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 Az1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk 2010. március 15-én, a Templom téren ren-
dezett városi ünnepségünk keretében. Örömmel láttuk, hogy a megemlékezésen ismét nagyszámú üllői 
lakos vett részt. A színes ünnepi műsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adták, néptánccal, 
versekkel, dalokkal tették színvonalassá és méltóvá a megemlékezést. Ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni az Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetőségének, felkészítő tanároknak és a műsorban szerep-
lő tanulóknak, hogy előadásukkal méltó, ünnepi hangulatot teremtettek. A megemlékezés előtt városunk 
óvodái tiszteletüket tették az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél, az óvodások elhelyez-
ték az általuk készített zászlókat, és az óvodákban önállóan is megemlékeztek az ünnepről.

Az előző években megszokottól eltérő módon ünnepelték meg 
idén március 15-ét a Gyöngyvirág téri óvodások. Az ünnepsé-
get lázas készülődés előzte meg, jelmezek varrása, díszletfestés, 
csákók, párták, kokárdák készítése, kardok, pajzsok, történelmi 
zászlók és korhű ruhák beszerzése. A nagy nap délelőttjén Fecs-
kefalvává változott a Mókus csoport. A nagycsoportosok egy dra-
matikus keretjátékot adtak elő az egész óvoda bevonásával Jön-
nek a huszárok címmel.  

A történet a szabadságharc idején játszódik és egy hétköznapi 
kis falu akkori életébe enged bepillantást. A dolgos hétköznapo-
kat élő fecskefalvi lányok életét felbolydítja a faluba érkező fényes 
huszárregiment, a híres budai huszárezred. A lányok roppant lel-
kesek lesznek és a falu lakói a kisbíró vezetésével elszállásolják és 
étellel, itallal kínálják a huszárokat.

A huszárkapitány olyan korhű ruhájában, mintha a történelem-
könyv lapjairól lépett volna elénk. Huszártoborzót tart a falu la-
kói között. Mindeközben felhangzanak  a jól ismert 48-as dalok: 
Kossuth Lajos azt üzente, A jó lovas katonának, Huszárgyerek és 
más gyerekdalok, versek, párbeszédek követik egymást. Az elő-
adás dramaturgiai csúcspontján a csatába induló huszárokat a lá-
nyok úgy búcsúztatják, hogy címeres magyar nemzeti lobogóra és 
egy igazi 48-as történelmi zászlóra rákötik a hajukban lévő szala-
gokat. Megható volt látni, hogy a szalagokkal feldíszített zászlók-
nak a huszárok tisztelegtek és esküt is tettek: „Ezt a zászlót híven 
őrizzük, és mindig megvédjük!” 

Persze minden jó, ha a vége jó! A csatából győzelemmel vissza-
tért huszárokat a lányok nagy örömmel fogadták és a végén együtt 
ropta mindenki a táncot.

Az előadást Béresné Fazekas Etelka nyugdíjas óvó néni egy kü-
lönlegesen szép énekkel, a Fohásszal zárta. Neki külön köszön-
jük, hogy jelenlétével és fellépésével megtisztelt bennünket.

A gyerekek és a felnőttek csillogó szeméből látszott, hogy ezen 
a napon valóban büszkék voltunk arra, hogy magyarok vagyunk. 
Jó lenne, ha ez az érzés elkísérne bennünket a hétköznapokra is.

Szeretném köszönetemet kifejezni Bita Adriennek, a Mókus 
csoport óvó nénijének, aki óriási lelkesedéssel tanította be a gye-
rekeket és minden kolléganőmnek, akik hozzájárultak az ünnep 
felejthetetlenné tételéhez.

Lengyel Krisztina
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Óvodánkban az ünnepeknek kiemelt jelentősége van. A min-
denkori nagycsoportosok az „ünnepfelelősök”, az ő „dolguk”, 
hogy maradandó élményeket nyújtsanak az apróbbaknak. Nemze-
ti ünnepünkön nehéz tartalmakról, történelmi eseményekről em-
lékezünk. Az ovisok számára a „Pilvax kávéház”, a 12 pont, vagy 
„Szabadítsuk ki Táncsicsot!” nem mondanak semmit. Az életkori 
sajátosságaiknak megfelelve kell az ünnepet megközelíteni. 

Az előkészítő szakaszba tartozik az épület, folyosók, csoport-
szobák díszítése. Itt megjelenik a nemzeti szín és a jelképek: zász-
lók, kokárdák. A nagyobbak játékosan elmondható, esetleg pár-
beszédes verseket tanulnak, kisebb csata, vagy táncos jelenetet 
próbálnak. Általában a fiúk huszárcsákót, a lányok pártát készí-
tenek maguknak. Az ábrázolás tevékenysége is e köré szervező-
dik. Idén a magyar címert festettük meg, továbbá egy lovas huszár 
alakját. A kisebbek nemzetiszín pillangót, kokárdát, zászlókat fes-
tettek. Ilyenkor szó esik a hazáról, huszárokról, csatákról, Petőfi 
Sándorról... Azután elérkezik az ünnep napja. Már reggel ünneplő 
ruhában, kokárdával jönnek a gyerekek be a csoportszobába. Az 
ünneplőt nagyon szokták élvezni, (főleg a kislányok a „kopogós” 
cipőket), illegnek-billegnek benne. Az „ünnepségnek” megadjuk 
a módját. Átrendezzük a termet, meghívjuk a kisebb csoporto-
kat, dadus néniket, és minden dolgozót. A nagy ovis sokadalom 
közösen meghallgatja a Himnuszt. Tudatosodik a gyerekekben, 
hogy ez olyan dal, amit állva, csendben illik hallgatni. A mostani 
ünnepet a nagycsoportosok drámajátékkal, tánccal fűszerezett rö-
vid előadása kezdte. Ilyenkor az apróbbak élvezettel figyelik őket. 
Vigyáztunk, hogy ne legyen hosszú, ne tegyük próbára a kisebbek 
türelmét. Ezután a nagyok is nézőkké váltak, amikor az óvónők 
katonadalokat énekeltek. Ilyenkor a cél, hogy a gyerekek olyan da-

lokat is halljanak, ami nem az ő hangkészletüknek megfelelő, de 
a felnőttek előadása által élményben részesüljenek. Az ünnepség 
tetőpontja az ovibálon már oly nagy sikerrel előadott Palotás volt. 
A Kenderes Néptánc Együttes péntek délelőtt ráérő tagjai jöttek 
el, maradandó élményt adva gyermekeinknek. Lassan hagyomány-
nyá válik, hogy a hangsúlyos, nagyobb ünnepeinken részt vesz a 
„Kenderes”. Ezúton is köszönöm mindenkinek. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy népi értékeinket, hagyományainkat korán, már 
az óvodába kerüléstől folyamatosan megismerjék és az élmények 
által megszeressék a gyerekek. Talán ilyen módon ellensúlyozhat-
juk kissé a modern, „elautomatizálódott” mindennapokat. Saját 
hagyományunk, hogy az ünnepség után Üllő minden „óvodája” 
ellátogat az emlékműhöz és zászlókat, nemzetiszín virágokat, és 
más, saját kezűleg készített munkákat rak a szobor tövébe. Napo-
kig lehet látni a sok kis alkotást az ünnep után. 

Az élmény feldolgozása eltart még napokig, amikor beszélge-
tünk a témáról és megrajzoljuk az ünnepet, megélt benyomáso-
kat, élményeket. Azonban ovis életünk nem áll meg. Alig múlt el 
egy ünnepünk, máris készülhetünk a következőre. Díszíthetünk, 
verseket, dalokat tanulhatunk, rajzolhatunk, festhetünk...

Akai Gabriella

Március 15-e a Napraforgó Óvodában
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Kissné Szabó Katalin polgármester ünnepi beszéde (részlet)

Tisztelt Ünneplők, Kedves Üllőiek!   
A világ néha kifordul sarkaiból. Az ilyen események eredménye 

gyökeres változás egy vagy több ország, esetleg földrész életében. 
1848-ban a „népek tavaszán” Európa bolydult föl, s a forradalmi 
hevület, elérte hazánkat is. Születőben volt egy új Európa, ahol nem 
voltak előjogok, ahol minden embernek joga volt dönteni saját sorsa 
felett. Ebbe az Európába kívántak tartozni március lelkes forradal-
márai, akik mögé egy emberként sorakozott fel az „istenadta nép”!

Az akkori korhoz is elengedhetetlenül hozzátartozott a szabad-
ság vágya. A nemzet minden tagja abban volt érdekelt, hogy a feu-
dalizmus idejétmúlt államrendjét megdöntse, a koronás fők pedig 
rettegtek attól az elkötelezettségtől, hevülettől, amelyet népünk is 
magáénak vallott. 1848. március 15-re emlékezni, mindig minden 
helyzetben különös és felemelő kötelesség. A nemzet életében az 
olyan történelmi sorsfordulók egyike ez a nap, amelyek által többnek 
és igazabbnak tudjuk magunkat, érezzük egy közösség törvényszerű 
összetartozását, s magunk mögött tudjuk azt a szellemi erőt, amit 
Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics, Jókai életműve 
jelent a magyarságnak.

Jókai Mór mondta az eseményekről:

„Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava megszólalt!”

Március 15.-e! Írjátok fel szívetekbe és el ne felejtsétek. A magyar 
nemzet szabadsága e naptól kezdődik!

Kedves Ünneplők!  
Mindenki egy emberként elismeri az ünnepet, tiszteli a szabadság-

harc hős katonáit és a reformkor nagy politikusait. Ők sem értettek 
egyet mindenben, de szót értettek egymással, meghallgatva a má-
sik fél véleményét is, és ha kellett beismerték saját tévedéseiket. Így 
március 15-e a forradalommal és a reformkorral azonosítva valóban 
az összefogás szimbólumává vált. Ez a forradalom tanúbizonyságát 
adta annak, hogy a magyar nemzet méltó a fennmaradásra és nem 
fog beleolvadni a környező népekbe, és így nyom nélkül eltűnni. Ami-
kor hőseink életművére emlékezünk, nem az a kérdés, hogy volt-e 
esélye Magyarországnak függetlensége fegyverrel való kivívására, az 
osztrák és orosz birodalom szorításában, hanem mit jelentett a nem-
zetnek az önmagára találása és az öntudatra ébredése. A válasz egy-
értelmű: akkor mindent, a létben maradást, ma pedig a követendő 
példát, hogy soha ne adjuk fel, akkor sem, ha sokkal többen vannak 
az ellenfelek, akkor sem, ha vészesen fogy a magyarság, akkor sem 
ha megosztott az ország,  és akkor sem ha becsapnak minket és ha-
zudtak nekünk.

Mert ugye tudjuk, a telet mindig legyőzi a tavasz!

48 tanulsága, üzenete az, hogy merjük vállalni, hogy magyarok 
vagyunk, merjünk vállalni felelősséget egymásért és hazánkért, mer-
jünk a jövő emberei lenni, a gyermekeinkért, az ő jövőjükért. 48-49 
hősei sem azért fogtak fegyvert, mert úgy gondolták, hogy minden 
azonnal megváltozik, hanem azért, mert hittek valamiben, amit ma 
tisztességnek neveznénk, és úgy akartak élni.

Széchenyi, a legnagyobb magyar mondta: „erkölcsben nincs alku”. 
Elvi kérdésekben, tisztességben, nemzeti értékekben nincs alku! 
Hogy az elvnek olyannak kell lenni, mint a kőnek, mert a történe-
lem rohanó vize minden mást elmos.

Tisztelt Barátaim, Kedves Diákok! 
Nagyon-nagyon hosszú volt nekünk – de az országnak is – ez a 

kíméletlen, barátságtalan zord idő. valószínű, hogy a tavaszt az előt-
tünk álló sorsfordító idő hozza el számunkra, MERT MINT TUD-
JUK,  A TAVASZ MINDIG LEGYŐZI A TELET!
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1848. március 15. - 2010. március15.
2010. március 15-én 10:30 perckor a Himnusz dallamának fel-

csendülésével megkezdődött az ünnepi megemlékezés.
Barna Tibor, az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója 

köszöntötte az ünneplő közönséget, majd az iskola közel 120 ta-
nulója előadta ünnepi műsorát. A versek, a verbunkos tánc és a 
szóló énekek magas színvonalú előadása méltón tette emlékeze-
tessé ezt a napot.

A műsor végén bemutatott élőképhez az elhangzott dalt isko-
lánk gyermekei és a Pedagógus kórus adta elő.

Csizmadia Sándor: Hazára találtam című versét megzenésítve 
hallhattuk. A költő maga szerezte a dallamot, Dudinszky Balázs 
komponált hozzá zenei kíséretet.

A műsor után Kissné Szabó Katalin, Üllő Város polgármester 
asszonya elmondta ünnepi beszédét. A koszorúzást követően el-

hangzott a Szózat, és ezzel zárult ünnepi megemlékezésünk.
Köszönjük a műsorban szereplő tanulók - 3-8. osztályig - lelki-

ismeretes felkészülését.
A verseket mondta: Mészáros Patrik 3.c, Nagy Hunor 3.z, Gebei 
Dávid 4.b, Botlik Bence 4.z, Szalai Dávid 4.z, Félix Bálint 4.z, 
Gerber Zsanett 5.z Váradi Viktória 5.z, Jenei Liza 5.z, Szalai Ben-
ce 5.z, Rézműves Ferenc 5.z, Bakó Martin 5.z, Lőre Attila 8.z, 
Máltai Richárd 8.z.
Szólót énekelte: Zsohár Ádám 5.z, Szőnyi Levente 5.z
Gitáron játszott: Borsos Dániel 8.c
A műsort szerkesztette és betanította: Szél Sándorné, Kissné Do-
bos Ildikó, Fülesné Pintér Ildikó, Nagy Sándorné, Némethné Fet-
ter Judit, Dudinszki Gézáné.

Kissné Dobos Ildikó, Fülesné Pintér Ildikó

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

A hagyományoknak megfelelően, az Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola alsó tagozatán kétszer is megszervezték a tanító né-
nik a kicsiknek a farsangi jelmezes felvonulást. Február 12-én az 
első és második osztályosok mutathatták meg magukat. Három 
osztály csoportosan készült az osztályfőnökeikkel. 

Első díjat az 1.a – sok Meseország című csoportja,  a második 
díjat a 2.c – sek, Színcsapata, a harmadik díjat a 2.b – sek, Alma 
kukacokkal jelmeze nyerte. Jutalmuk torta volt. Rajtuk kívül 101 
kisgyermek vonult fel egyéni jelmezben. Járt itt: bohóc, gomba, 
Spongyabob, autó, bögre, plüssállat – kereskedés, napraforgó, 
Sportszelet, angyal és ördög, fűzfa, Michel Jackson és Sándor – 
József – Benedek is. Ők 15 – en lettek a díjazottak a sok – sok 
ötletes jelmez közül. Egy héttel később, február 19 – én a har-
madik és negyedik évfolyamosok következtek. Öt osztály öltözött 
csoportosan, első díjat a 3.c – sek, Pom – Pom focicsapata , és a 
4.z – sek,  cigányzenekara, második díjat a 4.a – sok, Busói, har-

madik díjat a Frédi – Béni csapata és a 4.c – sek, Disneyland lakói 
című jelmeze nyerte. Egyéni versenyben még 54 – en indultak. A 
zsűri a következőket ítélte a legjobbnak: Pók, Virágok, Kaktusz, 
Napsugár, Pont 2, Mc Barbi, Pingvin, illetve: Fekete özvegy, Ró-
mai katona, Sakk és Papírsárkány. 

Mindkét péntek délután a jelmezesek felvonulása után tombo-
lahúzáson izgulhattak a gyerekek, hogy ki mellé áll a szerencse. 
Közben az osztálytermekben a szülők jóvoltából, volt „Terülj – te-
rülj” asztalkám, ki – ki kedvére ehette, ihatta, nassolhatta magát. 
Az idei farsang végén is elmondhatjuk, hogy a mi kisiskolásaink 
jól szórakoztak, jól érezték magukat. 

Köszönet érte a Szülőknek, Nagyszülőknek, Szomszédoknak és 
a Tanító néniknek, mindenkinek, aki ebben segített nekik.

Szőnyiné Bán Ilona, a Diákönkormányzat vezetője

Farsang a négyzeten

A februári óvodabál támogatói
Óvodáink nevében köszönetünket fejezzük ki az alábbiaknak:
A tagóvodák Szülői Munkaközössége, Kenderes Néptánc 

Együttes, Majorosi Marianna és Kökény Richárd (tánc betanítá-
sa), Óvónők énekkara, Dudinszky Balázs (dalok betanítása, fel-
lépés), Vámos Éva és Bodrogközi Szilárd (Közösségi Ház biztosí-
tása), Sári Ani (fotó), 

Továbbá: Akai Gabriella, Alfa-Wic 95 Gamma Ker. és Szolg. 
Kft., Andrásik Irodatechnika, Arizona Bowling, Ági Bolt, Ágnes 
Kozmetika, Árpád Fejedelem Általános Iskola, Babos Ferenc és 
családja, Bagó Virágbolt, Bányai László Lovasbolt, Bella-Cuki Bt., 
Beton-Needle Man Bt., Bianka Kávézó-Lottózó, Bimbóné Kollár 
Tünde, Birta Babett műkörmös, Boczek Andrea, Boda Béla – 
szikvíz, Bozsóki Andrea műkörmös, Bóbita Óvoda, Ciara Kft., 
Colore 2000 Bt., Csillag Patika, Csurgó Bt., DEET Kft., Dócs 
Péter, Dorádó Kft., Eb-Orvos-Ló Bt., Erika Zöldséges, Erős Zol-
tán – MOL kút, Erzsi Háztartási Bolt, Éva Kutyakozmetika, Fejes 
György, Fény-Hang Kft., Fodor Tímea, FRÜH-KER Kft., Gabi 
Könyvesbolt, Galcsik Tamásné, Gazsi Csaba, Gál Judit, Gombos 
Gyula, Greskovits Piroska Virágüzlet, Greskovits Gábor, Gulácsi 
Beáta, Gyöngyvirág Óvoda, 3. Félidő Presszó, Hableány Méterárú 
Bolt, Hera László masszőr, Herbaház, Héjas család, Holló József 

és Holló Józsefné, Horváth és Társa Kft., Horváth Ildikó fodrász, 
Humán Szolgáltató Központ, Ilcsi Fodrászat, Italdiszkont (Ócsai 
út), JAM Ház Vecsés, Kádár Ilona, Karcagi Könyvkiadó, Kisko-
reny Alexandra fodrász, Kondás Imre, Kreatív Hobby, Kuli Zsu-
zsa Sarolta, Lolly Édesség Kft., Magyar Posta Zrt., Mecénás Mű-
vészeti Klub, Kökény Richárd és Majorosi Marianna, Mészárosné 
Rakó Andrea fodrász, Mirelhús Bt., Napraforgó Óvoda, Non-Stop 
(Pesti út), Novum Könyvkiadó, NÜE, Paco Italdiszkont, Palermo 
Cukrászda, Palkó Csárda, Paróczi Tamásné, Penge Söröző-Kávé-
zó, Petz Mátyás, Pitypang Óvoda, Reflex Professional Kft., Ru-
dolf Jenő, Rojcsik Étterem, Slam és Társa Bt., Sári Ani fényké-
pész, Szent Benedek Patika, Szent Ilona Patika,

Tóthné Kostyalik Tímea, Tölgyfa Söröző, Tősér Ágnes Arany 
Buddha Ajándékbolt, Tropical Szolárium, Üllő Város Önkor-
mányzata, Vad Gábor cserépkályhás mester, V.L.Szivattyújavító 
Bt., Electrical Villamossági Szaküzlet, Virág Tímea kozmetikus, 
Zita Kozmetika, Zöld-Ker 91 EC., Zöld Sziget Virágüzlet (tombo-
la és egyéb felajánlások).                                                                            

KÖSZÖNJÜK!
Akai Gabriella
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Mi úgy jövünk ide a könyvtárunkba, a magyar kultúrának erre a 
kicsi menedékhelyére, mintha hazajönnénk.

Úgy, ahogy egykor Árpád is hazatért népével a Kárpátok me-
dencéjébe.

Ma ezzel a kiállítással együtt az Árpád-napok is elkezdődnek. 
Az alkalom az oka ennek a bevezető történeti hasonlatnak. Most, 
2010-ben folytatódik egy már ünnepélyes hagyománysorozat, itt 
Üllő vezér városában: az Árpád-napok rendezvényei példás össze-
fogással - könyvtár, iskolák, óvodák, a civil Mecénások, az önkor-
mányzat, tehát mindenkinek része van benne,

Történelem, hagyomány, ünnep és játék, erről szól ez a mostani 
ittlétünk, mert történelem, hagyomány, ünnep és játék mind együtt 
vannak most itt jelen. Csak végig kell nézni ezeken a kiállított 
játékokon.

Történelem, hagyomány, ünnep és játék. Emberlétünk tartozé-
kai ezek, hiszen az ember társas lény, és az ember történelmi lény 
is. Történelmi lények és társas lények is vagyunk, mert együvé 
tartozunk mi, akik itt és most együtt élünk, de együvé tartozunk 
azokkal is, akik valaha éltek, és most bennünk élnek tovább, és 
együvé tartozunk azokkal is, akik majdan élni fognak, akikben mi 
élünk majd tovább. Ahogy a költő mondja: „A világ vagyok  -mi 
mondhatnánk: a világ vagyunk- minden, ami volt, minden, ami 
van”, ahogy József Attila írta. 

A történelem. Történelmünket, az értékeket megőrizni, gyara-
pítani, majdan továbbörökíteni, ez minden nemzedék dolga, a 
mienk is.

A hagyomány, a tradíció volt sokezer évekig a meghatározó min-
den társadalomban, a tradíció volt maga a tudás, és a törvény és 
a rend alapja.

Az ünnep valamikor ezerévekig -valamelyest talán most is- egy 
más időbe, a szent időbe, az isteni időbe való visszalépést jelentett 
a közönséges, profán időből, ahogy írják a hozzáértők. 

Játékos lény is az ember, nemcsak társas lény, és történelmi lény. 
Egy németalföldi filozófus ”Játszó ember”címmel írta erről köny-
vét. Szerinte az emberi kultúra a játékban kezdődött, és a játék-
ban is bontakozott ki. A játék nagyon is komoly dolog  -írta róla-, 

mert túlhaladja a fizikailag létező korlátait, és megismertet a Szel-
lem korlátokat nem ismerő erejével.

Magasabb formáiban a játék az Ünnep szférájába tartozik. Pla-
tón, a görög bölcs egyenesen a játék és a szent cselekedet azonos-
ságáról írt. Mi is tudjuk ezt Weöres Sándortól: ha Bóbita játszik, 
„körben az angyalok ülnek”.

Történelem, hagyomány, ünnep és játék ma együtt van itt. 
Korunk egyik gondolkodója a mai helyzetünket elemezve álla-

pítja meg, hogy a magyar társadalom spirituális, lelki, szellemi 
talapzata megroppant, lelki állapota végzetesen megsérült, ezzel 
egész immunrendszere meggyengült, ellenállásra képtelenné vált 
a magyar nemzet. 

Az egyik első teeendő lesz ezért a nemzet lelkiállapotának hely-
reállítása: önazonosságának vissza-vétele,az együttműködés, a szo-
lidaritás, a kölcsönös segítség, a bizalom és a szeretet erősítése. 

Eszközeink itt vannak hozzá, csak tudni kell azokat felhasználni.
A történelmet, a tradíciót, az ünnepet és a játékot. 

Kondás Imre
Oktatási és Közművelődési Bizottság elnök

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

Az ünnepi rendezvénysorozat csütörtökön tanítás után kezdő-
dött, melynek keretében az iskola udvarán Baranta harci bemuta-
tót tekinthettek meg az iskola tanulói. A harcművészeti csoport-
nak köszönetet mondunk, hiszen a szokatlan időpont ellenére 
összeállt a csapatuk és bemutatták a magyar történelem legfonto-
sabb lobogóit, fegyvereit és különböző harci technikákat. A gye-
rekek a bemutató után kipróbálhatták, kezükbe vehették a külön-
böző fegyvereket. Pénteken, tanítás után került sor az Árpád-napi 
ünnepélyre, melyet megtisztelt városunk polgármestere, Kissné 
Szabó Katalin, az intézményvezetők és a képviselő-testület tagjai.  
A szokásoktól eltérően a műsor keretein belül megtekinthették 
az érdeklődők a multimédiás verseny legjobb pályamunkáit, idén 
öt éves a városunk, ezért a verseny címe: „ÜLLŐ A MI VÁRO-
SUNK” volt. A gyerekek dolgozhattak videokamerával, és Power-
Point programmal. Különböző témák közül lehetett választani: 
- város története, középületei, nevezetességei; - programok Üllőn. 
Sok érdekes, értékes pályamunka érkezett e témákban. A bemu-
tatásra a 8.a, a 7.b, 6.b, 4.c osztály munkái kerültek. Az ünnepi 
műsor keretében átadásra került az Árpád-díj, melyet 2010-ben 
BALÁZSNÉ VARGA GIZELLA tanárnő kapta. Árpád-plakettet 
kaptak: KALICZÁNÉ BARÁTH ERIKA, SZÉL SÁNDORNÉ, 
TOLDINÉ HORVÁTH SAROLTA. Gratulálunk a díjazottaknak, 
munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk. 

Iskolavezetőség

Árpád-napok az általános 
iskolában Március 26-án az Árpád-napok keretében rendeztük meg az 

immár hagyománnyá váló alsó tagozatos szavalóversenyt. Negy-
venkét tanuló versekkel, verses mesékkel igyekezett elkápráztatni 
a jelenlévőket. A színvonalas versenyben résztvevő tanulókat év-
folyamonként értékelte a zsűri, melynek tagjai Nagy Sándorné és 
Ladányi Brigitta magyar szakos tanárnők, elnöke pedig iskolánk 
volt igazgatóhelyettese Pesti Imréné volt. A helyezettek könyvjuta-
lomban részesültek, a legkiemelkedőbb tanuló 5.000 Ft-os külön-
díjat kapott, melyet az üllői Városüzemeltető és Környezetvédelmi 
Kft. ügyvezető igazgatója – Dienes András – ajánlott fel.

Minden további indulónak emléklappal, csokitojással kedves-
kedtünk.

1. évfolyam
 I. helyezett - Barta Flóra 1.z/b - Zelk Zoltán: Alszik a szél
II. helyezett - Váradi Bálint 1.z/b - Varga Katalin: Kisbence titka
III. helyezett - Elek Réka 1.z/b - K. László Szilvia: Nyuszilagzi
IV. helyezett - Horváth Balázs 1.a. - Dusán Radovics: Az oroszlán
V. helyezett - Polner Lili 1.z/b. - Mosonyi Alíz: Retekorrú király

 2. évfolyam
 I. helyezett + KÜLÖNDÍJ   
    Gerber Gréta 2.z. - Kormos István: Mese Csirió mókuskáról
I. helyezett - Vörös Flóra  2.z. - Móra Ferenc: A gavallér zsiráf
I. helyezett - Gál Letícia 2.z. - Kovács Barbara: A csacsi
II. helyezett - Czinege Lilian 2.z. 
    Varga Katalin: Az álomszuszék kiskakas
III. helyezett - Balázs Mátyás 2.z.
    Kovács Barbara: Ma rossz leszek

 3-4. évfolyam
 I. helyezett - Németh László 3.z. - Lakner Artur: Édes mostoha
II. helyezett - Gyarmati Dávid 3.z.
     Szilágyi Domokos: Kinek nehezebb a dolga?
III. helyezett - Tóth Gábor 3.c. - Kovács Barbara: Hova növök?
III. helyezett - Nagy Kincső 4.z. - Vargha Gyula: Fecskepajtás

 Véghné Horváth Zsuzsanna

Szavalóverseny

  Országos Apáczai 
népdalverseny 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolából idén két alsó tagozatos 
tanulónk vett részt a Kiskunlacházán megrendezett népdalének-
lési verseny megyei fordulóján: 

Hera Szilvia 3.z és Liptay Edina 2.z osztályos tanulók.

A gyerekek lelkesen készültek a megmérettetésre, hiszen Pest me-
gye 25 településéről érkeztek szép hangú kis diákok. Az első kor-
csoportból 

Liptay Edina 2.z oszt. tanuló II. helyezést ért el.

Felkészítőjük Némethné Fetter Judit. Gratulálunk e szép feladat-
hoz: a magyar hagyományok őrzéséhez.

Némethné Fetter Judit
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XII. Kamarazenei Fesztivál

Idén tizenkettedik alkalom-
mal, március 18-án csütörtökön 
rendeztük meg a Harmónia Ze-
neiskolában a népszerű Kama-
razenei Fesztivált. A zeneiskolás 
növendékek több kategóriában 
vehettek részt e gazdag rendez-
vényen. Játszottak duók, triók, 
kiscsoportok és nagyobb együt-
tesek is. Nagy öröm, ha a szülő 
együtt tud fellépni gyermekével. 

Az idén két ilyen vállalkozó szülő is szerepelt e rangos eseményen. 
Egyik párosban az édesapa négykezest zongorázott fiával. A má-
sik párosban az édesanya zongorán kísérte furulyázó lányát. Kü-
lön kiemelten értékes, ha az emberi hang, a torkunkban lévő „saját 
hangszer” is megszólal zenekísérettel. Több ilyen műsorszám is 

elhangzott. Már második alkalommal vettek részt a Kamarazenei 
Fesztiválon a Vecsési Zeneiskola növendékei. Harmonika-kisegyüt-
tesük jött el az üllői zeneiskolába vendégeskedni, és az üllői lakosú 
vecsési zeneiskolás csellista pedig több üllői kamaraszámban is si-
keresen szerepelt. A zeneiskola fő profilja a kamarazenélés. Azon a 
véleményen vagyunk a zeneiskolában, hogy a Kamarazenei Fesztivál 
minden résztvevője már azzal is nyertes, hogy képes együtt muzsikál-
ni másik zeneiskolás társával. A szereplők muzsikálását azonban ter-
mészetesen zsűri is értékelte: Nívó-díjakat, ill. Különdíjakat osztot-
tak ki a fellépő növendékek között. Nem maradt el a legnépszerűbb 
zeneszámért a Közönség-díj sem. Végül a Zenei Vándorkupa ismét 
egy évre új növendékekhez került. Csak gratulálni lehet a felkészítő 
zenetanároknak, mert eredményes munkálkodásuk által egy vidám 
mini-koncertet hallgathatott végig a lelkes közönség.  Aki nem tu-
dott eljönni, meghallgatni rendezvényünket, bepillantást nyerhetett 
a Plusz29 adásában egy héten keresztül a zeneiskolai hangulatba. A 
díjazottak teljes listáját a zeneiskola újságjában, a Melódia újságban 
olvashatják el az érdeklődők, ill. honlapunkra is felkerült. 

Pechtolné Kis Melinda

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Az Ócsai úti /katolikus/ temetőben megkezdjük az elhagyott, 
elhanyagolt sírok felszámolását, mivel ezek esztétikai állapota, 
gondozatlansága rontja a sírkert összképét, zavarja a szomszédos 
sírok tulajdonosait, ráadásul némelyikük balesetveszélyes.

Ezért tisztelettel kérjük mindazokat, akik elmulasztották a 25 
évente esedékes /kripta esetén 60 év/ újraváltást, vagy olyan sír 
van a tulajdonukban, amelyen nem található a beazonosítást szol-
gáló név, évszám, és szeretnék azt továbbra is fenntartani, szíves-
kedjenek a Katolikus Plébániát egyeztetés végett felkeresni.

Ezenkívül nyomatékosan szeretnénk felhívni a temetőlátogatók 
figyelmét arra, hogy szemetüket csak a kijelölt helyre tegyék le, 
valamint arra a szabályra, hogy új síremlék készítésekor a régi 
kövek, sitt, egyebek elszállítása a tulajdonost terheli. Sok panasz 
érkezett már a renitensek bosszúságot okozó magatartása miatt, 
akik talán nem gondolnak arra, hogy nemtörődömségük másokat 
zavar vagy gátol a végtisztesség megadásában.

Bízom abban, hogy minimális szeretettel és figyelemmel kikü-
szöbölhetők ezek a problémák, egyúttal pedig köszönetemet feje-
zem ki mindazoknak, akik kulturált módon gondozzák sírjaikat, 
illetve akik bármivel segítségünkre voltak, vannak temetőnk mű-
ködtetésében.

Kovács Kornél, plébános

Felhívás
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2010. április 10-én (szombaton) lakókörnyezetünk szépítésére a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében nö-
vénytelepítési akcióra hívja Önöket.
Az akcióban több módon is részt vehetnek:
1. A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat 
virágpalántával (lehetőleg árvácska, petúnia vagy mézvirág).
A közparkba szánt növényeket április 10-én (szombaton) reggel 8 és 10 óra között lehet 
átadni az ültetést végzőknek a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Aki hoz palántát, amellett, hogy hozzájárul a város szebbé tételéhez, kap egy sorsje-
gyet. A résztvevők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A sorsolásra 2010. augusztus 
20-án kerül sor az akkor megrendezésre kerülő ünnepi rendezvényen.
2. Aki nem kíván részt venni a fent említett közösségi ültetésben, kérjük, hogy a saját 
háza előtt, vagy a szomszédokkal összefogva az utcarészeken ültessen növényeket (bok-
rot, virágot vagy facsemetét).

Virágozzon velünk!
Várjuk Önöket, számítunk mindenki segítségére.

Tisztelt Üllői Lakosok!

Városunk fejlesztése az idén is töretlen lendülettel folytatódik. Önök ezt a fejlődést a 
házuk előtti utcaszakasz gondozásával, míg az önkormányzat további beruházásokkal 
tudja biztosítani. Szeretném, ha Üllő lakosai az összefogásban és a közterületek szépíté-
sében is élen járnának. Kérek és bíztatok mindenkit, hogy városunkban a lehetőségeik-
hez mérten szánjon néhány órát a portája előtti árokpart, útpadka, utcarész rendezésére, 
gondozására, ültessen bátran virágokat háza elé is. Különösen azért kérem ezt, mivel a 
jó példa a legnagyobb mozgatóerő, és minél többen virágosítják, szépítik házuk előtt az 
utcát, annál többen fognak ehhez a munkához csatlakozni, és annál több virágosított, 
gondozott utcaszakasz lesz városunkban. Természetesen ehhez a munkához az önkor-
mányzat is hozzájárul a maga erejével. Az idén is jó néhány facsemetét fogunk kiültetni 
közterületeinkre, virágosítunk és folytatjuk a járdaépítési programunkat. Szeretnénk, ha 
városunkban minden ház előtt szilárd burkolatú járda húzódna. A járdaépítéshez a la-
kosságnak csak a munkát kell adnia, az anyagot az Önkormányzat ingyen biztosítja. Ha 
szándékában áll háza előtt járdát építeni, kérem, figyeljék járdaépítési programunkat és 
vegyék fel a kapcsolatot körzetük képviselőjével.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Tiszta Üllőért!

Tisztelt Üllői Lakosok!

Hosszú idő óta problémát jelent, hogy a városunk területén található erdőket ismeret-
lenek telehordják szeméttel. Itt a tavasz, ébred a természet, eljött a kirándulások ideje, 
akár gyalog, akár kerékpárral. Az Üllő környéki erdők ideális helyszínei lehetnének ilyen 
családi programoknak, ha nem szemétlerakónak használnák egyesek! Az Üllő - Vasad 
Környezetvédő Vadásztársaság – mint eddig minden évben, – az idén is felvállalta, hogy 
megszervezi az erdő kitakarítását. Ehhez kérjük az üllői polgárok segítségét!

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért, találkozzunk április 24-én szom-
baton reggel 8:00 órakor a Vadászháznál és közösen tisztítsuk meg az erdőt 
az ott lerakott szeméthalmoktól! Mindenki hozzon magával védőkesztyűt, lapátot, 
esetleg vasvillát! A vadászház megközelíthető: A 4-es főútról Monor irányába a Rojcsik 
Vendéglő („Péterbácsi”) utáni bekötőút - Széles út – jobbra, majd a második dűlő jobbra, 
vagy Üllőn a Gyár utca végén lévő Vasad felé vezető úton, amely egyenesen oda vezet 
(Eligazító jelzés lesz kihelyezve).

A jól végzett munka jutalma egy tányér finom őzpörkölt, 
a Vadásztársaság jóvoltából! További információt nyújt: 

Petz Mátyás a 06-30-9648-728 telefonszámon.
Bácskai József
alpolgármester
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Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

Nagy teljesítményű 
személygépkocsik adója

Az adó tárgya: adóköteles az a hajtómotorral rendelkező személy-
gépkocsi, melynek a teljesítménye a 125 kilowattot eléri.

 Az adó alanya: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a sze-
mélygépkocsi naptári év első napján a hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett tulajdonosa.

Az adó alapja: a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban fel-
tüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. 

A nagy teljesítményű személygépkocsi adójának a kiszámítási módja: 

első lépésként a gépjárműadót állapítjuk meg a gépjármű adó mér-
tékét alapul véve:

(A fizetendő gépjárműadó összegéről minden adóalany kap hatá-
rozatot az önkormányzati adóhatóságtól).

Az adó mértéke a kW-ban kifejezett adóalap után:
- gyártási években és az azt követő 3. naptári évben 345.-Ft/kW,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kW,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kW,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft/kW,
- gyártási évet követő 16. naptári évben 

  és az azt követő naptári években 140.-Ft/kW az adó mértéke.

második lépésként állapítjuk meg a fizetendő adó összegét, a gép-
jármű teljesítményét figyelembe véve:

Azon gépjármű esetén, melynek a teljesítménye:125 kW – 175 kW 
között van, a fent megállapított gépjárműadó kétszerese, 175 kW 
– 200 kW között van, a két és félszerese, 200 kW teljesítményt 
elérő gépjárművek esetén a háromszorosa lesz a nagyteljesítményű 
személygépkocsi adója.

A kétszeres adóterhelés kizárása érdekében az adóalany a fizeten-
dő adó összegéből levonhatja a személygépkocsi után az önkor-
mányzati adóhatóság által kivetett gépjárműadó összegét. 

Az adót az adóalany önadózással állapítja meg és vallja be:

- Magánszemély adózó a személyi jövedelemadóról 

  szóló bevallásában,

- Nem magánszemély adózó a társasági adóról szóló bevallásában,

- EVA alanya az egyszerűsített vállalkozói adó bevallásában,

- Azon adóalany, aki fenti bevallások egyikére sem kötelezett

   az adó bevallás-benyújtási kötelezettségét az 1042-es számú 

  formanyomtatványon teheti meg.

A bevallásának és megfizetésének határideje:

- Magánszemély adózó, aki vállalkozási tevékenységet nem folytat 
és ÁFA fizetésre nem kötelezett: 2010. május 20-ig,

- Azon adóalany, aki társasági adófizetésre kötelezett: 

  2010. május 31-ig.

- EVA adóalany továbbá az egyéni vállalkozó adóalany, a rájuk 

  irányadó SZJA és EVA bevallási határidőknek megfelelően: 

  2010. február 25-ig, illetve május 31-ig.

Hatósági iroda

Tisztelt Lakosság!

Üllő Város területén 2010. május 15-én, szombaton kerül sor a rend-
szeres évi lomtalanításra. Kérjük Önöket, hogy a lom hulladékot 
reggel 7 óráig helyezzék ki az út szélére. Az elszállítandó hulladékot 
úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármű és gyalogosforgal-
mat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, 
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. Egy utcában 
csak egyszer mennek végig a begyűjtő járművek, tehát nem áll mó-
dunkban a később kihelyezett lom hulladékot elszállítani.

Mi minősül lomnak?

A háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűj-
tőedényzetben méretére, nagyságára tekintettel nem helyezhető 
el. Ilyenek például a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, 
bútorok, háztartási jellegű szemét bekötött nyakú zsákban, stb.
Veszélyes hulladék (pl.: hűtőszekrény, TV, gumiabroncs, vegysze-
rek illetve ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj stb.) és 
építési-bontási törmelék kihelyezése tilos!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK, HULLADÉK GUMI és 
 GUMIABRONCS BEGYŰJTÉS

2010. május 12-től 15-ig
Üllő Város Önkormányzata ELEKTRONIKAI HULLADÉK- és 
SZÁRAZELEM GYŰJTÉSI AKCIÓT, továbbá HULLADÉK 
GUMI-, GUMIABRONCS BEGYŰJTÉST is szervez a lakosság 
részére. Az elektronikai hulladékok gyűjtése a Polgármesteri Hi-
vatal udvarán lévő konténerben történik!

A gyűjtés reggel 8 órától 15 óráig tart.
A lakosság a felügyelettel ellátott konténerben, az alábbi elektro-
nikai hulladékokat helyezheti el: TV, monitor, háztartási kis- és 
nagygép (mosógép, hűtőszekrény, kenyérpirító, mikrosütő, stb) 
szórakoztató elektronika (magnó, rádió, videó, stb.) szárazele-
mek telefon-, számítógép-, kisgép akkumulátorok továbbá, elekt-
romos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyűzet, telefon, fax-
gép, fénymásoló, stb. A hulladék gumi, -gumiabroncs begyűjtése a 
Polgármesteri Hivatal mögötti üres területen (Deák Ferenc utca 
vége) történik! Az összegyűjtött hulladékok az akció végén elszál-
lításra kerülnek.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

LOMTALANÍTÁS 2010

A napokban megkereste az Önkormányzatot a Magyarok Szövetsé-
ge Üllői Közösségének vezetője, hogy több más városhoz, község-
hez hasonlóan Üllőn is létesítsünk egy parkot, ahol minden újonnan 
született kisbaba érkezésének örömére elültetünk egy fát. A város ve-
zetése támogat minden olyan elképzelést, amely a helyi közösséget 
erősíti, őrzi hagyományainkat, illetve új hagyományt teremt. A kez-
deményezéshez kapcsolódik, hogy Bognár István városunk fafara-
gó művésze a történelmi hagyományoknak megfelelően Üllő Város 
Életfáját szándékozik elkészíteni. Természetesen mindebben számí-
tunk majd az Üllőn tevékenykedő civil szervezetek munkájára!

Bácskai József
alpolgármester

Újszülöttek Ligete
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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

Tájékoztató az Üllő MÁV állomás két oldalán épülő 
P+R, B+R parkolókról

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV állomás két oldalán a személy gépjárművek és kerékpárok, kismotorok (P+R, 
B+R) napközbeni tárolására alkalmas parkolók épülnek. A tervek szerint az állomás épülete előtti területen 15 db normál, 3 db moz-
gáskorlátozott személygépjármű-parkoló, és 20 db kerékpár, kismotor-parkoló épül, 751 m2 viakolorral burkolt felületen, a meglévő 
platánfákkal, csapadékvíz elvezetéssel.

A másik helyszín a vasúti sínek és a Régi Gyáli csatorna közötti területen, a Maglódi út felőli bejárattal, 1.927 m2 viakolorral burkolt 
felületen, 41 db személygépkocsi és 10 db kerékpár és kismotor parkoló, csapadékvíz elvezetéssel épül ki. 

Így összesen 59 db személygépkocsi és 30 db kerékpár, kismotor-parkoló létesül. A területen 5 db biztonsági kamera kerül telepítés-
re, amely a biztonságot garantálja. Ez a létesítmény alkalmas lesz arra, hogy a lakosság díjmentesen, biztonságosan tárolja járművét, 
nyugodtan utazzon közösségi közlekedésként vasúton. A beruházást 90 %-ban Európai Uniós forrásból, 10 %-ban önkormányzati ön-
részből finanszírozzuk. A beruházás lebonyolítója a MÁV Zrt., a kivitelező az üllői GX-BETON Kft. A beruházás teljes összege közel 
50 millió Ft, a munkálatok kezdete 2010. március 10-e, a várható befejezése 2010. május 15-e.  

Tisztelt Lakosok!

A MÁV állomás épülete előtti parkolás a beruházás ideje alatt szünetel, a parkolást – vele szemben – az óvoda melletti zsákutcában 
biztosítjuk az Önök számára. Bízom abban, hogy fenti fejlesztés révén az ingázók kényelmes és biztonságos módon kombinálhatják 
az egyéni és a közösségi közlekedést.  

Kissné Szabó Katalin 
polgármester   

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. április 1-jétől 
megváltoznak a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési 
díjak. 

A továbbiakban az alábbi térítési díjat kell fizetniük a szociálisan 
rászorult személyeknek az étkeztetésért: 

- ha az ellátott családjában az 1 főre jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum 150 %-át (42.750,-Ft) nem haladja meg 50,-Ft/adag
           
- ha az ellátott családjában az 1 főre jutó jövedelem a nyugdíj-
minimum 150-a és 300 %-a (42.750-85.500,-Ft) között van 90,-Ft/
adag
           
- ha az ellátott családjában az 1 főre jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum 300%-át (85.500,-Ft) meghaladja 190,-Ft/adag.

 A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj: 
       
- akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,-Ft) 200,-Ft/óra

- akik családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-a(42.500,-Ft) felett van 500,-Ft/óra  .

A Képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségére tekintettel- 
megállapította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő 
térítési díjat is 5.000,-Ft/hó összegben, azonban a havi 142.500,-Ft 
–nál alacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezők men-
tességben részesülnek és a szolgáltatásért továbbra sem kell fi-
zetniük.   

Szociális alapszolgáltatásokért 
fizetendő térítési díjak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2010. április 22-én csütörtökön, 
9-14 óra között országos szemétgyűjtő akciót szervez a Gyömrői, 
Ócsai út és a 4., illetve 400. számú (Pesti) út menti területek, par-
kolók megtisztítására.
A Magyar Közút térítés nélkül biztosítja:
• védőkesztyűt
• láthatósági mellényt
• szemétgyűjtő zsákokat
• gondoskodik az összegyűjtött hulladék elszállításáról.
Az akcióra örömmel vesszük bármely civil szervezet, vagy önkén-
tes jelentkezését!
Kérjük, hogy a csatlakozási szándékot, továbbá az eszközigényt 
2010. április 9-ig a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, a 
320-011 telefonszám 136-os mellékén Oltványi Jánosnál legyenek 
szívesek jelezni!

                  Üllő Város Polgármesteri Hivatala

Országos szemétgyűjtő akció 

 Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztozva részt vettek 
Mészáros Balázs temetésén, sírjára virágot helyeztek. Egyúttal szeretnénk meg-
köszönni a Gyár utcai temetkezési Kft.-nek Tündének, Gábornak és dolgozóinak 
segítőkész és lelkiismeretes munkájukat, a kegyeletteljes temetés lebonyolítását.

Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, rokonoknak, jó szomszédoknak, jó barátok-
nak, osztálytársaknak, ismerősöknek, akik fiam SZABÓ ATTILA temetésén mély 
fájdalmamban osztozva együttéreztek velem. Elkísérték utolsó útjára, sírjára ko-
szorút és virágot helyeztek. Köszönetemet fejezem ki a Gyár utcai temetkezési 
Kft.-nek, Tündének, Gábornak és dolgozóinak lelkiismeretes, segítőkész munká-
jukért, a kegyeletteljes temetés lebonyolításáért. 

Egy fájó szívű gyászoló édesanya: Szabó Józsefné
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Ü L é S T E R E M b ő L  j E L E N T j Ü K

Üllő Város Önkormányzata március 11-i ülésén hozott közérdeklő-
désre számot tartó határozatai:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
– megválasztotta az elhunyt Hevesi Antal és a lemondott Fülöp Ár-
pád helyére – az Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapít-
vány Kuratóriumi tagjának Kerezsi Sándor 2225 Üllő, Pesti út 252. 
és Füles József 2225 Üllő, Vasadi u. 6. szám alatti lakosokat.
– döntött arról, hogy 150.000 Ft összegű támogatást nyújt az Üllő Köz-
rendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány részére – gépjárművásárlás 
céljából –a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság kerete terhére.
– megtárgyalta és elfogadta az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
tének beszámolóját a Támogató Szolgálat 2009. évi működéséről.
– módosította 

az állattartásról szóló, többször módosított 8/2004.(III.20.) sz. • 
Ö.K. rendeletét, a galambtartás feltételeinek részletes szabályo-
zása tekintetében.
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról vala-• 
mint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló több-
ször módosított 7/1993. (V.22.) sz. Ö.K. rendeletét, a szociális 
ellátások térítési díja tekintetében (ld. külön cikk).

– megalkotta 2010. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló ren-
deletét, melyben meghatározta a Hivatal nyári és téli zárva-tartását 
(részletesen a júniusi Hírmondóban).
– határozott Üllő Város területén az utca- névtáblák pótlásáról, fel-
újításáról és a  Sportliget lakóparkban 24 db új tábla elhelyezéséről.
– kezdeményezte az Üllői Temetők Szépítésére és Fejlesztésére Köz-
alapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
más szervezeti keretekben, hatékonyabban kíván a temetők tisztán-, 
és rendben tartásáról gondoskodni. A Közalapítvány megszünteté-
se után esetlegesen megmaradó vagyon az üllői temetők üzemelte-
tésére kerül felhasználásra. 
– megválasztotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi választási 
iroda vezetőjének indítványára, a szavazatszámláló bizottságok tag-
jait és póttagjait:

1. szavazókör: Általános  iskola (Malom u. 1.)
         Póta Erzsébet (Dózsa Gy. u. 1/b.)
         Toldiné Koblencz Mária (Szegfű u. 3.)
         Gőbölös Sándorné (Pesti u. 88.)
2. szavazókör: Városi Könyvtár (Vasadi u. 1.)
         Micsinai Istvánné (Vasadi u. 42.)
         Varga Gabriella (Gyár u. 16.)
         Vereczkei Gabriella (Vasadi u. 62.)
         Füles Pálné (Ócsai út 6.)
         Makai Rozália (István u. 27.)
3. szavazókör: Városi Könyvtár (Vasadi u. 1.)
         Zárainé Sándorházi Eleonóra (Berkes köz 14.)
         Frank Erika (Május 1 u. 20.)
         Lévai Zoltán (Berkes A. u. 14/a.) 
4. szavazókör: Faiskolai utcai óvoda (Faiskola u. 17.)
         Mauterer Attila (Vasvári P. u. 13.)
         Gajdos Andrásné (Faiskola u. 1.)
         Győri Mátyásné (Vasvári P. u. 12.)
5. szavazókör: Faiskolai utcai óvoda (Faiskola u. 17.)
         Galcsik Tamásné (László u. 24.)
         Zubornyák Jánosné (László u. 42.)
         Lévai Zsuzsanna (Vadvirág u. 3.)
6. szavazókör: Anyagvédelem Kft. (Pesti út 198.)
         Hargas Gáborné (Petőfi u. 19.)
         Boda Attiláné (Mező u. 48.) 
7. szavazókör: Állomás utcai óvoda (Állomás u. 17.)

         Bodáné Rusznyák Gabriella (Széchenyi u. 7.) 
         Ferencsik Béláné (Állomás u. 45.)
         Kemenczei Ibolya (Móra Ferenc u. 13.)
8. szavazókör: Csatorna Társulat Irodája (Szövetkezet u. 10.) 
         Veresné Bartha Mária (Zug u. 6.)
         Magyarné Gőbölös Éva (Virág u. 6.)
         Almási Sándorné (Gyömrői u. 13.)
9. szavazókör: Gyöngyvirág téri óvoda (Gyöngyvirág tér 1/a.)
         Róthné Kovács Gabriella (Liliom u. 2.)
         Mák Sándorné (Viola u. 7.)
         Konyicsák Nikolett (Viola u. 6.)
10. szavazókör: Általános Iskola (Malom u. 1)
         Bálintné Majoros Julianna (Táncsics M. u. 8.)
         Csákvári Istvánné (Kistemető u. 43.)
         Kiss Dezső (Ady E. u. 16.)
Póttagok:
         Kismarosi Józsefné (Akácfa u. 13.)
         Zentai Sándorné (Bem Apó u. 15/a.)
         Juhász Gabriella (Gyár u. 16.)
         Lévai Andrásné (Vadvirág u. 3.)
         Czinegéné Mezei Andrea (Ócsai u.44. 2ép.)
         Litsauer Tímea (Gazdák erdeje u. 1.)
         Szalai Endréné (Petőfi u. 13.)
         Kovács Borbála (Dózsa Gy. u. 1/b.)
         Magyar Ferencné (Baross G. u. 3.)
         Somodi Lászlóné (Széchenyi u. 39.)
         Béki Barbara (Gyömrői u. 2.)
         Barta Sándorné (Csillag u. 4.)
         Tóth Jánosné (Diófa u. 29.)
         Tóth Józsefné (Gyömrői u. 98.)
 
– elfogadta az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra ér-
kező gyommentesítési árajánlatok közül, külterületi termőföldekre 
vonatkozóan a Szent István Egyetem Tangazdasága (Üllő, Dóra ma-
jor), belterületen az Erdőtelepítő Tervező és Szolgáltató Erdőbirto-
kossági Társulat (1011 Budapest, Pala u. 7.) árajánlatát.
– munkacsoportot hozott létre a Kisfaludy téri óvodaépítés felügyele-
tére, elnökének Kiss Tibor VKB elnököt, tagjainak: Kántor József, id. 
Jónás József, Udvardi Mátyás, Fehér András képviselőket bízta meg.   
– kihirdette a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- In-
novatív intézményekben” című, TÁMOP-3.1.4-09. számú pályázat 
megvalósítása tárgyában az oktatási szolgáltatás lebonyolítására ki-
írt közbeszerzési eljárás nyertesének a Novoszolg Oktatási és Szol-
gáltató Kft.-t. 
– meghatározta a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször mó-
dosított – 1992. évi XXIII. Tv. 34. §. (3) bekezdése alapján a 2010. 
évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői egyéni tel-
jesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi II. 
 negyedév testületi ülésnapjait az alábbi időpontokban határozza meg:

2010. április 22.
2010. május 20.  
2010. június 24. 

A Képviselő-testület 2010. március 24.-i rendkívüli ülésén döntött 
a Hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás valamint a 
Közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Március 11-i ülésén hozott közérdeklődésre számot tartó határozatai
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P Á LY Á Z A T O K

A Civil Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
szervezetfejlesztése

Az üllői Civil Nonprofit Kft. 2010. 
március 23-án sajtótájékoztatóval 

egybekötött nyitó rendezvényt tartott. Az Európai Unió TÁ-
MOP-2.4.2.A-09/2-KMR Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató 
szervezetek támogatását elnyerő Civil Nonprofit Kft. közel 400 
megváltozott munkaképességű dolgozónak biztosít folyamatos 
munkalehetőséget. 

Vécsey Adrienne a Kft. ügyvezetője, és A Civil Szolgáltató Non-
profit Kft. szervezetfejlesztése c. projekt vezetője köszöntötte a 
megnyitó résztvevőit majd bemutatta a projekt munkatársait. Zsob-
rák Lívia a projekt szakmai vezetője ismertette a pályázati prog-
ramot és a szervezet célkitűzéseit. A szervezetfejlesztési projekt 
célja, hogy a szervezet gyorsan tudjon reagálni és alkalmazkodni a 
változó gazdasági-, munkaerő-piaci- és jogszabályi környezethez. A 
foglalkoztatás állami támogatásának kiszámíthatatlanságából faka-
dó kockázatok csökkentéséhez, a szervezet és a munkatársi csapat 
kompetenciáinak fejlesztésére is szükség van. Ennek érdekében 
stratégiai- és képzési tervek kidolgozására, majd megvalósítására 
kerül sor. Ezek az alapvető feltételek ahhoz, hogy a szervezet szá-
mára a jövőben is biztosított legyen az eredményes szolgáltatási, 
termelési, valamint foglalkozási rehabilitációs tevékenység. 

A rendezvény meghívott vendége Ludmann Lajos a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi Központ Monori Kirendelt-
ség vezetője, ismertette az elmúlt két év alatt rehabilitációs jára-
dékossá vált megváltozott munkaképességű emberekkel végzett 
együttműködés eredményeit. Majd kihangsúlyozta a rehabilitációs 
hozzájárulás nagymértékű emelkedésének a megváltozott munka-
képességű emberek foglalkoztatására gyakorolt pozitív hatását.

Ezt követően Kovács Gábor meghívott vendég, a Mozgáskorlá-
tozott Emberek Rehabilitációs Központjának projektvezetője be-
szélt a projektben kitűzött célok megvalósulásának szervezetre 
gyakorolt hatásáról.

A projekt 2010. március 1-jén kezdődött és 2010. december 31-én 
zárul. A projekt 9.995.000 forintos európai uniós támogatással va-
lósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Üllő 

Önkormányzatának oktatási intézményeiben”

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét egy nyertes uniós pályázatunkról 
adhatunk hírt, amely az oktatás területét érinti. Ezennel nem eszközökre, 
berendezésre, hanem a pedagógiai kultúra módszertani megújításának 
lehetőségére nyújtottunk be pályázatot, melynek eredménye így nem kéz-
zelfogható, de reméljük, sokkal inkább  mérhető lesz a gyermekeink tel-
jesítménye által.

A 2009 nyarán meghirdetett „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hoz-
záférés – Innovatív intézményekben” [TÁMOP 3.1.4-09/1] című pályáza-
ti kiírásra nyújtotta be önkormányzatunk a pályázatát a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív program rendszeréhez. 
Év végén értesültünk a jó hírről, mely szerint az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága - mint közreműködő szerve-
zet – a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és így öt oktatási 
intézményünk összesen  48 627 484 Ft. összegű támogatásban részesül. 
A támogatás vissza nem térítendő, melyet köteles az önkormányzat Pá-
lyázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani. 

A pályázat alapvető céljaként határozta meg a Kiíró a sikeres munka-
erő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 
megalapozását szolgáló képességek fejlesztését a magyar közoktatási 
rendszerben.

A projekt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközei-
nek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultú-
rájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciái-
nak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés 
és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. 

Egy kicsit bővebben kifejtve, hogy mit is jelent a kompetencia ebben 
a felfogásban: Az ismeretek, ezek alkalmazási képessége.  Kompetencia 
alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes 
tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a 
külön-külön fejlesztett képességek szervesüljenek, és alkalmazásuk élet-
szerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elenged-
hetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek 
lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből ki-
induló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen 
és tevékenységen alapuló fejlesztés.

Részt vevő intézményeink: az Árpád Fejedelem Általános Iskola, va-
lamint négy tagóvodánk: Pitypang Óvoda (Faiskola u. 17.), Napraforgó 
Óvoda (Templom tér 2.), Bóbita Óvoda (Állomás u. 17.), Gyöngyvirág 
Óvoda (Gyöngyvirág tér 2.). 

A pedagógusok és az óvodapedagógusok felkészítése kötelezően meg-
valósítandó továbbképzések keretében zajlik.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a pedagógus-képzéseket nyújtó 
és a szaktanácsadói tevékenységet végző szolgáltató közbeszerzési eljárás 
útján került kiválasztásra. Ennek alapján a nyertes ajánlattevő a NOVO-
SZOLG Oktatási és Szolgáltató Kft.lett.

A pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítését jelentősen nehezíti, 
hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésre a megvalósításhoz, hiszen a pro-
jekt megvalósításának határideje: 2010. augusztus 31. 

Tudjuk, hogy nem kis feladat vár a megvalósításban részt vállaló pe-
dagógusokra, az újjal szembesülő diákokra és szüleikre, és valamennyi 
közreműködőre, így az önkormányzat projekt-menedzsmentjére, akik a 
projekt intézmények közötti összehangolását,  a lebonyolítás szervezését, 
a és a pénzügyi adminisztrációs tevékenységet végzik.

Sikeres munkát kívánunk mindannyiuknak!

 Bogdán Józsefné, Oktatási referens

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

Továbbképzésen pedagógusaink



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

R E N D ő R S é G I  H Í R E K

A legtöbbet Ön tehet a biztonságáért!
Bűnmegelőzési tanácsok időseknek

Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során az elkövetők 
azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, 
a figyelmük könnyen elterelhető és gyakran élnek egyedül.
A biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal 
és körültekintéssel!
Ehhez nyújtanak segítséget tanácsaink:

Idegen érkezik
• Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerül-
hetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem.
• Az Önhöz becsöngető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen 
óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek (rend-
őr, postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki 
magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként 
segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!
• Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy cím-
letű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizesse-
nek Önnek!
Otthon
• A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon és erkély-
ajtón jutnak be a lakásba. A kertkaput, lakásajtót akkor is zárja 
kulcsra, ha otthon tartózkodik, mert így egyszerűen megakadá-
lyozhatja, hogy idegen jusson be a lakásába! Célszerű a földszinti 
ablakokra rácsot szereltetni! A melléképületeket is tartsa zárva, 
különösen, ha elmegy otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el, 
azokat vigye magával!
• Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt! Ha 
esetleg a lakásában fizet, visszaad valakinek pénzt, ügyeljen rá, 
hogy az illető ne lássa, hol tartja a megtakarításait!
• Ha gyanús személyek gépkocsival érkeztek, jegyezze fel az autó 
rendszámát, jegyezze meg a színét és típusát!
Lakásbiztonság
• A bejárati ajzóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevét 
kiírni. Így nem lehet következtetni arra, hogy a lakásban hányan 
és kik élnek.
• Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül van!
• Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt! Eltulaj-
donított készpénz esetén a biztosító nem kártalanít!
• Növelje lakása, háza biztonságát azzal, hogy megnehezítheti a 
lakásbetörő bejutását (több zár/hevederzár felszerelése a bejárati 
ajtón, házőrző, rács, riasztóberendezés).
• Ne nyisson ajtót éjszaka, ha a lakásban idegen behatolására uta-
ló, gyanús zajt hall. Inkább tárcsázza az ingyenesen hívható 107-es 
vagy 112-es segélykérő számok egyikét, és kérjen rendőri segítséget!
• Ha észlelte, hogy betörtek Önhöz, azonnal értesítse a rendőrsé-
get! Ne várjon reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa 
meg, mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését!

Pénzfelvételkor
• Fokozottan figyeljen, ha nagyobb összeget vesz fel bankban, 
vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetők ki-
figyelik, kitől lophatnak. Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg 
ne menjen egyedül!
• Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
• A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés 
után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
Kórházban
• Kórházba csak a legszükségesebb dolgokat vigye magával! Az 
ékszereit, óráját hagyja otthon! Nagyobb mennyiségű készpénzre 
nincsen szüksége egészségügyi intézményben!
• Mobiltelefonját ne tartsa az ágya melletti asztalon, illetve fiók-
ban, mert könnyen ott felejtheti, illetve akkor is észrevétlenül el-
tulajdoníthatják, ha Ön alszik.
• Az értékeit mindig zárja el a szekrényében, akkor is, ha csak 
egyetlen percre hagyja el a kórtermet!
Piacon, buszon
• A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedé-
si eszközök, állomások és megállók a zsebtolvajok számára ideális 
elkövetési terepet jelentenek! Ezeken a helyszíneken különösen fi-
gyeljünk az értékeinkre!
• Közlekedési eszközre történő le- és felszálláskor ügyeljen táskáira!
• Csomagjait ne bízza ismeretlenekre!
• A vállra akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt, vagy szo-
rosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele.
• Kabátja zsebében, kosara tetején, a táskája külső zsebében soha ne tart-
son értéket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevenné!
• Amennyiben a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskul-
csát is ellopták, sürgősen cseréltessen zárat otthonán!
• Soha ne tartsa bankkártyája mellett a PIN kódját!
• Ha ellopták bankkártyáját, haladéktalanul tiltassa le a számláját 
vezető banknál, különben a tolvaj hozzájuthat pénzéhez!

Vigyázzon értékeire!
Ne adjon esélyt a bűnözőknek!

Szomszédok
• Ismerje meg szomszédait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, 
a ház, az utca és a környék biztonságára!
• Ha jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje meg őket, ha elutazik, 
hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!
• Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, 
azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívha-
tó 107-es, illetve a 112-es segélykérő számon!
 
Forduljon bizalommal az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő 
Szolgálatához, és kérjen segítséget! Az Áldozatsegítő Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-444

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívása:
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ROCK KLUB!
2010. március 26-án megszerveztük 

a második Üllői Rock Klubot.

A rendezvény jó hangulatáról a Z.T.R., a Lollirock, a Máj szex-tett 

és a Whiscats zenekar gondoskodott, kiegészülve egy akusztikus 

félórával. A buli nagyon jól sikerült, végre megmozdult az üllői 

ifjúság. Köszönöm a Közösségi ház, és a Sport és Ifjúsági Bi-

zottság segítségét, akik támogatják működésünket. Május végén 

ismét a húrok 

közé csapunk, 

részletek majd a 

plakátokon.

Laza Bálint 

elnök

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

Közösségi Ház programjai
Ebben az évben Április 12-én, hétfőn, 17.30-tól ünnepeljük a

KÖLTÉSZET NAPJÁT.
A klasszikus és kortárs költészet gyöngyszemeit

a Magyar Versmondók Egyesületének 
művészei adják elő, sok zenével.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Közösségi Házba.
A belépés ingyenes.

Április 25-én, vasárnap 10-15 óráig 

EGÉSZSÉGNAP 
lesz a Közösségi Házban. 

A magyar vérellátás nehéz helyzetben van. 
Előfordul, hogy életmentő műtéteket kell elhalasztani, 

azért mert nincs megfelelő vér. 
 Segítenünk kell –akkor is, ha nem hozzátartozónkról van szó- 
és van is lehetőségünk segíteni. Aki eljön, és vért ad, másnapra 

vagy elfelejti, vagy örök jó érzéssel gondol vissza: 
„Megmentettem három életet!!!” 

Mellesleg a szakemberek szerint a véradás a véradó szervezetére 
is jótékony hatással van.

Kérem, jöjjenek minél többen! 
De lesz más is. Elsajátíthatjuk például az elsősegélynyújtás 

alapvető ismereteit. Bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, - 
akár az otthonában is -, hogy az ő tudására van szüksége mások-

nak, legyen szó egy vérzés elállításáról, vagy lélegeztetésről…
Ugye nem szívesen néznénk szembe felelősségünkkel, ha azért 
nem tudnánk segíteni, mert sajnáltunk néhány percet az adott 
ismeret elsajátítására. Sok más program is lesz. Komputeres 

szemvizsgálat, hallásvizsgálat, vérnyomás, vércukorszint mérés, 
koleszterinszűrés… 

Éljenek a lehetőséggel!
A vizsgálatok, a rendezvények ingyenesek. Várjuk Önöket!

Jön, jön, jön!!!
Május 7-én, 18 órától:

A KISSPISTA SZÍNHÁZ BEMUTATÓJA
  Varga László: Hajléktalan musical

V. Csülökfesztivál

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestület 

más civilszervezetekkel együttműködve, hagyományőrzés 

céljából, megrendezi az 

V. Csülökfesztivált.

A fesztivál időpontja: 2010. 05. 29. 
szombat reggel 8 óra

Helyszín: a Jobb-1 kávézó melletti belső terület, 
Üllő, Pesti út 199.

Itt kerül megrendezésre a csülökfőző verseny, amelyen baráti 

társaságok indulhatnak. A nyersanyagról és a főzéshez szük-

séges eszközökről, sátorról, padról, mindenki maga gondos-

kodik.

Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben valamilyen for-

mában, jelen legyen a fesztivál névadója a csülök.

Az elkészült ételeket egy 3 fős zsűri fogja értékelni. A zsűri 

a helyszínen elkészült ételt és a terítést is értékeli. Az első há-

rom helyezett díjazásban részesül, minden résztvevő emlék-

lapot kap. Tervezünk különdíjazást is.

Nevezni az alábbi telefonszámon lehet:
06/20 979-4636 - Tóth Béla - a fesztivál főszervezője.

Érdeklődni a Jobb-1 kávézóban a 29/320-680-as 

számon is lehet.

Nevezési határidő: május 24.
Nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő: 2500 Ft

Április 14-én az Alföld bemutatásával folytatjuk

Zenés Néprajzi Barangolás
című sorozatunkat, mely Magyarország egyes tájegységeit 

közvetlen formában, komplex módon mutatja be a gyerekeknek.
Egy előadás keretén belül a kicsik játékos formában 

megismerhetik az adott tájegység muzsikáját, táncait, 
viseletét, szokásait, hagyományait.

Az előadások szerdán 10-kor és 11-kor 
kezdődnek a Közösségi Házban.

Muzsikál: a Bekecs zenekar
A belépők ára: 400 Ft . Ajánlott: 3 éves kortól
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Az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

P R O G R A M O K

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:

Április 5–11-ig: Szent Ilona Gyógyszertár 
(5-én, Húsvét Hétfőn a vasárnapi rend szerint!)

Április 12–18-ig: Csillag Patika
Április 19–25-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Április 26–május 2-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
(május 1-én, a vasárnapi rend szerint!)

Május 3–9-ig: Csillag Patika
Május 10–16-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Folytatódik...
A Sportcsarnok áprilisi  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

2010. április 12. NBI férfi futsal bajnoki

19:30 Üllő Fc Cső-Montage - Duna Takarék

2010. április 24. Egész nap

Nemzetközi Rock and roll bajnokság

Az üllői labdarúgó csapat soronkövetkező mérkőzései:
2010. 04. 03 szombat 16:00  Üllő SE – Diósdi TC
2010. 04. 11 vasárnap 16:00  Újlengyel DSE – Üllő SE
2010. 04. 18 vasárnap 17:00  Felsőpakony-Ergofer – Üllő SE
2010. 04. 25 vasárnap 17:00  Pilisi LK-Legea – Üllő SE
2010. 05. 02 vasárnap 17:00  Üllő SE – Gödöllői Sport Klub
2010. 05. 09 vasárnap 17:00  Hévízgyörk SC – Üllő SE
2010. 05. 15 szombat 17:00  Üllő SE – Viadukt SE
A felnőtt mérkőzéseket 2 órával megelőzi az ifjúsági csapatok mér-
kőzései.

TKM Üllő túraprogramja
Április 10.  Szlovénia, Mura-völgye:
 műemlék és várlátogatás 
Május 15.  Alsó-Ausztria, Altenburg: 
 Apátság megtekintése  

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

E-mail: sztilona@monornet.hu

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület 2010. május 8-án egynapos 
kirándulást szervez Ócsára. Ócsa Műemléktemplom, Néprajzi 
Gyűjtemény, „Ágasház” megtekintése. Meglátogatjuk az ócsai 

Madárvártát, majd ellátogatunk az Öreghegyi pincesorhoz.

2010. május 13-20: közkívánatra megismételjük 8 nap, 7 éjszakás, 
gyógykezeléssel egybekötött kirándulásunkat Hévízre. 

Részvételi díj: 7 éjszaka reggelivel: 14.000.FT + üdülőhelyi díj.
Érdeklődni lehet: 

Gyarmati Miklósnál (Üllő, Szegfű u. 
Péter Lászlónénál (Tel.: 06/30-906-9394)

Kirándulás

Majális Üllőn
A ”Szemünk Fénye,, Nagycsaládosok Üllői Egyesülete idén 
is megrendezi a majálist az Üllői Diák Sport Egyesülettel 

közösen az új sportpályán.
A programot úgy állítottuk össze, hogy kicsik és nagyok 

egyaránt jól érezzék magukat a nap folyamán.
A színpadi fellépőkön kívül napközben arcfestés, lufi hajto-
gatás, kézműves foglalkozások, íjászat, művészeti kiállítás, 

ugrálóvárak, hinták, sportversenyek, gyermek szépségverseny 
és tombola várja a kedves érdeklődőket. 

A versenyekre a helyszínen lehet jelentkezni.
Helyszín: Városi Sporttelep

Időpont: 2010. 05. 01. 10 órától

Mindenkit szeretettel várunk!

ÖTVÖS-ARANYMŰVES ÜLLŐN
Gyolcsos István ötvös várja szeretettel megrendelőit.

Egyedi, kézimunkával készült ékszerek rendelésre, 
rövid határidővel, korrekt árakon. 

Vállaljuk még ékszerek javítását, tisztítását, kő-
pótlását, polírozását, aranyozását.

Törtarany felvásárlás: - megunt, kopott, javítha-
tatlan arany ékszerét napi áron megvásárolom 

- készítéskor a munkadíjat is fizetheti törtarannyal.
 

Információ, bejelentkezés telefonon: 

06-30/962-3836

CSONTKOVÁCS – GYÓGYMASSZŐR!
Ízületi és izom fájdalmak, mozgásszervi betegségek gyógyítása, kezelés háznál is.

MASSZÁZSOK: Svéd, thai, lávaköves, zsírégető, cellulitisz, talp- és gyógymasszázs.
Akciós árak, bérletek! Hívjon, ne fájjon! 06-30/952-4875 Hera László okl. manuálterapeuta










