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részt. Járvás Katalin előadásában sok ismert verset hallgathat-
tunk meg, olyan közvetlen előadásmódban, mintha csak egymás-
sal beszélgetnénk. Nagyon sokan a teremben szinte tudtuk, hogy 
mi következik és jóleső érzés volt visszaidézni a régen hallott so-
rokat. Kodály, Bartók, Liszt és Beethoven zeneműveinek részletei 
is felcsendültek, igazán szép keretet adva a mondanivalónak. A 
Mende Néptáncegyüttes fergeteges tánca és a Mecénás Művésze-
ti Klub fellépése is színesítette az előadást. Köszönjük  fellépők-
nek és mindenkinek, aki eljött, hogy alkalomhoz illően tudtuk 
megünnepelni ezt a jeles születésnapot.

V.T

Január 22-t 1989-óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. Ez a nap tehát a Himnusz születésnapja. Vámos 
Éva  nyitóbeszédében az  ünnepekről beszélt, arról, hogy mi teszi 
igazán ünneppé  az ünnepet. Azért  köszöntjük fel családtagjain-
kat ismerőseinket születésnapjukon, mert szeretjük őket  és fon-
tosak nekünk. Ha pedig fontosak a hagyományaink, kultúránk, 
múltunk, nemzeti értékeink akkor rajtunk múlik, hogy ezeket az 
értékeket megőrizzük és tovább adjuk.  

Ezért gyűlt össze ezen a pénteken egy kis közösség, hogy ün-
nepeljen és emlékezzen. Kondás Imre nyitotta meg az estet egy 
rendhagyó történelem órával, amin mindenki érdeklődve vett 
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A Magyar Kultúra ünnepe

Kondás Imre, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
nyitotta meg a Magyar Kultúra Napjának emlékestjét a következő bevezetővel:

„Ma 2010. január 22-én ismét lehetőségünk van együtt megemlé-
kezni a Magyar Kultúra Napjára.

Valamennyien tudjuk, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon alkotta 
meg nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Én mégsem erről mondanám el a következő néhány gondolatot. 
A 2010. esztendő ugyanis gróf Széchenyi István emlékéve lesz. Jó 
okkal, hiszen éppen januárban adta ki, 180 évvel ezelőtt nagy gát-
szakító művét, a Hitelt. /Köztünk szólva ezt az egyet elhagyhatta 
volna, tekintettel a most ránk települő bankuralomra./ 

Széchenyi sokat írt, és róla is sokat írtak. Most röviden szólnék 
róla. A 2010. esztendő gróf Széchenyi István halálának a 150. évfor-
dulója is, ezért lett az emlékéve ez. Széchenyi ténykedése új korsza-
kot nyitott történelmünkben, tudjuk, ő a refomkor elindítója, egy va-
lóban Új Magyarország kezdeményezője. Szinte családi hagyományt 
folytat, nagybátyja főiskolát alapított a saját pénzén. Gróf Festetics 
György volt, meg a Georgikon Keszthelyen. Megtehette, mágnás volt, 
most milliárdosnak mondanánk, csak ő akkor meg is tette. Széche-
nyi apja nemzeti könyvtárat és nemzeti múzeumot alapozott meg. 
Megtehette, meg is tette, akkori mágnásként.
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Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel a későbbi Tudo-
mányos Akadémia céljaira. 200 évvel ezelőtt még így működtek a 
milliárdosaink. Ez volt az elit. Akkor. Gróf  Széchenyi István nagy-
ságát már életében és holta után is elismerték, méltatták. Köztudott 
közhely, hogy Kossuth a legnagyobb magyarnak nevezte. Azt kevés-
bé tudjuk, hogy Széchenyit ez zavarta, mert több volt ebben a frázis 
meg a taktika, mint a valódi elismerés. Ő maga írta, hogy „nem 
szolgálhatni valakit gonoszabbul”, mint olyan magasra emelni, ahol 
meg nem maradhat,  de szégyen nélkül le nem ereszkedhet.

Kemény Zsigmond, a 19. századi író, gondolkodó szerint ő a leg-
hívebb magyar, Szekfű Gyula a 20. század legnagyobb hatású tör-
ténésze szerint nemzetvezér államférfi, Makkai Sándor, erdélyi író 
egyenesen prófétának tartja. Karácsony Sándor író, filozófus az Úr 
Isten magyar gondolatát érzi benne, meg hogy ő a magyar bűnbánat 
örök jelképe.  Az iskolában rögzül belénk, hogy ha Széchenyi,  akkor 
lóverseny, Lánchíd és főváros, gőzhajó,  vasút és Vaskapu, Duna és 
Tisza szabályozás, Casinó  és Híd-Egyesület, és a többi, és a többi.

Az kevésbé marad meg emlékünkben, hogy mindezt egy nagyobb 
cél érdekében tette.  Szerinte az ország a Nagy Parlag, amit saját 
erővel kell kiművelni. ”Csak magunkban a hiba, de magunkban a 
feltámadási erő is”-írja ő.

Az első lépés az adott magyar viszonyok megismerése, második 
a Parlag munka alá vétele, ha úgy tetszik kigazolása,vagy a gazok 
kigyomlálása. Hármas cél mozgatja: „az értelmességet tágítani kell, 
a nemzetiséget terjeszteni,” ez a ma- gyarosítás, a harmadik az egye-
sítés programja volt. Németh László szerint ő  „a legtalányosabb ma-
gyar”. Arisztokrata, de a nagyapjának a nagyapja még kézműves 
volt. A magyar nyelv mellett érvel, írja műveit, szónokol, de 1825-től 
tanulja újra a magyart, 34 évesen. Saját írása szerint annyi szót tu-
dott jól  magyarul, amennyit el is mondott a latinul beszélő felsőház-
ban, mindenki megdöbbentésére. Első cselekedete szimbolikus jelen-
tőségű volt a magyar nyelv kiművelésére alapított Tudós Társaság.

Pontosan tudta, mint ahogy az ókori görögöktől tudni való, hogy 
az anyanyelv, a közös történelem, a közös kultúra, a vallás a nemzet-
alkotó, a nemzetalkotó erők. /Nyilván azok is tudják, akik a nemze-
tet akarják meggyengíteni, akik háborút folytatnak a nemzet ellen./ 
Rontsd meg a nyelvét, írd át a történelmét, felejtesd el a kultúráját, 
vedd el a hitét, és a nemzet megroppan!

Széchenyi írja:” nyelvünk ereje tartotta fenn eddig létünket.”
Ő egyszerre vívott Kelet és Nyugat felé. A Keletnépének tekintette 

a magyart, a Nyugatra száműzöttnek, amely a nagyvilágon egyedül 
áll. Gondoljunk csak bele!

„Mert ha nincs Hunnia határai közt hazánk, egyebütt a Földön 
többé sehol sincs”- írja a Hunnia című könyvében.

Gróf Széchenyi István azt ajánlja, hogy tegyük a dolgunkat becsü-
lettel, kicsi és nagy, tehetsége szerint, és megmentünk egy nemzetet 
az emberiségnek.

Gróf Széchenyi István azt üzeni, hogy üljük ünnepeinket, de ne 
öljük az időt! 

Üljük ünnepeinket, de öljük az időt, mert az vészesen fogy!”

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu
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Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Az elmúlt időszakban több betöréses lopás történt Üllő Város 
területén. Az év elején ez nagyon rossz előjel volt, tekintettel arra, 
hogy az elmúlt 2009-es évben a korábbi évekhez képest - szinte 
minden bűncselekmény típust vizsgálva - csökkent a bűncselek-
mények száma Üllőn.

A Vecsési Rendőrőrs dolgozói és az Üllői Polgárőr és Bűnmeg-
előzési Egyesület tagjai a betöréses lopások megelőzése érdeké-
ben folyamatosan járőröztek éjjel és nappal a városban. A rendőri 
járőrszolgálaton kívül nyomozóportyákat és megfigyeléseket vé-
geztek a városban a Vecsési Rendőrőrs civil ruhás kollégái. 

A fenti tevékenység eredményeként látókörbe került két bűnö-
zői csoport is, amelyek közül az egyiket a Monori Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztályának nyomozói fogtak el. Az elkövetőket 
- akik technikai eszközöket és akár még fagyasztott élelmiszereket 
is eltulajdonítottak az ingatlanokból - a Monori Városi Bíróság 
előzetes letartóztatásba helyezte. 

A másik - szintén betöréses lopásokkal „foglalkozó” - csopor-
tot a Vecsési Rendőrőrs nyomozói vették őrizetbe a napokban. A 
vizsgálat még mindkét eljárásban folyik, és újabb elkövetők kerül-
hetnek a rendőrség látókörébe.    

Pallaga Norbert r. százados
Vecsési Rendőrőrs parancsnoka

A bűnmegelőzés érdekében

Felhívás

Az időskorúak sérelmére el-
követett bűncselekmények meg-
előzése érdekében a Monori 
Rendőrkapitányság a következő 
felhívást tette közzé:  

Lakossággal a bűnözés ellen!

A bűncselekmények többsége megelőzhető!
Fogadja meg tanácsainkat!

Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése.
Gyakorta előfordul, hogy idős emberek figyelmetlenségét, 

óvatlanságát használják ki a bűnelkövetők, a tolvajok, a csalók.

Ennek megelőzése érdekében:

Ne engedje be lakásába•  az áramszolgáltató, vagy a vízművek 
alkalmazottait, a polgármesteri hivatal munkatársait, a rend-
őrség tagjait, csak akkor, ha megfelelően igazolják magukat.
Kétség esetén • kérjék el igazolványukat, jegyezzék fel nevüket, 
munkahelyüket, annak telefonszámát hívják fel, győződjenek 
meg a személyek hitelességéről!
Ne engedje be lakásába•  a házaló árust, akik általában ruhane-
műt, háztartási eszközöket, ékszereket kínálnak olcsón meg-
vételre!
Ne engedje be lakásába•  azon személyeket, akik valamilyen 
ürüggyel – általában rosszullétet színlelve – vizet, vagy gyógy-
szert kérnek. Amennyiben szükséges, a 104-en értesítse a 
mentőket!

Tűzifa megrendelése, vagy vásárlása esetén győződjön meg a • 
szállító kilétéről, kérje el személyi igazolványát, jegyezze fel 
adatait. Legyen figyelemmel arra, hogy a fa mennyisége és a 
kifizetett összeg álljon arányban egymással!
Ne fogadjon el ajánlatot házkörüli munkák elvégzésére, ház-• 
tartási gépek javítására, amennyiben az ajánlott ár feltűnően 
alacsony!
Amennyiben valóban valamely szerelő, szerelési munka el-• 
végzése céljából megy be a házába, ne legyen a házban egye-
dül, hívja át szomszédját, valamely hozzátartozóját!
Előleget ne fizessen az elvégzendő munkáért, csak a munka • 
befejezését követően!
A városban való közlekedéskor, vásárláskor, figyelmesen jár-• 
jon el, pénztárcáját, értékeit biztonságos helyen őrizze.
Kerülje•  az éjszakai órákban a vasútállomás, buszpályaudvar 
környékét, a gyér forgalmú utcákat, sötétedés után lehetőség 
szerint ne egyedül közlekedjen!
A temetőkben sírgondozás során táskáját, értékeit ne hagyja • 
őrizetlenül!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, 

hívja a Rendőrséget: 107, vagy 112, 

illetve a Monori Rendőrkapitányságot: 

06-29/410-367, vagy 06-29/410-726 telefonszámon.

Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesületet 

telefonszáma (06 20 223-7181)
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Sebeségmérés Üllőn a balesetek elkerülése érdekében

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatom Üllő Város lakosságát, hogy a megengedett sebes-

séget túllépő járművekről képfelvételek készítésére kerül sor a kö-
zeli hónapokban.

Az említett ellenőrzésekre városunkban azért van szükség, mert 
Üllőn és a környező településeken is voltak súlyos közlekedési bal-
esetek. A balesetek bekövetkeztében kiemelkedő okként szerepel 
a sebességtúllépés! A fejlődő közúthálózatokon egyre komolyabb 
problémát jelent a gyorshajtás, amit csak társadalmi összefogással 
lehet megváltoztatni. A rendőrség és az önkormányzat önállóan 
nem tudja a lakosság elvárásainak megfelelően megszüntetni a 
mindenütt jelentkező sebességtúllépést. Magas befektetést igényel 
a tevékenység, ami a közreműködőt terheli, nem az önkormányzat 
költségvetését. 

 A helyi rendőri szervvel és a polgárőrséggel is a baleset meg-
előzés terén igyekszünk a lakosságunkat megóvni. A legveszé-
lyeztetettebbek a gyerekek, és az idősebbek. Vecsésen tavaly a 
zebrán gázoltak halálra egy nagymamát, még szerencse, hogy a 
kis unokája életben maradt. Reméljük, hogy Üllőn a rendszeres 
ellenőrzéseknek meg lesz a pozitív hatása és nem fog hasonló eset 
előfordulni.

A szabálysértési határok feletti sebességméréseket (kizárólag a 
közigazgatási eljárások hatáskörébe eső túllépések esetén) magán 
gépjárművekből fogják végrehajtani! A felvételek azonnal a rend-
őrség erre a célra kijelölt központjába kerülnek műholdas kapcso-
laton keresztül, ahol megindítják a közigazgatási eljárást, a sza-

bályt szegőkkel. A lakossági panaszaink alapján azt hiszem itt az 
ideje, hogy városunk útjairól kiszűrjük a száguldozókat. A tisztelt 
autós társaimat pedig kérem a városunk és saját maguk érdeké-
ben, hogy a jövőben inkább 5 perccel előbb induljanak el.

Kissné Szabó  Katalin
     polgármester

2010. 01. 20-án városunk benzinkútján tartózkodott három szol-
gálaton kívüli polgárőr, akik észlelték, hogy az egyik kútoszloptól 
tankolás után fizetés nélkül távozik egy gépkocsi.

A polgárőrök a saját autóikkal követték az elkövetőt /közben 
értesítették a rendőrséget/ majd a 4- es úton megállították.

Tájékoztatták a gépkocsi vezetőjét, hogy tanúi voltak a cse-
lekmény elkövetésének és felkérték, kövesse őket a benzinkútra. 
Visszakísérték az elkövetőt a benzinkútra és átadták a kiérkező 
rendőrjárőrnek.

Ezúton is szeretnénk felkérni a Tisztelt Lakosságot, hogy ameny-
nyiben gyanús gépkocsit vagy személyeket látnak lakókörnyeze-
tükben, kérjük, értesítsék a Monori Rendőrkapitányságot vagy az 
Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesületet az ismert telefonszá-
mon (06 20 223-7181), hogy ezzel is segítsék munkánkat.

Lakatos Gordon
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület
MOBIL TRAFFIPAX ÜLLŐN!
MOBIL TRAFFIPAX ÜLLŐN!

A balesetek megelőzése, 
a közlekedési morál javítása érdekében 

hamarosan elkezdik működésüket 
városunk utcáin és útjain a mobil 

sebességmérők. 
A KRESZ betartásával csökkentsük 

a balesetek kockázatát!
Óvjuk pénztárcánkat a szabálysértési 

büntetésektől! 

MOBIL TRAFFIPAX ÜLLŐN!

Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola felső tagozatán január 21-én 
rendeztük meg a Kazinczy nevét viselő „Szép Magyar Beszéd” ver-
seny iskolai fordulóját. Közel ötven tanuló vett részt a megmérette-
tésen. A zsűrinek szigorú feltételek mellett kellett szöveget keresnie, 
így a választás Nagy Lajos és Karinthy Frigyes egy-egy művére esett. 
A versenyzők teljesítményének értékelésekor figyelembe vettük a 
szövegértést, a szöveghűséget, a hangvétel, a hangképzés és hangsú-
lyozás szabályait, a természetes beszédet, valamint a szünettartást. 
Minden évfolyamon holtverseny alakult ki a dobogós helyeken.
A nyertesek: 
5.oszt.
               
               
6. oszt.
               
               
7.oszt.  
              
           
8.oszt.
             
             
Örömmel láttuk, hogy iskolánk tanulói lelkesen és lelkiismerete-
sen készültek a megmérettetésre. Reméljük, jövőre is meg tudjuk 
rendezni a versenyt, legalább ennyi résztvevővel.

A Szervezők

 „Szép Magyar Beszéd” verseny Ilyen még nem volt!

Csigalassúsággal telt a pénteki nap egészen a harmadik óráig. Ek-
kor ugyanis a hetedik és nyolcadik osztályoknak a tornaterembe 
kellett lemenni. Elhelyezkedtünk a lerakott szőnyegeken, és a tor-
napadokon. Ami az elkövetkező órákban történt az maga a „cso-
da” volt.
A Fizibusz érkezett hozzánk bemutatóra Tóth Pál fizikatanár úr 
vezetésével. A tanár úr kísérleteivel élményszerűbbé tette az eddig 
nehéznek hitt fizikát, kémiát. A folyékony nitrogénnel végzett kí-
sérletei már – már mutatványszámba mentek. Fejlesztett áramot, 
amelytől a hajunk is égnek állt, de a gólya – róka meséjét idézve 
egy tojást is „varázsolt” a szűk nyakú lombik belsejébe. Óva intett 
a kipróbálására, ő azonban bátran kísérletezett a mikrohullámú 
sütővel /pl. CD- t tett bele/. Nagy sikert aratott a léggömbös kísér-
lete, ahogy a leengedett lufi kerekedni kezdett az inge alatt a test 
melegének hatására. Harsány nevetésben tört ki a társaság, ami-
kor Dani a hélium beszívása után elváltozott hangon beszélt. 
Nagy tapssal jutalmaztuk a színes előadást, a sok érdekes kísér-
letet.
Köszönjük a lehetőséget, jó lenne, ha a többi osztály is részese 
lehetne ennek a „csodának”!

Kalicza Rita 8z/a osztályos tanuló

Február elején indul a szakiskolai 
ösztöndíj-program

A hiányszakmákban tanuló hallgatók számára szakiskolai 
ösztöndíj-programot indít a kormány február elsején, amelyre 
mintegy 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre. Az első szakasz-
ban, februártól nyár végéig egységesen, minden tanuló, akinek 
tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5-öt, 10 ezer forint támoga-
tást kaphat, ha hiányszakmában tanul. A következő tanévtől 
kezdve, ami ősszel indul, a támogatás a tanulmányi eredmény 
alapján differenciálódik. Jó vagy jeles tanuló estében az ösztön-
díj 25-30 ezer forintot is elérhet. 
A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás életpá-
lyát, visszaállítsa a képzés presztízsét. Cél az is, hogy a hiány-
szakmák felé terelje a fiatalokat, ösztönözze a képzésbe való 
belépést, és ezáltal a munkaerőpiac valós szakmunkás-igénye 
szerint alakuljon a képzés. Emellett cél az is, hogy a szociáli-
san hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítsék szakmához 
jutni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali tagozatán hiány-
szakmát, a gazdaság által igényelt szakmát tanuló hallgatók 
igényelhetik. Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságok jelölik 
ki a hiányszakmákat, összesen 10 szakmát egy adott régióban 
minden évben. Becsléseik szerint a hiányszakmát tanulók szá-
ma meghaladja a 17100-at. A kormány arra számít, hogy 13-15 
ezren lesznek jogosultak a támogatásra. Példaként állítva a kő-
műves, gépi forgácsoló, hegesztő, ács-állványozó szakmák az 
ország valamennyi régiójában hiányszakmának számítanak.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloaltisk@monornet.hu

I. Hera Gergely 5.b
II. Szőnyi Levente 5.z és Szalai Bence 5. z
III. Karsai Kitti 5. c
I. Bakó Martin 6.z és Szabó Csaba 6.b
II. Hardi Balázs 6. b
III. Zemen Dominika 6.b
I. Varga-Balázs Veronika 7.z
II. Kiss Virág 7.b és Pék Annamária Virág 7. c
III. Lódi Vanessza 7.b
I. Árpási Rebeka 8.z/b
II. Mátai Richárd 8. Z/b
III. Novák Jusztina 8. z/a és Zoltán Anna 8. z/b
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Ö n K O r M Á n y Z A t I  H Í r e K

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

JOGI TANÁCSADÁS!

Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Üllő Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2010. januári 21-ei ülésén úgy döntött, hogy az Önkormányzat, valamint a 
Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátását 2010. évtől kezdődően a Szikora és 
Ruszthi Ügyvédi Iroda, valamint a Szkalka Ügyvédi Iroda együttesen látja el. 

A jogi képviselők vállalták, hogy havonta két alkalommal a lakosság részére 2 óra idő-
tartamban, térítésmentes jogi tanácsadást tartanak. 

A jogi tanácsadás helye: Városi Sportcsarnok sakkszoba, melyre kizárólag 

telefonon lehet bejelentkezni. 

Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást tartó ügyvéd nevét, illet-
ve telefonszámát, melyre várják az érdeklődők hívását.

2010. február 24-án - 18 órától 20 óráig - Dr. Szikora Gábor - 06/30 456 0889 

2010. március 8-án - 9 órától 11 óráig - Dr. Szkalka Tamás - 06/20 555 6513

2010. március 23-án - 18 órától 20 óráig - Dr. Szikora Gábor - 06/30 456 0889

2010. április 20-án - 18 órától 20 óráig Dr. Szikora Gábor - 06/30 456 0889

Kissné Szabó Katalin
        polgármester

Ülésteremből jelentjük
2010. január 21-i ülés fontosabb döntései

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy

- támogatja Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvo-
da és Központi Rendelő indulását a TÁMOP-3.1.5 pályázaton. Tekintettel arra, 
hogy a pályázat utófinanszírozású az önkormányzat vállalja a támogatási ösz-
szeg megelőlegezését, amely 1,2 millió Ft/negyedév.  

- aktualizálja az Üllői Általános Ipartestülettel 1999-ben megkötött együttműkö-
dési megállapodást

- a Közösségi Ház fűtéskorszerűsítését a 4.092.543.-Ft-os árajánlata alapján üllői 
vállalkozóval a Gépész-Plusz Kft-vel kívánja elvégeztetni. 

- az útkarbantartási feladatokra ez évben 10 millió Ft-ot szán, amely összeg tar-
talmaz egy gyorsjavítási keretet is. A teljesítést tételes elszámolásnak és minő-
ségi vizsgálatnak kell megelőznie, melyet az önkormányzat műszaki ellenőr 
bevonásával vizsgál.
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Harmónia Zeneiskola

Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu
e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

K u l t ú r A

Zeneiskolai hírek

Weöres Sándor (1913-1989) - Hetedik szimfónia (részlet)

OXIGÉNES VÍZ
Kiváló élettani hatású magyar termék, 

meglepően kedvező áron.
Szifonban, oxigénes patronnal bárhol 

elkészítheti, és fogyaszthatja.
Aki a termék terjesztésében részt vesz, 

szép jövedelemre tehet szert.

Érdeklődni: 06/20 912-6186

SZERETED A ZENÉT, DE KEVÉSNEK TALÁLOD, HOGY CSAK HALLGATHATOD?

SZÍVESEN JÁTSZANÁL EGY KLASSZIKUS HANGSZEREN?

SZERETNÉL TE IS RÉSZESE LENNI EGY HARMÓNIÁNAK?

JELENTKEZZ MOST ZENEISKOLÁNKBA!
NÁLUNK JÓ HANGULATBAN, JÁTÉKOS MÓDSZEREKKEL MEGISMERKEDHETSZ 

A ZENE VILÁGÁVAL!

JELENTKEZZ TE IS A TÖBBI DIÁK KÖZÉ,
AKIK MÁR ÁTÉLTÉK A CSODÁT!

Elérhetőségeink:

HARMÓNIA ZENEISKOLA
2225 Üllő, Pesti út 53. Telefon: 06/29-320-924 E-mail: titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

... imába simulnak a szép kezek,

jóság feszülő pillérei,

ujjak párás tető-sora,

eleven csönd tíz anya-szárnya.,

szirom-tengerben mezítlen ujjak,

tízszeres zengés, mely hangtalan,

ragyog, sugártalan osztva fényét,

világosság, csókként úttalan...

(Kenyerünkben a verejték sója.

Pecsenyénkben a halál íze.

Koporsó-fal körülöttünk.)

... ő, ki a kereszt alatt állott

s a nyomoruságtól nem esett el,

a kereszten tajtékzó világot

bámulja riadt kék gyermek-szem-

mel, a pokol küszöbén sírdogál,

eves vackukban a halottak féltett 

éjükbe burkolózva a sebző fényre 

hunyorognak...

(Vedd le szivünkről a csepegő mér-

get, a fekete hernyót szivünkről 

vedd le, a parazsat, a sötétséget

vedd le szivünkről.)

... minden áramon áthatol

a tiszta kék szem ragyogása,

tükrözi a tér hajló pántja,

az idő százmedrű futása;

mint édes csepp a bólongó sáson,

tündöklő gömb a változáson, foly-

ton megtelik, folyton leperdül,

a szűz békéje leng a világon...

(Vacogunk, köpenyünk összehúz-

zuk, könyörülj rajtunk, Boldogasz-

szony, könyörögj érettünk, könyö-

rülj rajtunk.)

 Közreadta: Kondás Imre



9
A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 

Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

p r O g r A M O K

A Sportcsarnok február 
havi 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

Meghívó

Az Üllői Vargha Gyula Könyvtár
és a Mecénás Művészeti Klub

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját

NAGY KISZTI
Selyemfestő kiállítására

A kiállítást megnyitja:

Pechtolné Kis Melinda, 
a Harmónia Zeneiskola igazgatója

A kiállítás időpontja és helye:
2010. március 4. 16 óra

Vargha Gyula Városi Könyvtárgaléria
(Üllő, Vasadi u 1.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

UGYE NEM UTASÍT 
VISSZA 1-2 MILLIÓT?
Lakása energiakímélő 
korszerűsítéséhez most 

30% támogatást kaphat!
Mérsékli a 

környezetszennyezést, 
csökkenti kiadásait,
és növeli lakásának 

értékét. Saját tőke nélkül 
is megoldható!

Ugye érdekli? 
Keressen: 06/20 912-6186

KERESETI LEHETŐSÉG

Önálló időbeosztás, 
teljesítményarányos 

kereset.
Saját internet használat 
előny (de nem feltétel)

Kis befektetéssel, 
jelentős jövedelemre 

tehet szert!

Érdeklődni: 

06/20 912-6186

Köszönetet mondunk azoknak, akik édesapámat Boda Lászlót elkísérték utolsó útjára 
és sírjára virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. Köszönet: a Gyár utcai Temetkezési 
Vállalat vezetőinek, Gábornak, Tündének és dolgozóiknak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RÁCZ PÁLNÉ temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek. Köszönjük még a Gyár utcai temetkezési vállalat valamennyi 
dolgozójának a temetés méltó lebonyolítását.
                     

 A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztozva részt vettek özv. 
BODA ISTVÁNNÉ és lánya SIPOS JÓZSEFNÉ /szül. Boda Júlia/ temetésén, sírjára ko-
szorút, virágot hoztak. Köszönjük még a Gyár utcai temetkezési Kft-nek a kegyeletteljes 
temetés lebonyolítását.

                                                     A gyászoló család

Köszönetnyilvánítások

Február 13-án 14 óra 

Hunnia--Veszprém NBI női bajnoki kézilabda

Február 15-én 19.30 óra 

Üllő FC CSő-Montage - Gyöngyös NBI futsal

Február 17-én 19.30 óra 

Üllő FC Cső-Montage - Gödöllő 

Magyar Kupa futsal

Február 20-án 10 óra 

Üllő FC Cső-Montage  U21--Gödöllő U21 NBII 

futsal bajnoki

Március 6-án 14 óra  

Hunnia--Békéscsaba NBI női kézilabda bajnoki



10

O r V O S I  t Á J É K O Z t A t Ó

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

Üllő Város lakosainak egészségügyi alapellátását a felnőtt és 
gyermek háziorvosi szolgálat biztosítja munkanapokon 8 órától 
este 18 óráig.

Munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon este 18 órá-
tól reggel 8 óráig sürgősségi összevont háziorvosi ügyelet biztosít-
ja a hirtelen keletkezett vagy időközben súlyosbodott olyan esetek 
ellátását, mely közvetlenül veszélyezteti az életet, vagy súlyosságá-
nál fogva nem várhat a következő háziorvosi rendelés idejéig.

Munkanapokon a takarítási időben (12:30h-tól 13:30h-ig) ké-
szenléti ügyelet biztosítja a sürgősségi ellátást.

A sürgősségi ellátás keretébe tartoznak az alábbi kórképek:
Friss sérülések, mérgezések, szívbetegségek akut stádiumai, 

fulladás, fulladással járó tüdő és szívbetegségek hirtelen bekö-
vetkezett rosszabbodásai, vesegörcs, epegörcs, vizelet elakadás, 
gyomor bélrendszer vérzései, hirtelen keletkezett heves hasi fáj-
dalmak, görcsök, agyi katasztrófák, végtagok ereinek hirtelen be-
következett elzáródása, cukorbeteg kóma.
Az ügyeleti szolgálat helye: Központi Rendelő Üllő, Templom tér 5., 
Telefon: 06-29-320-082.

A sürgősségi ellátásra szoruló betegek ellátása elsősorban az 
ügyelet helyiségében történik, amennyiben a beteg járóképes, 
vagy szállítható állapotban van. A beteg beszállítása, amennyiben 
a hozzátartozók rendelkeznek szállító eszközzel a hozzátartozó 
kötelessége. A lakáson történő ellátást (hívás) csak rendkívüli, 
indokolt esetben lehet kérni (eszméletlen beteg, vagy nincs szál-
lítható állapotban, vagy a szállítás a beteg állapotának súlyosbodá-
sához vezetne, illetőleg ha nem áll rendelkezésre szállító eszköz). 
3 éven aluli gyermeknél elvárható, hogy a szülő, vagy az ápolója a 
beteget beszállítsa a rendelőbe.

Amennyiben a fentebb említett sürgős esetekben mégis szükség 
lenne az ügyeletes orvos lakásra hívására, azt az ügyeleti telefon-
számon vagy személyesen lehet megtenni. Az ügyeleti idő alatt az 
ügyeleti telefon beszélgetései egy hónap időtartamra rögzítésre ke-
rülnek az esetlegesen felmerülő problémák tisztázása érdekében.

A telefonos hívás esetén az ügyeletes nővér minden esetben rá-
kérdez a beteg panaszaira, annak fennállási időtartamára, a beteg 
nevére, korára és feltalálási helyére.

Amennyiben az ügyeletes orvos betegellátás miatt területen 
van, az ügyeletes nővér tájékoztatást ad arról, hogy az ügyeletes 
orvos mikorra várható a betegnél.

A beteghez mentőt közvetlenül közúti balesettel kapcsolatosan 
vagy egyéb baleseteknél lehet hívni.

Közterületeken fekvő, alkoholmérgezett elszállításáról a rendőr-
ség gondoskodik, ilyen esetekben őket kell értesíteni.

Családi konfliktus megoldása nem tartozik a sürgősségi ügyelet 
feladatkörébe (!).

Munkaszünetes napon járó beteg fogadás sürgősségi esetekben 
délelőtt 8h-tól 10h-ig, illetve délután 17h-tól 18h-ig.

Az ügyeleti rendelések nem helyettesítik a háziorvosi szolgá-
latot, ezért ott gyógyszert íratni, beutalót kérni, vagy sürgősségi 

ellátást nem igénylő krónikus betegségekkel nem lehet felkeresni.
Az ügyeletes orvosok természetesen tisztában vannak azzal, 

hogy a beteg vagy hozzátartozója nem tudja mindig pontosan 
megítélni, hogy az eset sürgősségi vagy nem sürgősségi ellátást 
igényel, ezért mindenkit megvizsgál. Célszerű azonban, ha valaki-
nek panasza van, felkeresni háziorvosát, vagy annak helyettesét, 
ne halassza megjelenését ügyeleti időre.

Az összevont háziorvosi ügyelet a sürgősségi ellátáshoz minden 
gyógyszerrel és műszerrel el van látva.

Amennyiben a beteg nem igényel azonnali sürgősségi ellátást, 
az ügyeletes orvos által felírt gyógyszereket munkanapokon éjsza-
ka csak a monori vagy vecsési ügyeletes gyógyszertárakban tudja 
kiváltani.

Szombati napon az üllői gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása 
délelőtt 8h-tól 12h-ig. Délután 17h-tól 18h-ig. Vasárnap délelőtt 
8h-tól 12h-ig, délután 17h-tól 18h-ig sürgősségi ügyelet van.

A fentiek miatt célszerű a házi patikát mindenkinek feltölteni, 
görcsoldóval, fájdalom- és lázcsillapítóval, hashajtóval, hasfogóval, 
felületes sebek ellátásához szükséges sebfertőtlenítőkkel, illetve 
kötszerekkel.

Az ügyeleti szolgálatban résztvevő szakemberek eddig is a leg-
jobb lelkiismeretük és tudásuk szerint végezték munkájukat, ez-
után is mindent megtesznek a korrekt sürgősségi ellátás érdeké-
ben.

Kérjük a fent leírtak figyelembe vételét és Önök is legyenek 
partnerek, hogy az ügyeleti ellátás zökkenőmentesen történjen.

Az ügyelettel kapcsolatosam bármilyen probléma vagy javaslat ese-
tén forduljanak bizalommal Dr. Balázs László ügyeletvezetőhöz.

Dr. Balázs László
 ügyeletvezető

Az orvosi ügyeletekről
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O r V O S I  t Á J É K O Z t A t Ó

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

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előírása alapján előtér-
be kell helyezni a bejelentett betegek szűrővizsgálatát. Ha a beteg 
nem tesz eleget azon kötelezettségének, melyet alább részletez-
tünk, kötelezően kijelentendő a praxisból, a háziorvost pedig sú-
lyos pénzbüntetésre kötelezhetik. Ezúton is értesítjük a lakosságot, 
hogy jelentkezzenek a háziorvosuknál. Akik rendelkeznek szűrő-
vizsgálati lelettel a megjelölt szakágból, kérjük,hozzák magukkal.

6-18 év közötti korosztály:
- 2 évente Háziorvosi vizsgálat

18-25 év között:
- vizeletvizsgálat 2 évente
- Háziorvosi vizsgálat 2 évente

25- 40 év között:
- vizeletvizsgálat évente Háziorvosnál vérnyomásmérés
- évente Nőgyógyászati, Onkológiai szűrés

40- 45 év között:
- Háziorvosi vizsgálat évente
- évente Nőgyógyászati szűrés
- 2 évente prosztataszűrés

45- 65 év között:
- Háziorvosi vizsgálat évente
- évente Nőgyógyászat (55 év felett elég 2 évente)
- 2 évente mammográfia (beutaló a Háziorvostól)
- 2 évente széklet, vérvizsgálat
- 2 évente prosztataszűrés

65 év felett:
- Háziorvosi vizsgálat évente
- Évente széklet, vérvizsgálat
- 2 évente prosztataszűrés

Háziorvosok

 Orvosi tájékoztató! 

A szenvedélybetegségek gyógyításának 
lehetőségei manapság!

Van kiút a szenvedélybetegségek fogságából.  Nincs egyedül prob-
lémájával, van segítség.
Az üllői Humán Szolgáltató Központ munkatársai egy ismeretter-
jesztő előadást szerveznek, az alkohol-függőség és a kábítószer-füg-
gőség terápiás lehetőségeiről, amely 2010. február 22-én 16 órai 
kezdettel a Vargha Gyula Könyvtár (2225 Üllő Vasadi út 1.) kiállító 
termében kerül megrendezésre.

Meghívott vendégeink: 
Victorné Erdős Eszter 

(Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió Drogprevenciós Otthon vezetője)

Némethné Balogh Katalin 
(Református Iszákosmentő Misszió vezetője)

Az előadások után tea és sütemény kínálásával kötetlen beszélge-
tés előadókkal és a családgondozókkal.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Mindenkit, aki érintett, 
vagy akinek családjában a szenvedélybetegségek problémát okoz-
nak!

          Drd. Gazsi Csaba  Szűcsné Takács Katalin
                 igazgató                                    családgondozó

 Szenvedélybetegségek

Szeretnénk tájékoztatni
az Olvasókat, hogy 11 lelkes 
amatőr fotóbarát megalakította
az Üllői Fotóklub Egyesületet!

Egyebek között azzal a célra jött létre
egyesületünk, hogy megkeresse Üllőről
szóló régi képes és szöveges emlékeket.

Azokat rendszerezze és digitalizálja.
Ezért kérjük Önöket, ha rendelkeznek a

régmúlt képeivel, a hozzájuk fűzhető anekdotával
bocsássák rendelkezésünkre, hogy a köz javára 

összegyűjthessük, és a későbbiekben
bemutathassuk. Természetesen a képeket visszaadjuk.

Közösségünk várja a fotózáshoz kedvet  érzőket!

Cím: Közösségi Házban (Gyömrői út 24.)
Telefon: 06 29 321 933

Gara György



Lakáskorszerűsítéshez, felújításhoz,
fűtéskiadásainak 30-50%-os csökkentéséhez

komplett kivitelezés energetikus 
közreműködésével.

Meglepően kedvező pénzügyi megoldások
(benne saját megtakarításhoz 

30% állami támogatás).
Legyen értékesebb a lakása - kevesebb rezsivel!

Keresse az ingyenesen hívható zöld számot: 

06-80-620-625










