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Üllői
Képviselők

Az önkormányzati képvise-
lőkkel készített sorozatunk 

augusztusban az 5. és 6. 
körzettel folytatódna, amin 

most módosítottunk. A 6. 
körzetben Fehér Imre egy-

ben alpolgármester is, ezért 
őt inkább a sorozat zárása-
ként a polgármesterrel kö-

zösen mutatjuk be önöknek. 
Interjúk a 8–9. oldalon
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Szeretettel meghívjuk  
Önt és Kedves Családját 
államalapító Szent István királyunk 
tiszteletére rendezett 
kétnapos városi ünnepségünkre!
(Részletes 
programajánló 
a 3. oldalon)

Együtt a város!

Üllő
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Kockázatfelmérés – Tanácsadás – Értékesítés
• privát nyugdíj
• lakás- és vagyonbiztosítások
• gépjármű-biztosítások
• életbiztosítások, egészség- és balesetbiztosítások
• önkéntes nyugdíjbiztosítás
• egészségpénztár
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41.
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440, 
Fax: 06-29/322-235
e-mail: info@doradoxxi.hu    
web: www.doradoxxi.hu
Pinczelné Egyed Györgyi

„Legnagyobb Istenáldás az előrelátás,  
legbölcsebb előrelátás a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

itthon vagyunk, értéket teremtünk

www.patriatakarek.hu

Üllői Fiók 2225 üllő, Pesti út 71. telefon: (06 29) 521 240
Vecsési Fiók 2220 vecsés, telepi út 50/a telefon: (06 29) 350-354
Maglódi Fiók 2234 maglód, Fő út 13. telefon: (06 29) 325 170

* ajánlatunk 2012. július 23-tól, visszavonásig él. a 6 hónapos számlalekötésre bárki helyezhet 
el betétet. a kamat egy futamidőre érvényes. a betét lejáratát követően a tőke és a kamat visz-
szavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni.  
az új lekötésre a hatályos PÁtria Lekötött számlák hirdetménye érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0 százalék. kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamatjövedelem 
után az adó mértéke 16%. az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

Lekötési megbízás a PÁtria takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható.

Hol helyezhetem el
biztonságban
a megtakarításaimat?

Fix éves kamat és eBkm*:

7,50%
a betét futamideje: 6 hónap

Válassza a PÁTRIA
Takarékszövetkezetet!
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Mindenki figyelmébe!   
Üllőn is elterjedt szokássá vált, hogy fiatalok csoportokba verődve a közterületeken – utcán, ját-
szótereken, parkokban – italozással, hangoskodással és rongálással töltik az éjszaka nagy részét. 

Kisebb fejlesztések  
a városban
Gépkocsiparkoló létesült a sportcsar-
nok mellett A sportcsarnok megnyitá-
sát követően szinte folyamatosak a város 
életét színesítő programok, sportren-
dezvények. A koncerteken, nemzetközi 
sporteseményeken egyre nagyobb lét-
számban vesznek részt az autóval köz-
lekedő, szórakozni vágyó vendégek. Az 
utóbbi teltházas rendezvényeken – pél-
dául a nemzetközi versenyeken – a gép-
járműparkoló helyhiánya miatt nem volt 
lehetőség megfelelő színvonalú látoga-
tói létszám fogadására. 

 A vázolt problémák miatt a képvise-
lő-testület a közelmúltban döntött arról, 
hogy a gépkocsiparkoló területét megnö-
veli a csarnok közvetlen szomszédságá-
ban elhelyezkedő önkormányzati tulajdo-
nú telek felhasználásával.
 A kialakítandó parkoló területe 1700 
négyzetméter, amely a tereprendezést 
követően murvával lett feltöltve, majd a 
szükséges tömörítést követően megfelelő 
szemcseméretű kőzúzalék terítést kapott. 
A parkoló kialakítása magába foglalja az 
aszfalt útról való becsatlakozás kialakítá-
sát, a csapadékvíz-elvezető rendszert és a 
térvilágítás szerelését is.
 A kivitelezési földmunkákat a legked-
vezőbb árajánlatot benyújtó GX-Beton 

Kft. – helyi vállalkozás – végezte, a térvilá-
gítás szerelési munkálatait pedig a város-
üzemeltetési kft. saját kivitelezésben aján-
lotta fel, amely tartalmazta a világítótestek 
elhelyezését, betonozását, tőcsavarok el-
helyezésével együtt, valamint a kábele-
zést és a villamos bekötést is.
 A földmunkák elkészültek és a város-
központból leszerelt 8 darab kandeláber 
végleges elhelyezése is megtörtént.
 A munkák költsége mintegy 3,5 millió 
forint volt.
 A beruházás befejezésével sokkal kul-
turáltabb, biztonságosabb parkolási lehe-
tőség nyílt a rendezvényeken részt vevő  
vendégek számára.  

Kiss Tibor, VKB elnöke

A lakosság részéről többen jelezték, 
hogy zavarja éjszakai nyugalmu-
kat a fiatalok gátlástalan viselkedé-

se, hangoskodása, a közterületen elhelye-
zett padok és játszótéri játékok rongálása. 
A városban élők többsége nyugodt, békés 
légkörben szeretne élni, ezért sem enged-
hető meg, hogy elnézzük a fiatalok devi-
áns magatartását. Szülőnek, pedagógus-
nak és gyermekvédelemmel foglalkozó 
szakembereknek az eddigieknél is jobban 
oda kell figyelni a gyermekek és a fiata-
lok magatartására. Időben fel kell lépni és 
meg kell  szüntetni azokat a körülménye-
ket, amelyek lehetőséget adnak a fiatalok-
nak arra, hogy önsorsrontókká legyenek 
és veszélyeztessék magukat és környeze-
tüket, esetleg bűncselekmény elkövetőjé-
vé, vagy áldozatává váljanak.

Kinek mi ebben a felelőssége?

A szülőké, hogy biztosítsák a gyermek ré-
szére a megfelelő  családi hátteret. Akadá-

lyozzák meg, hogy gyermekük olyan devi-
áns magatartású csoporthoz csatlakozzon, 
ahol megjelenik a drog, az alkoholfogyasz-
tás és éjszakai kimaradozás. Ellenőrizzék, 
hogy gyermekük mivel tölti szabadidejét, 
és gondoskodjanak róla, hogy este 22 óra 
után a gyermek tartózkodjon szülői fel-
ügyelet alatt és töltse otthon az éjszakát. 
 A pedagógusok felelőssége, hogy to-
vábbra is időben jelezzék a gyermekjóléti 
szolgálat felé, ha a gyermek magatartásá-
ban, családi körülményeiben negatív vál-
tozást tapasztalnak.
 A gyermekvédelmi szakemberek fele-
lőssége pedig, hogy a gyermekek érdeké-
ben – a szülővel és gyermekkel együttmű-
ködve – alakítsák ki 
a gyermek által be-
tartandó megfelelő 
magatartási szabá-
lyokat és ellenőriz-
zék is azokat. A 
gyermeknek is van 
felelőssége: ne csat-
lakozzon olyan cso-
porthoz ahol elvárás 
a dohányzás, az alkohol és drogfogyasztás. 
Kerülje mások megbotránkoztatását, tu-
datmódosító szerek használatát.   
 A felelősség mellett kötelesség a pre-
venció melynek érdekében minden intéz-
kedést meg kell tenni és ez nem csak né-
hány személy feladata.
 Szeretném tájékoztatni a város lakóit, 
szülőket és gyermekeket, hogy júliusban 

– a rendőrség és polgárőrség segítségé-
vel – a gyermekjóléti szolgálat és a pol-
gármesteri hivatal munkatársai éjszakai 
ellenőrzést végeztek a város szórakozóhe-
lyein, azok környékén és a közterületeken, 

ellenőrizve a fiatalok éjszakai szórakozá-
sát. Meggyőződtek a lakossági észrevéte-
lek valóságáról, és néhány fiatal esetében 
jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálathoz 
a fiatalkorú veszélyeztetettségéről. Esetük-
ben a családgondozó felveszi a családdal 
a kapcsolatot és megbeszélik a gyermek 
magatartásával kapcsolatos problémá-
kat. Amennyiben ez nem vezet eredmény-
re, sor kerülhet gyámhatósági intézkedésre, 
úgynevezett védelembe vételi eljárásra is.
 18 éves kor  alatt a védelembe véte-
li eljárás az a hatósági eszköz, amely kö-
telező magatartási szabályok előírásával 
igyekszik a gyermeket megakadályozni 
abban, hogy saját magát és környezetét 
veszélyeztesse. Ezzel az eszközzel a gyám-
hatóság élni fog, és a gyermekek a to-
vábbiakban is számíthatnak váratlan el-
lenőrzésekre.
 Kedves szülők! Köztudott, hogy a ka-
maszodó gyermek személyiségfejlődése 
könnyen hajlik negatív irányba, de ugyan-
ilyen könnyen fogadja a pozitív irányú 
befolyásolást is. Próbáljuk meg együtt-
gondolkodással és közös felelősséggel a 
gyermekek érdekében megtenni azokat 
a lépéseket, amelyek még megtehetők és 
kínáljunk más alternatívát, mint amilyet a 
deviáns magatartású csoportok nyújthat-
nak számukra! 
  Végezetül szeretnék mindenkit tájé-
koztatni arról, hogy az önkormányzat sza-
bályozta a játszóterek használatát. Este 22 
óra után senki sem tartózkodhat a játszó-
tereken. Amennyiben ezt a szabályt valaki 
megszegi 50 000 forintig terjedő pénzbír-
sággal sújtható. Tisztelettel kérek minden-
kit a szabályok betartására!

Horváthné Kakuk Julianna, gyámhatósági előadó

Este 22 óra 
után senki 
sem tartóz

kodhat a ját
szótereken.
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Megalakult a HUNOR 
mentőszervezet 
Ünnepélyes külsőségek között megalakult Magyarország hivatásos katasztró-
favédelmi mentőcsapata. A HUNOR mentőszervezet tagjai a belügyminiszter 
előtt tettek esküt és átvették a tárca vezetője által adományozott csapatzászlót.

A településközpontfejlesztés 
projektjének ellenőrzéséről

Az ünnepségen Pintér Sán
dor belügyminiszter és 
az országos kataszt-

rófavédelmi főigazgató, Dr. 
Bakon di György tűzoltó altábor-
nagy is jelen volt. A miniszternek 
Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártá-
bornok, országos polgári védel-

mi főfelügyelő adta be a jelentést. 
Ezt követően a Budai Vár előtti 
térre a koronaőrség kíséretében 
megérkezett a Szent Korona, az 
alaptörvény díszpéldánya, és be-
vonultak a történelmi zászlók.
 A most megalakult HUNOR 
Hivatásos Katasztrófavédelmi 

Mentőszervezet Magyarország 
legnagyobb hivatásos mentő-
csapata, a tagok önként vállal-
ták, hogy itthon és határain-
kon kívül bevethetőek lesznek 

– fogalmazott a belügyminisz-
ter. Ha pedig külföldön alakul 
ki veszélyhelyzet, amihez a csa-
pat bátorsága, speciális felszere-
lései kellenek, akkor ott is helyt 
fognak állni. A felsorakozott csa-
pattagok hónapok óta készül-
nek leendő küldetésükre, a mai 
nappal pedig a HUNOR mentő-
szervezet is belép a bátraknak 
abba az elitklubjába, amelyben 
a már csapatzászlóval rendel-
kező mentőszervezetek vannak, 
mondta Pintér Sándor.
 Pintér Sándor belügymi-
niszter beszédét követően 90 
HUNOR-tag tette le az ünnepé-
lyes esküt a budai Várban. 

 A HUNOR (Hungarian Nati-
onal Organisation For Rescue 
Services) mentőszervezet vol-
taképpen a katasztrófavéde-
lem belföldön és külföldön is 
bevethető, hivatásos tűzoltók-
ból kiválogatott elit alakulata. 
Csak a legkiválóbbak juthat-
tak be, komoly pszichikai, fizi-
kai és egészségügyi feltételek-
nek kellett megfelelniük.
 Hosszas munka, felmérés 
és válogatás előzte meg az ön-
ként jelentkező hivatásos ál-
lományú tűzoltókból megala-
kult szervezet életre hívását. A 
Budapesten három órán belül, 
vidéken nyolc órán belül, kül-
földön pedig 48 órán belül be-
avatkozásra képes csapatot fo-
lyamatosan képzik, terhelik a 
jövőben is, annak érdekében, 
hogy minél összeszokottabban, 
összehangoltabban dolgozza-
nak a katasztrófák helyszínén. 
 A monori katasztrófavédel-
mi kirendeltség két hivatásos 
tagja, a kirendeltség tűzoltósá-
gi felügyelője, Káli Sándor tűzol-
tó őrnagy és Szrága Árpád tűzol-
tó őrmester,  a Monori Hivatásos 
Tűzoltóság gépjárművezetője is 
megfelelt a HUNOR csapata elé 
állított követelményeknek.

nfo

Eskütétel előtt a csapattagokÙ

Tisztelt üllői lakosság! Mint azt 
önök is látják, a településköz-
pontban nagy ütemben folyik 
az építési beruházás, amely so-
rán épül a Deák Ferenc utca 
Pesti útra kivezető szakasza, a 
városháza, az étterem, a közös-
ségi központ, a gazdasági szol-
gáltatóház valamint az ezekhez 
tartozó közterületek. Tekintet-
tel azonban arra, hogy a projekt 

80 százalékban uniós forrásból 
létesül meg, végigkíséri azt a 
közreműködő hatóság (Pro Ré-
gió Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Kft.) 
folyamatos ellenőrzése. Júli-
us 30-án a közreműködő ha-
tóság helyszíni ellenőrzést tar-
tott. Megtekintették az egyes 
helyszíneken az építési beru-

házásokat, és azokat a műsza-
ki dokumentációkat, melyek 
az ilyen jellegű építési beruhá-
zások kötelező elemei. Ellen-
őrizték továbbá a projekt köz-
beszerzési eljárásait, és az 
úgynevezett fenntarthatósági 
és esélyegyenlőségi indikáto-
rokat. Ahol szükséges volt, ott 
hiánypótlást írtak elő, amelye-
ket a megadott határidőn be-
lül benyújtunk. Összességében 
elmondható, hogy az ellenőrök 
elégedettek voltak az általunk 

végzett munkával, az ellenőr-
zés jó hangulatban zajlott.
 Ezúton szeretném megkö-
szönni, minden munkatársam 
közreműködését, akik szabad-
ságuk alatt is rendelkezésre áll-
tak, hogy a szükséges vizsgá-
landó iratanyagokat elő tudjuk 
készíteni. Köszönet illeti a hiva-
tal munkatársai közül, Barthá
né Lázár Esztert, Németh Katalint, 
Oltványi Jánost valamint az Üllői 
Városfejlesztő Kft. munkatársait.

Virág Andrea, aljegyző
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Gyermekek nyári tábora 

Május végén érkezett meg az a pályázati le-
hetőség az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mából, hogy az idei évben is támogatják a rá-
szoruló gyermekek nyári étkeztetését.

K omoly fenntartásaink vol-
tak, hogy érdemes-e pá-
lyázni, ugyanis egy hét 

alatt kellett összeállítani az 
anyagot, elfogadtatni a képvi-
selő-testülettel, ráadásul a szük-
séges 2 millió forintos keretből 
úgy tűnt talán 300 ezer forint 
támogatást nyerhetünk el.

 Nagyon kellemes meglepe-
tés volt, mikor a város vezeté-
se a pénzügyi részleg dolgozó-
ival közösen azt mondta, hogy 
ez az a program, amely pályá-
zati támogatás nélkül is fontos, 
a gyerekek nyári ellátásáról 
mindenképpen gondoskodni 
kell.
 Nem véletlenül mondták 
ezt, hiszen közelről ismerik a 
hátrányos helyzetű családok 
gyermekeinek körülményeit, 
tisztában vannak azzal, hogy 
sok gyermek az iskolai szünet 
alatt csak akkor jut meleg étel-
hez, ha az önkormányzatunk 
gondoskodik róla.
 Intézményünk együttmű-
ködött a Ro ma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a Roma in-
tegrációs pályázat keretében, 
így kézenfekvő volt, hogy az 
ott nyertes programsoroza-
tot is beépítjük a tábor tervé-
be. A rendezvények alkalmával 
a nem roma gyerekek is megis-
merkedhetnek a cigány kultúra 
elemeivel, zenével, fafaragás-
sal, költészettel, kézműves te-
vékenységekkel.
 A programsorozatnak 
nagy szerepe lehetett abban, 

hogy a várt 300 ezer forint he-
lyett a központi költségvetés 
1,2 millió forint pályázati for-
rást biztosított a gyermekek 
melegétkeztetéséhez.
 A nyár során június 25-től 
augusztus 24-ig, 44 munkana-
pon keresztül meleg ebédhez 
juthat 80 rászoruló gyermek, 
melynek költségét a pályázati 
forrás és az önkormányzat biz-
tosítja, illetve aki nem rászoru-
ló, önköltségi áron szintén kap-
hat ebédet.

 Sokan gondolhatják, hogy 
2 millió forint sok pénz, de ha 
elosztjuk 44 napra és 80 gyer-
mekre, akkor kiderül, hogy 
napi 570 forintból megoldot-
tuk az étkeztetésüket és 40 
gyermek nyári programját.
 Az étkezésen túl a gyermek-
jóléti szolgálat megszervez-
te, hogy kilenc héten keresztül, 
naponta 8 és 16 óra között 40 
gyermeknek programot szer-

Jó érzés, hogy bár
mennyire nehéz a je
len gazdasági helyzet, 
mégis sokan az első 
kérésre adtak támo
gatást, ásványvizet, 
édességet, tartalmas 
programot.

vezzünk az általános iskola 
épületében.
 A gyermekek szakemberek 
felügyelete mellett sportolhat-
nak, kézműves-foglalkozáson ve-
hetnek részt, kirándulhatnak, de 
volt már ugrálóvár, bábelőadás 
és lovagi torna bemutatója is.
 A gyerekek számára szeret-
nénk olyan tartalmas elfoglalt-
ságot szervezni, mellyel kárpó-
tolhatjuk azt, hogy nem tudnak 
nyaralni családi okok, de még 
inkább anyagiak miatt.
 Jó érzés, hogy bármennyire 
nehéz a jelen gazdasági hely-
zet, mégis sokan az első kérés-
re adtak támogatást, ásvány-
vizet, édességet, tartalmas 
programot.
 Köszönjük a támogatást a 
következő személyeknek, cé-
geknek és szervezeteknek: Üllő 
Város Képviselőtestületének, a 
Roma Nemzetiségi Önkormány
zatnak, az Árpád Fejedelem Ál
talános Iskola pedagógusainak, 
az óvónőknek, védőnőknek, szo
ciális szakembereknek. A Daru
Aqua Kft.nek az Aqua Optima 
üllői ásványvízért, Boda Béla vál
lalkozónak a szódavízért, Kiss 
Horváth István vállalkozónak 
a ropi és kekszadományért, a 
Lolly Kftnek  az édességért, a 
Ferrus Lupus Egyesületnek a fan
tasztikus lovagi tornabemutató
kért és az Üllői Humán Szolgálta
tó Központ lelkes dolgozóinak.

Szabó Katalin, HSZK ált. ig. h.
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Ülésteremből jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete június 28-án tar-
totta meg a nyári szünet előtti utolsó ülését. Következő írásunkból 
a közérdeklődésre számot tartó testületi döntéseket ismerhetik 
meg. További információkat olvashatnak a város honlapjáról letölt-
hető bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyveiből (www.ullo.hu).

A júniusi testületi ülésen elfogadták 
a képviselők az Üllői Városfejlesztő 
Kft. valamint a Üllői Városüzemel-

tető Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolóját.  
A beszámolók tárgyalása után a városveze-
tők módosították az önkormányzat és in-
tézményeinek szervezetét és működését, 
valamint a köztük lévő együttműködést 
szabályozó dokumentumokat, illetve mó-
dosították Üllő Város Önkormányzatának 
az Állattartási szabályozásáról szóló ren-
deletét, tekintettel arra, hogy magasabb 
szintű jogszabály rendelkezik a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásának feltételeiről.
 A képviselő-testület döntött az Üllői 
Közösségi Ház további felújítási munkáiról. 

A felújítás közel 4 millió forint értékben va-
lósul meg. Az összeghez jelentős mérték-
ben hozzájárult a 
Hungarocontrol Zrt. 
által biztosított pá-
lyázati támogatás. 
 Megkezdődnek 
az út- és árok kar-
ban tartási, valamint 
csapadékvíz-elveze-
tési munkák, melyet 
a Hidrográd Kft. vé-
gez. Dön tés született a Deák Ferenc és Ál-
lomás utca kereszteződésének aszfaltozá-
sáról is, a munka elvégzésével a GX Beton 
Kft. lett megbízva.

 Az Árvácska utcaban lakók problémájá-
ra jelent megoldást 1–23. házszám közöt-
ti utcaszakaszon épülő csapadékvíz-elve-
zető rendszer, melynek eredményeként a 
csapadékvizet a nyílt árok három ponton 
gyűjti majd össze és vezeti be a zártrend-
szerű csatornába. A beruházás költsége 
mintegy 2,4 millió forintra rúg.
 A képviselő-testület támogatja a Fe-
hér Gyolcs Alapítvány működését, mely-
nek révén a szervezet állami normatíva 
igénybevétele mellett házi segítségnyúj-
tási feladatokat tud ellátni a településen, 
csakúgy mint az Üllői Humán Szolgáltató 
Központ. 
 A képviselők döntöttek az Üllő Közrend-
jéért, Közbiz tonságáért Köz ala pítvány tu-
lajdonában álló gépjármű megvásárlásá-
ról. Erre a Monori Rendőrkapitányság és 
a Vecsési Rendőrörs munkájának segítése 
miatt van szükség. 
 A soron következő testületi ülések idő-
pontja: augusztus 16. és szeptember 13.

Almási Adrienn, ügyintéző

Következő 
testületi ülé
sek: augusz

tus 16. és szep
tember 13.

A céltalan időtöltés veszélyeiParlagfű
mentesítés
A Munkaügyi Központ ez évben is meg-
hirdette országos közfoglalkoztatási prog-
ramját, amely keretében a Monori Kistér-
ség pályázatot nyújthatott be a közterületi 
gyommentesítési feladatok ellátásához 
szükséges munkaerőigényre és az eszkö-
zök beszerzésére.
 Monor, Üllő és Péteri jelezte a pályáza-
ton való részvételi szándékát, így a Mo-
nor és Térsége Többcélú Önkormányza-
ti Kistérségi Társulás pályázott, hogy a 
részt vevő települések igénybe vehessék a 
Munkaügyi Központ által a három telepü-
lésre közvetített, összesen 9 fő munkaerőt, 
amely így Üllő esetében 3 fő.
 Ez a három fő közmunkás – a pályázat 
keretében biztosított egy gépi és két kézi 
eszközzel – dolgozott az önkormányzati- 
és a közterületek parlagfű-mentesítésén, 
május 21-étől augusztus 5-éig. Bérüket a 
Munkaügyi Központ biztosítja.
 A közterületek parlagfű-mentesítése 
mellett idén is felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a 
magánterületek gyom- és parlagfű-men-
tesítésére, elsősorban allergiás tünetekkel 
küszködő embertársaink védelme, illetve 
a hosszú ideig kezeletlen, parlagfüves te-
rületek tulajdonosait érintő szankciók el-
kerülése érdekében.   

Oltványi János, környezetvédelmi referens

Évekkel ezelőtt beszéltünk a kulcsos gye-
rekekről. Ez szimbóluma volt egy társa-
dalmi problémának, hiszen nem csak a 
szülők, de még a nagyszülők is egész nap-
jukat a munkahelyükön töltötték. Mára ez 
változott, hiszen a családok egy részében 
valamelyik szülő, vagy nagyszülő otthon 
tartózkodik, így a gyermek felügyeletét 
megoldottnak tekinthetjük, míg más csa-
ládok esetében sem a szülő, sem a nagy-
szülő nem tudja a gyermek felügyeletét 
vállalni nyáron.
 Gyermekeink is sokat változtak. Nem 
igazán igénylik a szülők felügyeletét, a 
szülők, nagyszülők által biztosított prog-
ramokat. Igazán akkor érzik jól magukat, 
ha barátaikkal, vagy a technika vívmánya-
ival tölthetik el szabadidejüket. Látszólag 
nem igénylik az érdeklődést, a törődést, a 
szülői kontrollt. Látszólag! Ha partnerei va-
gyunk ebben gyermekeinknek, akkor las-
san, észrevétlenül eltávolodunk, egyre ke-
vesebbet tudunk gyermekeinkről. Fontos 
a szülői példamutatás, ha mi is megosztjuk 
velük gondolatainkat.
 Hol van ennek a veszélye? Ismerjük 
gyermekünket? Ismerjük az ő barátait? 
Tudjuk, hogy kikkel tölti el napjai jelentős 
részét? Tudjuk, hogy hol tartózkodik szíve-
sen? Tudjuk, hogy az interneten milyen ol-
dalakat keres fel? Tudjuk, hogy kivel chetel? 
Mi ismerjük ezeket a veszélyforrásokat?
 Mi az , amire jó, ha felhívják gyermekeik 
figyelmét? 

 Értékeikkel ne hivalkodjanak, ne dicse-
kedjenek, azokat ne adják oda senkinek; 
táskájukat szórakozóhelyeken, éttermek-
ben ne hagyják őrizetlenül; idegenekben 
ne bízzanak meg, velük ne menjenek el; 
szórakozóhelyen ne fogyasszanak alko-
holt, mert így könnyebben válhatnak bűn-
cselekmény áldozatává, elkövetőjévé; ne 
próbáljanak ki kábítószereket, mert azok 
hatása kiszámíthatatlan; késői órákban 
egyedül ne közlekedjenek; támadás ese-
tén tartsák szem előtt, hogy testi épségük 
fontosabb értékeik védelménél; vészhely-
zetben kérjenek segítséget társaiktól, fel-
nőttektől; tartsák be a biztonságos inter-
netezés szabályait, ne adják meg nevüket, 
címüket, személyes adataikat; ismerjék a 
segélyhívó telefonszámokat; a legfonto-
sabb telefonszámokat véssék emlékeze-
tükbe, a mobil nem biztos, hogy mindig 
kéznél lesz.  
 Mi az, amit jó, ha Önök is tudnak?  Gyer-
mekük hová, kivel megy, mikor ér haza; ba-
rátok és az ő szüleik neve, lakcíme, telefon-
száma.
 Mindezt akkor tudjuk megvalósítani, ha 
kialakult a kölcsönös bizalom. A kölcsönös 
bizalom kialakulásához, fenntartásához 
nap mint nap szakítsunk időt gyermekük-
re, bizalmas beszélgetésre, közös időtöl-
tésre, attól függetlenül, hogy gyermekünk 
a legkisebbek közé tartozik vagy lázadó ti-
zenéves.

 Monori  Rendőrkapitányság
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Magyar Istvánné, az 5. választókörzet képviselőjeÙ

„Szeretettel sok mindent meg 
lehet oldani”   
Magyar Istvánné a 2010-es önkormányza-
ti választások alkalmával az 5. választókörzet-
ben nyert mandátumot. Az első ciklusát töl-
tő képviselő az Üllői Általános Ipartestület 
támogatásával jutott a döntéshozók közé. 

N e sértődjön meg, de ha 
jól emlékszem a 2010-
es választáson nem ön 

volt az 5. választókörzet favo-
ritja. Ennek ellenére, mond-
hatni nevető harmadikként, 
fölényes győzelmet aratott. 
Mi volt a siker titka?
 – Tudni kell rólam, hogy 
nem vagyok tősgyökeres üllői. 
Még 25 évvel ezelőtt, a házas-
ságom lévén kerültem a tele-
pülésre. Az évek alatt nagyon 
sok emberrel megismerked-
tem, sok barátom van, akikre 
számíthatok és természetesen 
ők is rám, és sokan tudják ró-
lam, hogy támogatom a csalá-
dokat. Talán ez lehetett az oka. 

– Miért döntött úgy, hogy in-
dul a választáson?
 – Több összetevő határozta 
meg a döntésemet. A szüleim 
vallásos értékrendje szerint ne-
velkedtem, amire a mai napig 
büszke vagyok. A hétköznap-
jainkban egyre kevésbé van je-
len a keresztény értékrend, eb-
ből következik, hogy már nem 
akkora érték a család, a házas-
ság vagy a gyermek és ezzel 
együtt maga az ember. Boldog 
ember lennék, ha ezen akár egy 
kicsit is sikerülne változtatni. 
Szeretnék segíteni a nehézsor-
sú családokon és a hátrányos 
helyzetű embertársainkon is. 
Leginkább talán ez az elhatá-
rozás késztetett arra, hogy el-
induljak a választáson. Amikor 
megkeresett az ipartestület, 
hogy vállalom-e a megméret-
tetést, először elbizonytalanod-
tam. Nem tudtam, hogy ponto-
san milyen feladat áll előttem, 
nem ismertem az önkormány-
zat légkörét sem a döntések fo-
lyamatát. Most látom csak iga-
zán, hogy milyen felelősséggel 
jár egy képviselő munkája. 

– Megszokta az új környeze-
tet? Hogy érzi magát a válasz-
tások óta?
 – Nem bántam meg, hogy 
képviselő lettem. Kettős érzés-
sel gondolok a saját szerepem-
re, mondhatnám úgy is, hogy 
hálás és egyben hálátlan fel-
adat, amit most teljesítenem 
kell. Hálás akkor, amikor tudok 
segíteni az embereken és ez ké-
sőbb visszaköszön a boldog-
ságukban. Hálátlan, mert min-
denkivel nem lehet jót tenni. 
Ami jó az egyiknek az sokszor 
rossz a másiknak.

– Beszéljünk a feladatokról. 
Hogyan értékeli az eltelt idő-
szakot?
 – Még két év sem telt el, 
mégis sok mindent megvalósí-
tottunk. Ahogy már mondtam, 
számomra a legfontosabb, hogy 
a nehézsorsú embereken segít-
sek. Az Egészségügyi Szociális 
és Ifjúsági Bizottság tagjaként 
erre van is lehetőségem, ugyan-
is hozzánk tartozik a szociális 
juttatások és segélyek elosztása. 
Sajnos e juttatások adhatóságát 
a legtöbb esetben olyan törvé-
nyek szabályozzák, amelyeket 
nem bírálhatunk felül. Azért saj-
nos, mert sok esetben tapasztal-
juk, hogy a törvények hibája mi-
att nem részesülhetnek szociális 
juttatásban olyanok, akik tény-
leg rászorultak. Bármennyire is 
szeretnénk, de ilyen eseteknél 
nem tudunk segíteni, mert köt-
nek bennünket a törvények. De 
hogy a jóról is beszéljünk, öröm-
mel tölt el, hogy a László és Haj-
csár utca találkozásánál sikerült 
kialakítani azt a lépcsőt, amely 
megoldja az ott lakók közleke-
dési problémáit. Örülök a sza-
badidőparkoknak, amelyek 
minden korosztály számára biz-
tosítják a sportolás és a kikap-

csolódás lehetőségét. De sajnos 
azt is meg kell említeni, hogy a 
parkjaink gyakran válnak ron-
gálók áldozatává. Szomorú, de 
vannak olyan fiatalok, akik azért 
járnak a közösségi terekre, hogy 
azokat tönkretegyék. E prob-
lémára folyamatosan keressük 
a megoldást. Nagy eredmény, 
hogy számos utca kapott szilárd 
burkolatot ahogy az is, hogy 
folytattuk a lakosság körében 
népszerű járdaépítő programot. 

 Elindult a városközpont-beru-
házás. Az új központ szerintem 
megosztja az üllői lakosságot. A 
periférián élők a saját gondja-
ikra várják a megoldást, nekik 
nem akkora öröm, hogy megújul 
a központ. De a pályázaton el-
nyert pénz nem fordítható más-
ra, kár ezen vitatkozni, a beruhá-
zást most már végig kell csinálni. 

– Ha lenne lehetősége, hogy 
szabadon felhasználja a vá-
rosközpontra nyert összeget, 
mit kezdene vele?
 – Ebben a körzetben sok 
a kisgyermekes család, ezért 
szükségünk lenne egy játszó-
térre. A művelődési házra is na-
gyon sokat kellene még költeni, 
hogy méltó legyen a városhoz. 
Sokan mondják, hogy kár bele-
ölni a pénzt, mert a városköz-
pont új házasságkötő terme 
úgyis orvosolja majd a közös-

Számomra a legfon
tosabb, hogy a nehéz
sorsú embereken se
gítsek.

ségi házban felmerült problé-
mákat. Ezzel nem értek egyet. 
Azok a civil szervezetek, ame-
lyek a régi épületet használják, 
nem férnek el a házasságkö-
tő teremben, az ő gondjaik to-
vábbra sem lesznek megoldva. 

– Milyen tervei vannak a jövőt 
illetően?
 – A városközpont felépíté-
se után fontos az egészségház 
korszerűsítése, új szakrende-
lők kialakítása. Ugyan a közel-
múltban épült egy új óvoda, de 
még így is kevesebb a férőhely, 
mint amennyire szükség van. 
Örülnék, ha ezen változtatnánk, 
ahogyan annak is örülnék, ha a 
bölcsődei férőhelyek száma is 
emelkedne. Sok anyuka azért 
nem állhat újból munkába, mert 
a gyermekét nem tudja befo-
gadni a bölcsőde. Folyamatban 
van a csapadékvíz elvezetés 
megoldása az Erdősor közben, 
a Gazdák erdeje utcában pe-
dig a közvilágítás kiépítése. Az 
intézményeink állagmegóvása 
is fontos feladat, jelenleg talán 
az általános iskola tetőszerkeze-
tének felújítása és a nyílászárók 
cseréje a legégetőbb. A műve-
lődési ház korszerűsítéséről és 
felújításáról már beszéltem. Az 
egészségügyi bizottság mellett 
az Oktatási Kulturális és Sport Bi-
zottságnak is a tagja vagyok. Az 
imént felsorolt tervek megvaló-
sításáért dolgozunk az Oktatási 
Kulturális és Sport Bizottságban. 
Pontosan mi sem tudhatjuk, 
hogy mit hoz a jövő, de ahogy 
mondani szoktam, szeretettel, 
odafigyeléssel és jóakarattal sok 
mindent meg lehet oldani.   

Varga Norbert
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„Vannak tartalékok 
a városban”
Kiss Tibor a 7. választókörzet képviselője 2010-ben a Fidesz támo-
gatásával került a képviselő-testületbe. Múltját tekintve komoly ta-
pasztalattal rendelkezik, már a rendszerváltást követő első ön-
kormányzati választáson mandátumot szerzett. Most a 3. ciklusát 
tölti, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.   

Ù Kiss Tibor, a 7. választókörzet képviselője

A testületi tagok azon kevesek egyi-
ke, akinek két évtizedes tapasztala-
ta van az önkormányzatiság terén. 

 – Szerencsés vagyok, hogy már a kilenc-
venes évek elején tagja lehettem az első kép-
viselő-testületnek. Abban az időben óriási 
lehetőségeket rejtett magában a település.  
Akkor épült ki a gázvezeték-hálózat, meg-
épült a település önálló vízellátást biztosító 
kútja és a vezetékes telefonhálózat. Továb-
bá elkezdődött az önálló zeneiskolai képzés 
és elkészült az iskola tetőtér-beépítése. Óri-
ási fejlődést éltünk át, aminek mi képvise-
lők a részesei lehettünk. Most elkezdődött a 
városközpont fejlesztése, ami Üllő életében 
újabb előrelépés lehet. Nem túlzás azt állíta-
ni, hogy több évtizedre meghatározza a vá-
ros építészeti stílusát és fejlődését ez a beru-
házás. 

– A kilencvenes években megvalósult fej-
lesztések valóban meghatározóak voltak. 
A gáz vagy a telefon bevezetésével járó 
előnyöket szinte az összes háztartás a mai 
napig élvezi. Hasonló hatást érhetnek el az 
új városközpont kialakításával?
 – Lehet, hogy a mai viszonyokhoz képest 
nem jelent akkora változást a városközpont, 
hiszen 20 évvel ezelőtt még egy sokkal ke-
vésbé kiépített világban éltünk. A lakosság 
részéről hihetetlenül nagy volt az igény az 
említett beruházások megvalósítására. 

– Könnyebb dolga volt azokban az idők-
ben egy képviselőnek?
 – Más volt a helyzet. Az egész ország ak-
kor tanulta a szak-
mát, az önkormány-
zati rendszer még 
gyerekcipőben járt. 
A képviselők azon 
dolgoztak, hogy fej-
lődjenek a telepü-
lések. Tisztább és 
őszintébb világot él-
tünk mint most, leg-
alábbis azt gondoltuk. A későbbi ciklusokba 
már a pártpolitika is beszivárgott. Megjelent 
az a fajta ellenzék, aki szeretett kötözködni, 
ennek köszönhetően pedig rengeteg feles-
leges, nem a település érdekeit szolgáló vita 

Jó lehetőségek 
vannak a nap
energiában és 
a geotermikus 

energiában.

alakult ki. Sajnos ennek köszönhetően rossz 
döntések is születtek az elmúlt évek során.

– Ön is tagja egy pártnak.
 – Aki ismer az tudja rólam, hogy min-
dig a település érdekét néztem, nem pe-
dig azt, hogy épp melyik pártok viaskodtak 
egymással. Számomra nem a pártpolitika, 
hanem Üllő érdeke az első.  

– Mit emelne ki az elmúlt két év munká-
jából? 
 – Hasonlóan az előttem nyilatkozó kép-
viselőkhöz, az utak állapotának megóvása 
és újabb utak leaszfaltozása volt az egyik 
legfontosabb célom. Ezt sikerült is megva-
lósítanunk és ma már azt is elmondhatjuk, 
hogy az útjaink 95 százalékát szilárd burko-
lat fedi. Kiemelten fontos feladat az intéz-
ményeink állagmegóvása. Az elmúlt évti-
zedekben kevés figyelem jutott ezekre az 
épületekre, aminek az lett a következmé-
nye, hogy jelentősen leromlott az állapo-
tuk. Ha a hibákat nem orvosolják időben, 
akkor az épületek tönkremennek. Később 
sokkal nagyobb összeget kell a helyreállí-
tásukra áldozni, mintha folyamatosan fog-
lalkoztak volna a karbantartásukkal. Java-
részt megoldottuk ezeket a problémákat, 
de azért akad még tennivaló. Pillanatnyi-
lag olyan helyzet alakult ki, hogy kevesebb 

pénzt tudunk áldozni ezekre a feladatokra, 
de azon munkálkodunk, hogy előteremt-
sük a hiányzó összegeket.

– Azt nem mondhatjuk, hogy szárnyal a 
gazdaság. Elegendő lehet a helyi adókból 
befolyt összeg az említett állagmegóvá-
sokra?
 – Lehet, hogy most borúsabban látjuk a 
jövőt, de bízzunk abban, hogy véget ér a vál-
ság. Jelenleg leköti a forrásainkat a városköz-
pont, de ez a beruházás a járulékos munkák-
kal együtt, hosszú távon újabb befektetőket 
hozhat a városba, aminek köszönhetően a 
bevételünk is emelkedni fog. 

– Van gáz, telefon, csatorna, önálló ivóvíz- 
ellátás és lesz új városközpontunk is. Mi jö-
het még ezután?
 – Nagyon sok mindent lehet még csinál-
ni, szerencsére vannak tartalékok a városban. 
A magas energiaárak egyre inkább arra ösz-
tönöznek, hogy a megújuló energiaforrá-
sok felé forduljunk. Jó lehetőségek vannak 
a napenergiában és a geotermikus energiá-
ban. A város egyik régi álmát is megvalósít-
hatnánk azzal, ha hozzáférnénk a mélyben 
rejlő vízréteghez. Erre egy strandot vagy akár 
egy wellness üdülőt is lehetne alapozni. 

– Feltételezem, hogy a termálvízzel kap-
csolatos feltevését a Pávay Vajna-féle kuta-
tásokra alapozza. Erről azonban olyan hí-
reszteléseket is hallhattunk, hogy az egész 
csak jól csengő mendemonda, mert Pávay 
nem érte el a termálvizet a kutatásai során. 
 – Ez így igaz. Pávay Vajna 600 méter 
mélységig jutott, ahonnan nem tudta to-
vább folytatni a fúrást. Azóta elvégeztek 
több hidrogeológiai vizsgálatot és megálla-
pították, hogy Üllő alatt nagy vízrétegek hú-
zódnak. Egyébként ez az egész Alföldre jel-
lemző, Hajdúszoboszlótól Budapestig. Üllő 
ezt a lehetőséget eddig még nem használta 
ki. Ezen is szeretnénk most változtatni. 

– Eddig jó csapatjátékoshoz illően többes 
számban beszélt. Nincsenek egyéni törek-
vései?
 – Különleges vágyaim nincsenek. Egy el-
képzelésem volt, ami most megvalósulni lát-
szik. 

– Elmondja mi volt az?
 – Sokat utazom az országban és látom, 
hogy milyen korszerű, ügyfélközpontú ön-
kormányzati ügyfélszolgálatok vannak. Olya-
nok, ahová jó érzéssel mennek be a polgárok. 
Sokszor mondtam, hogy az üllői lakosságnak 
is valami hasonlóra lenne szüksége. Az új vá-
rosközpont épületében most megvalósulhat 
ez az ügyfélbarát kialakítás. Van még más is, 
ez ugyan nem műszaki kérdés, de nagyon 
fontosnak tartom a közbiztonság javítását és 
a szemétlerakatok felszámolását az erdőkben.

Varga Norbert 
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Nem mindennapi történet

Már-már sikersztoriba illő, amit az üllői Mirabell Táncegyesület vég-
hezvitt az elmúlt évek alatt. A fiatal táncosok, János Rita oktatójuk 
és a szülök – akiknek a legtöbb esetben köszönhető, hogy gyerme-
keik tánctanulásra adták a fejüket – egymást tökéletesen kiegészí-
tő, igazi csapattá kovácsolódtak. Ezt bizonyítja legutóbbi sikerük 
is, amelyre már senki sem mondhatja, hogy a véletlen műve volt.

A Mirabell Táncegyesület három ver-
senycsoporttal vett részt Szlová-
kiában, a június utolsó napjaiban 

megrendezett Látványtánc Európa Baj-
nokságon. A lévai Eb-ről mindhárom 
csoport éremmel tért haza. A legfiata-
labbak, a Csillag-versenycsoport tagjai 
gyermek kategóriában indultak. Ők 
a megmérettetést követően a dobo-
gó harmadik fokára állhattak, korosztá-
lyukban bronzérmet szereztek. Ha a he-
lyezések szerint rangsorolunk, akkor az 
Ametiszt-csoport következik, ők ifjúsági 
kategóriában érték el a második helyezést.  
A legnagyobb sikerrel a Deziré-csoport lá-
nyai térhetett haza, ők négyen a dobogó 
legfelső fokát foglalhatták el, mint a ju-
nior korosztály Európa-bajnokai színpa-
di látványtánc kategóriában. Nagyszerű 
eredmény az, amit az üllői lányok elértek, 
nem utolsó sorban pedig egy ilyen ver-
seny az egyik legjobb alkalom az egye-
sületben végzett munka felmérésére.  
Az eredmények hűen tükrözik János Rita 
tanárnő szaktudását, a lányok tehetségét 
és kitartását. Az elért sikerek értékét pedig 
tovább növeli, hogy művészeti iskolák nö-
vendékeit is maguk mögé utasítva állhat-

tak a dobogóra az üllői lányok. Olyan isko-
lákat megelőzve értek célba, melyekben 
emelt szin tű táncoktatás folyik.
 De miben rejlik a siker titka? Talán az egyik 
záloga az együtt töltött években keresendő.   
Az Európa-bajnok Deziré-ver senycsoport 
tagjai, Ablon czy Virág, Buzás Brigitta, 
Kosztyu Kinga és Tóth Zsófia, mindannyi-
an kisgyermekként 4-5 éves korukban is-
merkedtek meg a 
táncművészettel. 
A lányok bevallá-
sa szerint jóval töb-
ben kezdtek, mint 
ahányan mára 
megmaradtak, de 
hát nem minden-
ki volt kitartó, és az 
is lehet, hogy a le-
morzsolódott tár-
sak talán nem ta-
lálták meg az igazi 
örömforrást a táncban, ezért inkább más 
elfoglaltságot kerestek maguknak. 
 – Még kicsi vol tam, mindössze négy-
éves, amikor anyu először vitt táncórá-
ra – meséli Kosztyu Kinga. – Eleinte nem 
is szerettem, mert olyan egyedül éreztem 

magamat, és egy kicsit féltem is. De most 
már örülök, hogy anyu akkor erélyes volt 
és nem hagyta, hogy abbahagyjam, mert 
nagyszerű sikereket értünk el, és erre na-
gyon büszke vagyok. 
 – A Mirabell előtt már volt Üllőn egy 
táncklub – tudom meg Tóth Zsófiától. – Én 
is ott kezdtem ötévesen. Akkor még több 
tanárunk is volt, de a vezetőnk már akkor 
Rita néni volt. Engem is anya íratott be fi-
atalon, ő is szeretett volna táncot tanulni, 
de neki akkor még nem adatott meg ez a 
lehetőség. A kezdeti nehézségek hamar 
elmúltak, gyorsan összerázódott a csapat 
és én is nagyon megkedveltem a táncot. 
 A lányok 14-15 évesek, tehát 10 év kitar-
tó munkája kellett ahhoz, hogy most felér-
jenek Európa csúcsára. A kitartás mellett 
persze más „alapanyagok” is kellenek a si-
ker eléréséhez. Mondjuk nem árt, ha némi 
elszántsággal is párosul a munka. Buzás 
Brigitta például hónapokon keresztül az-
zal a tudattal kelt fel reggel és feküdt le 
este, hogy meg akarja nyerni a látványtánc 
Eb-t.  
 Az is fontos, hogy a lányok nem az egyé-
ni sikereiket kergetik, hanem megtanultak 
egymásért, a csapatért küzdeni.  Ablonczy 
Virág például azt mesélte, hogy mostaná-
ra igazi barátokká csiszolódtak a lányokkal. 
Nem csak a táncórák jelentik a közös prog-
ramot, utána is szívesen töltik az időt egy-
más társaságában. 
 Kosztyuné Sárközi Hajnalka, a Mirabell 
egyesület egyik vezetője még mindig 
nagy átéléssel mesél a lévai élményekről. 
Különös boldogság járta át, amikor látta, 
ahogy a lányok egymásnak szurkoltak és 
ahogy közösen örültek egymás sikereinek. 
 – Óriási élmény volt látni, ahogy az 
egyik csoport letáncolta a számát, a másik 
két csoport már rohant is hozzájuk, hogy 
megölelhessék egymást. Az eredmény-
hirdetésen is együtt sírtunk és nevettünk, 
ölelkeztünk a nagy öröm közepette. Alig 
hittük el, hogy ilyen jól szerepeltek a lá-
nyok és csak dobogós helyezést érő pro-
dukciókat adtak elő. 
 A Mirabell Táncegyesület és az üllői lá-
nyok tehát révbe értek, de ez koránt sem 
jelenti még a karrier végét. A lányok már 
a jövőt tervezik. Újabb célokat tűztek ma-
guk elé, szeretnének szintet lépni és leg-
közelebb már a csúcskategóriát jelentő „A” 
csoportban küzdenének az aranyéremért. 
Természetesen a magánéletre vonatkozó 
tervek is megvannak, van köztük, aki fod-
rásznak készül és van, aki az idegen nyel-
vek elsajátításában vagy a felsőfokú kép-
zésben látja a saját jövőjét. Jó látni, hogy 
vannak még ilyen fiatalok. Csak így tovább 
lányok, jó úton jártok.

Varga Norbert

A lányok 1415 
évesek, tehát 10 
év kitartó mun
kája kellett ah
hoz, hogy most 

felérjenek Eu
rópa csúcsára.
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Tehetséggondozás, verse
nyeztetés az üllői iskolában
Egy oktatási intézménynek sok feladata kö-
zül az egyik legfontosabb a tehetséges tanu-
lók felismerése, segítése, tehetségük kibon-
takozásához a lehetőségek megteremtése, 
majd felkészítésük és megmérettetésük. 

Ha az intézmény nem ren-
delkezik speciális tehet-
séggondozó tantervvel, 

erre a munkára csak a szakkö-
rök, az előkészítő foglalkozások 
vagy a tanórán kívüli felkészí-
tések adnak lehetőséget, mint 
ahogy a mi iskolánkban is. Egy-
egy jobb képességű osztályban 
eredményes a tanagyag dúsítá-
sa, gazdagítása, a differenciált 
foglalkoztatás, amely több il-
letve elmélyültebb tudást nyújt 
a tanulóknak. Munkájuk, tudá-

suk, kitartásuk szintje, más diá-
kokkal való összehasonlításuk a 
különböző szintű versenyeken 
mutatkozik meg, ezért a ver-
senyeztetés az egyik lehetősé-
ge a jó képességű, tehetséges 

tanulók fejlesztésének. Az üllői 
Árpád Fejedelem Általános Is-
kola diákjai szívesen mérik ösz-
sze tudásukat, készülnek és ver-
senyeznek más iskola diákjaival. 
A 2011–2012-es tanévben ki-
váló eredményeket értünk el. 
Ahová eljutottunk területi, me-
gyei vagy országos versenyre 
mindenünnen előkelő helyezé-
seket hoztunk el. 
 Körzeti versenyeken szerez-
tünk: 1db különdíjat, 2 db 5. he-
lyezést, 5 db  3. helyezést, 1 db  
2. helyezést, 5 db  1. helyezést
 Megyei versenyen szerez-
tünk: 4 db különdíjat, 1 db 6. 
helyezést, 3 db 5. helyezést, 3 
db 4. helyezést, 7 db 3. helye-
zést, 12 db 2. helyezést, 9 db 1. 
helyezést.
 Országos versenyen 2 db 3. 
helyezést szereztünk, köszön-
hetően a kézis lányainknak (fel-
készítőjük Csetneki Klára) és a 
8.z osztályos Hajnal Cintiának, 
aki a Szép Magyar Beszéd or-
szágos fordulóján bronz foko-
zatot kapott (felkészítője Nagy 
Sándorné). A versenyekről szó-
ló részletes beszámolót isko-
lánk honlapján olvashatják 
(www.ulloaltisk.hu).

 Iskolai versenyeink pótol-
ni szerették volna az év elején 
igencsak szerényen hirdetett 
központi támogatású verse-
nyeket. Ezért szerveztünk ta-
nulóinknak természetismereti, 
föld rajz-, helyesírási, sza való- 
és számtalan sport- és rajzver-
senyt. Ezek feladatlapjait a régi 
központi versenyek figyelem-
be vételével a szaktanárok állí-
tották össze.
 Tanulóinknak 771 verseny-
zési helyen volt alkalmuk részt 
venni a második félévben.
 Sok név ismétlődik, amikor a 
helyezetteket soroljuk. Ez mu-
tatja, hogy vannak kiváló képes-

Jónás József
06-30/982-0719

Ennek a hirdetésnek  
a felmutatásával 

10%  
kedvezmény

minden karbantartási  
munkára.

Gázkészülék-javítás,  
karbantartás, szakvélemények kiadása

Ne felejtse el 
készülékeit szezon 

előtt átvizsgáltatni. 

Életet menthet és 
energiát spórolhat!

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
10  000 Ft-tól, vezetés  

2000-2500 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   

Vas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Tölgy, bükk 
gurigában: 2200 Ft/q

Akác gurigában:  2450 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

06-29/320-932
06-20/262-6843

Hirdetés

Felfedezni a rejtett 
tehetségeket majd el
indítani őket a meg
mérettetésen, hátha 
a jó eredmény na
gyobb aktivitásra 
ösztönzi őket. 

ségekkel rendelkező tanulóink, 
akik igénylik, hogy megmutat-
hassák sokoldalú érdeklődésü-
ket és kihasználják a lehetősé-
geiket. Van még dolgunk!
 Felfedezni a rejtett tehetsé-
geket, majd elindítani őket a 
megmérettetésen, hátha a jó 
eredmény nagyobb aktivitásra 
ösztönzi őket. 
 A felkészítő, versenyezte-
tő tanároknak rengeteg plusz 
munkájuk van ezekben az 
eredményekben. Köszönet ne-
kik, hogy szívügyüknek tartják 
a tehetségek gondozását.

Békiné Gulyás Gizella,
tehetséggondozó pedagógus
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Birkózótábor Bajnokság előtt
Az idén ismételten Inárcson ren-
dezték meg az üllői gyerekek 
részére a Vasas birkózótábort.  
A táborban a gyerekek nagy 
örömére biztosított volt a rend-
szeres edzés, játék, szórakozás.
 Kalandparkban, uszodában 
és strandon vehettek részt kö-
zös programokon gyerekek, 
edzők és oktatók. Természete-
sen a délelőtti és délutáni napi 
edzések sem maradtak el, hi-
szen a birkózótábornak ez el-
engedhetetlen feltétele volt. 
 Az üllői Vasas birkózó gye-
rekek az Üllői Hírmondón ke-
resztül fejezik ki köszönetüket 
minden kedves támogatónak, 

amiért sok finomsággal ellát-
ták őket. Külön köszönetüket 
fejezik ki Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszonynak, aki 
személyesen is felkereste az 
Inárcson táborozó gyerekeket. 
 Támogatóink: Kissné Szabó 
Katalin polgármester, Oktatá-
si Közművelődési és Sportbi-
zottság, Fazekas Violetta képvi-
selő, üllői Ropi üzem, Füles Pál 
és Ilyés József, Rézműves Ferenc 
Faragó Imre, Aqua Optima Kft., 
Lolly Kft.
 Köszönjük ez évi segítségü-
ket, támogatásukra jövőre is 
számítunk!

Kovács János edző és a tábor résztvevői

A kupa reggel, a gyere-
kek küzdelmével kez-
dődött. Az Üllői DSE U9 

korosztály két csapata mérkő-
zött meg a hasonló korú gyáli 
és vecsési csapatokkal. Ezután 
az Üllői DSE U7-es korosztály 
két csapata játszott a gyáli Lur-
kók két gárdájával és vecsé-
si ellenfeleivel.  U7 korosztály-
ban egy üllői játékos, Tóth „Tofi” 
Kristóf lett a gólkirály 12 góllal, 
míg az U9 korosztályban 4 gól-
lal a vecsési Berta Marcell volt a 
legeredményesebb góllövő. 
 A legjobb játékosok lettek: 
 U7 – Nagy Balázs, Lőrincz 
Kristóf (Üllő), Molnár Milán (Ve-
csés), Szabó Levente, Szmolka 
Zsolt (Gyál).
 U9 – Tóth Richárd, Bambach 
Ádám (Üllő), Ihász Imre (Vecsés), 
Béres Ádám (Gyál).
 A srácok és lányok a kupa 
végén érmet, ajándékot és nya-
lókát kaptak nagy örömükre. 
 A gyermekek után eljött 
a felnőttek ideje. A kupán az 
újoncok domináltak, a dobo-

gós csapatok mindegyike elő-
ször vett részt a Haver-kupán. 
A mérkőzések végén az FSZ+TP.
RKO (Ferihegy) vihette haza 
az értékes serleget. Hetesek-
kel győztek a főként tanárok-
ból álló ezüstérmes Undergrad 
csapata ellen. A dobogó har-
madik fokára a budapesti No 
Sponzor csapata álhatott. A to-
vábbi sorrend: 4. Roild, 5. K9, 
6. Vegy-S, 7-8. Üllői Apukák II. 
és Cream Cafe, 9. Szupercsa-
pat, 10. Sportbarátok, 11. Her-
cules, 12. Nielsen, 13. SZANOVA, 
14. Páskom, 15. Csepeli Vasököl, 
16. Lurkó (Gyáli Apukák), 17. 
Mentseszter, 18. Üllői Apukák I. 
 A Haver Focikupa gólkirálya 
6 góllal Gálfalvi Levente (FSZ+TP.
RKO) és Erdős Krisztián (Szu-
percsapat) lettek. A legjobb 
mezőnyjátékos Botos Roland 
(FSZ+TP.RKO), míg a legjobb ka-
pus Wohner Sándor (Szupercsa-
pat) volt.

 A Haver-kupát megtisztelte 
az üllői szülők két csapata mel-
lett a gyáli apukákból összeállt 
Lurkó együttes is. Az egymás 

elleni eredményeik alapján a 
gyáli Lurkó csapat nyerte meg 
az I. Apukás Kupát. 
 A kupa ideje alatt rendezett 
hetesrúgó-versenyt a Páskom 
játékosa, Bokros Péter nyerte 
meg.
 Érdekességek a III. Haver Fo-
cikupáról:
 60 gyermek 9 csapatban, 
154 felnőtt játékos pedig 18 
csapatban vett részt a kupán. A 
rendezvényre készített 5,6 mé-
teres molinóra sok gyerek és 
felnőtt játékos kézlenyomata 
került fel.

 Felnőttek között a 153 fér-
figól mellett 1 hölgygólnak is 
örülhettünk, amit a gyáli Lurkó 
csapat tagja, Béres Enikő szerzett. 
 Köszönjük az erőn felüli se-
gítséget és támogatást Dienes 
Andrásnak, Farkas Szabolcsnak 
(SZANOVA apartmanok), Barna 
Tibornak, Tóthné Kostyalik Tíme
ának, Tóth Józsefnek, Kostyalik 
Károlynénak, Botlik Bencének, 
Litsauer Antalnak, Fehér Gábor
nak, Kökény Gábornak, Fenyve
si Szabolcsnak és az Üllői Mecé-
nás Művészeti Klubnak.

Tóth Péter

A tanárokkal felálló második helyezett Undergrad csapataÙ

III. Haver Focikupa 
Egész napos foci fieszta 
volt június 17-én az ül-
lői sportpályán. A ku-
pára Üllőről, Péteriből, 
Vecsésről, Monorról, 
Gyálról és Budapestről 
is érkeztek csapatok.

60 gyermek 9  
csapatban, 154 fel
nőtt játékos pedig  
18 csapatban vett 
részt a kupán.

Elkezdte a felkészülést a 2012–
2013-as bajnoki idényre az Üllő 
FC Cső-Montage. A csapat au-
gusztus 3-án együtt edzett, 
majd barátságos mérkőzést 
játszott Monor futsalcsapatá-
val. A következő ellenfél a fel-
készülésen a Dunakeszi Kini-
zsi lehet, amennyiben sikerül 
megfelelő időpontot találni a 
két együttes számára. 
 Reveland Zoltán a Cső-
Montage kapusa ősztől már 
nem az üllői egyesület háló-
ját őrzi. Reveland elfogadta a 
Colorspectrum Aramis aján-
latát, és a budaörsi gárdához 
igazolt. Viszont újabb üllői já-

tékosokkal gazdagodott a Cső 
nagycsapata, az ifjúsági keret-
ből a felnőttekhez került Gara 
Bence. Dienes András elmond-
ta, hogy a fiatal labdarúgó te-
hetséges, sorsa a saját kezében 
van. Érdekesség, hogy Lan tos 
István Üllőre költözött, vele  is 
nőtt a csapatban az Üllőn élő 
játékosok száma. 
 Az NBI őszi szezonja au-
gusztus 24-én 11 csapattal raj-
tol. Hogy ki lesz a Cső-Montage 
ellenfele az első fordulóban azt 
egyelőre nem tudni, hisz a for-
dulók sorsolása még a napok-
ban zajlik. 

varga
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Hirdetés

Eladó Ingatlana van?
Mi segítünk az eladásban és  
a teljes folyamat lebonyolításában!

Zubor Gáborné Ilona • 06-30/512-8280

Egyetlen megbízással 
bekerülhet több száz 
ingatlaniroda kínálatába!
Hívjon, segítek!

Sulicsekk beváltása.
Sok minden kis helyen,

hogy ne utazzon feleslegesen!
Szakszerű segítség a vásárlásban.

Akciós tanszervásár!
•  Iskolaszerek, füzetek, 

összekészített füzetcsomagok,
•  öntapadó tankönyv- 

és füzetborítók,
•   kötelező és ajánlott  

iskolai olvasmányok.

2225 Üllő, Pesti út 41.
Tel./fax: 06-29-321-130 
gabikonyv@gmail.com
gabikonyv.gportal.hu

és NyomtatványboltGABI KÖNYV

Fodrászat: Szalonunk L’ORÉAL referencia szalon.
•  Személyre szabott és egyéni szolgáltatásokkal várjuk 

a szépülni vágyókat. 
•  Ápoló hajfestékek (INOA, LUO 3D, MAJIREL stb.).
•  Fejbőr- és hajkezelések. Alkalmi kontyok és frizurák.
•  Hajhosszabbítás.
Kozmetika: Arc-, hátkezelések Ilcsi natur termékekkel, 
UV-mentes barnítás.
•  Kényeztető arc-, dekoltázsmasszázs, lávakövekkel is.
•  Arcvasalás, liftingelés, ultrahang, iontoforézis.
•  Fülbelövés.
•  Smink: alkalmi, esküvői, szalagavatóra (min. 3 fős 

csoportnak is), portfolió fotózásra.
Pedikűr, manikűr, műköröm a szépülni vágyóknak 
Gyógypedikűr:  
•  Cukorbeteg, érszűkületes lábak. 
•  Tyúkszem, gombás körmök kezelése.
•  Gyógyító, vagy esztétikai körömprotézis készítése.
•  Benőtt köröm kiemelése, szabályozása SPANGE-val.
•  Talpmasszázs. Külön szobában, teljes diszkrécióval.

Harmónia 
        Szépségszalon

www.szepsegszalonvecses.hu

H
Bejelentkezés: Vecsés, Fő u. 32.    Tel.: 351-319

Fodrászat:
Abonyi Antalné Erzsi mesterfodrász: 06-30/685-5808

Déri Anna fodrász: 06-20/423-5978

Kozmetika: Abonyi Bettina: 06-20/535-3530

Pedikűr: Szőkéné Herczeg Veronika: 06-30/842-0424

Néhány éve jött az ötlet, hogy Üllő tele-
pülésen, nevünkhöz méltóan, hang-
súlyt kellene adni ennek a napnak. El-

indult hát a kezdeményezés, melynek során 
létrejött az Üllő Vezér Nap elnevezésű ren-
dezvény. Közben megalakult az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület, mely idén szer-
vezése alá vette a településünk névadójáról 
megemlékező napot. 
 Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 
maroknyi csapat, 13 alapító taggal. Ahogy 
megkaptuk a hivatalos pecsétet, elkezdtük 
szervezni a rendezvényt, minden izgalmával, 
szépségével és buktatójával. Ideális helyszínt 
találtunk a víztorony alatti területen, ahol a 
rekkenő hőségben és tűző napsütésben is 
hűs árnyékot kaptunk. Olyan rendezvényt 
képzeltünk el, ahol a hagyományőrzés tár-
házából felvonultattuk a lehetőségek szabta 
keretek között meglévő ötleteinket. Péntek 

délután került sor az ünnepélyes megemlé-
kezésre a hősök emlékművénél, ezután Ma
tek Kamil előadását hallgathattuk meg. 
 A szombat délelőtt a gyermekeké volt, 
ahol a csévharaszti CSÉFE egyesület segített 
a gyermekfoglalkoztatóban origami, agya-
gozás, gyöngyfűzés, és számos egyéb le-
hetőség formájában. Rendelkezésre álltak 
az egyesületünk által készített fa játékok is, 
amikkel most először játszhattak a gyerekek. 
Közben az íjászatot is kipróbálhatták.  
 Délután került sor az íjászversenyre, ahol 
szép számú jelentkező akadt, felnőttek és 
gyerekek, nők és férfiak egyaránt. Két órától 
egymást követték a „fellépők”, akik történel-
mi és népi hagyományainkból adtak ízelítőt. 
Egyik legszebb hagyományunk a néptánc, 
amit csévharaszti, péteri és üllői táncosok 
mutattak be. Megismerkedhettünk a szak-
rális körtánccal is. Kispestről baranta bemu-

tatót tekinthettünk meg, Csengődi Csaba ka-
rikás ostor tudását csodálhattuk és a Vatya 
Népe Egyesület Újlengyelből fantasztikus 
bemutatót tartott harcászatból, korabeli 
fegyverekből, öltözékekből. 
 Közben előadást hallgathattunk a ro-
vásírásról és a XXI. századi egészséges élet-
módról. Estefelé Vitéz Kiss Zsolt és partner-
nője énekét hallgathattuk, majd következett 
a várva várt MagyaRock banda. A tehetsé-
ges újlengyeli csapat a rockzenét ötvözi ma-
gyaros érzelmekkel. Akinek még ez sem volt 
elég a retrodiscoban „pihenhette” ki a nap 
fáradalmait.  Az egész nap szolgálatot telje-
sítők és fellépők, közreműködők finom le-
csót és paprikás krumplit kóstolhattak. Né-
hány órát működött a gyógyító sátor, ahol 
Móricz Tünde hozzáértő kezei alatt élvezhet-
ték a masszázst a vállalkozók. Sajtosné Öllei 
Andrea nagyszerű festményeit tekinthették 
meg a nagy sátorban az arra járók, ahol Bog
nár István, Öcsi bácsi fafaragása is látható volt.
 Köszönet Üllő Város Önkormányzatának, 
a polgármester asszonynak, alpolgármester 
úrnak és a képviselő uraknak, akik az anya-
gi forrásokat biztosították és megtiszteltek 
minket az ünnepségen, a megnyitón és a 
nap folyamán a különböző eseményeken. 
 Köszönet támogatóinknak: Daru Aqua 
Kft., Fetti Kft., Retro Pékség, Vad Gábor, Gabi 
könyvesbolt, ENNSZ.

ÜVHE nevében, Ország László elnök 

IV. Üllő Vezér Nap
Településünk nem akármilyen nevet visel. Üllő, Árpád vezér fia volt, 
aki a pozsonyi csatában lelte halálát. Minden év július 4-én emléke-
zünk meg erről a dicsőséges csatáról, mely a kora középkor egyik leg-
jelentősebb ütközete volt. A csata az egyesült nyugat-európai sere-
gek megsemmisítő vereségével zárult, a magyar törzsszövetség pedig 
dicsőséges győzelmet aratott a két és félszeres túlerővel szemben. 
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Apróhirdetés
Monor főutcáján, a központtól 500 m-re, forgalmas 
helyen egy 70 és egy 50 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: 06-30/9340-217. 

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, fürdőszoba 
felújítás nonstop. Tel.: 06-20/454-8252 

Csontmester (csontkovács) gyógymasszőr! Hívjon, 
hogy ne fájjon! Kezelések már 1000 Ft-tól, háznál is. 
Tel.: 06-30/952-4875 Cím: 2225 Üllő, Ecseri út 3.  

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 1.4 benzines, 4 
ajtós. Szervokormány, légzsák, vonóhorog, 124 000 
km. Kitűnő állapot,  olcsó fenntarthatóság,  kedvező 
fogyasztás. Ára: 650 000 Ft. Tel.: 06-20/5-934-534.

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/320-035
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033
Szent Benedek 
Gyógy szertár: 
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
E-STAR Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ Dél-
pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

Iskolák
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax:27/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, 
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059
4. sz. (Templom tér 

2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde:  
29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
és Nevelési  
Tanácsadó: 29/320-023,  
29/321-354 
Vargha Gyula  
Városi Könyvtár: 

29/320-102
Postahivatal: 
29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/320-038
Református 
lelkészi hivatal: 
29/321-340
Evangélikus  
lelkészi hivatal: 
29/350-371

Adj esélyt, adományozz nyelveket!

Sapkamustra Gyálon

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett édesapám, nagy-
papánk és dédink, Zubor József te-
metésén részt vettek. Sírjára koszorút, 
virágot hoztak és utolsó útjára elkísér-
ték. Köszönjük a szép búcsúztatást Tün-
dinek és a kft. dolgozóinak.

Köszönettel a gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani azok-
nak, akik drága szerettünk, Kézér Mó-
nika temetésén részt vettek és utolsó 
útjára elkísérték.    

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapám és 
nagyapánk Temesi Béla temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot hoz-
tak és utolsó útjára elkísérték. Köszön-
jük az Alfa W.I.C. 95 Kft. lelkiismeretes 
munkáját.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Azok előtt, akik beszélnek idegen nyelve-
ket, eltűnnek a határok. Most a Te kezed-
ben van a kulcs, hogy kitárd a kaput a vi-
lágra!
 Segíts te is, használt nyelvkönyvekkel, 
szótárakkal, idegen nyelven íródott regé-
nyekkel, mesekönyvekkel, felajánlásokkal!
 Nézz az íróasztal mélyére, kutasd át a 
padlást, a pincét és szeptemberig add le 
feleslegessé vált nyelvkönyveidet a kije-

Június 29. és július 5. között Gyálon nyitot-
ta meg kapuit az első baseballsapka-kiállí-
tás. Az Arany János Közösségi Házban kiál-
lított kollekció Békés István – aki mellesleg 
az üllői polgármesteri hivatal munkatársa 

– kitartó gyűjtögető munkájának eredmé-
nye. A kiállított 475 darab napellenzős fej-
fedőt gondosan, kategóriánként csopor-
tosítva tekinthették meg az érdeklődők. 
A sapkákat nézegetve már-már az jutott 
az eszünkbe, hogy amit a gyűjteményben 

nem látunk, az való-
jában nem is létezik. 
Országok, városok, 
környezet és termé-
szet, bankok, üzlet-
hálózatok, sport, di-
vat, autók, média és 
sorolhatnánk még, 
hogy milyen kate-
góriák sapkái tűntek 
fel a kiállításon.
  – Négy éve, kezd-
tem gyűjteni a sap-
kákat – mesélte Bé-
kés István. – Az itt 
látott darabokon kí-

vül még otthon is maradt néhány. Ez az első 
kiál lításom, számomra is érdekes élmény ilyen 
formában viszontlátni a gyűjteményemet. 
 István, elmondása szerint bármerre jár-
kel az országban vagy a világon, mindig 
néhány új szerzeménnyel tér haza. A gyűj-
tőnek négy gyermeke van, akik gyakrab-
ban utaznak, járják a világot. Utazásaikról 
nem is kér más ajándékot, csak egy-egy 
baseballsapkát. 

varga

lölt gyűjtőpontokon, hogy más is tanul-
hasson belőle. A könyveket rászoruló isko-
lák és hátrányos helyzetben lévő gyerekek 
között osztjuk szét.
 Mert az esély mindenkinek jár!
 Akinek használaton kívüli nyelvkönyvei, 
szótárai, vannak, azokat az Üllő Város Pol-
gármesteri Hivatal 3. szobájában Németh 
Eleknének átadhatja augusztus 31-ig.

Magyar Vöröskereszt
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Május utolsó szombatján gye-
rekzsivajtól volt hangos a 
Gyöngyvirág Tagóvoda udvara. 
Az óvónénik  a szülőkkel karölt-
ve úgy gondolták, hogy az óvo-
da nagy udvarának adottságait 
kihasználva másodszor is meg-
rendezik a Gyöngyvirágos Csa-
ládi Gyereknapot. 
 A nap első ese-
ményeként az óvo-
da Pillangó csoport-
ja adta elő a Só című 
magyar népmesét. 
Pamuk Márton és 
csapata jóvoltából a 
gyermekeknek ma-
radandó élményt 
nyújtott az ugrálóvár, a moto-
rozás és az arcfestés. Lehetett 
kukoricát morzsolni, diót törni, 
Czékmási Kata és Csaba jóvoltá-
ból ostorral csattogtatni. 
 A kézműves-foglalkozáson az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub 
tagjai segítettek a fantázia és a 
kézügyesség fejlesztésében. Az 

Gyöngyvirágos  
Családi Gyereknap 

üllői önkéntes tűzoltóknak kö-
szönhetően igazi poroltóval és 
fecskendővel lehetett tüzet olta-
ni. A gyerekek horgászhattak és 
gyermeknapi emlékként vásárfi-
át is vehettek. A Fornetti cég lu-
fijai is nagy örömet okoztak a 
gyerekeknek. A rendezvény ide-

je alatt senki nem 
maradt étlen-szom-
jan, köszönet ezért 
óvodás gyermeke-
ink szüleinek. Ez-
úton köszönjük meg 
Boda Béla szikvi-
zes és a Lolly Cukor-
üzem segítségét is. A 
rendezvény hango-

sítását a Reflex Kft. és Jónás Csaba 
biztosította. Segítőink végig áll-
ták a sarat, áldozatos munkájukat 
nagyon köszönjük! Úgy gondol-
juk maradandó élmény volt ez a 
nap kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt! Jövőre újra megpróbáljuk! 

Tóthné Kostyalik Tímea , SZMK elnök 
Gyöngyvirág Tagóvoda

Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
Tel.: 06-70/325-6247 • Raktár címe: Üllő.

akció!

Kinga sarokszett  
223,5 x 203,5 
135  000 Ft

Helsinki gardrób 2 m
69  900 Ft

Trixi ülőgarnitúra 
139  000 Ft

München III-as tálaló
95  000 Ft 

Monaco franciaágy 
160 x 200 

64  600 Ft

München étkező 
109  000 Ft

Hirdetés

KASZA TIBI
Szeptember 7. (péntek) 20.00
Énekes, zeneszerzô, 
producer és fotómûvész
5 platina és 7 aranylemez
2001: az év felfedezettje
2002, 2003: az év albuma
2003: az év zeneszerzôje
2005, 2008: az év legját-
szottabb rádióslágere

KISS Forever Band
Szeptember 7. (péntek) 21.00
Európa legjobb KISS emlékzenekara
3 nagysikerû album
Több mint 800 koncert
Fellépések 25 országban
2005: a zenekar elsô angol 

turnéja
2006: koncert Moszkvában, 

2 évvel a KISS elôtt

TÓTH GABI
Szeptember 8. (szombat) 20.30
2005: Megasztár 2 – legjobb 

nôi elôadó
2009: Legcoolabb elôadó
2010: Az év magyar nôi 

elôadója
2011: Az év énekesnôje
2012: Legjobb nôi elôadó
2012: Az év legjobb énekese

DOMBÓVÁRI ISTVÁN
Szeptember 8. (szombat) 18.00
2005: Bemutatkozás az Esti 
showder-ben
2006: Humorfesztivál
2006-tól: A Dumaszínház tagja
2008-tól: Showder Klub fellépések
MR1 Kossuth Rádió Kabaréklub – 
rendszeres szereplések

PÉNTEKEN: iskolások mûsora; karaoke; diszkó 23 órától
SZOMBATON: környezô települések fellépôinek mûsorai; 
Trabant 601 találkozó; „Ilyenek voltunk” fotókiállítás; fôzôverseny;
mûvészeti kiállítás; Pintácsi Viki gyermekmûsora; motorozás 
Dudás Péter EB bajnokkal; kutyás agility; mentôkutyás bemutató;
kisállat börze; gyermekvasút; íjászat; játszóház; ugrálóvár;
arcfestés; véradás; Michael Jackson emlékshow; utcabál hajnalig
VASÁRNAP: ökumenikus Istentisztelet; állampolgársági eskütételek;
Farkas László emléktorna; orgonakoncert

A részletes programot keresd augusztus közepétôl a www.nyaregyhaza.hu
vagy a www.facebook.com/nyaregyhaza oldalon.

Segítőink végig 
állták a sarat, 

áldozatos mun
kájukat nagyon 

köszönjük!
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WWW.MARKETCENTRAL.HU

Óriási
nyitás
Jysk

2012. augusztus 16-án

A nyitó akciónk időtartama 2012. 08. 16–22.

A park idén ünnepli fennállásának 5. 
évfordulóját. Többek között ennek is 
köszönhető, hogy hétről hétre újabb 

és újabb meglepetésekkel, akciókkal és a vá-
sárlókörnyezet megújításával kedveskedik a 
tulajdonos a vásárlóknak. 
 Legutóbb a Market Central Fő tere öltö-
zött új ruhába. A vásárlók kényelmét szolgá-
ló átalakítás során megújult a tér szökőkút-
ja, köré pedig hűsítő árnyékot adó, egyedi 
kialakítású napernyőt helyeztek el. A tér új 
burkolatot kapott, talpunk alatt a puha sző-

nyeget idéző pázsit a szökőkút vízcsobogá-
sával kiegészülve teszi még teljesebbé a ter-
mészetes környezetet idéző élményt.  
 – A Fő tér megújításával az volt a célunk, 
hogy a parkba érkezők nyugodtabb, ba-
rátságosabb környezetben pihenhessenek 
a vásárlások között – meséli Temesi Katalin 
center menedzser. – Az új kialakítású tér a 
szomszédságában található éttermekkel 
együtt kiváló lehetőséget nyújt egy finom 
ebéd vagy egy zamatos kávé elfogyasztásá-
ra, de a helyszín remek választás baráti talál-
kozókhoz is. A gyermekkel érkezők is öröm-
mel használják a megújult parkot. Amíg a 
család egyik tagja ügyeket intéz, addig a 
gyerekek biztonságban játszanak a puha 
pázsiton.
 – A Market Central megújítása ezzel 
korántsem ért véget – jegyzi meg Teme-
si Katalin. – A park idén októberben ün-
nepli 5. születésnapját, addig még számos 
meglepetést tartogatunk vásárlóinknak.  
A Fő tér átadását összekapcsoltuk az immár 
hagyományos Szent Iván-éji vásárlási akció-
val. A passzázson kisvasút vitte körbe a ren-
dezvényre kilátogató vendégeket. A nagy si-

kerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy 
a kisvasút a nyári szezon végéig gyakrabban 
fog közlekedni hétvégente. Nem fejeződ-
tek be a környezet megújítását célzó mun-
kálatok sem. A feliratokat egységesebbé, a 
szemnek tetszetősebbé varázsoljuk és átala-
kítjuk a parkoló forgalmi rendjét, hogy vá-
sárlóink még könnyebben tudjanak a parko-
lón belül az egyes üzletekhez elautózni.
 A család és vásárlóbarát környezet kiala-
kítása mellett érdemes szót ejteni a Market 
Central új üzleteiről is. Ugyan a legtöbb bér-
lő a nyitás óta jelen van a centerben, de a fo-
lyamatos érdeklődésnek köszönhetően egy 
helyiség megüresedése esetén sem kell so-
kat várni, mire egy új üzlet megnyitja kapuit. 
 – Augusztus 16-án „az otthon felsze re-
lés éhez mindent” árusító Jysk nyitja meg új 
üzletét a Market Cent ral ban. A vecsési lesz 
a dán vállalat 68. üzlete az országban, a vi-
lágon pedig szeptemberben nyitják meg a 
2000. üzletüket. A Jysk a Müller szomszéd-
ságában, az 1-es üzlethelyiségben várja a 
vásárlókat, ahol az ágyneműk, matracok és 
különböző lakáskiegészítő tárgyak gazdag 
kínálatából válogathatnak majd. Ezután is 
érdemes figyelemmel kísérni a center életét, 
ugyanis szeptemberben egy ismert és nép-
szerű, nagy alapterületű divatáruüzlet is nyí-
lik a parkban, valamint további tárgyalások 
is folyamatban vannak, amelyek újabb ked-
velt márkákkal színesítik majd a kínálatot 

– hangsúlyozta a vezető. – Ugyan nem új-
donság már, mégis érdekességképpen sze-
retném megemlíteni az Energofisht, amely a 
környék legnagyobb horgászati szakáruhá-
za. Különleges szolgáltatásként automatá-
kat is elhelyeztek a parkolóban, melyekből 
akár korahajnalban is lehet csalit vásárolni, 
ha épp nincs mit a horogra akasztani. 
 Érdemes tehát benézni, hiszen nyár vé-
gén is kellemes légkör, új üzletek és megany-
nyi akció várja a vásárlókat a megújuló Mar-
ket Centralban.
 Kellemes vásárlást kívánunk!

(x)

Valami mindig kell…
…csendül fel a szlogen a vecsési Market Central hangosbemondójából.  
A Vecsés–Budapest határvonalán húzódó 44 ezer négyzetméteres be-
vásárlóközpontban 45 üzlet várja bőséges árukínálatával a vásárlókat. 
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Szépkorúak köszöntése
Ismét abban a megtisztelő feladat-
ban részesültünk, hogy szépkorú 
üllőieket köszönthettünk.

Házunk táján

Július 13-án töltötte be 90. életévét Vida 
Tiborné (leánykori nevén Balogh Julianna), 
aki Nagyréven született. Ebből az alka-

lomból a város nevében Kissné Szabó Katalin 
polgármester és Fehér Imre alpolgármester 
köszöntötte Julika nénit családja körében. 

 Az ünnepelt elmesélte, hogy férjével 
nagy szeretetben 2 gyermeket neveltek. Ne-
kik köszönhetően van most 4 unokájuk és 2 
dédunokájuk. Férje, akit nem régen veszített 
el, híres versenykerékpáros, majd kerékpá-
ros edző volt. Pályafutásának emlékeit, a ké-
peket és fényképeket a családi album őrzi. 
 Gyermekei közül fia a szomszéd ut-
cában él, lánya nem lakik Üllőn, de mi-
vel nyugdíjasok mindketten sokat tudnak 
foglalkozni édesanyjukkal, aki jó egész-
ségnek örvend, bár mozgásában korláto-
zott, szellemileg azonban teljesen friss.
 Július 19-én töltötte be 90. életévét az 
üllői születésű Eszéki József. Józsi bácsi ko-
rábban gázszerelőként dolgozott, egész-
ségi állapota néhány éve nagyon meg-
romlott ezért állandó gondozásra szorul. 
Nagyon örült, hogy polgármester asszo-
nyunk meglátogatta és a város nevében jó 
kívánságaival köszöntötte.
 Józsi bácsi élete nagyon viszontagsá-
gos volt, orosz hadifogságot élt túl, ké-
sőbb az élete során nagyon sok megaláz-
tatás érte, amiket sikeresen átvészelt. Két 
fia és két unokája született. A két fiú közül 

Sándor lakik a szomszédságában. Az ő fe-
lesége gondozza nap mint nap. 
 Mindkét ünnepelt szépkorú részére az 
önkormányzat és a város valamennyi lakó-
ja nevében jó egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk. 

Üllő Város ÖnkormányzataÙ Vida Tiborné

Ù Eszéki József

Budapesttől 20 km-re Üllőn, a 
jelenleg megújuló városköz-
pontban 167,5 m2 alapterületű, 
újonnan létesülő helyiség 2013. 
év második felétől bérbeadó 
melegkonyhás étteremként tör-
ténő üzemeltetésre! Az étterem 
40-50 fő befogadására alkalmas. 
 Az étterem üresen kerül bér-
beadásra, azonban az önkor-
mányzat 11 millió forintot fordít 
a helyiségek konyhatechnoló-
giai-, és berendezési tárgyainak 
beszerzésére. Fenti célokra ezen 
összegen felül befektetett ösz-
szeg nagysága megegyezés tár-
gyát képezi, amelyet a bérlő bér-
beszámítás útján érvényesíthet.
 Az étterem uniós forrásból 
létesül, és fontos szempont a 
vállalt funkciók jó színvonalon 
történő biztosítása. Ezért az ön-

Pályázati hirdetmény  
étterem üzemeltetésre

A katolikus temetőt  
fenntartó plébánia felhívása

kormányzat olyan üzemeltetőt 
kíván előnyben részesíteni, aki 
szolgáltatása során minél széle-
sebb rétegek igényét képes ki-
elégíteni. (Péksütemény-, újság-, 
lottóárusítás, internet-sarok, ét-
termi funkció és hozzá kapcsoló-
dó programok: borhetek, akciók, 
előre meghirdetett zenés estek.)
 Az étterem a házasságkötő 
teremmel szemben helyezkedik 
el, így különösen alkalmas ren-
dezvények lebonyolítására. 
 A jelentkezők részére biztosít-
juk az étterem konyhatechnoló-
giai műleírását, valamint az uniós 
pályázatban az éttermi funkciók-
ra vállalt kötelezettségek leírását. 
(Kihasználtsági terv.)
 Érdeklődni: Kissné Szabó Ka
talin polgármesternél lehet a 06
29/320021 telefonszámon.

Az Ócsai úti római katolikus te-
metőben részben a korábbi el-
hanyagoltság, részben az elmúlt 
időszak esőzései következtében 

több síremlék megdőlt, s ezért 
balesetveszélyessé vált. Tiszte-
lettel kérjük a tulajdonosokat, 
hogy mielőbb szíveskedjenek 

ezt a problémát or-
vosolni, el lenkező 
esetben a teme-
tő fenntartója a ve-
szély elhárítása ér-
dekében megkezdi 
a kérdéses síremlé-
kek problémás ré-
szének bontását.
  Előre is köszön-
ve az érintett hoz-
zátartozók figyel-
mességét, ebben és 
minden egyéb kér-
désben továbbra is 
készséggel állunk 
szolgálatukra.

Kovács Kornél, plébánosÙ Nem szép látvány és balesetveszélyes is
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TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Gyömrőn és Monoron 

2012. szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:

Alapfokú képzések
Irodai asszisztens

Irodai feladatok ellátására készít 
fel. (Számítógépes ismeretek, 
gépírás…)    Gyömrő, Monor

Számítógépszerelő és 
-karbantartó 

Gyömrő

Középfokú képzés
Informatikai

rendszergazda 
Jól használható hálózati és hardve-
res ismeretek.    Gyömrő, Monor

Ügyintéző 
titkár

Gyömrő, Monor

Alapfok: 10. évfolyam illetve 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése.  
Közép és felsőfok: érettségi megléte. 

Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 06-70/60-52--700-as telefonszámon 
a hét minden napján, Gyömrőn személyesen július 16-án (hétfőn) 15-18 óra 

között, augusztus 21-én (kedden) és 27-én (hétfőn) 15-18 óra, szeptember 01-én 
(szombaton) 09-12 óra között a képzés helyszínén: Gyömrő, Szabadság tér 2/b.   

Monoron személyesen augusztus 24-én és 31-én (pénteken) 15-18 óra között 
Monor, Kossuth L u. 98.

Szükséges feltételek:

Képzéseink 2 évesekMottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Esti tagozat:

Felsőfokú képzés
Pénzügyi szakügyintéző

Széles elhelyezkedési lehetőség.  
Célunk olyan szakemberek képzé-
se, akik jártasak lesznek a pénz- és 
hitelgazdálkodási folyamatok sza-
bályozásában, pénzügyi döntések 
előkészítésében.  
Gyömrő, Monor

 Általános rendszergazda
A szakmáról legmagasabb szinten, 

Gyömrő

Web-programozó 
Gyömrő

Nappali tagozat:

Pénzügyi szakügyintéző
Monor

Elég jelentkező esetén gyömrői iskolánk nappali tagozatán  
általános rendszergazda és webprogramozói képzést indítunk. 

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok „B”, „A”, 
„A korl.”, „A1”, „M”
kategóriákban
Folyamatosan induló tanfolyamok.

Nyilvántartási szám:13-0519-05



Akciós árak augusztus 13-tól szeptember 1-jéig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

990,-Sertés-
dagadó

Ft/kg

899,-

Juhbeles
virsli

Ft/kg

990,-

Bőrös 
császár

Ft/kg

680,-

Pangasius
halfilé gyf.

Ft/kg

850,- Libafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-

Libaszív
gyf.

Ft/kg

399,-Kolozsvári
szalonna

Ft/kg

1290,-

Sertés-
tepertő

Ft/kg

1150,-

Kacsa- és 
libaháj gyf.

Ft/kg

500,- Sertés-
comb

Ft/kg

950,-

Hasa-  
és toka-

szalonna Ft/kg

399,-Csirkemell-
filé

Ft/kg

1250,-Csirke

Ft/kg

619,-

Pulyka-
szárny 

Ft/kg

399,-Pulyka-
medalion

Ft/kg

850,-



  www.obelix.hu

a motorkerékpártól az autóbuszig 
folyamatosan, délelőtt, délután, 
távoktatásban igény szerint.

Oktatás minden járműkategóriában 

Gépjárművezetői (GKI), Gépkezelői, Taxivezetői, Vállalkozói, ADR-szaktanfolyamok
Tel./Fax: +36-29/341-108  •  E-mail: obelixjogsi@gmail.com

Iskolavezető: Laduver Hilda • Tel.: +36-20/935-5098  • E-mail: hilda.obelix@gmail.com

Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth L. u. 22.
Bejelentkezés: 06-29/323-093

Tevékenységeink röviden:

 OEP-finanszírozott gyermek és ifjúsági fogászat
 Felnőtt magánrendelés
 Homokfúvás
 Minden típusú fogpótlás, konzerválás
 Szájsebészeti és fogszabályozási konzultáció
 Ultrahangos fogkő-eltávolítás és dentálhigiénia
 Plazmalámpás fogfehérítés


