
Üllő város önkormányzatának lapja • 2013. augusztus • XXIII. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Megújult utak

A képviselő-testület számos 
utat és járdát újított fel, így  
lassan elmondhatjuk, hogy 
Üllőn minden utca szilárd 

burkolattal rendelkezik. 
Az útprogramnak köszön-

hetően legutóbb számos 
problémás útszakasz terve 
készült el. Többek között a 

Petőfi utca Pesti úti lehajtója 
is megújul a közeljövőben. 

Részletek a 3. oldalon

  

Idén a megújult városköz-
pontban kerül megrendezés-
re Üllő augusztus 20-i rendez-
vénye. 
 A számos színes program 
között kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálhatják a szá-
mukra leginkább kedveset az 
üllői nemzeti ünnepen. 
Természetesen idén sem ma-
radhat el a tűzijáték. 

Részletek a 2. oldalon.  

Felhívás föld
használóknak

Könnyű Üllőn 
biciklisnek lenni?

Előzzük meg 
az erdőtüzet!

Kulturális 
élményekkel 
gazdagodtak

Az ivóvízről

Vizespalackok, 
cukorkák, 

villámkérdések

Ha nincs pénz, 
nincs foci 
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„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap 
autóval közlekedik?

Bármikor érheti baleset!

Sose feledje: bármilyen 
jól vezet, mások hibája 
miatt is megtörténhet a 
tragédia!

Megér Önnek  
napi 100 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
több milliós baleset- 
biztosítással???

Nyitva: 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

Hirdetés

A képviselő-testület továbbra is nagy figyelmet fordít az utak 
állapotára, ezért a karbantartáson kívül az utak felújításá-
nak költségei is szerepelnek a 2013. évi költségvetésben.

Megújult utak, járdák

Elkészültek a Hajcsár utca, a Pávay Vaj-
na utca, a Csillag utca és a Petőfi ut-
cai lehajtó felújításának tervei, me-

lyet a legkedvezőbb árajánlatot adó SKS 
terv Mérnökiroda Kft. készített. A kivitele-
zés részben az idén, részben pedig a jövő 
évben valósul meg a következő ütemezé-
sek szerint.
 A Petőfi utca környékén lakóknak és az 
utcán átutazóknak régi vágya, hogy a főúti 
csomópont biztonságosabb, kevésbé bal-
esetveszélyes legyen, ezért az éles szög-
ben lévő útcsatlakozás ki lesz szélesítve, 
aminek köszönhetően a főútra történő ki-, 
illetve a Petőfi utcára történő bekanyaro-
dás biztonságosabb lesz.
 A Hajcsár utca külső szakaszának építé-
se során mintegy 110 m3 mart aszfalt kerül 

bedolgozásra kétrétegű felüle ti bevonat 
készítésével, továbbá 10 cm vastagság-
ban, 440 méter hosszúságú nemesített 
padka építésére is sor kerül. A munkálato-
kat mindkét esetben a legjobb árajánlatot 
adó helyi ÉP-Gép Kft. végzi, és várhatóan 
szeptember közepéig be is fejezi. A munká-
latok értéke bruttó 8 millió forint felett van, 
amely a Petőfi utca esetében tartalmazza a 
közműkiváltásokat, a gépi aszfaltozást, és a 
főúton elvégzendő módosításokat is.

Csillag utca és Pávay Vajna utca 
 
A városközpontban a Kis hableány üzlet 
előtt lévő közúti csomópont tehermente-
sítése érdekében szükségessé vált a Csillag 
utca áttervezése is. Az átalakítások miatt a 

forgalom egy része itt kanyarodik a Kos-
suth Lajos utca irányába. A tervek szerint 
kiszélesítésre kerülnek az úttest és a csatla-
kozó csomópontok, továbbá parkolási le-
hetőség is lesz a személyautók részére.
 A Pávay Vajna utca Dózsa György utca és 
Pesti út közötti útszakasza rendkívül rossz 
állapotban van, ezért szükségessé vált an-
nak felújítása is. A tervezés hamarosan be-
fejeződik, mely szerint az úttestszélesítésre 
és új felületi bevonat készítésre is sor kerül.
 A tervezési költség mintegy bruttó 2 
millió forint. Az utcák kivitelezése a 2014-
es évben várható.
 A vasútállomástól kiépített gyalogos 
járda Maglódi út előtti szakasza hiányzott. 
A VKB döntése alapján a hiányzó rész is 
megépült, így az állomástól az Akácfa ut-
cáig folyamatos, 3 járdalap szélességű jár-
dán közlekedhetnek a vonattal utazó üllői 
lakosok. A közel 30 fm-es szakasz költsége 
bruttó 200 ezer Ft volt.

Kiss Tibor, VKB elnök

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
és a földhasználati nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) korm. 
rendelet változása következtében vala-
mennyi ingatlanügyi hatóságnál (további-

Felhívás föld használók 
számára

akban járási földhivatalnál) regisztrált föld-
használó köteles bejelenteni:
 a) magánszemély földhasználó eseté-
ben a személyi azonosítóját (személyi szá-
mát) és az állampolgárságát,

 b) gazdálkodó szervezet földhasználó 
esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
 Ez alapján 2013. szeptember 30-ig az il-
letékes járási földhivatalhoz be kell nyújta-
ni a 2013. január 1-ét megelőzően már re-
gisztrált földhasználóknak a fenti adatokat 
tartalmazó földhasználati azonosító adat-
közlési adatlapot. 
 A földhasználati azonosító adatközlé-
si adatlap beszerezhető a földhivataloknál, 
vagy letölthető a www.földhivatal.hu hon-
lapról.
 A bejelentést határidőben elmulasztó 
földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, 
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtha-
tó köztartozás minimális összegénél.

Pest Megyei Kormányhivatal
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Ugyanúgy, mint 
környék szerte szinte 
minden település, Üllő is 
a kerékpárosok városa. 

Könnyű Üllőn 
biciklisnek lenni?

Autóból ugyan többet 
látni, mint bicikliből, ez 
azonban csak a 4-es út 

gépkocsiforgalma miatt van 
így. Akinek a városon belül 
akad elintéznivalója, többnyi-
re kétkerekűre száll, azzal a leg-
egyszerűbb uralni a gyalog-
szerrel lassabban legyőzhető 
távolságot.
 Hogy biciklisnek lenni még-
sem olyan könnyű, mint hinné 
az ember, azon a Templom tér 
sarkán lévő üzlet előtt kezdtünk 
el tépelődni. A bolt falán lévő 
tábla felirata ugyanis arra kérte 
a kedves vevőket, hogy legye-
nek szívesek a falhoz támasz-
tani a kerékpárjukat. A krétával 
írt betűket azonban valaki átja-
vította, s az üzenet immár úgy 
szólt, hogy a bicikliket a fához 
kell támasztani. Mármost, aki a 
falhoz támasztja, az leveri a va-
kolatot. Aki viszont a fához, az a 
gyepet tapossa le és a fának is 
árt. Akkor hát mi legyen?! – áll 
a biciklis a fejét vakarva, majd a 
lámpaoszlophoz köti a járgányt. 
Lámpaoszlopból azonban ke-
vesebb van, mint bicikliből…
 Amint a sarki boltban meg-
tudtuk, már készül a kerék-
pártámasztó állvány, a bicikli-
seknek csak átmenetileg kell 
idegeskedniük, s ha sajnálják is 
a vakolatot, inkább az sérüljön, 
mint a fák törzse és a friss gyep 

– mondták.
 Mi pedig, a fentiekből okul-
va, kérdezgetni kezdtük a szem-
bejövőket: milyen Üllőn biciklis-
nek lenni? Könnyű a kerékpárral 
közlekedők dolga a városban, 
vagy épp ellenkezőleg?
 Kiss Károlyné szerint köny-
nyű. Neki még sosem voltak 
problémái, ha biciklivel kelt 
útra – közölte. Tapasztalatai 
szerint a városközpontban le-
hetne több kerékpártámasz, de 
ő abból sem csinál gondot, ha 

kevés van. Valamit mindig talál, 
amihez odaláncolhatja a két-
kerekűjét – mondta, miközben 
mi egy csinos, rollerszerű, ben-
zines kis városi biciklit bámul-
tunk, aminek az indítókulcsán 
piros alma himbálózott. 
 Na és? – csodálkozott a tu-
lajdonosa a kérdésünkön, mi-
szerint merész dolog így ma-
gára hagyni odakint egy ilyen 
különleges járgányt. 
 Én bízom az emberekben 

– tette hozzá, aztán a válla fe-
lett visszaszólt: különben is oda 
volt kötve az oszlophoz.
 Miczkó József Péter ugyan-
csak az elégedett biciklisek 
közé tartozik – derült ki. Mint 
mondta, semmiből nem csinál 
gondot magának, mert bár vá-
roson belül mindenhová kerék-
párral megy, akadály nélkül el 
is jut mindenhová, ahová csak 
akar. Annyira elégedettnek mu-
tatkozott, hogy már-már azt hi-
hettük volna, Üllő egyenesen a 
kerékpárosok Mekkája, amikor 
összefutottunk Böckl József-
nével és a társaságában kerék-
pározó két kislánnyal.
 Böcklné úgy vélekedett, 
hogy nagyon hiányoznak a vá-
rosban a kiépített kerékpár-
utak, különösen a központi ré-
szen. Jó lenne, ha az iskoláig 
bicikliút vezetne – mondta –, 
a szülők mindjárt nyugodtab-
bak lennének a gyerekeik fe-
lől. Másrészt pedig szívesen 
látna néhány praktikus bicikli-
támasztót a városközpontban, 
vele ugyanis már megesett, 
hogy rászóltak, ne használja 
támasztéknak a fákat.
 Csőke Árpádné kis híján 
könnyekre fakadt, amikor meg-
osztotta velünk, hogy ő bizony 
egy ideje már csak teherfuvaro-
zásra használja a hűséges bicik-
lijét. Most is több szatyor volt 
a kormányra akasztva, az idős 
asszony azonban nem ült fel a 
nyeregbe, csak tolta hazafelé a 
súlyos rakományt. Egy szomo-
rú napon ugyanis igen magas-
ra kúszott a vérnyomása, elszé-
dült, s akkorát esett a biciklivel, 
hogy azóta nem mer felülni rá 

– tudtuk meg. Ötven évig ke-
rékpározott, ez idő alatt nem 
hiányolt semmilyen infrastruk-
túrát, sem kerékpárutat, sem 
támasztókat – mondta –, vi-
szont maga a biciklizés, az na-
gyon hiányzik neki.
 Gyarmati Lászlóné ellen-
ben nagyon is hiányolta a ke-
rékpárutakat, amikből tudomá-
sa szerint minden környékbeli 
városban van jó néhány kilo-
méternyi, csak Üllőn nincs. Az 
asszony azonban úgy véli, egy 
ekkora városban meg kell ta-
lálni a módot arra, hogy kiépít-
senek a helyi bicikliseknek né-
hány szakaszt, bár – tette hozzá 

– jól tudja, hogy ehhez nem ke-
vés pénz is kellene. 
 Bérci Ferenc személyében, 
mint kiderült, egy rendkívüli 
biciklist sikerült megállítanunk, 
akinek ugyan hiányoznak a ke-
rékpárutak – különösen  a 400-
as út mellől, mivel ő biciklivel 
jár át Vecsésre dolgozni –, de a 
közlekedési hiányosságok miatt 
nem zavartatja magát különö-
sebben. A hatvanadik évéhez 
közeledő férfi, amint mesélte, 
múlt vasárnap például leszaladt 
biciklivel Mogyoródra, meg-
nézni az autóversenyt. Még a 
repülőtéren dolgozott – ava-
tott be minket –, amikor baleset 
érte, amelyben olyan súlyosan 
megsérült a térde, hogy az or-
vos nemigen bíztatta semmi 
jóval. Ő azonban, amint tehet-
te, lebiciklizett Dunaharasztira 
meg vissza, aztán a doktorral 
együtt megállapították, hogy 
ez fizikoterápiának is beválik.
 Mára a biciklizés kellemet-
lenségeiről csak az az élmény 
jut eszébe, amikor a vasútállo-
máson felismerte és visszalop-
ta a saját, noha időközben pi-
rosra átmázolt kerékpárját. Ám 
a rendőrségen hiába bizony-
gatta, hogy az övé, ki kellett fi-
zetnie 15 ezer forintot a hölgy-
nek, aki szintén ragaszkodott a 
jármű tulajdonjogához.
 Ennek azonban már több, 
mint öt éve. Reméli, a mostani 
biciklije sokáig megmarad.

Koblencz Zsuzsa

Kiss Károlyné

Miczkó József Péter

Böckl Józsefné

Csőke Árpádné

Gyarmati Lászlóné

Bérci Ferenc
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Hirdetés

Hazánkban két kiemelt er-
dőtűzveszélyes időszak 
van: a tavasz és a nyár.  

A tavaszi közvetlenül a hóolva-
dás után kezdődik és lombfaka-
dásig, a növényzet kizöldülésé-
ig tart. A nyári erdőtűzveszélyes 
időszak júliustól-augusztus vé-
géig tart. A tavaszi erdőtüzek 
gyakorisága meghaladja a nyá-
ri tüzekét. E két kiemelten tűz-
veszélyes időszakban keletke-
zik az erdő- és vegetációtüzek 
70-75 százaléka. 
 A hazai erdőkben az úgyne-
vezett felszíni tüzek a jellemzőek, 
melyek az erdő talajszintjén, il-

Előzzük meg az erdőtüzet!
Magyarországon évente több ezer helyen ke-
letkezik erdő- és vegetációtűz. 2012-ben a lán-
gok közel 22 000 esetben csaptak fel, ebből 
6 000 hektáron 3 500 esetben erdőt és fásítást 
ért a kár. Bár a tüzek keletkezése több tényező-
től is függ, mégis, azok 99 százalékát mi embe-
rek túlnyomórészt gondatlanságból okozzuk.

letve annak közelében levő szer-
ves anyagot érintik. Ezek nagy 
intenzitású égés esetén – külö-
nösen az alföldi fenyőerdőkben 

– koronatűzzé is fejlődhetnek. 
 Az erdőtűz kockázata je-
lentősen függ az időjárási vi-
szonyoktól. Erdőtűzveszélyes 
időszakban a vidékfejleszté-
si miniszter, vagy az erdészeti 
hatóság tűzgyújtási, illetve lá-
togatási tilalmat rendelhet el 
egyes erdőkben vagy akár az 
ország összes erdejében. Tűz-
gyújtási tilalom esetén az er-
dőkben – beleértve a kijelölt 
tűzrakó helyeket is –, valamint 

az erdőterületek határától szá-
mított kétszáz méteren belül 
sem szabad tüzet rakni! 
 Az aktuális erdőtűzveszély-
ről, az elrendelt tűzgyújtási ti-
lalmakról a www.erdotuz.hu, 
illetve az onnan elérhető web-
oldalakon naprakész informá-
ció található. 
 Az erdő- és vegetációtűz el-
leni legjobb védekezés az oda-

Ára: 40.000 Ft (részletfizetéssel)    
Érdeklődni: 06-30/ 302-1487   (nyilv. szám: 00777-2012)

MASSZŐRképZéS 
indul 

Monoron szept.12.-től,
Budapesten szept.14.-től,

MUNKAVÁLLALÁSRA  
 alkalmas itthon és az uniós 
országokban is (oklevél több nyelvű)

figyelés, hiszen amíg egy ciga-
rettacsikk eldobása kevesebb, 
mint egy másodpercet, a ke-
letkező tűz eloltása akár több 
napot, egy idős erdő helyreál-
lítása akár 100 évet is igénybe 
vehet. 
 Erdeink és természeti érté-
keink védelme mindannyiunk 
kötelessége! 

nfo

Kötelességünk megóvni a természetet!Ù

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

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. szeptember 11-én 9.00-17.00

Legyen  
Önnek is  
sikeres a  

vállalkozása  
Üllőn!

Üllői

Mutassa be termékeit, 
szolgáltatásait, akcióit  
a 4000 példányban megjelenő,  
11 300 emberhez eljutó  
Üllői Hírmondóban!
Ha biztos akar lenni abban, hogy 
üzenete valamennyi üllőihez eljut, 
válassza az önkormányzat havilapját!

Ezen a hirdetési felületen akár az 
Ön üzenete is megjelenhetett volna 
nettó 6900 Ft-ért. További hirdetési 
lehetőségekkel kapcsolatban hívja: 

06-70-607-4444

Megnyitottunk Monoron is!
Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15,45 és 90 napos futamidők) 
Kamatmentes 

kiváltási lehetőség 
(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság
THM: 21,56-43,48  %. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. A zálogtárgyak köréről és a további 

részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Telefon:
 06-29/413-336 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 
07.30–12.00-ig és 

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.
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Dani szorongatta a cukorkás zacskót, 
a többiek kezében vagy ásványvizes 
palackot, vagy vizespoharakat lát-

tunk. A vizet értettük: ilyen forróságban jó-
formán tízpercenként szomjat olt az ember. 
A cukorkáról csak valamivel később derült 
ki, hogy aki a városnéző séta egy-egy állo-
másán elhangzó ismeretekből a villámkér-
dés-teszt során jól vizsgázik, ott helyben 
jogosult lesz egy gyümölcsízű édességre.

Vizespalackok, 
cukorkák, villámkérdések

A város új intézménye, a Közösségi Központ a nyári napközis tá-
borokban időző gyerekek számára tervezett programmal, hely-
történeti ismeretekkel gazdagított városnéző sétával debütált.  
Egy forró délelőttön a csoport közelébe tévedtünk a Temp-
lom téren, és elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg. Sőt!

 Azt is csak a séta vége felé tudtuk meg, 
hogy Laza István, a Közösségi Központ ve-
zetője amiatt sétáltatja a tizennyolc nap-
közist immár közel két órája a városköz-
pontban, mert Üllő nevezetes helyszíneit 
barangolják be együtt, miközben a „túrave-
zető” elmeséli, melyik helyszínhez milyen 
fontos esemény, emlék, arc, dátum köthető.
 Ki gondolná, hogy így van: tizenhárom 
állomás található a városnéző séta útvona-

lán, amelynek célja a központban nemrégi-
ben felavatott idővonal hét oszlopa. 
 Amikor mi a Templom téri emlékművek 
előtt csatlakoztunk az addigra meglehető-
sen elpilledt kis csoporthoz, azt gondoltuk, 
az alsós korosztályú gyerekek tompa hallga-
tásba burkolózva fogadják majd Laza István 
magyarázatait az első és második világhá-
borúról, ’56-ról, Trianonról, templomépítés-
ről és falurombolásról, Doberdónál odave-
szett dédapákról és táborba hurcolt civil 
áldozatokról. Ám a Közösségi Központ nép-
táncos múlttal is rendelkező vezetője olyan 
pattogó ritmusban vezényelte a progra-
mot, hogy abban nemigen akadt egy má-
sodpercnyi elbambulásra alkalmas idő sem, 
és a mondanivalóját is a gyerekhallgatóság-
hoz igazította. Így azután csak a forrósággal 
kellett küzdeni, az érdektelenséggel nem. 
 Megtudtuk még, hogy a cukorkajutalom-
mal járó villámkérdéseken kívül az idővonal 
oszlopainál újabb szellemi totó, vetélkedő 
segít rögzíteni a látottakat és hallottakat. 
 A nyár folyamán még több hasonló sé-
tára is sor kerül majd – derült ki. 
 Mivel pedig mi magunk is igen tanulsá-
gosnak – ha nem lett volna a hőség, azt is 
mondhatnánk, hogy élvezetesnek – találtuk a 
sétát, megkérdeztük: felnőttek számára nem 
terveznek-e hasonlót? A „dehogynem” vá-
lasz hallatán pedig könnyedén el tudtuk kép-
zelni, amint a kellemes őszidőben nyugdíjas- 
klubok és környékbeli civil egyesületek tagjai 
sétálgatnak a megszépült városközpontban, 
hallgatják az itt megesett históriákat, majd 
leülnek a kávézó teraszára és megbeszélik, 
hogy volt, mint volt annakidején Üllőn.
 Miközben még az is kiderülhet, hogy 
egymást is érdemes megismernünk.

Koblencz Zsuzsa

Hirdetés

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Péteri úti major • www.portalu.hu • Nyitva:  H-P: 7-17
Tel.: 06-30-544-3817, Tel./fax: (műhely) 06-29-412-871

Alumínium és műanyag nyílászárók, 
üvegfalak, télikertek gyártása, 
szerelése helyszíni felméréssel, 
rövid határidővel.

Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat-készítés.
A megrendeléstől számított  
két héten belül legyártva!
Beépítés 50% kedvezménnyel!

Ajándék fix 

szúnyogháló.
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A finanszírozási helyzet mi-
att jeleztem fenntartónk-
nak (GYEMSZI), valamint 

a beutaló orvosoknak, hogy a 
laboratórium működtetését az 
eddig megszokott formában 
nem tudjuk tovább biztosíta-
ni, ezért fenntartói intézkedést 
kértem. 
 A helyzet megnyugtató ren-
dezéséig kénytelen vagyok la-
boratóriumunkban július 8-tól, 
a más intézményekben már 
régóta meglévő gyakorlathoz 
hasonlóan, betegfogadási listát 
bevezetni. 

 E szerint a betegeknek a la-
boratóriumi vizsgálatra is idő-
pontot kell kérniük. A rendsze-
res laboratóriumi ellenőrzést 
igénylő, gondozott betegek 

(például véralvadás gátlót sze-
dők) több hónapra előre, több 
időpontot is kérhetnek! 
 Az időpont, más szakrende-
lésektől eltérően csak a vizs-
gálat napját fogja tartalmaz-
ni, óra, percet nem. A vérvétel 
időtartama változatlanul na-
ponta 7 óra 30 perctől 10 órá-
ig tart. Ezen időszak alatt az 
aznapra időponttal rendel-
kező betegeknek változat-
lanul a betegfelvételen kell 
regisztrálniuk, majd őket a la-
boratóriumban e bejelentke-
zési lista szerint fogják fogadni. 
A terhesek időponthoz kötött 
AFP, vérkép, és hepatitis -vizs-
gálatra soron kívül, az esedékes 
időpontban jelentkezhetnek.
 Beszállított mintákat a kö-
vetkezők szerint tudunk fo-
gadni: Üllő: H–Sze–Cs: napi 

Vérvételhez is 
időpontot kell kérni 
A monori szakorvosi rendelőintézet a labo-
ratórium működtetését az eddig megszo-
kott formában nem tudja tovább biztosítani. 
Dr. Csernus Zoltán főigazgató fenntartói intéz-
kedést kért a kialakult helyzet rendezéséig. 

A város hagyományaihoz hí-
ven, az önkormányzat képvi-
selőtestülete döntésének kö-
szönhetően a HSZK az idén is 
megszervezte a nyári napközit. 
Az ehhez szükséges helyet  is-
mételten  az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola biztosította. 

Nyári 
napközi

Vöröskeresztes 
kitüntetések
A Vöröskeresztes Világnap al-
kalmából idén májusban. a 
Magyar Vöröskereszt orszá-
gos vezetősége Vöröskeresz-
tes tevékenységért kitüntetés 
ezüst és bronz fokozatát ado-
mányozta.
 Bodáné Rusznyák Gabriel
la, a helyi vöröskereszt elnöke 
ezüst, Németh Elekné szociális 

30-30 beteg mintái, Kedd: 
prothrombin vizsgálatok, pén-
tek: 20 beteg mintái.
 Sürgősségi (soron kívüli) la-
boratóriumi vizsgálatkérésnek 
csak az alábbiak szerint tudunk 
eleget tenni: csak célzottan, a 
beteg állapotának megítélésé-
hez feltétlenül szükséges vizs-
gálat kérhető. A beutalón a 
sürgősségkérésének szakmai 
indokát minden esetben meg 
kell adni (a megfelelő BNO-kód 
feltüntetése mellett)! A „sür-
gős” jelzést a beutaló orvosnak 
alá kell írnia, és le kell pecsétel-
nie! A feltételeknek nem min-
denben megfelelő beutalóval 
sürgősségi vizsgálatra jelentke-
ző betegnek időpontot kell kér-
nie! A sürgősség indokoltságát 
rendszeresen felülvizsgáljuk!
 Területen kívüli háziorvostól 
beutalt beteget, az általános 
befogadó nyilatkozattal sem 
tudjuk laboratóriumi vizsgálat-
ra fogadni! 
 Az átmeneti időszak esetle-
ges kellemetlenségeiért előre 
is szíves elnézésüket, türelmü-
ket kérem! 

Dr. Csernus Zoltán, főigazgató

 A napközi június 24-én in-
dult, amikor hivatalosan is be-
köszöntött a nyár és augusztus 
16-val ér véget.
 Célunk egyrészt az, hogy a 
nyári gyermekétkeztetés kere-
tében a Rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesü-
lőkön túl is minél több gyermek 
jusson hozzá naponta meleg 
ételhez, továbbá felügyeletet és 
programokat biztosítsunk azon 
gyermekeknek, akiknek szülei 
ezt nem tudják megoldani.

 Reméljük, hogy programja-
inkkal színesebbé és izgalma-
sabbá tesszük a gyermekek nyá-
ri szünetét, és a szülőknek is valós 
segítséget tudunk nyújtani azál-

tal, hogy gyermekeiket felügyelet 
mellett biztonságban tudhatják. 
A rászoruló gyermekek az iskola-
kezdés alkalmával be tudnak szá-
molni társaiknak arról, hogy mi-
lyen programokon vettek részt.
 A programok sikerességét 
jelzi, hogy az első hetekben há-
rom gyermek is „beszökött” a 
táborba, természetesen, a szü-
lőket azonnal megkeresve meg-
oldottuk a helyzetet és végül ők 
is a társaikkal maradhattak. 

Gazsi Csaba, igazgató

munkás bronz fokozatú kitün-
tetésben részesült.
 Mindkét aktívista hosszú év-
tizedeken kersztüli kimagasló 
tevékenysége elismeréseként 
kapta a kitüntetést.
 Gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk.

Körmendi Krisztina, a Pest Megyei Vörös
kereszt Monor Területi Szervezet vezetője

Reméljük, hogy prog
ramjainkkal színeseb
bé és izgalmasabbá 
tesszük a gyermekek 
nyári szünetét.

Az időpont, más  
szakrendelésektől  
eltérően csak a vizs
gálat napját fogja  
tartalmazni, óra,  
percet nem.
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Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete június 27-én tartotta a nyári szünet előt-
ti utolsó ülését.
 A képviselők elfogadták a  Dél-Pest Me-
gyei Vízmű Szolgáltató Zrt., az Üllői Város-
fejlesztő Kft., valamint az Üllői Városüze-
meltető és Környezetvédelmi Kft. 2012. évi 
pénzügyi beszámolóját. 
 A képviselő-testület Kövér Tibor képviselő 
lemondására tekintettel, a jogi és ügyrendi 
bizottság új elnökét és tagját is megválasz-
totta, melynek alapján a bizottság új elnöke 
Botlik Béla képviselő, a bizottság új tagja pe-
dig Farkas Vajk lett.
 A képviselők véleményezték a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ fenntar-
tásában lévő üllői köznevelési intézmények 
névváltozását, így az intézmények az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Harmónia 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Üllői Pe-
dagógiai Szakszolgálat elnevezést kapták. 

 A testület jóváhagyásával együttműködési 
megállapodást kötött az Üllői Sportegyesület, 
az önkormányzat és a Városüzemeltető és Kör-
nyezetvédelmi Kft. az újonnan létesült strand-
röplabda pálya üzemeltetésére vonatkozóan.
 Döntöttek a képviselők a Monor és Térsé-
ge Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás Társulási Megállapodásának módosí-
tásáról, melynek alapján településünk csak 
a  főépítészi feladatok közös ellátása céljából 
vesz részt a társulásban. 
 Döntés született a 106. és 105. jelű csa-
torna tisztításáról, mely feladatokkal a 
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulatot bízta 
meg a képviselő-testület.
 A testület döntése alapján az év máso-
dik felében Aranyi János vállalkozó látja el a 
gyepmesteri feladatokat Üllőn. 
 A testület döntött a Petőfi utcai lehajtó át-
építéséről, illetve a Hajcsár utca felújításáról

Almási Adrienn, ügyintéző

Ülésteremből jelentjük

Az üllői református gyülekezet apraja-
nagyja meghívót kapott. Jézus hívott min-
ket, hogy tanítványai legyünk és küldött, 
hogy elmenvén pedig tegyünk tanítvá-
nyokká minden népeket.
 A meghívó a balatonszárszói S.D.G. Családi 
Hotel és Konferencia Központba szólt. Öröm-
mel tettünk eleget a meghívásnak és július 12-
én gyülekezetünk kis csapata útnak indult.
 Nagyon vidáman telt az út, sok nevetés-
sel, játékkal és ez folytatódott a tábor ideje 
alatt is.
 A reggeleket imaközösséggel és tor-
nával kezdtük. Reggeli után mindennap 
közösen figyeltünk Isten igéjére, majd a 
felnőttek az elhangzott témával kapcsolat-
ban beszélgettek, filmet néztek. A gyere-
kek kreatív foglalkozáson vettek részt. 
Ebéd után strandolás következett. 
 Esténként gyülekezeti tagjaink tartot-
tak előadást. Megtudhattuk, hogy hogyan 

dicsőíthetjük Istent, hogy miért fontos a 
megtérés, az Istennel való szoros kapcsolat. 
 Megismerkedhettünk a szavak nélkü-
li könyvvel, hallhattunk bizonyságtételt. 
Megtudhattuk, hogy mik azok a talen-
tumok, megismertük a saját értékeinket. 
Minden napra jutott érdekes játék. 
 Mentettünk hajótörötteket, voltunk ra-
bok, akik csak úgy szabadulhattak ki, ha 
összefogott a csapat. Voltunk bárányok, 
akik a pásztor hívó hangjára figyelve talál-
ták meg a karámot.
 Voltunk katonák, akik hősiesen harcol-
tak az ellenség ellen. Egyik délelőtt pedig 
ellátogattunk a József Attila Múzeumba, 
ahol megismerhettük József Attila életét, 
verseit.
 Tartalmas hét volt. Ezen a héten igennel 
feleltünk Jézus hívására, itthon pedig Jé-
zust követve járjuk életünk minden napját.

Egy táborozó

Elhívás és küldetés

Huszonkilenc 
nyertes 
pályázat
Huszonkilenc Pest megyei önkéntes tűzoltó- 
egyesület szerepelt sikeresen azon a pályá-
zaton, amelyet a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség hirdetett meg a 2013-as évre.
 Az érintett megyei egyesületek közel 10 
millió 600 ezer forintnyi támogatásban ré-
szesülnek. A pályázók ebből finanszírozhat-
ják az egyesület tagjainak továbbképzését, 
az üzemanyagköltséget, továbbá a tűzoltási 
és műszaki mentéshez szükséges eszközök 
javítását is.
 A nyertes pályázók között többek kö-
zött szerepel az üllői egyesület is. 
 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság főigazgatója a beérkezett 369 pályá-
zatból 367-et hagyott jóvá az előkészítő-bi-
zottság javaslatai alapján. Országos szinten 
összesen 120 millió forintot biztosítottak ez 
egyesületek számára.

nfo

Üllőn a közvilágítási hibák javításával az 
E-Star Alternatív Nyrt. foglalkozik. Közvi-
lágítási hiba észlelése esetén – ha kiégett 
a lámpa, illetve ha az egész utcában (sza-
kaszhiba), vagy a településrészen nem vi-
lágítanak a lámpák, akkor a 06-40/200-
855 üzenetrögzítős telefonszámon, vagy a 
kozvilhiba@e-star.hu e-mail címen tehet-
nek bejelentést.
 Telefonon történő bejelentés során a szol-
gáltató kéri, hogy adják meg a hiba helyének 
pontos címét és magát a hibajelenséget.
 Amennyiben a bejelentő megadja a ne-
vét és telefonszámát, a szolgáltató rövide-
sen tájékoztatja a hibajavítás idejéről, fo-
lyamatáról.
 E-mailben tett bejelentésre a szolgáltató 
a hibabejelentés rögzítésekor visszajelez.
 A bejelentett hibák javítása egyedi hi-
bák esetén (pl. kiégett lámpa) 5-7 nap, sza-
kaszhibák (pl. egész utcában nincs világítás) 
esetében maximum 3 nap, ekkor a hibael-
hárítás az ELMŰ-vel közösen történik.

 Üllő Városi Önkormányzat

Közvilágítási 
hibák 
bejelentése
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Kulturális élményekkel 
gazdagodtak 
Üllői romák és nem romák nyerhettek betekintést a ci-
gányság gazdag, értékekkel teli kultúrájába a Roma 
Hungarikum programsorozatnak köszönhetően.

Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
ingyenes ruhaosztást szervezett a rászoru-
lók és a nagycsaládosok között. A Baptista 
Szeretet Szolgálat jóvoltából használt ru-
hákat és cipőket tudtunk kiosztani július 
26-án, a Humán Szolgáltató Központ ud-
varán.
 Reméljük, hogy ezzel a kis segítséggel is 
hozzájárulhattunk a családok és nehéz kö-
rülmények között élők mindennapjaihoz.
 Továbbra is várjuk megkereséseiket a 
06-30/603-1694 telefonszámon. Fordulja-
nak hozzánk bizalommal! 

Szomora Zsolt elnök, Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ruhaosztás  

Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében március 19. 
és május 24. között zajlott a Roma 

Hungarikum elnevezésű rendezvénysoro-
zat. A programok az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt pályázat útján va-
lósulhattak meg. 
 Az érdeklődők filmvetítésen vehettek 
részt, megismerkedhettek cigány versek-
kel, mesékkel és képzőművészettel, vala-
mint a cigányság évszázados tánc és zene 
hagyományaival, melyek a magyar kultúra 
szerves részét képezik.
 A programsorozatra sikerült olyan ne-
ves, híres előadót is meghívni, mint Pató 
Selam író-publicista, aki beavatta a közön-
séget a cigányok kulturális világába. Mun-
kássága egyébként nem ismeretlen a roma 
kultúra iránt érdeklődőknek, ugyanis 2012-
ben az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
nyári táborában többször vett részt.

 Oláh Zsolt, a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a Máltai Szeretetszol-
gálat Tabán program koordinátora is tevékeny 
részese volt a Roma Hun ga rikumnak. A meg-
nyitó előadáson mutatta be a vendégeknek a 
fotókiállításon látható képeket, azok élettör-
ténetét és a kiállított kézművestárgyakat. 
 A rendezvényeken Kissné Szabó Katalin 
polgármester, Fehér Imre alpolgármester és 
a képviselő-testület tagjai is részt vettek.
 A program keretében a Monori Czinka 
Panna cigánytelepet is meglátogathatták 
az érdeklődők, ahol a hangárban a Romano 
Glaszo együttes zenés-táncos bemutatóját 
tekintették meg. A kézművesek hagyomá-
nyait pedig Oláh Mihály és Kovács Gabriel
la, a híres cigány festő, Omara utódai mu-
tatták be gyönyörű rajzaikon keresztül.
 A programsorozaton nagy sikert aratott 
a Rút kiskacsa színjátszó és művészeti cso-
port vidám és jókedvű gyermekműsora.

 Az általános iskolában két alkalommal 
tartott Pató Selam kulturális beszélgetést 
a gyerekeknek, bemutatva a vers, mese és 
kultúra színes világát.
 Kisebb létszámmal sikerült meglátogat-
ni a budapesti Kugler Art és a Roma Design 
galériákat, ahol neves roma képzőművészek 
– Szentandrássy István, Péli Tamás, Omara, 
Kosztics Lász ló és sokan mások – alkotásait 
nézhették meg a résztvevők. Varga Erika ci-
gány ruhatervező ruhakölteményei is ki vol-
tak állítva a Romani Design galériában. Kiál-
lításai Magyarország mellett a világ számos 
pontján keltenek nagy érdeklődést. Cigány 
motívumokat és népviseletet ötvözve mu-
tatja be a mai kornak megfelelő minőségi di-
vatot.
 A Roma Hungarikum záróesemény má-
jus 24-én, az I. Üllői Roma Ki? Mit? Tud? 
volt. A művelődési házban megrende-
zett programon a gyerekek tehetségü-
ket bemutatva színvonalas előadásokat 
adtak elő a közönség és a zsűri örömére. 
Hagyományos cigány táncot előadva első 
helyezést ért el Lakatos Lívia Renáta, má-
sodik helyezett lett Povázson Gabriella, aki 
egy szép verssel örvendeztette meg a kö-
zönséget. Szajkó Éva hangszeres előadá-
sát pedig a harmadik hellyel jutalmazta a 
zsűri. A fellépő gyerekek előadását érté-
kes díjakkal jutalmazta a zsűri: DVD-leját-
szót, mobiltelefont, Pendrive-ot, fülhallga-
tót, könyvcsomagokat és oklevelet kaptak 
a sikeres szereplésért.
 Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat ezúton is köszöni a programok 
iránti érdeklődést, a részvételt és a színvo-
nalas szereplést. Külön köszönik a zsűri el-
nökének, Pálmai Lászlónénak a részvételt, 
illetve a közösségi ház igazgatójának, Vá
mos Évának és Kissné Szabó Katalin pol-
gármesternek, hogy megvalósulhatott a 
Roma Hungarikum programsorozat.

Szomora Zsolt, Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Festés nélkül 
nem tudna élni
Zöldi Valéria festőművész nevét Üllőn bizonyá-
ra többen, a régióban talán kevesebben ismerik. 
Képei függtek már fővárosi galériák falán, és or-
szágos lap újságírója is készített vele interjút. Ér-
zésekkel, hangulatokkal teli élénk alkotásai régi-
ónkban is több figyelemet érdemelnek. Még akkor 
is, ha – mint mondta – soha nem a hírnév miatt 
festett. Egyszerűen azért, mert igénye volt rá. 

Anyagi gazdagságot nél-
külöző családban nőtt 
fel, játékszere a papír és 

egy egyszerű grafitceruza volt. 
Három gyermek mellett a szü-
lők pénzéből már nem futotta 
divatos játékokra. Ami így utó-
lag visszagondolva nem is volt 
akkora baj, végtére is ennek kö-
szönheti, hogy egészen fiata-
lon – mindössze négy évesen 

– megfogalmazódott benne: 
festőművész lesz. 
 Az általános iskolában kéz-
ügyességén túl énekhangjával 
tűnt ki társai közül. Egy alka-
lommal még Rossa Ernő zene-
szerző, Kodály Zoltán kortársa 
és barátja is megdicsérte, mikor 
Üllőn járt. 
 – A te torkodban egy pa-
csirta van, neked énekelned 
kell. Ezt mondta Rossa tanár 
úr miután hallotta egy előadá-
sunkat. A közös éneklés leg-
alább akkora élmény, mint egy 
kép megfestése – meséli Valé-
ria, akinek egykor az is megfor-
dult a fejében, hogy zenetanár 
lesz, mert a festészet és a rajz 
mellett a zene az a műfaj, ami 
a gyermekek fejlődését a legin-
kább segíti. Ezért szerette vol-
na átadni a zene szeretetét a 
kisgyermekeknek.
 Lányukból – tehetsége elle-
nére – szülei szívesebben ne-
veltek volna orvost mint mű-
vészt. Talán mert tudták, hogy 
a doktori pálya – nem úgy mint 
a festészet – élete végéig a biz-
tos egzisztenciája forrása lehet.   

Rákóczi-napok
Üllő és Gyömrő között, a Má-
nya-réten látható az a Rákóczi-
emlékoszlop, amelyet 1955-ben 
emeltek a gyömrőiek a híres to-
borzóbeszéd színhelyén. Azóta 
minden évben emlékünnepsé-
get rendeznek itt a jeles esemény 
évfordulóján. Az idei rendezvé-
nyen, ami július 6-án, szombaton 
este 7 órakor kezdődött,  város-
unk is képviseltette magát.
 Az ünnepi megemlékezés, a 
Him nusz eléneklése után ifj. Gel
lér Nándor beszédével kezdő-
dött, melyben idézte Erdős Attila 
gyömrői származású költőnek az 
egybegyűltek számára írt levelét. 
 Ezután a kókai férfikórus kö-
vetkezett, majd a minden év-

 Ő mégis hű maradt gyermek-
kori álmához és a megkezdett 
utat járta tovább. A gimnáziu-
mi éveket követően elvégezte 
a képzőművészeti egyetemet, 
később pedig több képzésen is 
részt vett: volt a Munkácsy-dí-
jas grafikusművész, Bálványos 
Huba tanítványa és megjárta 
Spanyolországot, ahol a színes 
grafikakészítés technikáját is el-
sajátította.
 Múzsája nincs és nem is 
igen volt, inkább kedvenc fes-
tőiből építkezett: Munkácsy Mi
hály, Szinyei Merse Pál, Leonardo 
da Vinci műveit értékeli nagyra. 
 A festmények iránti keres-
let azonban egyre csökken. 
Néhány évtizeddel ezelőtt el-
képzelhetetlen volt egy értel-
miségi család otthona fest-
mények nélkül, ma pedig már 
akkor sem vonjuk fel kérdőn 
a szemöldökünket, ha ismert 
értelmiségi ember lakásában 
egyetlen szépirodalmi könyv-
vel vagy festménnyel sem ta-
lálkozunk. Portrégrafikákból – 
ami régen közkedvelt ajándék 
volt – is egyre kevesebbet ren-
delnek, Valéria mégsem adja 
fel. Nem is teheti, hiszen mű-
vészként mindig lesz monda-
nivalója a világ számára. Képeit 
elnézve pedig oka sem lenne rá, 
hiszen festményei a legmeghit-
tebb otthon hangulatán is tud-
nának emelni. Aki nem hiszi jár-
jon mutána Üllőn, augusztus 
20-án a központban. 

Varga Norbert

ben megismétlődő Rákóczi-be-
széd hangzott el, amit most 
Beszterczey Attila szímművész 
adott elő mély átéléssel, a közön-
ségre nagy hatást gyakorolva. 
 Ezt követően kerültek sorra az 
üllőiek. A Zrínyi Ilona nyugdíjas- 
kórus jelenlévő tagjai: Durucskó 
Jánosné, Horváth Péterné, Ma
kai Rozália, Makai Sándorné, Se
bők Sándorné, Szita Ágnes, Makai 
Sándor és Nagy Ervin, Dudinszky 
Gézáné vezényletével részletet 
adtak elő Merczel Erzsébet Rá-
kóczi-oratórium című művéből, 
amit a közönség élénk tetszés-
nyilvánítása követett.
 Büszkék lehetünk rá, hogy 
ezen a jeles ünnepségen üllői 

mű, üllőiek szép előadásában 
hangzott el.
 Ezután, a rendezvény záró- 
eseményeként Szabó Gábor 
messze hangzó tárogatómuzsi-
kálása közepette a koszrúzás 
következett. Üllő város önkor-

mányzata nevében Nagy Ervin 
a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub el-
nöke és Laza István, a közössé-
gi központ vezetője helyezett 
el koszorút az emlékoszlop ta-
lapzatán. 

I. L.  
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Iskolaszerek
sok minden 
egy helyen

• Egész évbEn
• olcsóbban

Gabi KöNyv- és NyomtatváNybolt
Üllő, Pesti út 41. • Tel.: 06-29/321-130

SEGÍTÜNK
!

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 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: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g
Ingyen kiszállítjuk 15 q felett!

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

Hirdetés

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
Augusztus 1-3-ig tartott a Régi Könyvek 
Vására könyvtárunkban, ahol 50 Ft darab-
áron vásárolhattak a látogatók leselejte-
zett állományunkból. Nagy öröm volt látni, 
hogy milyen sokan vannak még a hagyo-
mányos könyvek rajongói. 
 A kezdeményezésnek nagyon jó vissz-
hangja volt a vásárlók körében, ezért a jö-
vőben is szeretnénk még könyvvásárt ren-
dezni. A bevétel teljes összegét új könyvek 
vásárlására fordítjuk.
 Ezúton szeretném megköszönni azok-
nak az olvasóinknak a közreműködését, 
akik megtiszteltek bennünket ötleteikkel, 
új könyvek iránti kéréseikkel. Örömmel ír-
hatom, hogy döntő többségében sikerült 

is teljesítenünk azokat. Rengeteg szép, új 
könyvvel gazdagodott a könyvtárunk. Egy 
pár cím a kínálatból: V. Kulcsár Ildikó: Fiús 
anyák – Lányos apák kézikönyve, D. Tóth 
Kriszta: Jöttem, hadd lássalak, Szepesi Niko
lett: Én, a szexmániás, Földes András: Erőss 
Zsolt; A Himalájánál magasabbra, Jack 
Canfield: Válj a vonzás törvényének meste-
révé; 7 nélkülözhetetlen összetevő a sike-
res élethez, és még sok más. 
 Gyermekeknek ajánljuk Geronimo és Tea 
Stilton könyveit, Olvasó Leó és Rosszcsont 
Peti kalandjait, a nagyobbaknak Nógrádi 
Gábor Marci öröksége című rém izgalmas 
gyerek kri mijét, a Szent Johanna Gimi vala-
mint a Hűvösvölgyi Sul-sorozatát, vagy A Vö-

V. Üllő Vezér Nap

Július 5-6-án immár ötödik alkalommal 
került megrendezésre az Üllő vezér-nap, 

mely szép hagyománnyá érlelődik az évek 
során városunkban, rendre a pozsonyi csa-
ta évfordulóján, július 4-e körüli napokban. 
Évről évre sikerül valami kicsit, pluszt hoz-
zátenni lehetőségeink szerint, hogy igazi 
magyar értékeket tudjunk átnyújtani a lá-
togatóknak. 
 Ezer év hagyományaiból merítve, a 
környékbeli értékeket felvonultatva szer-
veztük a programokat Kőbánya, Gyömrő, 
Újlengyel, Monor, Gomba, Csévharaszt, Va-
sad, Péteri és Üllő képviseletében. 
 A szervezésben rengeteg segítséget 
kaptunk barátoktól, ismerősöktől, akik ön-
ként járultak hozzá munkájukkal, tehetsé-
gükkel a nap sikeréhez, a gyógyítóktól a 
fellépőkön át a főzésig, étkeztetésig. Egye-
sületünk maroknyi lelkes tagja rengeteget 
dolgozott a három nap folyamán, hogy 
minden a helyére kerüljön és vasárnap dél-
utánra át tudjuk adni a teret eredeti állapo-
tában. Nagy köszönet érte. 

 Amikor a sok kicsi láng egy fényes fák-
lyává alakul, nagy területet képes bevilá-
gítani. Ezt éreztük az este csúcspontján, 
amikor a Historica zenekar a Kis magyar 
historikát énekelve buzdított, hogy alkos-
sunk egy nagy kört, egységet képezve. A 
sok csillogó szemet, átszellemült arcot lát-
va éreztük, hogy milyen az „egység”. Eb-
ből az élményből is merítkezve szeretnénk 
jövőre újra átélni hasonlót a VI. Üllő Vezér 
Napon, július első hétvégéjén. Addig is re-
méljük, találkozunk még sok magyaros, 
forgatagos rendezvényen felnőttekkel és 
főleg gyerekekkel, mert övék a jövő.
 Köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni  Üllő Városi Önkormányzatnak és a kép-
viselő-testületnek a CSÉFE Egye sület-
nek Csévharasztról, Pegazus lovardának 
Gombáról, a gyömrői lovasoknak, Ül-
lői Állatvédőrségnek, Teremtés Házának 
Gyömrőről, Szalók Editnek, Vad Gábornak, 
Péteri Borászok Egyesületének, Dienes And
rásnak, Daru-Aqua Kft-nek, és a Galamb 
Szövetségnek.

ÜVHE

rös Pöttyös Könyvek kínálatából Kerstin Gier 
Időtlen szerelem címmel íródott trilógiáját. 
 A legkisebbeket Franklin, a teknős, 
Kippkopp a gesztenyegyerek várja és Tün-
dérzenéről olvashatunk Berg Judit tolmá-
csolásában. Gyarapítottuk Bartos Erika Bo-
gyó és Babóca, valamint az Anna, Peti és 
Gergő tanúságos-mulatságos történetei-
nek sorát is, de nem maradhatott ki Süsü 
a sárkány, vagy Vuk a kis róka gazdagon il-
lusztrált képeskönyve sem. 
 A vállalkozó szellemű családokat várjuk 
szeretettel egy kis nyomkövetésre. Schmal 
Róza Budapesti böngésző című könyvében 
kismajmokat követhetünk végig Budapest 
12 jellegzetes helyszínén. A könyv kiváló út-
vonalterv lehet egy családi kiránduláshoz.
 Remélem sokaknak sikerült kedvet kap-
ni az olvasáshoz. Továbbra is várunk min-
denkit sok szeretettel a városi könyvtárba!

Velkei Hajnalka könyvtárvezető
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Gyál és Vecsés U7-U9 korosztállyal 
állt ki a hasonló korú üllői gyerekek 
ellen, míg Üllőről és Vecsésről az 

U11 is pályára lépett.
 Minden gyermek kapott Haver-csokit, 
Haver-indulót CD-lemezen és érmet, amit 

Június 16-án, a IV. Haver Ku-
pán már reggel 8 órakor 81 gye-
rek focizott egyszerre a gyö-
nyörű üllői sportpályán. 

Haverok az üllői gyepen 

Üllő polgármestere, Kissné Szabó Katalin 
adott át a kicsiknek. 
 Ezt követően Szász Kitti freestyle-világ-
bajnok tartott nagyon színvonalas bemu-
tatót a jelenlévőknek. Kitti még jó ideig ott 
maradt a kupán, trükköket oktatott, nyilat-
kozott, beszélgetett, autogramokat oszto-
gatott.
 A felnőtt Haver Kupa 10 óra után kez-
dődött el. A 158 nevezett játékos között 
2 hölgy is volt: Béres Enikő a Gyáli Apukák 
csapatában immár másodszorra lépett 
pályára, és Vladár Zsuzsanna, aki az ACH 
Impex csapatát erősítette.
 A csapatok három pályán párhuzamo-
san játszották a mérkőzéseket. A kupán 72 
gól született.
 Az Üllői Apukák és a Gyáli Apukák csapa-
ta tavaly után újfent összecsapott az Apu-
kás kupáért, amit most, visszavágva a tava-
lyi gyáli sikerért, az üllői csapat nyert meg!
 Az üllői „ősdrukkerek”, név szerint Szászik 
István, Gőbölös Sándor és Erős László urak 
voltak a kupa hivatalos „játékosmegfigyelői”, 
ők döntöttek a különdíjakról.
 A IV. Haver Kupa legjobb mezőnyjáté-
kosa Dobsa Ernő lett az R1 csapatából. A 
legjobb kapus Gregus Ferenc lett a Pucér 
Maraton csapatából. A kupa gólkirálya 11 
góllal Farkas Tamás volt, a Pucér Maraton 
csapatából. 
 Az idei kupán is volt hetesrúgó-bajnok-
ság. A döntőbe négyen jutottak, a vég-
ső győztesnek járó díszdobozos Chelsea-
labdát Simon Zsolt, a Mátyás Pince játékosa 
nyerte meg. Hetesrúgó-verseny volt a gye-
rekek részére is, itt a nyertes Szegedi Ri
chárd lett boldog tulajdonosa egy angol 

feliratos labdának. A heteseket hárította 
Gara György és Kulcsár Márk.
 A Haver Kupa szervezői felajánlottak az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola részére 
egy pár vadonatúj kézilabdakaput. 
 Sorsjegyeken 24 labda és 130 egyéb ki-
sebb-nagyobb ajándék lett kisorsolva! Sőt, 
a nem nyerő szelvények vissza lettek gyűjt-
ve és még két csodálatos ajándékot kaptak 
a szerencsések: a Csík Zenekar Haver Kupa 
részére dedikált lemeze volt az egyik, amit 
Nyul Bence nyert meg.
 A fődíj egy Messit ábrázoló fotós foci-
labda volt, ezt Tőke Gergely vihette haza.
 Fotókat reggel Jónás Csaba, napközben 
zárásig pedig Berczi Norbert készített.
 A kupa kiadványát, benne az előző 3 
kupa összefoglalójával, a SZANOVA apart-
manok hajdúszoboszlói nyaralási kínálatá-
nak bemutatójával minden csapat díjazá-
sának részeként kapták meg a csapatok. 
 Minden csapat 
kapott még HAVER- 
csokiszeletet és egy 
focilabda alakú kéz-
zel festett ajándék-
tárgyat. Természe-
tesen oklevél is járt 
a csapatoknak. Ok-
levelet érdemelt 
még a kupa legjobb 
szurkolói serege is, akik a Pucér Maratont 
biztatták fantasztikus módon.
 A Haver Kupát támogatta a SZANOVA 
apartmanok, Dienes András és Boda Béla.
 A kupa előkészítésében Antal Margit, 
Robitsek Ibolya, Nagyné Kékedy Ibolya, Kos
tyalik Károlyné, Tóthné Kostyalik Tímea se-
gített az Üllői Mecénás Művészeti Klub ré-
széről. A kupa saját indulót kapott, ennek 
elkövetője: TóthAngyal János – zenészber-
kekben TAJ.
 Szervező, segítőtársak: Fehér Gábor a 
kupa előkészítésében, a hetesrúgó-ver-
seny és a sorsjegyezés lebonyolításában, 
Tőke Gergely pedig az eredmények regiszt-
rálásában, nyilvántartásában és a kupa elő-
készítésében jeleskedett.
 Játékvezetők voltak: Kökény Gábor, Hor
váth György és Kéri Zoltán urak.
 Bemondó emberünk idén is Botlik Ben
ce volt.
 A pálya körül segítettek: Palkovics Vivien, 
Palkovics Bianka, Bambach Á dám, Bambach 
Lajos és fiaim Tóth Richárd, Tóth „Tofi” Kristóf 
és Tóth Lóránd.
 A fentieken kívül az Üllői DSE edző 
bácsiainak is nagy-nagy köszönet: Kovács 
Imre „Kokó”, Magyar Tamás és Farkas Tamás 
uraknak.

Tóth Péter

A főszervező, Tóth Péter beszélget Szász Kitti kétszeres freestyle-világbajnokkalÙ

 A IV. HAVER Kupa végeredménye:

1. helyzett Pucér Maraton

2. helyzett Play Off

3. helyzett Mátyás Pince

4. helyzett Undergrad

5. helyzett Bénye

6. helyzett Üllői Apukák

7. helyzett R1

8. helyzett Ach Impex

9. helyzett PMI JV

10. helyzett Ragazzi

11. helyzett Páskom

12. helyzett Könyvelő FC

13. helyzett Vegyi Gyümi

14. helyzett Gyáli Apukák

15. helyzett Lakótelep

16. helyzett Ajax Hungary

17. helyzett MentsEszter

A IV. Haver 
Kupa legjobb 

mezőnyjáté
kosa Dobsa 

Ernő lett.
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A vezetők mindent megtet-
tek, de még ez is kevésnek bi-
zonyult. Egy darabig biztosan 
futsal nélkül marad a város.

Ha nincs pénz, nincs foci 

A futsal, vagy magyarul kispályás lab-
darúgás, hazánkban már csaknem 
30 éves múltra tekint vissza. Hivatalo-

san 1986 óta működik a szakág Magyarorszá-
gon, egész évet átölelő bajnokságokat pedig 
1995 óta rendez a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, melyeknek 1998 óta az a Cső-Montage is 
résztvevője volt, amely az elmúlt 7 évben az 
üllői sportcsarnokban, Üllő FC Cső-Montage 
néven játszotta mérkőzéseit.
 Az egyesület 15 éves fennállása alatt több 
magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet is 
begyűjtött. Voltak olyan évek, amikor a Cső-
Montage képviselte hazánkat az európai kis-
pályás labdarúgás elitjében, a futsalbajnokok 
ligájában. A kétezres évek elején pedig az eu-
rópai klubrangsorban az előkelő 6. helyen je-
gyezték a kék-fehér mezes gárdát. 
 Az egyesület 2006-ban szegődött Üllő-
re, attól kezdve már a helyiek is jobban is-
merhetik a klub történetét. A Cső-Montage 
kéthetente szórakoztatta pörgős, izgalmas 
mérkőzésekkel az üllői sportcsarnokba ki-
látogató több száz labdarúgást kedvelő 
szurkolót. E mérkőzéseknek köszönhetően 
Üllőnek ismertséget, a győzelmekkel pedig 
sok esetben elismertséget szerzett a klub. 
Üllő neve a Cső-Montage által vált ismert-
té többek között Győrben, Szombathelyen, 
Debrecenben, Csömörön, de sok más tele-
pülésen is, ahol a mérkőzéseket megelőző-
en még az is előfordult, hogy az ellenfél já-
tékosai és szurkolói azt sem tudták, hogy a 

térkép mely szegletében keressék a telepü-
lést. 
 De hiába a sikerekben gazdag múlt, a jó 
eredmények, a Cső-Montagenak idén tavasz-
szal egyszer s mindenkorra befellegzett.
 A klub főszponzora – és egyben többsé-
gi tulajdonosa – Gubó János, a Cső-Montage 
Kft. ügyvezető igazgatója hosszú évek után 
kiszállt az egyesületből. A számára is igen 
fájó döntést idősödő kora mellett a névadó 
vállalat anyagi helyzete is indokolta, a gaz-
dasági válság ugyanis a csőhálózatok kivite-
lezésével foglalkozó vállalkozót is utolérte. 
Az egyesület működtetésével járó költsége-
ket egyszerűen már nem bírta el a kft. bü-
dzséje. Ezt sajnos az utóbbi évek bajnoki 
eredményei is igazolták, a csapat ugyanis 
rendre a tabella alsóházában zárta a bajnoki 
idényeket.
 A Cső-Montage irányításában Dienes And
rás, az üllői sportcsarnok vezetője csapatve-
zetőként tevékenyen vett részt. Tőle tudjuk, 
hogy az idei szezon nevezési pénze még ren-
delkezésre állt, talán az utazáshoz szükséges 
forintokat is sikerült volna előteremteni, sőt 
az is lehet, hogy a mérkőzések után egy-két 
szalámis szendvics is került volna az asztalra. 
Ezen túl azonban minden egyebet nélkülöz-
nie kellett volna a szebb napokat is megélt 
játékosoknak. Olyan csapatot pedig nem szí-
vesen küldött volna a pályára a vezetés, ahol 
nem adottak a profi sport feltételei. 
 – Én túltettem magamat az eseten, de a 
szurkolóknak még mindig nagyon fáj, hogy 
így alakult – szögezi le Dienes András, akit a 
megszűnés híre óta többen is megkerestek 
és támogatásuk felől biztosítottak. A szur-
kolók közül ki-ki a pénztárcájának megfelelő 
összeget ajánlotta fel, hogy életben marad-
jon a klub. A megmaradáshoz azonban ettől 

jóval többre, mintegy havi fél millió forintra 
lett volna szükség.
 A történtek ellenére Dienes András bi-
zakodó, és ma már azt sem tartja kizártnak, 
hogy más néven ugyan, de egy-két év múl-
va egy új üllői futsalcsapat fut majd ki az üllői 
sportcsarnok küzdőterére.
 – Egy csapatot felépíteni idő- és pénzigé-
nyes feladat. Én pedig csak olyan egyesüle-
tet tudok elképzelni, amely egy-két szezon 
után már az élvonalban gyűjtögeti a bajno-
ki pontokat. Csak akkor kezdjük el a munkát, 
ha kellő alappal rendelkezünk és úgy érezzük, 
hogy egy hosszú távon is jó eredményeket 
produkáló csapat felépítésére van esélyünk 

– magyarázta a vezető.
 Szép lenne, ha így lenne. A szurkolói tá-
mogatás mindenesetre adott, már csak az 
anyagiakat kell előteremteni a tervek megva-
lósításához. Úgy fest, hogy ez lesz a legnehe-
zebb feladat.

Varga Norbert

Augusztus 17-től a Pest megyei első osztá-
lyú labdarúgó bajnokságban szurkolhatunk 
az Üllő SE-nek. 
 Az NBIII-tól tavasszal elbúcsúzó gárdát 
több játékos és a vezetőedző, Peller Gábor is 
elhagyta a nyári szünetben. Az egyesület ve-
zetésének csaknem a nulláról kell újjáépíte-
nie a következő szezonra az üllői labdarúgó-
csapatot. 
 Király Zoltán, az Üllő SE elnöke elmond-
ta, megszűnik Üllő második csapata, a te-
hetséges játékosokat pedig beépítik a nagy-
csapatba. A játékosállományt többségében 
üllői származású sportolók alkotják majd, ez-
zel pedig egy régi probléma méregfogát is 
kihúzza az egyesület vezetése: korábban 
többször is felrótták a kritikusok, hogy a csa-

patban alig akad üllői labdarúgó, a keretben 
több a légiós mint a helyi játékos. Ami egé-
szen addig nem is lenne baj, amíg a csapat 
hozza az elvárt eredményeket, de ebben az 
esetben sajnos nem így történt. Ugyan az év 
elején még kedvező pozícióban várta a tava-
szi rajtot az Üllő SE, a bajnokság végére még-
is csúfosan leszerepelt az együttes, a tabella 
12. helyére zuhant vissza a zöld-fehér gárda. 
A játékoskeret alapján pedig elvárható lett 
lett volna a tisztes helytállás.
 A rossz szereplésnek leginkább morális 
okai voltak – szögezte le az egyesület elnö-
ke, majd hozzátette, az idei szereplés ered-
ménye is leginkább attól függ, hogy lelki-
leg sikerül-e felkészíteni a játékosokat az 
idényre. 

 – Most kezdjük az alapozást, nem ismer-
jük az új játékosok képességeit és erőnléti ál-
lapotát. Hosszú távra tervezünk, szeretnénk, 
ha néhány éven belül reális esélyünk lenne 
visszajutni az NBIII-ba. Ehhez pedig a csapat 
erkölcsi tartását is meg kell alapozni. Olyan 
labdarúgókra van szükség, akik képesek az 
egyesületért játszani – magyarázta Király 
Zoltán. 
 A kölcsönös megegyezéssel távozó veze-
tőedző, Peller Gábor utódja Lengyel Roland 
lesz. A labdarúgóként az NBI-et is megjárt 
Lengyel játékos-edzőként dirigálja majd az 
Üllő SE-t, így a mérkőzéseken nem csak uta-
sításokkal, hanem akár gólokkal is segítheti 
a csapatot a bajnoki pontok begyűjtésében. 
Ha az edző a játékosaival együtt kifut a gyep-
re, elsősorban csatárposzton erősítheti majd 
az üllői gárdát. 

Varga Norbert

Egy osztállyal lejjebb



Ajánló14 Üllői

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: 29/600-097
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

Iskola
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
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

Apróhirdetés

Tanévnyitó 

Ügyvédi tanácsadás

A közösségi központ és a Zsálya biszt-
ró péntekenként közös rendezvénnyel 
jelentkezik. Az este 7 órakor kezdő-
dő zenés programok a megújult város-
központ szabadtéri színpadán kerül-
nek megrendezésre – rossz idő esetén 
az új házasságkötő teremben. 
 Augusztus 16-án a Jookers zenekar 
és Laza Bálint lép fel, közreműködik a 
Starlight Dance Company. 
 Augusztus 23-án a Jazz-hoc trió 
virtuóz latinos dzsesszelődását, és a 
Gamedance tánccsoport bemutatóját 
élvezhetik a vendégek. 
 Augusztus 30-án a Jazz Bond zene-
kar Duke Ellington emlékkoncertjén 
vehetnek részt az érdeklődők.
 Szeptember 6-án a Dockers Party 
pop trió a Mirabell táncklub közremű-
ködésével lép fel. 
 Szeptember 13-án, a Black Birds 
Beatles emlékzenekar koncertje zárja 
a zenés nyári estéket. 

nfo

Zenés nyári esték

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden 
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek 
és volt kollégának, hogy drága halottunk, 
Héregi Julianna búcsúztatásán megjelen-
tek, a szeretet virágait elhelyezték. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik fájdalmunkban osztoztak és 
szeretett családtagunkat, Németh Lász-
lót utolsó útjára elkísérték.
 Külön köszönjük Tündének és Gábor-
nak, valamint az Alfa-WIC. 95 Kft.
dolgozóinak, hogy hihetetlen lelki fi-
nomsággal és empátiával gyászunkat 
megkönnyítették.

Némethné Győri Ibolya
és a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Csülökfesztivál egy kilátogató szemszögéből
Fő a sok finomság a bográcsokban, az 
idő is kedvez az ételek főzéséhez. Sok is-
mert, ismeretlen arcot látok, ami jó is eb-
ben, hogy sok fiatal veszi át a főzést a már 
tapasztalt, sokat gyakorlott mesterszaká-
csoktól. Ez így van rendjén, amíg világ a vi-
lág az idő eljár felettünk és jó látni, hogy a 
mai fiatalokat is érdekli a főzési tudomány. 
 Sajnos a mai világ bizony sok rossz felé 
eltéríti a fiatalokat. De én most csak arról 
szeretnék írni, hogy van egy nagyon ked-
ves régi barátom, kedves ismerősöm, aki sok 

Ugyan még javában tart a nyár, de a gyere-
kek már lassan készülődhetnek az új tanév 
kezdetére. A 2013-2014-es tanév megnyi-
tó ünnepségére szeptember 2-án, hétfőn 
reggel 8 órakor kerül sor az Üllői Városi 
Sportcsarnokban.  nfo

éven keresztül főzi nekünk a finomabbnál fi-
nomabb ételeket. Hát ő igazából már nem a 
fiatal korosztályhoz tartozik, de az ő főzőtu-
dománya, tapasztalata nekünk igen finom 
ízeket varázsolt elő itt a Csülökfesztiválon is. 
Az igazi győzelem az, amikor gyorsan kiürül 
a bogrács. Minekünk ő a legjobb szakács! 
Maradjál Balázs nekünk még sokáig a mi 
főző barátunk, a mi szakácsunk, hogy együtt 
élvezhessük a Te ízletes, finom bográcsétele-
idet.

Köszönettel egy fesztiválrajongó

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakosság részére a vá-
rosi sportcsarnokban.
 A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a következő tele-
fonszámok valamelyikén:
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889.
 Ügyfélfogadás: dr. Szkalka Tamás: október 7.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 10 órától 
12 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: szeptember 24.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 18 órától 
20 óráig tart. 

A Hableány lakástextilbolt varrni tudó női 
alkalmazottat keres. Önéletrajz szükséges. 
Üllőiek előnyben. Tel.: 06-20/410-8655

Szemétszállítás 
Augusztus 17-én szállítják el a kommuná-
lis hulladékot azokról a területekről, ahol au-
gusztus 20-án lett volna a begyűjtés. A szelek-
tíven gyűjtött hulladékot Üllő Gyömrő felőli 
részén legközelebb augusztus 29-én, a zöld 
hulladékot pedig szeptember 5-én gyűjtik be. 
Üllő Ócsa felőli részéről szeptember 12-én 
szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékot, 
a zöld hulladék elszállítására ezen a terüle-
ten szeptember 19-én kerül sor. 



Sport 15Üllői
Üllői strandsportok

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.

1 kezelésnek 3 hatása van (fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van (zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Bérlet vásárlása esetén flaBelos Bérlet ajándékBa

flabelos
ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

edzz napi 10 percet flaBelos-szal és hozd magad formába 4-6 hét alatt!

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Eladó kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! • Tel.: 06-30/467-7216

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.

Törpe pincher  
(mini doberman): 
20 000 Ft-ért.
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A MEGTAKARÍTÁSOKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN FIÓKJAINKBAN!
ABONY, ALBERTIRSA, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., CEGLÉD, CEGLÉDBERCEL, CSEMŐ, CSÖMÖR, DÁNSZENTMIKLÓS, ECSER, GOMBA, 
GÖDÖLLŐ, GYÖMRŐ, ISASZEG, JÁSZKARAJENŐ, KISTARCSA, KOCSÉR, MAGLÓD, MENDE, MONOR, NAGYKŐRÖS, NAGYTARCSA, NYÁREGYHÁZA, 
NYÁRSAPÁTI, SÜLYSÁP, TÁPIÓBICSKE, PÁND, PÉCEL, PILIS, TÖRTEL, TÁPIÓSÁG, TÁPIÓSZENTMÁRTON, ÚRI, ÜLLŐ, VASAD, VECSÉS

Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

A Takarék Számlabetét előnyei:
 Folyamatos – tetszőleges összegű és gyakoriságú – betéti 

összegek elhelyezésére van lehetőség
 Nincs számlavezetési díj
 Rugalmas, gyorsan hozzáférhető
 Biztonságos, az Országos Betétbiztosítási Alap 

támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
a fi gyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíciókban 
talál. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a takarék-
szövetkezet vonja le és fi zeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. A
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Monori Fiók • 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. 
Telefon: (06 29)410 396

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk
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www.patriatakarek.hu

A MEGTAKARÍTÁSOKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN FIÓKJAINKBAN!
ABONY, ALBERTIRSA, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., CEGLÉD, CEGLÉDBERCEL, CSEMŐ, CSÖMÖR, DÁNSZENTMIKLÓS, ECSER, GOMBA, 
GÖDÖLLŐ, GYÖMRŐ, ISASZEG, JÁSZKARAJENŐ, KISTARCSA, KOCSÉR, MAGLÓD, MENDE, MONOR, NAGYKŐRÖS, NAGYTARCSA, NYÁREGYHÁZA, 
NYÁRSAPÁTI, SÜLYSÁP, TÁPIÓBICSKE, PÁND, PÉCEL, PILIS, TÖRTEL, TÁPIÓSÁG, TÁPIÓSZENTMÁRTON, ÚRI, ÜLLŐ, VASAD, VECSÉS

Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

A Takarék Számlabetét előnyei:
 Folyamatos – tetszőleges összegű és gyakoriságú – betéti 

összegek elhelyezésére van lehetőség
 Nincs számlavezetési díj
 Rugalmas, gyorsan hozzáférhető
 Biztonságos, az Országos Betétbiztosítási Alap 

támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
a fi gyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíciókban 
talál. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a takarék-
szövetkezet vonja le és fi zeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. A 
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Takarék Számlabetét
kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizáró-
lag a figyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíci-
ókban talál. Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a 
takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható.

Hirdetés

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás  
az alábbi témakörökben: 
• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog), 
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog.

JOGPONT+ mini szolgáltatás  
Pest megye számos új településén.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

Hosszú előkészületek után jú-
niusban adták át a városi sport-
telep új strandröplabdapályáját, 
amely az átadás óta nagy nép-
szerűségnek örvend a strand-
sportok szerelmesei körében.  
 Az akár első osztályú mérkő-
zések bonyolítására is alkalmas 
pályán nem csak strandröplab-
dázni, hanem strandfocizni is 
kulturált környezetben lehet. A 
sportlétesítményhez egy öltö-

ző, és egy napelemes zuhanyzó 
is tartozik.
 – A strandröplabdapálya el-
sősorban a lakosságnak épült, 
ezért várunk mindenkit, aki 
szereti a strandsportokat, és 
természetesen azokat is, akik 
még nem próbálták, de szíve-
sen megismernék e sportága-
kat is – mondta Király Zoltán, az 
Üllő SE vezetője. 

varga
Kissné Szabó Katalin és Király Zoltán adta át a létesítménytÙ
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat. • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert. • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: Gergely Margit

Impresszumi

Korán köszöntött ránk a nyár. A mértéktelen esős idő-
szak után, kibírhatatlan aszályos napok következtek. A hosz-
szabb emlékezetű Üllőiek még emlékezhetnek rá, hogy meny-
nyire aggódva vártuk a nyarakat, mert a meleg napokon 
hol volt víz a csapban, hol meg semmi. Nem tudtunk főz-
ni, tisztálkodni, mosni – locsolni meg végképp nem. 

A rendszerváltás tette lehetővé, hogy 
a község a saját útját járja. Leválva 
az örök vízhiányos gyömrői vízmű-

ről, az első képviselő-testület önálló vízmű-
vet épített az örökké szomjazó lakosainak. 
Amióta átadtuk a vízművet, azóta nincs hi-
ány tiszta ivóvízből, nem kell aggódni tisz-
tálkodásért, locsolásért, s talán még itt-ott 
fejlesztésre is jutott. Települtek sorra hoz-
zánk a beruházások, jöttek lakosok más ré-
széből az országnak, mert volt víz, gáz, csa-
torna, telefon, s minden, ami egy kultúrált 
kisvároshoz illik. Akik messziről jöttek, akik 
később jöttek, nem is tudják mekkora ér-
ték az üllőieknek az elegendő víz, s azok a 
beruházások, amelyek az elegendő vízre 
építkeztek. Nem tudják, hogy nem termé-
szetes állapot a helyi ivóvíz bősége. 
 Talán csak kevesen tudják azt is, hogy 
vannak napok, amikor már a mi jól működő 
vízforrásunk is a kimerülés határán van, s 
aszályos napokon bizony nagyon kell eről-
ködnie a rendszernek, hogy ezt a létező ví-
ziközmű-jólétet fenn tudja tartani.
 Aki tudja, annak az emlékezetét kell fel-
frissíteni, aki meg nem, annak el kell me-

sélni, hogy a tiszta közösségi ivóvíz ritka és 
nagyon becses jószág. Lehet, hogy a követ-
kező évek, az éghajlatváltozás szélsőségei 
miatt arról is szólnak, hogy aszályos idősza-
kokban lesz-e elegendő tiszta vizünk inni, 
mosakodni, néha megöntözni kertjeinket. 
Ez utóbbi a legdrágább. Ivóvizet felhasz-
nálni autót mosni, öntözésre, strandolásra 
a legnagyobb luxus. Nem csak azért mert 

drága és ritka, ha-
nem mert bár olykor 
nem becsüljük meg, 
de pótolhatatlan ér-
ték. A tiszta ivóvízre 
úgy tekintünk, mint 
a levegőre, ami kor-
látlanul áll rendelke-
zésre, csak az utób-
biért (még) nem 
kell fizetni, pedig 
ez nincs így. A vi-
lágban országok 

már háborúkat folytatnak az iható vízért, s 
a gazdag államok is igyekeznek felvásárol-
ni a szegény országok ivóvízkészletét, gon-
dolva a nehezebb időkre. Az ivóvíz kivéte-

les természeti kincs, s külön szerencsénk, 
hogy nekünk, üllőieknek bőven áll rendel-
kezésre. Bár kedvünk szerint fogyaszthatjuk, 
de hálásan megköszönné mindnyájunknak 
a vízforrás, ha néha tudnánk vele kímélete-
sen bánni. Ha meghallanánk a kérését és az 
esőhiányos, aszályos napokon nem hasz-
nálnánk autómosásra, ha az egyre terjedő 
új divat szerint, takarékosan töltögetné fel 
ivóvízzel ki-ki a házi kedvenc felfújható me-
dencéit, ha mértékletesen locsolnánk vele, 
várva a jobb időjárásra. 
 Aki a közösség iránti személyes fele-
lősségét nem érti, azt szokta erre monda-
ni, hogy ha megfizetem, veszek amennyit 
akarok. Ám hiába lesz valakinek akármeny-
nyi pénze, ha nem tud majd a város any-
nyi vizet sem adni, hogy kezét-lábát meg-
moshassa benne. Ha előre is gondolunk 
a jó vízgazdálkodásra, mi magunk is tu-
dunk segíteni a természetnek. Akinek van 
lehetősége, hogy az esővizet összegyűjt-
se, hogy a csatornából ne engedje elfolyni 
a locsolásra alkalmas esővizet, az jól gon-
dozza növényeit, jól vigyázza az ivóvizet, 
és kíméli a nehéz napokon a városi vízter-
melést. 
 Akik emlékeznek még az aszályos víz-
hiányos napokra, a hörgő csapokra, a sok 
átkozódásra, azok meséljék el a szomszé-
doknak, barátaiknak, az újonnan beköltö-
zőknek, hogy vízjólétünk közösségi siker, 
de ez a kincs nem korlátlan és minősége 
sem örökre szóló. Minél gondosabban vi-
gyázunk a közös vízkincsre, annál tovább 
fogja a városnak és lakóinak személyes jó-
létét is szolgálni. Ebben az ügyben egy a 
sorsa mindenkinek, aki függ a vízközmű 
állapotától. A vezetékes vízellátásban nin-
csenek egyéni megoldások, csak ha ez a 
közösség, ami nekünk a várost jelenti, egy-
más érdekeit megértve gondosan bánik 
meglévő természeti javaival. 
 Lehetséges, hogy nehéz, aszályos idők 
jönnek, s nem élhetünk többé olyan pazar-
lóan, mint ahogy ezt eddig a tiszta vízzel 
is megtettük. Csak áldhatjuk a sorsunkat, 
hogy nekünk ilyen bőséges ivóvízkészle-
tet adott, s nem szabad lebecsülni azt az 
előrelátást sem, amellyel egykor a városi 
képviselők a rendszerváltás utáni legel-
ső és legfontosabb feladatuknak, az önál-
ló tiszta ivóvíz-szolgáltatás megteremtését 
tartották, s azóta is, szinte minden testü-
let hozzátette a maga lehetőségeit ennek 
fenntartásához. 

Kövér Tibor

Ivóvizet fel
használni 
autót mos
ni, öntözésre, 
strandolásra 
a legnagyobb 
luxus. 

Az ivóvízről
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Próbálja ki Ön is a világhírű parajdi só áldásos hatásait, az erdélyi 
só bar lagok „gyógyító erejét”! Szeretettel várjuk gyógyulni, kikap-
csolódni, felfrissülni vágyó kedves vendégeinket újonnan nyílt 
SÓTERÁPIUMUNKBAN!

-  20 m2-en 10 tonna parajdi sótéglából kialakított kellemes környezetben.
- gyermekek részére sóhomokozó játékokkal.
-  felnőttek, ingyenes WIFI, szobakerékpár, mágneses talpkezelés, könyvespolc.

Szolgáltatási árak:
- felnőtt használati díj: 1000,- Ft/55perc
- 10 alkalmas felnőttbérlet: 7000,- Ft
- gyermek 10 éves korig + 1 felnőtt kísérővel: 1500,- Ft/55perc
- 10 alkalmas gyerekbérlet + 1 fő kísérővel: 10   000,- Ft

PARAjdI SÓTERÁPIUM 

Üllőn! A PESTI ÚT 29. SZ. ALATT

Gyorsan, EGyszErűEn 
Gardróbkészítés! 
Üllői cégünkkel vállaljuk 
gardrób- és tárlószekrények, 
konyhaszekrények, fürdő és 
egyéb bútorok, térelválasz-
tó ajtók készítését méretre, 
beépítve. 

Toló-, harmonika- 
és nyíló ajtós 
kivitelben.

Szeptember 
30-ig 
megrendelt 
tételekből     15% 
engedményt 
adunk!

Tel.: 06-20/238-4670
Email: arajanlat@brennermobel.hu

Facebook: Brenner Möbel Kft.

Az ivóvízről
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Még mindig 
tombol a nyár!

Csere itt, 
kupon ott!

Hirdetés

Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!
Tervezett képzéseink 2013. szeptember 1-jétől:
• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
• Számítógép-szerelő, -karbantartó
•  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Grafikus vagy kiadványszerkesztő
• Informatikai rendszergazda
• Szoftverfejlesztő
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár
• Mérlegképes könyvelő képzést indítunk Gyömrőn

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!Beiratkozás időpontja 

Gyömrőn: 2013. augusztus 30. 15–19 óráig.
Monoron: 2013. augusztus 28-án 17–20-ig.
Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B. • 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98. 
Telefon: (Szojár Gáborné) 06-70/60-52-700

A monori iskolában az alábbi 
képzéseket indítjuk: 
•  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

(esti/nappali)
•  Vállalkozási és bérügyintéző  

(esti/nappali)
•  Irodai asszisztens
A fenti szakmákhoz kapcsoltan 
indítjuk a mérlegképes könyvelői 
szakmát.

Az utolsó nyári hónapban 
is jobbnál jobb ajánlatokkal 
várják a vásárlókat a C&A, a 
Fashion Box, a H&M, és a 
Charles&Vögele üzlete-
iben, a Deichmann-nál 
pedig a kedvezményes árú lábbelikre is 
vonatkozik az „egyet fizet, kettőt vihet”-
akció. Aki pedig csúszdázás közben elnyűt-
te a fürdőruháját, a Skiny-nél lecserélheti, 
hiszen most 2 990 Ft-tól kaphatók a felsők 
és az alsók is. A pihenéshez mindig jól jön 
egy jó könyv, amit érdemes a Líra köny-
vesboltban kiválasztani a több mint 600 
akciós kínálatból.
 Az Intersport gondolt azokra is, akik a fül-
ledt napokat aktív pihenéssel töltik. Bármi-

Évente több tonna ruha kerül szemétte-
lepre, holott ezeknek legnagyobb része új-
rahasznosítható lenne. A környezet meg-

MINDEN kerti bútorra 
és nyári termékre!

KEDVEZMÉNY!
30-60%

Érvényes MINDEN kerti bútorra, kerti párnára, 
napernyőre, sátorra, kaspóra, szolárlámpára, 

játékra és sok másra.

Felesleges véget nem érő listával ro-
hangálni, hiszen a Praktiker áruház-
ban mindent beszerezhet, ami a tan-
évkezdéshez szükséges; például füzet, 
iskolatáska, ceruza, tornazsák, író- 
és laptopasztal. A termékválasztékot 
megtekintheti a Market Centralon ta-
lálható Praktiker áruházban vagy a 
www.praktiker.hu weboldalon.

Hamarosan 
becsöngetnek!

lyen sportágról legyen szó, az Intersportba 
érdemes betérni. 
 Dekorálni támadt kedve? Szinte fillérek-
ből vásárolhatja meg a kerti kiegészítőket, 
ülőpárnákat a JYSK áruházban. A kerti bú-
torok kiárusítása megkezdődött, 30-60 %-os 
kedvezménnyel várják a vásárlókat.

óvása, valamint  a fenntartható fejlődés 
érdekében idén tavasszal a H&M hatalmas 
ruhagyűjtési akcióba kezdett. Márkától, mi-
nőségtől, állapottól függetlenül már a Mar-
ket Central H&M üzletébe is le lehet adni 
a kinőtt, megunt, sérült ruháinkat, amiért 
cserébe kedvezményes vásárlásra jogosító 
kupont kapunk. 
 Az akció 2013. december 31-ig tart.



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

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

  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS-terminálon keresztül  
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.



További 
szolgálTaTásaink

esztétikai fogászat 
dentálhigiéniai kezelés
fogmegtartó kezelések
fogpótlás

+36 30 601 9022
DentiDent implant Clinic
2220 Vecsés, Lőrinci út 130/A.
www.dentident.hu

Ingyenes állapotfelmérés  
és személyre szabott kezelési terv  
a Dentident fogászati klinikán.

A mosoly mindenkié.

ImplAntácIó
szájsebészet
fogszAbályozás

Emlékszik, mikor volt fogorvosnál utoljára?


