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e l m ú l t  é v e k  b e s z á m o l ó j a
Négy év történései 2006-2010.

I.rész 2006-2008-ig

Az Önök akaratából 2006. októberétől megkaptuk azt 
a lehetőséget, hogy városunkat a mi programunknak, 
elképzeléseinknek megfelelően vezessük. Lassan a ciklus végéhez 
érünk. A négy év elteltével kötelességünknek érezzük, hogy ha 
röviden is – képekkel illusztrálva – számot adjunk az elvégzett 
munkánkról. 2006. október 13-án tartotta alakuló ülését Üllő 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete.

2006. november 8-án pótolhatatlan 
veszteség érte közösségünket. 66 
évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Városunk polgármestere Vasadi 
István úr, aki 8 évig volt a „város első 
embere”.

Az életnek menni kellett tovább…

2006. december 20-án hagyomány-
teremtő szándékkal megrendezésre 

került a „Mindenki karácsonyfája” elnevezésű rendezvény. 
Mindenki előtt világos volt, hogy 2007-ben az Önkormányzat 
előtt álló legnagyobb 
feladat a költségvetés 
egyensúlyának rend-
betétele. 2007. már-
cius 4-re kitűzött 
időközi polgármester 
választás 6 jelöltje 
közül a legtöbb sza-
vazatot Kissné Szabó 
Katalin kapta.

2007. áprili-
sában felhí-
vásunkra 
közösen 
ültetett 
virágokkal 
szépítettük 
köztereinket.

2007. május 26-án elkészült és átadásra került az Üllői Városi 
Sportcsarnok, mellyel egy régi álom vált valóra!

Május 27-én megrendezésre került a II. Csülökfesztivál, melyen a 
Vasadi vándorkupa új gazdára talált.

Június 9-én a Pávay-Vajna utcában átadtuk első közterületi, EU-s 
szabványnak megfelelő játszóterünket.

Június 29-30. Országos jelentőségű rendezvény Üllőn! II. 
Nemzetközi Tűzoltóviadal az Üllői Dóra majorban.

Üllő Város Önkormányzatának Lapja   A szerkesztőbizottság vezetője: Kondás Imre Szerkesztőbizottság: Antal Beáta, Fehér András, 
Gara György, dr. Lőre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsős segítség: Bogdánné 
Éva, Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: My Way Productions Kft.
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e l m ú l t  é v e k  b e s z á m o l ó j a

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

Augusztus 20-án a városi ünnepség keretén belül az alábbi díjak 
átadására került sor:

Üllő Város díszpolgára: Vasadi István (posztumusz)

PRO Urbe díj: Merczel Erzsébet (posztumusz)

Üllő Város Szolgálatáért: Fazekas Istvánné

December 20-án  „Mindenki Karácsonyfája” városi rendezvény a 
Sportcsarnokban. Nyitó programja egy nagy sikerű koncert volt a 
Zeneiskola pedagógusai és növendékei részvételével.

2008. április 17-én elkészült – mintaértékű minőségben a Baross 
Gábor utca aszfaltozása, vízelvezetése. 

2008. április 29-én Nemzetközi normáknak is megfelelő új sportpá-
lya, és ahhoz kapcsolódó épületegyüttes alapkőletételére került sor. 

2008. július, elkészült, és a gyermekek nagy örömmel vették bir-
tokba második köztéri játszóterünket a Kisfaludy téren.

2008. augusztus 25-én a SPAR Magyarország KFT. megnyitotta 
második Magyarországi Logisztikai Központját.

2008. szeptember 27-én 
Elkészült és megszépült 
jelentős ráfordítással a 
Gyöngyvirág téri óvoda.

2008. november 25-én Befe-
jeződött a Református teme-
tő kerítésének megépítése.

2008. november 28-án Üllő Vá-
ros Önkormányzata jubileumi 
ünnepséget szervezett – amit ha-

gyománnyá kívánunk tenni – azon párok részére, akik 25-50-60 
éve kötöttek házasságot.

2008. november, felújítottuk 
buszmegállóinkat.

2008. december, megtartot-
tuk a „Mindenki Karácsony-
fája” rendezvényünket, mely-
nek keretén belül elhoztuk 
Üllőre a „Szeretet lángját”, 
mely Betlehemből érkezett az ország egész területére.
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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

a  s z e n t  k o r o n a
Meghívó

Üllő várossá nyilvánításának 5. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepség sorozat keretében 
Üllő Város Önkormányzata szeretettel meghívja 

Önt és Kedves családját 

Gróf Nyáry Éva, 
a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével 

kitüntetett festőművész a „Magyar Szent Korona képei” 
című kiállításának megnyitójára és a magyar Szent 

Korona másolatának megtekintésére.

Helyszín:
Vargha Gyula Városi Könyvtár (2225 Üllő, Vasadi u. 1.)

Időpont:
2010. szeptember 10. (péntek), 16:00 óra

A kiállítást méltatja:
Kovács Kornél

Katolikus Egyházközség plébánosa
A kiállítást megnyitja:
Kissné Szabó Katalin 

Üllő Város polgármestere

A kiállítás megtekinthető: 
2010. szeptember 10. – szeptember 23.
(hétfő, kedd és csütörtök 10:30-18:00, péntek: 08:00-16:00, 
szombat 08:00-12:00)

A rendezvény Üllő Város Önkormányzatának, Incoronata, 
a Mátyás-templom Kulturális Központjának, Müller Rezső és a 
Szülők Gazdagréti Egyesülete, valamint a Vargha Gyula Város 
Könyvtár támogatásával valósult meg.

A kiállításhoz kapcsolódó előadások:

Dr. Tóth Zoltán József: 
A Szent Korona tan aktuális kérdései
2010. szeptember 16. (csütörtök) 
17:30 óra
Helyszín: Vargha Gyula Városi 
Könyvtár (2225 Üllő, Vasadi u. 1.)

Csomor Lajos: 
A Magyar Szent Korona misztériuma 
és törvénye
2010. szeptember 23. (csütörtök) 
17:00 óra
Helyszín: Vargha Gyula Városi Könyv-
tár (2225 Üllő, Vasadi u. 1.)

Városunkban látható lesz 
a Magyar Szent Korona másolata.

A Magyar Szent Koronáról könyvtárnyi irodalmat írtak ösz-
sze, a legteljesebb ellentmondásban egymással, megbékíthe-
tetlen ellentéteket gerjesztve ezzel. Tudjuk, hogy a Szent Ko-
rona Országainak együttlétét Trianon zúzta szét.

Tudjuk, hogy a magyarságban 1944-ig a Szent Koronához 
való viszony a Szent Korona tana alapján általánosan elfo-
gadott és vitatlan volt. Vallották, hogy a korona a főhatalom 
egysége, a magyar államot és királyságot jelenti a Kárpátok 
medencéjében. Vallották, hogy a korona a harmadik alkotó-
eleme a terület és a nép mellett a magyar államnak. Vallották, 
hogy aki birtokolja a Szent Koronát, az birtokolja a magyar 
államiságot is. 

Tudjuk, hogy a Szent Korona 1978-ban tért haza az amerikai 
hadizsákmány fogságából. Múzeumi tárgyként állították ki, 
most az ország házában van közszemlére bocsájtva.
Tudjuk, hogy 1944-ig csak koronázások alkalmával volt látha-
tó, szentségként őrizte a Korona -őrség.

Tudjuk, hogy Szent István megkoronázása előtt vagy kétszáz 
esztendővel már készen állt.

Tudjuk, mint koronázási korona egyedül áll az európai törté-
nelemben, talán a német-római császári koronának volt vala-
melyest hasonló szerepe, sokkal semmitmondóbb megformá-
lásban. Lehetne folytatni a sort mellette és ellene is.
Most másolata városunkban lesz megtekinthető, mindenki 
okulására.

Kondás Imre
történelem tanár
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ö n k o r m á n y z a t i  v á l a s z t á s

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

Tájékoztató a 2010. október 3-án tartandó 
önkormányzati és kisebbségi választásról

Tisztelt Választópolgár!
 Tájékoztatom Önt, hogy 2010. október 3-án általános önkor-
mányzati választásra kerül sor.
A 10.000 fő lélekszámot meghaladó településeken - így Üllőn is - 
az önkormányzati képviselőket un. vegyes választási rendszerben 
választják meg. Ez azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályi rendel-
kezések alapján településünkön 8 képviselő egyéni választókerü-
letben, 3 fő pedig kompenzációs listáról jut mandátumhoz.

Ennek megfelelően - a korábbi 10 helyett -  8 egyéni választókerü-
let került kialakításra és minden választókerületben 1-1 szavazó-
kör fog működni. (Az egyéni választókerületek területi beosztását 
cikkünk végén olvashatják).

Értesítő, ajánlószelvény

   2010. augusztus 19-ig névre szóló „Értesítőben”-ben kap tájékoz-
tatást minden választópolgár a névjegyzékbe történő felvételről. 
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben ezen időpontig az értesí-
tőt nem kézbesítik az Ön számára, ennek okáról érdeklődjön a 
Polgármesteri Hivatalban (A. épület 3. szoba; ügyintéző: Lazáné 
Széll Éva; tel.: 320-011/108.)
Amennyiben a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze 
névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz le-
hetősége!
A névjegyzékből történő kihagyás, törlés, illetőleg a névjegyzékbe 
való felvétel miatt 2010. augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást 
benyújtani. 

Az értesítővel kézbesítésre kerülnek az ajánlószelvények is. Kép-
viselőjelöltet ajánlani a sárga színű ajánlószelvénnyel lehet. Kép-
viselőjelölt az lehet, akit a választókerület választópolgárainak 
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelöltet ajánlani a 
fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármester jelölt az lehet, akit a 
választópolgárok 2 %-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek 
ajánlott.
A jelöltállításhoz szükséges ajánlások pontos számáról a válasz-
tási iroda közleményéből tájékozódhatnak, amely megtekinthe-
tő lesz a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és honlapunkon 
(www.ullo.hu).
A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát ajánlani a rózsa-
színnel jelölt ajánlószel-vénnyel lehet.

Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelö-
lőszervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az 
adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Aki élni kíván ajánlási jogával, úgy teheti meg, hogy a hivatalos 
ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd átadja a támogat-
ni kívánt jelöltnek vagy megbízottjának. Az ajánlószelvényen – saját 
adatai mellett – a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a 
jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő 
formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapít-
hatóan, pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg 
független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben 
két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószel-
vényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-ig lehet.

Minden választópolgár csak egy jelöltet, ill. egy megyei listát ajánl-
hat. Aki ugyanazt a jelöltet, listát többször ajánlotta vagy több je-
löltet, listát ajánlott, minden ajánlása érvénytelen.

Jelölőszervezetek, jelöltek bejelentése

Az önkormányzati választáson független jelöltek vagy a társadal-
mi szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetek 
(pártok, társadalmi szervezetek) által állított jelöltek indulhat-
nak.  
Ahhoz, hogy a szervezet jelöltet, listát állíthasson, a választási 
bizottságnál először magát a jelölőszervezetet kell nyilvántartásba 
vetetni, mégpedig olyan időpontban, hogy a jelölt vagy a lista be-
jelentésének idejére már megtörténjen a szervezet nyilvántartásba 
vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő szervezetet be kell je-
lenteni
· az Országos Választási Bizottságnál, ha a szervezet több megye, 
illetőleg a főváros és valamely megye területén is jelöltet vagy lis-
tát kíván állítani,
· a területi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy megye, 
illetőleg csak a főváros területén, de azon belül több településen, 
fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani,
· a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy települé-
sen kíván jelöltet állítani.
A jelölőszervezet bejelentését a „P” nyomtatvány kitöltésével és 
személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A 
nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági 
nyilvántartásából a bíróság által 2010. július 16-át követően kiállí-
tott kivonatot.
Ha a szervezet kéri az emblémája feltüntetését a szavazólapon, ak-
kor azt mellékelni kell szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi felbontá-
sú JPEG vagy TIF kiterjesztésű elektronikus formátumban is.

A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a he-
lyi választási bizottságnál. A bejelentést az „E” jelű formanyom-
tatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.

Kompenzációs listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek 
a település egyéni választókerületeinek több mint felében (Üllő 
esetében 5 egyéni választókerületben) jelöltet állítottak. Közös 
egyéni jelöltek alapján közös listát lehet állítani.
A kompenzációs listát és az azon szereplő jelölteket 2010. szeptem-
ber 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottság-
nál. A bejelentést az „L” jelű formanyomtatványon kell megtenni. 
A bejelentéshez mellékelni kell az egyéni választókerületi jelöltek 
nyilvántartásba vételéről (vagy bejelentéséről) a választási iroda 
vagy a választási bizottság által kiállított igazolásokat.
A listán állított minden jelölthöz mellékelni kell az „SZ” jelű for-
manyomtatványt.

A bejelentésekhez szükséges nyomtatványok 
letölthetők a www.valasztas.hu ill. 

www.ullo.hu internetes oldalról, vagy beszerezhetők 
a polgármesteri hivatalban.
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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

Delegálás a választási bizottságokba

 A polgármesterjelöltet, egyéni választókerületi jelöltet állító je-
lölő szervezetek, valamint független jelöltek a helyi választási bi-
zottságba és a szavazatszámláló bizottságba jogosultak egy-egy 
tagot megbízni. 
A megbízott tagot a jelölt jogerős nyilvántartásba vételét köve-
tően, de legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet beje-
lenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizott-
ság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél. (Mindkét esetben 
a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán) A bejelentés során 
meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független je-
lölt, illetőleg a jelölőszervezet bíróság által bejegyzett képviselője 
vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meg-
hatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező 
képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító jelölőszervezetek közösen bízhatnak meg ta-
got a választási bizottságokba.

A szavazás helye

A szavazás – mint fentiekben már jeleztem – a település 8 szava-
zókörében kerül lebonyolításra. Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk 
annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. 
Tekintettel arra, hogy az egyéni választókerületek, így ennek meg-
felelően a szavazókörök területi beosztása is változott mindenki 
figyelmesen olvassa el, hogy melyik szavazókört kell felkeresnie.

Igazolás

Amennyiben a választópolgár 2010. június 16-ig tartózkodási he-
lyet létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavaz-
hat.  Igazolás ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhető a 
lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalban. (Üllői lakóhellyel ren-
delkezők esetén: A épület 3. szoba, Lazáné Széll Éva ügyintéző).

Az igazolás iránti kérelem letölthető a www.valasztas.hu ill. www.
ullo.hu internetes oldalról, vagy beszerezhető a polgármesteri hi-
vatalban.

Mozgóurna kérése

Ha a választópolgár mozgásában gátolt, írásbeli kérésére mozgó-
urnával szavazhat.        

Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján a szavazat-számláló bizottságtól lehet kérni.

Szavazás módja

A választópolgár 2010. október 3-án reggel 6.00 óra és 19.00 óra 
között adhatja le szavazatát személyesen, feltéve, hogy személy-
azonosságát és lakcímét megfelelően igazolja. Kérjük, hogy ok-
mányait ne felejtse otthon, s ügyeljen arra, hogy azok érvényesek 
legyenek. 
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre, ill. listára lehet, az alatta, 
felett vagy mellette elhelyezett körbe tollal írt egymást metsző két 
vonallal („X” vagy „+” jellel.)  

A szavazás eredményessége

Az önkormányzati választás egyfordulós, így polgármester, ill. 
egyéni választókerületi képviselő az lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. 

Tisztelt Választópolgárok!
Október 3-án nemcsak általános önkormányzati, hanem cigány 
kisebbségi önkormányzati választásra is sor kerül. A választáson 
csak azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 
15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe.
A kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit kisebbségi jelölő 
szervezetek állíthatják (független jelölt nem indulhat). Jelölt csak 
az lehet, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel. 

A kisebbségi választói névjegyzéken szereplő választópolgárok 
önálló szavazókörben /800. számú szavazókör: Árpád Fejedelem 
Általános Iskola (Üllő, Malom u. 1.)/ adhatják le szavazataikat.  
Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni, s az a 4 jelölt lesz a képviselő, 
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Tisztelt Választópolgárok, 
jelöltek, jelölőszervezetek!

 Amennyiben a választásokkal kapcsolatosan bármilyen informá-
cióra van szüksége készséggel állnak rendelkezésére a helyi vá-
lasztási iroda tagjai az alábbi elérhetőségeken:

Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző, HVI vezető (általános tá-
jékoztatás, jelöltek, listák bejelentése) 
29/320-011/105 mellék

Virág Andrea aljegyző, HVI vezető-helyettes 
29/320-011/105 mellék

Lazáné Széll Éva ügyintéző (névjegyzék, igazolás)       
29/320-011/108 mellék

Almási Adrienn ügykezelő (szervezési kérdések)           
29/320-011/147 mellék              

E-mail: titkarsag@ullo.hu vagy jegyzo@ullo.hu

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője
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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

ö n k o r m á n y z a t i  v á l a s z t á s

1.sz. EVK
Lakosok száma: 1469
(Szavazókör: Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. l.)

- Ady Endre utca
- Arany János utca  
- Árpád fejedelem utca
- Bem apó utca
- Damjanich utca
- Dózsa György utca
- Kistemető utca
- K-Sped Körút
- Major köz
- Malom utca
- Nagy Sándor utca
- Pávay Vajna utca
- Pesti út (1-15) (2-62)
- Szegfű utca
- Táncsics Mihály utca
- Török Ignác utca
- Wesselényi utca

2.sz. EVK
Lakosok száma: 1437
(Szavazókör: Könyvtár
2225 Üllő, Vasadi utca 1.)

- Árpád utca
- Csillag
- Dobó István utca
- Fürdő utca 
- Gyár utca (1-51) (2-42) 
- Gyömrői út (2-82) (3-55)
- Hosszúberek tanyák
- Hosszúberek útja
- József Attila utca
- Kertekalja utca
- Monori dőlőút
- Ócsai út (1-39/B) (4-22) 
- Pesti út (17-65) (64-100)
- Templom tér
- Vasadi utca
- Vasúti őrházak
- Zug utca

 3.sz. EVK
Lakosok száma: 1359
(Szavazókör: Könyvtár
2225 Üllő, Vasadi u. l.)

- Berkes köz  
- Berkes András utca
- Gárdonyi Géza utca
- Gyár utca (44-78) (53-105)
- István utca
- Jegenyéstanya
- Kisfaludy tér
- Kisfaludy utca
- Kölcsey Ferenc utca
- Söprűs tanya
- Stöckltanya
- Szekerestanya
- Szőlőskert utca
- Tamás Áron utca

4. sz. EVK
Lakosság száma: 1367
(Szavazókör: Óvoda
2225 Üllő, Faiskola u. 17.)

- Dóramajor
- Dórapuszta
- Fácános
- Faiskola utca
- Hajcsár utca
- Halomhatár utca
- Homok utca (1-5)
- Huberttanya
- Hunyadi utca (1-7) (2-10/B)
- Jókai utca
- Kinizsi utca
- Mátyás király utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Móricz Zsigmond utca
- Ócsai út (24-78.) (41-87)
- Pásztorház utca
- Pusztalöb
- Vásártér utca
- Vasvári Pál utca

5. sz. EVK
Lakosság száma: 1351
(Szavazókör: Óvoda
2225 Üllő, Faiskola u. 17.)

Erdősor köz
- Erdősor utca
- Erdőszél utca
- Gazdák erdeje 
- Gazdák erdeje tanya 2.
- Hunyadi utca (9-53) (12-52)
- László utca
- Öregszőlő köz
- Öregszőlő utca
- Vadvirág utca

6. sz. EVK
Lakosság száma: 1444
(Szavazókör: Anyagvédelem 
Kft.
2225 Üllő, Pesti út 198.)

 - Baross Gábor utca
- Homok utca (6-30) 
- Kenderes utca
- Lejtő utca
- Malik köz
- Medikus utca
- Mező utca
- Pesti út (67-197) (102-270)
- Petőfi utca
- Pipacs utca
- Rétköz
- Széchenyi utca
- Tompa Mihály utca
- Vörösmarty utca
- Zöldfa utca
- Zsák utca

7. sz. EVK
Lakosság száma: 1345
(Szavazókör:  Óvoda
2225 Üllő, Állomás u. 17.)

- Állomás utca  
- Batthyány utca  
- Bercsényi utca  
- Deák Ferenc utca

- Ecseri út
- Klapka utca
- Kossuth Lajos utca 
- Liszt Ferenc utca  
- Maglódi út  
- Május l. utca  
- Móra Ferenc  
- Rákóczi utca  
- Sport tér   
- Szövetkezet utca 
- Virág utca
- Zsarókahegy

8. sz. EVK
Lakosság száma: 1409
 (Szavazókör: Óvoda
2225 Üllő, Gyöngyvirág tér 
1/A.)

 - Akácfa utca  
 - Árvácska utca
 - Bimbó utca
 - Bozsik József körút
 - Budai László utca
 - Diófa utca 
 - Dóra Sándor körút
 - Gyömrői út (57-81) 
   (84-138) (3384/12 hrsz.)
 - Gyöngyvirág tér
 - Hajós Alfréd utca
 - Hársfa utca (1-15)
 - Kocsis Sándor utca
 - Kozma István utca
 - Kutasi György utca
 - Liliom utca
 - Lóránth Gyula utca
 - MÁV-őrház 
 - Nefelejcs utca
 - Nyárfa utca
 - Papp László utca
 - Pelle István utca
 - Tölgyfa utca
 - Viola utca
 - Zakariás József utca

Az egyéni választókerületek sorszáma, 
területe a következő:
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Segítsünk a bajban!

Egy könyvben azt olvastam, hogy másokon segíteni csak úgy sza-
bad, ha azt csendben, észrevétlenül meg tudjuk tenni, mi magunk. 
Úgy, hogy közben nem hívjuk fel mások figyelmét a bajbajutott 
társunk szerencsétlenségére, nem azzal segítünk, hogy bevonunk 
újabb személyeket a problémába, mások keserűségébe. Akkor 
segítsünk, ha szépen, csendben, észrevétlenül tudjuk ezt tenni. 
Bölcs gondolat ez, teljes mértékben osztom az író véleményét. 
De - sajnos - vannak olyan helyzetek, amikor kivételt kell tennünk. 
Kivételt kell tennünk akkor, ha nem az egyes ember problémá-
jával, nyomorúságával állunk szemben, hanem egy egész ország 
bajával, tragédiájával kell szembenéznünk. Ilyen helyzetben csak 
a testvéri összefogás, a szolidaritás és a közös munka érhet el 
megfelelő eredményt. Ilyen helyzet volt a nyár eleji esőzés okozta 
árvízi katasztrófa, amely hazánkat sújtotta. Hála Istennek azért, 
hogy össze tudtunk fogni. Országszerte közösen, félretéve ellen-
tétes nézeteket, korábbi sérelmeket, kortól és nemtől függetlenül 
tudtunk egy cél érdekében áldozatot hozni. Ki-ki a maga lehető-
ségeihez mérten, az erejével, a vagyonával, a szellemével, a hely-
színen vagy egészen távolról, nem számít. Csak az számít, hogy 
nem maradtunk közömbösek, hanem megmutattuk, ha kell, össze 
tudunk fogni, és képesek vagyunk egységet alkotni bajbajutott tár-
saink megsegítésére. 
Ebből az összefogásból szerettük volna kivenni a részünket az ül-
lői FIDESZ szervezetével, úgy, hogy gyűjtést szerveztünk az ár-
vízkárosultak megsegítésére június hónap végén. A gyűjtést a FI-
DESZ tagsága kezdeményezte, de nyitott volt a lakosság előtt is, 
bárki ajánlhatott fel adományt - pártállástól függetlenül. A tagság 
egységesen anyagi felajánlást tett, amelyet a gyűjtés lezárultával 
élelmiszerre és tisztítószerekre váltottunk. A lakosság részéről ér-
kezett tárgyi felajánlás is. Az összegyűlt adományokat végül Pász-
tó városa kapta, ahol 100 millió forintnál is több az árvíz okozta 
kár. Az adományokat személyesen szállítottuk a helyszínre, ahol 
Sisák Imre polgármester úr fogadott minket, majd pedig ő veze-
tett végig a városban és Mátrakeresztesen (Mátrakeresztes Pásztó 
város közigazgatása alá tartozik), és mutatta meg az árvíz okozta 
károkat. Mátrakeresztesen több ház falán óriási repedések jelen-
tek meg, ugyanis az egész hegyoldal mozgásnak indult a rengeteg 
eső következtében. Szakemberek véleménye szerint a megoldás 
az lenne, ha az ott lakókat egytől egyig kitelepítenék, házaikat 
életveszélyessé minősítenék, majd lebontanák, mivel a hegyoldal 
mozgása - úgy fest - megállíthatatlan. Mátrakeresztesen hasonló 
katasztrófa már bekövetkezett öt évvel ezelőtt, 2005. április 18-án, 
akkor a Csörgő patakon gördült le egy 2,5 tonnás sziklatömb.  
Most több száz méter hosszban szakadt le a Kövicses és Csörgő 

patak völgyében a partfal, 25-30 méter magas csertölgy és bükk 
fákkal együtt. 
Felajánlásunkat a pásztói önkormányzat fogadta, és a leginkább 
rászorultak között osztotta szét. 
Adományok érkeztek: FIDESZ Üllői Szervezet tagsága: Fehér 
Imre, Udvardi Mátyás, Udvardiné Kiss Katalin, Kövér Tiborné, 
Fazekas Violetta, Orosz Tímea, Kántor József, Kiss Tibor, Bács-
kai József, Varga Norbert, Sára Zsuzsanna, Füles Zsolt, Szendrey 
Elek, Hajnaly Antal, Szántó Józsefné, Fehér Zoltán. Valamint: 
Kövér Tibor, Fazekas család, Mátrai család, Boczek Andrea, Ret-
ro Pékség.
Az adományok szállításánál segítségünkre volt a REFLEX Kft., 
aki rendelkezésünkre bocsátott egy mikrobuszt, tele tankkal. A 
szállításban részt vett Kissné Szabó Katalin, Udvardi Mátyás, 
Varga Norbert.
Köszönjük a felajánlásokat és a segítséget mindenkinek, aki részt 
vett akciónkban, azoknak is akik esetlegesen nevük elhallgatását 
kérték. Köszönet azért, hogy össze tudtunk fogni!

Varga Norbert
Képviselő 1.vk.

Segítettünk…

Az elmúlt hónapok esőzései miatt kialakult árvíz, belvíz sújtotta 
települések súlyos kárain Üllő Város Önkormányzata szeretne le-
hetőségeihez mérten enyhíteni, támogatást nyújtani. Nemrégiben 
Pásztó városát a képviselő-testület döntése alapján 500.000 Ft 
anyagi támogatással, Mátrakeresztes polgárait pedig segélyszállít-
mány átadásával segítettük.
Ezen felül városunk vállalta, hogy az augusztus 20-i Szent Ist-
ván-napi rendezvény keretében megrendezésre kerülő tűzijáték-
ról lemond. A tűzijáték lebonyolítására szánt összeggel városunk 
további támogatást szeretne nyújtani árvízkárosultak részére, 
melyet kiegészít az Egészségügyi és Szociális Bizottság által fel-
ajánlott anyagi hozzájárulás. Önkormányzati kezdeményezésre 
a város vezetősége felvette a kapcsolatot Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye Közgyűlésének elnökével, Dr. Ódor Ferenc úrral, keresve 
a lehetőséget az ottani árvízkárosultak támogatására. Az együtt-
működés eredményeképpen városunk augusztus 4-13. között, a 
tőlünk mintegy 300 km-re fekvő Abaújkér községről érkező 15 
gyermeket látott vendégül. Az árvízkárosult gyermekek táborozta-
tása Dóra-majorban került megvalósításra. A gyermekek program-
jairól, utaztatásáról, felügyeletéről Üllő Város Humán Szolgáltató 
Központ, és az Üllői Civil Kht. gondoskodott.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Árvízkárosultak
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Üllő városában az utak - az újonnan készült és a kátyúzott utcák kivételével – igen elha-
nyagolt állapotban vannak. Sajnos a martaszfaltos utak vannak a legrosszabb állapotban, 
ugyanis évekkel ezelőtt viszonylag sok ilyen - rendszeres karbantartást igénylő - út épült 
(feltehetően költségmegtakarítás miatt), és a bevonat hiánya, a karbantartás elmaradása 
következtében, ezek szinte teljesen elhasználódtak.
A képviselő-testület – a Hivatal közreműködésével - megvizsgálta az erre fordítható pénz-
ügyi források lehetőségét, melynek következményeként úgy döntött, hogy mintegy 36 
millió forintot átcsoportosít útjavítási célokra. Július elején megindulhatott a közbeszer-
zési eljárás, amely augusztus közepén zárul le, és így a kivitelezést végző vállalkozóval a 
szerződést szeptember elején meg is lehet kötni. A megállapodást követően a vállalkozó 
október közepére befejezi a kijelölt 26 utca – mintegy 32 ezer m2 - útfelületének javítását. 
Természetesen abban az esetben érvényesek ezek a határidők, ha a közbeszerzési eljárás 
sikeresen zárul, érvényes lesz, annak eredményét nem támadják meg. 
A közbeszerzési eljárás eredményéről a következő számunkban tájékoztatjuk olvasóin-
kat. A javítási technológia szerint az igen rossz állapotban lévő martaszfaltos utak felüle-
tét gréderrel profílozzák, tömörítik, majd az így stabilizált útfelületet kőanyag pótlásával 
együtt bitumenes felületi emulzióval zárják le. Ezzel a technológiával el lehet érni, hogy 
folyamatos karbantartás és vízlevezetés mellett egy stabil útfelület alakuljon ki.
Hasonló technológia szerint készült az elmúlt hónapokban a Kenderes és a Gárdonyi 
utca is. Az útjavítások műszaki ellenőrzésére és felügyeletére a képviselő-testület a nagy 
gyakorlattal rendelkező Vaszari Imrét, a Közútkezelő vezetőjét bízza meg, - Vaszari Imre 
személye garanciát jelent az utak szakszerű javítására. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
a képviselő-testület döntése szerint az önkormányzat rövidesen megkezdi 26 utca javítá-
sát, melynek elvégzése után az újonnan elkészült aszfaltos, ill. a már kátyúzott utakkal 
együtt városunkban az utcák nagy többsége biztonságosan járhatóak lesznek.
Az alábbiakban tájékoztatjuk kedves olvasóinkat a javításra kijelölt utcákról:
Mező, Török Ignác, Nefelejcs, Liliom, Viola, Diófa, Móra Ferenc, Vásártér, Móricz Zsig-
mond, Vörösmarty, Klapka György, Berkes köz, Vadvirág, Öreg szőlő köz 1, Öreg szőlő 
köz 2, Nagy Sándor, Hosszúberek u., Pipacs u., László, Erdősor köz, Öreg szőlő köz 3, 
Homok, Arany János, Hársfa, Dobó István, Kisfaludy tér

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szántó Mihály vagyok és 2003 májusától feleségemmel Rétköz utca 2/2-ben lakunk.
Nagy örömmel költöztünk ide, mert azt terveztük, hogy nyugdíjas éveinket fővároshoz 
közel, egy csendes, nyugodt, békés helyen szeretnénk leélni. A lakás szép volt, tetszett, 
de a vállalkozó, aki építette a lakást nem végzett elfogadható, tisztességes munkát. Azt 
hittem, hogyha különböző engedélyek rendben vannak (aláírások, pecsétek), akkor nem 
lehet probléma, de sajnos nem így volt. Vasadi urat kivéve senki nem akart segíteni. Ő 
fogadta el egyedül azt az érvelésünket, hogy az önkormányzat adta ki a használatba vé-
teli engedélyt, ergo valamiféle felelőssége van a hibáért. Kerestük a felelősöket, voltunk 
az önkormányzatnál, de nyugtató szónál sokkal többet nem kaptunk. Közben megvolt 
az önkormányzati választás és a közvetlen képviselőnk id. Jónás József lett. Jónás úr 
első pillanattól megértette a problémát és mellénk állva kézbe vette az ügyek intézését. 
Hála Istennek a polgármester asszonyban segítőre talált, és nekiláttak egy mindenkinek 
elfogadható megoldás megtervezéshez. Munkájuk nem volt egyszerű, a képviselő-testü-
letet meg kellett győzniük a végrehajtáshoz szükséges pénz előteremtéséhez. Kellet terv, 
kivitelező. Végül is három év elteltével kálváriánk megoldódott.  A választások után mesz-
szemenőkig átérezték, mit jelent, ha a tisztességes embereket becsapják. Mellénk és a 
polgármesterünk mellé álltak. Tiszta szívből köszönjük segítő, emberiséges munkájukat, 
kívánunk nekik további sok sikert, erőt, egészséget az elkövetkező években, és reméljük 
más nehéz körülmények között élő polgároknak is így fognak segíteni.

Dr. Szántó Mihály és felesége

Útkarbantartások

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

Köszönet a Rétközből
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az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara nyomda: 06 20 364-9298

Ü l é s t e r e m b ő l  j e l e n t j Ü k

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- engedélyezte az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvari szenny-
víz vezeték átkötését és az épületbe vezető vízvezetékek szerelvé-
nyeinek felújítását, melyhez a szükséges bruttó 1.410.000.- Ft-ot a 
vízi közmű számláról biztosítja. 

- hozzájárult ahhoz, hogy az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete által, a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél felveendő 
20 millió forint összegű rulirozó hitel biztosítékaként - az önkor-
mányzat tulajdonát képező Üllő, belterület 1289 hrsz-ú, 927 m2 
területű, Civil Központ megnevezésű ingatlanra - jelzálog bejegy-
zés történjen.

- döntött  közbeszerzési eljárás indításáról a  téli útkarbantartási 
munkák elvégzésére

- döntött a Katolikus Egyház 900 E Ft összegű támogatásáról, an-
nak érdekében, hogy az Egyház a temető ravatalozó épülete körü-
li csapadékvíz elvezetéséhez csapadékvíz elvezetőt és szikkasztót 
építsen, valamint a Kertekalja utcai bejárat kapuját áthelyezze. 

- döntött – a Deák F. utca kivételével - a lakossági járdaépítés-
re meghirdetett pályázatra érkezett kérelmekről, amelynek ered-
ményeként mintegy 830 méter járda épülhet meg a településen 
a lakosság közreműködésével az önkormányzat által biztosított 
anyagból, melynek költsége várhatóan 1.243.500 Ft

- döntött arról, hogy, az Árvácska utcai lakóingatlanok védelmé-
ben, a Zsaróka úton létesítendő zajvédő fal a fejlesztő Üllő Two 
2008 Kft.-vel a megkötött településrendezési szerződésnek meg-
felelően épüljön fel.

Üllő Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének július 14-ei ülésén ho-
zott döntései 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta:

 - a települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására irányu-
ló közbeszerzési eljárásra berkezett pályázatokat, amelynek ered-
ményeként e tevékenységet továbbra is  a Saubermacher Magyar-
ország Kft. fogja végezni. 

- az óvodai játszóterek felújítására beérkezett pályázatokat, amelynek 
eredményeként az új eszközök beszerzését, ill. telepítését az ACER 
Kft. fogja végezni. A beszerzés költsége bruttó 26.438.028,- Ft. 

Döntött:
I. Az István utcai játszótér környékének rendezése érdekében 
1. a játszótér melletti bokrok irtásáról.
2.a játszótér szomszédságában lévő 28 m-es kerítés 
   felének felújításáról. 
3.a játszótér mellett lévő két ingatlan kerítését 1,5 m–es 
   dróthálóval való magasításáról. 
4.a Berkes András u. 26. számú ingatlantulajdonos kérelmére, az 
esőzéskor a járdán, az ingatlan kerítéséhez folyó csapadékvíz el-
vezetése érdekében, a kérelmező által megvásárolt rácsos folyóka 
beépítésének 35.000 Ft-os költségének vállallásáról. 
A várhatóan 235 e Ft költséget a költségvetési tartalékból bizto-
sítja.

II. a Deák Ferenc utcai lakosok járdaépítési pályázatáról, amely-
nek eredményeként ebben az utcában mintegy 260 méter járda 
épülhet meg. Ennek anyagköltségét, várhatóan 600.000,- Ft-ot az 
önkormányzat biztosítja.

 - kezdeményezte az Üllő One, illetve Üllő Two Kft. és Üllő Vá-
ros Önkormányzata között létrejött településrendezési szerződés 
módosítását a fejlesztő által vállalt feladatok teljesítési határidejét 
illetően. A módosítás értelmében mind a zajvédő fal megépítésé-
nek, mind a Zsaróka út egy része felújításának határideje 2010. 
október 31. 

- döntött arról, hogy – az Egészségügyi és Szociális Bizottság által 
biztosított 50.000,- Ft-on túl bruttó 150 e Ft összeggel hozzájá-
rul az árvíz sújtotta területeken élő gyermekek táboroz-tatásához. 
Fenti költséget a 2010. évi augusztus 20-ai ünnepségre (tűzijáték) 
betervezett összegből biztosítja.

- felhatalmazást adott a polgármesternek 3 db szerződés kötésére, 
melyek a benyújtandó Üllő Városközpont fejlesztése és funkció-
bővítő rehabilitációja címmel, I. fordulóban nyertes európai uniós 
pályázat II. fordulójához szükséges feladatok elvégzésére vonat-
koznak: Városfejlesztő társaság létrehozásának előkészítése,  költ-
ség-haszon elemzés kidolgozása és a végleges akcióterületi terv 
elkészítése. Fedezetét a költségvetésben tervezett e célra tervezett 
összegből biztosítja.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi III. 
negyedév további testületi ülésnapjait az alábbi időpontokban ha-
tározza meg:
    
2010. augusztus 12. és szeptember 9.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. június 24-i ülésén hozott föbb határozatai

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a gázszolgáltató karbantartási munkálatai miatt 

2010. szeptember 15-én (szerda) 05-19 óráig 
a földgáz ellátás Üllő területén szünetelni fog. 

Kérjük szíves megértésüket 
és türelmüket a leállás alatt!

A Viola utca idős lakói köszönik 

a Polgármesteri Hivatalnak és az útkészítő 

munkásoknak a jó minőségű 

szép gyalog-járdát.
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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

Búcsúzunk Id. Fülöp Árpádtól
A mulandóság fájdalmas valóságával szembesül a gyászoló lélek, 
amikor valakit elveszít,
Amikor a szeretett családtag testi mivoltában kilép a fizikai térből 
és földi időből, hogy lelke Szabadon szárnyaljon.
Mert micsoda az ember? Egy marék por és hamu, amely visszatér 
a földbe mint por a porba melyből vétetett.
De mégis sokkal több az ember, mert a cselekvésre rendelt földi 
évek során feladata, hogy tegye a jót, a szépet, az igazat, létrehoz-
zon illetve teremtsen valamit.
Igen, volt egy ilyen társunk, barátunk, aki most útra kélt. Id. Fülöp 
Árpád úr elindult, hogy bejárja azt a titokzatos világot, ahonnan 
nincs visszatérés, és ahová mindannyian el fogunk jutni. Nekünk 
még van időnk és lehetőségünk, hogy éljünk és tegyünk. Éljünk és 
tegyünk egymás javára, ahogy Ő élt és tett. S van még időnk az 
életben, hogy ugyanolyan boldogok és értékesek legyünk, amilyen 
boldog és értékes ő volt!

Mesélted egyszer: 1990-ben mikor láttuk a közbiztonság rohamos 
romlását, néhányan összejöttünk és elgondolkodtunk azon, mit 
lehetne tenni. Így született egy csapat, és együtt jártuk a falut éjjel, 
és figyeltük az idegen embereket. Ebből alakult később az üllői 
Polgárőrség. Először is a tűzoltóság tagjaiból megszerveztük a jár-
őrözést, gyalogosan, biciklivel róttuk a falu utcáit. Sok-sok éven 
keresztül, kizárólag a köz érdekeit nézve végeztétek ezt a felada-
tot. Ezért is kaptad meg 2001-ben a Pest megye Közbiztonságáért 
című kitüntetést. Több éven keresztül képviselői teendőket is lát-
tál el. 1953 óta voltál Önkéntes Tűzoltó és utolsó pillanatodig szí-
veden viselted az Egyesület sorsát.
Üllő Város Önkormányzata többek között ezért is, 2003-ban PRO 
URBE díjjal fejezte ki háláját és elismerését. A díj átvételekor 
örömmel mondtad: A környék legjobban felszerelt Önkéntes Tűz-
oltó Egyesülete vagyunk. Munkánk eredménye, hogy nem csak 
megőrizni sikerült az egyesületet, de fejleszteni is. Jó dolog érezni, 
hogy nem volt hiábavaló a több évtizedes munka. A Te elismeré-
sed is, hogy ez az egyesület az elmúlt évben szintén PRO URBE 

díjat kapott. A Természetjáró Klubnak 15 éve tagja vagy, amit iga-
zi élvezettel végeztél a klubban, az a szakácskodás volt. 
Sokan, túl sokan távoztatok körünkből időnap előtt egy kurta esz-
tendő során, ebből a zűrzavaros világból.

„Rónai György így ír:

Most halálom napjaiban
Mégegyszer összegyűjtöm
Amit a földön kaptam
Bátorságot, szerelmet
Hűséget, örömet.
Szeretetet, ragaszkodást,
Szépséget, tisztaságot,
Jóságot, önfeláldozást
És egy utolsó lendülettel
Fölmutatom az égnek!”

Igen, sikeres életpályád után Neked megadta a sors, hogy legyen 
mit felmutatnod az égnek!

Tisztelt Árpi bátyám Isten veled, nyugodj békében!

(részletek Kissné Szabó Katalin búcsúztató beszédéből)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. Fülöp Árpád teme-
tésén részt vettek, sírja virágot, koszorút helyeztek.
Köszönjük polgármester asszony búcsúztatását, valamint a SZI-
GÜ temetkezési Rt. dolgozóinak a temetés méltó lebonyolítását.
 

A gyászoló család”

Felhívás elmulasztott nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatás pótlására!

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság (KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, ős-
termelők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszol-
gáltatás határideje 2010. április 30-án lejárt. 
Aki ezt a kötelező adatszolgáltatást eddig az időpontig elmulasz-
totta, kötelezettségét – többek között a biztosított foglalkoztatot-
tak érdekében – haladéktalanul szíveskedjék pótolni!
Az adatszolgáltatást továbbra is elmulasztókat az Igazgatóság le-
vélben fogja felszólítani a kötelezettségük teljesítésére.

Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!

KMRNYI-ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyszínek:

1081 Budapest, Fiumei út 19/a.;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.

Ügyfélfogadás: 
hétfőn 8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-15 óráig, 
pénteken 8-13 óráig:

Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben:  
Telefon: 323-6400; 323-6460
 Telefax: 323-6112
Postacím: 1430. Budapest, Pf. 38.
E-levél: onyf_budapest@onyf.hu 

Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás 
ellenére sem tesznek eleget, mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Az 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (3) szerint biztosítottak, illetve 
azon felszolgálók számára, akik közvetlenül a fogyasztótól része-
sülnek borravalóban, az adatszolgáltatás benyújtásának jogsza-
bály által biztosított határideje továbbra is 2010. augusztus 31.

Bővebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon 
olvasható: www.onyf.hu
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Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal •  Telefon: 06 29 410-367

FELHÍVÁS HASZNÁLTELEM - ÉS FÉNYCSŐ GYŰJTŐ AKCIÓRA, 
VALAMINT GYERMEKRAJZ PÁLYÁZATRA!

A Civil Nonprofit Kft. és az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
használtelem- és fénycső gyűjtő akciót szervez 

2010. 08. 26-án Üllőn a Civil Központban 9-15 óráig.

Ennek keretében gyermekrajz pályázatot hirdetünk „VÉDJÜK A FÖLDET” címmel.

Várjuk minden kedves 6 és 12 év közötti gyermek környezettel és annak védelmével kapcsolatos rajzát! 

Leadási határidő 2010. 08. 23., Civil Központ, Üllő Pesti út 124.

Eredményhirdetés és díjkiosztás 2010.08.26-án 10 órakor a használtelem- és fénycső gyűjtő akció helyszínén.
A beérkező rajzok kiállításra kerülnek a Civil Központban.

Tegyünk együtt környezetünk védelméért!
Jöjjön el Ön is és adja le nálunk használt elemét és fénycsövét!

Az akcióval és a rajzpályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-29/321-876-os telefonszámon, 
vagy személyesen a Civil Központban, Üllőn a Pesti út 124. sz. alatt.

A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a lakosság részé-
re 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.

2010. augusztus 31., 18-20 óráig Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889

2010. szeptember 6., 9-11 óráig Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513

2010. szeptember 21., 18-20 óráig Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889

Jogi tanácsadás

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Zorkóczy Gábor Gyula temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyez-
tek. Továbbá köszönjük Polgármester asszony részvétét, valamint a Gyár utcai temetkezési vállalat dolgozóinak a temetés 
méltó lebonyolítását.

A gyászoló család
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Nyári Focitábor – Üllő, 2010. június

Ahogy a világ minden országában, úgy hazánkban, azon belül 
itt Üllőn – ebben a főváros közeli barátságos kisvárosban – is az 
egyik legfontosabb feladat az ifjúság mozgósítása, „terelése” az 
egészséges élet és a sport irányába. Erre talán a legjobb lehetőség 
az egyik legnépszerűbb sportág – a labdarúgás – vonzerejének fel-
használásával toborozni a fiatalságot.  

Az iskolaév befejezése előtt Katona Tamással – az U9-es kor-
osztályú csapat edzőjével –beszélgettünk arról, hogy milyen jó 
lenne focitábort szervezni a gyerekeknek. Egyrészt népszerűsít-

hetnénk vele a sportágat, másrészt új híveket toborozhatnánk az 
Üllői DSE csapatába – a következő idényre. Gondolatainkat meg-
osztottuk az Üllői Diáksport Egyesület elnökével Kiss Lászlóval, 
aki teljes mellszélességgel támogatta elképzeléseinket, és közölte 
velünk, hogy találkoztak a gondolataink, mert éppen ezzel kap-
csolatban szeretett volna velünk beszélni. 

A találkozót tett követte, aminek következményeként az Üllői 
Diáksport Egyesület égisze alatt két turnusban (június 21-25-ig 
illetve június 28-július 2-ig) beindult a napközis rendszerű, játékos 
foglalkoztatás. 

Az első hét nem volt éppen egyszerű, mert „Medárd” egy kicsit 
kitolt velünk, de segítségünkre sietett Dienes András, aki esős idő-
ben engedélyezte a Városi Sportcsarnok használatát, ahol profi 
körülmények között megtarthattuk az edzéseinket. A fiatalabbik 
korosztály (5-7 évesek) – bezártság elleni védekezésül – mesefil-
meket nézhetett, amelyek levetítését „Szijjártó-apuka követte el”. 
Ő kérés nélkül, szabadidejét feláldozva sietett a segítségünkre. 

A következő héten azonban már velünk voltak az „égiek”, és 
végre megérkezett az igazi nyár! Táborhelyünket végleg áthelyez-
hettük az új városi focipályára, amit szintén Dienes András, a lé-
tesítmény igazgatója bocsátott a rendelkezésünkre.

Ebben a – sportcsarnokhoz hasonlatosan nagyszerű – sport-
létesítményben már sokkal szabadabban mozoghattak a gyere-
kek, és a lehetőségeink is kibővültek: a pályát locsoló berendezés 

vízsugaraiban hűsíthettük magunkat. Hogy a fürdőzésnek legyen 
sportértéke is, „becsempésztünk” egy kis fizikai munkát, ugyanis 
a kb. háromnegyed órás pancsolást követően minden további öt-
perces fürdőzés 2x110 méter lefutása után vált csak lehetségessé. 

A kicsiknek az első hét utolsó napján emléklapot, a második 
hét végén pedig oklevelet nyújtottunk át, hogy mindig szeretettel 
és örömmel emlékezzenek vissza az együtt töltött időre.

A tábor két korosztályában, az első két turnusban úgy 85-90 fős 
volt a részvétel, de az idősebbeknek még július 5-9-ig, valamint 
augusztus 9-13-ig is lesz lehetőségük táborozni. A kisebbeknek au-
gusztus utolsó két hetének valamelyikén tervezünk még egy hét 
„összetartást”. (Amennyiben létrejön, akkor ide főleg azokat a 
gyerekeket várjuk, akik most mennek iskolába, vagy utolsó éves 
óvodások lesznek.) Végül, de nem utolsó sorban szeretném meg-
köszönni edzőtársam nevében is azoknak a segítségét, akik meg-

könnyítették számunkra a munkát, és nélkülük szinte kivitelezhe-
tetlen lett volna az eddigi kétszer egyhetes táborozás. 

Köszönettel tartozunk a már korábban megemlített Dienes 
Andrásnak, valamint elnökünknek – Kiss Lászlónak és feleségé-
nek – Editnek, fiuknak – Tamásnak, az üllői kézilabdás gyerekek 
edzőjének, Erős Ildikónak és lányának – Dórinak, Balláné Icus-
nak, valamint a pályán dolgozóknak, név szerint: Fehér András-
nak, Kozma Norbinak és feleségének, valamint Litschauer Antal-
nak, alias Toncsinak! 

De, köszönettel tartozunk a szülőknek is, akik naponta finom-
ságokkal halmozták el nemcsak a saját, de a csoport összes gye-
rekét. 

Jóleső érzés tölt el, ha az elmúlt két hétre gondolok. Fárasztó 
volt, de mindenben kárpótolt az, hogy érzékeltem: mindenki ön-
zetlenül megtesz mindent a gyerekekért, azok jókedvéért. Jó volt 
érezni az összetartást, az összetartozást! 

Köszönöm a Sorsnak, hogy dolgozhattam ebben a táborban. 

Kovács Imre, alias „Kokó ’bá”
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A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén a szombat délelőtti nyitva tartás után

az alábbiak szerint alakul:

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig

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

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

Augusztus 9-15-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Augusztus 16–22-ig: Csillag Patika

Augusztus 23–29-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Augusztus 30–szeptember 5-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Szeptember 6–12-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

a sportcsarnok augusztusi  programja

Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik
Szerda 18:30-19:30 aerobik
Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó
- Szeptember 17-én indul az újabb városi teremlabdarúgó
  bajnokság! Jelentkezés szeptember 13-ig 
  a Sportcsarnokban, Dienes Andrásnál.
- A megfiatalodott Üllő FC-Cső Montage futsal 
  csapata szeptember 10-e körül játsza az első mérkőzését.
  Sorsolás lapzártánk után, kérjük figyeljék 
  Üllő város honlapját. (www.ullo.hu)

TKM Üllő túraprogramja
Szeptember 18.  Wachau Duna-völgye Ausztria
                             Hajókirándulás, apátság  

Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 
06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 

E-mail: sztilona@monornet.hu

Az üllői férfi kézilabdacsapat 
eredménye a 2009-2010-es 

szezonban 

Az Üllői Városi Kézilabda Sport Klub, azaz az üllői férfi kézilabda-
csapat a megyei bajnokság őszi szezonját a negyedik helyen zárta, 
ami az alapszakasz végén felsőházat ért volna. A tavaszi szezont 
megelőző felkészülési tornán a csapat szintén jó helyen végzett, 
három NB II-es csapat mögött, megelőzve sok nagy múltú csapatot 
negyedik helyezést ért el. A csapat ezek után nagy reményekkel vá-
gott neki a tavaszi meccseknek. A folytatás azonban nem egészen 
a vártak szerint alakult.
A tavaszi szereplés igen felemásra sikerült. Amíg az alapszakasz 
hátramaradt öt meccséből a csapat csak egyet tudott „behúzni”, 
addig a rájátszás hat meccséből ötöt könnyedén kipipált. Annak 
ellenére, hogy a csapat teljesítményét a tavaszi szezonban több já-
tékosának sérülése, illetve végleges vagy ideiglenes távozása is ne-
hezítette. Az alapszakaszt a csapat a csoportjában hatodik helyen 
zárta, amivel eldőlt, hogy az alsóházban folytathatja a küzdelmet. 
A bajnokságot pedig tizennyolc csapat közül a tizenegyedik helyen 
fejeztük be, ugyanannyi ponttal, mint a kilencedik és a tízedik he-
lyezett.
Bár az elért helyezés elmarad a bajnokság indulásakor kitűzött 
céloktól, a csapat legalább két szempontból mégis előrelépett a 
korábbi teljesítményéhez képest. Egyrészt a 2008/2009-es bajnok-
ságban csak a tizenharmadik helyezést szerezte meg, ehhez képest 
most két helyet ugrott előre. Másrészt pedig a csapat játéka sok 
esetben már komoly csapatjátékot mutatott, amely élvezetes a 
meccsekre ellátogató szurkolók számára is. 
A következő bajnoki évadban a megkezdett munkát a csapat játé-
kosai augusztustól és szeptembertől ott folytatják, ahol tavasszal 
abbahagyták, ismét kitűzve célul az érmes helyezést a rájátszás-
ban. Ugyanakkor, az UVKSK, részben már az NB II-re készülve, 
ifi csapatot is szervez, amelybe szeretettel vár minden sportolni 
szerető, és a kihívásokat kedvelő 14-18 éves fiút. 
Aki úgy érzi szeretné hasznosan eltölteni szabadidejét kérjük je-
lentkezzen a 30-231 33-48-as telefonszámon Barta Istvánnál.

Hajrá Fiúk! Hajrá Üllő! 
Boda Mihály

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület kirándulást 
szervez 2010. október 28-30-ig Békéscsabára, 

a kolbászfesztiválra. Időtartam: 4 nap 3 éjszaka, 
utazás vonattal, egyénileg. 

Részvételi díj 2.000.- Ft nap/fő + üdülőhelyi díj. 

Érdeklődni lehet: 
Gyarmati Miklós Üllő, Szegfű u. 2. 

Péter Lászlóné Tel.: 06/30 906-93-94

Thermoforg Bt. 
Kedvező feltételekkel 

kőműves munkákat vállal.
Telefon: 06-20-345-4342

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

Gondoljon a gyermeke jövőjére!
Szerződjön a Lakáskasszára!

Ne maradjon le 30% állami támogatásról, 
ami mindenkinek jár. 

Szabó László: +36 70 420 7949 







20 % kedvezményes kupon 
Használtruha üzletünkben

beváltható:  2010. 08. 14 - 08. 28-ig
       H-p-ig: 9-13.30 és 16-18-ig

Sz: 8-12-ig 

  2225  Üllő, Petőfi S u. 29. 
Szeretettel várjuk!!

Hozza magával hirdetésünk!

Kezdje a tanszervásárlást Üllőn!

Iskolaszerek, írószerek, tolltartók, könyvek, 
tankönyvborítók széles választékban kaphatók  
Üllőn, a Gabi Könyv -és Nyomtatványboltban.
Kedvező árakkal és szaktanácsadással várjuk 

Kedves Vásárlóinkat!
Minőséget olcsón, helyben , a helyi iskolai 

igényeknek megfelően !
 

Üllő, Pesti út 41. Tel.: 29-321-130 
Nyitva: H-P: 9-17-ig  Szo: 9-12-ig

Sulicsekk beváltása!






