


2010. december 17-én 5. alkalommal került 
városunkban megrendezésre a már hagyománnyá 
vált „Mindenki karácsonya”. A hideg, de csapadék-
mentes időnek köszönhetően, az idén is szabadtéren 
tarthattuk városunk karácsonyi ünnepségét.
 A nap folyamán a Mecénás Művészeti Klub fárad-
hatatlan és lelkes tagjai a helyszínre érkezőket 
vásárral, kiállítással, meleg teával, forralt borral, 
kellemes családias hangulattal várták a Magyarok 
Szövetségének Üllői Szervezetével együtt.

Az idén először, de nagy örömünkre az Ipartestület elnöke és 
elnökhelyettese is igyekezett fokozni az ünnepi hangulatot a kis 
feldíszített házikóval és a mögötte lévő állatsimogató farmmal.
A délután folyamán megrendezett ünnepi műsor keretében a 
Gyöngyvirág téri óvoda gyermekei játékos betlehemi műsort 
adtak elő, majd a Zrínyi Ilona Nyugdíjas kórusa örvendeztette 
meg a közönséget számos karácsonyi dallal.
Az ünnepség keretében városunk polgármestere Kissné Szabó 
Katalin köszöntötte az ünneplő közönséget.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fellépőknek az ünnepi 
műsorban való közreműködésért, a Mecénás Művészeti Klubnak, 
az Ipartestület elnökének, a Magyarok Szövetségének, az egész 
napos rendezvény szervezési munkájáért, Konyecsni Dórának a 
moderátori szerep betöltéséért, Dudinszky Gézánénak a kórus 
vezetéséért, a REFLEX Professional Kft.-nek a hangosítási 
feladatok ellátásáért, az ALFA W.I.C. 95 GAMMA Kft.-nek a 
dekoráció felajánlásáért, elkészítéséért.

Az este újabb ünnepi műsorral folytatódott a Városi Sportcsar-
nokban. 3. alkalommal rendeztük meg „Mi van a puttonyban” 
című cirkuszi előadást, mely a Magyar Varieté Állami Nagy-
cirkusz vendégjátéka volt. A csarnok ünnepi ruhába öltözött, 
teltházzal működött, melyen színvonalas előadást láthatott a 
nézőközönség. 

Üllő Város Önkormányzata

Betlehemből, Jézus Születése Templomából indult útjára a láng, amely a szeretet, és az 
összetartozás lángját hozta el ismét szívünkbe, egyházainkba és az üllői családokhoz. A 
lángot Kissné Szabó Katalin polgármester asszony vette át dr. Gémesi Györgytől, Gödöllő 
polgármesterétől, a MÖOSZ elnökétől és hozta el városunkba immár 3. alkalommal. A 
láng december 19-én jutott el városunkba és a Közösségi Házban megrendezett Adventi 
Ünnepség keretén belül került átadásra az egyházak képviselői részére.

A szeretet lángja ismét Üllőre érkezett!

Mindenki karácsonya
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K A R Á C S O N Y

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

Segítettünk…

„Gyorsan lepergő  dráma volt minden, 
minden, ami volt” –Dsida Jenő így emléke-
zik vissza egy lelkileg megrázó eseményre. 
Éppen három hónapja mi is átéltünk itt Ma-
gyarországon egy drámát, mely sok ember 
életét megváltoztatta. Távol az eseményektől 
mi is megtaláltuk a lehetőséget a segítésre. 

2010. december 10-én, az adventben, Jótékonysági hangver-
senyt rendeztünk a Katolikus Templomban. Civil kezdeménye-
zésre a Harmónia Zeneiskola és az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola készséggel elvállalta az ünnepi rendezvény megszervezését, 
lebonyolítását. Jól esett az összefo-
gás, a közös cél megálmodása és 
példásan zökkenőmentes megva-
lósítása. Patinás meghívó, plakát 
ment szét a városban. Mindenki 
tudhatott róla, aki jót akart tenni. 
Kapott meghívót a kolontári pol-
gármester úr is. Mivel eljönni nem 
tudott, ezért egy személyes hangú 
levél kíséretében tájékoztatást ka-
pott a színvonalas koncertről, az 
elhangzott, szíveket megérintő beszédből, a résztvevők, segíte-
ni akarók – sokrétűségéről. A pici általános iskolások, a nyug-
díjasok, a versmondók, a zeneiskolai növendékek és zenetanárok 
mind lelkesen szerepeltek: Így segítettünk.

Az összegyűlt összeg: 154.100,-Ft, melyet Kolontár polgármes-
tere által megadott számlaszámra átutaltunk.

Sokszor csak egy apró segítség is jóérzést vált ki a segítőből és 
a megsegítettből. Hisz’ tudjuk: adni öröm.  Sokan örültünk ezen 
a hangversenyen. Mert segíthettünk. Szívből. Szeretetből. Együtt-
érzésből.

Hisszük, hogy ahol szeretet van, ott remény és jövő van. 

Pechtolné Kis Melinda - C. zeneiskolai igazgató

Kányádi Sándor: 

Csendes pohárköszöntő 
újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagydolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

MEGHÍVÓ 
2011. január 27-én, csütörtökön 17:00-tól 

tanári hangverseny lesz a Zeneiskolában, 
melyre szeretettel várunk mindenkit. A belépés ingyenes.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
1823. január 22-én írta le a 33 éves Kölcsey, szatmárcsekei magá-
nyában a Himnuszt. A kéziratban alig volt néhány javítás. „Egy lé-
legzetre szakadt ki” a költőből ez az évszázadokon átívelő 64 sor, 
nemzeti imánk. A magyar kultúra akkori(?) helyzetére jellemző 
módon, ez a mű csak hat évvel később jelent meg az Auróra című 
folyóiratban, s jó húsz év telt el, míg Erkel megzenésítette.
A Himnusz születése előtt is volt a magyar népnek kollektív, ösz-
szetartó imádsága. A Katolikusoknak a Boldogasszony anyánk, a 
Reformátusoknak a Tebenned bíztunk elejétől fogva kezdetű 90. 
zsoltár, Az Evangélikusoknak, az Erős vár a mi Istenünk… kezde-
tű Luther ének, de Kölcsey Himnusza az egész nemzet Himnu-
szává vált. Talán ez az oka, hogy a Himnusz születésnapját 1989. 
óta a Magyar Kultúra Napjaként tartjuk számon. 

A születésnapot a családnak együtt kell ünnepelni. Ünnepeljük 
hát együtt azt a kincset, amit eleinktől megőrzésre kaptunk, s ün-
nepeljük az alkotó embert, az alkotó munkát, mely tovább élteti 
anyanyelvünket, kultúránkat, melynek köszönhetően mi is gazda-
gabbá válunk.

2011. január 21-én, pénteken, 16 órától 
Az Üllői Közösségi Házban,

ünnepeljük együtt a

MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
Önt is várjuk!

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

December 10-én, a nemrég alakult Mirabell Táncegyesület szerve-
zésében Mirabell Mikulás, és Karácsonyi ünnepséget tartottunk. 
Arra gondoltunk, hogy a szeretet és várakozás hónapjában nö-
vendékeink együtt ünnepeljenek, szórakozzanak, úgy hogy övék 
legyen a színpad és a nézőtér is. A Tánciskola diákjai is szerették 
volna megajándékozni egymást, de nem kézzel készítettek meg-
lepetéseket, hanem a tehetségüket és a vidámságukat kötötték át 
szép karácsonyi szalaggal. A növendékek megmutatták, hogy nem 
csak a táncban tehetségesek. Szinte minden csoportból mondott 
verset valaki. A nagyok közül Virág Luca, Farkas Patrícia, Ablon-
czy Virág, Kosztyu Kinga, valamint az Angels csoport karácsonyi 
versét hallgathattuk meg. A Csillag csoportból Gerber Gréti, és 
Szabó Fanni, a kisebbek közül az egész Pillangó csoport közösen 
és Farkas Fanni külön is előadott egy-egy szép verset.

A Smaragd csoport egy kedves karácsonyi történetet mesélt el a 
közönségnek. Pintér Dia, aki nem rég még a Mirabell Táncklub 
növendéke volt, azt is megmutatta, hogy nem csak jó műsorve-
zető, hanem nagyon szépen énekel és gitározik. A Csillag és az 
Angels Csoport tagjai gyönyörűen furulyázták a Mennyből az an-
gyalt, Vörös Flóra és Virág Luca a fuvolázásukkal kápráztatta el 
a közönséget, míg Buzás Brigitta egy csodálatos zongora-darabot 

adott elő. Természetesen egy tánciskolában a tánc sem maradha-
tott el. A legnagyobb sikert az iskola legfiatalabb csoportja aratta, 
a Csipet Csoport, akik kis óvodások, és szeptember óta tanulnak 
táncolni. Büszkék vagyunk rájuk, mert első fellépésükön nagyon 
ügyesek voltak! A műsort közös éneklése zárta.. Jó érzés volt 
együtt, felejthetetlen élmény! Alig hogy vége volt a dalolásnak, 
megérkezett a Mikulás, hogy mindenkinek átadja a jól megérde-
melt ajándékot! A műsor után beindult a buli, az est befejezése-
ként egy fergeteges diszkót csinált Jacsó Gábor és Szabó Péter. 
Köszönjük nekik. A hangulat fantasztikus jó volt, rengeteget tán-
coltunk, nevettünk. 

Szeretnénk köszönetet mondani az Üllői Közösségi Ház veze-
tőinek, Vámos Évának és Bodrogközi Szilárdnak, akik lehetővé 
tették, hogy ezt a szép estét itt tölthessük. Köszönjük Kiss Krisz-
tinának, Karnainé Marikának, Mihaveczné Marcsinak és Turainé 
Jacsó Szilviának, hogy csatlakoztak a szervezőkhöz és segítettek, 
hogy ez az este sikeres legyen. Köszönet minden növendéknek, a 
finom süteményekért, és a csodaszép díszekért, amivel feldíszít-
hettük az első közös karácsonyfánkat. Nagyon köszönjük a szü-
lőknek az adományokat. Köszönet az Üllői Fotóklubnak, hogy 
megörökítették ezeket a szép pillanatokat. Köszönjük a polgár-
mester asszonynak, Barna Tibor igazgató úrnak, Kondás Imre úr-
nak, hogy jelenlétükkel megtisztelték a műsort. 

Természetesen kedves támogatóinknak is szeretnénk köszönetet 
mondani, akik első szóra, illetve kérés nélkül ajánlottak fel gye-
rekeinknek mindenféle finomságot, apróságot,  köszönjük Búsné 
Kiss Krisztinának, az I-KA B.t-nek, a TOMA Kf.t-nek, Kiss Hor-
váth Istvánnak, és a Fornetti pékségnek. 

Reméljük, hogy ezzel az estével hagyományt 
teremthetünk!  

a szervezők: Pusztainé János Rita, Fodor Erika, Virág Tímea, 
Buzás Sándorné, dr. Ablonczyné Kelemen Erika, 
Kosztyuné Sárközi Hajnalka 

Mirabell karácsony

2011. január 29-én, 19 órától Fergeteges Pótszilveszter lesz az Üllői Közösségi Házban.
Jegyek rendelhetők a 321-933-as számon, vagy személyesen a Közösségi Házban.
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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

Márton-nap a Bóbita 
óvodában

A Közösségi Ház vezetői erre a délelőttre átadták az épületet az 
óvodásoknak, amiért hálás köszönettel tartozunk. 
Mindenki nevében köszönettel tartozunk az óvoda dolgozóinak 
azért, mert helyi nevelési programjukban helyet kapott a Már-
ton-napjáról való megemlékezés. Az óvoda helyi nevelési prog-
ramja a hagyományőrzésre épül. Nemes feladat népünk hagyo-
mányainak őrzése, a népi kultúra ápolása. Az ilyen szellemben 
nevelkedett gyermekek nyitottá, fogékonnyá válnak a művészeti 
értékek iránt. Mély nyomot hagy bennük, amire később lehet épí-
teni.
Kodály Zoltán szavaival: „Óvodás korban a magyarság tudatalatti 
elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladat. Magyar mivol-
tunk épületének, mint egy a földalatti alapjait kell itt leraknunk. 
Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épü-
let.” Hogy ez megvalósuljon, ehhez adtak nagy segítséget a Már-
ton-napi vígasság megszervezéséhez az óvodás gyermekek szülői, 
és a nagyszülők is.
Köszönettel tartozunk a Czékmási családnak, akiktől kukoricát, 
a tollfosztáshoz tollat, és élő libát kaptunk. Köszönjük a Melkvi 
családnak, akiktől libaszárnyat kaptunk, Gombos Gyula apuká-
nak, akitől finom libatepertőt, libazsírt kaptunk, ….. Attila nagy-
mamájának, aki finom palacsintát sütött, Szántó Sándor apuká-
jának, aki a fából készített népi játékokat elkészítette. Hálásan 
köszönjük az anyukáknak, akik a finom falatokat korán reggel 
elkészítették. (Benkó Balázs, Lakatos Milán, Antal Boglárka 
anyukája.)
Az óvoda dolgozói és a szülők sokat tettek azért, hogy a gyer-
mekek jól érezzék magukat. Úgy érzem, mindenkinek megmarad 
emlékezetében ez a nagyon jól sikerült délelőtt. A gyermekek hol-
nap is fognak rá emlékezni. 
Falvay Károly szavaival élve: „Hagyományaink annyit érnek, 
amennyit gyermekeink fejlődéséhez, azaz a holnap számára nyúj-
tanak.”

Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a vígasságon, egy hálás nagy-
mama:

Misák Béláné

A Csicsergő ovisok 
első karácsonya

Advent első vasárnapja november 28-ra esett. Óvodánkban, pén-
teken gyújtottuk az első gyertyát, majd a többi pénteken, a soron 
következőt. Fülöp Kati néni (egyik óvó nénink édesanyja) és a 
gyerekek segítségével díszítgettük a folyosót és a csoportszobákat, 
mely napról-napra egyre szebbé tette birodalmunkat. Ahogy tel-
tek a napok, múltak a hetek, óvodánk egyre jobban karácsonyi 
díszbe öltözött. Az első, - majd utána a többi - gyertya fénye vilá-
gította meg kicsik és nagyok arcocskáját, s először még bátorta-
lanul, de az idő haladtával egyre bátrabban, örömmel énekeltük 
közösen a karácsonyi dalokat. Elérkezett december 16-a, óvodánk 
karácsonyi ünnepségének a napja. Felnőttek és gyerekek ünnepi 
ruhát öltöttek, s nagy izgalommal vártuk az angyalka csengettyű-
jének megszólalását. A csengettyű helyett azonban a kapucsengő 
szólalt meg, s kissé megszeppenve, de mosolyogva léptek be az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 4.z osztályosai, s egynéhány 
felső tagozatos diák. A meglepettségből felocsúdva gyorsan ösz-
szerendeződtünk a tornateremben, ahol az iskolások nagyon szép 
karácsonyi dalokkal kedveskedtek nekünk, Némethné Fetter Ju-
dit és Dudinszky Gézáné vezetésével. Elkísérte őket Barna Tibor 
igazgató úr is. Óvodásaink áhítattal és pisszenés nélkül hallgatták 
végig a karácsonyi hangulatot árasztó műsort. Végül mindenki 
közösen énekelte el a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalt. A 
műsor végeztével köszönetünket fejeztük ki az iskolásoknak, taná-
raiknak. Maradandó élményt nyújtottak számunkra. 
Ezután minden elcsendesedett, s megszólalt a várva várt csengety-
tyű, jelezve, hogy megérkezett az óvodába is a Jézuska.

Tóth Józsefné - tagóvoda vezető

Megszépült  a Bóbita óvoda
Bár jól éreztük magunkat a többi óvodában, a munkálatok befejez-
tével boldogan vettük birtokba régi-új óvodánkat, a Mikulás-napi 
ünnepséget már a feldíszített óvodában tudtuk megtartani.
Örömmel vettük a képviselő-testület tagjainak személyes látoga-
tását december 20-án, melyen gyermekeink betlehemi játékok be-
mutatásával köszönték meg a szépen felújított óvodánkat.

Dócsné Bodnár Gizella - tagóvoda vezető
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Pillanatképek 2010 - Pitypang tagóvoda

- Januárban került sor a tornateremhez épített öltöző és vizes-
blokk átadására, amit 2010.01.15 határidővel az épülő Csicsergő 
óvoda lakói birtokukba is vettek.
- Február 13-án jelmezbe öltözött az egész óvoda apraja-nagyja, 
a dadus nénik fánkot sütöttek, ezzel kedveskedtek gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt.
- Húsvéti hagyományainkhoz híven „Húsvéti nyuszitojás” kereső 
versenyt rendeztünk, ahol mindenki megmutathatta mennyire le-
leményes és szemfüles.
- Májusban ismételten megrendezésre került, a hagyományos Pity-
pang Partink, mindenki megelégedésére, legalább is a visszajelzé-
sek ezt igazolták.
- Kihívás napján futóversenyt rendeztünk az óvodánk udvarán és 
egyben elbúcsúztattuk az iskolába menő gyerekeket.
- Nyáron ivókutat létesítettünk udvarunkon, a gyerekek higiéniku-
sabb, folyamatos ivóvíz biztosítása érdekében.
- A régi udvari játékokat lecserélték, sajnos kevesebb játékot kap-
tunk, ezért azokra az üres helyekre gyepszőnyeget telepítettünk, 
szülői felajánlásból. Köszönet Vígh Imre apukának. Az 500m2 
gyepszőnyegen „focipályát” és „kosárlabdapályát” hoztunk létre.
- Szülői összefogással megszépítettük első udvarrészünket is. 
Csorba Krisztina és testvérei parkosítottak, nagyon sok növényt 
telepítettek. Tovább fejlesztettük KRESZ pályánkat, egy favonat-
tal és Pitypang állomással.
- Két csoportszobában a régi kopott szekrények lecserélésre kerül-
tek. Kulcsár Katalin nagymama felajánlotta a faanyagot, a Csibe 
csoport részére, Papp Máté apukája pedig elkészítette a vadonatúj 

szekrényeket, polcokat. A Kisvirág-csoportban az apuka még a 
faanyagot is felajánlotta. 
- Az állatok világnapja alkalmából ellátogattunk egy családi ház-
hoz, ahol nagyon szívesen fogadott bennünket Kröpfl Viktor, há-
zigazda. Sok érdekes „Őshonos” állatott nézhettünk és simogat-
hattunk meg, amit ezúttal is nagyon köszönünk.
- Nyílt kézműves napot tartottunk, ahová minden kedves szülő 
bejöhetett és ötleteivel gazdagíthatta portékáinkat, az Adventi vá-
sárra. Köszönjük a lelkes szülőknek.
- Adventi vásárunk családias hangulatban telt, a zord hideg elle-
nére is, sokan jöttek el. Jól esett a sült gesztenye, forralt bor, forró 
tea, zsíros kenyér és a goffri.
- Az év végi Karácsonyi zárónapunkon, délután vendégül láttuk a 
szülőket, kis műsorral, pici általunk készített ajándékokkal, süte-
ménnyel, üdítővel kedveskedtünk.

Szeretnék köszönetet mondani minden kedves szülőnek, akik 
egész évben aktívan részt vettek az óvoda életében, segítették 

munkánkat, mindenben partnerek voltak.
Minden kedves Pitypang lakónak, szüleiknek és az Üllői Hírmon-
dó olvasóinak 

Áldott Békés Boldog Újévet Kívánok!
Ledneczky Julianna - Tagóvoda vezető

„Az Ember szegényen is boldog, ha van egy szerető család...”

Egész „családfákról” kaptunk képeket. Láthattuk, hogy mennyire 
hasonlítanak, nagyszülőkre, szülőkre, a lánya, a fia, az unokája, 
a dédunokája. Nemcsak három éves korig, hanem minden kor-
osztályból hoztak kedves emléket idéző képeket. Láthattuk, hogy 
milyen egyformán sírt anya és lánya gyermekkorukban, milyen 
volt pici korában díszpolgárunk, és milyen volt nagypapa néhány 
hónapos korában, amit csak a három hónapos unoka tud felül 
múlni. Láttuk a nyugdíjas óvó néninket kakastaréjos frizurával, 
babát utazótáskában, 3 éves autóvezetőt, 3 éves vasutast, immár 
hét éves hármas ikreket, és az óvodás korú Laza Bálintot, aki a 
megnyitó műsorunkban, mint felnőtt fiatalember gyönyörűen gi-
tározott a vendégeknek.A kiállítás megnyitóját ünnepélyessé tet-
tük a Csicsergő Óvoda óvodásainak, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulóinak, a Harmónia Zeneiskola növendékeinek, a 
Hera családnak, a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub kórusának szerep-
lésével. A műsort összefogta és levezette Balázsné Varga Gizel-
la tanárnő. A kiállítást Vámos Éva a Közösségi Ház igazgatója 
nyitotta meg.

Sok-sok érdeklődő vendéggel eltöltött másfél órás megnyitó na-
gyon családias, bensőséges, olykor megható és vidám volt. Sze-
retetteljes karácsonyi hangulatban az ünnepség befejezéseként a 
Vöröskereszt Üllői Szervezete karácsonyi csomaggal kedveskedett 
tagjainak A megnyitó után nagyon jó hangulatban tekintették meg 
a vendégek a kiállítást, a fotók láttán sok- sok kedves emléket idéz-
tek fel a családok maguknak is és egymásnak is. Azok a családok, 
akik nagyon régen találkoztak, örültek egymásnak és boldogan 
idézték fel a régi emlékeket. Rendezvényünket színesítette a Me-
cénás Klub karácsonyi vására is. A karácsonyi hangulathoz mél-
tóan jól sikerült rendezvényünket sokan látogatják, véleményüket 
idézzük a vendégkönyvből:
„Gratulálok az ötletgazdának, nagyon sok régi ismerőst fedeztem fel.”
„ Kívánom, hogy hagyomány legyen a kiállításból, és még sok-sok 
éven keresztül láthassuk ily módon a családokat.”
  Köszönjük a látogatóknak az érdeklődést és köszönet mondunk 
mindenkinek, aki segített a kiállítás megvalósításában.    
                                                                                                
Szervezők: Közösségi Ház, Vöröskereszt Üllői Szervezete, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

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

Elérkeztünk az év utolsó napjához, amikor a gyerekek nagy öröm-
mel várják a Mikulást és Karácsony ünnepét. Ilyenkor, amikor a 
Mikulás közeledik, a gyerekek még nagyobb örömmel tisztítják 
meg a csizmácskákat, cipőcskéket, hogy az ablakba helyezzék. Va-
jon mit hoz a Mikulás?!
Ennek az ünnepnek alig van vége, máris egy újabb ünnepre kell 
készülődni, egy meghitt karácsonyi ünnepségre.
A karácsony az év legszebb ünnepe a családok számára. Ilyenkor 
tudnak jobban találkozni a családhoz tartozó rokonok, és ünne-
pelnek! Mert ez a legszebb!! Amikor a család együtt van kará-
csonykor, a szülők átadják a gyerekeknek a hőn áhított ajándékot, 
vagy amikor a gyermek már nagyobb, nagyobbak, akkor már ők 
ajándékozzák a szülőket, féltve, hogy ez meddig lesz így, hogy a 
család együtt legyen ezen a meghitt családi ünnepen.
Sajnos, van aki már ezt nem érezheti így, mert a családjából „Va-
laki” hiányzik, az apró gyerekeknek,  szülőknek.
Addig, amíg lehet, vigyázni kell egymásra, szeretnünk kell egy-
mást, hogy ilyesmi minél később következzen be!
Az idén a szociális munkások, mint minden évben szegényes, a 
lehetőségekhez mérten próbálnak segíteni a rászorult családok-
nak, gyerekeknek. Ebben az évben 126 személyhez tudtak eljutni. 
Újdonság, hogy két választókerületből a képviselők listájából is 
tudtunk idős, rászorult személyekhez menni. Bízunk abban, hogy 
jövőre is lesz ilyen lehetőségünk, és örömet tudunk szerezni ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt, lesznek támogatóink, segítőink!

Támogatóink: VL Szivattyú BT., Kis Horváth István, Kapitál Kft., 
Tekes-Fejes József, Debreczeni Lajos, Huszár János, Gyermeke-
kért Alapítvány, Melkvi BT., RÉ + BA Kft., valamint az Egészség-
ügyi Bizottság, akiknek a segítségét ezúton is köszönjük.

Üllő Város Önkormányzata 2010. decemberében 50 rászorult csa-
lád részére biztosított élelmiszercsomagot, a gyermekek részére 
játékot. Az adományokat a hivatal gépkocsijával, és szociális ügy-
intézőjével juttatták el a rászorultak részére, amelyet az érintett 
családok, gyermekek nagy örömmel fogadtak. A kiválasztott csa-

ládok közül volt egy olyan család is, akik Kolontárról költöztek a 
városba, és 7 gyermekük van. Ők elmondták, ilyen segítséget még 
soha nem kaptak a régi Önkormányzattól. Az érintettek köszöne-
tüket fejezték ki az Önkormányzat vezetőinek. 

Az üllői pék adományai...

Külön említésre méltó Üllőn a helyi pékmester Tekes-Fejes Jó-
zsef úr egész évben 10 rászorult család élelmezéséhez, pékáruval 
adott segítséget.. De lehetne sorolni, mert bármilyen rendezvé-
nyünkhöz azonnal segítséget ad. Az Önkormányzatnál a jubiláló 
házaspárok rendezvényére is hozta a friss pogácsát. Legutóbb az 
Önkormányzat rendezvényére, amely a Közösségi Házban került 
megrendezésre, szállította a friss meleg pogácsát. Bármilyen ké-
réssel fordulunk hozzá, Ő önzetlenül azonnal segítséget ad akár 
Önkormányzati kérés legyen, akár egy családnál legyen probléma. 
A Vezetőség, valamint a Magyar Vöröskereszt ezúton is szeretné 
köszönetét kifejezni az Üllői Hírmondón keresztül.

Megérkezett a hideg idő...

Sajnos szinte már Katalin naptól kezdődően érezzük az időjárás 
szeszélyességét. Hol tavasz van a télben, hol pedig a vasfogát mu-
tatja meg a tél. A téli tüzelőjét sajnos nem mindenkinek sikerül 
előre, időben beszerezni. Mint minden évben, az idén is FÜLES 
JÓZSEF Tüzép kereskedőhöz fordultunk segítségért, aki hosszú 
évek óta segít ilyenkor a rászorult embereken. Az idén is, decem-
ber elejétől már megkezdte az adakozását, eddig 7 családnak kül-
dött kisebb mennyiségű tűzifát. Úgy érzem, ha az idő így fogja 
tartani magát tovább, az idén rekord számú családnak kell segít-
séget adnia, amit ezúton is köszönünk a Város Vezetése, valamint 
az Egészségügyi Bizottság nevében.

Németh Elek, Németh Elekné
szociális munkások

2010. Karácsony...

Téli hóeltakarítás, csúszásmentesítés
A téli szezonban sokféle csapadék esik, ez jelentős többletmun-
kát és költséget jelent az Önkormányzatnak és a lakosságnak 
egyaránt. Ebből a munkából a közterületi munkák biztosítása 
az Önkormányzat feladata, utak, közterek, intézmények, orvosi 
rendelő, templomok, temetők előtti területen. A Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy decemberben és januárban a Maschinen-
ring Magyarország Kft. végezze a hóeltakarítást, csúszásmen-
tesítést. A gyűjtő utakon hóeltakarítást és csúszásmentesítést 
rendeltünk, ezek az utcák a következők: Malom, Damjanich, 
Kistemető, Hunyadi, Mező, Berkes, Gyár, Petőfi, Állomás, P+R 
parkolók, Hajcsár, Széchenyi, Zsaróka, József A, Ecseri, Magló-
di, P+R parkolók, Bimbó, Akácfa, Árvácska, Vörösmarty. 
A többi utca esetében csak hóeltakarítást kell végezni a vállal-
kozónak. Ónos eső után természetesen az összes utca csúszás-
mentesítését kötelesek elvégezni.
Az aszfalt és makadám utaknál 4-5 cm hórétegnél kezdik a mun-
kát, a martaszfalttal szórt és földutak esetében 8-10 cm hóréteg-
nél kezdik a munkát. 

A vállalkozó eddigi munkájával nem vagyunk megelégedve, ja-
nuár 5-én tárgyaltunk a cég ügyvezetőjével erről. Ígéretet kap-
tunk arra, hogy azokban az utcákban ahol kásás hó maradt, 
eltakarítják, január további részében pedig alaposabban végzik 
munkájukat. A hibás teljesítés miatt a decemberi díjból közel 
200.000 Ft csökkentésben állapodtunk meg. A lakosság figyel-
mét is szeretnénk felhívni, minden ingatlantulajdonos az ingat-
lana előtti járda takarítását, csúszásmentesítését köteles rend-
szeresen elvégezni. Ezt egy rendelet írja elő, amennyiben valaki 
ezt elmulasztja, bekövetkezett baleset után kártérítési felelősség-
gel tartozik. Felhívom a figyelmet arra, hogy a növények védel-
mében a járdákon, parkok környékén nem szabad hagyományos 
sót alkalmazni, csak környezetkímélő anyagokat. 
Kérem Önöket, működjenek együtt velünk, előzzük meg a bal-
eseteket és a környezet sóval való terhelését. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 
adományozott kitüntetések, 

 Üllő Város díjazottjai

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

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése ebben az évben is 
adományozott kitüntetéseket azon egyházi, társadalmi, civil szer-
vezetek, intézményi közösségek, magánszemélyek számára, akik 
szellemiségükkel, tevékenységükkel, etikai hozzáállásukkal gyara-
pítják Pest megyét.
Üllő Város Önkormányzata javaslati jogával élve az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet jelölte Pest Megye Katasztrófavédelméért 
Díjra, Pálmai Lászlónét pedig Közművelődési Díjra terjesztette 
elő. Pest Megye Közgyűlésének döntése alapján az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület elnyerte a Pest Megye Katasztrófavédelmé-
ért díjat, Pálmai Lászlóné pedig Közművelődési Díjat kapott.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között 2010. december 3-án 
került sor Pest Megye Önkormányzatának székhelyén, az ese-
ményen a díjazottak mellett jelen volt Üllő Város polgármestere, 

Kissné Szabó Katalin és Fehér Imre alpolgármester úr is.
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1924-ben alakult meg a köz-
ség tűzvédelmét biztosítása céljából.
Jelenleg az Egyesület rendelkezik minden olyan eszközzel, fel-
szereléssel, melyek a biztonságos beavatkozáshoz szükségesek, 
és folyamatosan törekszik ezek állagának megóvására, minőségük 
javítására és – anyagi lehetőségeik függvényében – újak beszerzé-
sére.
A rendelkezésre álló technikai eszközökkel több ezer tűz- és kár-
eset elhárításában, műszaki mentésében vettek részt az Egyesület 
tagjai az elmúlt 85 évben. Kiemelt figyelmet fordítanak az ifjúság 
nevelésére is, aminek bizonyítéka, hogy külön ifjúsági tagozat is 
működik.
Munkájukat tavalyi évben Üllő Város Képviselő-testülete Pro 
Urbe díjjal ismerte el.
Pálmai Lászlóné 35 éve vezeti az üllői könyvtárat. Számtalan 
rendezvény, ünnepség, kiállítás szervezője, de legfontosabb fel-
adatának tartja a könyvtár alaptevékenységének megfelelően a do-
kumentumok kölcsönzését, a helyben olvasás és az internetezés 
biztosítását. Irányítása alatt a könyvtár jelentős szerepet tölt be 
a helyi közművelődésben, előadások, műsorok, találkozók, kerül-
nek megrendezésre. 
Pálmai Lászlóné egyéb területeken is tevékenykedik, három cik-
lusban az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős, illetve a helyi új-
ság szerkesztőbizottságának tagja. A Vargha Gyula Városi Könyv-
tár vezetője Pálmai Lászlóné 2006-ban „Üllő Város Szolgálatáért” 
kitüntetést kapta.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Üllő Város Önkormányzata

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!
Ezúton szeretnék felhívni figyelmüket, hogy a 2011. évi helyi adók 
(építményadó, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó fizetési ha-
tárideje 2011. március 15-e. Az adófizetési kötelezettségekről szó-
ló határozatokat és értesítéseket február hónapban folyamatosan 
postázzuk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési kötelezettségeiket 
átutalással is teljesíthetik az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számla-

számokra:   GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-08970000

IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03540000

ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-02440000

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLASZÁM:
11742056-15392141-03780000

Egyben kérjük Önöket, hogy akik a 2010. évi adófizetési kötele-
zettségeiket nem teljesítették, minél előbb pótolják, mert ezen 
adózók tekintetében a végrehajtási eljárást (nyugdíj, munkabérle-
tiltás, hatósági átutalás, gépjárművek forgalomból kivonása, ingó-
foglalás) meg kell indítani! 
Felmerülő kérdéseivel az Adócsoport munkatársai rendelkezésé-
re állnak, az „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 mellék.

Köszönettel: Adócsoport munkatársai

A legközelebbi véradás időpontja: 2011. február 07. (hétfő) 12-17.30-ig 
a Közösségi Házban Üllő, Gyömrői út 24.
Talán nem is sejti, mekkora érték az egészsége!

Önnek csak 20 perc az életéből, másnak maga az ÉLET!
Adj vért, és ments meg három életet!
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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

Üllő Város Önkormányzatának 2010. de-
cember 16-án tartott rendes ülésén hozott 
döntéseiből:

Üllő Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 

- döntött arról, hogy a 2011. évben is
- az Önkormányzat jogi képviseletének el-
látására változatlan feltételekkel a Szikora 
Ügyvédi Irodával, valamint a Szkalka Ügy-
védi Irodával köt megbízási szerződést.
- a WILLIAM’S TV Stúdió műsorkészítési 
díj-ajánlatát, illetve a GARA Bt.-nek az Ül-
lői Hírmondó előállítására adott díj-ajánla-
tát elfogadva együttműködési megállapo-
dást köt velük.

- elfogadta Üllő Város 2010. évi költségve-
tésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló 
beszámolót. 

- meghatározta a Város 2011. év költségve-
tési koncepcióját, a tervezés szempontjait, 
mely szerint:
- a Képviselő-testület helyi adómértéket 
nem emel és új adónemet sem vezet be.
- a működési kiadásokat a takarékos gaz-
dálkodásnak megfelelően kell tervezni, 
- a Képviselő-testület törekszik arra, hogy 
a költségvetésben biztosítsa, hogy a hivata-
li és az intézményi dolgozók juttatásai ne 
csökkenjenek
- a 2011. évre prioritásként megjelölt fej-
lesztések tervezéséről a költségvetési ren-
delet-tervezet tárgyalásakor dönt a bevé-
telek ismeretében, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a fejlesztéseket lehetőség szerint pá-
lyázati forrásokból valósítja meg. 
- a Közösségi Ház vizesblokkjának átalakí-
tásához szükséges mintegy 6 millió forin-
tot a 2011-évi költségvetésbe betervezi. 

- megtárgyalta és jóváhagyta 
- a tagóvodák - Bóbita, Csicsergő, Gyöngy-
virág, Pitypang, Napraforgó- módosított 
óvodai nevelési részprogramját.
-  a Humán Szolgáltató Központ, valamint 
az Árpád Fejedelem Általános iskola, a 
Harmónia Zeneiskola és a Vargha Gyula 
Könyvtár közötti, a gazdasági feladatok 
ellátása tárgyában kötött együttműködési 
megállapodás módosítását. 

- módosította a Közüzemi víz- és csatorna-
díj megállapításáról szóló 9/1994.(VII.09.) 
önkormányzati rendeletét (az új díjakat ld. 
külön táblázatban).

- döntött arról, hogy elvi támogatást nyújt 
Dr. Szalay Éva fogorvos részére az Üllő, 
Pesti út 92. szám alatti rendelőben OEP ál-

tal finanszírozott szájsebészeti szakellátás 
működtetéséhez azzal, hogy ahhoz Üllő 
Város Önkormányzata semmilyen anyagi 
eszközzel nem járul hozzá.

- Üllő Város Képviselő-testülete a közétkez-
tetési közbeszerzési eljárás eredménytelen-
sége miatt, az ellátás megoldása céljából a 
következő döntéseket hozta:
• Közös megegyezéssel – 2011. január 31-i 
hatállyal - megszünteti a jelenlegi ellátási 
és a konyhabérleti szerződést a Dussmann 
Kft.-vel
• Szerződést köt a közétkeztetés ellátásá-
ra és a konyha bérletére a Junior Kft.-vel 
a következő közbeszerzési eljárást követő 
szerződés érvénybe lépéséig, illetőleg – 
amennyiben a következő tanévtől az ön-
kormányzat saját, 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú Kft.-jével kívánja üzemeltetni a 
konyhát és ellátni a közétkeztetési felada-
tokat – 2011. augusztus 31-ig.
• Felkéri a hivatalt, hogy vizsgáltassa meg 
a saját üzemeltetésű konyha kialakításának 
feltételeit (Városüzemeltetési Kft. üzem-
ág-bővítése, konyhafelszerelés, technológia-
szervezés stb.) valamint annak költségét.

A Templom téri buszmegállóban találha-
tó helyiség ismételten bérbeadásra került, 
ahol napi- és hetilapok, játék- és bazáráru 
árusítása fog történni.

Üllő Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 2011. évi I. negyedév testületi 
ülésnapjait az alábbi időpontokban hatá-
rozza meg:

2011. január 20., 2011. február 17.,  
2011. március 24.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes 
pénzügyi irodavezető

Víz- és szennyvízcsatorna használati díjak 
2011. január 1-től:
A vízhálózatba bekötött lakások esetében 
312 Ft/m3 + ÁFA összegű, azaz 390 Ft/m3

önkormányzati intézményeknek 330,40 
Ft/m3+ÁFA, azaz 413Ft/m3 közületi fo-
gyasztóknak 409,60  Ft/m3+ÁFA összegű, 
azaz 512 Ft/m3 vízdíjat kell fizetni.

A szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött la-
kások esetében 316,80 Ft/m3 + ÁFA össze-
gű, azaz 396 Ft/m3 önkormányzati intéz-
ményeknek 493,60 Ft/m3 + ÁFA, azaz 617 
Ft/m3, közületi fogyasztóknak 960 Ft/m3 + 
ÁFA összegű, azaz 1200 Ft/m3 szennyvíz-
csatorna használati díjat kell fizetni.”
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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

HULLADÉK HÍRADÓ

A Saubermacher-Magyarország Kft., Üllő Város Önkormányzata és 
az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK ÜLLŐ VÁROS 
LAKOSSÁGÁT, 
HOGY 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL 
BEVEZETÉSRE KERÜL A HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!

2011. január 1-jétől folytatódik a házhoz menő zsákos gyűjtési rend-
szer Üllő város településén. A lakosságnak ismételten lehetősége 
nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező, hasz¬nosítható csoma-
golási hulladékait otthon, elkülönítve gyűjtse, majd átadja haszno-
sításra. 
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém, társított italos karton (Tet-
ra Pak) és papír anyagfajtákra vonatkozik. 

Mi kerülhet a sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba?

Műanyaghulladék
• PET ásványvizes és üdítős palackok 
    kupakkal, címszalaggal, tisztán, 
    laposra taposva
• mindenféle műanyag alapú flakon 
    (pl. tisztítószerek flakonjai)
• különböző fóliák (pl. sztreccsfólia, 
    zsugorfólia), bevásárló táskák, szatyrok, 
    reklám-táskák, zacskók

Fémhulladék
• sörös-, üdítős- és energiaitalos 
    dobozok lapítva
• fém konzervdobozok

Italos kartondoboz
• tejes és gyümölcsleves többrétegű 
    kartondobozok 
    (Tetra Pak) tisztán, lapítva

Papír
• kartondobozok (lapítva)
• színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat
• katalógus, prospektus,
• füzet, könyv,
• írógéppapír, papírzacskó

Nagyobb mennyiségű, nem szennyezett papírhulladék kötegelve a 
zsák mellé is kihelyezhető.
A zsákokat a Saubermacher-Magyrország Kft. egy olyan válogató-
műbe szállítja, ahol a hulladékok anyagfajtánkkénti szortírozása és 
a hasznosításra történő előkészítés történik.

A gyűjtés szabályai
Csupán három dologra kell figyelmet fordítani az otthoni szelektív 
gyűjtés során:

1. Tisztaság: az élelmiszerrel vagy az egyéb módon szennyezett hul-
ladék feldolgozása nem lehetséges, ezért kérjük önöket, hogy mie-

lőtt a zsákba dobják, öblítsék el a konzervdobozokat és a műanyag 
flakonokat.
2. Préselés, taposás, lapítás: Bármelyik szót használjuk, egy a cél, 
hogy csökkenjen a hulladék térfogata. Ezzel nemcsak az otthoni 
gyűjtés válik kényelmesebbé – hiszen így kevesebb helyet foglal –, 
hanem a begyűjtés okozta környezetterhelés is csökken: több anya-
got és kevesebb levegőt szállít a gyűjtőautó.  Ez elsősorban a mű-
anyagpalackokra, flakonokra és a fém dobozokra vonatkozik.
3. Pontosság: csak fenti és a zsákokon felsorolt hulladékokat kérjük 
a zsákba dobni, jelenleg ezek újrafeldolgozása megoldott.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
      
2011. április 15. és 2011. november 15 között, kéthetenkénti be-
gyűjtéssel van lehetőségük a kertben illetve a konyhában keletkező, 
komposztálható zöld hulladékok összegyűjtésére és térítésmentes 
elszállítására.

Mi kerülhet az átlátszó zöldhulladék-gyűjtő zsákba?
• lomb
• fa-, bokor-nyesedék
• fű,gyom
A nagyobb ágakat, gallyakat kérjük, hogy darabolva helyezzék a 
zsákba, vagy kötegelve tegyék a zsák mellé.

A BEGYŰJTÉS

A megtelt szelektív és a zöldhulladékkal telt zsákokat az alábbi táb-
lázat szerinti gyűjtési napokon kérjük, a házuk elé kitenni szívesked-
jenek reggel 6.00-ra.

Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy az átlátszó 
műanyag zsákokban elhelyezett hulladék folyékony, mérgező, rob-
banó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, illetőleg nem a meg-
felelő típusú hulladék, vagy a hulladék szennyezett módon került 
bele, a Saubermacher-Magyarország Kft. jogosult megtagadni el-
szállításukat.
Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy az átlát-
szó műanyag zsákokban elhelyezett hulladék folyékony, mérgező, 
robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, illetőleg nem a 
megfelelő típusú hulladék, vagy a hulladék szennyezett módon ke-
rült bele, a Saubermacher-Magyarország Kft. jogosult megtagadni 
elszállításukat. Az ingatlan előtt hagyott zsákok csak kommunális 
hulladékként kerülhetnek begyűjtésre, amit csak szürke Sauber-
macher emblémával ellátott zsákból áll módunkban elszállítani.

A begyűjtés napjai 2011-ben:

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)
Első gyűjtési nap: 2011. január 10-11.

hétfő - kedd:
február 7-8., március 7-8., április 4-5., május 2-3., május 30-31. 

június 27-28., július 25-26., augusztus 22-23., szeptember 19-20.
október 17-18., november 14-15., december 12-13.
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Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)
Első gyűjtési nap: 2011. április 15.

péntek:
április 29., május 13., május 27., június 10., június 24., július 8.

július 22., augusztus 5., augusztus 19., szeptember 2.
szeptember 16., szeptember 30., október 14.

október 28., november 11.

A ZSÁKOK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA

Szelektív hulladékgyűjtő zsák: Aki részt kíván venni a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésben, annak nincs más dolga, mint hogy a 
fentiekben megadott gyűjtési napokon időben kihelyezze a megtelt 
zsákot az ingatlana elé. A gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink az el-
szállított zsák helyett mindig hagynak 1 db új zsákot. Akinek esetleg 
nem elegendő az egy hónapra általunk térítésmentesen biztosított 
egy darab gyűjtőzsák, az bármilyen más áttetsző műanyag zsákba is 
gyűjtheti és kihelyezheti a csomagolási hulladékokat. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsák: A zöldhulladék gyűjtésére kizárólag az ál-
talunk biztosított 110 l-es, átlátszó, logóval ellátott műanyag zsák 
használható. Azok, akik az adott negyedévet megelőző időszakra 
vonatkozóan nem rendelkeznek semmiféle díjhátralékkal, a gyűjtési 
időszakban (ápr. 15 – nov. 15.) negyedévente 1 db zsákot díjmente-
sen átvehetnek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában 
(Üllő, Templom tér 3.) ügyfélfogadási napokon. Aki erre nem jogo-
sult, vagy akinek több zsákra van szüksége egy negyedévben, az az 
előbbi helyen és időben, illetve a szállító autó sofőrjénél nettó 160 
Ft+ÁFA Ft/db (bruttó 200 Ft/db) egységáron vásárolhat ilyet.

Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok sze-
lektálását, és Ön is partnerünk lesz a program sikerében. 

Köszönjük együttműködését!

A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügy-
védek továbbra is térítésmentes jogi tanácsadást tar-
tanak a lakosság részére a Városi Sportcsarnokban, 
melyre kizárólag telefonon lehet bejelentkezni. (Az 
alábbiakban az első negyedévre vonatkozó időponto-
kat közöljük)

Dr. Szikora Gábor - 06 30/456-0889
 január 25.      18.00 – 20.00
február 22.    18.00 – 20.00

 március 29.    18.00 – 20.00

Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513
február 07.      10.00-12.00
március 07.     10.00-12.00
április 04.        10.00-12.00

Jogi tanácsadás

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:
Január 10-16-ig: Csillag Patika

Január 17-23-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Január 24-30-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Január 31-február 6-ig: Csillag Patika
Február 7-13-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

MEGHÍVÓ!
AZ ÜLLŐI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET

ÁLTAL RENDEZETT

IPAROSBÁLRA
AMELY AZ ÜLLŐI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

KERÜL MEGRENDEZÉSRE
2011. FEBRUÁR 5-ÉN 19 ÓRAI KEZDETTEL

ZENÉL A JERZSELE FAMILY ZENEKAR
VACSORA, ZENE, TÁNC, TOMBOLA

A TOMBOLA FELAJÁNLÁSOKAT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK

ÉRDEKLŐDNI  A 06-30-924-1419-ES 
TELFONSZÁMON LEHET

KÖSZÖNET
Köszönetet mondok mindazoknak, akik fájdalmamban osztozva 
részt vettek FÜLES JÓZSEF temetésén, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. Egyúttal szeretnénk megköszönni a Gyár utcai temetke-
zési Kft.-nek Tündének, Gábornak és a dolgozóinak, segítőkész és 
lelkiismeretes munkájukat, a kegyelet teljes temetés lebonyolítását

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

A Sportcsarnok januári programja

Január 22-én Üllő DSE sportnapja 9-17-ig

Megyei Labdarúgó Szövetség Sportszelet Kupája
január 23-án  14:00-18:00-ig
február 5-én 12:00-18:00-ig

Január 24. 19:30 Üllő Fc Cső-Montage - Győri ETO 
NBI Futsal Bajnoki

Hobbi szinten kosárlabdázni vágyó 
lányokat, asszonyokat várunk. 

Telefon: Orosz Tímea 06 20 663-9129

MAGNA CUM LAUDE KONCERT
Március 11. 20 óra

Jegyek elővételben február 20-tól kaphatók!

A Magyar Labdarúgó Szövetség az Üllő Fc Cső-Montage csapa-
tát jelölte ki Magyarország képviseletére a csehországi Pardubice 
melletti kisváros Chrudim városában lebonyolításra került kupa-
győztesek közép-európai kupáján való részvételre. A csapat 17-
én indult és 9 órás hófúvásokkal tarkított út után érkezett meg 
a helyszínre. A mérkőzéseket a Csehországban népszerű jégko-
rong csarnokban, futsalhoz átalakítva rendezték meg. A csapat 
a tornán a második helyezést érte el, a döntőben jóval nagyobb 
tudású brazil játékosokkal valamint cseh válogatottakkal felálló 
cseh csapat ellen tisztes helytállással alul maradt a döntőben, így 
2 helyezést értünk el! Úgy gondolom méltó képpen képviseltük 
Magyarországot és nem utolsó sorban Üllő városát. Itt szeretném 
megköszönni, mint a csapat vezetője a játékosok nevében is Üllő 
Város Önkormányzatának anyagi segítségét, mellyel nagymérték-
ben hozzájárult a kupán való részvételünkhöz.

Dienes András

Kupagyőztesek közép-európai kupája 

Az X. Üllői Sakk Kupa verseny ismét a Jobb-1 kávézóban lett 
megrendezve 2011. január 8-án. Fél 9 kor kezdődött a regisztrá-
ció. A versenyzőket két csoportba sorsolták.14 felnőtt és 5 ifjúsági 
versenyző regisztráltatta magát. A versenyt Botlik Béla az Ipartes-
tület tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Ezután elkezdődtek a par-
tik, amelyek sok izgalmat és meglepetést tartogattak játékosoknak 
és nézőknek egyaránt. 13 órakor ebédszünetet tartottunk és el-
fogyasztottuk a finom, kemencében sült csülköt, oldalast, csirke 
combot. Ebéd után folytatódott a verseny és 15 órakor került sor 
az eredményhirdetésre.

A X. Üllői Sakk Kupa hivatalos végeredménye:

1. Ifj.Botlik Béla, 2. Róth Kornél, 3. Dr. Körmendy György
4. Dömötör József, 5. Takács Zsolt, 6. Béki Gábor
7. Király Zoltán, 8. Holló József, 9. Holló László, 
10. Gara György, 11. Kézér Imre, 12. Tóth Péter
13. Kaszti János, 14. Botlik Béla

Az első három helye-
zett oklevelet, kupát és 
kerámia kanalat, a töb-
bi versenyző oklevelet 
és kerámia kanalat ka-
pott ajándékba. A Kis-
marosi József által fel-
ajánlott vándor kupát 
első ízben ifj. Botlik 
Béla nyerte el.

Az ifjúsági csoport végeredménye:
1-2. Botlik Bence Béla és Szeghalmi Tamás
3. Szalai Dávid, 4. Fehér Farkas
5. Berénkei Soma, 6.

Nyereményük: oklevél, 
kerámia kanál, kölyök-
pezsgő. Gratulálunk a 
versenyzőknek! A dí-
jakat Király Zoltán és 
Botlik Béla t. elnök adta 
át. Ezúton is szeretném, 
megköszönni a verseny-
zőknek a sikeres rész-
vételt!

A verseny fő szponzora az Ipartestület, Király Zoltán (Telefontos 
Kft), Kismarosi József, Giliga Zsolt ( H.E.M.Kft), urak voltak. 
Köszönet Fábián Lászlónak (Gyömrői Sakk Klub) aki a sakkot és 
a sakkórákat kölcsönzi több éve, Seprűs Pálnak a Jobb-1 kávézó 
tulajdonosának, aki biztosítja a helységet, Giliga Zsoltnak a sakk-
figurákkal díszített kerámiákért, Anikónak a finom ebédért, Ke-
recsenné Méhes Magdinak, Litsauer Antalnak és Erős Beninek a 
finom süteményekért és mindenkinek, akik valamilyen formában 
hozzájárultak a sakkverseny sikeres lebonyolításához.

Botlik Béla

Az Üllői Általános Ipartestület által 
rendezett

X. Jubileumi Amatőr Sakk Kupa



Mégegyszer az Etanolról
Gondolom Ön is észrevette, hogy a benzinárak igen-
csak megemelkedtek, de érezhetően eddig sose 
csökkentek. Annak érdekében, hogy továbbra is vi-
szonylag olcsón autózhasson, van egy teljesen legális 
javaslatunk.
Gondolom feltűnt Önnek, hogy egyes benzinkutaknál 
van az E85 nevű üzemanyag.

Mi is az E85, más néven Etanol?

Az Etanol több mint 90% növényi alapanyagból előállí-
tott étkezési alkohol és ásványi olajból előállított benzin 
keveréke. Ára jelenleg 250Ft és 260Ft között van, a 
benzin 350Ft és 360Ft-os árával szemben.

Mi is történik, ha ilyet tankolunk az autónkba?

Az autók nem képesek ma tisztán Etanolos üzemre, 
mert eltér az alkohol kompresszió tűrése és fajlagos 
energia tartalma a benzinétől, amely módosított gyúj-
tás és befecskendezést kér.

Akkor mégis hogyan tankolhatok ilyet az autóm-
ba?

Kétféle módon:
1. Ha keverve tankolja az ember, mint sokan teszik.(fe-
lesbe tankolnak Etanolt és benzint) Amely hibás ben-
zin-etanol keverési arány esetén kopogásos égéshez 
vezet, ami károsítja a motort. Ennek a kárnak a kivédé-
sére jó a későbbiekben ismertetésre kerülő átalakító.
2. Ha beépített egy kiegészítő elektronikát, - az előbb 
említett átalakítót - ami érzékeli az égés mikéntjét, en-
nek függvényében módosítja a befecskendezési és 
gyújtási paramétereket, hogy az autókárosodás nélkül, 
tudjon akár 100%-ban Etanolos üzemben menni.

Károsítja-e a motort az Etanol? Főleg tönkrete-
szi-e az alkatrészeket?

Sok tévhit és városi legenda kering arról, hogy az Eta-
nol megeszi a kocsi műanyag alkatrészeit, az alumínium 
alkatrészeket, a befecskendezés különböző elemeit. 
Ezek mind mesék vagy kevert tankolás eredményei. 
Egy egyszerűen otthon elvégezhető kísérlettel meg-
győződhet az Etanol nem káros mivoltáról. Fogjon két 
tejfölös poharat és töltse fel az udvaron benzinnel az 
egyiket, a másikat Etanollal. Meg fogja látni, a benzines 
tejfölös pohár mielőtt megtelne, már feloldódik a ben-
zinben, az Etanol a másikat napok alatt sem oldja fel.

Akkor miért vannak olyan emberek, akik azt állít-
ják, hogy az autójuk tönkrement E85 tankolása 
után?

1. Nem tették be az Etanolos üzemhez szükséges ki-
egészítő elektronikát a kocsijukba, így kopogásos égés-
től meghibásodott a motorjuk.
2.  Nem cseréltek üzemanyag szűrőt, időben, így az Eta-
nol alkohol tartalma által, az ásványi üzemanyagból kivált 
és az üzemanyag rendszerben lerakódott szennyező-
anyagok újból bekerültek a benzin szállítását és adagolá-
sát végző alkatrészekbe, amik ettől károsodtak.

Na és akkor, ha egyszer nem találok Etanol ku-
tat, akkor benzin tankolása után tönkre megy az 
autóm?

Nem. Az etanol elektronika érzékeli milyen üzem-
anyag, van az autóban, - tiszta benzin, tiszta Etanol 
vagy ezek keveréke,- és ahhoz állítja a gyújtást és a 
befecskendezést, anélkül, hogy ebből a vezető bármit 
is észrevenne.

Ha benzint tankolok, akkor utána mindig benzin-
szűrőt kell cserélnem? 

Nem. Benzinszűrőt csak a kiegészítő elektronika beraká-
sa után 100-150 km megtétele után egyszer kell cserélni 
és javasolt 1000 km megtétele után is. Ennyi idő és út 
megtétele után a szennyező anyagok mind feloldódnak. 
Az Etanol ez utáni jelenléte miatt ismételten nem tudnak 
lerakódni a kiváló szennyező anyagok, még akkor sem, 
ha csak minden ötödik tankolásnál tankol csak a veze-
tő Etanolt a benzinkúton. Természetesen ezt követően a 
gyári előírás szerinti üzemanyagszűrő csere ciklust be kell 
tartani, de több „extra” szűrő cserére nincs szükség.

Az elektronika beszerelése után újra kell-e vizs-
gáztatnom az autót?

Nem. Nem minősül a módosítás átalakításnak, mert az 
autó emissziót csökkentő és ellenőrző berendezései 
nem változnak, sőt az alkohol jobb égési tulajdonságai 
miatt csökken a káros anyag kibocsátás.

Ez így nagyon tetszik! Mennyibe kerül egy ilyen 
átalakítás?

Az elektronika 40-45000Ft-ba kerül típustól függően. 
A beszerelés autófüggő a pontos árért, kérem, hívjon 
a  +36/30/318-3330-as számon.

Nagyon jó, és mennyi idő alatt térül ez meg ne-
kem?

Ha az autója 6 litert fogyaszt, akkor kb. 12.000 km 
alatt, ha 8 litert, akkor 9.000km alatt és ekkor már fi-
gyelembe vettük a beépítés és a szűrőcsere költségét 
is, a fenti benzinárak mellett. Ha tovább nő a benzinár 
az átalakítás hamarább megtérül.

Remélem hasznos információkkal, tudtam Önnek se-
gíteni

Gaál Attila - Okleveles Gépészmérnök








