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"
ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, 

AKÁR JÓ, AKÁR ROSSZ, AKÁR CSÚNYA, AZ NYUGODTAN ALHAT, 
ÉS ÉN ALUDNI SZERETEK ÉCAKA. A TÖBBI A JÓISTEN DOLGA."

(Móricz Zsigmond) 1879-1942

Évfordulók

• 30 éve, 1979. június 12-én 
hunyt el számkivetésben Nagy Ferenc, 
az 1946. február 1-jén kikiáltott 
Magyar Köztársaság elsõ és egyben 
utolsó szabadon választott miniszter-
elnöke, aki felett június 16-i 
temetésén barátja, Bay Zoltán 
mondott búcsúbeszédet.

• 130 éve, 1879. június 29-én 
született Móricz Zsigmond magyar író 
(† 1942).

• 150 éve, 1859. június 6-án 
született Bánki Donát gépészmérnök,
feltaláló, mûegyetemi tanár, akadémikus.

• 160 éve, 1849. június 24-én 
kelt Szemere Bertalan belügyminiszteri
rendelete, amely szerint ”Buda és Pest
Budapest elnevezés alatt 
közigazgatásilag egyesíttetnek 
(...) végül Óbuda mezõváros 
bekebelezése is elrendeltetik”.

• 160 éve, 1849. július 2-án 
halt hõsi halált a csatamezõn Gábor Áron,
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc legendás ágyúöntõje és tüzértisztje.



C S Ü L Ö K  F E S Z T I V Á L

2

Üllõ Város Önkormányzata és az
Üllõi Általános Ipartestület 2009. május 23-án 
megrendezte a IV. Csülökfesztivált

A IV. Csülökfesztivál most nem Pünkösd vasárnapján került
megrendezésre, hanem egy héttel elõbb május 23-án, szomba-
ton a Jobb-1 kávézó melletti füves területen. A korábban felál-
lított 

”
nagy” sátor körül egyre több sátor épült fel. Végül is a 27

jelentkezõ csapatból 26 csapat indult a fõzõversenyen. A re-
gisztráció után Kovács István alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket.  Bemutatta a zsûri elnökét, Boda István mester-
szakácsot és a zsûri tagjait, Vámos Évát és Kismarosi Józsefet. 
Az Önkormányzat és az Ipartestület nevében jó fõzést és kelle-
mes szórakozást kívánt mindenkinek.
9 órakor elkezdõdött a fõzõverseny. Nagyon sok bográcsban
fõtt, rotyogott a különféle étel, amelynek remekmûveit – csül-
kös bablevest, káposztás csülköt, a csülkös pacalt, és még sok-
féle finomságot – a három tagú zsûri kóstolta végig, majd érté-
kelte. A kilátogató közönséget is elvarázsolta az ételek és az
ízek kavalkádja, járkáltak egyik bográcstól a másikig, hogy
lehetõleg a számukra legízletesebb falatoknál kössenek ki.
A csapatok nagyon jól felkészültek a fõzõversenyre, a finom
ételek mellett nagy figyelmet fordítottak a tálalásra, és szépen
feldíszítették a sátrakat is. Késõbb egymás ételét, italát kóstol-
gatták és családias hangulatban telt el a délután. Míg a zsûri
végezte hosszú és fáradságos munkáját, addig Krav Maga be-

mutatót nézhetett a közönség (bemutatta Tóth
Gábor és barátai). A bemutató 2 részbõl állt, az

elsõ részben egy rövid ízelítõt láthattak a krav-
maga technikából, majd egy életszerû szituációs
gyakorlatot több emberes támadás esetén. Látvá-
nyos és tanulságos volt. Köszönet érte.

Majd a JaMLand hip-hop tánciskola 30 fõs tánc-
bemutatója következett.
A JaMLand hip-hop tánciskola, mint a neve is

mutatja a modern táncokon belül is a hip-hop
stílusra specializálódott. Vecsésrõl jöttek taná-
ruk, Laca vezetésével. Fergeteges táncokat lát-
hattunk.
A fõzõverseny ideje alatt a helyszínen gyer-
mekek részére légvár, póni lovaglás, az Üllõi

Mecénás Mûvészeti Klubnál gyermekfoglalkoztató állt ren-
delkezésre. 
Ezután következett az eredményhirdetés.
A díjakat városunk polgármester asszonya, az Ipartestület elnöke
és a zsûri tagjai adták át a versenyzõknek. Minden résztvevõ
oklevelet kapott.
A fõzõverseny eredményhirdetése.

A Vasadi István vándorkupát a Gundel-Gidák csapata nyerte! 
A kupát a tavalyi gyõztes, Kerezsi Sándor adta át.
5 órától a Jerzsele Family zenekar szórakoztatta a nagyérdemû
közönséget. Este 11 órakor még nagyon sokan ropták a táncot,
és sokszor visszatapsolták a zenekart.
Ezen a szép nyárias napon nagyon sokan kilátogattak a rendez-
vényre és vidáman, jó hangulatban töltötték el a napot. Összes-
ségében megállapítható, hogy nagyon jól sikerült ez a májusi
fesztivál. Az emberek igénylik az ilyen jó hangulatú, családias
rendezvényt. Aki kint volt, az jól érezte magát. Bátran kijelent-
hetjük, a fesztivál elérte eredeti célját, a hagyományteremtést.
A csapatok különbözõ ajándékokat kaptak: amelyeket az Ön-
kormányzat, a Vinea Bt, a Piro-Véd Kft, az Ipartestület, Kútvöl-
gyi Mihály, Kismarosi József, a Mecénás Mûvészeti Klub és a
Jobb-1 kávézó ajánlott fel.
A hangosítást a Reflex Kft. végezte, a tûzvédelemrõl az Önkén-
tes Tûzoltó egyesület, a rendrõl a Polgárõrök gondoskodtak. A
TV felvételeket a plusz 29 munkatársai készítették. Köszönet érte!

Fõzés
1. hely - Gundel-Gidák  
2. hely - Magyarok Szövetsége
3. hely - Whiscats    

Terítés
1. hely - Magyarok Szövetsége
2. hely - Humán Szolgáltató     
3. hely - Vinea BT

Különdíjak
Képviselõk
Balu kapitány és csapata 
Tóth Balázs csapata
Mecénás Klub
Gazsi és csapata
Természetjárók     
Nagycsaládosok    
Zrínyi Ilona nyugdíjas klub 
Kránitz Pál csapata
Kerezsi Sándor csapata
Gyûrûk Ura       
Polgármesteri Hivatal 

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. Külsõs segítség:
Bogdánné Éva, Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.
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Szeretnék köszönetet mondani, elsõsorban Tóth Bélának a 
fesztivál fõszervezõjének, Seprûs Pálnak és Seprûs Bélának a 
Jobb-1 tulajdonosainak, a Mecénás Mûvészeti Klubnak, a zsûri 
tagjainak fáradságos munkájukért. A résztvevõ csapatoknak, 
mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában valamilyen 
formában részt vállaltak.

Botlik Béla

Ipartestület elnöke
KÖSZÖNET
Az üllõi rászoruló családok nevében köszönetet szeretnénk
mondani a vecsési Rendõrõrs Parancsnokának, 
Pallaga Norbert Úrnak és a többi kollegájának, akik itt voltak
az üllõi Csülökfesztiválon.  Legalább 30 családnak szereztek
örömet azzal, hogy felajánlották a rendezvényen elkészült
ízletes babgulyást, jutott bõven mindenkinek. 
Sok gyereknek ez volt a napi meleg étel, sõt egy-egy család
kenyeret és ropit is kapott. 
Annak az Úrnak is köszönjük a telefonját, aki értesített minket,
mikor este látta a megmaradt ételt.  Azonnal intézkedtünk és
20-30 percen belül érkeztek a családok. Volt olyan, 
aki 3-6 gyermekkel, babakocsival, kerékpárral érkezett. 
Bizony az emberekben nem halt ki a jó érzés, 
csak nyitott szemmel és lélekkel járjunk.

Köszönettel:
A 

”
Szemünk Fénye” Egyesület Családjai nevében

Simonné Magdi és Szabóné Julika 

ÜÜLLLLÕÕII  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIPPAARRTTEESSTTÜÜLLEETT 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
www.ulloiipartestulet.hu  •  1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Tisztelt Pedagógusok, Tisztelt Vendégek!

Pedagógusnap van.  Sajnos nem jelölik piros betûvel a naptárak.
Köztudott, hogy a nevezetes napokat azért alkották, mert a 
szürke hétköznapok között szükség van a szokásosnál több
figyelemre, megbecsülésre.

Ez most pedagógusainkra gondolva többszörösen igaz.
A mai kor oktatói rengeteg új keletû problémával néznek szem-
be, tevékenységük ezért különösen figyelemre méltó.

Minden pedagógus egy mintát közvetít környezete felé. Valódi
követhetõ mintaként kell megjelennie a diákjai elõtt. Ezért nagy
a felelõssége, hiszen a gyerekek egy része ma olyan környezet-
bõl érkezik, amit elsõsorban a családok belsõ problémái jelle-
meznek. Ezt még csak tetézi a médiák által kínált negatív minta. 
A társadalmi problémák, a gazdasági nehézségek, az általános
értékválság fokozottan sújtja a pedagógusokat és az iskolákat is.

Évszázadok során sokat, talán túlságosan is sokat változtak az
elvárások, szokások, módszerek a pedagógiában is. Egy valami
a szüntelen változásban azonban állandó maradt: a pedagógus
személye.
Ne feledjük el, (és jól van ez így) hogy sohasem az oktatás rend-
szerét, hanem óvónõinket, tanárainkat, a tanító embert õrizzük
meg emlékezetünkbe.
Ki emlékszik arra, hogy milyen keretek közt folyt az oktatás
Márti néni, Gabi néni….. korában. De õrájuk emlékezünk és

emlékezni is fogunk. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívá-
sunkat nyugdíjas pedagógusaink is, hiszen így teljes számunkra
is ez a nap!

Tudniuk kell, hogy az Üllõi Polgármesteri Hivatal és az önkor-
mányzat maximális szolidarítást vállal Önökkel ezzel a számta-
lan kihívással szemben. Tudom és büszkén mondom, hogy
városunk valamennyi pedagógusa szívvel-lélekkel dolgozik,
dolgozott azért hogy a kezünkbõl kikerülõ gyermekek meg-
állják helyüket, megfeleljenek a rájuk váró kihívásoknak. 
Nem könnyû hivatás ez, mégis a hétköznapi gondok mellett
annyi örömöt ad, annyi élményhez juttat, hogy ezt talán egyet-
len más szakma dolgozói sem tapasztalhatják.
Kérem, hogy tartsák, tartsátok meg iskolánk hosszas munkával
kivívott és méltán megérdemelt jó hírnevét.
Nem szeretnék megfeledkezni azokról a munkatársakról sem,
akik ugyan nem tanítják órákon, illetve foglalkozásokon a gyer-
mekeket, de mégis mindennap szerepet kapnak, ott vannak a
háttérben, hiszen nélkülük nem mûködne az óvoda, az iskola.
A pedagógusnap az Õ ünnepük is, A Humán Szolgáltató Köz-
pont munkatársaié, a gazdasági vezetõké, az óvoda és isko-
latitkáré, és a technikai dolgozóké.
Szeretném megköszönni számukra is az intézményeink zavarta-
lan mûködését és az egész évben végzett munkát.

Üllõ Város Önkormányzata és Képviselõ-testülete nevében sze-
retnék gratulálni a sok szép versenyeredményhez, a sok szín-
vonalas rendezvényhez. Köszönet jár a mindennapok nehéz
küzdelmeiért.
Kívánom valamennyiüknek, hogy még sokáig adhassanak váro-
sunk gyermekeinek ebbõl a szépségbõl és kapjanak minél több
személyes õszinte köszönömöt.

Kívánom, hogy ebben a nagyszerû feladatban találják meg mind-
azt, ami egy sikeres és boldog élethez szükségeltetik, olyan
erkölcsi és anyagi megbecsülésben legyen részük, amelyet való-
ban megérdemelnek.

Kissné Szabó Katalin

Pedagógusnapi köszöntõ

Harmónia Zeneiskola
Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu
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Wass Albert: 

VÉREN VETT ORSZÁG

Egy ország van a lelkünk mélyén,

más országokkal nem határos.

Úgy épült fel a szívünk vérén

sok könny-falu, sok bánat-város.

Egy ország van a lelkünk mélyén,

úgy építgetjük napról-napra.

Csalódás-házak gond-falakból,

keserûség a tetõ rajta. 

Véren vett ország ez az ország,

önnön vérünket adjuk érte,

s addig fog bennünk egyre nõni, 

amíg telik még könnyre, vérre.

Amíg, hogy fa égig ne nõjön: 

alkony vigyáz a napsugárra.

Míg minden este gyújtott mécses

koromba fullad éjfél tájra.

Egy ország van a lelkünk mélyén:

más országokkal nem határos.

Véren vett ország ez az ország,

nagyon ködös és nagyon sáros.

(Közreadta: Kondás Imre)

Trianon megemlékezés

Az 1920. június 4-i békediktá-
tum következtében minden 
harmadik magyar anyanyelvû 
magyar állampolgár a határokon
túl, idegen államok polgárává
kényszerült, kisebbségi 
sorsban taszíttatott.
Az elõzõ évektõl 
eltérõen az idei 
megemlékezés 
június 14-én 
(vasárnap) 
11 órakor lesz a 
Templom téren. 
Ennek keretében 
kerül felavatásra 
Bognár István 
üllõi faszobrász 
mûvész trianoni 
emlékmûve.  

A szervezõk

Az elsõ év, hogy négy pedagógus nyugdíjba vonulása alkalmából Miniszteri kitün-
tetéseket adhattunk át.

Hamikus Ferencné a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERE, dr. Hiller István által adományozott 

”
Arany Katedra Emlékplakett”

kitüntetésben részesült.

Pesti Imréné, Gergely Klára és Oláh Jánosné részére a Magyar Köztársaság Oktatási
és Kulturális Minisztere, dr. Hiller István a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitün-
tetést adományozza.  

Humán Szolgáltató Központ 
Az év pedagógusa: Tóth Józsefné (Gyöngyvirág téri óvoda)
Az év munkatársa: Szabó Lajosné (technikai dolgozó)
Az év pedagógusa: Barna Gyöngyi pszichológus 

Harmónia Zeneiskola
Az év pedagógusa: Láng Zsolt 

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Az év pedagógusa: Fülesné Pintér Ildikó és Erdõ Lyubov
Az év munkatársa: Molnár Zsoltné és Erõs Józsefné  

Pedagógusnapi köszöntõ

Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium kitüntetettjei
a Polgármester asszony 
társaságában (balról-jobbra):

Oláh Jánosné
Pesti Imréné
Kissné Szabó Katalin
Hamikus Ferencné
Gergely Klára

A 7-es számú választókörzetben 2009 június 7-én idõközi képviselõválasztás volt.
Az eredmény: 894 szavazásra jogosultból 305-en szavaztak.

I. Kiss Tibor (FIDESZ - Üllõi Polgári Kör - Öntevékeny Szövetség Üllõért)
148 szavazat

II. Dobos Attila (Üllõi Általános Ipartestület) 126 szavazat
III. Szûcs Attila (Magyar Kommunista Munkáspárt) 25 szavazat

Üllõn születtem 1953-ban és családommal jelenleg is Üllõn lakom.
Gépészmérnöki végzettséggel, továbbá felelõs mûszaki vezetõi jogosultsággal ren-
delkezem. Hosszú ideje dolgozom az építõipari kivitelezés területén, épületgépész és
villamosautomatika projektvezetõi munkakörben. 

1990-es évektõl kezdõdõen folyamatosan részt vettem az üllõi
közéletben, képviselõként, bizottsági tagként, ahol tevékenységem
elsõsorban a településfejlesztés területére irányult. 1990-1994-ig -
képviselõtársaimmal együtt - döntöttünk a gáz és a telefon
bevezetésrõl, az üllõi vízbázis létesítésérõl, az iskola tetõtér beépí-
tésérõl, melyek meg is valósultak. Jelenleg a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság külsõs tagja vagyok, - és mint VKB
tag - munkámmal igyekszem segíteni a város fejlõdését.

Idõközi helyhatósági választás Üllõn

Kiss Tibor:

AZ ÜLLÕI SPORTCSARNOK VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT!
E-mail: sportullo@monornet.hu • Telefon: 06-70/396-81-22
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2009. május 30-31-én, Pünkösd hétvégéjén maratoni Gyermek-
nap került megrendezésre a Magyarok Szövetsége és a 

”
Sze-

münk Fénye” Nagycsaládosok Üllõi Egyesülete közös szerve-
zésében.
Május 30-án, szombaton a régi Sportpályán várták színes prog-
ramok az odalátogatókat. A rossz idõ ellenére a szervezõk gon-
doskodtak az egész napos szórakozásról, a programok keretében
sor került vetélkedõkre, kézmûves foglalkozásokra, íjászatra,
volt kisállat simogató, diafilmvetítés, lehetõség volt póni lovag-
lásra, kocsikázásra és sok más szórakoztató játékra. 
A nap folyamán a Magyar Rendvédelmi Szakgyûjtemény kiál-
lítása került megrendezésre a régi Sportpálya öltözõépületében.
A kiállításon megtekinthetõek voltak a különféle korszakok
rendvédelmi szerveinek egyenruhái és fegyverei.
A program az este folyamán hangulatos tábortûzzel zárult.

Május 31-én reggel került sor a Sporttéren megépített új ját-
szótér átadására. Örömteli esemény, hogy az elmúlt években
városunk immár harmadik játszóterét adhattuk át, gyermekek és
szülõk nagy örömére. 
A játszótéren tiszteletét tette Schirilla György, aki a 

”
Schirilla

György jótékonysági futása a szívbeteg gyerekekért” rendez-
vény keretében érkezett Üllõre. A jótékonysági futáshoz csat-
lakozott városunk is, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tanulóinak csoportja fogadta Schirilla Györgyöt Üllõ határtáblá-
jánál, és futva kísérték a Sporttéri játszótérre, majd tovább 
Vecsés felé haladva városunk határáig.

Gyermeknap 2009.

A délelõtt folyamán a gyerekek birtokba vették a játszóteret,
kipróbálták az ugráló várat. A rossz idõ vasárnap sem kedvezett
a programoknak, ennek ellenére jó hangulatban, a Gyermeknap
szellemében telt el a nap.

Köszönjük a programok lelkes szervezését és lebonyolítását a
Magyarok Szövetsége Üllõi Közösségének és a 

”
Szemünk

Fénye” Nagycsaládosok Üllõi Egyesületének.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Egy gyereknap széljegyzete

Május utolsó hétvégéjére valamiféle csoda történt. Helybe-
liek lelkes csapatai összefogtak és létrehoztak egy gyermek-
napi vigasságot. Az események szombaton egész nap és
vasárnap délelõtt zajlottak. 

Igaz az idõjárás inkább a mezõgazdaságnak kedvezett, de
akik a csigaházukból elõmerészkedve összegyûltek, biztosan
állíthatom, jól érezték magukat. Az együttlétre való
lehetõséget a Polgármesteri Hivatal, a Magyarok Szövetsége
Üllõi Közössége és a 

”
Szemünk Fénye” Nagycsaládosok

Üllõi Egyesülete hozta létre.
Ugye Kedves Olvasó Te is voltál gyermek, és szerencsés

esetben van gyermeked, sõt akár unokád is. Láthatod õket, mint
elõdeid és te magad folytatását. Az élet már csak ilyen: hozunk
valamit elõdeinktõl egy pár magocskába zárva. Erre mondja
nyelvünk nagyon szépen, a vérünkben van. Ezt szinte nem is
kell tanulni, alapvetõen magától értetõdik a dolog. Aztán meg
látunk egy csomó viselkedésmintát a szülõktõl, barátoktól,
rokonoktól. Mert bizony így vagy úgy, mi idõsebb korosztály
vagyunk a példaképek. Jó példát kell mutatnia annak a
szülõnek, aki majd gyermekeire büszke szeretne lenni. Aztán
többnyire kapunk elõdeinktõl lakóhelyet, azaz hazát esetleg
házat is. Hagyományok, gyermekkori emlékek, illatok, ízek,
hangok egy életen át végigkísérnek. Kapunk még nyelvet is,
mely esetünkben a magyar, igen jól lefesti, azaz magyarázza a
világot. Azaz kaptunk mindent, ami egy boldog élet alappillére

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/70 701-1177
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Egy kis történelem... 

Ebben az évben május 31-e, vasárnap, hármas ünnep volt!

Elõször is Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetele és az
egyház megszületésének napja, másrészt Gyermeknap,
körítve az ekkor szokásos játékokkal, ajándékokkal.
Van viszont egy régi emléknap, amely szintén május utolsó
vasárnapjára esik, ez pedig a Hõsök napja. Ennek a történetét
szeretném pár szóval bemutatni Önöknek.  

1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari õrnagy indítványozta,
hogy minden község kõemléket állítva legyen köteles
megörökíteni a világháborúban elesett hõsök neveit. Kezde-
ményezése 1917-ben emelkedett törvényerõre, ekkor kötele-
zõvé tették a hõsi emlékmûvek állítását. 1924-ben egy újabb
törvény a nemzeti ünnepek közé sorolta a magyar hõsökrõl
való emlékezést, május utolsó vasárnapját a Hõsök Emlékün-
nepévé nyilvánítva. Az 1925-tõl rendszeressé váló megem-
lékezéseken istentiszteletet celebráltak, imát mondtak, vége-
zetül koszorú elhelyezésével tisztelegtek a hõsök emléke elõtt.
A II. világháború után politikai és szimbolikus tartalma miatt
tilalommal sújtották, eszmei üzenetét diszkreditálták. Csak a
rendszerváltozást követõen nyerhette vissza eredeti jelenté-
sét. A Magyar Köztársaság Országgyûlése, adózva az elmúlt
ezer év mindazon magyar hõsei emléke elõtt, akik a haza sza-
badságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradá-
sáért vérüket ontották vagy életüket áldozták, a nemzet erköl-
csi adósságát törlesztette 2001-ben, amikor a magyar hõsök
emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünne-
pérõl szóló törvényt elfogadta.

Nekünk üllõieknek is megvannak a magunk hõsei, elég kilá-
togatni az emlékparkba és megnézni a két világháborúban
elesetteknek emelt emlékmûveket!
Remélem, ugyanúgy, ahogy az október 23-i, vagy a trianoni
megemlékezéseket is hagyománnyá tettük városunkban, május
utolsó vasárnapján is összegyûlnek azok az emberek, akik
fontosnak tartják, hogy egy mécsest gyújtsunk azokért, akik
életüket adták a hazáért!

Bácskai József

lehet. Jó, jó tudom a mai világban kevés a lehetõség. Egyre
nehezebb a megélhetés, a nadrágszíjat egyre szorosabbra kell
húzni, halljuk folyamatosan. S ezt rendben és csendben el is
hisszük valakiknek. Ám ezt a világot vagy tevõlegesen vagy hall-
gatólagosan mi formáljuk most pont ilyenné, mint amilyen.
Persze, persze én is tudom, mit lehet itt egyedül csinálni. Hát nem
sokat: hõzöngeni, szidni a tévét, vagy szomszédot, vagy aki ép-
pen az utunkba akad. 

Csak szólok, van más lehetõség is. Mert az ember minden
ellenkezõ híresztelés ellenére társaslény. Közösségben érzi
magát a legjobban az egyéniség, ahol kiteljesedhet, önmaga és
mások örömére. 

Jó tett helyébe jót várj. Ami annyit tesz ilyen vagy olyan tet-
teink elõbb, vagy utóbb visszajutnak hozzánk, azaz 

”
kifizetõdõ”

örömmel adni, jó szívvel, õszintén.
S akkor visszatérnék a gyermeki gondolatokra, ami semmi

esetre sem gyermetegek. Össze vagyunk kapcsolva a világ fo-
lyásával, azokkal akik elõttünk éltek és azokkal, akik majd
tõlünk kapnak életet és örökséget. A kérdés az, hogy lesz-e mit
átadjunk? Egyenlõre úgy tûnik fontosabb a kényelmünk, mint-
sem lemondjunk az autóról a mûanyag palackról az 

”
eldobható”

dolgok millióiról. Fontosabb utánozni a másikat, mint arra
büszkének lenni, ami nekünk van. 

Elkótyavetyélni mindent néhány lyukas garasért, mondvacsi-
nált indokok árnyékában. S bizony akár tetszik akár nem ehhez
mindhez, kellünk mi, akik éppen most itt élünk. 
Mit fogunk mondani gyermekeinknek, unokáinknak arra a
kérdésre. 

– Te mit tettél kedves papa, mama? 
– Tettél valamit? Vagy ültél a babérjaidon és vártad a sült

galambot?
A csodavárást be kell fejezni. A csoda ugyanis mi magunk

vagyunk, már ha gondolatainkat, szándékainkat cselekedetté
váltjuk persze felvállalva a felelõséget is ezekért. A válság,
maga az egy helyben topogás. Lehet választani: döntünk és
majd eldõl, hogy gyermekeire büszke, példamutató szülõk va-
gyunk-e végre vagy nyüszítve ugatjuk a Holdat, egymást a vilá-
got és tök egyedül távozunk õseink mellé, ahol szintén kényel-
metlenül fogjuk magunkat érezni. 

Mert õk is megkérdezik. Megõrizted? Gyarapítottad tapaszta-
latokkal az örökséget? Erre a választ mindannyiunknak majd
meg kell adni. 

Most még lehet tenni. Mert most élünk. Itt és most cseleked-
hetünk. A válasz ott van a szívünkben. 

A vasárnap este egy régi, új ünnep elevenítésével végzõdött
ezen az estén azon elõdeinkre emlékeztünk akik életüket adták

hazánkért. A kétnapos vá-
rosi gyermeknap és a Hõsök
ünnepe, megszervezéséhez
nyújtott minden segítséget
és támogatást  és persze a
részvételt ezúttal köszönjük
a  résztvevõknek és szerve-
zõknek.

Czékmási Csaba

H Õ S Ö K  N A P J A

A  k ö n y v t á r  n y i t v a :  Hét fõn és Kedden: 1/211-18- ig
Szerda: zár va; Csüt . : 1 /211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ; Szomb.: 8-12- ig ; Vasárnap: zár va
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N Á L U N K T Ö R T É N T

Hamikus Ferencné az Üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskola
igazgatója négy évtizedes pedagógusi pálya után 2009. június 30-
tól nyugdíjba vonul. Barátai, tisztelõi köszöntötték ebbõl az alka-
lomból. Ott voltak a régiek a pálya elejérõl, a mostani kollegák, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a régi és mostani önkormány-
zati képviselõk a város intézményeinek dolgozói.

(Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének, Kondás Imrének a köszöntésébõl idézünk.)

Kedves Évike!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük meg azt a
hosszú idõt, azokat az éveket, amelyet ezen a nem túl
hálás poszton töltöttél. Köszönjük mindazt, 
amit magadat nem kímélve, sõt magadat felemésztve 
az iskoláért-iskoládért, városunkért tettél.
Jó gazdája vagy a rád bízottaknak, mindig értük
küszködtél.
Talán ezért is szerencsés, hogy nem kell majd belülrõl, 
vezetõként végig asszisztálnod a magyar oktatásügy
lejtmenetét.

Kedves Évike!
Hiányozni fogsz, de tudjuk, hogy számíthatunk rád.
Azt kívánjuk, hogy az elkövetkezõ idõt tényleg nyugalomban, ne csak nyugállományban,
hanem nyugodt állapotban tölthesd magad és a hozzád tartozók örömére.
Sok boldogságot kívánunk ehhez és nagy erõt, jó egészséget, mindnyájunk nevében.

(Hamikus Ferencnét szeretettel köszönti ebbõl a kivételes alkalomból az Üllõi Hírmondó
szerkesztõbizottsága is, és köszöni az eddigi nagyon termékeny együttmûködést.)

Köszöntõ

Ebben a tanévben elõször került megrendezésre az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában az Árpád-gála elnevezésû rendez-
vény.
A tanév folyamán eredményesen szereplõ diákok itt újra elõad-
hatták produkcióikat a nagy közönség elõtt.
Tanulóinknak számos lehetõséget nyújtottunk a tanév során,
hogy megmutathassák, miben a legjobbak. Az iskolai fordulók
után eljutottak a területi, a megyei és az országos versenyekre
is, ahol szép eredménnyel szerepeltek. Ezekre méltán lehet
büszke iskolánk és Üllõ város is.

Fontos, hogy elismerjék õket diáktársaik, nevelõik és városuk.
Ezért szeretnénk ebbõl a gálából hagyományt teremteni és
reméljük ezáltal még többen kapnak kedvet és bátorságot a ren-
dezvényeken való szerepléshez. 

A gyerekek nagyon boldogok voltak, hiszen az okleveleken és
ajándéktárgyakon kívül, nekik az is külön jutalom volt, hogy
újra felléphettek.
Ez a mûsor csak egy válogatás volt iskolánk sokszínû életébõl,
ahol szerepléshez jutottak a következõ tanulók és elõadások:
Gerber Gréta 1.z, 2.z osztály, Nagy Kincsõ 3.z, Baki Andrea
8.z/a, a felsõ tagozatos néptánccsoport, Botlik Bence 3.z, 3.z
osztály, Szalai Bence 4.a, 6.a osztály, a felsõ tagozatos kórus,
Gorni Veronika 5.z, 2.c osztály.

Ezúton is köszönjük a gyerekeknek, iskolánk volt diákjainak és
felkészítõiknek az odaadó munkát.
Köszönjük továbbá azoknak, akik lehetõvé tették, hogy tanuló-
ink versenyezhetnek és biztosították a felkészülési lehetõsége-
ket. 

Soós Mária

ÁRPÁD-GÁLA 2009

Értesítés!
Értesítjük Önöket, hogy a Köztisztvi-
selõk napjára tekintettel Hivatalunk
július 1-én, szerdán zárva tart!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal 2009. nyári idõszakra
vonatkozó igazgatási szünete a követ-
kezõképpen alakul:
A Szervezési és Önkormányzati
Iroda valamint Jegyzõi Iroda
vonatkozásában az igazgatási szünet
2009. 07. 13. - 07. 24-ig tart.

A Hatósági Iroda, Mûszaki Iroda és
Költségvetési Iroda vonatkozásában
az igazgatási szünet a 2009. 07. 13.-
2009. 07. 17-ig tart.

A Polgármesteri Hivatal a 2009. 07.
13 - 07. 17-ig lesz teljesen bezárva, 
így ebben az idõszakban az ügyfélfo-
gadás szünetel. Az igazgatási szünet
ideje alatt a hivatal telefonos ügye-
letet tart, kollegáink munkaidõben 
a 30/718-1205-ös telefonszámon vár-
ják ügyfeleink hívását.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu
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E S E M É N Y E K

IV. ÜLLÕ – DÓRA-MAJORI TÛZOLTÓ VIADAL PROGRAMJA
2009. június 19-20.

A viadal ideje alatt és azt követõen:

• Tûzvédelmi vállalkozók bemutatója: HEROS Zrt., Hesztia Kft., IFEX
Tûzvédelmi Kft., MSA-AUER Kft., Rockwool Kft., Tûzkerék Kft. stb.

• Pest Megyei Kutató- Mentõ Szolgálat mentõkutyás bemutatója
• OKF Központi Tûzoltózenekar programja
• Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub bemutatkozása
• Monori és a Budapest XIII. kerületi Hagyományõrzõ Raj bemutatója
• Budapest Bamako Rally-n sikeresen szerepelt terepjáró bemutatója
• Kézmûvessátor   
• Gyermekek részére vízgépes játék, szellemi vetélkedõ, egyéb programok

Büfé étkezési lehetõséggel 19-én 14.00 órától, 20-án 20 óráig   
Kb. 17 órakor eredményhirdetés

A viadal fõvédnöke: Kissné Szabó Katalin, Üllõ Város polgármestere
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

Hasznos telefonszámok�

Mentõk:   104, Rendõrség: 107
Tûzoltók: 105, Segélyhívó: 112

• Polgármesteri Hivatal: 29/320-011

• Monori Rendõrkapitányság: 
29/410-367

• Vecsési Rendõrõrs: 29/350-444
• Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési 

Egyesület: 20/223-7181

Orvosi rendelõ:
• Központi rendelõ, ügyelet: 

29/320-082, 29/320-083
• Gyermekorvosi rendelõ: 29/320-035

Gyógyszertárak:
• Csillag Patika: 29/320-940
• Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
• Szent Benedek Gyógyszertár: 

29/322-002

Hibabejelentés:
• GYÁVIV: munkaidõben: 29/320-014

munkaidõn kívül: 29/340-010
• ELMÛ/RFV: 

40/200-855 (éjjel-nappal hívható)
• TIGÁZ: 

80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Intézmények:
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: 

29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

Óvodák: 
• 1. sz. (Faiskola u. 17.): 29/320-024
• 2. sz. (Gyöngyvirág tér 1/a): 

29/320-022
• 3. sz. (Állomás u. 17.): 29/320-059
• 4. sz. (Templom tér 2.): 29/320-966
• Bölcsöde: 29/322-774

• Vargha Gyula Városi Könyvtár: 
29/320-102

• Közösségi Ház: 29/321-933
• Postahivatal: 29/320-046
• Városi Sportcsarnok: 29/320-318
• Humánszolgáltató Központ 

és Nevelési Tanácsadó: 
29/320-023, 29/321-354

• Civil Központ: 29/321-876

Egyházak
• Katolikus plébánia hivatal: 320-038
• Református lelkészi hivatal: 321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 350-371

Zenés, játékos, mozgásfejlesztõ MAKK MARCI FANTÁZIA TORNA indul
óvodásoknak heti 1 alkalommal az ÜLLÕI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.
A foglalkozások során közkedvelt dallamok ritmusára tárgyakat, hétköznapi
tevékenységeket és az állatok mozgását utánozhatják.
Ideje: szerdánként 16 óra
Az óvodások mellett a már járni tudó (1-3 éves) babákat is szeretettel várom a
Manó Mozgató foglalkozásomra, ahol figyelembe véve a gyermek életkori sajá-
tosságait, irányítottan, de mégis kötöttségek nélkül utánzó mozdulatokkal kísért
mondókákkal és dalokkal, valamint mozgásfejlesztõ eszközökkel színesítve,
megismerheti a legkülönbözõbb mozgásformákat.
Ideje: szerdánként 17 óra

Érdeklõdni: Lõveiné Kiss Veronika gyógytornásznál
Tel.: 06 20 9861-948 

Június 19. Péntek

14.00 Csapatok érkezése Üllõ,
Malom u. 2. szám alatti szertárhoz

16.00 Tûzoltófecskendõk zenés
felvonulása Üllõn, kivonulás a Dóra-
Majorba 

18.00 Baráti est: közremûködik 
• a Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központi Rockzenekara 
• A Katasztrófavédelmi Oktatási

Központ rockzenekara a 

”Tûz's víz”, 
• Flórián-Band tûzoltó zenekar, 
• Baki-Várnai Duó 
18.30 Sorsolás a csapatvezetõk

részvételével

23.00 Tombola 
24.00 Takarodó

Június 20. Szombat

06.00 Ébresztõ 
06.30 Pályabejárás 
07.30 OKF Központi

Tûzoltózenekar ”hangolás a Viadalra” 
07.45 Sorakozó sorszám szerint
08.00 Bevonulás (Központi Tûzol-

tózenekar vezetésével), Himnusz,
köszöntõ, egy perc néma tiszteletadás,
elvonulás

08.30 Viadal, csapatok létszámától
függõen 15-16 óráig

Gyerek gyógytorna

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005



10

Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

A Képviselõ-testület 2009. május 21-én
tartott ülésén hozott döntéseibõl

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 

– megbízta az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola intézményvezetõi teendõinek
ellátásával 2009. július 1. napjától 2014.
június 30. napjáig Barna Tibor Gábor,
jelenlegi igazgatóhelyettest (Hamikus
Ferencné igazgatónõ nyugdíjba vonulása
miatt kiírt pályázat nyertesét)

– elfogadta az önkormányzat a Humán
Szolgáltató Központ igazgatójának be-
számolóját a Központ tevékenységeirõl
és a 2008. évi gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti feladatainak ellátásáról.

– elfogadta a Business Telecom tele-
fon- és internet-szolgáltatási ajánlatát, és
szerzõdést köt 36 hónap idõtartamra.

– döntött arról, hogy szerzõdést köt a
Colore 2000 Bt.-vel a Közösségi Ház
további üzemeltetésére. 

– határozott arról, hogy 
• a Városüzemeltetõ Kft. ügyvezetésével

kapcsolatos feladatok ellátására 2009.
június 1-tõl határozatlan idõre munka-
szerzõdést köt Dienes András üllõi la-
kossal, mivel nevezettnek a határozott
idejû ügyvezetõi megbízatása 2009.
május 31-én lejár. 

• a Városüzemeltetõ Kft. tulajdonában
levõ lízingelt gépjármûvet (melynek
használatára a Kft. folyamatosan nem
tart igényt) az önkormányzat bérbe ve-
szi a Kft.-tõl

– módosította a római katolikus teme-
tõben lévõ, önkormányzati tulajdonú ra-
vatalozó üzemeltetésére vonatkozó sza-
bályokról szóló 32/2008.(X.04.) számú
rendeletét.

– döntött arról, hogy indul – a Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nács által – a 

”
Települési önkormányzati

belterületi közutak felújításának, korszerû-
sítésének támogatására” (KMRFT-TEUT-
2009 pályázat) – kiírt pályázaton az aláb-
bi célokkal: 
I. A Liszt Ferenc utca és a Maglódi út
felújítása összesen közel 35 millió forint-
ba kerülne, melyhez mintegy 15 millió
forint támogatásra pályázik az önkor-
mányzat.

II. A Damjanich utca felújítása közel 43
millió forintba kerülne, melyhez maxi-
mum 17 millió forint támogatás nyerhetõ.
A pályázatokhoz az önrészt a kötvény
terhére biztosítja az önkormányzat.

– elfogadta Ócsa Város településszer-
kezeti és szabályozási tervmódosítását,
de nem kíván részt venni a településszer-
kezeti- és szabályozási tervmódosítá-
sának véleményezési eljárásában.

– döntött arról, hogy 
”
nagy kiterjedésû

sportolási célú terület” övezetbe sorolja
az Üllõi Lövészklub lõterének új helyre
költöztetése érdekében a kijelölt új terü-
letet. A szerkezeti- és szabályozási terv
fentiek szerinti módosításával járó min-
dennemû költséget a lõtér új területének
jelenlegi tulajdonosa, Kis Sándor (2225
Üllõ, Gyömrõi út 10.) viseli.

– nyílt közbeszerzési eljárást hirdet
(Michelberger Mátyás okleveles építõ-
mérnök által készített engedélyes terv
szerint) a Kisfaludy téren háromcsopor-
tos, könnyûszerkezetû óvoda építésére. 
A beruházás mûszaki ellenõri feladatai-
val Kertész Barnabást, a kiviteli tervek
elkészítésével a Savoyai Universitas Ala-
pítványt (bruttó 2,4 millió forintos ajánla-
ta alapján) bízza meg.

– döntött arról, hogy a játszótereken
lévõ balesetveszélyes játékok leszerelését
saját munkaerõvel végezteti el, az ACER
Kft. által biztosított mûszaki felügyelet-
tel. 

– pályázatok benyújtásáról döntött az
óvodai, iskolai játszóterek fejlesztésére
az új óvoda játszóeszközeinek és beren-
dezésének beszerzésére a Közép-magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács
felhívására (KMRFT-CÉDE-2009.) Az
eszközöket a következõ intézményekhez
kívánja beszerezni:

I. pályázat
I.1. Az Óvodák udvarán lévõ balesetve-

szélyes játszóeszközök pótlása: brut-
tó 22,6 millió forint összegben;  

I.2. A Faiskola utcai óvoda 3 csoportjába
székek és asztalok beszerzése kb. 1,5
millió forint nagyságban.

I.3. A Kisfaludy téri új óvoda udvarán
létesítendõ játszóudvar kialakításához
szükséges játszóeszközök és a beren-
dezési tárgyak beszerzése összesen
mintegy 19 millió forint értékben.

A pályázott támogatás 20 millió forint. 

II. pályázat
Árpád Fejedelem Általános Iskola udva-
rán lévõ balesetveszélyes játszóeszközök
pótlása 7,3 millió forint összegben, mely-
hez 4,7 millió forint a támogatási igény.

A II. pályázat összköltsége 7.308.159,- Ft,
amelyhez az önkormányzat 2.557.856,-
Ft önrészt biztosít a kötvény terhére. Így
a támogatási igény 4.750.303,- Ft.
A pályázatokhoz az önrészt a kötvény
terhére biztosítja az önkormányzat.

– nyílt közbeszerzési eljárást indításá-
ról döntött, két részajánlattal:

1. Önkormányzati útépítés: a Wesselé-
nyi, Szegfû, Kertekalja, Mátyás király,
Jókai, Pásztorház, Öregszõlõ, Batthyány,
Május 1, Zug, Nyárfa, Táncsics utcákban,
4 m szélességben, padka és árokrendezés-
sel. A pályázóktól két pályaszerkezetre
kér az önkormányzat ajánlatot: új útalap
készítéssel kétrétegû bitumen emulzióval
itatott makadámút kiépítése, illetve 

”
re-

mix”-es megoldással (a jelenlegi burkolat
felhasználásával cementstabilizálással út-
alap készítése és aszfaltszõnyeg terítése)  

2. Önkormányzati járda felújítása az
Ócsai úton a Katolikus temetõ és az Ist-
ván utca közötti 250 m szakaszon viako-
lor, az István utca és a Berkes András köz
közötti 300 m-es szakaszon beton, a Jó-
zsef Attila utcában 300 m beton, a Zug
utcában 150 m beton, a Kossuth utcában
120 m viakolor, a Pesti út elején 240 m
aszfalt, a Pesti úton a Vasteleptõl a Petõfi
utcáig 160 m aszfaltburkolattal.

– döntött további utcák felújításához
tervek készítésérõl. A Diófa, a Gárdonyi,
a László, a Viola és az Állomás utcák ter-
vezésével a KRESZ TERV Kft.-t bízza
meg bruttó 1,8 m Ft-os árajánlata alapján.
A munkálatok ellenértékét a fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.  

– döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
a Közép-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács KMRFT-CÉDE-2009 szá-
mú felhívására az Árvácska és Akácfa
utcai zárt csapadékvíz elvezetõ rendszer ki-
vitelezésére, amely a 106. számú csatorná-
hoz kapcsolódik.
A munkálatok tételes költsége meghaladja
az 52 millió forintot. Támogatásként maxi-
mum 20 millió forint igényelhetõ. Az ön-
részt az önkormányzat a víziközmûvek fej-
lesztésére elkülönített alap terhére biztosítja.  

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss   ee ll éé rr hh ee tt õõ ss éé gg ee ::
I n t e r n e t : w w w. u l l o . h u  •  Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 2 0 - 0 1 1
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Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

Üllõ Város és környéke  Iparosok - Vállalkozók - Kereskedõk Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a 

www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete helyi ösztöndíj pályázatot
hirdet meg, melynek feltételeit a mel-
lékelt felhívásban teszi közzé.

A Képviselõ-testület a nyári szünet elõtti
utolsó rendes ülését június 25-én 14 órai
kezdettel tartja. Az ülések nyilvánosak,
tisztelje meg jelenlétével.

Összeállította: 
Vargáné Harmath Ágnes

F E L H Í V Á S
Üllõ Város Önkormányzata 2009-ben is
pályázatot hirdet ösztöndíj elnyerésére,
mely a 2009/10 -es tanév – szeptembertõl
júniusig terjedõ – idõszakára szól.

1) Pályázatot nyújthat be az az üllõi lakos,
aki:

• az általános iskola felsõ tagozatos tanu-
lója,

• az általános iskola 8. osztályos tanulója,
aki középfokú tanintézetbe felvételt nyert,

• középfokú tanintézet tanulója,
• felsõoktatási intézmény nappali tagoza-

tos hallgatója.

2) A pályázat benyújtásának feltételei:
2.1. A 2008/2009-es tanévben az általá-

nos iskola 7. vagy 8. évfolyamán, vala-
mint a 6 osztályos gimnázium 1-2. évfo-
lyamán és a 8 osztályos gimnázium 3-4.
évfolyamán 4,7 év végi tanulmányi ered-
mény, szakmunkásképzõ iskolában, vala-
mint középfokú oktatási intézményben
legalább 4,7 tanulmányi eredmény, felsõ-
fokú oktatási intézményben legalább 4,5
tanulmányi eredmény.
A tanulmányi eredmény számításánál az
egyszerû számtani átlagot kell alapul
venni azzal, hogy a magatartás és a szor-
galom jegyeket figyelmen kívül kell
hagyni, valamint, hogy a magyar nyelv és
irodalom tantárgy két jegyének számtani
átlaga számít.
Amennyiben a pályázó az adott évben
érettségi vizsgát tett, és év végi tanul-
mányi eredménye alapján nem, csupán az
érettségi átlaga alapján jogosult ösztön-
díjra, úgy lehetõség van ez utóbbi figye-
lembe vételére a tanulmányi eredmény
számításánál.

2.2. magatartása példás vagy jó,
2.3. a család egy fõre jutó jövedelme a

mindenkori minimálbér másfélszeresét

(107.250,- Ft) nem haladja meg.
2.4. a gyermeket nevelõ család tulaj-

donában álló vagyon (ingatlan, jármû, gé-
pi meghajtású termelõ- és munkaeszköz,
készpénz, takarékbetét, értékpapír továb-
bá vagyoni értékû jog)

2.4.1. külön-külön számított forgalmi
értéke, illetve összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének harmincszorosát (2008. évben:
855 eFt-ot), vagy
2.4.2. együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének hatvanszorosát (2008.
évben: 1.710 eFt-ot) nem haladja meg.

Nem minõsül vagyonnak az ingatlan,
amelyben a kérelmezõ lakik, valamint a
család 1 db. személygépjármûve, foglal-
kozáshoz használt munkaeszköze, ha an-
nak (külön-külön számított) forgalmi ér-
téke a 2.500.000 Ft-ot nem haladja meg.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. július 15.
A pályázat benyújtható: 
Polgármesteri Hivatalban 
Dr Horváth Eszternél
A pályázathoz mellékelni kell:

• a tanulmányi átlageredményrõl szóló
bizonyítvány fénymásolatát,

• a család 1 fõre jutó jövedelmének meg-
állapításához szükséges igazolásokat.

• a 63/2006. (III.27.) számú Korm. Ren-
delet 1. számú melléklete szerinti va-
gyonnyilatkozatot

• a család használatában levõ jármû tulaj-
donjogát igazoló dokumentumokat.

A pályázat nyerteseit a Polgármesteri Hi-
vatal értesíti postai úton, a Képviselõ-tes-
tület döntésétõl számított 8 munkanapon
belül.

Tisztelt Üllõi Polgárok!
Tudomásunkra jutott, hogy az Üllõ
Humán Szolgáltató Központ nevében
szociálisan rászoruló személyek között
– vagy annak vélt, hiszen a rászorultsá-
got egy erre hivatott bizottság állapítja
meg – szociális szolgáltatást igénylõ-
ket keresnek, illetve a Humán Szol-
gáltató Központ nevében ajánlják fel a
szolgáltatás biztosítását.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Polgá-
rokat, hogy az Üllõ Humán Szolgáltató
Központ nem végez ilyen irányú ”to-
borzást”.

Ismételten tájékoztattuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a házi szociális segít-
ségnyújtás szolgáltatás biztosítását az
Üllõ, Ócsai út. 8. sz. alatti központban
lehet kérni.

Továbbá kérni lehet a szolgáltatás biz-
tosítását Iványi Sándorné, Liebe Sán-
dorné, Fehérné Gábor Ilona házi szo-
ciálisgondozóknál.

Ez esetben a Tisztelt Kérelmezõnek –
kérelme szerint – szociális gondozó 
kiviszi az ”Üllõ Humán Szolgáltató
Központ Alapszolgáltatási Központ”
fejléccel ellátott nyomtatványt és segít
a kitöltésében.

Be lehet jelenteni a szolgáltatás iránti
igényt telefonon is a 320-023-as tele-
fonszámon. Ez esetben a családsegítõ
keresi fel a Tisztelt Igénylõt, és kíván-
ságra segít a fenti fejléccel ellátott
nyomtatvány kitöltésében, és tájékoztat-
ja a Tisztelt Igénylõt a számára esetleg
szükséges és elérhetõ további szolgál-
tatásainkról.

Köszönettel:
Dr. D. Gazsi Csaba

Tisztelt Üllõi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2009. júli-
us 1. napjától a helyi orvosi ügyeletre
érkezõ hívásokról hangfelvétel készül.

A hangfelvételt az elhangzástól számí-
tott egy hónapig õrzi a telefonközpont.

Köszönettel: 
Dr. Balázs László

F E L H Í V Á S

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak, mozgás-
szervi betegségek 

gyógyítása, kezelése háznál is.

MMAASSSSZZÁÁZZSSOOKK::  
Svéd, thai, lávaköves, zsírégetõ, cel-

lulitisz, talp- és gyógymasszázs.

AAkkcciióóss  áárraakk,,  bbéérrlleetteekk!!  
HHíívvjjoonn,,  nnee  ffáájjjjoonn!!

06-30/952-4875 
Hera László okl. manuálterapeuta
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Ü l l õ i  M e c é n á s  M û v é s z e t i  K l u b
2 2 2 5  Ü l l õ ,  K i s t e m e t õ  u .  1 .

w w w . u l l o i m e c e n a s . h u

Babatpuszta Gödöllõtõl néhány kilométerre található kis lovas
tanya. Itt töltöttek három napot májusban a 4.z. osztály tanulói
három felnõtt kíséretében. Az indulás napján nagy izgalommal
és várakozással pakoltunk a buszba, majd egy óra utazás után
megérkeztünk szálláshelyünkre. A kicsomagolással nem sokat
veszõdtünk, mert az eligazítás után, melyben megtudtuk a ránk
váró programokat, feladatokat és a házirend szabályait máris
indultunk egy kb. hat kilométeres túrára. Úgy éreztük magunkat
mintha egy mesébe csöppentünk volna, ahol a szegény legény
hegyen-völgyön megy, hogy szerencsével járjon. Hisz a gödöl-
lõi dombság csodálatos tájai gazdag növény és állatvilágával
mesébe illõ képként tárult elénk. Árvalányhaj 

”
tengeren” átgá-

zolva magaslesre felmászva csodálatos panoráma tûnt fel elõt-
tünk az Északi-középhegység távoli látképe. A túrázást egy kis
tisztáson szakítottuk félbe, ahol pihenésképpen játszottunk egyet,
majd visszaindultunk a táborhelyre. Kissé fáradtan érkeztünk
meg, de a hír, hogy megtekinthetjük az ott élõ állatokat és az
állatsimogatóba mehetünk új lendületet adott. A tanulók rop-
pant mód élvezték a tarka állatseregletet, és hosszasan tanul-
mányozták a négylábú és kétlábú háziállatokat. Majd a vacsorát,
fürdést követõen egy közös helyiségben a nap levezetése gyanánt
dramatikus játékokat játszottunk. Esti mesével és jóéjszakát
puszival búcsúztunk a gyerekektõl. Másnap a torna és a reggeli
után portyázni indultak a nebulók, melyben a csapatmunka igazi
ereje mutatkozhatott meg. Feladatokból álló próbatételeken kel-
let megmutatniuk rátermettségüket, problémamegoldó képessé-
güket, találékonyságukat és bátorságukat. Ezt követte az ebéd.
Majd a csendes pihenõ következett, melyben a lurkók visszavo-
nultak és vagy naplóírással, vagy valamilyen csendes tevékeny-
séggel kötötték le magukat. Majd a táborvezetõ bemutatta a
lovak felnyergelését, tisztítását majd következett a lovaglás. 

A gyerekek nagyon élvezték ezt a tevékenységet, hisz a lovak
tisztelete, szeretete, irányítása már õsidõktõl megvan az ember-
ben és ez az ösztönös kapcsolat szerencsére a gyerekekbõl sem
halt ki. De talán a legnagyobb sikert mégis a kunyhó építése
aratta a tanulók körében, mert az erdõ közepén, domboldalon
egy lakhelykészítése természetes anyagokból megmozgatta a
gyerekek fantáziáját, kreativitását, izmait. Úgy érezhették ma-
gukat, hacsak egy rövid idõre is mint, aki legyõzte a termé-
szetet, alkotott valami maradandót ott a lakott területtõl távol.
Képes volt felnõtt irányítással egy szimbolikus búvóhelyet
készíteni, mely megvédhette õket a természet erõivel szemben.
Az erdõbõl hazafele megcsodáltunk még egy várromot, aminek
az akusztikája, visszhangja csodálatos volt, így hát az õsök
tiszteletére és a magunk szórakoztatására énekeltünk egy kicsit.
A vacsora után olyan társasjáték következett, melyben a nap
eseményeit dolgoztuk fel oly módon, hogy az új ismereteket
visszakérdezve és ezzel pontokat szerezve haladhattak a cso-
portok a gyõzelem felé. Majd az esti mese és a jóéjszakát puszi
következett és az idõ az elalvásig percekben volt mérhetõ.
Harmadnap a szokásos reggeli mocorgás, tisztálkodás, étkezés
után a lekvár következett, ami azt jelentette, hogy a három fel-
nõtt egy-egy gyümölcs nevet választva magának elbújt a 
tanyán. A csapatoknak kellett megkeresni, de csak is olyan sor-
rendben, amit elõzõleg egy papírlapra felírtunk nekik. Ezután az
íjászkodás következett, ahol ismét próbára tehették erejüket,
ügyességüket. Utána bográcsoztunk és annak eredményeképpen
a megfõtt ételt, jóízûen elfogyasztottuk. Végül összepakoltunk
és búcsút vettünk az erdei iskolától. Buszra szállva fáradtan, de
lelkileg felfrissülve teli élménnyel tértünk haza.

Harainé Schweitzer Zsuzsanna
Csomor Katalin

Babatpusztai erdei iskola (2009. V. 27-28-29.)

Fitness-bajnokság Üllõn

2009. május 16-án "A" kategóriás Országos Fitness-bajnokságnak adott
otthont az Üllõi Városi Sportcsarnok.
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K Ö Z É R D E K Û

Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

Országos Elsõsegélynyújtó Verseny 

”Rajtunk is múlhat 
az életük!”

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
mûködõ Ifjúsági Vöröskeresztes csoport
tagjai ebben az évben is szép sikereket
értek el, az Elsõsegélynyújtó versenyeken.
A 2009. március 29-én megrendezett 
területi versenyen elsõsegélynyújtás té-
makörben elsõ helyezést, csecsemõ-ápo-
lásban negyedik helyezést értek el. A bu-
dapesti Orczy kertben megrendezett me-
gyei versenyt kimagasló teljesítménnyel
szintén megnyerték, így õk képviselték
Pest megyét a Zánkán megrendezett Or-
szágos Elsõsegélynyújtó versenyen.
A megyék legjobbjai között a közép-
mezõnyben végeztek. Amelyhez gratulá-
lunk a gyerekeknek és az õket felkészítõ
pedagógusnak Balázsné Varga Gizellá-
nak és Molnár Tamás mentõtisztnek.
Az országos versenyen szereplõ csapat
tagjai: 

Badacsonyi Ákos, Balogh Veronika,
Kiss Beáta, Nagy Mária, Pintér Diána 8.
z/a osztályos tanulók.
További tanulmányaikhoz hasonló sike-
reket kívánunk!

Bodáné Rusznyák Gabriella 
helyi V.K. titkár

LEGKÖZELEBBI  
VÉRADÁS!

2009. augusztus 5. (szerda) 
12-18 óráig 

Üllõn a KÖZÖSSÉGI HÁZBAN        
( Üllõ, Gyömrõi út 24. )

Adj vért, és ments meg 
három életet!

Üllõn három frekventált helyen ruhagyûjtõ konténerek kerültek kihelyezésre.
Ez a három helyszín a következõ:

• Tesco áruház parkolójában (Pesti út 1.)
• Humán Szolgáltató Központ elõtt  (Ócsai út 8.)
• Gyöngyvirág  Óvoda elõtt (Gyöngyvirág tér)

Kérjük, akinek felesleges ruhanemûje van, helyezze el ezekbe a konténerekbe. Ezek
a konténerek speciálisan ruhatárolásra és -gyûjtésre lettek kialakítva, bennük a ruhák
nem rongálódnak, és válogatás, tisztítás és fertõtlenítés után a megfelelõ elosztó-
helyre és az arra rászoruló embertársainkhoz kerülnek.
Hetente legalább egy alkalommal lecserélik a gyûjtõ-konténereket, hogy elkerüljék
a túltelítõdést.
Ezt a kezdeményezést a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével közösen
alakítottuk ki, segítve egymást, és részben megoldva ezzel egy csomó feleslegessé
vált, de még mások számára használható ruhanemûk szakszerû elosztását, felhasz-
nálását. Használjuk ki ezt az alkalmat, hogy segíthessünk embertársainkon, és ne
lomként kelljen megszabadulnunk feleslegessé vált ruhanemûinktõl.

Vöröskereszt Üllõi Szervezete

Ruhagyûjtõ konténerek kihelyezése

A természeti népek, illetve a természetnek kiszolgáltatottabb nemzedékek mindig is
inkább ismerték és tisztelték az õket körülvevõ világot. Egyszerûen megfogalmazott
természettudományos ismereteik kiállták az idõk próbáját.  
Ijesztõ, hogy a mi nemzedékünk állandó nyüzsgése közepette már nem is figyel oda
az õt körülvevõ univerzumra, nem próbálja megfejteni az idõjárás összefüggéseit,
nem tekint a csillagos égboltra, nem tudja, hogy melyik a leghosszabb nappalunk az
évben… 

A nyári napforduló, azaz június 21. ez a nap. Az északi félteke leghosszabb nappalát
és legrövidebb éjszakáját élhetjük meg évrõl évre ezen a napon. Ezt ünnepelték
régen Szent Iván éjszakáján. Ám Szent Iván éjszakája mégsem 21-ére esik, hanem
24-ére. Miért? Azért, mert a hagyomány olyan régi, hogy a naptár meghatározta
június 24-i Iván naphoz képest a - naptárreformoknak köszönhetõen - a napforduló
elõrelépte ezt a három napot. 

A gazdálkodó ember számára a nyár a meleget, az érést és a termés betakarítását
hozta magával (persze a nyár hozta az aszályt és a szárazságot is). Bár még sok
meleg hónap volt hátra, mégis a napok ekkortól, a nyár ún. "közepétõl" kezdtek el
rövidülni. Így ez a nap az elmúlást, a tél közeledtét is elõrejelezte. Milyen mosoly-
fakasztó, és mégis milyen drámai: az emberek tüzeket, máglyákat raktak, hogy
megsegítsék a napot. A sötétség veszítse el hatalmát, és a fény diadalmaskodjon. 
Egyéb praktikák is kötõdtek ehhez a naphoz. A Szent Iván éji tûz átugrása össze-
boronálta a szerelmeseket, elégette a boszorkányokat és az ártó szellemeket. 
Az ezen az éjszakán szedett gyógynövények megõrizték az egészséget, az e napon
szedett páfrány magja láthatatlanná tett… és egyéb csuda dolgok is történtek. 
Idén, június 24-én, szerdán éjszaka mi is tüzet gyújtunk a Közösségi Ház
udvarán, abban a reményben, hogy történik valami kis csoda, ha más nem,
akkor annyi, hogy sokan, ismerõsök, barátok és még  ismeretlenek a közös dal,
tánc és a tisztítótûz hatására jól érezzük magunkat EGYÜTT.

Hét órától leszünk együtt. Hívunk mindenkit, aki szívesen jönne! Kéretik, hogy
hozzanak valami kis elemózsiát és itókát! A belépés ingyenes. 

Vámos Éva

Élesszük fel a régi tüzeket együtt



NOSZTALGIA TRAFIK
Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség, üdítõk
• Újság, bizsu
• Márkás italok
• Illatszer
• Ajándéktárgyak
• BKV jegyárusítás 

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
3:30 - 18:00

Szombat:
8:00 - 13:00

1500 Ft feletti vásárlás esetén ajándékot adunk!
Olcsó árakkal várjuk Önt, a Penny Markettel szemben, a Lovasbolt mellett!

MÛKÖRÖM,

PEDIKÛR, MANIKÛR
HHáázzlleerrnnéé  ÕÕrrii  TTíímmeeaa

Üllõ, Erdõsor u. 83.
Rugalmas nyitva tartás.  

BBeejjeelleennttkkeezzééss:: 06-30-5291664
MMûûkköörröömm  
ffrraanncciiaa  ddíísszzííttéésssseell::  44000000  FFtt

- tip zselé, porcelán
- épített zselé, porcelán 
- saját köröm erõsítése: 3000 Ft

MMaanniikkûûrr:: 22000000  FFtt
- klasszikus
- francia 

PPeeddiikkûûrr:: 33000000  FFtt

SSzzeerreetteetttteell  vváárroomm  kkeeddvveess  nnõõii  
ééss  fféérrffii  vveennddééggeeiimmeett!!

G á z s z e r v i z

MMoosstt  nnéézzeessssee  áátt
ggáázzkkéésszzüülléékkéétt,,
aa  ffûûttééssiisszzeezzoonn  

eellöötttt!!

Akció!
Díjtalan beszerelés IImmmmeerr  
gázkészülékcsere esetén!

TTeelleeffoonn::
06-20/9385-133
06-30/2156-140

Dr. Csákabonyi Beáta 
ügyvéd

Új helyre költözött: 
Üllõ, Pesti út 126. (Civil Központ mellé)

Ügyvéd 10 éves szakmai tapasztalattal vállalja: Szerzõdések ké-
szítését, ellenjegyzését / adásvételi szerzõdés, tartási szerzõdés,
bérleti szerzõdés, csereszerzõdés, ajándékozási szerzõdés, há-
zassági-, vagyonjogi szerzõdés, szállítási szerzõdés, fuvarozási
szerzõdés, vállalkozási szerzõdés, építési szerzõdés, tervezési
szerzõdés, életjáradéki szerzõdés, ráépítési megállapodás stb.
/Végrendeletek, öröklési szerzõdések készítését. Gazdasági tár-
saságok / Kft., Bt., Kkt., Rt., stb. / alapítását, módosítását. Tár-
sadalmi szervezetek / alapítvány, egyesület stb. / alapítását, mó-
dosítását. Bírósági peres és peren kívüli eljárásokban való jogi
képviseletet / házassági bontóper, munkaügyi perek, gyermekel-
helyezés, gyermektartás, kártérítési perek, fizetési meghagyásos
eljárás stb. Pénzkövetelések jogi úton való behajtását. Jogi ta-
nácsadás, eljárás és képviselet minden egyéb jogvitás ügyben
Bíróságok és más hatóságok elõtt. Állandó jogi képviselet gazda-
sági társaságok, cégek részére. Munkaügyi tanácsadás, jogi kép-
viselet. Cégbírósági ügyintézés. Elektronikus cégeljárás. Földhi-
vatali eljárások. Stb.

Ügyfélfogadás idõ: 
Minden héten kedden és pénteken 15-18 óráig

Bejelentkezés telefonon: 53/ 318-587, vagy 06-20-9120-211

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

• Számítógép alkatrészek, kiegészítõk forgalmazása 
• Komplett számítógépek értékesítése 

és szervizelése
• Notebook-ok forgalmazása, bõvítése 

és szervizelése
• Használt PC alkatrészek beszámítása, eladása
• Toner töltés
• Internet elõfízetés kedvezményes árakon

Tekintse meg folyamatosan frissülõ árlistáinkat
weboldalunkon!

CCrreeddiiggeenn áruhitel gyors ügyintézéssel!

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::

CCíímm::  2225 Üllõ, Gyömrõi út 25. • WWeebb:: www.kaszpi.hu
EE--mmaaiill:: kaszpi@kaszpi.hu • TTeelleeffoonn::  06 (29) 320-580

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

Hétfõ: 14:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 9:00-18:00
Csütörtök: 9:00-18:00
Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 9:00-13:00

HHééttkköözznnaappookkoonn

1122::0000--1133::0000  

eebbééddsszzüünneett!!
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A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r  •  Ismétlés: vasárnap 15 óra, kedden 19 órakor
www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

E Z + A Z

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2009 május 15-én 10.
alkalommal adott otthont a Pest megyébõl érkezõ angolul sza-
való és prózát elõadó diákok versenyének.
Hagyományainknak megfelelõen a zsûri tagjait idén is az Ame-
rikai Egyesült Államok Nagykövetségének tagjai alkották:
a zsûri elnöke  Steven T. Weston  gazdasági tanácsos úr elsõ  
ízben látogatott el hozzánk, de nagy tetszését fejezte ki a ver-
senyzõk felkészültségérõl.
Zemplén Tamás úr, aki már tíz éve kíséri fegyelemmel verse-
nyünket utolsó alkalommal tisztelt meg minket jelenlétével egy-
ben utódját, Mézes Melindát a követség politikai munkatársát,
aki a következõ évektõl a követséget képviselni fogja bevezette
a zsûrizés fortélyaiba. Negyedik tagként Eon Klaudia tanárnõ
segítette a zsûri munkáját.
Ezúton szeretném megköszönni töretlen lelkesedésüket, mellyel
évek óta hozzájárulnak versenyünk sikeres lebonyolításához.
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is ajándékokkal kedvesked-
tek, melyet a részt vevõ tanulók és tanáraik nagy örömmel fo-
gadtak.
Idén mintegy 60 tanuló versenyzett, akik Albertirsáról, Érdrõl,
Farmosról, Jászkarajenõrõl, Monorról, Ráckevérõl és Vecsésrõl
érkeztek. Nagy örömünkre szolgált, hogy az üllõi diákok is szép
számmal indultak, a mezõny felét õk tették ki.
Mindannyian szépen szerepeltek és sok munkát fektettek a fel-
készülésre. 

Helyezést az alsó tagozatból a következõ tanulók értek el:
Gerber Zsanett 4.z 2. hely    
Holyba Ferenc 4.b 2. hely
Házler Bernadett 4.b 3. hely
Hera Gergely  4.b 3. hely

A tanulókat Csomor Katalin tanárnõ készítette fel.

Botlik Bence 3.z 3. hely      
felkészítõje Béki Zsuzsanna tanárnõ.

Felsõ tagozaton helyezést értek el:
Polner Evelin 6.z vers kategória 2. hely
Kosztyu Kinga 6.z vers kategória 3. hely
Dósa Viktória 5.z próza kategória 3. hely
Bagó Barbara 8.z/b próza kategória 3. hely 

A felsõ tagozatosokat Toldiné Horváth Sarolta készí-
tette fel a versenyre.

Köszönet illeti a verseny elõkészületeiben és lebonyolításában
nyújtott segítségéért kollégáimat :
Balázsné Varga Gizella, Balázsné Lõrinc Andrea, Csetneki Klá-
ra, Erdõ Ljuba, Ferencsik Béláné tanárnõket, Acsai Zoltán és
Istvánfi Zoltán tanár urakat, illetve Némethné Tóth Zsuzsannát
és Bogárné Mihalcsik Csillát és Czinegéné Mezei Andreát,
munkájuk nélkül nem lehetett volna versenyünk ilyen sikeres.  

Toldiné Horváth Sarolta
angol tanár, a verseny szervezõje

10 éves a Pest megyei Angol  Nyelvû Vers és Prózamondó Verseny

Magyarországon a gitárosok körében, ha szóba kerül egy Greg
erõsítõ, mindannyian mosolygunk, és mindannyian ugyanarra
gondolunk. E magyar manufaktúra csodái hangban utánozhatat-
lanok és felveszik a versenyt bármely világszínvonalú gitárerõ-
sítõvel.
A mester, Gergely Róbert ”Greg” már jó néhány egyedi gitár-
erõsítõ építésén túl van, többek közt a Republic, Magna Cum
Laude gitárosai, Birta Miki hazánk tán legnagyobb jazz fusion
gitárosa és a végtelenségig lehetne sorolni mennyien használ-
ják, s lelik örömüket e kitûnõ motyók hangjában.

Az Üllõi Rock Klub és Robi közös szervezésében 2009. május
24-én megrendezésre került az elsõ várva várt Greg találkozó a
Közösségi Házban, amelyre több híresség is ellátogatott és
rengeteg jókezû gitáros.
Közel harminc egyedi erõsítõt mutatott be a gazdája, a Whiscats
zenekar minikoncertjével pedig megkezdõdött a hajnalig tartó
jammelés, ami talán a találkozó csúcspontja volt. Olyan odafi-
gyeléssel játszott egyszerre nyolc-tíz zenész, akik elõtte sosem
látták egymást, hogy azt mindenkinek hallani kellett volna.
Robi és mi is elégedettek voltunk a nappal, köszönjük a
Közösségi Ház segítségét és reméljük, hogy rendszeresen
szervezhetünk majd hasonuló rendezvényeket saját szórakoz-
tatásunkra. Célunk, hogy minél több zenész megismerje ezeket
a csodákat, esetleg építtessen is egyet a mesterrel.

Laza Bálint
Az Üllõi Rock
Klub vezetõje

Greg erõsítõk találkozója a Közösségi Házban





Vezetékek, kábelek, fogyasztásmérõ
szekrények, dobozok, csövek,

csatornák, és minden ami 
a villanyszereléshez kell!

Lámpatestek, csillárok, kertvilágítás,
riasztók, tûzoltókészülékek...

Nyitva tartás: H-P 7-17-ig
Szo 8-12,30-ig

Tel./fax: 29/321-958
electrical@t-online.hu

2225 Üllõ, Pesti út 212.

Tungsram normál izzók  

25W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
40W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
60W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
75W E27  . . . . . . . . . . . . .45.-
100W E27  . . . . . . . . . . . .45.-

Tungsram kompakt fénycsõ 

9W E27 mini eco  . . . . .626.-
11W E27 mini eco . . . .626.-
15W E27 mini eco . . . .686.-
20W E27 mini eco . . . .686.-

((66000000  óórrááss  éélleettttaarrttaamm))

EEllaaddnnáá  iinnggaattllaannáátt?? VVaaggyy  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreess??
EEsseettlleegg  hhiitteelltt  sszzeerreettnnee?? MMii  sseeggííttüünnkk  ÖÖnnnneekk!!

Ügyfeleink részére Üllõn és környékén 

ingatlanokat keresünk és kínálunk.

HITEL- ÉS INGATLANIRODA ÜLLÕN

• jelzálog
• szocpol
• szabad felhasználású

hitelek

• személyi hitelek
• földhivatali ügyintézés
• BAZÁR hirdetésfelvétel
• ingyenes tanácsadás
• ügyvédi háttér

BBooddzzáákknnéé  TTiisszzaaii  HHaajjnnaall
TTeelleeffoonn  //  ffaaxx::  06-29-321-048

MMoobbiill:: 06-30-280-4677, 06-20-220-1300

Személyesen: Üllõ, Ócsai út 1.
(a Penny Market-tel szemben 

a Lovasbolt mellett.)

HHoonnllaapp:: www.ketjobarat.eoldal.hu
EE--mmaaiill:: ketjobarat@gmail.com

alomhaus@gmail.com



ÜLLÕN, új téglaépítésû társasházban és sorházakban 
35 - 78 m2-es lakások eladók, terasszal, saját kerttel, 
gépkocsibeállóval. Napkollektoros, kondenzációs
fûtésrendszer, mellyel 40-50% energia-megtakarítást
érhet el! 
Szoc.pol., illetékmentesség igénybe vehetõ, 
kedvezményes hitelek. 
Árak: 9.900.000 - 18.690.000. Ft 
Tel.: 06-20-775-74-08,  06-20-775-74-11,  

06-20-775-7410,  06-20-775-74-53
Internet: www.napraforgoliget.hu • www.twins-bau.hu

Esküvõre és egyéb rendezvényre
sütemény és tortarendelést felveszünk, 

ingyenes házhozszállítással.
Vásároljon közvetlenül a gyártótól!

Nagykereskedelmi áron!

NNééhháánnyy  ppééllddaa  áárraaiinnkkbbóóll::  

16sz  Csokitorta 2.600.-
16 sz  Dobostorta 3.000.-
16 sz  Feketeerdõ 3.400.-
Sima krémes 120.-
Mézes krémes 140.-

SSüütteemméénnyyeeiinnkk  ffõõzzöötttt  kkrréémmmmeell  kkéésszzüüllnneekk!!

Várjuk megrendelését!

CCíímm::
Üllõ, Berkes A. utca 28.

TTeell..:: 29/ 323-188
06/20 438-95-73



Az iroda nyitva tartása:

hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig, péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

DORADO XXI. 
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
Üllõ, Pesti út 41.
Tel./Fax: 06-29/322-235 • Mobil: 06-30/9708-083 
E-mail: pinczel@hu.inter.net • www.doradoxxi.hu

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05 

TANFOLYAMOK “B”, “A”, “A korl.” “A1”, “M”
KATEGÓRIÁKBAN

I rodánk c íme: 2225 Ül lõ ,  Kossuth La jos u . 46.
Ügyfé l fogadás: H-K-CS: 9-17- ig ,  P: 9-14- ig

Tele fon/ fax: 322-422,  Mobi l : 06 209 152-268
E-mai l : de l taauto@monornet .hu

Internet : www.del ta jogs i .hu

Garanciális és garancián túli javítások és Szervizek

Service 4+ áraink 4 évnél öregebb Opelekre
AAssttrraa  GG          AAssttrraa  FF          CCoorrssaa  BB          CCoorrssaa  CC

OOllaajjccsseerree  (10W40 olaj, szûrõvel, munkadíjjal)   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..88999900  FFtt

MMoottoorrsszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, gyertya)   ..  ..  ..1177999900  FFtt

ÁÁllttaalláánnooss  sszzeerrvviizzccssoommaagg  (10W40 olaj, olajszûrõ, levegõszûrõ, 

pollenszûrõ, üzemanyagszûrõ, gyertya + átvizsgálás + felmérés)  . . . . .3311999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1122999900  FFtt

EEllssõõ  fféékkbbeettéétt  ++  fféékkttáárrccssaa  ccsseerree  mmuunnkkaaddííjjjjaall,,  fféékkhhaattááss  mméérréésssseell . . .3311999900--3388999900  FFtt

BBoosscchh  sszzeerrvviizzüünnkk  vváárrjjaa
aauuttóójjáátt  
ttiippuussttóóll  ffüüggggeettlleennüüll
ccoommppuutteerreess  mmoottoorr
ddiiaaggnnoosszzttiikkáárraa,,  
hheellyysszzíínneenn  mmeeggvváárrhhaattóó
mmûûsszzaakkiivviizzssggáárraa,,  
zzööllddkkáárrttyyáárraa..  
IIggéénnyy  sszzeerriinntt  aauuttóójjáátt
ffeellkkéésszzííttjjüükk..

AAzz  aajjáánnllaattookk  aazz  11..22,,  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  GG,,  aazz  11..00,,  11..22  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  CC,,
aazz  11..44,,  11..66  lliitteerreess  bbeennzziinneess  AAssttrraa  FF,,  ééss  aazz  11..00,,  11..22,,  11..44  lliitteerreess  bbeennzziinneess  CCoorrssaa  BB  mmooddeelllleekkrree  éérrvvéénnyyeesseekk..

AAzz  áárraakk  ttaarrttaallmmaazzzzáákk  aa  ggyyáárrii  aallkkaattrréésszzeekk  ééss  aa  bbrruuttttóó  mmuunnkkaaddííjj  áárráátt..

T R A D Í C I Ó  -  S Z A K T U D Á S  -  G A R A N C I A
22222255  ÜÜllllõõ,,  BBiimmbbóó  uu..  2200..  TTeell..//FFaaxx::  0066  2299  332200  115577

WWeebbssiittee::  wwwwww..ggaaaallaauuttoo..hhuu    ••    EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ggaaaallaauuttoo..hhuu

4 év felett



Fogorvosi központunk az Airport

Hotel Budapest **** szállodában

mûködik, ahol a legmodernebb

eszközökkel, kellemes környezet-

ben a fogfehérítéstõl, a fogszabá-

lyozáson át a legbonyolultabb száj-

sebészeti beavatkozásig minden

felmerülõ fogászati problémájára

megoldást kínálunk.

Fõ profilunk a fogászati implantátumok beültetése, amihez az Európában
harmadik legnagyobb múltra visszatekintõ Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Orvoscsapatunk a magyarországi fogorvoslás
prominens személyiségei, élükön Doc. Dr.
Vajdovich Istvánnal, aki Közép-Európában
elsõként kezdett kutatásokat végezni fogászati
implantológia területén.

Kérjen idõpontot az alábbi
elérhetõségek valamelyikén:

Denti Implant Clinic
2220 Vecsés, Lõrinci út 130/a.
Tel: 06/29-55-72-55
Fax: 06/29-55-72-56
Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu
Skype: dentiimplantclinic
Web: www.dentident.hu

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!
Mert a mosoly mindenkié...

Nyerje vissza egészséges 
mosolyát Ön is!


