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Középen Mecénás melléklettel!

ABBAN MUTATKOZIK MEG MÛVELTSÉGÜNK, 
AHOGYAN A MÛVELETLENEKKEL BÁNUNK.

(Móra Ferenc) 1879-1942

Évfordulók

• 1969. július 1-jén (40 éve történt)
Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat
és villamosokat állítottak forgalomba.

• 1989. július 6-án (20 éve történt)
Budapesten 77 éves korában meghalt
Kádár János.

• 1869. július 10-én (140 éve történt)
Megszületett Kandó Kálmán, az induk-
ciós motor feltalálója, a villamosvasút
egyik megteremtõje.

• 1819. július 11-én (190 éve történt)
Megszületett Reguly Antal néprajzkutató.

• 1919. július 18-án (90 éve történt)
Gyöngyösön megszületett Bálint György
(Bálint gazda).

• 1879. július 19-én (130 éve történt)
Megszületett Móra Ferenc író, újságíró,
muzeológus (Kincskeresõ kisködmön).

• 1969. július 20-án (40 éve történt)
Elõször léptek a Holdra az Apollo 11
ûrhajósai, Neil Armstrong 
és Edwin E. Aldrin.

• 1979. július 21-én (30 éve történt)
Meghalt Kocsis Sándor futballista, 
a legendás Aranycsapat jobb-összekötõje.

• 1909. július 22-én (100 éve történt)
Megszületett Károlyi Amy költõ,
mûfordító, Weöres Sándor felesége.

• 1909. július 31-én (100 éve történt)
Megszületett Halasy/Halassy Olivér 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó,
úszó, sportoló.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezõ Közönség!

89 évvel ezelõtt június 4-én az egész Nagy-Magyarország terü-
letén mindenütt megszólaltak a harangok. Magyarország az ak-
kori formájában megszûnt létezni. 

A ránk kényszerített békeszerzõdés értelmében, Magyarország
területe a Horvátország nélkül számított 282 ezer négyzetkilo-
méterrõl, 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága 18,2 millió fõ-
rõl 7,6 millióra, a korábbi 43 százalékára csökkent!
A trianoni diktátum a világtörténelem egyik legigazságtalanabb
békekötése volt. 3,3 millió határon kívül rekedt magyar hon-
fitársunkat nem kérdezték meg, hogy hol szeretnének élni, mi-
közben a képmutató gyõztes hatalmak annyira szerettek hivat-
kozni az önrendelkezés jogára.
Ilyen helyzet Európa történelmében szinte még soha nem for-
dult elõ, az országot a szó szoros értelmében feldarabolták.
Érthetetlen, miért csatoltak el olyan területeket, ahol a szórvány
nemzetiségek által lakott területeken kívül, színmagyar volt a
lakosság.
Csak hogy érzékeltessem, micsoda érvágás volt a magyarság
számára. Az elcsatolt területeken 1918 elõtt olyan írók és költõk
születtek, mint Ady Endre, Arany János, Jókai Mór, Kosztolányi
Dezsõ, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Tamási Áron, Tóth
Árpád és Wass Albert. Ez a korántsem teljes névsor mindennél
világosabban érzékelteti a velünk történt szerencsétlenség 
méreteit. El tudnák nélkülük képzelni a magyar irodalmat? Azt
hiszem, aligha. 
És persze, nemcsak színmagyar területeket vettek el, de az em-
lékezés jogát is. A mai napig fasisztának nevezik azt, aki felem-
legeti, hogy igazságtalan béke született Trianonban, vagy aki az
elszakított területeken élõ nemzettársaink érdekében megszólal.
A Trianonról szóló vitát pedig nem lehet elkerülni. A maga
korában megszólalt a témában Babits, Kosztolányi, Juhász Gyu-
la, József Attila. Ismerjük e témában írt verseiket. Vajon õk is
fasiszták voltak?!
Trianon óta magyarázkodnunk kell. Zavarba jövünk, ha a hazá-
ról, a nemzeti hovatartozásról beszélünk. Nemzeti identitásunk

Trianon óta elbizonytalanodott és eltorzult. A kommunizmus év-
tizedei a nemzeti érzést szinte gyökerestül ki akarták irtatni,
miközben a világon mindenütt az emberek legtermészetesebb
érzése ma is a nemzeti hovatartozás. De nem jobb a helyzet ma
sem! Amikor az egyik országos szerv alkotmányellenesnek
nyilvánít egy olyan kifejezést, hogy ”Magyarország a ma-
gyaroké”, ezzel azt sugallja, hogy a magukat magyarnak vallók,
mind kirekesztõk, akik nem tartják magyarnak az országunkban
élõ nemzetiségek tagjait! Pedig éppen ellenkezõleg! A magyar
nép mindig befogadó volt, amit sokszor ki is használtak a törté-
nelem folyamán a betelepülõ népcsoportok.
S, hogy ki a magyar?! Számos definíció született már erre, de a
mai emléknap okán, csak egyet idéznék! Illyés Gyula szavait,
miszerint:

”Magyar az, akinek fáj Trianon!”

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Bácskai József, alpolgármester

Trianonra emlékeztünk

Tisztelettel és szeretettel  köszöntök mindenkit. Mielõtt a lepelt
eltávolítanánk szeretném elmondani, hogy a mai napon Üllõ vá-
rosa egy régi mulasztást szeretne pótolni, amikor a Ttrianon em-
lékmûvet felavatja. A Város Képviselõ-testületének döntése alap-
ján az emlékmûvet Bognár István fafaragó készítette el. Köszö-
net kiváló munkájáért. A festési munkába Robicsek Ibolya üveg-
festõ segédkezett. És köszönet illeti Kondás Imrét az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökét aki jelentõs  részt vállalt a tervezés-
tõl a mai program megszervezéséig. De köszönet mindenkinek,
akik bármilyen módon közremûködtek a mai programban.

id. Jónás József beszéde az avatási ünnepségen

Emlékmû avató
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Ma, ezekben a gyökeres változásokat termõ idõkben, amikor
kezdjük elfelejteni népünk hagyományait, társadalmunk egyre
inkább megszûnik közösség lenni, egyre világosabban látjuk,
hogy milyen felbecsülhetetlen értéket jelentenek azok a hagyo-
mányok, melyek hosszú idõn keresztül az elõttünk járó nem-
zedékek életétõl elválaszthatatlanok voltak. Hiszen ezek a hagyo-
mányok adják meg az igazi kapcsolatot a múlttal, a kötõdést
elõdeink kultúrájához. Ez pedig nagyon fontos, mert csak az
képes egy közösség jövõjéért és jelenéért küzdeni, dolgozni, aki
ismeri múltját, tisztában van értékeivel.

Ennek a gondolatnak a jegyében született meg az az ötlet, hogy
városunkban, Üllõn is jó lenne egy szép hagyományt teremteni,
mint ahogy ezt már a környezõ településeken jó ideje megfi-
gyelhettük. Ezért vette fel a kapcsolatot a Magyarok Szövetsége
Üllõi Közössége a város más civil szervezeteivel, és javasolta
egy hagyományteremtõ, hagyományõrzõ nap létrehozását.

Joggal merült fel a kérdés, hogy mi lehetne az az ünnep, ami
minden embert megérinthetne, amivel a legtöbb ember azono-
sulni tudna? Dicsõ múltunk egy szép fejezete erre kézenfekvõ
megoldást kínált. Városunk névadójának, Árpád fejedelem fiá-
nak, Üllõ vezérnek a napja lenne az, mely méltó emléket állí-
tana a 907. július 4-i pozsonyi csatának is, mely történelmünk
egyik legdicsõbb ütközete volt. Ebben a csatában Árpád fejede-
lem és a hõsiesen harcoló magyar vitézek kitûnõ katonai straté-
giával legyõzték az óriási túlerõben lévõ európai központosított
seregeket , melynek a zászlajára ez volt írva: „minden magyar
kiírtassék”. Árpád fejedelem és három fia – köztük Üllõ vezér
is – a csatában életét vesztette, de történelmi szerepük felbecsül-
hetetlen, hiszen a magyarságot ezzel a dicsõ harccal megóvták
a végsõ pusztulástól.

Történelmünk e méltatlanul háttérbe szorított fejezetérõl emlé-
keztünk meg július 4-én a város központjában, egy bensõséges
ünnepség keretében, ahol a honfoglalási emlékmûnél elhelyez-
tük az emlékezés és hála virágait.

Az ünneplés a sportpályán folytatódott, ahol színvonalas prog-
ramok várták a nagy hõség ellenére kilátogatókat. Több szín-
téren is zajlottak az események. A színpadon valódi „csodák”
követték egymást. Másodszor látogatott városunkba Semes –
Bogya Eszter, aki Dunakeszirõl jött el közénk, azért, hogy
csodálatos fafaragásaival és gyönyörû hangjával elkápráztassa a

közönséget. Õt egy táltos dobkör elõadása követte, amely töké-
letesen illeszkedett a nap hangulatába. Merczel Erzsébet csodá-
latos, lélekemelõ prózáját Béresné Fazekas Etelka mondta el,
majd Dócs Péter operaénekes következett, aki két vendégmû-
vész énekesnõvel és a száztagú cigányzeneker három prímásá-
val fergeteges hangulatot varázsolt. Péter mûvészi alázatát mi
sem bizonyítja jobban , hogy sokan a nagy hõség miatt, nem a
nézõtérrõl, hanem csak az árnyékból tudták õt figyelni, ezért õ
gyakran nemcsak szembe, hanem a fák felé fordulva, nekik is
énekelt. Õt is, és a kora esti fergeteges népitánc bemutatót is
vastapssal jutalmazta a közönség.

Mindeközben más programok is várták az érdeklõdõket. Egész
nap mûködött a gyógyító jurta, ahol bioenergiával töltõdhettek
az oda betévedõk és megtapasztalhatták a fülgyertyázás gyó-
gyító hatását is. Nagy volt az érdeklõdés a katonai sátorban tar-
tott elõadások iránt, melyek nyelvünkrõl, jövõnkrõl, a magyar-
ság szerepérõl szóltak. A legnagyobb érdeklõdés a Szent Ko-
ronáról szóló elõadás iránt volt, szinte alig fértek be az emberek
a sátorba. A gyerekek sem unatkoztak, volt íjazás, lovasbemu-
tató, pónilovaglás, és „Ezt ásd ki játék”, homokba eldugott sok
meglepetéssel a kicsik és nagyobbak nagy örömére. Laza István
táncháza is sok lelkes érdeklõdõt vonzott a nagy meleg ellenére.

A nap fénypontja már-már élõ, mûködõ hagyományként, az esti
tábortûz volt, ahol a tûz körül mindannyian, egymás kezét fogva
körben jártunk ,énekeltünk, és a táltos dob hangja azt üzente
nekünk, milyen jó, hogy részesei lehettünk egy hagyomány
születésének, milyen jó , hogy nem vagyunk egyedül és milyen
nagyszerû érzés Itt és Most ÉLNI!

Egy hagyomány ma megszületett Üllõn, de hogy olyan hagyo-
mánnyá válik-e, amit az utánunk következõ nemzedék is büsz-
kén ápolhat majd, az csak rajtunk, üllõi embereken múlik.

Lengyel Krisztina

Amikor egy hagyomány megszületik...



Azoknak, akik értékelni tudják 
a szép, divatos, 

minõségi termékeket!

Megnyitottuk Pilisen a Vasvári Pál utca 35. sz. alatt 
(a volt Hizlaldában)

"Falconeri" használt bútor üzletünket!
Ez egy kicsit más, mint a többi.

Ezek a bútorok, lámpák, kiegészítõk bármelyik 
lakásban megállják a helyüket.

Várjuk kedves
vásárlóinkat,
érdeklõdõket:

keddtõl péntekig:
8-16 óráig
szombaton:
8-12 óráig.

Telefon: 70/4323-473

MEGNYITOTTUNK!
HASZNÁLT NÕI-, FÉRFI- ÉS GYERMEKRUHA  

2225 ÜLLÕ, PETÕFI S. U. 29.

200-800 Ft/db - amerikai és angol árukészlet

Sok szeretettel várjuk üzletünkben!       
H-P: 8-18  óráig, Sz  : 8-13  óráig  

www.calibraplusz.gportal.hu

N Á L U N K T Ö R T É N T

A nyári napforduló estjén – a Közösségi Ház ezen õsi szokás
felelevenítését szándékozó hívó szavára – mintegy 80-100
ember gyûlt össze az üllõi kultúrház kertjében. A különbözõ
társaságok tagjai kisebb csoportokban, bográcsot rotyogtató,
szalonnát olvasztó, kenyeret pirító tüzeik körül készültek az
esztendõ leghosszabb éjszakájára. Telt-múlt az idõ, és hogy jól
teljen és jól múljon, errõl nemcsak Szent Iván  gondoskodott,
akinek tiszteletére a záporokkal és zivatarokkal tarkított nap vé-
gén derült égbolt, csillagos éjszaka köszöntött ránk. Segítette
ezt a helyben készített ennivalók, az otthonról hozott sütik, ele-
mózsiák, és persze az innivalók, de leginkább az elejétõl végig
szûnni nem bíró muzsikaszó, dalok, nóták sokasága. Külön kö-

szönet jár ezért Piricz János péteri harmonikásnak és az üllõi
citerásoknak, Laczkó Ádámnak és Szabó Lacinak. 
A zenészek minden kis társasághoz odamentek és mindenhol
eljátszották a kívánt muzsikát. Gyarapították a létszámot és
emelték a hangulatot a nyugdíjas házból átjött nótás kedvû klub-
tagok is.
Az idõ múltával  a társaság a kert  közepén gyújtott nagy tábor-
tûz köré csoportosult, és immár együtt zengették hangjukat a
muzsikára. Színesítette még az éjszakát a mezei virágokból ké-
szített koszorúk és az ehhez kapcsolódó misztikus cselekedetek,
az éjféli tûzugrás, az oldott hangulatú beszélgetések.
Mindenesetre ez az esemény

elérte a felhívásban megfogal-
mazott célját, a kultikus szo-
kás felelevenítése mellett és
talán annak is köszönhetõen
közösen, együtt jól éreztük
magunkat.
Ennek az élményét lehetett
átélni 2009. június 24-25 éj-
szakáján, Szent Iván éjjelén az
üllõi kultúrház kertjében, a tûz
melegénél.

Laza István

A tûz melegénél,
avagy  Szentivánéj az üllõi kultúrház kertjében...
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Egészen különös napnak adott otthont a Közösségi Ház 2009.
június 10-én. 
Ha azt mondom: 

”
Néptánc Ünnep”, nem teljes a megfogalma-

zás. A népi értékek széles körû felvonultatása talán pontosabb.
A nap kiötlõje és fõszervezõje a Majorosi Marianna és Kökény
Richárd házaspár. Mariann korábban volt az Állami Népi
Együttes tagja, Ricsi pedig jelenleg is aktív tag. Az õ szellemi-
ségük, szaktudásuk, szemléletmódjuk köszönt vissza a nap so-
rán a Kenderes Néptánc Együttes és a Közösségi Ház támoga-
tásával. 
Széles korosztály lett megszólítva. Délelõtt Üllõ összes óvodás
csoportja élvezhette a hangszeres és táncos bemutatót. A Be-
kecs zenekar és Szabó László népi hangszereket ismertetett meg
a gyerekekkel. Megnevezték, bemutatták felépítésüket, jellem-
zõiket, megszólaltatták külön-külön, majd együtt is az eszkö-
zöket. Láthattunk hegedût, brácsát, bõgõt, dobot, citerát, továb-
bá tambura, cimbalom, koboz, tekerõ lant, kecske duda, ütõgar-
don nevezetû hangszereket. Hallottunk népdalokat, melyeket 
a gyerekek is ismerhettek, és élveztük a györgyfalvi legényest,
a dél-alföldi lassú és friss csárdást és oláhos páros táncot, Ricsi
és Mariann elõadásában. 
Egészen különleges élmény volt a gyerekek számára a megszo-
kottól eltérõ zene, mint ami mostanában szól rádióban, tévében,
autóban. Csillogtak a szemek, ütemre jártak a fejecskék, tapsol-
tak a kezek. Az elõadás végén megnéztük az archív fotókat, me-
lyeken láthatták, hogy nagyszüleik, dédszüleik esetleg milyen
ruhákban járhattak, hogyan fogták, használták a már megismert
hangszereket. Megcsodáltuk a bábukon és vállfákon kiállított
különbözõ tájegységrõl származó népviseleteket Mariannék gyûj-
tésében.
Délután az iskolás korosztály nézhette végig a hangszeres és
táncbemutatót, népi kézmûves foglalkozással fûszerezve. Késõ
délután következett a gyermek és felnõtt tánccsoport fellépése.
A pilisi Csillagfészek Alapítvány gyermek csoportja népi gyerek-
játékokat, az üllõi gyerekcsoport, a Kenderkócok sárközi ugrós
táncot, a Kenderes Néptánc Együttes, pedig moldvai táncot és
kalocsai lakodalmast adott elõ. Ezután kezdõdhetett a táncház,
melyben a pár éves gyerektõl a felnõttig, mindenki kipróbálhat-
ta az egyszerû és bonyolultabb lépéseket is.

Természetesen a Bekecs zenekar húzta a talpalávalót.  
Napjainkban, amikor sok minden automatizált, tele vagyunk

”kütyükkel” (mobil, mp3 lejátszó…) rock és pop zene szól, far-
mer és póló az általános viselet, azt sem tudjuk mi a komatál,
vagy Lucázás, vagy Balázsolás. Ha gyerekeinknek valamilyen
értéket szeretnénk közvetíteni, legjobb a gyökerekhez, hagyo-
mányainkhoz visszanyúlni. A világháborúk elõtti, vagy század-
fordulós viselet, tánc, dal, szokás, már történelem. Amikor el-
táncoljuk, pl. a kalocsai lakodalmast, 40-50 évvel ezelõtti kora-
beli viseletben, felidézve a szokást, egy szeletke történelmet
idézünk meg, melynek magunk és a nézõk is részeseivé válunk.
Szerencsére maradtak ”õrzõk”, mint pl. az Állami Népi Együt-
tes, ahol archív fotókról, filmekrõl, leírásokból rekonstruálni
lehet a korabeli dalokat, lépéseket, viseletet. Tiszta forrásból
kapjuk ezeket és átadjuk gyermekeinknek, az óvodásoknak, is-
kolásoknak, szüleiknek, érdeklõdõknek. Egyre többen felisme-
rik ezt. Néhány éve az iskolákban, a tantervben szerepel a nép-
tánc. Sokan különórán tanulják a lépéseket. Semmihez sem ha-
sonlítható érzés, amikor a néptáncosok országos találkozóján
százak táncolják egyszerre ugyanazokat a lépéseket az aktuális
táncházban, tökéletesen kihangosított élõzenére. Egyre szélese-
dik a kör Üllõn is, ami a néptánc iránt érdeklõdõket jelenti.
Mariann közel 100 óvodással, 20 iskolással foglalkozik. A Ken-
deres Néptánc Együttes, pedig civil szervezet lett, ebben a tan-
évben kb. 6-7 fellépéssel. Egyre többen ismernek minket és az
Önkormányzat támogatását is megkaptuk. Ezúton köszönjük az
Oktatási Bizottságnak és a Sport és Ifjúsági Bizottságnak, hogy
hozzájárultak 

”
ünnepünkhöz”. 

Bármely érték, melyet
gyerekeinknek adunk át,
késõbb megtérül. Az óvi-
sokból iskolások lesznek,
belõlük felnõttek, majd
szülõk. Így hagyományo-
zódnak az értékek, ahogy
a mondás tartja 

”
apáról

fiúra”.

Kné Akai Gabriella

Népi értékek ”ünnepe”
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S P O R T

Mint arról már korábban beszámoltunk Önöknek, Magyaror-
szág legeredményesebb futsal klubja városunkba költözésének
második évében átfogó labdarúgó utánpótlás nevelõ programot
indított az Üllõ DSE keretein belül.

A hat éve Újbudán mûködõ modellértékû futsal utánpótlás
bázisuk tapasztalatainak és az üllõi fiatalok sportszeretetének
köszönhetõen egy hónap alatt 150 gyermeket vontak be váro-
sunkban a heti több alkalmas rendszeres testmozgást biztosító
programba. A szakmai és technikai hátteret az Üllõ FC Csõ-
Montage biztosítja, míg a mûködés feltételeit az Üllõi Önkor-
mányzat és a szülõk adják a DSE részére.

Alábbiakban szeretnénk megismertetni Önökkel azokat az ered-
ményeket, amelyeket a bázisokon végzett magas szintû szakmai
munkának köszönhetõen ebben az évben értek el a gyermekek a
különbözõ bajnokságokban, korcsoportokban:

A felnõtt csapat Magyar Futsal NB I-ben szerzett 4. helyezése
nagyon szép siker és elõre lépés a tavalyi év hatodik helyezésé-
hez képest, pláne ha nem feledkezünk el arról, hogy tavaly nyá-
ron meghatározó játékosai közül hatot veszített el a klub.

Felsõ sor: Vincze András
– gyúró, Török Tamás –
edzõ, Szente Tamás, Sza-
lay Gábor, Rajnay Gábor,
Tóth Miklós, Mezõfalvi Lo-
ránd. Alsó sor: Dobos
Dávid, Mészáros Ádám,
Erdõs Péter, Márkus Ákos,
Laucsek Csaba, Simon

Ádám, Breuer Péter, Varga Bálint. Hiányzik a képrõl: Kovács
Imre technikaivezetõ, Németh Péter, Hudák Ádám, Bánfalvi
Balázs, Reveland Zoltán, Magyar Tamás, Gara Bence.

Helyükre azoknak a 21 év alatti fiataljaiknak szavaztak bizal-
mat, akiket, a csapatot 16 éve alapító és jelenleg is aktív, idõs
játékosok vontak be a sportágba utánpótlás nevelési programjuk
budapesti beindításakor 2003-ban.

Ez a Magyarországon elsõként indított program ugyanakkor
vonzotta az egyesületbe azokat a ma már 16 éves gyermekeket
is, akikkel kiegészült idén a junior csapat, amelyik a fantasz-
tikus 3. helyezést szerezte meg a Magyar Futsal NB I U21-es
bajnokságában.

Elmondható, hogy erõn felüli, nem várt teljesítmény ez a
fiata-loktól, hiszen a csapat egyik fele két-három fronton állt
helyt (felnõtt csapat, junior csapat, egyetemi tanulmányok), a
másik fele, pedig elsõ évét töltötte új középiskolájában,
valamint öt évvel fiatalabb volt ellenfelei nagy részénél.

Felsõ sor: Kovács Gábor,
Németh Bence, Zubor Ádám,
Márkus Ákos – edzõ, Raj-
nay Gábor, Gaál Marcell,
Zemlényi Csaba, Zobák
Ferenc, Illés Imre – koráb-
bi edzõ. Középsõ sor: Bre-
uer Péter, Nagy Krisztián,
Szabó Dávid, Panda Chris-

topher, Wimmer Bence, Dobos Dávid, Csóka Gábor. Alsó sor:
Gara Bence, Piellmann Gergely, Simon Ádám, Garamszegi
Ábris – szerencse gyerek, Viszló Csaba, Laucsek Csaba, Mada-
rász Viktor. Hiányzik a képrõl: Kocsis Norbert – másodedzõ.

A Budapesti Labdarúgó Szövetség U18-as bajnokságában már
mind a két bázisával képviseltette magát az egyesület. Az üllõi
bázis az Üllõ DSE színeiben az 5. helyezést, a budapesti bázis a
Csõ-Montage BFC színeiben a 3. helyezést szerezte meg.
Felsõ sor: Berndt András,
– edzõ, Kovács Gábor,
Zubor Ádám. Középsõ sor:
Szabó Dávid, Mészáros
Ádám, Németh Bence,
Nagy Krisztián. Alsó sor:
Bánhidi Dániel, Piell-
mann Gergely, Madarász
Viktor, Gara Bence, Dobos
Dávid. Hiányzik a képrõl: Panda Christopher, Agárdi Zsom-
bor, Gunst Áron, Sándor Dávid.

Felsõ sor: Szakács And-
rás, Vincze Dániel, Varga
Péter, Venczel István, 
Subecz Gábor, Gidrányi
Renátó, Márkus Ákos –
edzõ. Alsó sor: Tóth Ba-
lázs, Wiedemann Péter,
Fervágner Norbert, Simon 
Renátó, Motolai Gábor,
Kozma Dániel, Vincze Márk. A képrõl hiányzik: Jánk Péter,
Hudra László, Szõke Mátyás, Szõke Pál, Kramer Dániel, Sebes-
tyén Bence, Juhász Tibor, Nagy Bertold.

Márkus Ákos

Folytatás a következõ számban!

FANTASZTIKUS 

ÉVET ZÁRT AZ

ÜLLÕ FUTSAL CLUB 
CSÕ-MONTAGE
I. rész

Legyen Ön is tagja a most
szervezõdõ üllõi Csodakert Klubnak!

Jelentkezni személyesen a Közösségi Házban, 
a 332211--993333-as telefonszámon, 

vagy a ddiiddeekkii6611@@ggmmaaiill..ccoomm email címen lehet.

Elsõ összejövetelünk: Július 20-án, hétfõn, 
18 órától lesz a Közösségi Házban. Önt  is várjuk.

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
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K Ö Z É R D E K Û

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2009. nyári idõszakra
vonatkozó igazgatási szünete a következõképpen 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 igaz-
gatási szünet 2009.07.13. - 2009.07.17-ig tart. 
A Polgármesteri Hivatal 2009.07.13 - 07.17-ig lesz teljesen bezárva, így ebben az
idõszakban az ügyfélfogadás szünetel. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatal telefonos ügyeletet tart, kollegáink munka-
idõben (08:00 - 16:00-ig) sürgõs anyakönyvi ügyekben (születés, haláleset anya-
könyvezése) a 30/718-1205-ös telefonszámon, közbeszerzéssel kapcsolatos ak-
tuális ügyekben pedig a 30/613-7440-es telefonszámon várják ügyfeleink hívását.

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Nekünk, önkormányzati képviselõknek
figyelnünk kell a város lakóinak kritikáira,
amelyek általában jogosak és azok figye-
lembevételével kell meghoznunk döntése-
inket.
Sajnálatos módon, néha még egyes kép-
viselõtársaim sincsenek tisztában a kép-
viselõ-testület határozataival és az amúgy
is forrásponton lévõ belpolitikai helyzetet
próbálják behozni városunk életébe!
Másrészrõl minden képviselõnek lehetõ-
sége van önálló képviselõi indítvány be-
nyújtására, az általa fontosnak vélt prob-
lémák megoldása érdekében!
Az idei év a fejlesztések éve önkormány-
zatunk életében! Szólhatnék arról, hogy
26 utca útépítési terveit rendeltük meg ta-
valy, valamint elindítottuk a városközpont
megtervezésének folyamatát, hogy egyál-
talán tudjunk pályázatokon indulni, lehe-
tõséget biztosítva ezzel az utánunk követ-
kezõ testületeknek ugyanerre. 
A Hírmondó elõzõ számaiból értesülhet-
tek arról, hogy 16 utca felújítására írtunk

ki közbeszerzési pályázatot, mintegy 106
millió forint értékben, illetve egy új óvo-
da épületére, mintegy 130 millió forintos
költséggel! A bölcsõde felújításra a pá-
lyázaton nyert 8 milliót, 6 millió forinttal
kellett kiegészíteni, emellett útkarbantar-
tásra is közel 10 millió forintot fogunk
fordítani...

A teljesség igénye nélkül készült ez a kis
felsorolás!
Azonban a kritikának mégis van valami
alapja, sajnos önkormányzati járdaépítés-
re, az idei évben, csak(!) 8 millió forint
körüli összeget fog költeni a Testület, a
város legforgalmasabb és a fõútvonalak
mentén lévõ szakaszokra! (91/2009.
(IV.23) számú határozat) 

Remélem, a következõ évben a képviselõ-
testület többet tud majd áldozni erre a
célra...

Bácskai József, 
alpolgármester

A járdaépítésrõl...

Jelentkezés 
a Közösségi Házban!

Telefon:
06-29/321-933

Fotószakkör indul Üllõn
szeptemberben!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 27/1996. (x.30.) BM rendelet
3.-7§-a értelmében elõírt kötelezõ
kéményseprõ ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat a települési
önkormányzat közigazgatási határain
belül 2009.  július 01-tõl 2009.
szeptember 30-ig arcképes igazol-
vánnyal rendelkezõ dolgozóink látják
el, valamint díjat szednek. 
Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft.



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

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. 

§ §

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

Üllõ, Wesselényi u. 6.
Tel.: 29 / 320 - 881

Szemüvegkészítés 
hagyományos, 

vékonyított, 
fényre sötétedõ 
és multifokális 

szemüveglencsékkel.
Javítás.

Autószerelés 

Várnagy Tibor
Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

Tel.: 320-881 
Mobil: 06-20-3549-483

Környezetvédelmi
felülvizsgálat.

Egyedi javítások.

CCSSOONNTTKKOOVVÁÁCCSS  ––
GGYYÓÓGGYYMMAASSSSZZÕÕRR!!

Ízületi és izom fájdalmak,
mozgásszervi betegségek 

gyógyítása, kezelés háznál is.

MMAASSSSZZÁÁZZSSOOKK::  
Svéd, thai, lávaköves,

zsírégetõ, cellulitisz, talp- és
gyógymasszázs.

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

06-30/952-4875 
Hera László okl. manuálterapeuta

Esküvõre és egyéb rendezvényre
sütemény és tortarendelést

felveszünk, 
ingyenes házhozszállítással.

Vásároljon közvetlenül a
gyártótól!

Nagykereskedelmi áron!

Várjuk megrendelését!

CCíímm:: Üllõ, Berkes A. utca 28.
TTeell..:: 29/ 323-188

06/20 438-95-73



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

ÜLLÕ Sportliget Lakóparkban 
újépítésû sorházak 

33m2- tõl 48m2- ig,  10,9 MFt-tól.



A Fiat Autócsere Program támogatására az jogosult, aki 5 évesnél idõsebb, Magyarországon forgalomba
helyezett autó tulajdonosa és az új autó vásárlásakor tulajdonát igazolja. Az ár a Fiat Panda, Grande Punto,
Linea és Bravo alapmodellekre vonatkozik. Az ajánlat 2009.06.01-30. között megkötött szerzõdésekre érvényes,
kizárólag az MKB-Euroleasing Zrt. által nyújtott ”Fiatplusz” finanszírozással együtt megrendelt gépjármûvek
esetében. A feltüntetett kezdõár tartalmazza a Fiatplusz finanszírozás és a Fiat Autócsere Program támo-
gatása esetén nyújtott árengedmények mértékét. A hitelt az MKB-Euroleasing Zrt. nyújtja, maximum 96 hónap
futamidõvel, EURO alapon. A minimális kezdõrészlet 31-36%, THM: 12,98-15,99%. A THM mutató mértéke
nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. Fogyasztás: vegyes/városi/országúti 7,2-8,7/4,8-5,6/5,7-6,7 l/100 km;
CO2-kibocsátás 135-158g/km. A tájékoztatás nem teljeskörû, nem minõsül ajánlattételnek. 
A részletekrõl érdeklõdjön a Fiat márkakereskedésben!

Üllõ új építésû részén, mediterrán 
lakóparkban, napkollektoros lakások

Akciós ajánlatainkról a  www.napraforgoliget.hu weboldalon tájékozódhat.

8.990.000. Ft-tól eladók.

HHaabblleeáánnyy  bboolltt  ÜÜllllõõ,,  KKoossuutthh  LL..  uu  ..  11..
EE--mmaaiill::  hhaabblleeaannyy22222255@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

Mobil: 0620/410 8655
Bolt: 0629/320 067

JÚLIUSBAN

AZ ÁFA-T ELENGEDJÜK!



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!


