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

Kereszt az út szélén
     A magyar történelemben évszázadokra visszamenőleg nagy 
hagyománya volt a keresztállításnak. Az emberek imádságuk 
meghallgatása miatt hálából, vagy hitük kifejezésére is útszéli 
keresztet állítottak. Ezek az útszéli keresztek kultuszhelynek 
számítottak a gyalogos búcsújáráskor is. A búcsúba – kegyhelyre 
– menők megálltak e kereszteknél, énekeltek, imádkoztak.
A II. világháború harcaiban nagyon sok honvéd elesett a 
csatákban, sok pedig fogságba került. A háború után, a fogságból 
hazatérő katonák újra kezdték az életet. Így történt ez, az üllői 
D. (Diák) Béky János családjánál is, akiknek fiuk János, szintén 
orosz fogságba esett és csak két évvel a háború után, 1947-ben 
térhetett vissza otthonába. Ebből az alkalomból, - hálából – a 
gazdálkodó D. Béky-család, az akkori földjük mellett egy keresztet 
állított, a rajta lévő márványtáblán az alábbi felirattal: 

„Isten dicsőségére, az elesett hősök emlékezetére 
állítatta a D. Béky-család”

Évtizedekig, amíg gyalogosan azon az útvonalon jártak a hívek a 
máriabesnyői kegyhelyre, a búcsúsok állandó megállóhelye volt 
ez a kereszt, - ott imádkoztak, énekeltek, rövid időre megpihentek 
a résztvevők.
Ez a kereszt, kint a határban átélte 52 év viharait. Ez idő alatt volt 
téeszesítés, amikor nem kis nyomásra „önként” kellett bevinni 
a földet a közösbe, volt egy „rendszerváltozás”, ami után nem 
kapták vissza a tulajdonosok a földjüket, kaptak viszont helyette 
kárpótlási jegyet - közel sem a tőlük elvett földjük értékében. Majd 
jöttek az új birtokosok, akik a felvásárolt kárpótlási jegyekért 
megvették azt a földet is, ahol a kereszt állott. 
A D. Béky-család, majd később a leszármazottaik továbbra is 
gondozták e keresztet, „sátoros ünnepeken” virágot vittek rá, és a 
2007-ben megrongált, összetört márványtáblát is újra állíttatták. 
2009. év őszén, vandál emberek talapzatáról ledöntötték és 
összetörték a keresztet. Szerencsére még javítható maradt, így 
D. Béky János unokájának megkeresésére, Üllő Város képviselő-
testülete és Kissné Szabó Katalin polgármester asszony segítőkész 

hozzáállásával a város új helyet biztosított a restaurált kereszt 
felállításához. A restaurálás Májer István helyi műköves mester 
keze munkáját dicséri. Köszönet mindenkinek, aki részt vett e 
munkában!
A restaurált keresztet ez év június 4-én, a Trianoni diktátum 90. 
évfordulóján - a Nemzeti Összetartozás Napján - szentelték fel 
új, már remélhetően végleges helyén, a Városi Sporttelep mellett. 
A felszentelést, Kovács Kornél plébános úr végezte. E felemelő 
kis ünnepségen részt vett Üllő Város részéről Bácskai József 
alpolgármester úr, a képviselő-testület több tagja, a keresztet 
valamikor állíttató D. Béky-család leszármazottai, és többen a 
város lakosai közül is, akik virágot és koszorút tettek le a kereszt 
talapzatára.
Remélhetően e kereszt itt megtalálja 
végleges helyét és már békében, hosszú 
időn keresztül hirdetheti Isten dicsőségét 
és egyben méltó emléket állít elesett 
hőseinknek.

(megjelent a Kanadai 
Magyarság c. lapban)                                   

 Fűrész L. Ferenc

Hirdeti Istent és az emlékezést

 Köszönetnyilvánítás

Üllő Város Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani Májer István kőfaragó mesternek és 
Füles Józsefnek a kereszt elkészítésében és felállításában nyújtott közreműködésükért.

Bácskai József - alpolgármester
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Tisztelt Üllői Lakosok!

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása gondokat okozott a vízelvezető és szikkasztó 
árkoknál, az átereszeknél és a mélyen fekvő településrészeken. Ezeket a Tűzoltóság, 
az Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület tagjai, a GYÁVIV Kft., a lakosság és 
közmunkások segítségével sikerült elviselhető kereten belül tartani. Itt szeretném kifejezni 
köszönetemet mindannyiuk segítségéért.

A főbb vízelvezető csatornák közül az önkormányzati kezelésű 105-ös és 106-os 
árkoknál jelentős mennyiségű hordalékot kellett tisztítani a mederből, és a 105-ös csatorna 
zsilip deszkáit pótolni. A zsilipnél a Lejtő utca és a mezőgazdasági területek mentesítése 
érdekében a tűzoltók többszöri szivattyúzással enyhítették a vízkárt.

A zárt szennyvíz-hálózatnál a Kenderes utca végén és a Pesti úti ingatlanoknál történt 
szennyvíz kiömlés. A csapadékvíz bevezetéssel többszörösen túlterhelt szennyvíz 
mennyiség miatt ez az állapot sajnos több napig fennállt. Ezekben a napokban Üllő 
kibocsátott szennyvíz mennyisége csapadékvízzel terhelve napokig meghaladta a 4.500- 
5.000 m3/ nap értéket. A vízfogyasztásból számítva a normál és indokolt szennyvíz 
mennyiség 1.200 -1.300 m3/nap.  

 Az átemelők mentesítését, 25 m3-es szippantó autók beállításával lehetett néhány nap 
alatt biztosítani. Az átemelők rendkívüli ürítésére kirendelt szippantó autók költsége 
közel 2 m Ft volt. 

Ingatlanok és épületek pincéi is víz alá kerültek, esetenként a tűzoltók segítségével 
történt szivattyúzás több-kevesebb eredménnyel. Bejelentéseket kaptunk, ezt követően 
helyszínelés történt a következő területeken: Árvácska utca, Zsaróka út, Zug utca, Gyár 
utca és Pesti út sarkán lévő ingatlanoknál, a magas talajvíz miatt a Malom, Dózsa György, 
Wesselényi, Pávay Vajna utcák környékén is. 

Érzékelve ezeket a víz okozta problémákat 2010. június 16-án meghívásunkra Vereczkey 
Zsolt vízügyi tervező jött el hozzánk, és a veszélyeztetett területeket megtekintve egy 
szakmai összefoglaló anyagot készített számunkra. A következő napokban belvízi 
védekezési tervet készítünk a településre. 

Az Önkormányzat a kezelésében lévő utakon az árkok, és átereszek állapotát ellenőrzi, 
és a szükséges tisztításokat elvégezteti. 

Ezúton kérem a Lakosság segítő közreműködését az ingatlanaik 
előtt lévő árkok és átereszek tisztítása, karbantartása 

érdekében, amit helyi rendelet is előír. 

Amennyiben szakmai tanácsra van szükségük keressék 
Békés István műszaki ügyintézőt a 06-30-475-0987 számon.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A  Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási 
szünet a Jegyzői Iroda, valamint az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda 
vonatkozásában 2010. július 12-23-ig, az Építéshatósági Iroda, Hatósági Iroda és 
a Pénzügyi Iroda vonatkozásában 2010. július 19-23 napjáig tart.

Csapadék és belvíz károk Üllőn

A Polgármesteri Hivatal nyári zárvatartási rendje
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Az ítélkezési szünet valamennyi szervezeti egységnél 2010. július 
16-tól 2010. augusztus 19. napjáig tart. Az ítélkezési szünet ideje 
alatt tárgyalások nem lesznek, a pénztári tevékenység szünetel. 
Az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet 
tart a bíróság. A büntető, polgári és végrehajtói iroda ügyeletet tart. 
A szünetek időtartama alatt a bíróság földszint 13. szobájában 
(polgári iroda) és földszint 9. szobájában (büntető iroda) lehet 
felvilágosítást kérni, beadványokat benyújtani az ügyfélfogadási 
időben.

hétfő: 9-15 óráig 
kedd: nincs ügyfélfogadás 

szerda-csütörtök-péntek: 9-11 óráig
A panasznapi ügyfélfogadás is megtartásra kerül, 

hétfőnként 9 órától 15 óráig.

A Monori Városi Bíróság nyári ítélkezési szünete

A Maglódi, Liszt Ferenc és Damjanich utcák felújítása
Üllő Város Önkormányzata az elmúlt év őszén indult – a 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által – a 
„Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatására” (KMRFT-TEUT-2009 pályázat) 
- kiírt pályázaton, ahol 30-35% állami támogatást nyert.

Ezt követően - az utak kivitelezésének mielőbbi megkezdése 
érdekében - megindulhatott a közbeszerzési eljárás, melynek 
eredményét 2010. 06.10-én rendkívüli testületi ülés értékelte. 

Az értékelés következményeként - figyelembe-véve vállalási 
összeget és a többletgaranciát - a Colas Út Zrt. végezheti az 
útfelújítási munkálatokat. Az Önkormányzat, a fellebbezési 
határidőt követően, legkésőbb július második hetében megköti a 
szerződést a vállalkozóval, és várhatóan augusztus végéig elkészül 
a Damjanich és Maglódi u. A Liszt Ferenc utca felújítása pedig - a 
nagy össztömegű szállítóeszközök közlekedése miatt - összhangban 
kell, hogy legyen a víztorony építésével, amely szeptember 
hónapban készül el. A vállalási összeg összesen közel bruttó 80 
millió Ft, melyből az állami támogatás mintegy 30 millió Ft-ot 
tesz ki. A felújítási technológia szerint 6-8 cm-es aszfaltréteg kerül 

a megerősített útalapra, melyet mindkét oldalról útszegély zár le. 
Felújításra kerülnek a szikkasztó árkok, és a tervek szerint 

kialakításra kerül a vízelvezetés is. A műszaki ellenőrzést egy 
gyakorlott útépítő szakember Vaszari Imre a Közútkezelő vezetője 
végzi. A fent leírtaknak megfelelően az elmúlt hónapokban - a 
Baross utca felújításával együtt – 17 utca aszfaltozása készül 
el, kap új burkolatot, melyre a közelmúltban, nem volt példa 
Üllő városában. Jelenleg elindult a közbeszerzési eljárás a 
rosszminőségű, nagyon rossz állapotban lévő, sosem karbantartott 
mart-aszfaltos utak / 26 utca/ karbantartásának közbeszerzése is, 
és sikeres közbeszerzési eljárás esetén szeptember hónapban ezek 
az utak biztonságosan járhatóvá válnak. 

A mart aszfaltos utak közbeszerzési eljárásáról, karbantartás 
megkezdéséről a későbbi számunkban részletesen tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat.
        

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság elnöke

A LEGKÖZELEBBI VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2010. augusztus 6., 12- 17 óráig. 

Adj vért, és ments meg három életet! Talán nem is sejti, mekkora érték az egészsége?!
 

Az árvízkárosultak megsegítése: A Magyar Vöröskereszt, mint főtámogató csatlakozik az árvízkárosultak megsegítése 
országos programhoz. Akinek ruhanemű felajánlása van e célra, az továbbra is a kihelyezett 4 ruhagyűjtő konténerbe 
helyezze el az adományozásra szánt ruhaneműt. A konténerek helyei: Üllő, Ócsai út 8. (Humán Szolgáltató Központ 

előtt) Üllő, Bimbó u. (Gyöngyvirág téri Óvoda mellet) Egyéb felajánlásokat (elsősorban tartós élelmiszerek, 
tisztítószerek, fertőtlenítő szerek, tisztálkodási szerek) az ingyenesen hívható zöld számon (06-80-911-070) tehetnek. 

A felajánlások összegzése után összegyűjtik a településekről felajánlott adományokat.
Köszönettel: a helyi szervezet vezetősége

Szociális tájékoztató 
-Vöröskereszt adomány-

A Pest megyei Vöröskereszt monori területi szervezet jóvoltából Üllő Város lakosainak az élelmiszerbankból juttatott 
liszt, tészta, cukor, keksz, tartós élelmiszer került kiosztásra. Az adományt 1120 főnek osztottuk szét. Reméljük, hogy az 
élelmiszerbank, valamint a Monori Vöröskereszt területi szervezete nevében megint sor kerülhet tartós élelmiszer osztására 
2010. november hónapban, amit ismételten az arra rászoruló személyek kaphatnak meg. Köszönet a Vöröskereszt monori 
területi szervezetének az élelmiszer biztosításáért.
- A korábban meghirdetett ruhagyűjtési akció folytatódik. 
- Tamási István és neje – vállalkozók - az Önkormányzat részére több kanna (14 l-es) diszperzit falfestéket adományozott,
  amely felhasználásáról még a város vezetősége nem döntött.

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

Tisztelt Állampolgárok!

Minden évben, a nyári szünidő beköszönte előtt felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy mennyi veszély leselkedik a gyermekekre a 
gondtalan vakáció ideje alatt. Idén sincs ez másként. Fogadjuk 
meg mindannyian a rendőrség tanácsait, hogy az iskolakezdésnél 
senkinek se kelljen a kellemetlen nyári élményeiről beszámolnia.

A nyári melegben, a nappali órákban lehetőleg senki ne • 
sportoljon, a ruházata pedig legyen szellős. Fokozottan 
ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint 
friss ivóvíz formájában.
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt • 
időponthoz magát. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak 
gyakran bűncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az 
eltűnés miatt körözött fiatalok száma.
Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltűnő viselkedéssel, • 
értékes tárgyakkal, pl. mobiltelefon, több készpénz vagy 
ékszer.
Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk • 
magunkkal. Ha van bankkártya, annak PIN kódját a kártyától 
elkülönítve tároljuk.
Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt venni, oda • 
lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében 
menjünk. 
Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket.• 
Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel. Ne szálljunk be • 
ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a lakásba.
Főleg építkezések, elhagyott ásatások helyszínén találhatunk • 
értéktelennek vélt cserépdarabokat, színes, festett köveket. 
A hazánkban hatályos törvények szerint a földben pihenő 
értékek, régészeti emlékek az állam tulajdonát képezik, 
melyeket le kell adni az illetékes múzeumban, vagy 
önkormányzatnál és be kell jelenteni a lelőhelyet. Régészeti 
leletnek a koruk alapján minősülnek a talált tárgyak. Ezért 
fontos, hogy hozzáértő szakembernek mutassuk meg. 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy régészeti leletről van 
szó, a leadás határideje a megtalálást követő nyolc nap. 
Történelmi csaták, harcok színhelyén gyakran előfordul, • 

hogy lőszereket, töltényeket találunk. Fontos tudni, hogy 
ezek a tárgyak élesek is lehetnek, ezért nagyon veszélyesek. 
Semmiképpen se szedjük szét ezeket, ne játsszunk velük, 
hanem haladéktalanul kérjük felnőtt segítségét, aki értesíti a 
legközelebbi rendőri egységet. Amennyiben ezt nem tesszük 
meg és a lőszert elvisszük, megtartjuk elkövetjük a visszaélés 
lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntettét, amelynek büntetési 
tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.
Szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes • 
italt célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt arra, hogy 
akaratunkon kívül bármi olyan szert keverjenek hozzá, 
amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák, 
befolyásolnák.
A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás • 
könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok 
kábítószer akár egyszeri kipróbálása is függőséget okozhat.
A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák elkerülése • 
érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést, vagy 
taxit. 
A hőségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért amikor • 
közlekedünk, legyünk mindig fokozott figyelemmel a 
szabályok betartására.
Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral nem menjünk • 
vízbe.
Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, akkor • 
hová fordulhatunk azonnali segítségért.

Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:

MENTŐK: 104
TŰZOLTÓK: 105

RENDŐRSÉG: 107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
(mobiltelefonról a megyeszékhelyi 

rendőrkapitányság ügyelete jelentkezik)

Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli esőzések folytán. A kialakult 
árvízi veszélyhelyzet során bajba került emberek, a károsultak megsegítésére több szervezet hirdetett gyűjtési akciókat. 
A településeken megjelentek az áladománygyűjtők, vagy az úgynevezett utazó bűnözők, akik célja az, hogy a lakásokba, 
házakba becsengetve, különböző indokokkal bejutva értékeket lopjanak el, vagy pénzt csaljanak ki a lakóktól. Mindig 
célszerű gyanakvással élni az ilyen személyekkel szemben, mert előfordulhat az, hogy az összegyűjtött adományok nem 
jutnak el a rászorulókhoz.
Jelen esetben kétféle módon károsíthatják meg a lakosságot a bűnözők:

- adományt gyűjtenek az árvízkárosultak megsegítésére
- kárfelmérőnek kiadva magukat próbálnak bejutni a lakásokba.

Ahhoz, hogy a csalásokat, trükkös lopásokat megelőzzük, 
fogadja meg a rendőrség tanácsait!

Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal •  Telefon: 06 29 410-367



7

p r O g r A M O K

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

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig

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

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

Július 5–11-ig: Csillag Patika

Július 12–18-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Július 19–25-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Július 26–augusztus 1-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Augusztus 2–8-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

TKM Üllő túraprogramja
Július 17.  Felvidék, Nagyszombat
Augusztus 14.  Szlovénia, Maribor:
 műemlék és városlátogatás

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

E-mail: sztilona@monornet.hu

Tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyál és Vidéke 
Vízügyi Kft. megbízásából 2010. június 22-től a Numerus 
Aqua Kft. Üllő város egész területén víz- és csatornahálózat 
felülvizsgálatot végez. 
Az ellenőrzések kiterjednek 

a vízmérők állapotának vizsgálatára, • 
biztosító plombák sértetlenségére,• 
be nem jelentett szabálytalan víz- és csatornabekötések • 
vizsgálatára,
csapadékvíz szennyvízcsatornába történő bevezetésének • 
feltárására.

• 
A szabálytalan közműhasználat következménye az elmaradt 
díjak és az ellenőrzés költségének megfizetése.
Fogyasztóink megértését és türelmét köszönjük.

Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.

HŰTŐGÉP, FAGYASZTÓ JAVÍTÁS!

Minden típusú készülék 
szakszerű javítása, 
helyszínen garanciával!
Minden nap, hétfőtől-vasárnapig

Hívjon bizalommal! 
Tel: 06-30-373-2590 

A sportcsarnok júliusi  programja

Kedd-Péntek 18:00-19:00 alakformáló aerobik
Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik
Szerda 18:30-19:30 aerobik
Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó

K. László Szilvia: Nyárköszöntő

Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!

Kányádi Sándor: Kánikula

Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.





ELKÖLTÖZTÜNK,
ÁRAT CSÖKKENTETTÜNK

TEMETKEZÉS 

SZIGÜ 
Temetkezési Iroda

Gregus Pálné Fiókvezető

2225 Üllő, Pesti út 78.
(a Bitang vasbolt mellett)
Ügyelet: 06-30/461-88-48, 

06-30/919-71-65



Hitel, biztosítás, 
és építőipari kivitelezés!

Lakás- és jelzáloghitelek akár
7 munkanap alatt 

díjelengedési akcióval!

Kőművesmunka, családi házak 
kivitelezése, felújítás, vakolás, 
burkolás, szigetelés, színezés.

2225 Üllő, Pesti út 55.

Nyitva tartás:
H-P-ig: 10-12 és 16-18-ig

Előzetes időpont egyeztetés 
fentiektől eltérő időpontra:

Tel.: 06-70-6102930






