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Négy év történései 2006-2010.
II. rész 2009-2010-ig

A ciklus első két éve (2007-2008) 
tulajdonképpen a konszolidáció, 
a pénzügyi, gazdasági egyensúly 
megteremtésével telt el. Ezt kö-
vetően nyílt meg a lehetősége 
annak, hogy jelentősebb beruhá-
zásokba is belefogjunk. 

Megkezdődtek az útfelújítá-
sok városunkban, 12 utcában. 
Ezek: Wesselényi, Szegfű, Má-
tyás király, Kertekalja, Jókai, 
Öregszőlő, Pásztorház, Bat-
thyányi, Május 1, Zug, Nyárfa, 
Táncsics. 13.598 m2 közút és 
1.937 m2 járda építése kezdő-
dött el, amely végösszege: 195 
millió Ft.

2009. január 22.
A Magyar Kultúra Napja Ül-
lőn. Majorosi Marianna mellett 
nagy sikerrel lépett fel Dörner 
György.

2009. március 27.
A Színházi Világnap alkalmá-
ból az üllői Szín-Játszó-Tér 
társulata nagy sikerrel mutatta 
be Moliere: Kényeskedők c. da-
rabjának feldolgozását.

2009. április 23.
Bokréta ünnepség a Goodman 
Logisztikai Központ első épü-
leténél.

2009. május.
Hosszas utánjárás után sike-
rült elérni az állami kezelésben 
lévő Ócsai, valamint Gyömrői 
út felújítását.

2009. május 29.
Az új számítógépterem átadása 
az Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskolában. 7 tanterem-
ben a 2009/2010-es tanévben 
a digitális táblák használata is 
megkezdődik. Az elnyert támo-
gatás összege: 14.668.000Ft

2009. május 31.
Átadtuk harmadik játszóterün-
ket a Sport téren.

2009. június 4.
Bognár István fafaragó alkotá-
sa, a Trianon emlékmű felava-
tása és megszentelése.

2009. június 30.
Hamikus Ferencné, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 
igazgatója négy évtizedes pe-
dagógusi pálya után nyugdíjba 
vonult.

2009. augusztus 20.
Üllő Város Szolgálatáért díj-
ban Hidasi Pál és Gondi István 
részesült, Pro Urbe díjat az Ül-
lői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
kapott. Üllő Város Díszpolgára 
Hamikus Ferencné címzetes 
igazgató asszony lett.

2009. szeptember
Illés Viktor a XXI. Nyári Siket 
Olimpián a vízilabda csapat ka-
pusaként aranyérmet szerzett. 

2009. szeptember 26.
Méltó keretek között megtör-
tént egy 220 millió forintos 
beruházás, az új Városi Sport-
telep átadása. Az ünnepség 
keretében a Milleniumi zászlót 
átadta városunknak Pogácsás 
Tibor és köszöntő beszédet 
mondott dr. Szűcs Lajos, Pest 
megye közgyűlésének elnöke.

2009. október 1.
A Zene Világnapja alkalmából 
átadásra került a felújított és ki-
bővített Harmónia Zeneiskola 
épülete.

2009. augusztus-szeptember-
október hónapokban az Állami 
Számvevőszék ellenőrizte Ön-
kormányzatunk gazdálkodá-
sát. A számvevőszéki vizsgálat 
tanúsítja, hogy városunkban 
az elmúlt időszakban az Ön-
kormányzat és a Polgármeste-
ri Hivatal szabályszerűen, az 
adófizetők pénzét törvényesen 
felhasználva végezte munkáját.



3

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
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2009. november
Ismét szépült, korszerűsödött 
városunk bölcsődéje.

2009. december.
„Mi van a puttonyban?” cím-
mel a Magyar Cirkusz és Vari-
eté nagy sikerű műsora került 
megrendezésre az Üllői Városi 
Sportcsarnokban.

2009. december 29.
Elkészült az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola világításának 
korszerűsítése. A korszerű vi-
lágítótestekkel az EU-s szab-
ványnak megfelelő fényerő 
biztosítása mellett 50%-ot elérő 
energia- megtakarítás érhető el. 

Akikre büszkék vagyunk:
Majorosi Marianna – aki a 
Csík Zenekar énekese - és fér-
je Kökény Richárd a Magyar 
Állami Népi Együttes tánco-
sainak tánckar vezetője, a nép-
művészet mestere, rendszeres 
résztvevője városunk kulturális 
eseményeinek.
2010. február

Megkezdődött a Kisfaludy téri 
óvoda építése. 

2010. március 28.
Schmitt Pál - aki jelenleg Ma-
gyarország államfője – előadást 
tartott Üllőn a Városi Sport-
csarnokban!

2010. május 8-án került meg-
rendezésre az immár hagyo-
mányosnak mondható Vargha 
Gyula szavalóverseny a Városi 
Könyvtárban. 

2010. június.
Elkészültek Üllőn a MÁV állo-
más két oldalán a P + R illetve 
B + R parkolók.

2010. július 
Segítségnyújtás az árvízkáro-
sultaknak. Üllő Város Önkor-
mányzata Pásztót 500.000 Ft. 
anyagi támogatással, Mátrake-
resztes polgárait pedig segély-
szállítmány átadásával segítet-
te. Városunk augusztusban 15 
árvízkárosult gyermeket látott 
vendégül 10 napra.

2010. Augusztus 19.
Átadásra került 5. tagóvodánk, 
amely pályázati pénzből és ön-
erőből valósult meg. Ugyancsak 
pályázati pénzből és önerőből 
vásároltuk meg az óvoda belső 
eszközeit, berendezéseit és a 
játszótéri eszközöket. Ez Üllő 
városának első valóban óvoda 
céljából épített épülete.

2010. augusztus 20.
A megyei ünnepséget Üllőn 
tartották meg, a zsúfolásig meg-
telt katolikus templomban. A 
városi ünnepség keretén belül 
az alábbi díjak átadására került 
sor. Üllő Város Szolgálatáért: 
Balázsné Varga Gizella tanár, 
Üllői Polgárőr Egyesület.
Üllő Város Díszpolgára: Illés 
Viktor siket Olimpiai bajnok 
vízilabdázó.

2010. szeptember
Még ebben a ciklusban elké-
szül a Sport téren az 500 m3-es 
víztorony, amely biztonságun-
kat szolgálja. 

Pályázati pénzből és önerő-
ből leaszfaltozzuk, szegőkővel 
és megfelelő vízelvezetéssel 
megépítettük a Damjanich, a 
Maglódi és a Liszt Ferenc ut-
cákat. Ezekkel együtt összesen 
16 utca újult meg ebben a cik-
lusban.

Nem feléltük, hanem gyarapí-
tottuk városunk vagyonát. In-
gatlanokat vásároltunk például 
a Sportcsarnok mellett parko-
lók kialakítására, és ugyancsak 
megvásároltunk egy területet 
a Sportliget Lakóparkban. Az 
Állomás utcai óvoda területbő-
vítése céljából megvettük a köz-
vetlen mellette lévő ingatlant.
Megvásároltuk a Kertekaljai ut-
cai telket a temető hátsó bejá-
ratának kialakítása érdekében.
Több kisebb beruházást, felújí-
tást is végrehajtottunk.
Megújult az orvosi rendelő vi-
zesblokkja, a Polgárőrség és a 
Rendőrség irodája és a Házas-
ságkötő terem. Felújítottuk a 
Templom téri óvoda kerítését 
és csoportszobáit. Megújult a 
Polgármesteri Hivatal is.
Hangelnyelő elemekkel megol-
dottuk a Sportcsarnok akuszti-
kai problémáját.

Jelentősek a Vízközmű beruhá-
zások:
- Állomás utcai ivóvízvezeték
  felújítása,
- Halomhatár és a Pipacs 
  utcában vízvezeték építés, 
- Árpád Fejedelem Általános
  Iskolában víz gerincvezeték
  felújítása, 
- 106-os csatorna felújítása 
  a Diófa utcában,
- Árvácska utcai csapadékvíz
  elvezető árok felújítása,
- Árkok felújítása Damjanich
   és a Hajcsár utcában.
Ezek összege: 79,5 millió Ft

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Városunk lélekszáma folyamatosan növekszik, s ezzel párhu-
zamosan a gyermekek száma is gyarapodik, így az üllői óvoda 
kihasználtsága a 2009/2010-es nevelési évben elérte a 120%-ot. 
Mivel a meglévő 4 óvodaépület bővítésére nincs lehetőség, a 
városvezetés - a férőhelyhiányt a város összes óvodás korú gyer-
mekének elhelyezése érdekében - egy új óvoda építésével kívánta 
orvosolni, melynek finanszírozását saját költségvetése mellett eu-
rópai uniós forrással kiegészítve szerette volna megoldani.

A képviselő-testület 308/2009.   (XII. 17.) számú határozatában 
úgy döntött, hogy Üllő Város Önkormányzata indulni kíván az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív 
program keretén belül meghirdetett KMOP-2009-4.6.1./B kódszá-
mú, „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című 
pályázaton. 

„Az üllői óvodai férőhelybővítés megvalósítása új épület épí-
tésével” elnevezésű pályázat összeállításával és koordinálásával 

Önkormányzatunk az OTP Hun-
garo-Projekt Kft.-t bízta meg. 2010 
januárjában benyújtásra került a pá-
lyázati dokumentáció, majd ezután 
– saját felelősségre – el is kezdődött 
a Kisfaludy téri óvoda építése, mely 
összesen 863 m2 alapterületen fogad-
ta 2010. szeptember 1-jén óvodásain-
kat.

A közbeszerzési eljárás során az 
óvoda kivitelezési munkáira a leg-
kedvezőbb ajánlatot a Pesti Építő és 
Faipari Zrt. adta, melynek vállalási 
összege nettó: 138.756.000 Ft volt. 
Ehhez, illetve a beruházás egyéb vál-
lalásaira - a VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonpro-
fit Kft. Közép-magyarországi Terü-

leti Iroda 98.420.357 Ft-os vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást ítélt meg. A pályázat pozitív elbírálásáról 2010. 04. 
22-én kaptuk a hírt, melynek támogatási szerződése nemrég ke-
rült aláírásra.

A beruházás tehát 2010. február 17-én kezdődött, az építkezést 
záró, hivatalos műszaki átadás-átvételre és egyben projekt-záró 
ünnepségre pedig 2010. 08. 19-én került sor. Ez idő alatt készült 
el a 3 csoportszobás, 75 férőhelyes könnyűszerkezetes technoló-
giával készült építmény. 

Örömmel tudatjuk, hogy a város összes óvodás korú gyermekét 
feltudták venni intézményeink.

A tervek úgy készültek, hogy ismételt férőhely hiány esetén 
emelet-ráépítéssel bővíteni lehet az épület befogadóképességét.

  
Bátran mondhatjuk, hogy Üllő lakossága rohamos léptékben 

nő, így a távolba mutató tervek között szerepel e bővítés, mely cél 
eléréséhez – reményeink szerint - újabb sikeres hazai vagy európai 
uniós pályázatot tudunk benyújtani és elnyerni.

Kissné Szabó Katalin
polgármester     

Augusztus 19-én átadásra került
Üllő 5. tagóvodája
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Üllő idén ünnepli 
várossá nyilvánításá-
nak ötödik évfordu-
lóját, ez alkalomból 
az Önkormányzat 
jubileumi ünnepség-
sorozatot rendezett. 
Ennek keretén belül 
augusztus 19-én át-
adásra került váro-
sunk ötödik tagóvo-

dája, a „Csicsergő óvoda” a Kisfaludy téren. Az 
átadóünnepségen a Gyöngyvirág óvoda gyermekei-
nek műsorát követően Üllő Város polgármestere, 
Kissné Szabó Katalin és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő 
úr, Monor Város polgármestere mondott köszöntő beszédet. A 
történelmi egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldot-
ták az új épületet, melyet az ünnepélyes szalagátvágás után tekint-
hettek meg a jelenlévők. Az este a felhőtlen szórakozás jegyében 
telt a Templom téren, ahol fellépett a SZKÍTIA ROCK, népzenei 

elemekkel gazdagított zenéjükkel szórakoztatták a közönséget. 
Mindenki izgatottan várta a SÁRKÁNYLÁNYOK tűztánc pro-
dukcióját, akik Debrecenből érkeztek hozzánk és kápráztatták el 
hangulatos, borzongató műsorukkal a jelenlévőket. Az este záró 
programjaként a DINOSZAURUSZ BAND koncertjére került 

sor, ők ezúttal is garantálták a jó hangulatot, hazai és külföldi 
rock slágereket játszottak.

2010. augusztus 20-án az elmúlt évek hagyományainak meg-
felelően Szent István-napi programok kerültek megrendezésre a 
Templom téren. Az egész napos rendezvényre reggel fogat és lo-
vasok hívták fel a figyelmet, városunk utcáit járva. A megnyitót 

követően a CÓK-MÓK TÁRSULAT „Irány Mese-
erdő” című interaktív műsora szórakoztatta a szép 
számban jelenlévő gyermekeket. A közös éneklés, 
táncolás után a „kisközönséget” a Polgármesteri 
Hivatal udvarán játszópark várta, ahol 20 féle ér-
dekes fajátékot próbálhattak ki és vehettek birtok-
ba. A színpadon eközben fellépett a KENDERES 
és KENDERKÓC NÉPTÁNC EGYÜTTES, akik 
ezúttal is színvonalas, szemet gyönyörködtető pro-
dukcióval készültek. A Majorosi Mariann által ve-
zetett néptánc együttes az utóbbi években kiemel-
kedő szerepet játszik városunk kulturális életében, 
aktívan részt vesznek különböző rendezvényeken, 
köszönjük nekik, hogy augusztus 20-i rendezvé-

nyünket gazdagították műsorukkal.
A déli rekkenő hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak a MI-

RABELL TÁNCKLUB műsorára. Az üllői táncklub különböző 

csoportjai számos táncversenyen elnyert díjjal büszkélkedhetnek, 
színvonalas produkciót láthattunk tőlük.

A délután folyamán fellépett a BÁJKEVERŐK Tánc- és szóra-
koztató csoport, nagy sikerrel adták elő humoros elemekkel tűz-
delt táncos műsorukat, profi módon kivitelezett koreográfiájukat 
sokan megcsodálták. 

HAJNAL KÁLMÁN nótaénekes műsora nagy sikert aratott a 
nótarajongók táborában, majd a BANKÁROCK együttesé volt a 
színpad, akik a templomi ünnepi műsor kezdetéig szórakoztatták 
a közönséget, rock és popslágereket játszottak.

A Katolikus templomban megtartott ünnepi műsor keretében 
köszöntő beszédet mondott Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyű-
lésének elnöke, aki ünnepségünk megyei ünneppé nyilvánításának 
alkalmából tisztelt meg minket jelenlétével. Ünnepi beszédet mon-
dott Kissné Szabó Katalin, városunk polgármestere, majd a törté-
nelmi egyházak képviseletében Kovács Kornél katolikus plébános, 
Dr. Kun Mária református lelkész és Heinemann Ildikó evangélikus 
lelkész megáldotta illetve megszentelte az új kenyeret. Polgármester 
asszony felkérésére a megszentelt és megáldott új kenyeret Nagyné 
Kékedi Ibolya, a Mecénás Művészeti Klub elnöke szelte meg.
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A templomi ünnepi műsor keretében került sor a képviselő-tes-
tület által ez évben odaítélt kitüntető díjak és címek ünnepélyes 
átadására.

Üllő Város Szolgálatáért díjban részesült a város érdekében ki-
fejtett kiemelkedő érdemű szakmai tevékenységéért az Üllői Pol-
gárőr Egyesület (a díjat az Egyesület elnöke Fülöp Árpád vette 
át), valamint Balázsné Varga Gizella, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanára és a Vöröskereszt Üllői Szervezetének elnöke. 
A képviselő-testület megbecsülése és tisztelete jeléül, kimagasló 
tevékenységéért Üllő Város Díszpolgára kitüntető címet és díjat 
adományozta Illés Viktor részére, aki a 2009-es Siket olimpia 

aranyérmes vízilabdacsapatának tagja. Gratulálunk a díjazottak-
nak! A templomi műsor méltóságteljes és ünnepi hangulatához 
hozzájárultak a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei elő-

adásában elhangzott zenemű-
vek, teljessé téve az ünnepé-
lyes alkalmat. A műsor végén 
a Kenderkóc néptánc együttes 
gyermekei kínálták a vendége-
ket a megszentelt kenyérrel. 
A Katolikus templom előtti 
területen került sor az Üllői 
Tűzoltó Egyesület új tűzoltó-
autójának megszentelésére, il-
letve megáldására a történelmi 
egyházak által.

A nap további részében szá-
mos szórakoztató program várta a helyszínre látogatókat. A szín-
padon BÉRESNÉ FAZEKAS ETELKA énekét a HURRIKÁN 
ZENEKAR fergeteges rock koncertje követte. Sor került a tavaszi 
virágosítási akcióban résztvevők sorsjegyeinek tombolahúzására, 
a nyertesek értékes kerti szerszámokat vihettek haza. 

MAKSA ZOLTÁN humorista az este folyamán egy órán át 
edzette a közönség rekeszizmait, az utcabálra készülő nagyszámú 

látogatók körében a nevetéstől szem 
nem maradt szárazon.

Az idei évben a képviselő-testület 
döntése alapján a tűzijáték elmaradt, 
az erre fordítandó összegből árvíz-
károsult gyerekek táboroztatását 
vállalta városunk. Tűzijáték helyett 
meglepetés került „terítékre”: váro-
sunk apraja-nagyja együtt ünnepelte 
Üllő várossá nyilvánításának ötödik 
évfordulóját, a polgármester asszony 
által átadott hatalmas tortából jutott 
mindenkinek bőségesen. Még el sem 
fogyott az utolsó szelet torta, a szín-
padon máris belecsapott a húrokba 
a JERZSELE FAMILY ZENEKAR, 
és kezdetét vette az éjszakába nyúló utcabál, vidám táncos mulat-
ság A nap folyamán a változatos műsorok mellett egész nap kéz-

műves foglalkozás, játszópark, hinták, légvár várta a gyerekeket. 
A Polgármesteri Hivatal udvarán az elmúlt évek hagyományainak 

megfelelően a Mecénás Művészeti Klub kiállítása volt megtekint-
hető, mely ez évben kiegészült az Üllői Fotóklub kiállításával. A 
Mecénás Művészeti Klub ez évben is vásárral és idősek vendéglá-
tásával örvendeztette meg a helyszínre látogatókat.

Konyecsni Dóra

a u g u s z t u s  1 9 - 2 0 .

6

Üllő várossá nyilvánításának ötödik évfordulóján

Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa,
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282



a u g u s z t u s  1 9 - 2 0 .

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

Részlet Kissné Szabó Katalin polgármester asszony 
augusztus 20-i ünnepi beszédéből

Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat magyarságunk kiemel-
kedő ünnepnapján.

Üllőn hagyománya van államalapításunk méltóságteljes meg-
ünneplésének, de ez a mai ünnep kicsit a mi saját ünnepünk is. 
2005 nyarán kapta meg a városi rangot Üllő, tehát 5 éve vagyunk 
város! Ez az 5 év a fejlődési pályára irányította a városunkat, ezért 
is ünnepelhetünk ma!

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Ezer évvel ezelőtt élt egy férfi itt a Kárpát-medencében, aki hin-

ni mert abban, hogy megszületik Európa szívében egy erős, gaz-
dag, független szabad európai ország. A magyarok országa, ame-
lyet saját természetünkhöz és saját törvényeinkhez igazítunk, s így 
otthonunkká válhat. István az idegen népek gyűrűjében a keleti és 
a nyugati világ határán országot, hazát alapított. Nem években, 
hanem nemzedékekben gondolkodott. Így kerülhette el, hogy fog-
lyul ejtse álmát az idő. Az Ő éleslátása és vasakarata nélkül ma 
talán csak porfelhő lennénk, amelyet egy hajdan nagy nemzet vert 
fel a történelem országútján. Szent királyunk tudta, hogy sem a 
Koppányok, Vazulok, sem pedig a Salamonok útja sem járható!

Az általa választott út gyökeresen eltért az előző kettőtől. Ő a 
való élet iránti tisztelettel és nagy gyakorlati érzékkel meglátta, 
nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereibe szilárdan 
megkapaszkodva, mindennapjait a kor kívánalmaihoz tudja iga-
zítani.

Művét, időt álló örök emberi értékekre építette fel. Népünk a 
kereszténység felvételével egyenjogú tagja lett az európai népek 
akkoriban formálódó családjának. Szent István békét és megér-
tést keresett szomszédaival és más népekkel. Tisztában volt vele, 
ha beilleszkedünk a keresztény államok környezetébe, társakat ta-
lálunk. Vállalta a harcot a haladásért, a megmaradásért, hogy a 
nomád életmód romjain felépülhessen az új állam. Ha valakire, 
akkor rá érvényes, hogy a tettek és maga az életmű beszél helyette. 
Ez az életmű nem más, mint a magyar államiság. Nemcsak vérrel 
és harccal született meg, hanem a bölcsességgel, kitűnő politikai, 
diplomáciai érzékkel is.

Tisztelt Polgártársaim!
Divatos kifejezés volt közelmúltban a reform illetve reformer 

szó, hiszen ezt mindenki nap mint nap megtapasztalhatta. Szent 
István reformja azonban nem iskola és kórházbezárásokról, ha-
nem Isten akaratából népének szólt. Ő a szó igazi, tiszta és erköl-
csileg makulátlan értelmében volt reformer.

Egyszerre kellett államot szerveznie, törvényt alkotni és rendet 
teremteni. Időnként tűzzel, vassal. De hogyan sikerülhetett ez 
ezer éve, az akkori közállapot mellett?

Úgy tisztelt jelenlevők, az egyik legfontosabb feltétel rendelke-
zésére állt: az uralkodó jelleme szilárd és megkérdőjelezhetetlen 
volt. Hiteles volt a szava és szándéka, hiszen úgy élt, ahogy azt 
másoknak hirdette. Kiszámítható, kemény és következetes volt. 

Kedves Ünneplő Üllőiek!
Művének nagysága abban mérhető le igazán, hogy nemzetünk 

az ezredéves vándorút végállomásaként biztonságos és lakható 
otthonná tette a Kárpát-medencét.  Azt hiszem, van mit okul-
nunk s van mit tanulnunk az ezer esztendeje élt királyunktól: Hi-
tet, erényt, bölcsességet, belátást és büszkeséget.

S nekünk, István király örököseinek, mi dolgunk a XXI. szá-
zadban?

Töretlen hittel és vasakarattal kell élnünk! Tudatosítani min-
denkiben, gyerekben, idősben, nőben és férfiban. Amely nemzet-
nek nincs múltja, nem lészen majd annak jövője sem!

Tisztelt Honfitársaim!
Merjük hinni azt, hogy mára már Magyarország feltámadt. Az 

elmúlt évtizedekben kibírtuk mindazt a megpróbáltatást, amelybe 
nemzetek már régen belepusztultak volna. Mi mégis itt vagyunk. 
Eljött az a pillanat, amikor nem elszenvedjük a történelmet, ha-
nem amikor végre mi írhatjuk azt.

Hála a magyar nemzetnek, hogy a nagy bajban újra magára ta-
lált, hogy a szakadék mélyén ugyan, de újra felébredt és elindult 
felfelé. De újra be kell bizonyítanunk, méltóak vagyunk Szent Ist-
ván örökségére.

Isten óvja és vezesse Magyarországot a Szent Istváni úton.
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Üllő Város Önkormányzata nevében ezúton is köszönetet mondok 
valamennyi résztvevőnek és közreműködőnek, mindazon fellépőnek 
– felnőtt – és gyermek szereplőnek – felkészítő tanárnak, akik hozzá-
járultak Augusztus 20. méltó megünnepléséhez, a rendezvény sikeres 
és színvonalas lebonyolításához.

Köszönetemet fejezem ki a Harmónia Zeneiskola igazgató asszo-
nyának Pechtolné Kis Melindának, az iskola növendékeinek és taná-
rainak a Katolikus templomban megtartott ünnepi műsorban való 
közreműködésükért, mellyel hozzájárultak az ünnepség méltóságteljes 
hangulatának teljessé tételéhez. A műsorban felléptek és közreműköd-
tek: Szőnyi Levente Donát, Pechtol Csilla, Szerdahelyi Pál, Lassánné 
Balogh Andrea, Czövek István, Szeitzné Tóth Erzsébet, Kiss Sándor, 
Harmónia Kórus – vezényelt: Hofbauer-Mezei Márta, Láng Zsolt, Kar-
manóczki Attila, Berkovics Viktor, Berkovics Nándor, Bakó Martin, 
Muszka Orsolya, Muszka Dávid.

Köszönjük a Mecénás Művészeti Klubnak az idősek vendéglátása 
szervezését, az egész napos kiállítás és vásár lebonyolítását, a „Sze-
münk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesületének a nap folyamán 
kézműves foglalkoztató lebonyolítását, a Reflex Professional Kft.-nek 
augusztus 19-20-i programjaink helyszínén a hangosítási feladatok el-
látását, Gara Györgynek, a Gara Nyomda vezetőjének a meghívók és 
plakátok elkészítését, a Közösségi Ház üzemeltetőinek, a COLORE 
2000. Bt-nek az állófogadás lebonyolítását, Balázsné Varga Gizella és 
Erdő Ljubov tanárnőnek a szemet gyönyörködtető színpadi díszlet el-
készítését, Greskovits Piroskának a Katolikus templom virágdíszeinek 
elkészítését, Némedi Istvánnak és Majoros Ferencnek, hogy lovasaik-
kal és fogataikkal rendelkezésünkre álltak, valamint az Üllő Polgárőr 
és Bűnmegelőzési Egyesületnek a rendezvény rendőri biztosításában 
való közreműködést.

Egyben a város vezetése külön köszönetét fejezi ki az alább felsorolt 
támogatóknak, akik önzetlen felajánlásukkal járultak hozzá az ünne-
pi eseményhez, illetve a gyermekszereplők megajándékozásához: Kis 
Horváth Istvánnak a ropi adományért, Békyné Valikának, a Hableány 
Ruházati üzlet vezetőjének a több méternyi nemzeti színű szalagért, a 
Robogó Pékség részéről Tekes-Fejes Józsefnek, az ünnepség keretében 
megszentelt majd szétosztott kenyér elkészítéséért.

Köszönjük Konyecsni Dórának és Farkas Vajknak, hogy a nap folya-
mán konferálták a színpadi eseményeket és közreműködtek a templo-
mi ünnepségen.

Köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal azon munkatársait, akik az 
ünnepi rendezvény szervezésében illetve lebonyolításában részt vettek: 
Bogdán Józsefné, Tóth Béla, Somodi László, Almási Adrienn, Bodáné 
Tóth Mónika, Szabó Péter és Pálhegyi Richárd. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Köszönetnyilvánítás
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Nagy tisztelettel és megbecsüléssel kívánunk eredményes és nyu-
godt munkát Üllő város bölcsődéje, óvodái, iskolája és zeneisko-
lája valamennyi dolgozójának, és azoknak is, akik áldozatos szol-
gálatukat segítik.
Külön köszöntjük azokat, akik az idei Pedagógus Napon eddigi 
ténykedésükért elismerésben részesültek. Így köszöntjük: 
Zeneiskola: Év Pedagógusa: Lassáné Balogh Andrea
Árpád Fejedelem Általános Iskola: Év Pedagógusa:
Alsó tagozat: Kaliczáné Baráth Erika.  Felső tagozat: Ferencsik 
Béláné
Humán Szolgáltató Központ: Év Pedagógusa: Bálintné Majoros 
Julianna. Dajka: Tímár Miklósné 
Iskola technikai dolgozója: Waszilkovycz Margit 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Szél Sándorné

Az új tanév kezdetén
Szinte most történt, hogy a tanév végéhez érkeztünk, s immár itt 
az újabb tanév, iskolai év kezdete.
Ebből az alkalomból az előző évekhez hasonlóan a szociális mun-
kások próbálnak segítséget kérni olyan családok részére, akik-
nek a megélhetése veszélyeztetve van, a családok anyagi helyzete 
olyan, hogy segítségre van szükség.
Iskolai szerekkel való támogatást az előző években is, jelenleg is a 
helyi vállalkozóktól kértünk, s segítséget kaptunk is.
Köszönetünket fejezzük ki Bodáné Rusznyák Gabriella „Gabi 
könyvesbolt”, Andrásik László A.N.D., Major Miklós OMNI Bt. 
támogatóinknak.

Németh Elek, Németh Elekné
szociális munkások

Iskolakezdés...

Óvodáink nevelőtestülete a sikeres pályázat (TÁMOP) tájékoztatója 
után feszültséggel teli napokat élt át. 
A tét: Ki és kik legyenek az elsők között, akik ezt megismerik, és 
végrehajtják? Mindenki feltette magában ezt a kérdést: - Képes va-
gyok rá? - Az időbeosztásom megfelelő?- Milyen a csoportom? Végül 
megalakultak a 2-3 fős csapatok. Akik nagy izgalommal kezdték el az 
ismerkedést a számukra teljesen újszerű helyzettel.
 Míg a szakmai csapatok önmaguk felkészítésével, időtervek készí-
tésével dolgoztak, addig a ”háttérstáb” a szülők megnyerésével fog-
lalkozott. A családok elfogadták, volt, aki részben, egyesek pedig jó 
kihívásnak értékelték az előttünk álló 10 hónap megpróbáltatásait.
Nem elhanyagolható az a biztatás sem, amit a fenntartótól kaptunk.  
Az első találkozás, ismerkedés alkalmával már megmutatkozott, hogy 
izgalmas feladat előtt állunk és jó szakmai társasággá formálódunk. 
Szerencsére ez beigazolódott, és emellett szoros emberi kapcsolatok 
is kialakultak. Meg kell említeni azt az összetartást, ami a szakmai 
vezetők között jött létre. „Mindenki egyért, egy mindenkiért!”- a mai 
rohanó, rideg világban kuriózumként hat. 
 A szoros időpontok, továbbképzés? Jó gyakorlat? Ki? Hova? És mi-
kor? – rengeteg egyeztetést és energiát igényelt. 
Továbbképzési szolgáltatás véleményezése a résztvevők által nem 
egyértelmű, van, aki jó szervezésről és előadásról tájékoztatott, de 
ugyanakkor a másik oldal is képviseltette magát. 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intéz-
ményekben” az óvodában 2009 decemberétől került bevezetésre. 
A projekt futamideje alatt munkánk irányításához segítő kezeket is 
kaptunk, mentorok és folyamat-szaktanácsadók személyében. Ennek 
teljes költségét is az Európai Unió állta. Néha szoros időpontokat 
diktáltak, és kérték a határidők szigorú betartását, de ez mind csak a 
javunkat szolgálta. A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó 
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia 
alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a 
kompetencia alapú nevelés módszertanának és eszközeinek széleskö-
rű elterjesztését célozta meg. Elősegítette a pedagógusok módszertani 
kultúrájának korszerűsítését.  A program alkalmazása során fejleszt-
hetők a gyermek komplex képességei, figyelembe veszik az egyéni és 
életkori sajátosságokat, megtanítják értékelni a másik gyerek mássá-
gát is. A szabad játék megmarad a nevelés egyik legfontosabb eszkö-
zének továbbra is. Alapvető változtatásokra nem, szemléletmód vál-
toztatásra viszont szükség volt. A Helyi Nevelési Programok alapelve 
hasonló, mint a kompetencia alapú nevelésé. Elvünk úgy fejleszteni a 
gyerekek készségeit, hogy aktív, cselekvő részese legyen környezeté-
nek, társadalmának. Ami mégis új: a negyedéves ciklusokra bontott 
nevelési év témája a négy őselem: a Tűz, Föld, Víz, Levegő, melyek 
létünk alapját, mindennapjainkat határozzák meg.

A bevont pedagógusok ötletgazdagságban, és megvalósításban is a 
tökéletességre törekedtek. A sok tervezéssel eltöltött idő után ma már 
képesek megérezni az ideális egyensúlyt az új módszer adta lehető-
ségek között. Az új ismeretek birtokában a gyermekek nyerteseivé 
váltak egy elkezdődött folyamatnak. A gyermekek elégedettségi vizs-
gálata is ezt bizonyítja.
Mint minden Uniós pályázat szigorú szabályozottságban, rendszer-
ben, és dokumentálásban történt. Ettől eltérni nem lehet, mi ezt fo-
lyamatosan tanultuk. Ezért tapasztalatszerzésre minden intézmény 
úgynevezett „jó gyakorlat” átvételére ment. Az ott látottakat digitális 
formában is megkaptuk, és tanulmányként kollégáinknak is bemutat-
tuk.  Pozitívan értékeltük, a jó kapcsolat továbbra is megmaradt a ré-
gió óvodájával. Programcsomaghoz kapcsolódó nevelési eszközöket 
vásároltunk szintén Unió által finanszírozott forrásból, amelyek hosz-
szabb távra segítik munkánkat. A pénzügyi elszámolás is szigorú sza-
bályozottságot követelt, korlátainkat, lehetőségeinket is ez határozta 
meg.  Amit kaptunk, pedagógiai szemléletformálás, csapatépítés kö-
zös sikere.  A befektetett energia megtérült. Informatikai hiányossá-
gok néha zavaró hatást gyakoroltak ránk, de fejlődtünk. 
A végére letisztult, számunkra remekül megtervezett projekt és adap-
táció megvalósításához és a fenntarthatósághoz kellő számú útmuta-
tással rendelkezünk, a legegyszerűbb és a leggyakorlatiasabb módon. 
Különlegesnek és egyedinek tartjuk a környezetvédelem tartalmát, 
amely a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt színes és látványos 
ismeretanyagot ölel fel. Az óvoda-iskola átmenet kidolgozása új pers-
pektívát nyitott mindkét fél számára. Remélve a még szorosabb kap-
csolattartást, a visszajelzések elemzését, és a megoldások keresését. 
Közös célunk a változásokhoz könnyebben alkalmazkodó, biztos ala-
pokon nyugvó, önbizalommal rendelkező, aktív gyermekek nevelése.
Háttér - ahol dolgozunk, akik segítettek minket - nagyon fontos meg-
említeni a be nem vont pedagógusok kitartását, toleranciáját. Kö-
szönjük Nekik.
Ugyancsak köszönjük a H.SZ.K. igazgatójának és csapatának türel-
mét és pozitív viszonyát.

Farkasné Varga Zsuzsa, Bita Adrienn, 
Dr. Véghné Musil Ildikó, Bekker Zoltánné

szakmai vezetők

Összegző - beszámoló

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 3.1.4) nyertes 
pályázat kedvezményezettje Üllő Város Önkormányzata, annak óvodái és 
intézményünk az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával 48 627484 Ft felhasználásával biztosította a prog-
ram anyagi hátterét.

A szerződés aláírására 2009. november 23-án került sor, a projekt zá-
rása pedig 2010. augusztus 31-én volt.

Úgy gondolom, hogy nemcsak kötelességünk, de illendő is számot ad-
nunk a változásokról, elért eredményeinkről.

A 2009/2010-es tanévben…. tanuló és 9 bevont pedagógussal megkezd-
tük a kompetencia alapú oktatást a magyar, a matematika és az angol 
tantárgyak keretében.

Megállapíthatjuk, hogy a végrehajtás döntő jelentőséggel bírt az intéz-
mény életében. Változások sora következett.

Már a Projektindító (1) városi rendezvényen egyértelművé vált Üllő 
vezetésének, az iskola igazgatóságának, pedagógusainknak, szülőknek 
egyaránt, hogy a pályázat sikeres megvalósítása csak egy jól összehan-
golt, egymást segítő, egymás tapasztalataira is építő, életszerű kapcsolat-
tartással lehetséges.

Most, bár projektzárásról beszélünk, de az elindított folyamatok zá-
rásáról szó sincs, hiszen a pályázati eredmények fenntarthatóságát 5 
évig biztosítani kell. Vagyis megkezdtük az előző tanévben és folytatjuk 
a következőkben. S akkor most, vegyük számba a történéseket, a válto-
zásokat. Iskolánkban a cselekvési ütemtervben meghatározottak alapján 
rendre megvalósultak a pályázat kötelező elemei.

A menedzsment segítő-irányító tevékenységével egyidőben elindult a 
munka szervezése. Bevont pedagógusaink (9 fő) nagy lendülettel kezdték 
meg a szövegértés-szövegalkotás, a matematika és az angol programcso-
mag bevezetését. Átdolgozták tanmeneteiket, önképzéssel megkezdték 
az új tanulásszervezést, az új módszerek alkalmazását.

A NOVOSZOLG Kft. – mint a közbeszerzési eljárás nyertese- elindí-
totta a pedagógusok képzését. Valamennyi bevont pedagógus 120 órás 
képzés keretében szerzett tanúsítványt. Az iskola igazgatója, helyettese és 
a szakmai vezető szintén részt vett a pályázatban meghatározott 60 órás 
képzéseken. A pályázatba be nem vont pedagógusok közül 1 fő 90 órás 3 
fő 60 órás és 2 fő 30 órás képzésben részesült. 

A támogató szolgáltatásokról is a NOVOSZOLG Kft. gondoskodott. 
Folyamat –szaktanácsadó, IKT folyamat- szaktanácsadó, és kompetencia 
területi mentorok „felügyelték”, segítették munkánkat. Gyakorlatuknak, 
szakmai felkészültségüknek, támogató közreműködésüknek köszönhető-
en kollégáink biztonsággal kezdték el a pályázati kiírásban megfogalma-
zott célok teljesítését. A rendkívül feszített tempó (időhatárok) ellenére 
valamennyien sikeres tanévet zárhattak júniusban.
Új tanulásszervezési eljárások, módszerek:

 A tanév második felében 2010. február 1-vel bevezetésre került 9 ta-
nulócsoport bevonásával a tantárgytömbösített oktatás a szövegértés-szö-
vegalkotás, a matematika és az angol tantárgyak esetében. Az új tanu-
lásszervezés új feladat elé állította az iskolavezetést, a pedagógusokat, 
a tanulókat és a szülőket is. A bevezetést megelőzően tájékoztató szülői 
értekezletet tartottunk az érintett tanulócsoportok szülei részére Megva-
lósult a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása is a magyar 
nyelvtan és magyar irodalom tantárgyak egységes tanításával, a szövegér-
tés- szövegalkotás programcsomag bevezetésével. Tapasztalataink szerint 
tanítványainktól nem áll messze a tantárgyak ilyetén történő tanulása.

A moduláris oktatás keretében az érzelmi – erkölcsi nevelés került a fó-
kuszba. Környezetükkel, embertársaikkal történő pozitív érzelmi viszonyok 
kialakítására, a barátságra, a türelemre, az optimizmusra, az önismeretre, az 
alapvető erkölcsi értékek tudatosítására, elfogadtatására, népünk hagyomá-
nyainak megbecsülésére irányult kiemelt figyelem.

Az alkalmazott újszerű módszerekkel igyekeztünk a tanulók
- egyediségét tiszteletben tartó türelem, tolerancia kialakítására
- differenciált képességfejlesztés kapcsán új módon adtunk 
  megbízást,  más módszerrel ellenőriztünk, a megerősítés 
  eszközeivel éltünk
- az alkotó munkára nevelés terén erősítettük kísérletező 
  képességüket, megfigyelőkészségüket, megismertettük őket 
  a követelmények módosulásával 
- az emberi és kollektív értékek elfogadása terén a bizalomra 
  és a szeretet kialakítására törekedtünk
A tanulók értelmi (kognitív) képességeit fejlesztettük
- az egyéni tanulási módszerek kialakításával
- az elsajátított ismeretek kreatív alkalmazásával
- a reproduktív és produktív tudás helyes arányának 
  megteremtésével
- önismeretük fejlesztésével.

A pályázatba bevont pedagógusaink napi gyakorlata is módosult. 
Pozitív tanulási légkört alakítottak ki, kellő motivációval, ráhangolás-

sal képessé tették a feladatok végrehajtására a tanulókat, kialakult körük-
ben az intézményi szintű gondolkodás, rendszeressé vált a tapasztalat-
csere, a tanult és tapasztalt módszereket megosztották egymás között, 
partnerként kezelték a tanulókat, bevonták a szülőket, maximálisan 
figyelembe vették az  egyéni teljesítő képességeket, építettek a tanulók 
„rejtőzködő” tudására, bátorították őket az önkifejezésre. Szoros együtt-
működést alakítottak ki a város óvónőivel, munkájukat az életszerűség 
jellemezte, diákjaiknak pozitív példát adtak. De változás állt be a nem 
bevont pedagógusok körében is. Érdeklődést mutattak a program iránt, 
támogatták a diákok és kollégák munkáját, részt vettek az iskolai szintű 
programokban, segítettek a problémák feloldásában, vállalták a képzé-
sek alatt a kollégák helyettesítését, tapasztalatokat, módszereket gyűjtöt-
tek, alkalmaztak, elismerték az eredményeket.  Elmondhatjuk, hogy a 
szemléletváltás eredményeként jó irányba változott a tanulók aktivitása, 
kreativitásuk fejlődött, kialakulóban van körükben az együttműködés és 
csapatmunka, elindult az alkalmazásképes tudás megszerzése, a peda-
gógusok gazdagodó módszertani kultúrája pedig hozzá- segítette őket 
az esélyegyenlőséghez. Kiemelkedő a bevont pedagógusok innovációs 
tevékenysége is. Az új tapasztalatokra és a megszerzett új módszerek-
re építve kidolgozták a pályázati programokat, új eljárásokat, melyeket 
az intézmény, valamint az Educatio Kht. honlapján mindenki számára 
elérhetővé tették. Javaslataikra építve az iskola vezetése módosította az 
intézményi alapdokumentumokat, így a Pedagógiai Programot, a Helyi 
Tantervet, az SZMSZ-t, a Házirendet, melynek testületi jóváhagyására a 
közeljövőben kerül sor. Tanulóink pályázati pénzből, a projektek zárása 
és kiegészítése céljából eljutottak Aquincumba, Ópusztaszerre, Egerbe. 
Megnézték a Tropikáriumot, a Bori várat, a Mezőgazdasági Múzeumban 
húsvéti interaktív programon vettek részt és mozifilmeket is megtekintet-
tek. Összegezve megállapíthatjuk, hogy rendkívül nehéz tanévet zártunk. 
A nehézségek ellenére a feladatokban és programokban igen gazdag év 
azonban jelentős változást hozott az intézmény életében. A pályázatot 
megvalósító pedagógusaink nap, mint nap bizonyították pozitív gondol-
kodásukat, embert próbáló kitartásukat, gyermek és pályaszeretetüket, 
egymás és kollégáik iránti tiszteletüket, megbecsülésüket.

KÖSZÖNET MUNKÁJUKÉRT, KITARTÁSUKÉRT!

Nagy Sándorné, szakmai vezető 

Zárójelentés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS!
Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik szeptembertől szeretnének 

hangszeren tanulni a zeneiskolában. Zeneiskolánkban lehetőség van: 
furulya, fuvola, hegedű, xilofon, zongora és/vagy  szolfézs szakokon tanulni.

JELENTKEZÉS beiratkozás a 2010/2011. tanévre
2010. szeptember 15-ig, 12:00 - 18:00 óráig.

Kérjük a kedves szülőket, gyermeküket is hozzák magukkal a jelentkezéskor.
Szeretettel várunk minden zenét tanulni vágyót.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
HARMÓNIA ZENEISKOLA
Üllő, Pesti út 53. 
Tel.: 06/29-320-924
titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Harmónia Zeneiskola
Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu

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

Árvízkárosult gyermekek táboroztatása Üllőn

Abaújkérről érkeztek városunkba az árvízkárosult családok gyer-
mekei. A tábor 2010. augusztus 4. - 2010. augusztus 13-ig volt meg-
tartva.
A 16 fő elhelyezéséről Üllő Dóra majorban gondoskodtak a szer-
vezők, a szállás felajánlás volt.
A mindennapos program szervezése a Humán Szolgáltató Köz-
pont dolgozói feladata volt, valamint az is, hogy a dolgozók a 
meghívott gyermekeket saját lakásukra vitték el a hétvégére, s ott 
gondoskodtak róluk.
Nagyon sok munka volt a táborozás megszervezésével, különféle 
programok tervezésével, élelmezésükkel.

Köszönet a polgármester asszonynak, a Humán Szolgáltató Köz-
pont igazgatójának, a Civil Központ dolgozóinak, valamint azon 
támogatóinknak, akik a gyermekek élelmezéséhez nagy segítséget 
adtak.
Támogatóink:  
Pro-Atlasz Hűtőház Monor, Vad Gáborné MIRELHÚS BT., Réz-
műves Ferenc zöldséges, Huszár János zöldséges, Tamási István 
és neje, Debreczeni Lajos - Lolly üzem, Ropi üzem, Karzol Fuva-
rozási Kft. Monor

Németh Elekné
szociális munkás

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A.§. 4. pontjá-
ban előírtak szerint Üllő Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi 
helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő 
pénzügyi kötelezettségeiről az önkormányzat polgármesterének jelentést 
kell közzétennie, melyet az alábbiakban teszek meg.

1. A Város vagyoni helyzete

A Város vagyonának legjelentősebb része az ingatlanvagyon, melynek 
egy része forgalomképes (pl. építési telek, szántó, szolgálati lakások), 
másik része forgalomképtelen (pl. utak, árkok), harmadik hányada korlá-
tozottan forgalomképes (pl. intézmények, szennyvízhálózat, vízhálózat, 
vízmű). Az önkormányzat teljes vagyona eléri a 6 milliárd forintot, mely 
a tárgyi eszközök, az egyéb vagyon stb. értékét és a pénzkészletet is tar-
talmazza.

A pénzkészletből 100 m Ft nagyságrendű összeg abból ered, hogy a 
Víziközmű Beruházó Csatornatársulat – mely a Város szennyvízhálózata 
építésével kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulásokat kezelte - 2008. év-
ben befejezte tevékenységét és jó gazdálkodása eredményeképpen ekkora 
összeget adott át a Város költségvetésébe, mely – a képviselő-testület dön-
tése szerint – csak vízzel- és szennyvízzel kapcsolatos kiadásokra fordít-
ható. Ez az összeg ma is rendelkezésre áll elkülönített számlán. Szintén a 
pénzkészletet növeli, a kibocsátott kötvény fel nem használt része.

Összehasonlításul: 2006. év végén az önkormányzat vagyona 4,2 mil-
liárd forint volt. A növekedést főként a Sportcsarnok, Sportpálya létrejöt-
te, az útfelújítások, a játszóterek megépítése, az intézmények felújítása, 
a számítógéppark növekedése eredményezte. Az ingatlanvagyon becsült 
értéken van nyilvántartva.

A forgalomképes ingatlanok közül 4 tételre, melyek összességében 
mintegy 100 m Ft értéket képviselnek, jelzálog van bejegyezve az 500 m 
Ft összegű kibocsátott kötvény fedezetéül.   A Civil Központ épülete is 
önkormányzati tulajdonú, bérlőjének 20 m Ft összegű folyószámlahitele 
van jelzálogként az épületre terhelve.

2. Pénzügyi helyzet

A Képviselő-testület 1/2010.(II.20.) számú rendeletével alkotta meg 
az önkormányzat 2010. évi költségvetését, melyet ez évben 12/2010.
(VII..03.) számú rendeletével módosított. Az önkormányzat a költség-
vetés ez évben várható bevételeit 1 737 391 e Ft összegben, kiadásait 
2.561.987 e Ft-ban tervezte. A tervezett hiány 603.936 e Ft, amely ösz-
szeg az önkormányzat fejlesztési céljai megvalósításához szükséges. A 
hiány fedezetére, valamint a 2010. évben esedékes hiteltörlesztési köte-
lezettségek teljesítésére (35.500 e Ft), az önkormányzat az 525.436 e 
Ft összegű fejlesztési célú (kötvény és víziközmű érdekeltség) előző évi 

pénzmaradványát használja fel, továbbá 50 millió Ft fejlesztési hitelt vesz 
fel, valamint év végére 64 000 eFt folyószámlahitel meglétét tervezi, a 
rendelkezésre álló 120 mFt-os keretből.

A költségvetési főösszeg folyamatos növekedését főként az év folya-
mán elnyert pályázati összegeknek (és természetesen a pályázati cél sze-
rinti kiadásoknak) a költségvetésbe való beépítése eredményezi.

Összességében a bevételek az I. félévig 56,4%-ban, a kiadások 45,3%-
ban teljesültek. A bevételi többlet egyrészt a víziközmű érdekeltségi szám-
lán van, másrészt a kötvényszámlán.

Az önkormányzat működési és szociális kiadásokra 2010-ben bevéte-
leinek több mint 60 %-át fordítja. Kötelező és önként vállalt feladatait 
bevételeiből folyamatosan finanszírozni képes. Fenntartja az oktatási - 
nevelési, egészségügyi intézményeit, Zeneiskolát, a könyvtárat. 

Biztosítja a közvilágítás és más szolgáltatások költségeit (szükség ese-
tén kiegészíti a víz- és csatornadíjat, a szemétdíjat a szolgáltató által be-
nyújtott számla kiegyenlítésekor). Helyet ad az orvosi ellátásoknak, kis-
labort működtet.

Rendszeres és rendkívüli szociális támogatásokra - a vonatkozó tör-
vények és a helyi rendeletek előírásai alapján - évente mintegy 78 millió 
Ft-ot fordít. 

Az óvodai és iskolai tanulók napi 2dl iskolatej adagjára kapott állami 
támogatást önkormányzati forrásból egészíti ki.

Az önkormányzat hagyományainak megfelelően, erejéhez mérten tá-
mogatja a civil szervezeteket, a tűzoltó és a sportegyesületet, a polgár-
őröket és a rendőrséget, az egyházakat.

Évente 11 alkalommal kiadja és ingyen minden lakásba el is juttatja az 
Üllői Hírmondót.

Az önkormányzat feladatainak ellátásához szakértőket is alkalmaz ha-
tározatlan idejű szerződés alapján: pl. ügyvédet, könyvvizsgálót, munka-
védelmi szaktanácsadót.

A 2010. évben az önkormányzat beruházásra és felújításra összesen 
közel 674 mFt-ot fordít. A beruházásokhoz elnyert támogatások utólag 
érkeznek be, ezért és az adóbevételek szakaszos (évente kétszeri) befolyá-
sa miatt év közben a likviditási problémák áthidalására folyószámlahitelt 
kell évek óta igénybe venni. A növekvő gyermeklétszám elhelyezéséhez 
a ciklus ideje alatt bővítette a bölcsődét, növelte az óvodai férőhelyeket, 
felújítva a régi óvodákat, sőt új óvoda építését is sikerült megvalósítani. 

Az utak karbantartását folyamatosan végezteti, új aszfaltos utak ké-
szültek és készülnek, valamint 12 út felújításának terve is elkészült. A 
víztorony építése is folyamatban van, mely biztonságosabbá teszi a lakos-
ság ivóvízzel való ellátását.

Jelentés Üllő Város Önkormányzat vagyoni 
és pénzügyi helyzetéről
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3. Hitelfelvételek, a következő ciklusra 
    átnyúló kötelezettségek

A Képviselő-testület a 4 év alatt működésre kölcsönt nem vett fel. 
Beruházási célokra kedvezményes kamatozású, un. Sikeres Magyaror-

szágért hitelt sikerült 2007. évben, 35 m Ft összegben, felvenni útépítés 
és csapadékvíz-elvezetés céljára. A hitel visszafizetése 10 év alatt, 2016. év 
végéig esedékes, egyenlő részletekben.

A 2008. évben 500 M Ft összegű zártkörű kötvényt bocsátott ki az ön-
kormányzat, melynek felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

A kötvényből eddig útfelújítások, bölcsőde-felújítás, városközpont pá-
lyázattal kapcsolatos költségek és az új óvoda építésének önrésze került 
kifizetésre. A fel nem használt összeg (jelenleg 165 mFt) folyamatosan le-
kötésre kerül, hogy kitermelje a fizetendő kamatot (vagy annak egy részét). 
A kötvény, mint hitel, visszafizetése 20 év alatt (2027-ig) történik, egyenlő 
részletekben. A költségvetésnek ez nem jelent lényeges többlet megterhe-
lést, mert a tőketörlesztés kezdetéig már visszafizetésre került a 2000. év-
ben a csatorna-beruházás első üteméhez felvett hosszú lejáratú hitel utolsó 
részlete is (mely évente 20 M Ft volt). 

Az önkormányzat ez évben pályázaton nyert 3 utca felújítására támo-
gatást. Az önrész azonban több mint 50 m Ft. Ezért ismét pályáztunk 
a Sikeres Magyarország kedvezményes, állami támogatású hitelre, 50 M 
Ft összegben. Igénybevételére még nem került sor, mert az építés még fo-
lyamatban van, nem került számla kifizetésre. A tőkeösszeg visszafizetése 
2012. évtől 2027 évig tart, egyenlő részletekben, évente 2,9 mFt-tal terhel-
ve csak az önkormányzat költségvetését.

2009. évben az Általános Iskola világításának korszerűsítése történt 
meg, ahol az elektromos energia megtakarítása 54%. Ebben a konstruk-
cióban is a megtakarítás összegéből fizetjük ki a beruházást 2010. évtől 
10 év alatt.

Az önkormányzat - szerződéses kötelezettség alapján - hozzájárul a Kö-
zösségi Ház fenntartásának költségeihez, hiszen az ellátja a jogszabályban 
rögzített közművelődési feladatokat. 

2007. évben elkészült és átadásra került a Sportcsarnok, 2009-ben pedig 
a Sporttelep, melyekre vonatkozó barter-szerződés még az előző ciklusban 
került megkötésre. A Sportlétesítményeket a - 100%-ban önkormányzati tu-
lajdonú - Városüzemeltető kft. működteti, a fenntartásukat az önkormány-
zat jelentős összeggel támogatja. A kft. ellátja a temetők rendben tartását 
is.

A Sportlétesítmények ellenértéke az un. pedagógus föld volt, melyen 
lakópark került kialakításra. A Sportliget lakópark közművesítésére Vízi-
közmű társulat alakult, 222 M Ft hitelt vett fel, melynek visszafizetését a 
társulat tagjainak érdekeltségi hozzájárulásából kellene fedezni. A bank a 
Társulatnak hitelt csak önkormányzati kezességvállalás mellett adott.

A területen sem a közművesítés üteme, sem a fizetési morál nem volt 
megfelelő, ezért a felvett hitel kamatának egy részét idén az önkormány-
zatnak (mint kezességvállalónak) kellett a Társulat helyett megfizetni (7 
M Ft).

Összességében az önkormányzat pénzügyi helyzete hosszú távon biz-
tonságosnak, kiegyensúlyozottnak tekinthető, a likviditási gondok ellené-
re. Az adóbevételek, az újabb ipari parkok létrejöttének és vállalkozások 
letelepülésének eredményeképpen, folyamatosan nőnek. 

A lakosság száma évről-évre növekszik a lakópark benépesülése és az új 
utcák nyitása, valamint társasházak építése következtében. Ez a tény álla-
mi támogatás többletet jelent, de költségkihatása is jelentős: a bölcsődei, 
óvodai, orvosi ellátási szolgáltatások iránti megnövekedett igények kielégí-
tésével, az új intézmények fenntartási költségeivel a következő ciklusban is 
szembe kell nézni. 

Kissné Szabó Katalin 
polgármester

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII.25) 
BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7 §-a ér-
telmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási hatá-
rain belül - 2010. május 1-től a Magyar Kémény Kft. (korábbi nevén 
a Somogy Megyei Kéményseprő Kft.) alkalmazottjai látják el. Üllő 
Városát dolgozóink 2010. augusztus 24-október 30. között keresik 
fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló ki-
tűzőkkel rendelkeznek.

Szolgáltató váltás miatt dolgozóink vitás esetekben kérni fogják a 
már kifizetett 2010. évi díj kifizetésének igazolását. Akik nem tud-
ják igazolni a 2010. évre szóló éves vagy I. féléves díj kifizetésüket, 
azon ügyfelek a szolgáltatás elvégzése után – kéményellenőrzés, 
tisztítás – dolgozónknál (számla ellenében) rendezhetik 2010. éves 
vagy hátralévő II. féléves díjaikat.

Magyar Kémény Kft.

Értesítjük Önöket, hogy a kötelező kéményseprői szolgáltatást a 
Magyar Kémény Kft. Ócsai kirendeltsége látja el Üllő Városában. 
Minden a kéménnyel, égéstermék-elvezetővel kapcsolatos (közszol-
gáltatás, kéményvizsgálat, építésterv felülvizsgálat, stb.) ügyintézé-
se az Ócsai kirendeltségen történik. Ügyintézés lehet személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy telefonon (kéményvizsgálat megrende-
lés, hibabejelentés, információ, egyéb).

Kirendeltség telephelye: 2364 Ócsa, Nefelejcs utca 2/a.
Ügyfélfogadási idő:
                                hétfő                  08:00-16:00
                                szerda                10:00-16:00
                                péntek                07:30-11:00

Telefonos elérhetőségeink:
Tel./fax: 06-29/378-001

Tel.: 06-70/377-4094
Bővebb információ elérhető a www.magyarkemeny.hu honlapon.

Magyar Kémény Kft.

Kéményseprő-ipari feladatok ellátása

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

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

2010. október 4., 9-11 óráig 
Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513

2010. október 26., 18-20 óráig 
Dr. Szikora Gábor – 06 30/456-0889

2010. november 8., 9-11 óráig 
Dr. Szkalka Tamás - 06 20/555-6513

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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Ü l é s t e R e m b ő l  j e l e N t j Ü k

Üllő Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2010. augusztus 12-i és 

24-i ülésén hozott főbb határozatai

Üllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Módosította
• a települési szilárd és folyékony hul-
ladékkal összefüggő tevékenységről, a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 8/1996. 
(IV.13.) számú Ö.K. rendeletét, mely 
2010. szeptember 1. napján lép hatály-
ba. A módosítást az indokolta, hogy, a 
közbeszerzési eljárás eredményeként, a 
korábbinál alacsonyabb díjak megállapí-
tására nyílt lehetőség és a lakossági, ház-
tól szállított, szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésre kerül.
• a lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 6/2006. /III.30./ számú rendeletét.
• a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) 
szóló többször módosított 9/2004.
(III.20.) számú Ö.K. rendeletét, mely a 
kihirdetés napját követő 60-dik napon lép 
hatályba.

Döntött arról, hogy
• a Medikus utcánál lévő 3343/16 
hrsz.-tól 3343/23 hrsz.-ig terjedő ingatla-
nok szabályozását az ingatlanok tulajdo-
nosával/fejlesztőjével egyeztetve kívánja 
kialakítani úgy, hogy az ingatlanokon 
maximum 4 lakás legyen elhelyezhető. 
A szabályozás-módosítás költségét a tu-
lajdonosnak/fejlesztőnek kell viselnie, 
teendői tervezési szerződésben kerülnek 
rögzítésre.
• Város óvodáskorú gyermeklétszámá-
nak folyamatos emelkedésére tekintettel 
engedélyezi a maximális csoportlétszá-
mok 10%-kal való megemelését. A Város 
óvodáiba összesen felvehető gyermekek 
számát az Alapító okirat határozza meg.
• elfogadja a Hofer Magyarország Ingat-
lan Kft.-tól az általános városfejlesztési 
célokra felajánlott 7 millió forintot.
• kiegészíti a Helyi ösztöndíjra fordított 
összeget a működési tartalékból 1 368 e 
Ft-tal, melyre a jogosultaknak a szokásos-
nál magasabb száma miatt van szükség.
• vállalja, hogy az Üllő Sport téren fel-
épülő víztornyot a rendeltetésszerű hasz-
nálatbavételtől számított 20 évig bérleti 

szerződés keretében fogja üzemeltetni. 
A bérleti szerződés feltételeit decemberi 
ülésén fogja tárgyalni.
• megbízza Bognár Andor vállalkozót a 
régi Gyáli csatornán átívelő fahíd faszer-
kezeteinek, valamint a 400-as úton lévő 
üdvözlőtáblák cseréjével. Az összesen 
közel 500 e Ft összeget a költségvetés ál-
talános tartalékából biztosítja. 
• a közétkeztetési feladatok ellátására új 
közbeszerzési eljárást ír ki, melynek le-
bonyolításával ismét a Gesztorház Kft.-t 
bízza meg (külön díjazás nélkül). 

Megválasztotta - a Helyi Választási Iro-
da vezetőjének indítványára - a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § 
(2) bekezdésében foglaltak értelmében 
a Helyi Választási Bizottság tagjait és a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait.

A képviselő-testület augusztus 24-i rend-
kívüli ülésén a következő határozatot 
hozta:
 
Üllő Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a településközpont fej-
lesztésével kapcsolatos uniós pályázat 
feltételeként, engedélyezi a pályázott 
akcióterületen „gazdasági szolgáltató 
ház” létesítését a Dózsa György és Ma-
lom utca sarkán lévő – 80/2 hrsz.-ú 2878 
m2-es önkormányzati tulajdonban álló in-
gatlanon.
A képviselő-testület a gazdasági szolgál-
tató ház 3 helyiségében az alábbi szolgál-
tatásokat támogatja:

− Papír,- Írószer üzlet
− Ajándékbolt
− Fagyizó, cukrászda.

A képviselő-testület következő ülését – a 
korábban jelzett szeptember 9  helyett – 
szeptember 15-én tartja 17 órai kezdet-
tel.

Összeállította: 
Vargáné Harmath Ágnes
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Ö N k o R m á N Y z a t I  H Í R e k
Tisztelt Olvasók!

Pár szóban szeretném ismertetni Önökkel, az Üllő Város Önkor-
mányzata által, az elmúlt négy évben elnyert pályázatok adatait:

2007.
- Baross utca burkolat felújítása 
  (1,75 millió támogatást nyert, 6,25 millió önerőt tettünk hozzá)

2008.
- az iskola eszközbeszerzése 
  (14,6 millió támogatás- 1,6 millió önerő)
- Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 
  (18,6 millió támogatás-1,6 millió önerő)
- P+R parkoló építése a vasútállomásnál 
  (39 millió támogatás-4 millió önerő)

2009.
- a „kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés” 
  az általános iskolában és óvodákban, pedagógusok képzése 
  (48,6 millió támogatás)
- új óvoda berendezései és a tagóvodák játszóterének fejlesztése
  (19,4 m támogatás-22,5 m önerő)

- Liszt Ferenc és Maglódi utcák burkolat felújítása 
  (14,5 millió támogatás-22,5 millió önerő)
- Damjanich utca burkolat felújítása 
  (17 millió támogatás-26 millió önerő)
- Állomás utcai óvoda felújítása 
  (11,2 millió támogatás-24,9 millió önerő)
- bölcsődei csoportszobák felújítása 
  (8 millió támogatás- 4 millió önerő) 

2010.
- Óvoda építés a Kisfaludy téren 
  (98 millió támogatás- 75,5 millió önerő)

- Ebben az évben  új pályázatot nem nyújtottunk be, az elnyert 
pályázatok megvalósulási szakaszában járunk, illetve a Város-
központ pályázat 2. fordulójának teljesítésén dolgoznak a Hiva-
tal munkatársai (előzetesen 689,5 millió forint támogatást ítéltek 
meg, melyhez mintegy 185 millió forint önerőt kell biztosítani, 
amennyiben a második forduló eredményes lesz.)

Bácskai József
alpolgármester

Októberben indul a toborzás
A toborzást október elején kezdik, a sikeres jelentkezők 
várhatóan már december 1-én munkába állhatnak. A tel-
jesen automatizált disztribúciós centerből összesen nyolc 
országot szolgálnak majd ki. Januártól elsőként Szlové-
niába szállítják a svéd kozmetikai termékeket Üllőről, a 
Goodman fejlesztette logisztikai központ második diszt-
ribúciós centeréből. Az Oriflame Hungary Kozmetika 
Kft. 16.000 m2-es raktára már majdnem elkészült, ami azt 
jelenti, hogy hamarosan a munkaerő-felvétel is megkezdő-
dik. Az Üllői Hírmondóban és a Régióban fognak megje-
lenni a részleteket tartalmazó hirdetések októberben.

Szent István napján délután négy órára megtelt a Katolikus Temp-
lom azért, hogy méltóképpen emlékezzenek meg erről a kiemelt 
alkalomról Üllő város lakosai. Ebben az évben azért is volt ez 
a nap rendkívüli fontosságú, mert idén ünnepeljük Üllő várossá 
nyilvánításának 5. évfordulóját. 
Az ünnepi műsort Üllő Város Önkormányzata rendezte, a szí-
vet-lelket gyönyörködtető zenei betétek pedig a Harmónia Zene-
iskola tanárainak és növendékeinek voltak köszönhetőek. Sokak-
nak könny szökött a szemébe, amikor felcsendült a Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország… Pechtol Csilla és Szerdahelyi Pál 
magánének tanárok előadásában. Az alkalmi zeneiskolai zenekari 
kíséret olyan aláfestést adott a dalhoz, mely – templomunk kiváló 
akusztikájának köszönhetően – hangversenyeken megszólaló mi-
nőséget biztosított. 
Tovább emelték az ünnepi hangulatot a Harmónia Kórus karzat-
ról felcsendülő szólamai. 
Az Üllő Város Szolgálatáért díjazottjainak – az Üllői Polgárőrök 
kiváló csapata és Balázsné Varga Gizella tanárnő - köszöntésére 

először Mozart: Ave verum corpus című gyöngyszemét tolmá-
csolta az énekkar, a zeneiskola kiszenekarának kíséretében. 
Talán a legmeghatóbb pillanat volt, amikor Illés Viktor fiatal spor-
toló büszkeségünk vette át a Díszpolgári címet. A lehengerlő per-
cek végén Oláh Ibolya: Magyarország című száma csendült fel 
Hofbauer-Mezei Márta, Pechtol Csilla és Szerdahelyi Pál előadá-
sában, a tanári zenekar (Czövek István - zongora, Karmanóczki 
Attila – fuvola, Kiss Sándor – ütő, Lassánné Balogh Andrea – he-
gedű és Szeitzné Tóth Erzsébet mv.– cselló) közreműködésével.
A műsor záróakkordjaként felhangzó, VIII. Henrik király által 
komponált zenekari mű tolmácsolásában a zeneiskola növendé-
kei – Bakó Martin, Berkovics Viktor, Berkovics Nándor, Muszka 
Orsolya, Muszka Dávid és Szőnyi Levente Donát - vettek részt. E 
különleges művet betanította és vezényelte: Czövek István. 
Köszönjük minden muzsikusnak, hogy közreműködésükkel még 
emelkedettebbé tették ezt az amúgy is megható ünnepet.

Dr. Mezei Zsófia

Lélekemelő ünnepség az 5 éves városban
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Ö N k o R m á N Y z a t I  H Í R e k

HULLADÉK HÍRADÓ

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

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK ÜLLŐ VÁROS 
LAKOSSÁGÁT, 
HOGY 2010. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
BEVEZETÉSRE KERÜL A HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!

2010. szeptember 1-jétől a házhoz menő zsákos gyűjtési rendszer be-
vezetésével Üllő lakosságának lehetősége nyílik arra, hogy a háztar-
tásában keletkező, hasznosítható csomagolási hulladékait otthon, 
elkülönítve gyűjtse, majd átadja hasznosításra. Az Európai Unió-
ban már hatékonyan működő rendszer ma még sok helyen újdon-
ságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés e kényelmes és hatékony módja hamarosan napi 
rutinná válik mindannyiunk számára.
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém, társított italos karton (Tet-
ra Pak) és papír anyagfajtákra vonatkozik. 

Mi kerülhet a sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba?

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

Fémhulladék
• alumínium italdobozok lapítva
• fém konzervdobozok

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

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

Nagyobb mennyiségű, nem szennyezett papírhulladék kötegelve a 
zsák mellé is kihelyezhető.

A fenti egy zsákba gyűjtött hulladékok hulladékválogató műben ke-
rülnek frakciók szerinti szétválogatásra.
A gyűjtés szabályai
A hulladékokat mindig tisztán, összelapítva kell a zsákba helyezni. 
A flakonokban, dobozokban maradt vegyszerek nehézkessé teszik 
a hasznosítást, ezért kérjük, hogy azokat mindig öblítsék ki, mielőtt 
a zsákba dobják.
Fontos, hogy ha a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapos-
suk, úgy több fér el belőlük a zsákban, és könnyebben tárolható.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
      
2010. szeptember 1-jétől szintén új lehetőség a zöldhulladék elkü-
lönített gyűjtése és elszállíttatása. Gyűjtési időszak: március 15 és 
október 15 között, kéthetente.

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

A BEGYŰJTÉS

A megtelt szelektív és zöldhulladék-gyűjtő zsákokat a gyűjtési napo-
kon a ház elé tegyék ki.
A gyűjtőjárat reggel 6 órától kezdi munkáját, kérjük, eddig az idő-
pontig helyezzék ki az ingatlan elé a zsákokat.

Legyenek szívesek a gyűjtőzsákokba csak a fentiekben felsorolt hul-
ladékfajtákat az előírt módon gyűjteni. Amennyiben szemrevétele-
zéssel megállapítható, hogy az átlátszó műanyag zsákokban elhe-
lyezett hulladék folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes 
tárgyat tartalmaz, illetőleg nem a megfelelő típusú hulladék vagy a 
hulladék szennyezett módon került bele, a Közszolgáltató jogosult 
megtagadni annak elszállítását.
Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a zsá-
kokat nem előírásszerűen használják, abban idegen anyagot, sze-
metet helyeznek el, a gyűjtőjárat munkatársai a zsákokat az ingat-
lanok előtt hagyják. 

Saubermacher-Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Strázsa u 7. 

Telefon: 76/498-656 ■ Fax: 76/498-656 
E-mail: kecskemet@saubermacher.hu ■ 

www.saubermacher.hu

Üllő Város Önkormányzata
2225 Üllő, Templom tér 3.

Telefon: 29/320-011 ■ Fax: 29/521-930
E.mail: polgarmester@ullo.hu ■ www.ullo.hu

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 

www.okopannon.hu 

Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal •  Telefon: 06 29 410-367
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A begyűjtés napjai 2010-ben:

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)

Első gyűjtési nap: 2010. szeptember 27-28.

hétfő - kedd:
szeptember 27-28., október 25-26., november 22-23.

december 20-21.

ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)

Első gyűjtési nap: 2010. szeptember 17.

péntek:
szeptember 17., október 1., október 15.

A ZSÁKOK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA

Szelektív hulladékgyűjtő zsák: Jelen tájékoztató anyaggal együtt 
minden háztartás kézhez kap 1 db szelektív hulladékgyűjtésre 
használható 120 l-es, összehúzó szalaggal ellátott, sárga színű, 
áttetsző műanyag zsákot. Aki részt kíván venni a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésben, annak nincs más dolga, mint hogy 
a fentiekben megadott gyűjtési napokon időben kihelyezze a meg-
telt zsákot az ingatlana elé. A gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink az 
elszállított zsák helyett mindig hagynak 1 db új zsákot. Akinek 
esetleg nem elegendő az egy hónapra általunk térítésmentesen 
biztosított egy darab gyűjtőzsák, az bármilyen más áttetsző mű-
anyag zsákba is gyűjtheti és kihelyezheti a csomagolási hulladé-
kokat. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsák: A zöldhulladék gyűjtésére kizárólag 
az általunk biztosított 110 l-es, átlátszó, logóval ellátott műanyag 
zsák használható. Azok, akik az adott negyedévet megelőző idő-
szakra vonatkozóan nem rendelkeznek semmiféle díjhátralékkal, 
a gyűjtési időszakban (márc. 15 – okt. 15.) negyedévente 1 db zsá-
kot díjmentesen átvehetnek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodájában (Üllő, Templom tér 3.) ügyfélfogadási napokon. 
Aki erre nem jogosult, vagy akinek több zsákra van szüksége egy 
negyedévben, az az előbbi helyen és időben, illetve a szállító autó 
sofőrjénél nettó 160 Ft+ÁFA Ft/db (bruttó 200 Ft/db) egység-
áron vásárolhat ilyet.

2010. szeptember 1-jétől érvényes, a korábbiakhoz képest kedve-
zőbb kommunális hulladékszállítási díjak:

Edény méret:          Nettó ürítési díj:              Bruttó díj:
  
110-120 literes 
edény:                    259 Ft + Áfa/ürítés         4.209 Ft/negyedév

többlethulladék-
gyűjtő zsák: 228 Ft + Áfa /ürítés         285 Ft/db

Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd 
a hulladékok szelektálását, 

és Ön is partnerünk lesz a program sikerében. 
Köszönjük együttműködését!

Ö N k o R m á N Y z a t I  H Í R e k

Az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • gara györgy: 06 20 364-9298

HASZNÁLT ELEM- ÉS FÉNYCSŐ 
GYŰJTŐ AKCIÓ, VALAMINT 
GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT

A Civil Nonprofit Kft. 
TÁMOP-2.4.2/A-09/2-2009-0013 azonosító számú A 
Civil Szolgáltató Nonprofit Kft szervezetfejleszté-
se című - valamint az Üllői Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0002 azo-
nosító számú „Közösen a megváltozott munkaké-
pességűekért”. Befogadó munkahelyek, befogadó 
önkormányzatok című európai uniós programja 
keretében 2010. augusztus 26-án használtelem és 
fénycső gyűjtő akciót szervezett. Célunk az volt, 
hogy az európai uniós irányelveknek megfelelve, 
felhívjuk dolgozóink, partnereink és persze az ül-
lői lakosság figyelmét is környezetünk védelmére, 

valamint a fenntartható fejlődés biztosítására. Ennek egyik fontos pil-
lére a veszélyes hulladékok, mint a használt elem és fénycső szelektív 
gyűjtése, és megfelelő, biztonságos elhelyezése. Úgy gondoljuk, hogy a 
környezettudatos szemléletmód kialakítására már gyermekkorban nagy 
hangsúlyt kell fektetni. Ennek érdekében hirdettük meg használt elem 
és fénycső gyűjtő akciónk keretében a „VÉDJÜK A FÖLDET” c. gyer-
mekrajz pályázatunkat, melyre nagy örömünkre 26 db nagyon értékes 
munka érkezett be. A rajzok értékelését az Üllői Mecénás Művészeti 
Klub 3 tagja végezte. Három korcsoportban díjaztunk kiváló rajzokat. 
A zsűrinek, mint mindig, most is nehéz dolga volt, így minden kategó-
riában kiosztottunk különdíjat is:

1. csoport, 5-7 évesek:
I. helyezett: Kaneff Tamara, II. helyezett: Ludman Levente, III. helye-
zett: Faragó Dorina, különdíjas: Svanyova Letícia
2. csoport, 8-9 évesek:
I. helyezett: Szabó Kitty, II. helyezett: Lukács Tímea, III. helyezett: 
Bezzeg Márton, különdíjas: Molnár Bianka
3. csoport, 10 évesek:
I. helyezett: Vonnák Virgínia, II. helyezett: Svanyova Adrián, III. helye-
zett: Faragó Fanni, különdíjas: Horváth Zsófia

Az ünnepélyes eredményhirdetést Vécsey Adrienne, a Civil Nonprofit 
Kft. ügyvezetője nyitotta meg, majd Tóthné Kostyalik Tímea az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub tagja átadta a díjakat. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni partnereinknek a leadott használt-
elemeket, továbbá minden kedves rajzpályázó és a zsűri munkáját!
Reméljük, akciónkkal hagyományt tudunk teremteni és a jövőben is 
összefogunk környezetünk védelmi érdekében!

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Felhívás
Ébredj, ki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. /Ef 5,14/

AZ ÜLLŐI KATOLIKUS PLÉBÁNIA FELHÍVÁSA

Ma egyre többen érdeklődnek az ún. nagy kérdések /Isten, az élet 
értelme, halál, örök élet, feltámadás, boldogság/ iránt. Ezekre vá-
laszt és eligazítást kaphatsz a katolikus plébánián, a szeptember 
2. felében induló kurzuson. Mindenképpen jelentkezz, ha:
- szeretnél megkeresztelkedni, elmaradt áldozást, 
  bérmálkozást pótolni,
- egy megértő, baráti közösségbe tartozni,
- vagy egyszerűen csak érdeklődsz a vallási kérdések iránt,
- néhány éven belül templomi esküvőt szeretnél,
- illetve olyan kérdésed van, amire még senki sem tudott válaszolni.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: mielőbb a plébánián.
Cím: Üllő, Templom tér 4. Tel.: 29/ 320-038
Korosztály: Elsősorban fiatal felnőtteket várunk.

A KURZUS INGYENES, LENDÜLETES ÉS FIATALOS LESZ, 
EZÉRT HA CSAK EGY MINIMÁLIS ÉRDEKLŐDÉS ÉS NYITOTT-

SÁG IS VAN BENNED, GYERE EL! SZERETETTEL VÁRUNK!

Már régóta érlelődött az a gondolat, hogy a nyári hittanos tá-
borok hangulatát, szellemiségét közelebb kellene hozni az üllői 
gyerekekhez, azokhoz is, akik nem vesznek részt a szokásos évi 
börzsönyi táborban. Augusztus első hetében a gondolatot tettek 
követték, s megvalósult a napközis tábor a plébánián.
Elgondolásaink alapján játékos vetélkedők, kézműves és sport-
foglalkozások, illetve külső helyszínen megtartott programokon 
vehettek részt a jelentkezők. Nagy sikert arattak a léghajókészí-
tés, a gyöngyvasalás, az origami, a vázakészítés, vagy akár a testet 
megmozgató feladatok. A délután folyamán szintén nehéz volt a 
választás, hogy képregényt készítsenek-e vagy a templomba men-
jenek-e rózsafüzérezni vagy az orgonát nézzék-e meg közelebbről, 
avagy játsszanak egy jót. Kedden a Dóra majorba kerekeztek el 
a bátrabbak, ahol a nagyobbak számháborúztak, míg a kisebbek 
körjátékot, mondókát tanultak. Az ebéd elfogyasztása után meg-
néztük az ott élő állatokat, majd bicikli- és ügyességi versenyeken 
mérhették össze tehetségüket a gyerekek, s nem maradhatott el 
a kötélhúzás sem. Érdekes tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak 
az abonyi állatkertben tett kirándulásunk során. Sokféle állattal 
találkozhattunk, a legszerencsésebbek még oroszlánt is simo-
gathattak. A hét várva várt eseménye a templomtoronyba való 
bejutás. Ezen alkalomnak nem csak a gyerekek örültek, hanem 
kíváncsi szülők is csatlakoztak a csoporthoz.
Isten jelenléte átszőtte a mindennapjainkat: a szentmisékben, az 
evangéliumi idézetek olvasásában, illetve a közös éneklések köz-
ben. A tábor végén Kornél atya a következő kérdéseket tette fel 
a résztvevőknek: Jól éreztétek magatokat? Jöttök jövőre is? Va-
sárnap találkozunk a szentmisén? Három, nagyon hangos igen 
volt a válasz. E visszajelzések alapján egy jól sikerült programon 

vagyunk túl. 
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak 
a tábor létrejöttéhez, bizonyítva ezzel az emberek jóságát, az ösz-
szefogás erejét, s a közös munka élményét. Bízom benne, hogy 
jövőre is sikerül a tábort megvalósítani, melyre szeretettel várjuk 
a gyermekeket. 

Gavallér Orsolya

Minden év más és más. De egyet biztosan elmondhatunk, ahogy 
éveink és tapasztalataink száma bővül, egyre több gyermeket is-
merünk meg, akik már április-május környékén megkérdezik 
„ugye lesz tábor, és ti is jöttök?” S ez így van, ha nyár, akkor 
irány a vár.
Július közepén közel negyedszáz katolikus gyermek birtokba 
vette a diósjenői plébániát. Már régi ismerősként üdvözöltek 
minket a falubeliek, s kezdetét vette egy tartalmas hét.
Az időjárásra sem volt panaszunk, pont megfelelő volt egy kis 
strandoláshoz, kiránduláshoz, kikapcsolódáshoz. A tó körül tett 
séta sokaknak izgalmas élményt tartogatott, míg másoknak in-
kább a nógrádi várba tett kirándulás maradt emlékezetes. Nem 
feledjük el a megutaztatott békákat vagy éppen az útviszonyok 
adta nehézségeket. Az immár hagyományossá vált étek - a pa-
lacsinta - elfogyasztása után, az utolsó délután vetélkedőt szer-
veztünk, amin jókat nevettek az ott lévők, s a harsány kacaj ki-
hallatszott az utcára is.
A lélek ápolására is időt fordítottunk, szentmiséken vehettünk 
részt, ahol a tanulók énekétől, felolvasásától volt hangos a temp-
lom. Az áhítatot a karon ülő gyerekek hangos részvétele tette 
színesebbé.
Tapasztalataim szerint a fiatalokban általában a legszínesebb, 
legjátékosabb események maradnak meg. A strandolás, a kirán-
dulás, a barátok. Azt szeretnénk elérni, hogy a lelkekben is mély 
nyomokat hagyjon az imádság, a közös éneklés, a közösségi él-
mények.
Úgy gondolom, hogy egy olyan hét van mögöttünk, amire öröm-
mel emlékeznek a résztvevők, szervezők, s kíváncsian várják a 
folytatást. Márpedig folytatás lesz!

Találkozzunk jövőre is egy kibővített csapattal!

Gavallér Orsolya

Variációk egy témára
Az idén is táboroztunk Diósjenőn

Napközis tábor a plébánián

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
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Az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • gara györgy: 06 20 364-9298

Bálványosváralja Erdély északi részén, Dés városa mellett, egy 
hegyekkel övezett kies völgyben található, hosszan elnyúló, ma-
gyarok lakta falu, román többségű településekkel körülvéve. Itt 
szerepelt augusztus 22-én, a falunapon., a Monori Strázsák Nép-
táncegyüttes. Ennek viszonzásaként az Árvalányhaj Néptánc-
csoport vendégszereplésre érkezik Monorra, a szeptember 18-án 
megrendezésre kerülő Kistérségi Népzenei és Néptánc találko-
zóra. Ezen a rendezvényen az üllői Kenderes Néptánccsoport is 
fellép, így a szervezők szeretettel várják az üllői érdeklődőket is 
Monor város-központjában, szombaton délután, 3 órakor kezdő-
dő rendezvényre.
Akik pedig szívesen megismerkednének a táncosokkal, s rajtuk 
keresztül az élő népi kultúrával, azoknak lehetőségük nyílik erre 
az üllői Közösségi Ház szeptember 17-én, 18 órakor kezdődő 
rendezvényén, ahová mindenkit szeretettel várunk. 

Vendégjárás oda-vissza

A Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus szeretettel meghívja Önt és 
Kedves Családját 2010. szeptember 25-én 14 órától tartandó 

születésnapi rendezvényére.
Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola

Születésnapi rendezvény

Fotókiállítás

Sokszor nosztalgiát érzünk a régebbi korok emberének élete 
iránt. A régi falu az egymásra-figyelés évszázadok alatt ki-
alakult rendszere volt. Ha egy gyerek csintalankodott a falu 
egyik végén, bizton számíthatott rá, hogy mikor hazaér a 
másikra, elnáspángolják, mert a híre már megelőzte. Tudták 
ki beteg, ki várandós, ki született. Ez a - bizonyos morális 
értékrendet is adó - világ sajnos atomjaira hullott. Egyre töb-
ben élnek bezárkózva, magányosan, vagy társas magányban. 
Keveset tudunk egymásról.
Az Üllői Könyvtár rendhagyó kiállításra készül. Ez év de-
cemberében szeretnének gyerekfotó kiállítást rendezni. 
Láthassuk - mi itt élők – mindannyian, melyik család gya-
rapodott, kik büszkélkedhetnek új jövevénnyel. A szervezők 
nullától három éves korú gyerekekről készült képeket vár-
nak. Nem csak azokról a gyerekekről, akik az elmúlt három 
évben születtek. Sőt! Titkon azt remélik, hogy egész „család-
fákról” is kapnak majd képeket. Milyen érdekes lenne látni, 
hogy a doktor néni milyen tündéri kislány, vagy a képviselő 
úr milyen sovány, kövér, elálló fülű, nagyfejű….., vagy éppen 
csodaszép legényke volt. S persze azt is, mennyire hasonlít 
rá - vagy éppen nem - a lánya, fia, unokája, szeme fénye….
Kiállításra szánt képeiket várják a szervezők a könyvtárban, 
nyitva tartási időben.
Kérem, minél több képet küldjenek, hogy az Önök öröme és 
büszkesége az egész közösség örömévé válhasson.

Vámos Éva

Néptánc előadás, táncház és mulatság…
Jó szívvel invitálunk mindenkit szeptember 

17-én, 18 órára
A KÖZÖSSÉGI HÁZBA

Vidám, zenés, táncos sokadalmunkba

Vendégünk lesz Erdélyből a Bálványosváraljai Árvalányhaj 
és az Üllői Kenderes Néptánccsoport, akiknek nem csak 
nagyszerű előadását csodálhatjuk meg, de együtt is mulat-
hatunk velük, míg bírja a cipőnk talpa. A talpalávalót a Ka-
lapos Együttes húzza.

A belépő ára 1000 Ft., mely egy jófajta töltött káposzta el-
fogyasztására is feljogosít. Jegyek a tánccsoport tagjainál, a 
Közösségi Házban, vagy a 321-933-as telefonszámon rendel-
hetők.

Közösségi Ház

a sportcsarnok szeptemberi  programja

Futsal NB I : szeptember 13-án 19:30 órakor:  
Üllő FC-Cső Montage - Újpest FC
szeptember 27-én 19:30 órakor:  
Üllő FC-Cső Montage - Borsod Volán

Férfi kézilabda: szeptember 12-én 13 órakor 
Üllő-Vác
szeptember 26-án 13 órakor 
Üllő--Mogyoród
október 10-én  13 órakor Üllő--Budakalász
a mérkőzések előtt 11 órakor ugyanezek ifi mérkőzései!

Judó oktatás gyermekeknek: kedd-csütörtök 16:45-17:45-ig.
Kravmaga oktatás felnőtt: kedd-csütörtök 20-21:30-ig.
Aerobic: kedd-csütörtök 18-20 óráig, péntek 19-20 óráig

Szeptember 25-én  országos Akrobatikus Rock & Roll 
táncverseny.

Október 9-én országos Taekwan-do bajnokság.

 A Monori Vénusz Szinkronúszó Egyesület tagfelvételt hirdet 
6-10 éves lányok számára.

Edzések a Monori Városi Uszodában 
kedd-péntek:16:00-18:00 óráig, szombat:10:00-12:00 óráig.

Bővebb felvilágosítás a 06/70-941-7456, és a 06/20-569-0604-es 
telefonszámon kérhető.

Szinkronúszás

Segítségkérés
Keresem azt a kerékpáron közlekedő két hölgyet, akik március 

18-án 17 óra körül a Pesti út 112. számú ház előtt történt 
kerékpáros balesetem után segítettek felállni. 

Kérem, szíveskedjenek a 322-467-es telefonszámon felhívni.
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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

Tisztelt Üllői Lakosok!

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

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

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

Tüdőszűrés

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:

Szeptember 6–12-ig: Csillag Patika
Szeptember 13-19-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Szeptember 20–26-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Szeptember 27–október 3-ig: Csillag Patika
Október 4-10-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak ügyeleti rendjéről

TKM Üllő túraprogramja
Szeptember 18. Wachau Duna-völgye Ausztria
                             Hajókirándulás, apátság
Október 9. Stájerország Vorau Ausztria - Apátság megtekintése 
 Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 

06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 
E-mail: sztilona@monornet.hu

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 13. (hétfő) 17:00 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 Könyvtár 
   (2225 Üllő, Vasadi u. 1.)
 - Dr. Papp Lajos, szívsebész: A Szent Koronáról
   2010. szeptember 24. (péntek) 18:00 óra
   Helyszín: Református gyülekezeti terem

Meghívó





Kedves Üllőiek!

Két évvel ezelőtt, egy régi gyerekkori álmomat, vágyamat 
valósítottam meg. A legtöbb gyereknek az édesapja, vagy 
nagypapája készít otthon házilag fabrikált íjat. A gyere-
kek szívesen lövöldöznek a kertben ezekkel a primitív kis-
fegyverekkel. Annak idején én is ezt tettem itthon. Anyám 
csirkéi már félve futottak előlem, amikor elindultam felé-
jük, mert tudták, hogy kopasztás lesz. Kellettek a tollaik a 
nyílvessző végére.
Ezek az idők elmúltak! Mint már említettem, két éve telje-
sült egy gyerekkori álmom. Vettem egy igazi Tradicionális 
Magyar íjat. A tavalyi évben jobb híján elmentem az Al-
sónémedin található íjász klubba és ott gyakoroltam. Idén 
szert tettem egy vadász csigás íjra, és mivel Alsónémedin 
senki nem lőtt csigás íjjal, átmentem a Szigetszentmiklósi 
egyesületbe. Szigetszentmiklóson vannak csigás íjászok, 
de a tavasszal eszembe ötlött, hogy miért ne lehetne itt 
Vecsésen is egy íjász egyesületet alapítani?
Ahhoz, hogy egyesületet alapíthassunk, minimum 10 fő-
nek kell összeverődnie. Ez a létszám már megvan, tehát 
semmi akadálya nincs annak, hogy létrejöjjön az egyesü-
let. Tárgyaltam a Vecsési Horgásztó tulajdonosával, aki 
beleegyezett abba, hogy tavasztól őszig a horgásztó terüle-
tén tartsunk edzéseket. Jelenleg minden vasárnap tartunk 
edzéseket délután 17 órától.
A téli időszakban pedig valamelyik általános iskola torna-
termében tartanánk az edzéseket. Ez a sport elsősorban 

szellemi sport! Viszont a testnek is egészséges, hiszen az 
edzések nagy része a szabadban van, és bár senki nem 
fogja magát meg erőltetni, de azért az ellőtt nyílvessző-
kért el kell sétálni néhányszor egy 2-3 órás edzés alatt. 
Gyakorlatilag mindenki végezheti ezt a sportot, aki képes 
kihúzni egy az erejéhez mért íjat. Lehet az fiú, lány, fér-
fi, vagy nő, 5 évestől 100 évesig bárki. Ráadásul nem kell 
hozzá gazdagnak lenni, mert egy használt, vagy olcsóbb 
íjat, már 20-30000 Ft-ért is meg lehet vásárolni. Termé-
szetesen vannak nagyon drága íjak is, de mindenki olyat 
vesz amilyet a pénztárcája, megenged. Egy biztos! Egy ver-
senyt, egy gyengébb minőségű íjjal is meg lehet nyerni, A 
jó lövés 70%-a azon múlik, hogy az ember agyban meny-
nyire tud csak a célra összpontosítani, 20%-a azon múlik, 
hogy mennyit gyakorol, és 10% múlik azon, hogy milyen 
íjjal lő.
Gyerekeknek külön javasoljuk, mert az íjászedzéseken 
nagy fegyelemnek kell lennie, és ezt meg is követeljük a 
balesetek elkerülése végett. Itt a gyerekek önfegyelmet ta-
nulhatnak, és mindenki, aki csatlakozik egy íjász egyesü-
lethez, jó társaságban fogja találni magát.  Egyesületünk 
rendelkezik 3-4 íjjal, arra az eshetőségre, ha valaki szeret-
né kipróbálni az íjászkodást, mielőtt megvásárolna egy íjat 
saját részre. Minden kedves érdeklődő jelentkezését nagy 
szeretettel várjuk az alábbi telefonszámra: 
06 70 943 8128.

Nagy Ferenc

Íjász egyesület Vecsésen!



Használtruha üzletünkbe
Őszi áru érkezett!

Gyermekmellények, kabátok nadrágok, 
felsők, bodyk, rugdalózók.

Felnőtt női, férfi ruházat széles
választékával várjuk.

Akciós termékek: 50-200 Ft-ig
H-P-ig:  9-13.30 és 16-18-ig Sz:   8-12-ig

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








