
Évfordulók

1131. 03. 01. - 880 éve történt 
30 éves korában, vérhasban meghalt 
II. István magyar király, akit 4 éves  
korában királlyá koronáztak.

1891. 03. 27. - 120 éve történt 
Megszületett Zilahy Lajos író, szerkesztő.

1921. 03. 08. - 90 éve történt 
Megszületett Romhányi József, 
“a rímhányó” író, költő, műfordító.

1921. 03. 27. - 90 éve történt
IV. Károly volt magyar király Budapestre 
érkezett, hogy visszaszerezze a magyar trónt.

1931. 03. 20. - 80 éve történt 
Megszületett Avar István színész.

1951. 03. 31. –  60 éve történt
Megalakult a Magyar Állami Népi Együttes.

1961. 03. 31. - 50 éve történt 
Megszületett Mácsai Pál színész, rendező.

1971. 03. 29. - 40 éve történt
Meghalt Kiss Manyi Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színésznő,  
érdemes- és kiváló művész.

A tartalomból

Programok  2.oldal
Szépkorúak köszöntése 3. oldal
Farsang 4. oldal
Akikre büszék vagyunk 5. oldal
Óvodai - iskolai hírek 7. oldal
Pályázat 8-9. oldal
Hulladékszállítás 10-11. oldal
Ülésteremből jelentjük 12-13. oldal
Sport 14-15. oldal

Minden Kedves hölgy olvasónknak  
Boldog Nőnapot kívánunk!

A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy hiréhez;

Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyalázatot!

Petőfi Sándor

1823. január 1. - 1849. július 31.





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
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Február hónapban három alkalommal került sor szépkorú la-
kótársunk köszöntésére. Gál Mártonné, Habony Jánosné és 
Gyányi Bálint részére Kissné Szabó Katalin polgármester és 
Fehér Imre alpolgármester adta át - a jókívánságok mellett - az 
emléklapot.
 
Az öregedési változások többfélék.  Ki és milyen életformát ala-
kít ki, aki felett eljár az idő függ önmagától, szűkebb és tágabb 
környezetétől.
Gál Mártonné Katóka néni a mai napig  saját maga által sütött 
süteményekkel büszkélkedhet, Gyányi Bálint bácsi elmondása 
szerint a hosszú életének titka: gyógyszert nem szed,  ha fáj a 
feje vizes borogatást alkalmaz és elmegy aludni. Derűs jókedve 
példamutató.
Mindkettőjük családja közös családi ünnepség keretében emlé-
kezett meg a 90. születésnapról.
Habony Jánosnénak a házi gondozó nyújt segítséget a minden-
napi feladatok megoldásában, de gyermekei felé érzett szerete-
te kiapadhatatlan. 

Kívánjuk, hogy a tengernyi bölcsességet  türelemmel és önzet-
lenül adják át másoknak, ajándékba pedig még sok boldogsá-
got rejtegető éveket kapjanak.

Szászik Istvánné anyakönyvvezető

Szépkorúak köszöntése

Büszkén osztjuk meg az örömhírt, hogy Bu-
dapesten, az országban elsőként megalakult 
zeneművészeti szakközépiskolájában, a Bar-
tók Béla konziban 2011. február 12-én zene-
iskolánk kiváló trombitás növendéke, Szőnyi 
Levente Donát (felkészítő tanára Láng Zsolt) 
két zeneművel is koncerten szerepelhetett.

A hangversenyre rajtunk kívül elkísérték családtagjai is. A zongo-
rakíséretet Levente üllői zongoratanára, Hasulyó Beáta látta el. 

Gratulálunk e rangos szerepléshez! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Zeneiskolába, akit érde-
kel a kamaramuzsika. 2011. március 24-én, csütörtökön 15.00-tól 
tartjuk a Zeneiskolában a XIII. Kamarazenei Fesztivált. Legyenek 
a vendégeink e rangos eseményen!

- A MONORI KI MIT TUD?-ot idén 2011. március 26. (szombat) 
és 27. (vasárnap) rendezik meg. Aki teheti, kövesse a körzeti tv 
közvetítését, mert a Harmónia Zeneiskolából is jó eséllyel indul-
nak növendékeink trombita és xilofon hangszereken.

Zeneiskolai hírek Adója 1%-át kérjük, adományozza  
az alábbi civilszervezeteknek,  

illetve egyházaknak:

Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13

Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért  
Közalapítvány: 18706550-1-13

Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13 

Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13

Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13

„Szemünk Fénye”  
Nagycsaládosok Egyesülete:  18670169-1-13

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési  
Egyesületet: 18724116-1-13 

Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 18664940-2-13

Magyar Evangélikus Egyház: 0035

Magyar Katolikus Egyház: 0011

Magyar Református Egyház: 0066



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

Megtartottuk a Bóbita óvoda első önálló, hagyományőrző és ha-
gyományteremtő óvodai bálját. A bált Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony és Sáriné Illyés Annamária, a szülői munka-
közösség elnöke nyitotta meg.

A műsort a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus kezdte, őket a 
Kenderes Táncegyüttes követte, majd meglepetés vendé-
günk a Népművészet Ifjú Mestere, a Príma Primissima-dí-
jas Csík Zenekar énekese, Majorosi Marianna folytatta.  

A vacsora után Dócs Péter nótaéne-
kes szórakoztatta a lelkes közönséget.  
A zenét a Kalapos Zenekar szolgáltatta.  
A mulatozás hajnalig tartott.

Ezúton köszönjük a 
szponzori felajánlá-
sokat, a dolgozók és 
a szülők segítségét, 
mely lehetővé tette a 
bál megrendezését és 
hozzájárult sikeréhez. 
Részletes beszámoló-
val illetve köszönet-
nyilvánítással az Üllői 
Hírmondó következő 
számában szolgálunk.

Bóbita Óvoda Szülői 
Munkaközössége 

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

A Napraforgó Kalendárium kedves ünnepe a Farsang. Magyaror-
szág szinte minden óvodájában megtartják, hiszen nagyon kedves 
lehetőség, hogy a gyermekek kedvenc mesehősük, állatuk, vagy 
egyéb figurák bőrébe bújjanak. Bár a „szüleinknek” nem kevés 
fejtörést okoz, hogyan is kivitelezzék gyermekük elképzelését, va-

lahogy a nagy napra minden megoldódik. Óvo-
dában azt kérjük, hogy a jelmezek egyszerűek 
legyenek, és könnyen lehessen benne mozogni, 
táncolni. Amióta ebben az óvodában dolgozom 
(több mint 10 éve), számos különleges Farsan-
got rendeztünk már. Volt példa „pizsama”, „cir-
kusz”, „állatkert”, vagy akár „ősember” farsangra 
is. Égettünk kisze bábot és bemutattuk a „busó” 
álarcokat is. 

Harmadik éve, hogy kedves „szüleink”, Majorosi 
Marianna és Kökény Richárd tartják nekünk a 
farsangi táncházat. A felnőttek népies viseletbe 
öltöznek, és népzenére táncolunk a gyerekekkel. 
A Kenderes Néptáncegyüttes délelőtt is ráérő 
tagjai eljönnek és előadunk valamit az aktuálisan 
próbálandó táncunkból. A gyermekek közelről 
tapasztalják, milyen a népviselet, néptánc, nép-
zene és szokások. Manapság a monitort nézni 
természetes és a régi szokások felelevenítése a 

különleges. Reméljük sikerül gyermekeinknek valami „különlege-
set” nyújtani ünnepeink és egyéb rendezvényeink által.

Akai Gabriella
Napraforgó Tagóvoda

Hagyomány teremtés a Napraforgó óvodában
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Az emberrel szinte egyidős a vágy, hogy kitűnjön a többiek közül, 
és elismerést kapjon, illetve adjon. Egy díj értékét az elfogultság, 
a pártosság, az érdemtelenek kitüntetése semmissé tehette, és te-
szi ma is. A világ ma talán legismertebb díjai az Oscar-díj és a 
Nobel-díj éppen annak köszönheti rendkívül magas szellemi és 
erkölcsi rangját, hogy mindig törekedtek a döntnökök a pártatlan-
ságra, a függetlenségre. Ezt a közvélemény még akkor is elismerte, 
elismeri, ha ilyen, vagy olyan okokból olykor nem is sikerült hűsé-
gesnek maradni a nemes szándékhoz.

A Prima Primissima-díjat Demján Sándor a Vállalkozók Országos 
Szövetségének (VOSZ) támogatásával alapította 2003-ban. Célja 
a magyar értelmiség eredményeink megőrzése, a hazai tudomány, 
művészet és kultúra fejlesztésének erősítése. Jelölteket a VOSZ 
megyei és szekcióelnökei, a társadalmi tanácsadó testület tagjai, 
a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagjai, illetve 
érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetek állíthatnak. A Prima 
Primissima Alapítvány és a társadalmi tanácsadó testület a jelöl-
tek listájáról titkos szavazással választ ki három-három Primát 
tíz kategóriából: magyar irodalom, magyar színház és filmművé-
szet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás 
és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, 
magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet és 
végül, de nem utolsó sorban magyar sport. Kategóriánként 3-3 
Primát választanak meg, akik egyúttal ismét jelöltek is: a Magyar 
Vállalkozók Napján ugyanis titkos szavazással derül ki a kategó-
riák Primissimáinak és a Közönség- Primissimájának névsora.  
A harminc nevet tartalmazó nyilvános listáról a nagyközönség te-
lefonos és internetes szavazással választhatja ki a közönségdíjast. 
Az anyagi elismerés mellé a nemzet kiválóságai Kincsemet, a vi-
lág talán legismertebb és legsikeresebb versenylovának porcelán-
szobrát kapják. A Prima Primissima-díj néhány év alatt szerve-
sen beépült a társadalom szövetébe, és a nagyközönség mellett 
a vállalkozók legjava is fölismerte a díj rangját, értékeit. Ennek 
vitathatatlan bizonyítéka, hogy már 2005-ben a Prima Primissima 
területi Prima díjak rendszerével egészült ki. A magyar szellemi 
élet, kultúra, tudomány és művészet és sport támogatásában 2010-
ben már mind a 19 megye képviselteti magát. 

A Prima Primissima valóságos társadalmi eseménnyé vált, s a No-
bel-, vagy az Oscar- díjhoz hasonlóan már a jelöltség is elismerés-
nek számít. 

E hosszú bevezető után büszkén adhatjuk a Tisztelt Olvasó tud-
tára, hogy 2010. évben a Magyar Népművészet és Közművelődés 
kategóriában: a Csík Zenekar nyert, melynek oszlopos tagja az 
Üllőn élő és alkotó – a Kenderes Néptánccsoport vezetője – a 
csodálatos hangú Majorosi Marianna! Gratulálunk Mariannak és 
a Csík Zenekarnak!

Szerkesztőség

Egy országos napilap olvasói szavazásán 
2010. évben Dr. Ablonczy László, csecsemő- 
és gyermekgyógyász, gyermek kardiológus, a 
Gottsegen György Országos Kardiológiai In-
tézet főorvosa, köztünk, a családjával Üllőn 
élő „lakótársunk” lett az Év Embere!

Kedves Doktor Úr! Gratulálunk, és további erőt, jó egészséget 
kívánunk munkájához!

Hírmondó szerkesztősége

Prima Primissima, a díjak díja

„A nő az élet forrása,
a férfi örök hitvallása
Segítő kéz, otthon nyugalma,
Vad ölelés forradalma.”

Szeretettel várunk minden kedves hölgyet
  2011. március 7-én, 17 órakor kezdődő

   NŐNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE,
a Közösségi Házba.

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



Hirdessen 
az Üllői Hírmondóban!

06-20-364-9298
garanyomda@gmail.com

Hirdetésfelvétel!
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Üllő Város Önkormányzatának Oktatási Köz-
művelődési és Sport Bizottsága meghatározta 
az iskolai és az óvodai beiratkozás rendjét, 
melyről ezúton értesítjük az érintett Szülőket.

A 2011/2012-es oktatási évre az alábbi időpon-
tokban írathatják be a tanköteles korú gyer-
mekeket az Üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskolába (Üllő, Malom u. 1.)

2011. április 11. (hétfő), 12-17 óráig,• 
2011. április 12. (kedd), 8-12 óráig.• 

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a be-
íratáshoz szükséges okmányokat:

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, a • 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát és 
TAJ- kártyáját, lakcímkártyát, valamint az • 

óvoda által kiadott szakvéleményt.

Az óvodai beíratáshoz az alábbi okmányo-
kat szíveskedjenek magukkal hozni:

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, • 
TAJ- kártyáját, lakcímkártyát, a szülő sze-
mélyi igazolványát és a lakcímkártyát.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy ab-
ban az esetben, ha az általuk kiválasztott óvo-
dába a jelentkezők száma meghaladja az oda 
felvehető gyermekek számát, úgy a gyermek 
felvételét illetően az önkormányzat által meg-
határozott „felvételi körzet” alapján kell dön-
teni. Ennek megfelelően, azt a gyermeket, aki 
nem tartozik a kiválasztott intézmény felvételi 
körzetébe, át kell irányítani a saját körzete sze-
rinti óvodába.

2011. február 3-án Mendén került megrende-
zésre a „ Szép magyar beszéd” – közismertebb 
nevén - a Kazinczy-verseny. Megelőzte ezt az 
iskolai forduló, melyről a következő tanulók 
jutottak a területi döntőbe: 

Botlik Bence  5/z osztály• 
Félix Bálint  5/z osztály• 
Hera Gergely  6/b osztály• 
Gerbert Zsanett, 6/z osztály• 
Váradi Viktória  6/z osztály• 
Hajnal Cintia  7/z osztály• 
Darányi Dóra  7/z osztály• 
Varga- Balázs Veronika  8/z osztály• 
Kiss Virág  6/b osztály• 

A mendei versenyen sajnos Darányi Dóra és 
Varga-Balázs Veronika betegség miatt nem tu-
dott rész venni.

A versenykiírás értelmében a tanulók egy sza-
badon választott prózával készültek, majd 
pedig idegen, új szöveget kellett felolvasniuk.
Ebben az évben különösen jól szerepeltek ta-
nulóink.

Az 5-6. osztályosok között I. helyezett lett 
Hera Gergely (felkészítő tanára: dr. Kövérné 
Sándor Erzsébet), III. helyezést ért el Gerbert 
Zsanett (felkészítő tanára: Ladányi Brigitta és 
Horváth Rita)
A 7-8. osztályosok között a IV. helyezett is is-
kolánk tanulója lett, Hajnal Cintia, (felkészítő 
tanára: Nagy Sándorné).

Gratulálunk a helyezetteknek és valamennyi 
résztvevőnek, akik öregbítették iskolánk hír-
nevét!

Nagy Sándorné

Kazinczy-verseny

Értesítés az iskolai és az óvodai beiratkozásról Illyés Gyula: 
Százéves március (részlet)

Napfény a hóviharon át
s a nap-pászmákban hóvihar.
Mint jó ötletbe ha bevág
gomolygó bú, tavalyi baj.
Hóförgetegben napsütés
s a napban gyémánt-fényű hó.
Forr terveivel az egész
környék, az éjből ocsudó.
Eszelős, jeges hóesés
és győztesen megint bele
ez a jó meleg égi douche! –
Beh szeretlek én, március,
beh szeretlek én, ébredés,
reggel, friss tervekkel tele!

Oh, március, nagy színező.
A lány-arc mind beh tüzesebb.
Igazmondó kemény idő.
Beh sápadtabb, aki beteg.

S szabadság délelőttje te,
új ember-voltunk hajnali,
gyermeki emlékezete!
Beh jó hangjaid hallani
egy század után is, ahogy
az óra – mint megmondatott –
ütésre kattan s végre üt…
És üt, megannyi óra üt
a szívekben, a felhevült
erekben milyen dobogással:
hogy lépne fényre már elő,
az eszme-keltető idő,
az az ember-újító korszak!...
S késedelmét, hogy elvégezze,
hogy áll munkába ez a bús
nép is, a magyar, énekelve!
S mily énekes után eredve!

Hogy feledhetnénk, március,
mire keltettél bennünket te
és mire biztattál sokáig?
Mert most már halálig, halálig.
Kavarog ottkinn a határ,
ifjú főkben ó és új eszme.
Birkózik hó és napsugár
s bennem a gond: jó termés lesz-e?
Mennyivel láthatóbb a baj:
mert mennyivel nagyobb a fény!
Tél volt. Oh mennyi volt a jaj.
Tél volt. Oh mennyi a remény.

2011. április 4. (hétfő), 8-18 óráig, Pitypang Óvoda /Faiskola u. 17./

2011. április 5. (kedd), 8-18 óráig, Gyöngyvirág Óvoda /Gyöngyvirág tér 1/a./

2011. április 6. (szerda) 8-18 óráig, Bóbita Óvoda /Állomás u. 17./

2011. április 7. (csüt.), 8-18 óráig,Napraforgó Óvoda /Templom tér 2./

2011. április 8. (péntek) 8-18 óráig, Csicsergő Óvoda /Kisfaludy tér 10./

Pót-beíratás: valamennyi óvodában 2011. április 13. (szerda) 8-12 óráig.

Az óvodákba történő beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:



Üllő  Város  elérhetősége:
internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Idén is számítógépet kapnak a jól tanuló, 
rászoruló fiatalok!

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány és a 
Karitáció Alapítvány közös adományozói 
programja révén 2011-ben is száz rászoru-
ló családban élő, 12-16 éves életkorú fiatal 
kap komplett (használt, de még használha-
tó) számítógépet. 

A támogatói programra jelentkezhet min-
den olyan 12-16 év közötti fiatal, akinek 3 
vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi 
átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs szá-
mítógép, és az egy főre jutó jövedelmük a 
létminimum alatt van.

A pályázatnak a következőket kell tartal-
maznia:

szülői aláírással nyilatkozni kell a hát-• 
rányos helyzetről (árvaságról, nagycsa-
ládban élésről, és arról, hogy a család-

ban nincsen számítógép),
meg kell adni a pontos adatokat (gyer-• 
mekek és a szülő nevét, gondviselő cí-
mét, telefonját, pontos elérhetőségét),
osztályfőnök, tanár ajánlása szükséges, • 
amellyel mellékelni kell az iskola által 
hivatalosan lepecsételt másolatot a bi-
zonyítványról.

A félévi, és az év végi bizonyítvánnyal is 
lehet pályázni

A 2011-es „Számítógép Álom” program-
ban idén a félévi, és az évvégi bizonyít-
vánnyal is lehet pályázni. Egy pályázathoz 
elég csak az egyik bizonyítvány másolatát 
elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy 
alkalommal vehet részt az adományozó 
programban. Ha a család számára nehéz-
nek tűnik a programra való jelentkezés, 
úgy a programban való részvételhez a szü-
lő kérje az osztályfőnök segítségét.
 
A támogatásban részesített fiatal gondvi-
selőjének vállalnia kell, hogy a komplett 
számítógépet az alapítvány székhelyén 
kipróbált állapotban veszik át. Az adomá-
nyozott gépeket a támogatottak harmadik 
fél számára tovább nem adhatják. Vissza-
élés észlelése esetén az alapítvány a támo-
gatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési ha-
táridő: 
2011. július 13., szerda (a jelentkezési lap 
postára adásának utolsó dátuma)

A pályázatot a következő címre kell elkül-
deni:

„Számítógép Álom 2011”
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
6701 Szeged, PF: 929.

A programról minden információ részlete-
sen megtalálható a www.matrix.zug.hu és 
a www.palyazat.zug.hu oldalakon.

A programban támogatóként részt venni 
szándékozó cégek, magánszemélyek jelent-
kezését az alapítvány sok szeretettel várja a 
matrix@zug.hu e-mail címen. 

Segítsünk együtt a rászorulókon!
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Számítógép Álom 2011

Jogi tanácsadás
A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes 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 érdeklődők hívását. 

Dr. Szikora Gábor 
(06-30/456-0889)

március 29.: 18.00   20.00
április 26.: 18.00   20.00
május 24.: 18.00   20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

Március 07.: 10.00 12.00
Április 04.: 10.00 12.00
Május 09.: 10.00 12.00



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

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati 
irodákat - Kormányablakokat, ahol az ál-
lampolgárok egyszerűen és gyorsan intéz-
hetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat 
első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató ál-
lam, a Jó Állam megteremtése felé. 

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata 
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)

Nyitva tartás: 
munkanapokon 8.00-20.00-ig

A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, 

hogy ügyét mikor, hogyan és melyik ha-
tóságnál intézheti,

• felvilágosítást ad arról, hogy az adott 
ügyben milyen kérelmet, formanyomtat-
ványt szükséges előterjeszteni,

• segít a szükséges formanyomtatványok 
kitöltésében, a csatolandó dokumentu-
mok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kap-

csolatos szolgáltatásokat intézhet,

• családtámogatási ellátásokat igényel-
het (anyasági támogatás, családi pótlék, 
gyermekgondozási segély, gyermekneve-
lési támogatás),

• tájékoztatást kaphat terhességi gyermek-
ágyi segély, illetve gyermekgondozási díj 
igényléséről, a Magyar igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézésről,  

• megismerheti ingatlanok adatait nem 
hiteles tulajdoni lap másolat és térkép-
másolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, 
működéséről és helyszíneiről részletes és 
aktuális információt talál a www.korma-
nyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Kormányablak

Az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület felhívása

Az Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési Egye-
sület 2008. 09. 27. óta 
önálló egyesületként 
segíti Üllő közbizton-
ságának növelését. 

Egyesületünk aktívan együttműködik a te-
rületileg illetékes Vecsési Rendőrőrssel és 
a Monori Rendőrkapitánysággal. Együtt 
dolgozunk azon, hogy a mi városunkban a 
közbiztonság javuljon. 

Részt veszünk: rendezvénybiztosításokon, 
iskolai bűnmegelőzési programban, körö-
zött autók, illetve személyek kiszűrésében, 
bűnmegelőzési járőrözési feladatokban 
a hét minden napján és még sok minden 
másban.

Mint azt Önök is tudják, mi ezt mind in-
gyen vállaltuk, azért, hogy Önök és kedves 

családjuk nyugodtan aludhasson, nyugod-
tan engedje el gyerekét, szeretteit a vá-
rosban, akárhová és akármikor. Ez mind 
pénzbe kerül (benzin, gépjármű fenntar-
tás, egyenruha… stb.).

Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket, 
olyan mértékben, ahogy az telik öntől.
Minden támogatást megköszönünk és ígér-
jük, hogy jó célra fordítjuk.

Önnek szinte semmibe nem kerül, ha tá-
mogat minket: Az adományozó az adó-
zás előtti eredményét csökkentheti az 
adomány 100%-val közhasznú szervezet 
esetén, illetve az adomány 150%-val kie-
melkedően közhasznú szervezet esetén az 
adózás előtti eredmény legfeljebb 20%-ig 
csökkenthető ilyen jogcímen. Mindkét jog-
állású szervezet támogatása esetén az adó-
zás előtti eredmény 25%-át lehet adomány 
címén elszámolni.

 Cégek esetén az adományozott szolgálta-
tásnak és tárgynak az adományozó által 
igazolt értéke is kedvezményezett adomá-
nyozást jelent, s ebben az esetben az ado-
mányozónak a szolgáltatás és tárgy után 
nem kell általános forgalmi adót fizetni.

A kedvezmények elszámolásának közös 
szabálya, hogy az adományozónak ren-
delkeznie kell a támogatott szervezet által 
kiadott igazolással. Az igazolást 2 példány-
ban kell kiállítani, egy szervezetnél marad, 
egy pedig az adományozónál számviteli 
bizonylatnak minősül. Jogszabályi hivatko-
zás: 1996. évi LXXXI. tv.- a társasági adó-
ról és az osztalékadóról.

Köszönettel:
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület
Járőr telefonszám: 06/20-223-71-81

Szolgálunk és Figyelünk



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

Szeretnénk néhány fontos információt megosztani Önökkel:
2011. március 1-től változik Üllő Város településén a hulladék-
szállítási körzetek kiosztása.

Az eddigi megszokott napoktól eltérően, az összes utcarészekben 
a hulladék elszállításának a napja megváltozik. A körzetek kiosz-
tása a következőkképpen alakul:

HÉTFŐ: KEDD: SZERDA: PÉNTEK:

Gyömrői út 94-130 páros,  
páratlan oldal Pesti út 1-65 páratlan oldal Gyömrői út 1.-82 páros és 

páratlan oldal Pesti út 67-193 páratlan oldala

Akácfa utca Ócsai út páros, páratlan oldala Pesti út 2- 98 páros oldal Mező utca

Hársfa utca Szőlőskert utca Malom utca Malik köz

Diófa utca Kölcsey utca Pávai-Vajna utca Tompa M. utca

Csillag utca Kisfaludy utca Wesselényi utca Baross Gábor utca

Tölgyfa utca Kisfaludy tér Ady Endre utca Zöldfa utca

Nyárfa utca Tamás Áron utca Arany János utca Petőfi Sándor utca

Viola utca Gárdonyi Géza utca Damjanich János u. Vörösmarty utca

Liliom utca Berkes András utca Bem apó utca Homok utca

Nefelejcs utca Berkes köz Török Ignác utca Hunyadi utca

Árvácska utca István utca Dózsa Gy. utca László utca

Kenderes utca Árpád utca Szegfű utca Öregszőlő utca

Maglódi út Kertekalja utca Kistemető utca Vadvirág utca

Május 1. utca Dobó István utca Táncsics utca Erdősor utca

Deák F. utca Gyár u. páros, páratlan oldala Nagysándor József utca Gazdák erdeje utca

Liszt Ferenc utca Vasadi utca Sport lakópark Öregszőlő köz

Sport tér Temető Árpád fejedelem u. Hajcsár utca

Móra Ferenc utca Fürdő utca Halomhatár utca

Gyöngyvirág tér Mikszáth Kálmán utca

Bimbó utca Mátyás király utca

Virág utca Kinizsi utca

Szövetkezet utca Móricz Zs. utca

Ecseri út Vásártér utca

József A. utca Jókai utca

Zug utca Faiskola utca

Kossuth Lajos utca Pásztorház utca

Állomás utca Vasvári Pál utca

Batthyány utca

Rákóczi Ferenc utca

Bercsényi utca

Klapka Gy. utca

Rétköz utca

Medikus utca

Pesti út 100-266 páros oldala

Templom tér

Széchenyi utca

Lejtő utca

Hulladékszállítás

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Saubermacher Kft. 
2011. március 9. napjától havonta 1 alkalommal ügyfélfoga-
dást tart Üllő Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszol-
gálatán.

A Saubermacher Kft. képviselője az alábbi időpontokban 
minden szemétszállítással kapcsolatos kérdésben készséggel 
áll a lakosság rendelkezésére.

Üllő ügyfélszolgálat 

2011. 03. 09 13.00-15.00
2011. 04. 13 13.00-15.00
2011. 05. 11 13.00-15.00
2011. 06. 08 13.00-15.00
2011. 07. 13 13.00-15.00
2011. 08. 10 13.00-15.00
2011. 09. 14 13.00-15.00
2011. 10. 12 13.00-15.00
2011. 11. 09 13.00-15.00
2011. 12. 14 13.00-15.00

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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Hulladékszállítás

A hulladékszállítás a vonatkozó rendele-
tek alapján kötelező közszolgáltatásnak 
minősül, díja adók módjára behajtható 
köztartozás. Háztartása hulladékát heten-
te egyszer, csak a megadott napon szállít-
juk el. Kérjük, hogy a gyűjtőedényzetet 
reggel 6 óráig helyezzék ki a közterületre.

A hulladékszállítás igazságosabbá tétele 
érdekében a többlethulladék elszállítására 
szabvány zsákot biztosítunk, amely meg-
vásárolható 285 Ft/db a gépkocsivezető-
nél vagy az Önkormányzatnál.

A számlát a megszokott módon négy alka-
lommal kapják postai úton. Kérjük Önö-
ket, hogy a megkapott számlákat aktuális 
negyedév végével a fizetési határidő figye-
lembevételével egyenlítsék ki. A számlát 
kiegyenlíthetik csekken, ill. díjlehívással. 
Amennyiben Ön számláját a jövőben díj-
lehívással szeretné fizetni, kérjük, keresse 
fel számlavezető intézetét, adja meg társa-
ságunk beszedési azonosítóját illetve az 
Ön pontos ügyfélkódját/vevőkódját. 

Beszedési azonosítónk: A10322167.

Ügyintézésnél kérjük, minden esetben HI-
VATKOZZON a számlán található VEVŐ-
KÓDJÁRA. Vevőkódját a számla névme-
zőjének jobb sarkában találja.

Kérjük, az ingatlanok tulajdonosainak, 
használóinak személyében év közben be-
következett változásokat (lakhelyválto-
zás, névváltozás, elhalálozás, szünetelte-
tés, üres ház, stb.), szíveskedjenek minél 
előbb írásban is bejelenteni az alábbi el-
érhetőségeken:

Saubermacher Magyarország Kft. 
6000 Kecskemét, Strázsa u. 7.
Ügyfélszolgálati telefonszám: 76/498 - 656 
(munkanapokon 8 - 16 óráig)
E-mail: kecskemet@saubermacher.hu

Tisztelettel:
Saubermacher Kft. 

Köszönjük megértésüket! 

Készül a naprakész Üllő térkép

Tisztelt Üllői Vállalkozók!

A Sollun Bt. és Üllő Város Önkormányza-
ta közötti megállapodás alapján városunk-
ról kereskedelmi forgalomban kapható 
naprakész térkép készül, melyre az elmúlt 
10 évben nem volt példa. Úgy gondoljuk, 
e térkép elkészítése számos előnyt jelent 
városunk számára. A korábbi években 
több alkalommal merült fel igény térkép 
kiadvány megjelentetésére. A térkép meg-
valósulásával nem csupán a városunkban 
tájékozódni vágyókat tudjuk segíteni, ha-
nem az, a települési vállalkozások által 

megjelentetett hirdetéseken keresztül rek-
lámértékkel is bír. Ezúton szeretnénk fel-
hívni figyelmüket erre a lehetőségre, mely 
során a vállalkozásokat felkereső Sollun 
Bt. megbízottján keresztül módjuk van hir-
detési felületet vásárolni és vállalkozásukat 
népszerűsíteni úgy, hogy a hirdetés méreté-
nek megfelelő díj kifizetésével támogatják 
a térkép kiadvány megjelenését. Amennyi-
ben módjukban áll, éljenek az adott lehe-
tőséggel.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

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

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:

Március 7-13-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Március 14-20-ig: Csillag Patika

Március 21-27-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Március 28-április 3-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Április 4-10-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Április 9. Szlovénia Varázsa: 
Ptuj vára és római kori emlékei

Ptujskagora búcsújáró temploma
Jelentkezés: Dr. Lőréné Rónaszéki Beátánál 

06 20 38 38 194 
   Munkahely: 06 29 322 002, 

Munkahely, lakás: 06 29 320 033.
E-mail: sztilona@monornet.hu

TKM Üllői Egyesületének 
következő túraprogramja



Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

A 2011. évi költségvetés tervezése - mint az előző években is – a 
már elért működési színvonalat megőrizni kívánó igények, a szük-
séges felújítások, a kívánt fejlesztések és a szűkös anyagi lehetősé-
gek egyensúlyának megteremtésének kísérletét tükrözi.

A költségvetési koncepció kialakításánál a képviselő-testület rög-
zítette, hogy a 2011. évben helyi adómértéket nem emel és új adó-
nemet sem vezet be. A prioritások megjelölésénél fő szempont 
volt az intézményhálózat működésének biztosítása mellett, hogy a 
fejlesztéseket pályázati lehetőségek teljes kihasználásával kívánja 
megvalósítani a Testület.

Ezen koncepcionális elvek és a költségvetési törvény ismeretében 
fogadta el a képviselő-testület a város 2011. évi költségvetését. Ösz-
szességében az állapítható meg, hogy bevételeink, amelyek között 
a legfontosabbak az állami támogatások és a helyi adóbevételek, 
nem növekedtek. Az intézmények működtetéséhez kapott állami 
támogatás nominál összegben sem változott, reálértékben pedig 
csökkent. Pl. a személyi jövedelemadó alanyi jogon járó 8%-a 
(mely a 2009. évben az APEH-hoz az üllői lakosoktól befolyt ösz-
szeg 8%-a), most – a gazdasági válság hatására- csökkent 13 millió 
Ft-tal. 

Az adóbevételek alakulásában is fontos, befolyásoló tényező a 
válság kihatása, ezért adóbevételeink növekedését csak az új vál-
lalkozások révén várhatjuk. Az ipari parkok fejlődése révén idén 
már az Oriflame is a városunknak fizeti helyi adóját valamint ta-
vasszal megkezdődik egy ALDI áruház építése, amelytől szintén 
számítunk adóbevételre már az idén. 

Bevételeink között szerepel még a kistérségi feladatellátáshoz kap-
csolódó kiegészítő normatíva (9 millió Ft), a jelzőrendszeres házi 
gondozás támogatása, az iskolatej támogatása (együtt 9,7 millió 
Ft), valamint a közmunka program várható fedezete. 

További bevételeket a még folyamatban lévő, illetve az esetleg ké-
sőbbiekben benyújtandó pályázatokból várhatunk (pl. a Csicser-
gő Óvoda építésének pályázatát 2011. évben zárjuk le, a bevételek 
között még 6 millió Ft-ot tervezünk; pályázatot nyújtottunk be  
gyalogátkelőhelyek létesítésére is (Ócsai úton és a Pesti úton), 
melynek pozitív elbírálása esetén 15 millió Ft támogatást kapha-
tunk a kivitelezés költségeihez; a városközpont rehabilitációjára 
irányuló pályázatunk nyertessége esetén számítunk a már elköl-
tött és a pályázatban elszámolható összegek visszatérülésével.) 

Kiadásaink tervezésénél elsődleges szempont az intézmények 
megfelelő szintű működtetése volt. A szociális feladatokat (csa-
ládsegítés, gyermekjóléti szolgálat, rászorulók pénzbeli vagy ter-
mészetbeni segélyezése) magas színvonalon szeretnénk továbbra 
is biztosítani a lakosság számára. Fontos továbbá a városban az 
élhető környezet megteremtése a közvilágításon, a köztisztaságon 

keresztül a lakosság pontos tájékoztatásáig (honlap, Üllői Hír-
mondó). Ezek a költségek a költségvetés 76 %-át teszik ki.

Ezen belül nagyarányú emelkedést mutat a szociálpolitikai jutta-
tások mértéke. A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest 33%-os 
emelkedést mutat, melynek legfőbb oka a munkanélküliség emel-
kedése.

A szociális juttatásokat nem csak közvetlenül (pl. segély formájá-
ban) nyújtja az Önkormányzat, hanem közvetett támogatások ré-
vén is. Ezen támogatások egy része számszerűsíthető, másik része 
(bizonyos kedvezmények (pl. kedvezményes bérleti díj, kedvezmé-
nyes kamat biztosítása egyes kölcsönöknél), nem.

Számszerűsíthető közvetett támogatások:

Iskolai, óvodai és bölcsődei étkezési térítési  • 
díj elengedés és kedvezmény 23.000 e Ft
Iskolai tankönyvtámogatás 3.456 e Ft• 
Szociális gondozottak kedvezménye  • 
(étkezés, gondozás) 3.500 e Ft
Iskolatej 7.000 e Ft• 
Szemétszállítási díj elengedése 8.000 e Ft• 
Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 2.000 e Ft• 
Építményadó kedvezmény és mentesség 4.000 e Ft• 
Víz- és szennyvíz-elvezetés költségeihez  • 
való hozzájárulás 20.000 e Ft
Összesen: 70.956 e Ft• 

2011. évben is tovább szeretnék folytatni a civil szervezetek tá-
mogatását. A költségvetés tárgyalásánál a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a támogatás mértékét a költségvetés működési ki-
adásainak 1,5%-ában állapítják meg, azaz a 2011-es évben 24 mil-
lió Ft-ban.

A keret felosztására munkabizottság tesz javaslatot, melynek tag-
jai a bizottsági elnökök, a polgármester és az alpolgármester.  

Ebben az évben – reményeink szerint – a település jövőjét megha-
tározó beruházás, a városközpont rehabilitációja kezdődhet meg.
Emellett természetesen egyéb karbantartásokat és kisebb beruhá-
zásokat és felújításokat is tervezünk, amelyeket az alábbi táblázat 
mutat be. 

Karbantartások:

Megnevezés Bruttó összeg e Ft-ban
Útkarbantartások  10.000 e Ft• 
26 utca” karbantartása 5.000 e Ft• 
Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása 10.000 e Ft• 
Utak csúszásmentesítése, hó eltakarítás 5.000 e Ft• 
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Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
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2011. évre tervezett beruházások részletezése

Megnevezés Bruttó összeg e Ft-ban
Csapadékvíz-elvezetés tervezése 1000• 
Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (Ócsai, Hatháza) 15000• 
Petőfi u. lehajtó tervezése 250• 
Lakossági járdaépítés 3000• 
Fűkaszák, fűnyírók beszerzése 375• 
Számítástechnikai eszközök 2750• 
Szellemi termékek (programok) 1250• 
Szabályozásmódosítás 2010. évről áthúzódó 2000• 
Szabadidőpark kialakítása 5000• 
Városközpont 46040• 
Összesen: 76665• 

2011. évre tervezett felújítások részletezése

Megnevezés Bruttó összeg e Ft-ban
Csicsergő Óvoda kútfelújítás 1000• 
26 utca 2011. évre áthúzódó része 25200• 
Állomás u.-i óvoda felújítása pótmunka 5000• 
Közösségi Ház vizesblokk 6000• 
Ált. Iskola lapostető-szigetelése 10000• 
Óvodai játszóterek eszközeinek felújítása  1000• 
Óvodák és közterületi játszóterek parkosítása 3000• 
Összesen: 51200• 

A korábban felvett hiteleinket törleszteni kell (ebben az évben 40,5 millió Ft összegben), 
és tartalékot kell képeznünk a váratlan költségek fedezetére. Ezek a tartalékok az aláb-
biak szerint alakulnak költségvetésünkben:

Működési céltartalék 9.300 e Ft• 
Általános tartalék működési célra 19.116 e Ft• 
Általános tartalék fejlesztési célra 175.712 e Ft.• 

A képviselő-testület intézményeink számára a tavalyi + 4 %-hoz képest + 2,5 % dologi 
automatizmust határozott meg a dologi kiadásainkra.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. március 19-én  
(szombaton) a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Kissné Szabó Katalin polgármester
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Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor
INTÉZMÉNYVEZETŐI (magasabb vezető)  beosztás betöltésére.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Üllő Város hivatalos  
honlapjának hírfelületén (www.ullo.hu).
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Természetjáró Egyesület szervezésében jöjjön velünk Berekfürdőre, ahol kedvező áron élvezheti a gyógyvíz kiváló hatását, gyógy-
kezelések igénybevételével. Az alkálikus, hidrogén karbonátos, jódos gyógyvíz reumatikus, mozgásszervi megbetegedésekre gyógyító, 
egészséges ember számára regeneráló hatással van. Időpont: 2011. március 31-től- április 7-ig  (8 nap 7 éjszaka). Jelentkezés: Gyarmati 
Miklósnál 06-29/320-740, Péter Lászlónénál 06/30 906-93-94, Gyarmati Miklós Üllő, Szegfű u. 2.

Hagyományteremtő célzattal 2011. május 1-én megrendezzük a 
foci szerelmeseinek a Majális Vándorkupát, amelyre várjuk ama-
tőr focicsapatok (munkahelyi, baráti társaságok, civil szervezetek, 
lakóközösségek csapatai, stb.) jelentkezését.
Helyszín: 
Üllői Sporttelep (20m x 40m kézilabda méretű füves pálya)
Nevezési és befizetési határidő: 2011. március 31.
A játékban való részvételre maximum 16 csapat nevezését tudjuk 
elfogadni, a mérkőzések időpontjait, és a sorsolás alapján eldön-
tött játékbeosztást, kiértesítés útján közöljük.

A döntőbe bekerülő csapatok díjazásban részesülnek, valamint a 
győztes csapat 1 évig tulajdonosa lesz a vándorkupának.

Részvételi feltételek: 
• 5+1 fős csapat (tartalék játékosokkal együtt maximum 12 fő)        
• 16 év feletti életkor
• a játékban nem vehetnek részt leigazolt labdarúgók
• nevezési díj: 12.000 Ft/ csapat

Jelentkezési lap és részletes versenyszabályzat megtalálható a 
DSE honlapján: www.udse.mlap.hu vagy kérhető a felelős szerve-
zőtől, Katona Tamástól.  
E-mail: thomassoldier@freemail.hu 
Tel.: 06/20 507-1435 

A jelentkezési lapok a Sportcsarnokban is kaphatók. Leadásukat 
és befizetésüket kedden és csütörtökön délután az üllői Sportcsar-
nokban kérjük. 

Üllői Diáksport Egyesület

FELHÍVÁS

Az Üllői Sportegyesület múltjában sok 
szép sikert megértek a felnőtt labdarúgók. 
Kétszer bekerültek a Szabadföld Kupa or-
szágos döntőjébe (1980-ban meg is nyer-
ték azt)  és ugyanebben az évben a Magyar 
Kupában sok patinás csapatot kiverve a 
legjobb nyolc közé kerültek. A párját rit-
kító sikert az akkori nyolc válogatottal 
felálló Diósgyőr tudta kínszenvedve meg-
állítani. Kiscsapatnak ez a bravúrt ezt 
megelőzően és ezután sem sikerült elérni. 
Most viszont egy újabb siker küszöbéhez 
érkeztek a focistáink. A 2010-2011-es igen 
nívós Pest megyei első osztályú bajnokság 
őszi szezonját kilenc pont előnnyel zárták. 
Felcsillant a lehetőség, ha a tavaszt  is sike-
resen folytatják, felkerülhetnek a Nemzeti 
Bajnokságba (NB III), ahol még soha nem 
szerepeltek az üllői labdarúgók.

Az őszi eredményes szereplést több ténye-
ző is segítette. A másfél  éve átadott gyö-
nyörű sporttelep megadta a lehetőséget a 
verseny- és szabadidősport kiteljesedésé-
hez. Az új vezetőség (Szűcs István elnök, 
Sallai Ákos, Tóth Béla, Juhász János és 
Hornyák Mihály) kialakított elképzelései 
és annak munkamegosztásban való meg-
valósítása is eredményesnek látszott. A 
fentebb felsoroltak mellett talán a legfonto-
sabb a szakmai munka, a játékosok össze-
tétele és az edző személye.  Az őszi szezon 
kezdetekor Peller Gábor személyében egy 
ambiciózus edző került a csapathoz. Rá-
termettsége, rutinja, és pedagógiai érzéke 
biztosíték lehetett a szakmai munka előre-
lépéséhez. Ez be is bizonyosodott, hisz a 
csapat gerincét adó labdarúgók a két ikon-
nak számító játékossal Rojik István csapat-

kapitánnyal és Inotai Attilával az élen, az 
újakkal kiegé szülve még jobban küzdöttek 
egymásért és az üllői sikerekért.

Azonban az eredményesség legfontosabb 
kovácsa az Önkormányzat, amely anyagi 
támogatásával jelentősen hozzájárult az 
őszi csodálatos szerepléshez,valamint az 
ifjúsági és serdülő csapatok hathatós mű-
ködtetéséhez. Reménykedjünk, hogy Üllő 
város sport sikereit a labdarúgók tovább 
tudják gazdagítani, mert erre a több mint 
száz éves sportegyesületi múlt is kötelez. 
Buzdításunkkal segítsük hozzá a csapatot 
a sikerhez, hogy büszkék lehessünk a város 
NB III-as csapatára. 

HAJRÁ ÜLLŐ!
Fülöp István

Csodálatos ősz - reményteli tavasz

A Természetjáró Egyesület kirándulást szervez
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Az Üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár és  
a Mecénás Művészeti Klub

Szeretettel meghívja Önt és Kedves családját
„TAVASZVÁRÓ” 

című kiállításának megnyitójára.

Megnyitja: Balázsné Varga Gizella tanárnő

Időpontja: 2011. március 24. 16 óra
Megtekinthető 2011. március 24-től április 15-ig

a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

Helye: 2225 Üllő, Vasadi út. 1. sz.

KIÁLLÍTÓINK:
Dudás Zsuzsanna - foltvarró

Gattyán Józsefné - játékkészítő
Gál Józsefné -  kézműves

Jakab Sándorné - foltvarró
Robitsek Ibolya - üvegfestő

Viczkó Ferenc - makett készítő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tavaszköszöntő 
Egészségnap

a sportcsarnok márciusi programja

Március 7-én 
16:00-kor 
A,B,C,D kategóriás jogosít-
ványszerző tanfolyam indul  
a Sportcsarnokban!

Március 11. 20.00-tól
Magna Cum Laude koncert 

Kézilabda:
Március 12. 
Üllő - Dunaharaszti
Ifi 11:00 órától
Felnőtt 13:00 órától

Április 3. 
Üllő- Tápiószele
Ifi 13:00 órától
Felnőtt 15:00 órától

NBI Férfi futsal: 
A Magyar Kupában a 
döntőbe jutásért a csapat a 

Győri ETO-val játszik már-
cius 16-án Pápán az üllői 
visszavágó időpontja még 
nem végleges valószínű az 
április negyedikei héten 
valamelyik nap, a város 
honlapján olvasható lesz.

Március 14. hétfő
19.30
Üllő Fc Cső- Nyiradony 

Április 4. hétfő
19.30
Üllő Fc Cső- Csömör

Április 2. 
Jótékonysági bál az Üllő 
DSE megsegítéséért

Április 10. 
8:00 - 18:00
Rock and roll táncverseny

2011. március 20-án (vasárnap) 

10 órai kezdettel a Közösségi Házban

délelőtt gyerekeknek játszóház, népi játékok.

Egész nap egészségfelmérés, népi gyógymódok.

Gondolatok arról, hogy milyen az az ember aki 

EGÉSZ - SÉGES
18 órától kikeletköszöntő Szertűz.

Szervezők: 

Gyémánt Egészségközpont, 

Magyarok Szövetsége, 

Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület.

Az üllői labdarúgó csapat tavaszi sorsolása:

16. forduló:
2011. 03. 06. Vasárnap 14:30 Üllő SE – Bagi TC’96
17. forduló: 
2011. 03. 13. Vasárnap  14:30 Tárnok KSK – Üllő SE 
18. forduló: 
2011. 03. 20. Vasárnap 15:00 Üllő SE – Újlengyel DSE
19. forduló: 
2011. 03. 27. Vasárnap 15:00 Pilisi LK-LEGEA – Üllő SE
20. forduló: 
2011. 04. 02. Szombat 16:00 Üllő SE – Veresegyház VSK
21. forduló: 
2011. 04. 10. Vasárnap 16:00 Üllő SE – Diósdi TC
22. forduló: 
2011. 04. 17. Vasárnap 16:00 Örkény SE– Üllő SE 

A felnőtt mérkőzéseket 2 órával megelőzi az ifjúsági csapatok 
mérkőzései

2010-2011. évi labdarúgó Pest megye  
I. osztályú labdarúgó csapatainak  

tavaszi mérkőzései.












