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Üllői
Nemzeti ünnep

1848. március 15-e jelkép.  
A kivívott szabadság meg-

őrzésének és az elveszett 
szabadság visszaszerzésé-

nek szimbóluma. A ma-
gyarság 1860 óta nemzeti 

ünnepének tekinti ezt a na-
pot, attól függetlenül, ho-

gyan vélekedett erről a 
mindenkori államhatalom. 

 
Részletek a 3. oldalon

  

A fagyos február, márci-
us és a hófödte húsvét után, 
ránk fér már a jobb idő. Re-
méljük nem várat tovább ma-
gára a tavasz és hamarosan 
vibráló színekbe borul a ter-
mészet. Bízzunk benne, hogy 
a város is, hiszen idén is lesz 
virágosítási akció. Tegyük 
szebbé közösen Üllő közterü-
leteit, legyen virágos a város!   
Vidám tavaszt kívánunk! 

Körkérdés

Hatéves  
a Kenderes

Ebösszeíró 
adatlap

Hazai és  
külföldi sikerek

Kamarazenei 
Fesztivál
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Missziós  
hétvége
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3Üllői Ünnep

Részlet Kissné Szabó Ka-
talin polgármester már-
cius 15-ei beszédéből.

Tisztelt Ünneplők!
 A zord időjárás alapján arra is gondol-
hatnánk, hogy még az ég is siratja azokat 
az elveszett álmokat, amelyek 165 évvel 
ezelőtt felszínre törtek egy megnyomorí-
tott, méltóságától, anyagi és szellemi java-
itól megfosztott nemzet kebeléből.
 1848. március 15-re emlékezni, mindig 
minden helyzetben különös és felemelő 
kötelesség. 
 165 évvel ezelőtt egy maroknyi fiatal 
nagyot mert álmodni. Kiállt az elvei mel-
lett és egy egész nemzetet magával ra-
gadott az álmok megvalósításának útján. 
Útjuk nehezebbnek bizonyult, mint gon-
dolták, de nem adták fel.
 Bátrak voltak, akik a magyar nemzet ér-
tékeiért és érdekeiért álltak ki.
 Március 15-én egy tucat fiatal megelé-
gelte a hallgatást és égbe kiáltva, magá-
val hívta egész nemzetét. Hívó szavukra 
egy emberként mondta azt a nemzet, hogy 
elég! A magyar ifjak, az európai forradalmi 
folyamatba illeszkedve, meglátták a hazánk 
számára kínálkozó történelmi lehetőséget. 
Nem késlekedtek, a tettek mezejére léptek. 
Bátrak voltak, akik hittek abban, amit vallot-
tak. Törvényes forradalom keretében meg-
teremtették a feudalista magyar királyság 
helyett a polgári, nemzeti Magyarországot, 
a jövő Magyarországát. Nem csak felszá-
molták a múltat, hanem megalkották a je-
lent és megalapozták a jövőt. 
 1848. március 15-e jelkép, a kivívott 
szabadság megőrzésének és az elveszett 
szabadság visszaszerzésének szimbólu-
ma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünne-
pének tekinti ezt a napot, attól függetle-
nül, hogyan vélekedett erről a mindenkori 
államhatalom. Ma a fiatalabb nemzedék 
talán nem is tudja, hogy csak 1989 óta pi-
ros betűs ünnep ez a nap. A rendszerválto-
zás előtt a Forradalmi Ifjúsági Napok kere-
tében közösen kellett ünnepelni a március 

21-i Tanácsköztársaság vörös terrorjával, 
valamint az április 4-ei felszabadulásnak 
nevezett szovjet megszállással.
 Az európai nagyhatalmak nem enged-
ték meg, hogy a magyar nemzet példát 
mutasson a többiek számára. Nem kellett 
a példa, hogy miként harcolja ki önállósá-
gát és járja a maga útját egy nép. Ennek 
híre futótűzként terjedt volna végig Euró-
pán, birodalmakat megdöntve.
 Az európai nagyhatalmak érezték, ha 
nem tesznek valamit, akkor uralmuk véget 
érhet. Mindent elkövettek hatalmuk meg-
tartása érdekében, és a magyar nemzet tö-
rekvéseinek leverése céljából.
 A császári kiszolgálók 1848-ban min-
den eszközzel azon voltak, hogy a Habs-
burg-uralom fennmaradjon. 
 A márciusi értékeket megmásítva igye-
keztek mindent megtenni, hogy a forra-
dalmi vívmányokat lejárassák.
 Sajnos napjainkban sincs ez másképp. 
Most is akadnak olyanok – nem is keve-
sen – akik lelküket is eladják és saját hazá-
juk ellen fordulnak. Az elmúlt rendszerek 
kiszolgálói, minden lehetséges fronton 
támadják hazájukat és ahol tudják valót-
lan állításaikkal, hazugságaikkal lejáratják, 
rossz hírét keltik, óriási kárt okoznak saját 
hazájuknak.
 Megkérdőjelezik Magyarország jog-
államiságát, demokráciáját, alkotmányát. 
Saját hatalmuk megszűnését fájlalják, és 
nem az általuk végletekig eladósított, ki-
árusított és elárult Magyarország gondjai 
foglalkoztatják őket.

 Sem 1848-ban nem nézték, se 2013-
ban nem nézik jó szemmel a magyar füg-
getlenségi törekvéseket. 
 Míg 165 évvel ezelőtt a fegyverek jelen-
tették az uralmat, a hatalmat, napjainkban 
már a pénz.
 Az Európai Unió napjaink önállósodási 
törekvéseit nem fegyverrel, hanem a nem-

zetközi pénzvilág 
spekuláns módsze-
reivel kívánja lever-
ni. Nekik egy hite-
hagyott, nem pedig 
önállósodni akaró, 
nem saját útját járó 
ország felelne meg 
igazán, akivel bár-
mit meg lehet tenni, 
nehogy saját ere-
jéből másszon ki a 
gödörből.

 Nem szabad engednünk abból, amit 
1848-ban akartak kiharcolni a márciusi if-
jak. A fenyegetés és a kockázat ellenére 
elég bátrak voltak ahhoz, hogy felvállal-
ják az igaz magyar érdekek képviseletét és 
megvédjék azokat.
 Napjainkban sem mondhatunk le ön-
álló törekvéseinkről és a magyar érdekek 
képviseletéről.
 Emlékezzünk hát a szabadságharc bá-
tor hőseire, de még inkább gondoljunk 
a jövőre, az eljövendő idők hőseire, akik 
szorgalmukkal, munkájukkal és tenni aka-
rásukkal egy új, egy erős, egy igaz Magyar-
országot fognak építeni.

Ezúton mondunk köszönetet a március 
15-i ünnepség megvalósításában közre-
működőknek: az üllői Szín-Játszó-Térnek, 
az Üllő – Kenderes Hagyományőrző 
Egyesületnek, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolának és minden további fellé-
pőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az 
ünnepség méltó, színvonalas módon va-
lósulhasson meg.

Üllő Városi Önkormányzat

Köszönjük!

Ù

Így emlékezett Üllő

Napjainkban 
sem mondha-
tunk le önálló 
törekvéseink-
ről és a ma-
gyar érdekek 
képviseletéről.



4 ÜllőiKörkérdés

Ezúttal azért állítottuk meg a járókelőket, hogy meg-
tudakoljuk tőlük, milyen szolgáltatást hiányolnak a 
városból. Az iránt érdeklődtünk, volt-e már részük ab-
ban a kellemetlen élményben, hogy valamire éppen 
igen nagy szükségük lett volna, de helyben nem ta-
lálták meg a megoldást, s utazgatniuk kellett emiatt.

Milyen szolgáltatást hiányol?

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap 
autóval közlekedik?

Bármikor érheti baleset!

Sose feledje: bármilyen 
jól vezet, mások hibája 
miatt is megtörténhet a 
tragédia!

Megér Önnek  
napi 100 Ft-ot, hogy 
rendelkezzen egy 
több milliós baleset- 
biztosítással???

Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235 • E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

R oznyik Dorottya szinte 
gondolkodás nélkül felelte: 
neki és baráti körének egy 

pizzéria szolgáltatásai hiányoz-
nak leginkább. Szeretik a piz-
zát, s noha tudják, hogy a szom-
széd városból rendelhetnének, 
ők szívesebben fogyasztanának 
olyat, ami helyben készül. Nem 
is olyan régen azt hallották – me-
sélte Dorottya –, hogy egy vál-
lalkozó rövidesen nyit egy ilyen 
üzletet, ám nagy csalódásukra 
nemsokára jött a másik hír, hogy 
mégsem…

 Vágó Jakabné, mielőtt vála-
szolt volna, sorra vette az isme-

rős szolgáltatásokat: cipőjaví-
tó, kulcsmásoló, késélező van, a 
varroda nem hiányzik, mert varr-
ni ő maga is tud. Aztán az jutott 
eszébe, hogy akad azért, ami hi-
ányzik, apró holmikhoz ugyanis 
nemigen lehet helyben hozzá-
jutni. Neki például nagyon jó mi-
nőségű, de régi írótollai vannak, 
amikbe már régóta keres beté-
tet. De olyan üzletet, ahol ezt 
a kívánságát teljesítenék, még 
nem talált.

 Herold Andrásné hosszas 
töp rengés után sem tudott kriti-
kát megfogalmazni. Szerinte Üllő 
tökéletes szolgáltatói spektrum-
mal bír. Igaz – tette hozzá – 2008-
ban vadonatúj lakásba költöztek, 
ahol azóta sem hibásodott meg 
semmi, nem kellett szerelő után 
szaladgálniuk. Amire pedig még-
is szükségük volt, azt a városköz-
pontban minden nehézség nél-
kül megtalálták.

 Barnót Ákos ugyancsak elé-
gedettségéről beszélt. Amint fo-
galmazta, ami eddig a családja 
életében a szolgáltatásokat ille-
tően felmerült, arra mindig talál-
tak megoldást, utazgatás nélkül. 
Némi töprengés után azért hoz-
zátette: egy városi uszoda szol-
gáltatásait viszont igen nagy 
örömmel venné.

 Kovacsics Zoltánné szinte 
futtában sorolta hiányérzetének 
okait, miközben a buszhoz sie-
tett, mert – mint megtudhattuk 

– szerinte az egészségügyi szol-
gáltatások igen hiányosak Ül-
lőn. A beteg csak háziorvost ta-
lál, szakorvos után utazgatni kell 

– közölte, s folytatta azzal, hogy 
a város köztisztaságát szolgáló 
szolgáltatás színvonalával is elé-
gedetlen. A közvilágítás elégte-
lenségével kapcsolatos panaszá-
val már járt az önkormányzatnál 

– tudtuk meg Kovacsicsnétól, aki, 

mint elmondta, hajnalban jár 
munkába, de négy óra tizenöt 
perckor leoltják az utcai villanyo-
kat. Ezen az óraátállítás sem segít 
majd – közölte – mindig belesik 
egy olyan időszakasz a világítás-
sal való spórolásba, amikor a já-
rókelőknek sötétben kell botor-
kálniuk

 Gabor Kálmánné szerint 
hos szan lehetne panaszkodni 
a szolgáltatások hiánya miatt, 
ő azonban arra szeretné felhív-
ni a figyelmet, hogy minden a 
központba összpontosul, a „vá-
ros pereme” a kereskedelem és 
a szolgáltatások tekintetében is 
mostohának érzi magát. Az ál-
lomáson túli nyugdíjasok példá-
ul vagy megveszik huszonötért 
a zsömlét, vagy hosszan gya-
logolnak a tizennyolc forintos 
péksütemény után, pedig nekik 
is minden forint számít – mond-
ta az idős hölgy, aki a gyógyszer-
tárat is hiányolta a telepről.
 A kérdésre – miszerint len-
ne-e elég forgalma a centru-
mon kívüli üzleteknek ahhoz, 
hogy megérje üzemeltetni őket 

– úgyszólván magától kínálko-
zott a válasz: ha megérné, valaki 
már alighanem élt volna a lehe-
tőséggel.

Koblencz Zsuzsa



5Üllői Pályázat

Az önkormányzat 
idén is támogat-
ja a járdaépítést.

Hirdetés

Járdaépítésre  
pályázhat a lakosság 

Üllő Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki lakossági jár-

daépítésre a település központ-
ján kívül eső utcákra, melyek 
pontosan: az Ócsai út – a Faisko-
la utcától a Pesti útig –, a Pesti út 

– az Ócsai úttól a Malom utcáig 
(benne  a sportcsarnokhoz ve-
zető Árpád Fejedelem utcával) –, 
Malom utca, Gyömrői út – a Ma-
lom utcától a József Attila utcáig 

–, József Attila utca, Állomás utca 
a Batthyány utcáig, Batthyány 
utca, Széchenyi utca, Pesti út – a 
Széchenyi utcától az Ócsai útig.  
Ez alól kivételt képez a Deák Fe-
renc utca régi szakasza.

 A lakossági járdaépítési pá-
lyázatra azok az ingatlantulaj-
donosok jelentkezhetnek, akik 
az önkormányzat által biztosí-
tott anyagból vállalják a munkák 
kivitelezését és beadványukban 
megjelölik a kivitelezésért fele-
lős személyt, aki a munkálato-
kat irányítja, az anyagot átveszi, 
továbbá írásban vállalja a mun-
ka minőségi végrehajtását, vala-

mint jelzi az önkormányzat felé 
annak megvalósítását.
    A pályázaton indulhat min-
den olyan ingatlantulajdo nos, 
aki előtt a járda járhatatlan 
vagy hiányos, illetve baleset-
veszélyes. 
   Előnyt élveznek a legalább 
100 fm hosszú szakaszok tu-
lajdonosai, továbbá a sarok-
tól sarokig terjedő járdaszaka-
szok pályázói.

 Sikeres pályázat esetén az 
anyag kiszállítása előtt a felelős 
kivitelező az Önkormányzati és 
Városfejlesztési Iroda munka-
társával helyszíni szemlét tart, 
egyeztet az anyag helyes meny-
nyiségének megválasztása- és 
a járda hosszú élettartamát biz-
tosító kivitelezés érdekében. Az 
önkormányzat segíti a lakosság 
munkáját és vállalja a régi járdá-

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.

1 kezelésnek 3 hatása van (fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van (zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Húsvéti akció! Április 1-30 ha bérletet veszel 3000 Ft/alkalom.

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

Edzz napi 10 percet FLaBELOssZaL és hozd magad formába 4-6 hét alatt!

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

ból származó törmelék eltávolí-
tását, de a máshonnan szárma-
zó egyéb hulladék elszállítását 
nem vállalja. 
 Azon ingatlantulajdonosok 
részére, akik a beton járdánál 
magasabb műszaki színvonalú 
viakolor burkolatú járdát kíván-
nak építeni, az önkormányzat 
csak a pályázatban meghatá-

rozott betonjárda (1 500 Ft/m2) 
költségét fedezi, az önkormány-
zat nevére szóló számla alapján. 
 A pályázatok benyújtásának 
határideje:  április 26.  
 Helye: Üllő Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri Titkárság. Felhív-
juk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a nyár folymán  újabb pá-
lyázati lehetőséget is meghir-
detünk.

Üllő Városi Önkormányzat

 A pályázatok be-
nyújtásának határ-
ideje:  április 26.  

Kellemes környezet, napfényes terasz! 

KUCKÓJAGombóc Artúr 

Olasz főzött fagylaltkülönlegességek 
Pek Snack látványpékség 

hamburger •  hot-dog • pizza • szendvics 
kávé • tea • üdítő • édesség

Malomkő üzletház, Malom utca  
(a posta mellett) • Tel.: 06-20/614-4253
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Roma Hungarikum

Sokrétű, 2 hónapon át tartó kul-
turális programsorozat kereté-
ben ismerkedhetnek az érdek-
lődők a cigányság életével. 

Március 19-én a Vargha Gyula könyv-
tárban, az Üllői Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat szervezésében 

indult útjára a Roma Hungarikum nevű 
programsorozat. Az üllői kisebbségi ön-
kormányzat az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt pályázaton elnyert támo-
gatásból valósítja meg a rendezvényeket. 
 A kiállítást Szo mo ra Zsolt, üllői elnök nyi-
totta meg. A program célja széles körben 
bemutatni hogyan élt és él napjainkban a 
cigányság, milyen foglalkozásokat űztek, 
milyen értékekkel rendelkeznek, illetve az 
ősök milyen hagyományokat hagytak hát-
ra az utókornak. A kiállítás festményeken és 
fotókon mutatta be a romák egykori életét, 
a múlt századtól egészen napjainkig. 
 A programokhoz az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola is csatlakozik majd, ahol 
különböző foglalkozások keretében is-
merkedhetnek a roma kultúrával, mesék-
kel, történelemmel az érdeklődők. 
 A sorozat egyik állomása a monori ci-
gánytelep, ahol megtekinthetik hogyan él 
napjainkban a cigányság. 
 A program Ki mit tud? vetélkedővel zá-
rul május végén. Ekkor a gyerekek számot 
adhatnak megszerzett ismereteikről, ta-
pasztalataikról. 

Ára: 45.000 Ft 
(részletfizetés, egyéb kedvezmények)    

Érdeklődni: 06-30/ 302-1487  

MASSZŐRkÉpZÉS indul
(svéd masszázs) 

Monoron ápr. 10-től, 
Budapesten ápr. 13-tól.

MUNkAVÁLLALÁSRA alkalmas 
itthon és az uniós országokban is 

(oklevél több nyelvű).

 (nyilv. szám: 00777-2012)

 A Roma Hungarikum megnyitóján Kiss-
né Szabó Katalin polgármester, Fehér Imre 
alpolgármester és a képviselő-testület né-
hány tagja is részt vett. Kissné gratulált a 
pályázaton elért sikerhez, majd hozzátette, 
nagy szükség van a hasonló kezdeménye-
zésekre, melyek elősegítik a békés együtt-
élést romák és nem romák között. 
 – Örülök, hogy Üllőn élnek olyan em-
berek, akik képesek együttműködni egy 
olyan célért, amely mindannyiunk közös 
ügye. – hangsúlyozta a polgármester. 
 A megnyitón részt vett Oláh Zsolt, a 
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, valamint Pato Selam író-publicista, 
a Roma Világszövetség magyarországi al-
elnöke. Ők a továbbiakban is közreműköd-
nek a Roma Hungarikum programjain. 
 Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat szeretettel vár minden érdeklő-
dőt a Roma Hungarikum rendezvényeire.

Varga Norbert    

Pato Selam, Oláh Zsolt, Szomora ZsoltÙKissné Szabó Katalin gratulált a pályázathozÙ

Hirdetés

Rút kiskacsa álma – Előadja: a  Péceli Szín-
játszó és Művészeti Csoport. Április 22. 15 
óra, Üllői Művelődési Ház  
 Cigány história világa – a cigány vers 
és meseirodalom bemutatása. Meghí-
vott vendég: Pato Selam. Április 24. 15 
óra, Árpád Fejedelem Általános Iskola
 A cigánytábor az égbe megy – film-
vetítés, fórumbeszélgetés. Vendég: Pato 
Selam. Május 8. 15 óra, Árpád Fejedelem 
Általános Iskola.
 Április 13-án, szombaton a sportcsar-
nokban délelőtt fél 10-re várjuk azokat a 
roma fiatalokat, akik szeretnének a foci-
napon részt venni. A program ingyenes, 
10 órától 16 óráig tart.
 Kérjük részvételi szándékát a 06-
30/603-1694 telefonszámon, vagy a 
zsoltszomora.violin@gmail.com e-mail 
címen jelezze!

Programok

Ù

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok  
     „B”, „A” 
kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. május 8-án 9.00-17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette

volna a hirdetését  
már nettó

5900 Ft-ért
Hívjon  

a 06-70/607-4444 számon! 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy az Üllői Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat április 11-én, csütörtökön 
15 órakor közmeghallgatást tart. 
 A közmeghallgatás helyszíne: Vargha 
Gyula Városi Könyvtár (Vasadi utca 1.).
 Napirendek: 1. Tájékoztatás az ed-
dig elvégzett, illetve a 2013. évben el-
végzendő feladatokról. 2. közérdekű 
kérdések, javaslatok. 
 Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, 
hogy kérdéseiket, felvetéseiket előze-
tesen írásban is eljuttathatják a Roma 
Nemzetiség Önkormányzat elnöké-
hez, vagy az almasi.adrienn@ullo.hu 
e-mail címre.

Üllői Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat

Felhívás
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A Hit éve alkalmából rendhagyó 
szentmisékkel és programokkal 
vár mindenkit az üllői plébánia.

Missziós hétvége Böjte  
Csabával és Süveges Gergővel

Az időközben leköszönt XVI. Bene-
dek pápa által meghirdetett Hit éve 
két fontos célt jelöl meg a katoliku-

sok számára. Az első önmagunk felé mu-
tat: mélyedjünk el jobban hitünk lénye-
gében, járjunk a hiteles megtérés útján és 
teljes szívből keressük a Krisztussal való 
élő kapcsolatot, elsősorban az imádság, az 
oltáriszentség és a Szentírás által.
 A második cél embertársaink felé fordít-
ja figyelmünket, hogy a megtalált kincset, 
Jézus Krisztust minél több testvérünkkel 

megoszthassuk hatékony tanúságtételünk 
során. A Hit évében az eddigieknél nyoma-
tékosabban kell, hogy halljuk az Üdvözítő 
felszólítását: „Menjetek, tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet” (Mt 28,19).
 E sürgető parancsnak engedelmesked-
ve szeretnénk egyházközségünkben egy 
színes, vonzó programokkal tarkított misz-
sziós hétvégét tartani, amelyen minden 
jószándékú ember megjelenésére számí-
tunk. Sőt a templomba járókat kifejezet-
ten kérjük, hogy rokoni és ismerősi kö-
rükben – egy kis apostolkodás keretében 

– igyekezzenek a lehető legtöbb embert 
erre meghívni.
 Nagy szeretettel várunk minden érdek-
lődőt a hétvége valamennyi programjára. 
Az előadások és a filmvetítés  a római kato-
likus templomban, a kötetlen beszélgeté-
sek pedig a templomkertben lesznek.

Május 11. (szombat) 

10.00–12.00 Gyermekrajzpályázat ered-
ményhirdetése, majd kézműves-foglalko-
zások és akadályverseny hittanosok részére.
 15.00 Szentmise taizé-i énekekkel, gyó-
nási lehetőséggel.
 16.00 Süveges Gergő újságíró, televíziós 
műsorvezető előadása (Hivatások és konf-
liktusok: hit, család, nevelés, kapcsolatok, 
munka és család összeegyeztetése).
 Az előadás után kötetlen beszélgetés, 
süteményezés a plébániakertben.
 A délután folyamán a plébánia játszóte-
re nyitva áll a gyermekek előtt.

 18.00 Filmvetítés: Karol – Az ember, aki 
pápa lett (II. János Pál pápa élete 1. rész).

Május 12. (vasárnap)

07.30 Szentmise
 09.30 Szentmise (az egyházközség Ke-
resztelő Szent János Kórusának közremű-
ködésével).
 16.00 Böjte Csaba ferences szerzetes 
előadása.
 Az előadás után kötetlen beszélgetés, 
süteményezés a plébániakertben.
 18.00 Filmvetítés: Karol 2. – A pápa, aki 
ember maradt (II. János Pál pápa élete 2. 
rész).

nfo
Süveges Gergő újságíróÙ

Böjte Csaba ferences szerzetesÙ

Húsvéti „bütykörészés”
Virágvasárnapon nem égettük el a Ki-
szebábút, nyakunkon is maradt a tél. Azt 
mondják idén a nyuszi is szánkón érkezik.
 Nem szánkóval jöttek – de jöttek – 
egész családok, pici gyerekek, nagyob-
bacskák, anyukák, nagymamák húsvéti 
kézműves-foglalkozásunkra a Közösségi 
Házba. A béke és nyugalom óráit éltük át. 
Valahogy „belassult” az idő az alkotás lég-
körében. A legfiatalabb „művész” olyan 
két-három éves lehetett. Öröm volt néz-
ni, ahogy tobzódott a színek közt, és lel-
kesen magyarázott az általa festett „mági-
kus” foltokról, ákombákomokról: ez felhő, 
ez nyuszi, ez félig nyílt virág…
 Húsvétról Krisztus feltámadása után 
a locsolkodás, a piros tojás jut eszünkbe.  

De eszünkbe jut-e, hogy a locsolkodás egy-
ben jelképes megtermékenyítés és rituális 
megtisztulás, vagy hogy a pirosra festett 
tojás a termékenység jelképe, melynek szí-
nében Krisztus kiontott vére köszön vissza.
 A festett tojások hagyománya oly régi, 
hogy honfoglalás- és avarkori sírokban is 
találtak már festett tojásokat.
 Mi is megpróbálkoztunk hagyományos 
írott tojások készítésével. A viasszal meg-
írt tojásokat hagymahéj levével színeztük. 
A régi időkben sok, a ház körül előforduló 
növényt – sóskát, céklát, festőmályvát, al-
mahéjat – használtak színezésre, de a leg-
elterjedtebb akkor is a hagymahéj volt.
 Persze nem csak írott tojást készítet-
tünk, hanem ki-ki ízlése szerint flitterek-

kel díszített „ékszertojást” vagy szalvé-
ta-technikával készültet, a sornak csak a 
fantázia szabott határt. Aztán volt húsvé-
ti nyúlgyártás is minden mennyiségben, 
apró ajándékok, ötletes csomagolások ké-
szítése.
 Szinte mindenki megpróbálkozott ajtó, 
vagy asztaldísz gyártásával. Ez azért is kü-
lön öröm, mert bebizonyítottuk, hogy ma-
gunk gyűjtötte természetes anyagokból 

– fűzfavesszőből, barkaágakból, tollakból – 
is lehet ízléses, tavaszt idéző dekorációkat 
készíteni.
 Minden segítőmnek és jelenlévőnek 
köszönöm, hogy a zord idő ellenére eljöt-
tek. Remélem örömmel tekintenek két ke-
zükkel kreált egyedi tárgyaikra, gyűjtöt-
tek ötleteket, s még otthon is folytatják a 

„bütykörészést”.
Vámos Éva 
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Kenderes Néptáncegyüttes – új tagok jönnek, majd lemorzsolódnak, de a mag megmaradÙ

Kutatok emlékezetemben, 
hogyan is volt, ami bi-
zony már hat esemény-

dús esztendeje indult. Kerek év-
fordulómon kezdődött, ezért 
elmondhatom, együtt növek-
szem az együttessel. Abban az 
évben, nagysikerű óvodabálon 
a Nox együttes zenéjére adtunk 
elő mi óvónők, néptáncos ele-
meket. Szerettük, sikerélményt 
okozott, ezért amikor hírét vet-
tük, hogy néptánctanfolyam in-
dul a művelődési házban, kollé-
ganőmmel az első próbán ott is 
voltunk. Kedves, szerény, közvet-
len hölgy fogadott, akiről még 
semmit sem tudtunk. Alaplépé-
sekkel kezdtük néhányan, mely-
nek folytán karikázót és moldvai 
táncelemeket tanultunk. Akkor 
még kizárólag lányok, hölgyek 
voltunk jelen. 
 Az első fellépésünk a sport-
csarnok avatóján volt, amikor 
kölcsön ruhában, hatalmas izga-
lommal, először mentünk szín-
padra. Érdekes lenne visszanézni 

Hatéves a Kenderes
A Kenderes Néptánc-
együttes megalaku-
lásának hatodik év-
fordulóját ünnepli. 

a felvételt. Napsütésre, színekre 
emlékszem és arra, hogy Mari-
ann nagyon megdicsért minket. 
 Ezután szerettük, vártuk a 
próbákat. Egyre többen jöttek, 
de persze mentek is, cserélőd-
tünk, csiszolódtunk. Egyre több 
és újabb lépéssel gazdagodtunk, 
amiket kezdetben még csak oly-
kor-olykor, majd a gyakorlásnak 
köszönhetően egyre gyakrab-
ban be is tudtunk mutatni ren-
dezvényeken, eseményeken. 
 Ezenközben oktatónkat is 
egyre jobban megismertük. 
Szerénységéből adódóan las-
san bontakozott ki munkássága, 
melyet végig élt az Állami Népi 
Együttesben, azután a Csík Ze-
nekarban. Megismertük család-
ját, három gyermekét és férjét, 
aki kezdetben csak benézett a 
próbákra, majd egyre többször 
közreműködött. Ma már ketten 
készítik a koreográfiákat. Amikor 
Mariann nem ér rá, Ricsi veszi ke-
zébe az ügyeket. Egyre bővül a 
repertoár, mely tartalmaz mold-
vai, rábaközi, szatmári, tardonai, 
bodrogközi, felvidéki, kalocsai, 
szilágysági, kalotaszegi táncokat 
és a feledhetetlen palotást. 
 Egyszer csak elkezdtek szál-
lingózni a fiúk is a próbákra, mos-
tanra 8-9 férfi táncosunk lett. 

Meg kell említenem Dózsa Gyu-
rit, aki nagyon sokáig egyedül lé-
pett fel a sok lány között, illetve 
a Kenderkócokat, az iskolás gye-
rekek csoportját. Érdekes volt fi-
gyelni őket, ahogy nőnek, fejlőd-
nek, ügyesednek. 
 Üllő számos rendezvényén 
felléptünk, nagyobb városi ün-
nepektől kezdve rendezvénye-
ken át, bálokig. Megfordultunk 
az óvodákban, iskolában, illetve 
a Napraforgó óvoda majdnem 

mindegyik nagyobb rendezvé-
nyén, ünnepén. A környékről is 
hívtak minket sokfelé, Inárcs-
ra, Mendére, Péteribe, Gombára 
és persze minden évben ott va-
gyunk Monoron a néptánc talál-
kozón. Számos élmény adódott 
az együttessel, amikor tovább 

Közös bennük, az au-
tentikus néptánc és 
néphagyományok sze-
retete és a tenni aka-
rás, a segítőkészség, 
mikor feladat van, és 
valamit le kell tenni 
az asztalra. 

szívhattuk magunkba a néptánc 
légkörét. Például az országos 
néptánctalálkozón a Papp Lász-
ló Sport Arénában, vagy a Hagyo-
mányok Házában az Állami Népi 
Együttes birodalmában. S még 
nem beszéltem a nyári táborok-
ról. Balatonon volt az első, amikor 
a szilágysági táncok alapjait rak-
tuk le. Erdélyben, Györgyfalván 
a második, amikor a kalotasze-
git tanultuk. Feledhetetlen volt 
élőben hallgatni Kiscsipát, a híres 
prímást, vagy Kallós Zoli bácsit, és 
meglátogatni otthonában – a né-
hány hete sajnos elhunyt – Pitti 
bácsit, akitől már 40 éve is gyűj-
töttek a legnagyobb gyűjtők. 
 Személyes élményem, ami-
kor a Csík zenekar Monoron lé-
pett fel, és Mariann azt mondta 
az előadás előtt, hogy nagyon 
izgul, mert mi ott ülünk az első 
sorban. Megható volt az is, ami-
kor Üllő városa kitüntette a Kö-
kény házaspárt az augusztus 20-i 
ünnepen. Péteriből rohantunk 
át fellépés után, hogy elcsípjük 
a díjátadót. Ricsi akkor a Kende-
resnek ajánlotta a díjat. Döbbe-
net volt látni, hogy mekkora si-
kere volt a Thália Színházban 
Mariannéknak, és ennek ellené-
re a szerénységét mennyire meg 
tudta őrizni. Szívesen emlékszem 
vissza, mikor kerek évforduló-
ján viseletbe öltözve meglep-
tük otthonában Mariannt, meny-
nyire örült nekünk. Ricsit jellemzi, 
hogy neves fővárosi felkérését 
lemondta, hogy velünk lehes-
sen az legutóbbi fellépésünkön, 
a mostani március 15-i műsoron.  
 Ennek a sikerélménye érlel-
te meg bennem e cikk gondola-
tát. Persze a táncosok cserélőd-
nek az évek során, kipróbálják, 
tovább mennek, vagy marad-
nak. Van egy komoly mag, akik 
évek óta Kenderes-tagok, egy 
nagyobb családot alkotnak, né-
hányan szabadidejükben is ösz-
szejárnak. Közös bennük, az 
autentikus néptánc és népha-
gyományok szeretete és a ten-
ni akarás, a segítőkészség, mikor 
feladat van, és valamit le kell ten-
ni az asztalra. Gondolok itt az ön-
álló estre vagy a Mihály-napi So-
kadalomra. 
 Nekem is voltak holtpontok, 
amikor jólesett egy kis szünet, 
de azért az az ember, aki belül 
érzi ezt a világot, csak visszata-
lál. És ez a lényeg.

Akai Gabriella
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„A nő átmeneti lény az ember és az angyal között.” (Honoré de Balzac)Ù

Immár hagyománnyá vált, hogy 
a Nemzetközi Nőnap alkalmá-
ból az Üllői Közösségi Ház min-
den évben ünnepséget szervez 
a város hölgy lako sai számára. Ez 
évben is szép számmal képvi-
seltük hölgytársainkat az emel-
kedett hangulatú ünnepségen, 
mely során a fellépők számtalan 
verssel és dallal köszöntötték a 
hölgyeket. 
 A műsorban közreműkö-
dött Oltványi János és Bürgés 
Sándor szavalattal, a Harmó-
nia Zeneiskola férfi tanárai ze-
neszámokkal, Véghné Musil Ildi-
kó vezetésével a Bóbita óvoda 
szülői csoportja egy szórakoz-

tató jelenettel, és Dávid Ro-
land színész-énekes, aki léleg-
zetelállító műsort állított össze 
könnyűzenei és musical dalok-
ból. Az ünnepség részeként 
Udvardi Mátyás képviselő úr 
köszöntötte és méltatta a höl-
gyeket kedves, szívhez szóló 
szavaival. 
 Az ünnepség záróakkordja-
ként a rendezvényen közremű-
ködő urak egy-egy szál virág-
gal örvendeztették meg a jelen 
lévő hölgyeket.
 Köszönjük minden fellépő-
nek és a műsorban közremű-
ködőnek az előadásukkal szer-
zett szép pillanatokat, valamint 

kö szönjük a közösségi ház-
nak, hogy idén is színvonalas és 
emelkedett hangulatú rendez-

Nőnap az Üllői  
Közösségi Házban

vényt tartott üllői hölgytársaink 
részére.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

Vas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Tölgy, bükk 
gurigában: 2300 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

06-29/320-932
06-20/262-6843

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   

Hirdetés

Ezúton szeretnénk tájékoztat-
ni az érdeklődőket, hogy az 
idei Sportbál ismét eredmé-
nyesen, kiemelten jó hangu-
latban telt. Hagyományosan 
Csetneki tanárnő gyerekeinek 
táncával nyitottunk. A Jerzsele 
family zenéjére hajnal 3-ig fo-
lyamatosan tele volt a tánctér. 
Különösen jó volt látni, hogy a 
fiatalok éppúgy jól érezték ma-
gukat, mint a 60-70 évesek. Kiss 
Zolinak köszönjük a színpadot, 
a Junior-cégnek a finom és bő-
séges vacsorát. Autóinkra és a 
vendégeink zavartalan bizton-
ságára a polgárőrök ügyeltek. 
Sajnálom, hogy helyszűke mi-
att a támogatók listáját csak 

a város honlapján találhatják 
meg, de valóban terjedelmes 
lista.
 A bál bevételét minden al-
kalommal jótékony, gyerek-
sporttal kapcsolatos dologra 
fordítjuk. Úgy gondoltuk idén 
első sorban a kézilabdásokra 
költünk. A Junior (korábban ifi) 
kézilabdások „felöltöztetésé-
hez” járulunk hozzá. 
 Továbbiakban 50-50 ezer 
forint értékben, tanév végi 
határidővel „Jól tanuló, jól 
sportoló osztály” címmel pá-
lyázatot írtunk ki az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskolában. A 
verseny célja a félévi osztály-
eredmények javítása, emellett 

Sikeres volt a jótékonysági bál

Február 1-je óta ismét szervez 
a rászorulóknak használtruha- 
börzét az üllői nagycsaládosok 
egyesülete.
 Ruhák, kabátok, babahol-
mik, babakocsik, játékok 50, 100, 
500 forintért, illetve tetszőle-
ges támogatásért cserébe kap-
hatók. Ugyanitt ruha ingyen is 
rendelkezésre áll. Hagyatékot, 
ru ha-, bútor-, játék adományt  
át veszünk.
Nyitva tartás: K: 14–18-
ig, Cs: 14–18-ig, cím: Üllő, 
Gyömrői út 60. 
(A régi sportpálya épületében.)

Börze 
Üllön

Ügyvédi tanácsadás 
Üllő város képviselő-testületé-
nek döntése alapján a polgár-
mesteri hivatal jogi képviseletét 
ellátó ügyvédek térítésmentes 
jogi tanácsadást is tartanak a la-
kosság részére a városi sport-
csarnokban.
 Az ingyenes jogi tanácsa-
dáshoz az alábbi telefonszámo-
kon előzetes bejelentkezés szük-
séges. 
 Időpontegyeztetés, ügyfélfo-
gadás : 

 Dr. Szkalka Tamás:  
06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor:  
06-30/456-0889.
 Dr. Szkalka Tamás: április 8., 
május 6. Dr. Szkalka Tamás ta-
nácsadása minden alkalommal 
10 órától 12 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: április 30., 
május 28. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadá-
sa 18 órától 20 óráig tart. 

nfo

a sportra fordított idő növelése 
bármely sportágban, egyesü-
letben, tánccsoportban, szak-
körben.
 Nyertese 1 alsós és 1 felsős 
osztály lehet.
 Végül ezúton is meg kell di-
csérnünk a berendezésben, 
tombolában, az ételek gyors 
felszolgálásában példásan, fe-
gyelmezetten dolgozó gyere-
keket. Barta Pisti ifi kézilabdás 
fiúit, Darányi Dórit és Dienes 
Andrist.
 Köszönet mindenkinek, aki 
bármely apró gesztussal, fel-
ajánlással, részvételével segí-
tette a 2013. évi Sportbál sikerét.

Szervezők
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Március 15.  
a Napraforgó  
Óvodában
A Napraforgó tagóvo-
da márciusban téma-
hét keretében mutat-
ta be a gyerekeknek az 
1948-as eseményeket.

Korábban már beszámol-
tam az Üllői Hírmondó 
hasábjain az óvodai té-

mahetekről, melyet minden hó-
napban megszervezünk. Idén 
márciusban nemzeti ünnepünk 
témáit jártuk körbe. Sikerült na-
gyon jól megalapozni és elő-
készíteni a témahetet. Két-há-
rom héttel korábban elkezdtük 
a munkát, olyan verseket, me-
séket és dalokat választottunk, 
melyek kapcsolódnak a 1848–
49-es szabadságharc témájához. 
Beszéltünk a 48-as események-
ről a gyerekeknek – természete-
sen olyan szinten, amit egy óvo-
dás képes megérteni. 
 A nagyokkal festettünk 48-
as zászlót egyénileg és nagyot 
lepedőre is közösen. Színes pa-
pírokból huszárokat és hozzá-
juk tartozó menyecskéket ké-
szítettek a gyerekek. 
 Elkészítettük a Nemzeti Mú-
zeum síkbeli makettjét, amihez 
fáradhatatlanul rajzolták és szí-
nezték a gyerekek a korabeli ru-

hás embereket és huszárokat. 
Egyik kisfiú napokon keresztül 
mini kokárdákat gyártott a pa-
pírhuszárokhoz. A kisebb gye-
rekek gurigahuszárt, a még ki-
sebbek papírcsákót készítettek. 
A témahét első napja szintén 
kézműveskedéssel telt. A kislá-
nyok pártát ragasztottak és dí-
szítettek. 
 A második napon „várvé-
dést” rendeztünk. Előzőleg cso-
portzászlókat festettünk, il-
letve a gyermekek szüleitől 
zoknibombát kértünk. A szép, 
napsütéses napon alaki gyakor-
latokkal kezdtünk az udvaron, 
amit a gyerekek rendkívül él-
veztek. 
 Ezután kezdődött a vár-
védés. A védőcsapat helyet 
foglalt a várban, akiket a tá-
madócsapat „tűz alá vett” a 
zoknibombákkal. Természete-
sen ezeket azonnal vissza kel-
lett dobálni, különben robbant 
a bomba. Élvezetes dobálózás 
kezdődött, a sérülések ki voltak 
zárva, hiszen a bombák puha 
anyagból készültek. Amelyik 
oldalon kevesebb bomba volt 
a játék végén, az a csapat győ-
zött. Rendkívül sok képesség 
fejlődött a játék alkalmával, a 
nagymozgásoktól a matemati-
kai képességekig. 

 Szerdán vártuk a huszáro-
kat, akik meg is érkeztek kora-
beli ruhában, igazi karddal az 
oldalukon. Megtudtunk dol-
gokat a huszárok életéről, vi-
seletéről, azután az ovisok és 
a huszárok csatája követke-
zett. Természetesen az ovisok 
győztek, a két megtermett hu-
szárunk pedig a szőnyegen vé-
gezte. Majd Tamás bácsi és Laci 
bácsi túszt ejtett, akit a lányok 
énekkel válthattak ki. 
 Végül csütörtökön tartot-
tuk az ovis ünnepséget. Ekkor 
minden gyermek ünneplőben, 

kokárdával érkezett. A nagyok-
kal életképeket adtunk elő, 
melyek segítségével felidéztük 
amint a sereg a csatába indul, 
melegszik a tábortűznél, csé-

peli az ellenfelet, azután pedig 
hazaérkezik, ahol a lányok ke-
nyérrel és borral várják őket. 
 A győztesek idén palotás 
tánccal ünnepeltek. A hosszas 
előkészítés során, (többek kö-
zött megnéztük felvételről a 
palotás táncot, a korabeli vise-
leteket és magát a palotás ruhát 
is) megtanultuk az ovis palotást, 
mely ünnepségünk tetőpontja 
lett. A kisebbek kápráztattak el 
minket, hogy életkori sajátossá-
gaikhoz képest milyen ügyesek. 
 Az ünnepség elején a Him-
nuszt minden gyermekünk 
csend ben, egyenesen állva 
hallgatta, a 3 évestől a 7 évesig. 
A végén pedig az óvó nénik és 
Márti néni 48-as dalokat adtak 
elő, amit klarinéttal kísért Pé ter 
bácsi. 
 Elmondható, hogy a témahe-
tet a felnőttek, gyerekek rendkí-
vüli módon élvezték és közben 
együtt gazdagodtak, fejlődtek. 
Nekem az elmúlt időszak nagy 
kedvencem lett, sajnáltam, ami-
kor véget ért. Most pedig tör-
hetjük a fejünket, mi ovis dolgo-
zók, hogy mit találjunk ki ezek 
után a következő hónapra. 
 Köszönettel tartozunk Né-
meth Tamás és Ország Lász-
ló „huszároknak”, Győri Ka tának, 
aki a házi kenyeret sütöt-
te, Me zei Mártának, aki éneké-
vel-, illetve Takács Péternek, aki 
kla ri nét  játékával növelte az ün-
nepségünk színvonalát. 
 Személyes köszönettel tar-
tozom az óvoda dolgozóinak, 
akik egy emberként mindent 
megtesznek, hogy a projek-
tek a lehető legjobban teljesül-
jenek, illetve a szülőknek, akik 
szintén nagyon együttműkö-
dőek és érdeklődőek. 

Akai Gabriella, Napraforgó Tagóvoda

Elmondható, hogy 
felnőttek, gyerekek 
rendkívüli módon él-
vezték és gazdagod-
tak, fejlődtek a téma-
hét keretében.
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(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)
Ebösszeíró adatlap – 2013.

Az eb
tulajdonosának neve: tartójának neve:

címe:
címe: telefonszáma:

e-mail címe:

Az eb

oltási könyvének száma:
veszettség elleni utolsó  
védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:
veszettség elleni védőoltása  
során használt oltóanyag:

oltási könyvét kiadó állatorvos  
kamarai bélyegzője száma:

az oltóanyag gyártási száma:

oltását végző állatorvos neve:
oltását végző állatorvos  
kamarai bélyegzője száma:

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési  
státusza:  megfigyelt – nem megfigyelt *

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem*

kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja:

időtartama: 

Az eb
fajtája: színe:
neme: hívóneve:
születési ideje: tartási helye:

Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén

a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma:

beültetés időpontja: útlevél kiállításának időpontja:

a beültetést végző  
állatorvos neve:

az ivartalanítást  
végző állatorvos neve:

az útlevelet kiállító  
állatorvos neve:

a beültetést végző állatorvos  
kamarai bélyegzője száma:

az ivartalanítást végző állatorvos  
kamarai bélyegzője száma:

az útlevelet kiállító állatorvos  
kamarai bélyegzője száma:

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

II. Az ebre vonatkozó általános adatok: 

III. Az ebre vonatkozó speciális adatok:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a 
származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyom-
tatványhoz!  ………………………………………………………

 aláírás
 (név olvasható módon)
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Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni, a nemleges 
nyilatkozatot is be kell küldeni!

Kitöltési útmutató

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa 
lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de 
el is térhet a két személy. Egyezés 

esetén is kitöltendő mindkét rovat. 
 A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv 
alapján, vagy az eb külleme alapján azono-
sítható be, de meg nem határozható fajta-
jellegek hiányában „keverék” megjelölést 
kell beírni.
 A III. pontnál a transzponderes (mikro-
chip) jelölést végrehajtó állatorvos által ki-
bocsátott okmányon feltüntetett mikro-
chip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a 
pecsétlenyomaton szerepel a beültetést 

végző állatorvos neve és a kamarai bélyeg-
zőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az 
ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítá-
sára is. 
 A IV. pont az állatorvos által az eboltási 
könyvben rögzített adatok alapján tölthe-
tő ki, amellyel már minden ebtartónak ren-
delkeznie kell.
 Az V. egyéb adatok pontjában a veszett-
ség szempontjából aggályos eb megfigyelé-
si státuszát kell megjelölni, azaz hogy az eb 
megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az 
eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
 HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány 
száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön 
beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik ál-
latorvos (név és székhely) végezte a be-
avatkozást, vagy adta ki az okmányt. 
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, 

nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat út-
levél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 
4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám he-
lyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Tájékoztató – Tisztelt Ebtartó!

Az ebösszeíró adatlap további példányai 
beszerezhetők a polgármesteri hivatal re-
cepcióján, a helyi magánállatorvosok ren-
delőjében, illetve fénymásolással sokszo-
rosíthatók.
 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell 
kitölteni és eljuttatni a hivatal részére az 
alábbi módokon:
 – levélben postai úton a 2225 Üllő, 
Templom tér 3. sz. alatti címre,
 – a hivatalban elhelyezett gyűjtőládá-
ba dobva.
 Az ebösszeíró adatlapok leadásának 
határideje: 2013. április 30.

Polgármesteri Hivatal

A rendkívüli időjárási helyzetre való tekin-
tettel idén második alkalommal került sor 
melegételosztásra, a rászorultak részére.
 A főzésben Üllő egészségügyi szociális 
és ifjúsági bizottsága, az Üllői Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat (Szomora Zsolt ve-
zetésével), valamint a szociális munkások 
vettek részt.
 A februári nagy hidegben egyfogásos 
ételt, a március 15-i háromnapos ünne-
pen, a hideg miatt, kétfogásos ételt kap-
tak a rászorultak. Köszönet jár Fazekas Vi-

olettának, aki felvállalta a sütést-főzést és 
az ezzel járó tennivalókat. A Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselői is segí-
tettek az étel elkészítésében és kiszállítá-
sában. 
 Februárban és márciusban összesen 
100 főt részesítettünk meleg étel ado-
mányban. 
 Ezúton fejezzük ki köszönetünket az 
Alfa-W.I.C. 95 Kft. (Gyár utcai temetkezési 
vállalkozó) vezetőinek, Tündikének és Gá-
bornak. A februári nagy havazás idején fel-

keresték Kissné Szabó Katalin polgármes-
tert és felajánlották azonnali segítségüket 
a hóeltakaritásban. A hivatal vezetése 19 
rászorult személynél vette igénybe a fel-
ajánlást, akik idős koruk, vagy betegségük 
miatt szorultak segítségre. 
 Köszönjük a támogatóknak, a segítők-
nek a munkát, akik emberségből jelesre 
vizsgáztak. Nélkülük nem lett volna teljes 
a segítségnyújtás!
 Támogatók: Tekes Fejes József pékmes-
ter, Mirelhús Bt., Füles Pál őstermelő , Pacsir-
ta György hentes, LD papír Kft., Füles József 
Tűzép, Alfa-W.I.C. 95 Kft.

Németh Elekné és Németh Elek, szociális munkások

Segítség a zord időben

Rajzpályázat gyerekeknek Templomi koncert

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub hatodik 
alkalommal hirdeti meg gyermekrajz-pá-
lyázatát, az üllői gyermekeik részére.
 A rajzpályázat címe: Példaképem.
 A pályázat egyben felmérés is, melynek 
célja, hogy rávilágítson az óvodás és isko-

láskorú gyermekek körében kialakult érték-
rendre, vágyaikra, a felnőttek iránti tiszte-
letre.
 Fontos, hogy a gyermekek alkotásaiban 
tükröződjön, kit és milyen tulajdonságai 
miatt választottak példaképnek? Például: 
hibátlan, mindig lehet rá számítani, szeret, 
elérte, amit akart, stb.
 A pályázat benyújtási határideje: április 
30. A pályázaton részt vehet minden 5-15 
éves gyermek.
 Méret, technika: A/4 rajzlap, bármilyen 
eszközzel.
 Zsűrizés: óvoda, alsó-, felső iskolai tagozat.
 Díjátadás, eredményhirdetés: május 
9-én, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
II. emeletén.
 A rajzokat Sajtosné Öllei Andrea tanár-
nőnél kérjük leadni, határidőn belül!
 Információ: Nagyné Kékedy Ibolya, tele-
fon: 06-70/771-8782

Mecénás

Április 13-án, 16 órától az Üllői Kereszte-
lő Szent János Katolikus Templomban ad 
koncertet a Vecsési Hagyományőrző Zene-
egyesület Musikverein Wetschesch Kon cert-
fúvószenekara.
 Műsoron: Charpentier – Te Deum – Pre-
lude, Ludwig van Beethoven – IX. Szimfó-
nia, J.S. Bach – Bist du Bei Mir, Hidas Frigyes 

– Magyar Dalok és Táncok, Antonio Vival-
di – Winter, Giuseppe Verdi – Aida Bevonulá-
si Induló, Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe, 
Ted Huggens – Give Us Peace, Uli Roever & M. 
Korb – Highland Catedral. Vezényel: Szabó 
Imre karnagy.
 A koncert ingyenes, helyfoglalás érke-
zési sorrendben! 
 Megtisztelő adományaikkal 50 száza-
lékban az Üllői Római Katolikus Egyház-
község hitéleti tevékenységét, 50 száza-
lékban pedig a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület oktató-nevelő tevékenysé-
gét támogatják!

nfo   
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Csicsergő 
Óvoda tavasz-
köszöntése
Szeretettel várunk április 13-án, 19 órától 
mindenkit, aki kedvet érez egy jó bulihoz 
és részt venne egy jótékonysági rendez-
vényen, melynek célja a Csicsergő Óvoda 
gyermekeinek egy Rotikom-készlet (ud-
vari mozgásfejlesztő játék) beszerzése. A 
készlet nettó értéke 248 000 forint. 
 A buli az Üllői Közösségi Házban lesz, 
zenél Maurer József és Major Ferenc. Be-
lépő: 2500 forint. Támogatójegyek 500 
forinttól vásárolhatók! Jegyek és támo-
gatójegyek vásárolhatók a Csicsergő Óvo-
dában (Kisfaludy tér 10.).
 Köszönjük, hogy támogatóink között 
köszönthetjük!

Csicsergő Óvoda dolgozói és szülői szervezete

Költészet napja Üllőn
A költő nem misztikus lény. Kár hogy néha 
olyan magasra emelik, hogy alig látni már 
az embert.
 A költő olyan ember, akinek érzékeny 
lelke megsokszorozza a látást, így finom 
árnyalatokban is érzékeli az őt körülvevő 
világ minden rezdülését.
 Ilyen ember volt Merczel Erzsébet.
 Az Ő emlékének szenteljük az idei üllői 
Költészet napját. Nem akarjuk, hogy élet-
műve méltatlanul a feledés homályába 
vesszen, ezért kérjük, hogy akinek a birto-
kában van bármely művének valamelyik 
példánya, vagy bármilyen az életével kap-

csolatos dokumentum – fotó, hangfelvétel 
stb. – az hívjon minket a 06-29/321-933-as, 
vagy a 06-20/991-0985-ös telefonszámon.
Ezekből az anyagokból szeretnénk össze-
állítani ünnepi műsorunk anyagát. 
 Rendezvényünkre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, aki ismerte Bözsét azt 
azért, aki nem, azért.
 Költészet napja:
 Merczel Erzsébet üllői költő és nagy lé-
lek emlékére…
 Április 12-én, pénteken, 17 órától
a Közösségi Házban.

nfo

50 éve ballagtunk 

Tavaszhívogató  
kiállítás

Kúltúró

Minden hónap második szerdáján 16 
órától az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola Tükrös termében kötetlen kis-
csoportos beszélgetést tartunk édes-
anyákkal, gyermekükkel és támogató 
családtagokkal!
 Következő alkalom: április 10. 16 óra
 Téma: Miért sír? Mit tehetek ha sír 
a kisbabám?
 Várom szeretettel: Árokszállási 
Gyöngyi – védőnő, szoptatási szakta-
nácsadó (IBCLC)

Üllői Anyatej-klub

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, fiam édesap-
ja, Dobrovicz János temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték. 
 Köszönetünket fejezzük ki Gábornak 
és Tündének a kegyeletteljes temetés le-
bonyolításáért. „Pihenj Te drága szív, 
mely megszűntél dobogni, szerető jósá-
god nem tudjuk feledni.”

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Kedves 1963-ban Üllön végzett lány, ve-
gyes és fiú véndiákok! 
 50 év telt el azóta, hogy elballagtunk 
kedves iskolánkból. A jubileumi évforduló 
emlékére később megnevezett helyen és 
időpontban osztálytalálkozót szervezünk! 
 Kedves lány, vegyes és fiú osztályos 
cimborák, várjuk, hogy jelentkezzetek 
Székhelyi Évinél a 06-29/321-095 és a 06-
20/398-8586 telefonszámok valamelyikén!
 Kedves véndiákok! Ha van kedvetek, 
időtök, ötletetek, kérem segítsetek a szer-
vezésben, hogy méltóképp ünnepelhes-
sük az 50 éves jubileumot!
 Szeretettel várunk mindenkit, Isten 
hozzon benneteket cimborák!

Laza Lajos

A Mecénás Művészeti Klub szeretettel hív-
ja az érdeklődőket Tavaszhívogató című ki-
állítására, melyet Péteriben, a Földváry-Boér 
Elemér Művelődési házban rendeznek. 
 A kiállítást megnyitja Vámos Éva, az Ül-
lői Közösségi Ház igazgatója. 
 A kiállítás megtekinthető április 17–23. 
között, minden nap 15-17 óráig. 
 Cím: Péteri, Földváry-Boér park 1.
 Minden érdeklődőt nagy szeretettel 
várnak!

nfo

Az Üllői Közösségi Ház kemenceépítő tan-
folyamot rendez, melyre még 4 fő jelent-
kezését várják!
 A tanfolyam egy hetes, április 8-án kez-
dődik. Hétfőtől péntekig este 7 órától el-
méleti ismeretek elsajátítása a cél (törté-
nelmi áttekintést kapunk a kemenceépítés 
ősi történetéről, megismerkedünk a kü-
lönféle kemencék felépítésével, valamint 
iránymutatást kapunk arról, milyenek egy 
jó kemence műszaki paraméterei. 
 Hétvégén érkezik el a tanfolyam legiz-
galmasabb része. A résztvevők a Közössé-
gi Ház udvarán saját kezükkel felépíthetik 
életük – valószínűleg első – kemencéjét.
 A tanfolyam díja: 25 000 Ft/fő.
Igyekezzen, csak az első 4 fő jelentkezését 
tudjuk elfogadni!
 Jelentkezni személyesen a Közössé-
gi Házban, vagy a 321-933-as, illetve a 06-
20/991-0985-ös telefonszámokon lehet.

Vámos Éva

Kemenceépítő  
tanfolyam

A Közösségi Ház Kultúró sorozatának kö-
vetkező témái:
 Április 8.   Ünnepeink a zene tükrében
 Április 22. A mesék világa
 Az előadások 19 órakor kezdődnek.

Férfi kézilabda: 
Április 6. 14 óra felnőtt Üllő–Veresegyháza, 
előtte 12 órától ifjúsági mérkőzés.

Női futsal NBII
Április 6. 10 óra Police–Obsitos, 
Április 20. 10 óra Obsitos–Kecskemét, 
Május  4. 10 óra Police–Gyula, 
Április7. Pest megyei utánpótlás futsal  
U11–U13 9 órától 17 óráig, 
Április 13. Oltalom SE Fair Play Bajnokság 
teremfoci 9 órától 18 óráig. 

Férfi futsal NBI: 
Április 8. 19 óra 30 Üllő FC Cső–Veszprém, 
Május 6. 19 óra 30 Üllő FC Cső–Csömör.

Sportcsarnok  
programja
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Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033
Szent Benedek 
Gyógy szertár: 
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
E-STAR Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ Dél-
pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

Iskola
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, 
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059
4. sz. (Templom tér 

2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde:  
29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
és Nevelési  
Tanácsadó: 29/320-023,  
29/321-354 
Vargha Gyula  
Városi Könyvtár: 

29/320-102
Postahivatal: 
29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/320-038
Református 
lelkészi hivatal: 
29/321-340
Evangélikus  
lelkészi hivatal: 
29/350-371

Üllőn játsszák a döntőket
Április elején egy újabb rangos sportese-
ménynek ad otthont az üllői sportcsarnok. 
A korábban rendezett nemzetközi kézilab-
datornák után, most a magyar női juniorok 
veszik birtokukba az üllői sport házát: mi-
vel a Magyar Kézilabda Szövetség verseny-
albizottsága a 2012–2013. évi női Országos  

Elődöntők – 2013. április 8. 
11.00 Váci NKSE–Szent István SE Építők junior

13.00 Haladás VSE–FTC Pensio NK ifjúsági

15.00 Győri Audi ETO KC–DVSC-FÓRUM ifjúsági

17.00 Siófok KC–Győri Audi ETO KC junior

Helyosztók, döntők – 2013. április 9. 
10.00 Ifjúsági III. helyért        
12.00 Ifjúsági I. helyért 
13.00 Eredményhirdetés ifjúsági
14.00 Junior III. helyért          
16.30 Junior I. helyért         
18.15 Eredményhirdetés junior

Parázs pillanatok, parádés  
megmozdulások a mérkőzéseken 

Ù

Március 16-17. mozgalmas hétvége volt 
a Tori Judo Club versenyzőinek, hiszen 
szombaton Szlovákiában, Pezinokban állt 
tatamira Varga Gábor, vasárnap pedig a fi-
atalabbak léptek szőnyegre az Országos 
Regionális Rangsor versenyen. A klub ver-
senyzői összesen 6 érmet, közte 2 arany, 2 
ezüst és 2 bronzérmet szereztek.

Hazai és külföldi sikerek
 Jól szerepelt Varga Gábor, aki először 
indult Szlovákiában, nemzetközi  viada-
lon. Súlycsoportjában – 34 kilogramm – 12 
fő lépett tatamira, ez volt az egyik legné-
pesebb súlycsoport a korosztályos meg-
mérettetésen. Gábor az elődöntőben a 
szlovák bajnokot győzte le, de sajnos egy 
összefejelés miatt a döntőben már nem tu-
dott 100 százalékot nyújtani, ezüst érem-
mel tért haza, ami remek eredmény a jövő-
re nézve. 
 A vasárnap Kiskőrösön megrendezett 
Országos Regionális Rangsor Versenyen 
Vince Vivien 40 kilogrammban, élete első 
dzsúdóversenyén a dobogó tetejére állha-
tott, megalapozva ezzel a csapat jó han-
gulatát. 
 Másodikként Varga Gábor 35 kilo-
grammban lépett a tatamira, és elő-
ző napi formáját átmentve gyors ippon-
győzelmekkel ment át a mezőnyön, és 1. 
helyezést ért el.

 Papp Levente 55 kilogramban, a 10 éve-
sek között ezüst érmet szerzett. Leventét 
csak a szigethalmi edzőpartnere  győzte le 
az első helyért vívott küzdelemben.
 A tíz év alatti korosztályban, 23 kilo-
grammban Drapály Dániel a 9 évesek kö-
zött, 22 kilogrammban Papp Máté a 8 éve-
sek között nyert bronzérmet.
 Összeségében nagyon jó hétvégét zár-
tunk a gyerekekkel. Mindenkinek gratulá-
lunk!
 Továbbá szeretettel várjuk edzéseinken 
azokat a gyermekeket, akik szeretnének a 
csapatunkhoz csatlakozni!
 Edzések:
Iskolásoknak: kedd 17.20–18.20 sportcsar-
nok, péntek: 18.00–19.00 iskola.
 Óvodásoknak: csütörtök 15.45–16.45 
Csicsergő óvoda. Kérdése esetén hívják a 
06-20/432-5421-es telefonszámot. 

Papp Erzsébet 
 és Csik Attila

Junior, Ifjúsági Kupa elődöntőit és döntőit 
az üllői sportcsarnokban rendezi meg. 
 A mérkőzésekre minden sportkedvelőt 
szeretettel várnak. A belépés ingyenes. 

Vén

A Tori Judo csapata a regionális versenyenÙ
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Hirdetés

TEMETKEZÉS
Megnyitottuk irodánkat  

a Katolikus Temető mellett
2225 Üllő, Ócsai út 17–19. sz. alatt.

Helyi képviselőnk:  
Magyarné Paput Mária

Tel.: +36 29 322 223, +36 30 642 6672
Ingyenes zöldszám: +36 80 980 120

Ügyelet: +36 30 919 7165

Teljes körű ügyintézés,  
széles kellékválaszték.

Állandó, éjjel-nappali ügyelet!

katedra®
                       nyelviskola Vecsés

Nyelviskolánk 
ANGOL NYELVI 
MAGÁNÓVODÁJA  
szeretettel várja az  
ovis korú gyerekeket.

Angol 
nyelvoktatás, 
zeneovi, úszás, 
tánc, iskola 
előkészítés, 
valamint sok-
sok játék és 
nevetés. 

Nyílt napjainkra bejelentkezés és további információ: 
06-20/9-157-158  (Boda Györgyi) • Vecsés, Fő út 226. 
www.vecses.katedra.hu
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Impresszumi

XV. Kamarazenei Fesztivál  
a Harmónia Zeneiskolában
Városunk zeneiskolájában immár 15 éves hagyo-
mánya van a kamarazene népszerűsítésének. 
1999 tavaszán rendezte meg először házi fesz-
tiválját a Harmónia Zeneiskola, melyen már ak-
kor is szép számmal indultak a növendékek.

Tel.: 06-30/914-1497, 06-20/558-2725, 06-20/558-2707  •  Tel./Fax: 06-29/341-668   
www.mixen.hu  •  e-mail: mixen@mixen.hu

m űa n yag 
n y í l á s z á r ó

kedvezménnyel
50%

 * AJTÓ * ABLAK

Érvek mellettünk:
-  6 légkamra a kiváló hőszigetelésért
-  Mélyen ülő üveg hatására nincs körben páralecsapódás
-  76 mm széles profil és acélmerevítés a megfelelő 

statikáért
-  ROTO NT vasalatrendszer   

a magasabb biztonságért
-  Fehér alapszínen kívül rendelhető fa mintázatú, ill. 

különleges színű profilbevonattal 

Új típusú 
 műanyag  redőny

5600 Ft/m2

Szezonnyitó 
akció!

Üzletünket megtalálhatja Gyálon a Kőrösi és Vecsési út találkozásánál a CBA élelmiszer áruházzal szemben. Gyál, Vecsési út 2. • Nyitva tartás: H-P. 8-16h  

Nálunk az áron kívül a megbízhatóság is fontos! Akció érvényes: 2013. 04. 30.
Szolgáltatásaink: felmérés, bontás-beépítés, beépítés utáni helyreállítás, bontott anyag elszállítás. 

Hirdetés

Az együttmuzsikálás örö-
mének megismertetését 
az iskola egyik fő célkitű-

zésének tartja. Éppen ezért ke-
rült sor március 21-én délután a 
XV. Kamarazenei Fesztivál meg-
rendezésére, melyen ebben a 
tanévben 22 műsorszámban 
40 fellépő mutatta meg felké-
szültségét a zsúfolásig megtelt 
hangversenyteremben.
 Háromtagú zsűri vélemé-
nyezte, értékelte a produkció-
kat. Közöttük köszönthettük  is-
kolánk szolfézstanárát, Szmut kó 
Kor néliát, Istvánfi Zoltán tanár-
urat, az Árpád Fe jedelem Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettesét, 
valamint intézményünk egykori 
igazgatóhelyettesét, a fesztivál 
egyik szülőatyját, Edőcs Tamást. 
Igen nehéz feladat hárult rájuk, 
végül hosszú tanakodás után az 

alábbi produkciókat emelték ki a 
szebbnél szebb muzsikák közül:  
 Kiemelt nívódíj – Duó: Szo-
kolai: Magyar gyermekdalok, 
Muszka Dávid (hegedű), Musz-
ka Orsolya (hegedű).
 Kiemelt nívódíj – Trió: 
Brahms: VI. Magyar tánc, Kräh-
ling Katalin (zongora), Berkovics 
Nándor (klarinét), Berkovics 
Viktor (klarinét).   
 Kiemelt nívódíj – Tanár-
diá: Szénási: Szúnyogtánc, Bo-
hóc, Kovács Gábor Márk (te-
norkürt), Szőnyi Levente Donát 
(trombita), Láng Zsolt (trombi-
ta).
 Kiemelt nívódíj – Nagycso-
port: May Way, Pék Annamária 
Virág (zongora), Kovács Kornél 
Aurél (zongora), Szőnyi Leven-
te Donát (trombita), Váradi Bá-
lint (dob).

 Zsűri különdíj: 
 Szirmai: Hopsza Sári, Béresné 
F. Etelka (magánének), Báthory 
Béla (magánének).
 Vangelis: Tűzszekerek, Vörös 
Flóra (fuvola) Vörös Károly (Zon-
gora). 
 Papp: Vidám újjgyakorlatok, 
Fazekas-Szűcs Ágnes (zongora), 
Filipsz Bettina (zongora).
 H. Arlen: Over The Rainbow 
Forgács László (zongora), Musz-
ka Dávid (hegedű), Muszka Or-
solya (hegedű), Kovács Gábor 
Márk (tenorkürt), Szőnyi Leven-
te Donát (trombita), Elek Réka 
(furulya), Barta Flóra (furulya).

 Közönségdíj – Komáromi 
kisleány, Gyarmati Dávid (zon-
gora), Svanyova Nikolasz (xilo-
fon), Váradi Bálint (dob).
 Vándorkupa: Borbély Csil-
la (zongora), Váradi Bálint (ütő-
hangszer).
 A fesztivál fellépőinek fel-
készítő tanárai voltak: Enreiter-
Balla Gyöngyi, Godó Jávorszky 
Marianna, Hofbauer-Mezei Már-
ta, Karmanóczki Attila, Kiss Sán-
dor, Lassánné Balogh Andrea, 
Láng Zsolt, Szerdahelyi Pál, Ta-
kács Péter.
 Szívből gratulálunk minden 
résztvevőnek és a díjazottaknak!
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Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Bejelentkezés: 06-29/323-093 Tevékenységeink:

  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS-terminálon keresztül  
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.
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A THM mutató számításnál alkalmazott 3 havi BUBOR mértéke: 5,75%, az alkalmazott kamatfelár 
kedvezmény -1,25%.
A THM mutató 5.000.000 Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre az alábbi díjak és költségek felszá-
mításának figyelembevételével került kiszámításra: 19.500 Ft hitel előkészítési díj, 30.000 Ft érték-
becslési díj, 19.200 Ft ingatlan nyilvántartási díj, 30.000 Ft energetikai tanúsítvány (2db), 365 Ft/
hó „Haladás” számlacsomag díj, 70 Ft/hó hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetés, 
tranzakció díja. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe-
vételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.
patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak 
rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájé-
koztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet Általános 
Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

Üllő, Pesti út 71. Tel.: (06 29) 521 240  • Maglód, Fő út 13. Tel.: (06 29) 325 170
Vecsés, Telepi út 50/A Tel.: (06 29) 350 354 • Gyömrő, Táncsics u. 82. Tel.: (06 29) 530 675

CSÖKKENTENÉ LAKÓINGATLANA 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEIT?
„GAZDÁLKODJ FELELŐSEN”
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL

www.patriatakarek.hu

Hagyományos vagy ipari 
technológiával épült 
lakóingatlanok energetikai 
korszerűsítésére, vagy a 
megújuló energiahordozók 
felhasználásával,
energiamegtakarítást 
eredményező lakásfelújítási 
munkálatokra adható 
kedvezményes hitel.

Ke
dv

ez
ményes hitelkamat, akár6,43%

THM*

Gyorsan, EGyszErűEn 
Gardróbkészítés! 
Üllői cégünkkel vállaljuk 
Gardrób és tárlószekré-
nyek, térelválasztó ajtók 
készítését méretre, 
beépítve. 

Toló-, harmonika- 
és nyíló ajtós 
kivitelben.

Április 1-jétől  
május 31-ig 
megrendelt 
tételekből     15% 
engedményt 
adunk!

Tel.: 06-20/238-4670
Email: arajanlat@brennermobel.hu

Facebook: Brenner Möbel Kft.

Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!

Kispesten 
bevezetett 
fodrászüzletben 
műkörmös 
álláshely  
bérbeadó 
20  000 Ft/hó-ért. 
Telefon: 
06-30/467-7216



Akciós árak április 8-tól 20-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

gy
f. 

= 
gy
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1190,-Virsli

Ft/kg

590,- Kistestű tyúk
gyf.

Ft/kg

499,- Hasa-  
és toka-
szalona

Ft/kg

550,-

Sertés- 
tepertő

Ft/kg

1390,- Pulyka 
felsőcomb

Ft/kg

890,-Hosszú-
karaj

Ft/kg

990,-Juhász
virsli

Ft/kg

990,- 

Zsír
1 kg

Ft/kg

590,- Ladányi 
kolbász

Ft/kg

1090,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

550,-Kacsa 
bőrös háj

gyf.
Ft/kg

500,-

Csirke-
comb

Ft/kg

650,- Erdélyi
szalonna

Ft/kg

1100,-

Sertés 
darálthús

Ft/kg

799,-Sertéscomb

Ft/kg

990,-



A hírdetés 
bemutatása 

esetén április 30-ig 
5000 Ft 

kedvezményt 
adunk!

Oktatás 
minden jármű-
kategóriában.

Gépjárművezetői (GKI), Gépkeze-
lői, Taxivezetői, Vállalkozói, ADR-
szaktanfolyamok
Tel./Fax: +36-29/341-108    
E-mail: obelixjogsi@gmail.com

Iskolavezető: Laduver Hilda 
Tel.: +36-20/935-5098  
E-mail: hilda.obelix@gmail.com

www.obelix.hu


