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Na persze nem asztaltáncoltatással, varázsgömbbel, hanem egy 
kedves kis mesejátékkal, amit a mi nagycsoportunk, a Napraforgó 
Tagóvoda Halacska csoportja adott elő a Mihály napi vásáron. 

Fazekas Mihály biztosan csodálkozva nézett le egy felhő 
csücskéről, mert nálunk 27 fontos, egyformán fontos szerepre 
kellett átírni a mesét, hiszen a gyermekeink mindegyike őstehetség. 
Óvodás korban ez egyértelmű. Mi az adott jeles napra becsülettel 
felkészültünk, s a nagy tapsból ítélve helyt is álltunk. ( Lehet, hogy 
Ludas Matyi bekukucskált az ablakon és ő tapsolt a legjobban?) 
Na, persze nemcsak ebből állt a vásárunk. Majorosi Marianna 
tiszta, csengő énekhangja, gyönyörű előadása, az óvó nénik 
kórusa, a portékák változatos, ötletes garmadája, a frissen sült 
lángos, a magnóból szóló autentikus népzene, a nevelők csinos, 
népies ruházata, a gyerekek vásárhoz méltó öltözete, mind-mind 
azt a célt szolgálta, hogy gyermekeink és a kedves vendégeink jól 
érezzék magukat ezen a délelőttön.

 Köszönjük a szülőknek a sok felajánlást, a segítséget, mert a 
közreműködésük nélkül sokkal nehezebb lett volna a dolgunk. 

Péteri Kálmánné, Marika óvó néni
Napraforgó Tagóvoda

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

5 éves a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub

Megidéztük Ludas Matyi szellemét
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A „Magyar Szent Korona képei”kiállítás 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak szemével

Kiállításon jártunk a Vargha Gyula Városi Könyvtárban, 
ahol megnéztük a Szent Korona másolatát. A korona a ma-
gyar nemzet jelképe. Majd megtekintettünk egy 1916-ban 
készített filmet, amely egy nagy történelmi eseményt örö-
kített meg: megkoronázzák IV. Károlyt, aki Magyarország 
utolsó királya volt. A filmben szerepet kaptak az egyházi 
méltóságok, katonák, a falusi és városi emberek és persze 
IV. Károly és felesége Zita királynő.
Az akkori kamerák még csak fekete-fehér filmet tudtak pro-
dukálni, de így is sok új dolgot ismerhettünk meg.
A teremben látható korona másolata rendkívül hasonlított 
az igazira, amelyet a Parlamentben őriznek jelenleg.
A kiállítás nagyszerű volt, s remélem az osztálytársaim is 
ezen a véleményen vannak.

Félix Bálint 5/z oszt.

……Régen a koronát a Nemzeti Múzeumban lehetett meg-
tekinteni. Jelenleg az Országházban őrzik.
A kisfilmben láthattuk IV. Károlyt és feleségét. Lovas hintó-
val vitték őket a koronázásra. Érdekes volt látni a kor ruhá-
zatát, egyenruháit….
                                 

Benkó Bence 5./z oszt.

Az osztályunkkal a mai napon elmentünk a könyvtárba, 
ahol megtekintettük a Szent korona másolatát. Útközben 
sok közlekedési szabállyal ismerkedtünk meg.
A kiállító teremben a falakon Nyáry Éva festőművész szen-
tekről, apostolokról készített képeit láthattuk.
 Jó volt látni a kisfilmben, hogy milyen is volt a nemzet 
1916-ban. A tanár néni azt mondta, hogy a látottakat foly-
tathatjuk Gizi nénivel a történelem órán.
Én le szeretném rajzolni a koronát, 
mert büszkék lehetünk rá, hogy 
milyen szép a magyar nép jelképe.

              Kádár Tímea 5./z oszt.

A koronázásról szóló kisfilm nagyon tetszett. Láthattuk, 
ahogy IV. Károly átvette a jelvényt, majd beszédet mondott, 
esküt tett.
Az egyházi méltóságok előtt megesküdött, hogy soha nem 
árulja el az országot és teljesíti kéréseiket. Sok száz zászló 
lobogott a szélben. Olyan jó volt látni azt a sok embert, 
akikben csak szeretet volt. Nem úgy mint most, mindenki 
lázad mindenki ellen. Jó lenne, ha újra ilyen országban él-
hetnénk. 

Kántor Klaudia 5./z oszt.

Királyok a könyvtárban….

Az iskolából szép lassan, de fegyelmezetten elindultunk a 
könyvtárba.
Mikor odaértünk csodálatos látvány fogadott. A falakon 
szentek képei, festmények, iratok és a középpontban a 
Szent Korona másolata, rajta képekkel, szentekkel és a leg-
aprólékosabb díszítésekkel.
Ezután egy félórás történelmi film következett. Ebben utol-
só királyunk IV. Károly koronázási ünnepségét láthattuk. 
Szerepelt benne a királyi pár megérkezése illetve az egyházi 
méltóságok által levezényelt szertartás, valamint a királyi 
eskü.
Miután befejeződött sok, szép élménnyel gazdagabban tér-
tünk vissza az iskolába.

                                                       Botlik Bence Béla 5./z 
oszt.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu
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Ünneplő nélkül, mégis ünnepélyesen

Igazi örömzenélés, spontán fellépések, csapatban verseny-
zés jellemezte az idei Zenei Világnapi rendezvényt a Harmó-
nia Zeneiskolában. Közel 70 kisdiák szaladt haza a tanítás 
és a papírgyűjtés után hangszeréért, hogy együtt ünnepeljük 
– Üllőn a zeneiskolában idén immár 19. alkalommal – a ze-
nét. 10 zenetanár közreműködésével és felügyelete mellett 
igen fegyelmezetten vett részt a nemes versengésben a sok 
zeneiskolás. Többeknek szülei, nagyszülei is részesei voltak 
ennek az ünnepségnek.
Nem volt feldíszítve a koncertterem, nem öltöztek ünnep-
lőbe a gyerekek, mégis mindannyian éreztük az emelke-
dett hangulatot a vetélkedő alatt. A taps, az együtténeklés, 
együttzenélés öröme, na és a zenei csoki elmaradhatatlanul 
része volt az ünneplésnek.
Lelkendezve, ujjongva és egy fáradt nap után mégis kitű-
nően koncentrálva oldották meg a csoportok a zenei fel-
adatokat.
Több lehetőséget kaptak arra is a résztvevők, hogy felsza-
ladjanak a színpadra, és ott előadják az idén (!) tanult kis 
darabjaikat.
Többen dicséretesen összeálltak és fülbemászó dallamokat 
adtak elő – kamarazene formájában.
Úgy éreztük, az idén sikerült a legjobban megvalósítani Ye-
hudi Menuhin álmát, aki 35 évvel ezelőtt kezdeményezte 
(az UNESCO Kulturális Bizottságában) október 1-jét, a 
zene ünnepnapjának nyilvánítását.
Miután fesztelen, sok zenéléssel és jókedvűen zajlott a zene-
iskolai délutánunk, tervezzük, hogy jövőre kis csoportok-

ban összeállva, kivisszük növendékeinkkel az élő zenét a ze-
neiskola falain túlra a zene világnapján. Talán meglepődve, 
de bizonyára elragadtatással fogadnák őket akár a Polgár-
mesteri Hivatalban, a Tüzép-en, az orvosi rendelőben vagy 
a Penny-ben stb. Miért is ne?
Kodály Zoltán kívánsága így válik valóra Üllőn is „Legyen 
a zene mindenkié!”. 
Mindegy hol lakunk. A zene mindenhol és mindenkor old, 
örömet szerez, vidámmá tesz.
És erre az üllői általános iskoláskorú – kis zeneiskolás is 
képes!
Fogadjuk mindig szeretettel a muzsikálni tudókat!

Pechtolné Kis Melinda
címzetes zeneiskolai igazgató

(35 éve) Zenei Világnap…

 ZENEISKOLAI HÍREK
A Harmónia Zeneiskola a 2010/11-es tanévre 

várja - korlátozott számban felvételt hirdet 

furulya-trombita tanszakra!
Aki szeretne, még nagyon gyorsan beiratkoz-

hat személyesen a zeneiskolában 
(Pesti út 53.), minden hétköznap 

12.00 és 18.00 óra között!

Ne maradj le TE sem! Várunk szeretettel!

Az iskolakezdés nagy híre, hogy 3 zeneiskolai növendékünk 
tanulhat szeptembertől a főváros 3 konziában is.
- Baki József ütő tanszakos (tanára Kiss Sándor) a Csepeli 
Zeneművészeti Szakközépiskolában.

- Kádár Orsolya zongoraszakos (tanára Pechtolné Kis Melin-
da) a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában és
- Szőnyi Levente Donát (jelenleg 6. osztályos az általános 
iskolában) trombita szakos (tanára Láng Zsolt) a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Kiemelt tehetségek 
osztályába járhat.
  
A Zenei Világnapot, mi a Pesti út 53-ban ünnepeltük. A 
XV. kerületi Önkormányzat meghívására a Hubay Jenő ze-
neiskolában is részt vehettünk a gazdag koncerten, melyen 
Szőnyi Levente Donát (tanára Láng Zsolt) trombitált.

Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon indul Szőnyi Levente 
Donát (Vasadi István expolgármester unokája) októberben 
az Üllői Harmónia Zeneiskola színeiben.

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

A 2010. október 3-i választás eredménye

Kissné Szabó Katalin              FÜGGETLEN             Polgármester
Szendrey Elek Ferenc *          FIDESZ-KDNP
Fazekas Violetta Adrienn       FIDESZ-KDNP                     2
Fehér Imre                              FIDESZ-KDNP                     6
Kiss Tibor Pál                         FIDESZ-KDNP                     7
Udvardi Mátyás                      FIDESZ-KDNP                     8
Füles József                            FÜGGETLEN                       1
Medvedovszky Béla                FÜGGETLEN                       3
Kondás Imre                           MIÉP-MSZ                            4
Magyar Istvánné                     Ipartestület                             5
Botlik Béla *                           Ipartestület
Dr. Kövér Tibor Ferenc *       Üllői Polgári Kör

* Jelöltek Kompenzációs listáról jutottak be.  

Név
Jelölő

szervezet(ek) 
Egyéni 

választókerület 

A képviselő-testület összetétele:

Cigány kisebbségi önkormányzat összetétele:

Név                                                  Jelölő szervezet(ek)
Lakatos Ágnes                              Roma Polgári Tömörülés
Szilágyiné Erdész Annamária       Roma Polgári Tömörülés
Szomora Zsolt                              Roma Polgári Tömörülés
Szomora Zsoltné                          Roma Polgári Tömörülés

Üllő lakosai a folytatásra adtak megbízást...
Köszönöm mindazoknak, akik értékelték és szavazatukkal elismerték azt a munkát, 
amit az elmúlt négy évben végeztünk. Köszönjük a programunk iránti bizalmat, köszön-
jük, hogy sokan javaslataikkal, véleményükkel segítették a városunk előtt álló feladatok 
megoldását. Remélhetőleg békességben és nyugalomban tudjuk a ránk váró feladatokat 
elvégezni, mert nagy lehetőségek vannak előttünk, élnünk kell velük.

Tisztelettel: 
Kissné Szabó Katalin

      polgármester

Polgármesterválasztás eredménye:

1 Czékmási Csaba                     MSz                     384               12,06 

2 Kissné Szabó Katalin      FÜGGETLEN           1 860              58,42 

3 Kovács István                 FÜGGETLEN             940               29,52

Név
Jelölő

szervezet(ek) 
Kapott érvé-
nyes szavazat 

%
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Üllő Város Önkormányzat (2225 Üllő, Templom tér 3.) 
pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonát képező

Üllő, Templom téri buszmegállóban található, 
összesen 10 m2 alapterületű, 

nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadás útján történő hasznosítására, 

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység ellátására.
A helyiségben elektromos áram található.

Az ingatlan minimum bérleti díja: havi bruttó 2.000.-Ft. 
A bérlet határozatlan időre szól. 

• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 
a megszerzési alapdíj 100 %-ának megfelelő összeg pályázati díj-
ként történő megfizetését igazolja.
• Pályázati díj a nyertes pályázó részére visszafizetésre nem ke-
rül, hanem a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettségé 
alakul át (óvadék.)
• A pályázat elbírásánál előnyt élvez, aki olyan lakossági szükség-
letet elégít ki, amelyre a városban várhatóan jelentős igény mutat-
kozik. Amennyiben több ilyen pályázat kerül benyújtásra, abban 
az esetben az a pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát, aki lici-
tálás útján a legnagyobb összegű bérleti díj  megfizetését vállalja.
• A helyiség bérleti jogát az a pályázó szerzi meg, aki olyan la-
kossági szükségletet elégít ki, amelyre a városban jelentős igény 
mutatkozik, valamint a pályázati tárgyalás során, licitálás útján a 
legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
• Bérlő köteles a bérleti jog megszűnésekor az eredi állapot hely-
reállítására.

• Az Önkormányzat nem járul hozzá az ingatlant érintő érték-
növelő beruházáshoz. 
• Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaz-
nia kell:

a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a folytatni kívánt tevékenység megnevezését, 
      a helyiség általa tervezett felhasználási célját,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati 
     feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalához (2225 Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, 

határideje: 2010. október 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2010. november havi Képviselő-testületi ülés.
 (Polgármesteri Hivatal A. épületének Házasságkötőterme)

Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szo-
bájában Tóth Gábornénál lehet, 

minden nap 8-12 óráig. 
(Telefon: 06/29 320-011/141 mellék) 

        
Üllő Város Önkormányzat

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önöket az 1956-os forradalom 
megünneplésére, melyet

2010. október 23-án, (szombaton) 11 órakor tart 
Üllő Város Önkormányzata a XX. század hőseinek és áldozatainak emlékparkjában.

(Rossz idő esetén a Közösségi Házban – Gyömrői út 24.)

A műsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adják.
Beszédet mond: Kissné Szabó Katalin, Üllő Város polgármestere

A műsor után koszorúzással tisztelegnek az ’56-os forradalom emléke előtt 
Üllő Város intézményei, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői.

Üllő Város Önkormányzata

Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011
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Beszámoló
Köszönetünket fejezzük ki minden adózónak, akik személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásával támogatta a Merczel Erzsébet Ala-
pítványt. 2008. évi 1% felajánlások összege: 285.235 Ft. Ez összeg kiutalására 2009. október hónapban került sor. 
2009. évben 30.908.-Ft-ot költöttünk gyermekfoglalkoztatókra, mindenki karácsonya alkalmából gyermekek, felnőttek megvendégelé-
sére. 2010. évben 49.825.-Ft patchwork tanfolyamokra pótoltuk a hiányzó gépeket, alkatrészeket. 29.660.-Ft gyermeknapi ajándékok 
vásárlása. 36.000.-Ft, gyermekrajz pályázat díjazásai+kiállítási költsége. 10.000.-Ft „Szomszédolás c.” kiállítás sorozat díjazására lett 
fordítva. Ez összesen: 125.485.-Ft.
A fennmaradó összegből klubunk belső tatarozására /csempézés, szigetelés stb./ kívánjuk fordítani. A fel nem használt összeget tar-
talékként kezeljük.
2008. évi egyszerűsített beszámolónkat megtekinthetik a www.ulloimecenas.hu oldalunkon. Alapítványunk évközben is várja az Önök 
adományait, melyekről természetesen adóigazolást adunk.

Merczel Erzsébet Alapítvány: 65100046-11310640

Nagyné Kékedy Ibolya, a kuratórium elnöke

Értesítem Önöket, hogy 2010. október 8-9-én  
(péntek-szombat) Üllő város területén

az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében 
patkányirtást végzünk. 

A patkányirtás gócszerűen, kizárólag a legfertőzöttebb területek-
re terjed ki. Az irtószerek kihelyezése zárt műanyag 

etetőládákban történik.
Kihelyezett irtószer:  PROTECT-B patkányirtószer

PROTECT-B PARAFINOS KORONG
Hatóanyag: BROMADIOLON 0,005 %

véralvadásgátlószer
Ellenszer: K1 vitamin (inj. Konakion)

Kérjük, tegyék lehetővé az ingatlanokba történő bejutásunkat – és 
ahol indokolt – a patkányirtószer elhelyezését.

NéDu Szolgáltató Közkereseti Társaság, 
2162 Őrbottyán, Radnóti u. 13.

Patkányirtás!

Jogi tanácsadsás
A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tartanak a lakosság részére a Városi 
Sportcsarnokban, melyre kizárólag telefonon lehet bejelentkezni.
Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást 
tartó ügyvéd nevét, illetve telefonszámát, melyre várják az érdek-
lődők hívását.

                  - 2010. október 26., 18-20 óráig 
                    Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889
                  - 2010. november 8., 9-11 óráig 
                    Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513
                  - 2010. november 23., 18-20 óráig 
                    Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889
                  - 2010. december 6., 9-11 óráig 
                    Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513
                  - 2010. december 14., 18-20 óráig 
                    Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889

József Attila: Ősz
Tar ágak-bogak rácsai között
kaparásznak az őszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.

Fáradtság üli a teherkocsit,
de szuszogó mozdonyról álmodik
a vakvágányon, amint hazatér.

Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
tollászkodik, és hosszan elborong.
A kövön nyirkos tapadás pezseg.

Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvű oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.

Ki figyelte meg, hogy, míg dolgozik,
a gyár körül az ősz ólálkodik,
hogy nyála már a téglákra csorog?

Tudtam, hogy ősz lesz, s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

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
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Ü l é s T E R E M b ő l  j E l E n T j Ü k

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

Üllő Város Önkormányzatának 2010. 09.15-én tartott 
ülésén hozott határozataiból:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

módosította 
- az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.20.) 
számú rendeletét.
- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször 
módosított 7/1993.(V.22.) sz. Ö.K. rendeletét.
- a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) szóló többször módosított 
9/2004.(III.20.) számú önkormányzati rendeletét. 
-  a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a költségviselő szakfel-
adatok rendje tekintetében (5/A pont)

elfogadta 
- Üllő Város 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót.
- a Harmónia Zeneiskola 2009/2010. tanév átfogó munkájáról 
szóló beszámolóját.
- Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, 
Óvoda és Központi Rendelő által benyújtott - a négy tagóvoda át-
fogó munkájáról szóló – 2009/2010-es nevelési év beszámolóját.
-  A HSzK módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
mellékletét, a Szabálytalanságok kezelése elnevezésű dokumen-
tumot.

jóváhagyta 
- az Árpád Fejedelem Általános Iskola
  - Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 
    módosítását 
  - Pedagógiai Programjának valamint Helyi Tantervének 
    módosítását. 
  - A 2009/2010. tanévben végzett átfogó munkájáról, és ennek 
keretében a minőségirányítási programja működtetéséről szóló 
beszámolót a szakvéleményben foglalt javaslatok figyelembevéte-
lével.
- az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési tanácsadó, 
Óvoda és Központi Rendelő többcélú közös igazgatású intéz-
ménynek az étkeztetésre valamint a házi segítségnyújtásra vonat-
kozó szakmai programját. 

döntött arról, hogy
- csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2011. évi fordulójához és meghirdeti a pályázatot.
- hozzájárul a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás társulási megállapodásának módosításához
- mint tulajdonos – hozzájárul ahhoz, hogy az Üllő One 2008 Kft. 
tájékoztató táblát helyezzen el a Kisfaludy téri óvodán, tájékozta-
tásul az általa nyújtott 3,3 millió forint összegű, az óvoda kertjé-
nek parkosítására fordítható támogatásról.
- elfogadja a településközpont fejlesztésének pályázati anyagát 
(689.529.314 Ft támogatás (78,9 %) és 206.166.441 Ft önkor-
mányzati önerő)

- létrehozza a Városfejlesztő Társaságot 5 m Ft önerővel (törzs-
töke).
- a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztja id. Jónás József 
képviselőt, Füles József, Fehér Imre bizottsági tagokat.
- A Városfejlesztő Társaság ügyvezető igazgatójának megbízza 
Szabó Zsolt (sz.: Budapest, 1969. 07. 12.) 2230 Gyömrő, Viola 
u. 11/B sz. alatti lakost. 
- pályázatot ír ki a Templom téri buszmegállóban levő 10 m2 te-
rületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére, kereskedelmi 
tevékenység céljára. A bérleti díj havi bruttó 2.000.-Ft.

eredményt hirdetett a következő Közbeszerzési eljárá-
sokban:
- az új – Kisfaludy téri - óvoda berendezéseinek és eszközeinek 
beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a WE-
TEX Kft.,
- az útkarbantartásra kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Hidrog-
rád Kft. lett. 

Összeállította: 
Vargáné Harmath Ágnes

Az Üllői Templomért Alapítvány közleménye 
az SzJA 1%-ának felhasználásáról

Az Alapítvány célja: támogatást biztosítani a templom felújításához, állagmegőrzéséhez, valamint a hittanos foglalkozások (tábo-
rok, rendezvények) támogatása. Alapítás éve: 2004. Köszönettel vettük a 2008. évi SzJA 1%-ának felajánlásaiból 2009. évben befolyt 
613.836 Ft-ot. Az előző évi tartalékolt összeg, azaz 647.939 Ft, - a 2007. évi szja 1% felajánlásokból még a 2008. évben befolyt összeg, 
a hittanos foglalkozások támogatására fordított összeggel csökkentve, - a kuratórium határozata alapján (felkerekítve 650.000,-) le-
kötésre került. A templom lábazati felújítása az idei év júniusában elkezdődött. Tekintettel erre a tényre, a korábban lekötött összeg 
(647.939 Ft), valamint a 2009. évben befolyt, előző évi szja 1%-os felajánlások összege - csökkentve a 2010. évben hittanos foglakoztatá-
sok támogatására fordított 50.000 Ft-tal (azaz 563.836 Ft), mindösszesen 1.211.775 Ft (kerekítve 1.211.800,-), a kuratórium egyhangú 
döntése után, átutalásra került az Egyházközség részére, fenti célra. Alapítványunk bankszámlájára év közben is köszönettel vesszük 
adományaikat, amelyekről természetesen adóigazolást tudunk kiállítani:

Üllői Templomért Alapítvány - 10103881-49947500-01000005
A számviteli törvény szerinti, 2009. évi egyszerűsített beszámoló megtekinthető a plébánián!

Zubor Krisztina. kuratóriumi tag
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Mi is az az etanol-átalakító?

Amióta a benzin árak az egekbe szöktek, több helyen 325-340 
Ft-os áron tudunk hozzájutni, a legolcsóbb, 95-ös benzinhez, az-
óta egyre többen látják a fantáziát a jövő energiaforrásában, az 
E85 Bioetanol üzemanyagban!
Valamikor 2007-ben bukkantak fel az első ETANOL kutak Ma-
gyarországon, ám ekkor még nem volt ilyen borzasztóan magas 
a benzin ára, így kevesen mertek belevágni az ETANOL üzemre 
váltásba. Sokan féltek attól, hogy az etanol károsíthatja az autót, 
de ennek ellenére néhány kísérletező kedvű autós kitapasztalta, 
hogy nincs mitől tartani.
Tehát a borzasztóan magas benzin árak és a jó tapasztalatok miatt 
etanol lázban van az egész ország, a kis köbcentis takarékos au-
tóktól kezdve a 8 hengeres benzinzabálókig mindenki etanolt sze-
retne tankolni. Mi kell ahhoz, hogy tökéletesen működjön az autó 
100% ETANOLLAL is?

Mi is az az etanol-átalakító?
Az etanol-átalakító lényege, hogy a jármű üzemanyag-levegő keveré-
kének arányát úgy módosítja, hogy az megfelelően tudjon működni 
100% E85 üzemben is.

Miért van szükség a módosításra? Mert az etanol fajlagos ener-
giája alacsonyabb, mint a benziné, ezért ha ugyanakkora teljesít-
ményt szeretnénk elérni autónkkal 100% etanol üzemben is, dú-
sítani kell a keveréket (több etanolt kell adagolni). A készülék 
úgy módosítja a keveréket, hogy a jármű vezérlőegysége által az 
injektorok felé küldött üzemanyag-befecskendezési jelet optimali-
zálja, megnöveli az injektorok nyitvatartási idejét.

A készülék képes 100% benzin, 100% E85
és ezek tetszőleges keverékével is tökéletesen működni.

Ha benzint tankolunk, a lambda szonda érzékeli, hogy dús a ke-
verék benzinből, így szegényíti a keveréket, ezért benzin üzemben 
marad a gyári dúsítási arány, tehát nem növekszik a fogyasztás. 
Az E85 elégetésekor keletkező kipufogógázt a lambda szonda 
szegény keverékként érzékeli, ezért a rendszer dúsítási parancsot 
ad, viszont a gyári rendszer nem tudja olyan mértékben növelni 
a befecskendezett üzemanyag mennyiségét, amely megfelelő len-
ne a 100% etanol üzemnek, ezért van szükség az etanol átalakító 
használatára.

A bioetanol megújuló energiaforrás. Nem csak a pénztárcánknak, 
de a környezetnek is kedvezünk a használatával. Az égésekor annyi 
CO2 szabadul fel, mint amennyit a növény a felhasználása előtt 
megkötött, így nem járul hozzá az üvegházhatás erősödéséhez.

Újra a hulladékgyűjtésről

Felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára:

1. Az összetaposott petpalack, papírszemét, fémdoboz bár-
milyen átlátszó zsákban gyűjthető. A cserezsákét nem kell 
külön fizetni!

2. Zöldhulladék, azaz „zöldzsák” negyedévente ingyenesen 
az Önkormányzat ügyfélszolgálatánál vehető át!

3. Az eddig fizetett szemétszállítás díja ebben a rendszer-
ben 1000 Ft-al azért olcsóbb, mert így kevesebb újrahaszno-
sítatlan szemét kerül elszállításra.

Míg egy mozdulattal több, 
addig 1000 Ft-al kevesebb!

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén a szombat délelőtti nyitva tartás után
az alábbiak szerint alakul:

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig
vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

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

Október 4-10-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Október 11-17-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Október 18-24-ig: Csillag Patika
Október 25-31-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
November 1-7-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak ügyeleti rendjéről A Sportcsarnok októberi programja
Október 9-én országos Taekwan-do bajnokság.
Kézilabda: 
október 10-én 13 óra Üllő-Budakalász MSE
október 16-án 13 óra Üllő-Veresegyháza
október 30-án 13 óra Üllő-Budakalász SC II
november 06-án 13 óra Üllő-Erdőkertes
Ezek előtt 11órakor ifi mérkőzés!
Futsal : 
október 25-én 19,30 óra Üllő Fc--FTC
november 08-án 19,30 óra Üllő Fc--Aramis

Október 17-én 9-19 óráig Akrobatikus rocki táncverseny.
Október 31-én 9-13 óráig U15 futsal torna 
résztvevők: Üllő FC, Aramis, FTC, Győr.
November 11., 12-én 8-18 óráig  Birkózó Diák Olimpia.
November 14-én 9-19 óráig Akrobatikus rocki táncverseny

Férfi Futsal NB I - 2010/2011 ősz

4. forduló október 8., péntek 20.30 óra
Vasas Fortuna Futsal - Üllő FC Cső-Montage 

5. forduló október 25., hétfő 19.30 óra
Üllő FC Cső-Montage - FTC-6x6 Taxi 
6. forduló november 1., hétfő 19 óra
Huszárok - Üllő FC Cső-Montage 

7. forduló november 8., hétfő 19.30 óra
Üllő FC Cső-Montage - Colorspectrum Aramis 

8. forduló november 15., hétfő19.30 óra
Üllő FC Cső-Montage - GYFBSK-Medical Investments

Üllő II. néven megalakult egy új 
nagypályás felnőtt focicsapat

A csapat edzője, Mitla István szerkesztőségünknek elmondta, 
hogy csak üllőiek alkotják ezt a csapatot. 
Mérkőzéseiket az új Sporttelepen játszák. 

A csapat az alapoktól, a Megye III.-ból kezdi el a felzárkózást 
a magasabb osztályok felé.

Szeretettel várnak minden lelkes szurkolót!
Mérkőzéseik:

Október 10. 14 óra: Bugyi – Üllő II.
Október 17. 14 óra: Üllő – Szigetszentmárton

Október 24. 14 óra: Biatorbágy – Üllő

Hajrá Üllő!

Tisztelt Üllői Lakosok!
Minden 30. életévét betöltött lakos részére a tüdőszűrés kötelező! 
A szűrővizsgálaton nem kell  részt kell venni azoknak a szemé-
lyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, ille-
tőleg  azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére az érintett közösségben 
előforduló új tbc-s megbetegedés szolgált. A szűrővizsgálatra kö-
telezetteket a vizsgálat helyéről és idejéről hirdetmény útján és 
egyedileg is értesítjük. Amennyiben a határozatban foglaltakat a 
kötelezett nem teljesíti és a teljesítés elmaradása a kötelezettnek 
felróható, eljárási bírság kiszabására van lehetőség. Az eljárási bír-
ság legkisebb összege esetenként 5.000.-Ft, a legmagasabb összeg 
természetes személy esetén 500.000.-Ft. Az eljárási bírság egy el-
járásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más 
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.  
Az eljárási bírság kiszabását a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv.  141. 
§. 140. § (1) bek. d) pontja, valamint 61. §-a teszi lehetővé. 

Településünkön a tüdőszűrés helye: 
Közösségi Ház, Üllő, Gyömrői út 24.
Tüdőszűrés ideje: 2010. október 1-től - 2010. október 29-ig
  Hétfő, szerda:  11.30h-tól  -  17.30 h -ig
  Kedd, csütörtök, péntek:  8h-tól - 13.30 h-ig

Kérjük az érintett lakosokat, hogy személyi igazolványukat, lak-
címkártyájukat, TB kártyájukat, valamint az előző évben kapott 
tüdőszűrő igazolásukat hozzák magukkal. 

Tüdőszűrés

Hivatalunk hagyományteremtő jelleggel immár harmadik alka-
lommal rendezi meg november hónapban a jubiláló házaspárok 
köszöntését. Ezúton szeretettel meghívjuk és várjuk mindazon te-
lepülésünkön élő jubiláló házaspárokat kik 25, 50 illetve 60 évvel 
ezelőtt kötöttek házasságot. Az ünnepség lebonyolítására a Római 
Katolikus templomban kerül sor.

További információk: 
Szászik Istvánné anyakönyvvezető, Tel.: 29 320-011/110

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Házaspárok köszöntése

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



DANCSÓ ILDIKÓ
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 

06-30-215-2689

  - manikűr, japán manikűr
  - paraffinos kézápolás
  - pedikűr: tyúkszem, benőtt köröm,
    gombás köröm kezelés
  - SPA kéz-, és lábápolás
  - műköröm
  - saját köröm megerősítése 
    rugalmas zselével
  - tartós lakkozás
  - hennafestés, csillámtetoválás
  - egyedi ékszerek
  - SMINK: Barbi

Megújult, tágasabb környezetben 
várom minden kedves 
régi és új vendégemet!
Pedikűr esetén kérésre 

házhoz is megyek!

Az előző cikkeimben már írtam arról, hogy íjászegyesü-
lete is van ám Vecsésnek. Pontosabban van is, és nincs 
is. Hogy lehet ez? Nos, szép hazánkban az egyik legne-
hezebb dolog egyesületet alapítani. Nem elég az, hogy 
összejövünk tízen-húszan, és eldöntjük, hogy mostantól 
mi bizony közösen hagyományt fogunk őrizni. Hivatalos 
passzus kell arról, hogy vagyunk, és ezt, vagy azt szeret-
nénk csinálni. Ezzel nem is lenne semmi baj, DE! És itt 
van az elkerülhetetlen DE. A cégbíróság bizony nem adja 
olyan könnyen azt a passzust. Idén már harmadszorra 
dobta vissza a kérelmünket, ilyen-olyan ürüggyel. Ügyvéd 
még nincs közöttünk, aki jártas lenne a jogi nyelvezetben, 
és segíteni tudna, hogy hova tegyünk vesszőt, vagy pon-
tot egy-egy mondatban melyet, a nagy tudású cégbíróság 
szigorúan felülvizsgál. Az egyesületünk, mivel még csak a 
mi elhatározásunkból létezik, nem rendelkezik hivatalos 
bejegyzéssel, és bankszámlával. Ez által támogatókat sem 
tudunk keríteni, tehát nincs arra pénzünk, hogy megfizes-
sünk egy ügyvédet, aki lenne olyan kedves, és megírja a 
cégbíróságnak az ő nyelvükön, hogy mit szeretnénk. Más 
nyelven ugyanis nem értenek. 
Ettől függetlenül, mi a Vecsési horgásztónál minden Va-
sárnap serényen gyakorolunk. Mivel az íj nem engedély 
köteles Magyarországon, és magántulajdonban lévő terü-
leten edzünk, így nem is követünk el szabálysértést.
 Az Alsónémedi Nywig íjászegyesülettel közösen, meg-
rendezzük Vecsés első íjászversenyét! A verseny jellege: 
Öröm íjászverseny. 20 célt kell leküzdenie minden részt-

vevőnek, célonként 3 nyílvesszővel. 
A verseny végén, még rendezünk tó átlövést, íjász párbajt, 
és távlövészetet is. Egy ilyen jellegű verseny, nem a nagy 
közönségnek szól. Nem lehet eljönni, és tömegesen nézni, 
mint egy focimeccset. A versenyzők ugyanis nem egy hely-
ről lőnek, hanem minden cél után mennek és megkeresik a 
következő célt. A terep úgy van kialakítva, hogy legyen egy 
biztonságos útvonal a következő lőállásig, de soha nem 
lehet ezt az útvonalat keresztezni. Ezért sajnos nem lehet 
közönség előtt egy ilyen versenyt megrendezni. Viszont, 
ha valakinek van otthon egy porosodó íja, amit már régen 
használt, akkor most itt a lehetőség, hogy a jobb sorsra ér-
demes ereklyét leporolja, és benevezzen a versenyre. Nem 
baj, ha utolsóként is végez ezen a versenyen, de jó társa-
ságban, egy igazán kellemes napot tölthet el.
Természetesen arra van lehetőség, hogy kísérők, család-
tagok, barátok is eljöjjenek, és a csapattal együtt keresve a 
célokat drukkoljanak.
Továbbá arra is van lehetőség, hogy csatlakozzon hoz-
zánk, aki szereti ezt a szép ősi Magyar tradíciót. 

A verseny helyszíne és ideje: 
2010. október 23. 08:30. Vecsési horgásztó. 

Bővebb információ: 
Nagy Ferenc 06 70 943 8128

Íjászverseny Vecsésen!



Személyi kölcsönök, áruhitelek 
jelzáloghitelek, 

hitelkiváltások 30 bank ajánlata 
egy helyen.

Tel.: 06-70-6102930
Petricsné Rakos Zsuzsanna

Használtruha üzletünkbe őszi-téli 
áru széles választékával várjuk!

2225 Üllő, Petőfi S. u. 29.
H-P:9-13.30 és 16-18-ig Sz:8-12-ig





Kiszedő operátor 
• Feladata: a kiszedő sor folyamatos működésének biztosítása jelzésrendszereken keresztül történő 
    pontos termék darabszám kiszedése.  
• Elvárás: Szakmunkás vagy érettségi bizonyítvány. Monotónia tűrés, precizitás. 

Árufeltöltő
• Feladata: a kiszedő sor folyamatos működéséhez szükséges termékek biztosítása a kiszedési pozíciókban. 
    Raktárból történő árumozgatása, majd a megfelelő pozícióra való betöltése. Leltározás, készlet követése. 
• Elvárás: Bármilyen szakmunkás vagy érettségi bizonyítvány. Teherbírás, precizitás. 

Raktári dolgozó
• Feladata: árufogadás, raktári árumozgatás, árukezelés, bizonylatolás. 
• Elvárás: Bármilyen szakmunkás bizonyítvány, érvényes elektromos targonca vezetői jogosítvány. 
    Raktározási tapasztalatok, precizitás, legalább két éves munkatapasztalat multinacionális környezetben. 
    Orvosi alkalmassági vizsgálat.

Csoportvezető
• Feladata: Vezetési, irányítási, koordinációs feladatok. Szervezi az általa irányított dolgozók munkavégzését. 
    Oriflame etikai normáinak betartása és betartatása. 
• Elvárás: Érettségi bizonyítvány és legalább angol alapfokú nyelvvizsga. Raktározási tapasztalatok, 
    precizitás legalább két éves hasonló munkatapasztalat multinacionális környezetben. Precizitás jó szervező 
    képesség, globális gondolkodás, jó kommunikáció képesség, felelős és proaktív gondolkodás. 
    Rugalmasság, eredmény orientáltság, konfliktuskezelés, terhelhetőség.

Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. felvételt hirdet Üllőn a következő munkakörökbe:

Általános feltételek:  Munkaidő keretben történő munkavégzés, három műszakos munkarend felvállalása. 

Amit ajánlunk: Megbízható munkahely. Multinacionális háttér, fiatal dinamikus csapat, modern munkakörnyezet versenyképes munkakörnek és 
felelőségi körnek megfelelő jövedelem. 

A borítékra írja rá: a pályázandó munkakör címét! 

Kérem, küldje motivációs levelét és fényképes szakmai önéletrajzát a következő e-mail címre: hrullo@oriflame.hu 

Jelentkezési határidő: 2010. november 01.




