgető partnere Görög Zita volt. S hogy a pó-
diumon ki-hogyan érezte magát, arról a Vendégkönyv bejegyzései 
árulkodtak:

„Felejthetetlen Árpád Pódium, felejthetetlen előadás. Volt könny, 
mosoly, nevetés.”
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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

Május 26-án kora délután koszorút helyeztek 
el iskolánk diákjai, azelőtt az emlékkő előtt, 
melyet iskolánk címere díszít. A követ öt év-
vel ezelőtt adományozta iskolánknak az Üllői 
Sportbarátok Köre. Az iskola második emeletén 
iskolatörténeti kiállítás nyílt, mely az 1950-es évektől 
kronológiai sorrendben mutatja be az üllői Általános Is-
kolát. Fényképek, korabeli ruhák, dokumentumok engednek be-
pillantást az iskola életébe. Köszönetet mondunk Gergely Klára 
– nyugdíjas tanárnőnek, Fehér Lászlónak – iskolánk volt igazga-
tóhelyettesének, Békiné Gulyás Gizella tanárnőnek és a Városi 
Könyvtárnak azért a gazdag anyagmennyiségért, mellyel hozzá-
járultak a kiállítás sikeréhez.
A kiállítást Balázsné Varga Gizella és Békiné Gulyás Gizella ta-
nárnők szervezték. E napon kaptuk meg iskolánk makettjét Vicz-
kó Ferenc úrtól, ezúton is köszönjük áldozatos munkáját.  
Az ünnepi műsor délután három órakor kezdődött, mely az eddigi 
műsorokhoz képest új stílusú, modern előadást és díszletet adott. 
A műsorra való készülés rengeteg tanulást, gyakorlást kívánt. A ta-
nulók átérezték a jubileumi előadás súlyát és teljes erőbedobással 
dolgoztak. A sok próba meghozta az eredményt, a nézők előtt szin-
te hibátlan műsort produkáltak. A tanulók megérdemlik, hogy név 
szerint felsoroljuk őket: Darányi Dóra 7.z, Hajnal Cintia 7.z, Ger-
ber Zsanett 6.z, Váradi Viktória 6.z, Rézműves Ferenc 7.z, Zsohár 
Ádám 6.z, Szőnyi Levente 6.z, Félix Bálint 5.z, Botlik Bence 5.z, 
Hera Gergely 6.b. A műsort Csetneki Klára tanárnő készítette, a 
díszlet Sajtosné Öllei Andrea tanárnő keze munkáját dicséri. 

Az ünnepi műsort követően ke-
rült sor a díjátadásokra. 
2011-ben Árpád-díjat kapott:  
Viczkó Ferenc úr, 
Geérné Szenyán Andrea 
– tanácsos, 
Sajtosné Öllei Andrea 
– tanárnő

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak.

A rendezvénysorozatot pénteken délután a 
VI. Kistérségi Kórus- és Néptánctalálkozó 
zárta, melyen közel 300 fellépő - óvodások-
tól a város felnőtt csoportjáig- vett részt. 
Őket és a nézőközönséget Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony köszöntette.  
Jóleső érzéssel tapasztalhattuk az összetar-
tozást erősítő együtt éneklést, táncot. 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Pedagógus Kórusa Du-
dinszky Gézáné vezetésével 5. évfordulóját ünnepelte. A vecsési 
Falusi Iskola nemzetiségi csoportja ízelítőt adott abból a sajátos 
hangulatból, mellyel már több éve megajándékozzák városunk la-
kosságát. Fellépett iskolánk alsó és felső tagozatos néptánc cso-
portja, nagy sikert arattak a speciális tagozat diákjai. A találko-
zó zárásaként Majorosi Marianna néptáncosai a Pedagógus és a 
Bodzavirág Kórus, valamint a Kalapos együttes közös produkciót 
mutatott be, melyet vastaps követett.
A rendezvényre a dekorációt Erdő Lyubov, Mazurné Kis Mariann 
tanárnők készítették. A kórustalálkozó szervezését Nagy Sándor-
né tanárnőnek köszönhetjük.

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

Ezt jól kifőztük!

A VI. Csülökfesztivál május 21-én, szombaton a Jobb-1 kávézó 
melletti füves területen lett megrendezve. Az idén a főzőverse-
nyen 25 csapat indult. A regisztráció után Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony az Önkormányzat nevében jó főzést és kel-
lemes szórakozást kívánt mindenkinek. Bemutatták a zsűri elnö-
két Boda István mesterszakácsot és a zsűri tagjait. Minden csapat 
húzott egy számot és a megszámozott tálakat kellett a zsűri aszta-
lára tenni. A zsűri így csak a megszámozott ételekkel találkozott. 
Egy másik zsűri körbe járta a csapatok sátrait és csak a terítést 
zsűrizte. A zsűri tagjai Fehér Imre alpolgármester és Méhes Mag-
di az Ipartestület vezetőségi tagja volt. Kilenc órakor elkezdődött 
a főzőverseny. Nagyon sok bográcsban főtt, rotyogott a különféle 
étel. 
 A csapatok nagyon jól felkészültek a főzőversenyre, a finom éte-
lek mellett nagy figyelmet fordítottak a tálalásra és szépen feldí-
szítették a sátrakat is. Dicséretet érdemel a Bájkeverő boszi csajok 
csodaszép egyen népi viselete. A főzőverseny ideje alatt a hely-
színen gyermekek részére légvár, póni lovaglás, az Üllői Mecé-
nás Művészeti Klubnál gyermekfoglalkoztató állt rendelkezésre. 
Tizenöt órától kezdődött az eredményhirdetés. A díjakat a polgár-
mester asszony, Kerezsi Sándor az Ipartestület elnöke, és a zsűri 
tagjai adták át a versenyzőknek. Minden résztvevő kapott okleve-
let és mellé egy szakácskönyvet ajándékba.

A főzőverseny eredményhirdetése:
Főzés:
1. hely     Fakezű betyárok csapata              kupa      grillsütő
2. hely     Black & And White csapata         kupa      grillsütő
3. hely     Disznó szerviz  csapata                kupa      grillsütő

Terítés:
1. hely     Humánszolgáltató csapata            kupa
2.hely      Bájkeverők   csapata                     kupa
3.hely      Gundel-Gidák csapata                   kupa

Külön díjak:
Önkormányzat különdíját 
a Csülök Csigák csapata kapta.
Mecénások különdíját 
a Képviselők csapata kapta.
A zsűri különdíját 
a Mecénások csapata kapta.

A Vasadi István vándorkupát egy 
évre a Fakezű betyárok csapata 
nyerte. A kupát Méhes Magdi az 
Ipartestület titkára adta át.
 Ez idáig nagyon szép időnk volt, 
de amitől egész héten féltünk, 
megérkezett az immár hagyomá-
nyos vihar. Borultak a sátrak, rö-
pültek a terítékek, és eleredt az 
eső. Négy órától country zenekar 
szórakoztatta a nagyérdemű kö-
zönséget. Este hat órától Banya 
Duó húzta a talpalávalót. Ezen 
a szép nyáriasnak induló napon 
sokan kilátogattak a rendezvény-
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Május 28-ára szervezte meg a Gyöngyvirág téri óvoda szülői mun-
kaközösségének csapata, és az óvoda dolgozói ezt a rendezvényt. 
Családi gyereknapként indult a programok sorozata és nagyon 
jó hangulatú eseményre sikeredett! A tervek szerint a bevételt az 
óvoda szobai játékaira és berendezési tárgyainak a felújítására for-
dítjuk. A nap a Pillangó csoport  egy vidám hangulatú előadá-
sával, a Vackorral kezdődött, amit a Kenderkóc tánccsoport és 
az óvó nénik bábjátéka  követett. Ezután a szülők és a gyerme-
kek nagyon sok jól kitalált játék és esemény között válogathat-
tak, ahol kipróbálhatták ügyességüket és eszességüket is. Volt ott 
horgászás, arcfestés, célba dobás, kukoricamorzsolás, trambulin-
ugrálás, szülő-gyermek ügyességi játék. A gyerekek ujjongó lelke-
sedéssel fogadták a bohócot, aki lufikat hajtogatott nekik. A dél-
előtt egyik legnagyobb élménye az Üllői ÖTE tűzoltóautója volt. 
A tűzoltók egy nagyon látványos bemutatót tartottak mindenki 
nagy örömére. Nem hiányozhatott az eseményről az Üllői Mecé-
nás Művészeti Klub sem, a hangosítást a Reflex Professional Kft. 
biztosította, mint oly sok más eseményen is. Sajnos jött Eső bácsi 
és délben elmosta a programokat! De ez nem szegte mindenki 
kedvét! Sok szülő a gyerekekkel még 1-2 órát az óvoda épületében 
töltött és reménykedett, hogy lesz folytatás! A szervezők minden 
elismerést megérdemelnek, mert egy gyereknap akkor sikeres, ha 
a gyerekek minden ízében kiélvezhetik azt, és ezen az esőtől meg-
kurtított gyereknapon azt hiszem sikerült is elérniük! Ez egy cso-
da volt! Fontos esemény volt ez a városnak, mert bár nem városi 
rendezvénynek indult a szervezés kezdetekor, de a kilátogató kö-
zönség sok más óvodából is jelen volt. Az ott lévő gyerekek hitet 
adhatnak a felnőtteknek, hogy jó világ ez, csak néhanapján össze 
kellene jönnünk kicsit együtt JÁTSZANI és akkor nem lehet baj! 
Szeretném megköszönni a magam és az óvodánk minden kis és 
nagy lakója nevében támogatóinknak a segítséget.

Üllő Város Önkormányzata, Pau-
lusz család, Reflex Professional Kft., 
Kenderkóc tánccsoport, Lolly cu-
korüzem, ÖTE, Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub, Boda Béla, Czékmási 
Kata és Csaba, Kun Zoltán dekora-
tőr, Üllői Fotóklub, Koncz Beatrix 
irodatechnika, Seres Tibor, Tekes 

- Fejes József pék, Magyar Vöröskereszt XVIII. ker. alapszervezet- 
Csorba Györgyné vezetésével és nem utolsó sorban a szülőknek 
és nevelőknek. Külön köszönetemet szeretném kifejezni azoknak 
a szülőknek, akik végig jelen voltak a szervezésben és a progra-
mok levezetésében. Remélem az eső nem vette el a kedvét senkinek, 
és jövőre újra megpróbáljuk!

Tóthné Kostyalik Tímea
Gyöngyvirág Tagóvoda SZ.M.K. elnöke

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

Gyöngyvirágos jótékonysági 
családi gyereknap

re. A vihar egy kicsit bezavart, sokan haza mentek, de a bátrak 
kitartottak a rendezvény végéig. Szeretnénk köszönetet mondani 
elsősorban Tóth Bélának a fesztivál főszervezőjének, Seprűs Pál-
nak és Seprűs Bélának a Jobb-1 tulajdonosainak, a zsűri tagjainak 
és mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában valamilyen 
formában részt vállaltak.

Külön megköszönöm a segítséget Gulyás Pálnak és feleségének 
Katinak a Jobb-1 es lányoknak, Ildinek, Mártinak, Zsuzsinak és 
Anikónak, valamint köszönöm a fáradozását és türelmét Seprűs 
Pálnak, köszönet Király Zolinak és Katinak, a reggeliért és a sze-
retetteljes fogadtatásért amiben részesítették a sátrukba  érkező-
ket. Köszönet Botlik Bélának a sok hasznos tanácsért. Tóth Ba-
lázsnak és feleségének Magdikának a főzésért, jöhet vihar, jégeső 
ők kitartóan fogták a fakanál végét és készítették a finom csülkös 
bablevest pokolsziget módra. Természetesen köszönet illeti Kere-

zsi Sándort az Ipartestület elnökét, aki első alkalommal vette vál-
lára a csülökfesztivállal járó felelősséget. A hangosítást a Reflex 
Kft. végezte, a rendről a polgárőrök gondoskodtak, a tv felvétele-
ket a Plusz 29 munkatársai készítették. Köszönet érte.

Méhes Magdi az Ipartestület vezetőségi tagja.
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SIKERES SZAVALÓVERSENY 2011.

Ötödik éve került megrendezésre 
az első Vargha Gyula szavalóver-
seny. A versenyen azok a telepü-
lések szavalói vettek részt, ame-
lyekhez Vargha Gyula családja 
kötődik, így Káva, Kunszentmik-
lós, Nemesgörzsöny és Üllő. Az 
idén Káva községben találkoztunk. 
A gyönyörű időben, nagy vendég-
szeretettel megszervezett programon többek között meg-
lepetésnek számított, hogy a települések polgármesterei 
is előadtak egy-egy Vargha Gyula verset, amelynek nagy 
sikere volt. Az egész napos rendezvényen közel 80 szavaló 
versenyzett, mi üllőiek kimagaslóan jól szerepeltünk.

12 fő díjazott közül, 7 fő üllői szavaló nyert, ezen kívül 3 
különdíjat is elnyertünk. 

I. kategória:

1. helyezett: BARTA LAURA óvodás
2. helyezett:  BARTA FLÓRA 2/z/b 

II. kategória:

1. helyezett: SZALAI BENCE 6.z
3. helyezett: VIRÁGOS ALEXANDRA 5.a

Felnőttek:

1. helyezett: JÁMBOR BARBARA
2. helyezett: KOVÁCS KATALIN
3. helyezett: OLLÉ ISTVÁN

Zsűri  különdíja: 

GERBER ZSANETT 6.z
ZÓDOR VIKTÓRIA 6.b
HORVÁTH ANDRÁS 1.z

Gratulálunk a szavalóinknak, büszkék vagyunk rájuk. Kö-
szönjük a felkészítőknek, a segítőknek és a szervezőknek  
önzetlen munkájukat, köszönjük az Önkormányzat vala-
mint az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság 
támogatását. 

Városi  könyvtár dolgozói

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

Ezúton szeretnék elköszönni mindazoktól, akiktől 
személyesen nem tudok. Két évtizeddel ezelőtt kerül-
tem Vecsésről Üllőre - egy  „véletlen” folytán. Tudom, 
hogy nincsenek véletlenek!

Ennek tudatában fogadtam azt a lehetőséget is, hogy 
iskolát (zeneiskolát) teremthessek Üllőn. Zenetanárok, növendékek és 
hangszerek nélkül. A lehetőséggel éltem, hiszen nagyon szép feladatot 
kaptam. Elkötelezettje lettem a zenének, a zene terjesztésének, és az in-
tézménynek. Egyre csak nőtt a versenyek és a szereplések száma, melyek 
során a megyébe, az országba vihettük a zene szárnyain Üllő hírnevét. 
Sikerült nemcsak megteremteni, hanem két évtizeden át megtartani is, 
és egyre emelni a színvonalat, az elismertséget, úgy a szakmai körökben, 
mint a településen is.
Az ország sok nagy zeneiskolájához képest a miénk - bár kicsinek mond-
ható -, mégis méltán vette fel a versenyt a „nagyokkal”! Tudtunk orszá-
gos, megyei I. helyezéseket elérni, felvételt nyerni a középfokú zenemű-
vészeti iskolákba, a” konzikba”. Többen zenei diplomát szereztek az itt 
megszerzett alapfokú zenei ismeretek alapján.
Velünk együtt büszke lehet ránk minden üllői, hogy Európa legnagyobb 
hangversenytermében, a budapesti Művészetek Palotájában üllői növen-
dékek is szerepeltek (köztük az én növendékem is).
Szép és mozgalmas volt számomra az Üllőn töltött két évtized. Örülök, 
hogy sok jó embert megismerhettem. Köszönöm nekik közelebbi vagy 
távolabbi barátságukat!
Húszévi aktív, lelkes munkálkodás után hivatalosan befejezem Üllőn a 
zene terjesztését. Küldetésem itt lejárt. Nagy 
szeretettel adom át kedves tanítványomnak 
ezt az áldásos feladatot.
Kívánom minden Olvasónak, hogy legyen 
a zene üdítő hatása életük része! Meg tud 
szépülni általa a világ, csendesedni tudnak 
a viharok, s erőt tud adni a nehéz periódu-
sokban.

Szeretettel búcsúzom Önöktől! 
A viszontlátásra!

Pechtolné Kis Melinda
címzetes zeneiskolai igazgató

Üllő, Harmónia Zeneiskola

Kedves Olvasók!

Május 29-én, vasárnap este újra fellobbantak a kegyelet, a megemlékezés gyertyái a Templom-téren 
háborúink áldozatainak emlékműveinél. 

Az I. világháború, a II. világháború és a háborúvá tett 1956-os forradalom halottjaira emlékeztetnek azok.
A XX. század háborúiban az egész világgal álltunk szemben. Az 1914-től 1945-ig húzódó permanens világháborúban 

utolsó szövetségesként a Kelet és a Nyugat nagyhatalmaival. 
1956- ban teljesen magunkra hagyatva, egyedül a Keleti tömb katonai szövetségével, 

a Varsói Szerződéssel szemben, a NATO, a Nyugat jóváhagyásával.
A magyar hősökre emlékezést idén az Üllő vezér Hagyományőrző Egyesület kezdeményezte.

Kondás Imre 

A Hősök Napján
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Évi „szokásos” báli beszámolómra készülök, írhatnám viccesen. 
Ám ez a beszámoló cseppet sem lesz szokásos, hiszen sikerült az 
első önálló Napraforgó Bált megrendeznünk. Az ember mindig 
próbálkozik… Akarom mondani, az óvoda mindig próbálkozik… 
Ha valami már nehézkes, akkor nem árt változtatni, megújulni. 
Manapság minden a pénz, illetve annak hiánya körül forog, ezért 
kockázatos is lehet egy ilyen vállalkozás. Mi is némi „szülői rá-
beszélésre” döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk új keretek között, 
saját helyünkön, saját lehetőségeinket felhasználva megszervezni 
a Napraforgó bált. Azt kell mondjam, a szerencse mellénk sze-
gődött. Könnyedén jöttek a jegyet vásárlók, a tombola felaján-
lások. Nekünk a dolgunk már csak a „tökéletes” szervezés volt. 

Ám ilyen nem létezik, ezért nekünk is van mindig mit tanulni 
a következő évre. A bál hangulatát köztudottan megalapozza a 
jó műsor. Ezért hát, az óvoda dolgozóiból verbuválódott mini 
színjátszó kör az Igazmondó juhász történetét adta elő, melyből 
„házi írónk”, Péteri Kálmánné zseniális korrajzot készített. Mivel 
színészi tehetségem nulla, ezért a legkevesebb szöveget kértem. 
Volt időm megfigyelni a közönség reagálását, a vidám arcokat. Jól 
eső érzés volt, hogy nagyon jól szórakoznak. Köszönöm az óvoda 
dolgozóinak, hogy szinte egy emberként, lelkesen, munkát, időt 
nem sajnálva részt vettek ebben. Hofbauer-Mezei Márta énekét 
mindig szívesen hallgatjuk, köszönöm, hogy emelte a műsor szín-
vonalát. A következő „köszönöm” a Kenderes Néptánc Együttest 
illeti. Nagyon jó, hogy részese lehetek ennek az érzésnek, amit az 
együttes közössége alkot. Mariann ezúttal Felvidéki csúfolódót ta-
nított nekünk, melyet nemcsak a közönség, hanem mi, szereplők 
is nagyon élveztünk. Némi csúszással a vacsora is megérkezett és 
tisztességes helyére, a tányérokba került. A tombola fődíjak sor-
solása is tartogatott némi meglepetést. Ezután, már csak annyi 
volt a dolgunk, hogy feledjük kicsit a hétköznapi gondokat és ki-
engedjük a fáradt gőzt. Végül, valamikor éjfél és hajnal között jól 
első érzéssel kapcsolgattam le a villanyokat és zártam kulcsra az 
óvodát. A gyermekeknek megvalósul az ivókút az udvarra. 

Akai Gabriella

Köszönjük a támogatóink 
segítségét!

Bál a Napraforgó Óvodában Megújult az aluljáró

2011. áprilisában a Műcsarnok által kiírt pályázat alapján Üllő 
Város Önkormányzatának támogatásával, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanulói  május végén elkezdték a falfestést a vas-
útállomáson.

A gyerekek rajzterveket készítettek „A mi kis világunk és kép-
zeletünk” címmel. A tervek bármilyen technikával és stílusban 
készülhettek (grafiti, absztrakt, modern)
E témában közel 230 rajz készült el iskolánkban, melyek közül 
az iskolai zsűri és a MÁV illetékesei 70 képet választottak ki, 
amelyeket tanulóink egyenként különböző nagyságú területre 
festettek meg az aluljáró oldalfalára.
A gyerekek munkáját segítették elballagott diákjaink, szülők és 
pedagógusok egyaránt, akiknek munkájáért hálásak vagyunk.
Köszönjük Üllő Város Önkormányzatának a rendelkezésünkre 
bocsátott festékmennyiséget és a MÁV dolgozóinak az alapozó 
festést, mellyel megkönnyítették munkánkat. Köszönetünket fe-
jezzük ki továbbá az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület 
tagjainak az odafigyelést, mellyel óvják a munkáinkat.
Reméljük mindenki számára értékes rajzokat készítettek a vá-
ros gyerekei és bízunk benne, hogy VIGYÁZUNK rá, hogy még 
nagyon sokáig gyönyörködhessünk kezük munkájában!!

Sajtosné Öllei Andrea



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

n é p t á n c

A Kenderes Néptánc Együttes első önálló estje

Örömmel mondhatom, hogy nagy sikerrel 
túl vagyunk együttesünk első önálló estjén. 
Rendkívüli izgalommal és hosszas szerve-
ző munkával készültünk az estre, mely vá-
rakozásainkon felül sikerült. Az óvodások, 
a kisiskolások, a Kenderkócok és a felnőt-
tek is tudásuk legjavát összeszedve mutat-
ták be élő zenére táncaikat. Nagyon sok 
bíztatást és elismerést kaptunk a közönség 
soraiból, mely remek hangulatot varázsolt 
a nézőtérre, színpadra egyaránt. Sikerül 
megvalósítni tervünket, miszerint kalocsai 
viseletet szeretnénk beszerezni egyesüle-
tünk részére. A hosszas élménybeszámoló 
helyett álljon itt Majorosi Marianna beve-
zetője, mely magáért beszél:

Dicsérem a Jézust, Jó napot kívánok,
Én itt a mai nap követeként állok.
Beszédemmel hosszas nem akarnék lenni,
Mégis egy mesét szeretnék elmondani.

Történt 2007-ben egy szép napon,
Hogy találtam egy újságot az asztalon.
Lapozgatás közben arra lettem figyelmes,
Hogy néptánccsoportba tagokat keresnek.

Én meg tanítanék, gondoltam magamban,
És felhívtam a telefonszámot nyomban.
- Vámos Éva vagyok- szólt egy hang kedvesen,
- Jöjjön csak bátran, épp tánctanárt kerestem.

Így alakult meg április derekán a Kenderes, 
Mely tagjainak haja itt-ott már deres.
Csodálkoztam nagyon, de jól van,
Faragjunk hát belőlük táncosokat gyorsan.

Gyerekek helyett felnőtteket kaptam,

A sárközi karikázót meg is tanítottam.
Májusban már sportcsarnokot avattunk,
Ősszel pedig gyerekcsoportot indítottunk.

Így történt bizony, pont most négy éve,
S most megmutatjuk Önöknek, mi lett belőle.
22 felnőtt, 26 óvodás, 
15 koreográfia, 31 iskolás.

Fellépéseinknek se szeri, se száma,
Üllőn megfordultunk majdnem minden bálba.
Csülökfesztiválon, ovis farsangokon,
Városi rendezvényeken, és minden fontos napon.

A monori találkozón Üllőt képviseltük,
Gyerekeknek itthon műsort szerkesztettünk.
Az önkormányzattól erre támogatást nyertünk,
A Közösségi Házat otthonunkká tettük.

Hetente csak egyszer jövünk pár órára össze,

Ilyenkor gyakran keverjük a lábainkat össze.
Kinek két bal lába, kinek keze lába,
Felnőttek nagy része inkább nyelvvel járja.

Sokszor mondom nékik kedves gyerekek,
A szünetnek vége, csendesebben legyetek.
De ők csak úgy mondják, mondják a sok mesét,
De örülök, mert várják ezt az estét.

Így élünk mi együtt, mint egy nagy család,
Táncolunk, énekelünk, varratjuk a ruhát.

Ma is erre gyűjtünk, szép új viseletre,
Áldja meg az Isten, akik segítettek!

Kedves kicsik, nagyok, örülök, hogy vagytok, 
Köszönöm, hogy hibáimmal együtt elfogadtok. 
S ti többiek, városunk lakói, segítsetek minket,
Nézzetek, tapsoljatok, velünk örüljetek.

Majorosi Marianna

TÁMOGATÓINK NÉVSORA

Üllő Város Önkormányzata, Közösségi Ház: 
Vámos Éva, Bodrogközi Szilárd,  Reklám: 
Bodáné Rusznák Gabriella,  
Szervezés: Napraforgó Tagóvoda, Büfé: 
Akai Gabriella, Bodorné Horváth Brigitta, 
Dócs család, Dózsa Emese, Ellenbacher 
Andrásné, Szabó Tivadarné, Zárayné Sán-
dorházy Eleonóra, Székek: Dienes András 

(sportcsarnok), Fuvarozás: Ország Lász-
ló, Díszlet: Dózsa György, Győri Sándor, 
Rozgonyi Tímea, Sajtosné Öllei Andrea, 
Viselet varrás: Majorosi Lászlóné, Bokros 
Attiláné, Szabó Gyuláné, Dobos Istvánné, 
Ferencsik Béláné, Beszerzés: Záray Emil, 
Szakmai munka: Kökény Richárd, Bekecs 
zenekar, a Kenderes Néptánc Együttes 
minden tagja.

Akai Gabriella

Pedagógus Napra
Sok szeretettel köszöntjük pedagógusainkat. 

A továbbiakban nagyobb megbecsülést kívánunk nekik áldozatos munkájukhoz. Addig nagy kitartást, mint eddig is.
Az Üllői Hírmondó szerkesztőbizottsága
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t r i a n o n

Trianon szimbólum

Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

Trianon nem egyetlen esemény csupán. Sokkal inkább megjelení-
tője egy olyan pusztító „világerőnek”, amely számára hazánk min-
dig útban volt (van és lesz!), így neki Magyarország felszámolásá-
nak célja történelmi evidencia. Trianon tehát metafora gyanánt e 
megnevezhetetlen világerő kódnevévé vált.
 Lepusztulásunk messze Trianon előtt kezdődött, és Trianon óta 
is tart, újabb és újabb Trianonok láncolatát létrehozva. Magyaror-
szág napjainkban történelmi mélypontra jutott. Végzetes lepusz-
tulási lejtőn tart lefelé fél évezrede folyamatosan birodalmi füg-
gésben élünk, az igazán súlyos kifosztás az időszakokban zajlott 
le, amikor a nagy birodalomváltások mentek végbe. 
A török 150 évnyi hódoltsága, a 200 éves Habsburg-uralom, a hit-
leri Németország, a kétszeres háború, a szovjet birodalom és a 
nyugati globalitás birodalmának berendezkedése, csupán optikai 

csalódás az, hogy látszólag öt különböző birodalom fosztogatott 
minket, mert ez az öt valójában egy! A Nyugat globális birodalma 
után történelmünk minden kritikus elágazási pontjánál mindent 
megtett annak érdekében, hogy cinikus-gátlástalanul lefosszon és 
kiárusítson minket. 
A magyar forradalom és szabadságharc 1956-os eltiprásában, 
amely Trianon újabb történelmi felvonása, azért segített készsé-
gesen a Nyugat globális birodalma a szovjet impériumnak, mert 
nyilvánvalóvá tette volna a nyugatias kapitalizmus zsákutcájának 
végzetes tényét, amit a Nyugat urai aligha engedhettek meg ma-
guknak, 
A hetvenes és a nyolcvanas évek során az adósságcsapda zárult rá 
az országra, de nem csak anyagi értelemben. A magyar történelem 
során békeidőben még soha nem ment végbe olyan népességbeli, 
egészségi, vagyonban és lelki, erkölcsi, szellemi javakban való fo-
gyatkozás, mint a kádári konszolidáció aranykorában. A felkészü-
letlen magyar társadalmat olyan rövid idő alatt és olyan példátlan 
brutalitással hajszolták át a globális alkalmazkodás kényszerű 
szakaszán, hogy ennek máig tartó végzetes következményei lettek. 
Ez volt az igazi „rendszerváltás”. Trianon nem egyetlen esemény, 
hanem e pusztító világerő működésének élő szimbóluma. 
 Minden bizonnyal újabb és újabb „Trianonokkal” kell megtanul-
nunk a Magyarország felszámolására irányuló törekvéseikkel való 
eredményes szembefordulás nemzetstratégiáját.

(Bogár László Történelmi vagyonvesztések hullámai — Töprengések 
Trianon ürügyén Nagy Magyarország 1. évfolyam 1. szám írásának 

részleteit közreadta: 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)

június 21.: 18.00 - 20.00, július 12.: 18.00 - 20.00,
augusztus 30.: 18.00 - 20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

Július 11.: 10.00 - 12.00
Augusztus 08.:10.00 - 12.00

Többen látták már őket, mások hallottak ró-
luk.. ha valaki mégsem értesült eddig róla, 
ezúton adunk örömhírt, pontosabban „gó-
lyahírt” a városunkba költözött gólyapárról. 
Emberemlékezet óta nem települtek Üllőre 
gólyák, így csak a környékbeli településeken 
csodálhattuk a villanypóznákra fészket rakó 
bájos madarakat.
Néhány hete azonban Üllőre költözött egy 
gólyapár, pontosabban a Zug utcába, ahol a 

mi kedves kelepelőink lelkes fészekrakás után 
reményeink szerint már a leendő kis gólyák to-
jásait őrzik.
Aki teheti, keresse fel „lakhelyüket”, látogassa 
meg őket, az első „telepeseket”, akiket talán 
jövőre újabb gólyapárok követnek majd. Ad-
dig is, míg nyár végén útra nem kelnek, cso-
dáljuk meg ezeket a kedves és különleges ma-
darakat.

Polgármesteri Hivatal

„Gólyahír..”
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Tájékoztató a Sportliget lakópark 
víziközmű társulati üléséről

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

A Sportliget Lakópark Víziközmű Társulata  működőképessé tételéhez 
az Önkormányzat nagy erőket mozgósított, amikor ügyvédekkel, műsza-
ki és pénzügyi szakemberekkel átvilágíttatta a társulat működését  és ta-
nácsot kért a működés újraindításához.
A vizsgálat célja az volt, hogy az eddigi beruházások és a felvett hitelek 
összhangban vannak-e. Megállapítást nyert, hogy a felvett hitelek összege 
és a beruházások nagysága összhangban van.
A fejlesztésre vonatkozó kalkulációk nem voltak megfelelőek, így el-
mondható, hogy a hátralévő munkák elvégzéséhez mintegy 150 millió 
Ft-ra van még szükség. A jelenlegi tagi befizetések azonban ezt nem fe-
dezik, hiszen
- eleve rosszul tervezték a Társulat költségvetését
- a beruházási költségek emelkedtek
- a beruházás elhúzódása és a válság okozta pénzhiány miatt a befizeté-
sek nem teljesültek
- ugyanezen okok miatt a telek-eladások elmaradtak a tervezettől.
A hátralévő beruházások elkészülésének feltétele a forrás megteremtése 
és a tervek aktualizálása, az engedélyek meghosszabbítása, a kivitelezés 
lefolytatása.
A tagnyilvántartást is aktualizálni kell, és lehetőséget kell teremteni a ta-
goknak arra, hogy ügyfélszolgálat álljon rendelkezésükre.
2011. május 30-ára a Közösségi Házban Gyulai Lászlóné elnök asszony 
közgyűlést hívott össze a Társulat tagjai részére. Időközben viszont egész-
ségi állapotára hivatkozva az elnökségi teendőkről írásban lemondott.
 Dr. Szikora Gábor ügyvéd úr elnök asszonytól kapott megbízás alapján 
vállalta a Közgyűlés levezetését és a lakosság tájékoztatását a jelenlegi 
helyzetről. A Társulat korábbi intézőbizottsági valamint ellenőrző bizott-
sági tagjai és a küldöttek megbízatásukról írásban lemondtak illetve hosz-
szabb külföldi tartózkodásuk miatt visszahívásra kerültek.
A közgyűlés megválasztotta az új küldötteket. A megválasztott küldöttek 
új Intézőbizottsági és Ellenőrzőbizottsági tagokat, elnököket választottak.
Az Intézőbizottság elnöke: Bácskai József Üllő, Kistemető u. 66. sz. alat-
ti lakos lett, volt alpolgármesterünk, jelenleg pedig a Pénzügyi Bizottság 
külsős tagja. 
Az Ellenőrzőbizottság elnöke: Fodor Imre  Üllő, Kutasi Gy. 15. sz. alatti 
lakos lett.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2010. (V.06.) számú Ö.H. ha-
tározatában szándéknyilatkozatot tett, hogy
- a futamidő végéig - 2016. június 30-ig - a Társulat folyamatos működé-
se céljából rendelkezésre bocsátja és berendezi a Szövetkezet u. 10. sz. 
alatti helyiséget a szükséges irodai eszközökkel együtt az újonnan meg-
választott társulati bizottságok és az ügyfélfogadásuk részére.
- a társulat adminisztratív ügyeinek intézésére és ügyfélfogadás tartására 
rendelkezésre bocsát 1 fő 4 órás munkaerőt.
- Ha a befizetések megindulnak  megelőlegezi – kivéve a régi sportpálya 
terület – a közvilágítás kiépítésének költségét továbbá a negyedévenkénti 
kamatfizetésekkor a hiányzó összegeket.
A fejlesztés, fejlődés záloga, hogy előre tekintsünk. A Lakóparkban lévő 
tulajdonosok az Önkormányzat támogatásával célul tűzték ki, hogy a Vi-
ziközmű Társulatot életképessé varázsolják.  Az Önkormányzat csak ak-
kor tud támogatást biztosítani, ha a lakosok is teljesítik vállalásaikat.
Ígérjük, hogy az Önkormányzat honlapján hamarosan közzé tesszük a 
küldöttek és bizottsági tagok névsorát és elérhetőségeiket.
Köszönjük a lakók türelmét, és kívánunk jó együttműködést közös cé-
lunk megvalósítása érdekében.

Sportliget Lakópark Viziközmű Társulat
Intéző Bizottsága

Vargha Gyula:

TÉPŐ GONDOK

Mint Fáraó étekfogójának,
Fejemre falánk madarak szállnak,
Sasok, keselyük, ölyvek, vércsék,
Az egész ragadozó vérség.

Röpdös seregestül a gondolat ölyve,
A csőre horgas, éles a körme,
S szállnak a gond nehéz keselyűi,
Zsákmányukon megtelepülni.

A sok repesőt hogy elűzzem,
Reményeim rongyát kitűztem;
De oda se néznek a váznak,
Vijjogva tovább lakomáznak.
                                            1921. 

Örömmel értesítem Önöket, hogy a településközpont fejlesztésére 
beadott pályázatunk támogatást nyert. Az alábbi örömteli sorokat 
kapta önkormányzatunk a közreműködő szervezettől:

/Örömmel értesítem, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Üllő városközpont fejlesztése és 
funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0010 
jelű pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósá-
ga vezetője 689 529 275 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 
76,982533 %-os támogatási intenzitással/

A fejlesztés magában foglalja egy új városháza, benne étterem 
és többfunkciós házasságkötő terem (Civil Központ), valamint 
a Malom utca és Dózsa György utca sarkán egy gazdasági szol-
gáltató ház megépítését. Kialakításra kerül egy igényesen kivite-
lezendő sétáló utca, benne a település történetét bemutató „idő-
vonallal” valamint jelentős fejlesztési forrás kerül elkülönítésre a 
zöldfelület, a szabadtéri színpad és a hozzátartozó technika ki-
alakítására. 

Az építési munkálatok indítását az őszi hónapokra tervezzük, 
amelynek előfeltétele eredményes közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása.
A beruházással kapcsolatosan, annak közérdeklődésre számot 
tartó részleteiről hamarosan lakossági fórumon tájékoztatni fog-
juk Önöket. 

Tisztelettel
Kissné Szabó Katalin

polgármester

Pályázati siker!
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ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

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

Ezúton szeretnék felhívni figyelmüket, hogy a 2011. I. félévi helyi 
adók  fizetési kötelezettsége (építményadó, iparűzési adó) 2011. 
március 15-én valamint a gépjárműadó fizetési kötelezettség ha-
tárideje 2011. április 15-én lejárt!
Kérjük, ha fizetési kötelezettségüket a fenti határidőre nem telje-
sítették, minél előbb pótolják. Ellenkező esetben a végrehajtási 
eljárást megindítjuk: letiltás munkabérből, nyugdíjból, hatósági 
átutalás (incassó) folyószámlára, gépjárműadó hátralék esetén a 
gépjármű forgalomból kivonásának kezdeményezése.

Fizetési kötelezettségeiket átutalással is teljesíthetik az OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett számlaszámokra:

GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM
11742056-15392141-08970000

IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03540000

ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM
11742056-15392141-02440000

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03780000

Felmerülő kérdéseikkel az Adócsoport munkatársai rendelkezé-
sére állnak, „A” épület 1-es szobájában ügyfélfogadási időben:   

Hétfő: 13-17,30-ig
Szerda: 8-12-ig és 13-15,30-ig

Péntek: 8-12-ig,
valamint telefonon:06-29/320-021/109 és 116-os melléken.

Köszönettel: Adócsoport munkatársai

F E L H Í V Á S

Üllő Város Önkormányzata 2011-ben is pályázatot hirdet tanul-
mányi ösztöndíj elnyerésére, mely a 2011-2012-es tanév szeptem-
bertől júniusig terjedő időszakára szól.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján és Üllő Város honlapján 
(www.ullo.hu).

Kissné Szabó Katalin

polgármester

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

Üllő Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Ifjúsá-
gi Bizottsága a 41/2011. (V.02.) számú határozata alapján felül-
vizsgálta a 70 éven felüli egyedülélő személyek szemétszállítási 
díjmentességi jogosultságát.
A Bizottság a korábban az alábbi címekre megállapított szemét-
szállítási díj fizetése alóli mentességét 2011.03.31. napjával meg-
szünteti, mivel a jogosultság nem áll fenn.

H I R D E T M É N Y

A Saubermacher Kft. 2011. március 9. napjától havonta 1 alkalommal 
ügyfélfogadást tart Üllő Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgá-

latán.
A Saubermacher Kft. képviselője az alábbi időpontokban minden 

szemétszállítással kapcsolatos kérdésben készséggel 
áll a lakosság rendelkezésére.

Üllő ügyfélszolgálat:

2011. 06. 08 13.00-15.00
2011. 07. 13 13.00-15.00
2011. 08. 10 13.00-15.00

Saubermacher Kft. ügyfélfogadási rendje

1.) Üllő, Akácfa u. 10.
2.) Üllő, Akácfa u. 26.
3.) Üllő, Akácfa u. 41.
4.) Üllő, Állomás u. 2.
5.) Üllő, Baross G. u. 2. 
6.) Üllő, Baross G. u. 5.
7.) Üllő, Batthyány u. 17/19. 1. a.
8.) Üllő, Batthyány u. 17/19. 2. a.
9.) Üllő, Berkes A. u. 19.
10.) Üllő, Berkes köz 6.
11.) Üllő, Bimbó u. 18
12.) Üllő, Bimbó u. 19.
13.) Üllő, Damjanich u. 19.
14.) Üllő, Damjanich u. 31.
15.) Üllő, Diófa u. 33.
16.) Üllő, Dobó u. 6.
17.) Üllő, Erdősor u. 1.
18.) Üllő, Gyömrői út 60.
19.) Üllő, Gyömrői út 72.
20.) Üllő, Hosszúberek u. 35.
21.) Üllő, Hosszúberek u. 42.
22.) Üllő, István u. 8.
23.) Üllő, István u. 12.
24.) Üllő, Liliom u. 6.

25.) Üllő, Május 1. 6.
26.) Üllő, Május 1. u. 10.
27.) Üllő, Ócsai út 53.
28.) Üllő, Pávay V. u. 27.
29.) Üllő, Pesti út 13.
30.) Üllő, Pesti út 104.
31.) Üllő, Pesti út 140.
32.) Üllő, Pesti út 172.
33.) Üllő, Pesti út 178.
34.) Üllő, Széchenyi u. 45.
35.) Üllő, Szövetkezet u. 9.
36.) Üllő, Templom tér 6.
37.) Üllő, Tölgyfa u. 25.
38.) Üllő, Vörösmarty u. 34.
39.) Üllő, Wesselényi u. 16.
40.) Üllő, Wesselényi u. 18.
41.) Üllő, Öregszőlő u. 37.
42.) Üllő, Jókai u. 9.
43.) Üllő, Arany J. u. 5.
44.) Üllő, Dobó I, u. 34.
45.) Üllő, Gyár u. 21.
46.) Üllő, István u. 6.
47.) Üllő, Vasadi u. 64.

Tájékoztatjuk a fenti ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy 
2011. 04.01-től kötelesek szemétszállítási díjat fizetni a Sauber-
macher Kft. által kibocsátott számla alapján. Ha az ingatlan lakat-
lan, a szolgáltató szünetelteti a szerződést és nem számlázza ki a 
szemétdíjat, de csak akkor, ha ezt a tényt a tulajdonos bejelenti 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, ahol a szemét-
szállítással kapcsolatos kérdéseikkel, problémájukkal készséggel 
várjuk Önöket. 

Fazekas Violetta s.k - Bizottság elnöke

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)
(hétfő - kedd):

június 27-28., július 25-26., augusztus 22-23., 
ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)

(péntek):
június 10., június 24., július 8.

július 22., augusztus 5., augusztus 19.

A szelektív és zöldhulladék begyűjtés napjai:



Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-00512

Ü l é S T E r E M B ő l  J E l E n T J Ü K 

Elfogadásra került, 
• az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
• az Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 
    szóló beszámoló 
• a Közterület-felügyelő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
• a Városüzemeltető Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
• valamint az önkormányzat Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2010. évi 
    ellátásáról szóló beszámoló.
A képviselő-testület döntött,
• Üllő Város Önkormányzatának fenntartásában működő Harmónia Zeneiskola Alapfokú
    Művészetoktatási Intézmény, intézményvezetői teendőinek ellátásával
    2011. 08. 15-től - 2016. 08. 15. napjáig  Hofbauer-Mezei Mártát bízta meg.
• az iskolában levő jelenlegi tálalókonyha 1000 adagos főzőkonyhává való fejlesztésére, 
    a helyben való főzésre valamint az étel onnan az intézményekbe való szállításra 
    vonatkozóan közbeszerzési eljárás megindításáról. 
• ingyenes lakossági hirdetőtáblák elhelyezéséről.
Módosította,
• a 2011. évi költségvetési rendeletét, melyben átvezetésre kerültek a költségvetésben 
    szereplő állami támogatás változásai, az időközben nyert pályázatok összegei, a bizottsági
    és testületi határozatok költségvetési átcsoportosítást igénylő döntések, 
    mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények költségvetését érintően. 
Megalkotta,
• Üllő Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.

Összeállította - Almási Adrienn

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. május 19-i ülésén a következő 

közérdeklődésre szolgáló döntéseket hozta:

Üllő Város Önkormányzata a Humán Szolgáltató Központon keresztül  lehetőséget biztosít 
jelzőrendszeres készülék kihelyezésére az igénylők otthonába.
- Ön egyedül él?
- Ön a hozzátartozójának nem tud napközben felügyeletet biztosítani?
- Ön fél, hogy nem tud segítséget hívni, ha baleset éri vagy betörnek otthonába?
Bármelyik eset áll fenn, ne késlekedjen, kérjen segítséget, hisz utólag nem tudjuk meg nem 
történtté tenni a rossz eseményeket, de most van mód a megelőzésükre!
Havi 600-2400 Ft –ért /az összeg a nyugdíjtól függ /biztonságban tudhatja Önmagát vagy 
szeretteit. Tudjuk, sokaknak minden forint számít, de az élethez mérten 3-12 doboz tej ára 
méltányos díjnak tekinthető.
Térítési díj:
- ha az ellátott jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át /42.750 Ft/, 
  akkor 20 Ft/nap,havi 600 Ft;
- ha az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van, /42.750-85.500 Ft/, 
  akkor 50 Ft/nap, havi 1500 Ft;
- ha az ellátott jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át /85.500 Ft/, 
  akkor 80 Ft/nap, havi 2400 Ft.

Kérjük, jelezze igényét és otthonában felkeressük a részletek megbeszélése miatt!
Humán Szolgáltató Központ 

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

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ felhívása



Köszönet azoknak, akik Szamosi Károlyné temetésén részt vettek, 
és elkísérték utolsó útjára. Külön köszönet Kovács Kornél plébános úrnak 

a búcsúztatásért, valamint Tündikének és a Gyár utcai temetkezési 
szolgálatnak a szervezésért. 

Nagy György és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett családtagunkat: Mátra-
hegyi Péternét utolsó útjára elkísérték és sírjára elhelyezték a megemlékezés 
virágait. Egyúttal szeretnénk megköszönni  Tündének, Gábornak és alkalma-

zottainak segítőkész, lelkiismeretes munkájukat és a kegyeletteljes temetés 
lebonyolítását.

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztozva részt vettek 
Kovács Ilona felejthetetlen halottunk temetésén, sírjára koszorút virágot 

helyeztek. Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani az Alfa W.I.C.95 Gamma 
Kft-nek Tündének, Gábornak és a dolgozóinak a segítőkész és lelkiismeretes 

munkájukért a színvonalas és kegyeletteljes temetés lebonyolításáért.

Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás

13

s p o r t

Az idei Szabadfogású Serdülő Diák 
Olimpiát 2011. május 14-én, Oroshá-
zán rendezték meg. Ezen a megmé-
rettetésen az országunkból a legered-
ményesebb birkózók vehettek részt. 
Az üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskolát a 8/c osztályos Balla Márk 
képviselte 42 kg-os súlycsoportban. 
Ezen a versenyen három győzelem-
mel, és egy vereséggel zárta le a 
küzdelmeket, ezzel megismételve a 
tavalyi év sikerét. Újra a dobogóra 

állhatott, hogy nyakába kerüljön a megérdemelt bronzérem. Így 
ismét büszkék lehetünk, hogy ezen a versenyen is szép eredményt 
ért el egy üllői diákunk, aki nevesítette iskolánkat.

Gratulálunk és további sok sikert kíván Kovács János edző, 
Üllő DSE

Birkózás, Diákolimpia
Végre elérkezett ez a nap is! 
Nagy izgalommal készült 
az iskola és a város apraja 
nagyja az éjszakai futás-
ra, mely elindította a nagy 
sportnapot. 23 órakor már a 
frissebbek kezdtek gyülekez-

ni, éjfélre kb. 350-400 gyűltek össze és kezdetét vette a kihívás. A 
sportcsarnokhoz érkezőket ajándékokkal vártuk, majd fiataloktól 
elköszöntünk, kezdetét vette a foci, kézilabda, asztalitenisz játék. 
Napközben a szünetekben a tanulók futással hódóltak az egészsé-
gükért. A tanár-diák meccsen a focisták minden ügyességük ellené-
re vereséget szenvedtek. A lányok kézilabdában mérték össze tudá-
sukat, izgalmasan alakult az eredmény, egyetlen góllal győzött az 
ifjabbik csapat. Később a 7-es rúgó és dobó verseny vette kezdetét, 
rengeteg gyerek próbálta ki magát. Nagy sikere volt a kerékpáros 
és gőrkoris  gyorsasági és ügyességi versenynek. Mind az alsó és a 
felső tagozatosok is kivették részüket ezen a napon a sportból Kö-
szönet a testnevelőknek és a segítő tanároknak, a DSK vezetőinek 
valamint az önkormányzatnak a hathatós támogatásért.

Csetneki Klára

Kihívás napja 2011. 05. 18.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

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

Június 6-12-ig: Csillag Patika
Június 13-26-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 27 - július 3-ig: Csillag Patika
Július 4-17-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Örömteli hírnek örvendhetnek az üllői MTB-s és BMX-es bica-
josok, ugyanis június 17-én befejeződik az új dirt pálya építése a 
városban - a Cigri déli sarkában. A lelkes rideresek két éve kérik 
a képviselő-testületet, hogy segítsen megvalósítani egy mountain-
bike dirt pálya építését. A testület döntött arról, hogy a pályához 
szükséges földet és a durva tereprendezést biztosítja, a bringások 
pedig megígérték, hogy a tervezésben, és a pálya végleges kialakí-
tásának munkálataiban részt vesznek. Az ESZIB elnökének - Fa-
zekas Violettának, továbbá a VKB tagjának Szendrey Elek képvi-
selő úrnak a közreműködésével megkezdődhettek az előkészületi 
munkálatok.
„Azért szeretnénk, hogy megépüljön ez a pálya - mondja Kovács 
Péter az MTB-sek képviselője - mert Üllőn sok biciklis van, és 
ne kelljen bejárni Budapestre, hanem itt a közelben is tudjanak 
bringázni. Gondoltunk arra is - folytatja Kovács Péter - hogy ne 
csak az én korombeliek, hanem a fiatalabb korosztály is ezzel a 
sporttal tudja eltölteni az idejét, ezért egy kisebb, könnyebb pálya-
részt is ki fogunk alakítani a BMX-esek számára. A bringapark 
használatával egy közepes erősségű gyakorlat-sorozatokat, rideres 
trükköket lehet megtanulni.”
A pálya vonala 34 m hosszan fel lesz töltve mintegy 70-80 köb-
méter földdel, mely négy nagyobb, két kisebb - max 1 m magas 
- ugratóból, döntött kanyarból áll. A bicajosok a sebesség /és az 
adrenalin szint/ növelését a közeli nagy dombról való megközelí-
téssel tudják fokozni. 

Kiss Tibor - VKB elnök

A létesítmény használatával kapcsolatosan 
az alábbiakat fontos figyelembe venni!

- A pontos átadás ideje 2011. 06. 17., addig a pályát nem szabad 
használni mert az építési terület! - Az átadás után a pályát min-
denki saját felelősségére használhatja!! - Kisgyermekek, csak szü-
lői felügyelettel biciklizhetnek a területen.

MTB dirt pálya épül Üllőn

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



Akciók:
3 db Hamburger 999 Ft
2 db Sonkás, Kolbászos, Szalámis, Kukori, Mexikói  1099 Ft
2 db bármilyen pizza (28 cm-es) 1799 Ft
1 db bármilyen 52 cm-es  2999 Ft
1 db Gyros tál  999 Ft
3 db Gyros pitában  1499 Ft

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

Üllő (minimum rendelés 1500 Ft) ingyenes.

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

Nyitva: Hétfő-Vasárnap 11-22 óráig

A jó pizza házhoz jön!

AUTÓS ISKOLA!

Jelentkezéstől-
jogosítványig

CD-jegyzet, akciós 
árak részletben, 

tanfolyami és egyéni 
oktatás!

Tel.: 06-30-952-4875 
Hera László

/iskolavezető
Üllő, Ecseri u. 3.

ELADÓ!

Házrész telekkel 
eladó

Érdeklődni: 
Üllő, Vörösmarty u. 2.

szombatonként 
8-12 óra között

Tel.: 06-1-405-49-27






