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Üllői
Az édesanya

Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,

Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,

Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

Szeretettel köszöntjük  
az üllői édesanyákat!

  

Az előző hónapban még a ta-
vaszt vártuk. Jött helyet-
te nyár. Nem is akármilyen: 
szikrázó napsütéssel, idő előtt 
nyitó strandokkal köszöntött 
be az évszak. A jó időt, ez-
zel együtt az udvari játékot, a 
Pitypang Óvoda gyermekei is 
nagyon várták már, ami – el-
nézve a gyönyörű környezetet 
a tulipánfa hűsítő árnyékával 
– egyáltalán nem csoda.    

Szépülő 
városközpont

Tűzoltók  
közgyűlése

Tavaszi  
nagytakarítás 

Szakmai  
találkozó

Ezüstérmesek  
az üllői lányok

Kárpátalján,  
a határon túl 

– határtalanul

20 év  
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A jó idő beköszöntével utolsó fázisába lé-
pett Üllő eddigi legnagyobb beruházása.
 Egy-két héten belül befejeződnek a par-
kosítás és az étterem kialakításának mun-
kálatai is, így teljes pompájában kerül át-
adásra városunk új központja!
 A hivatalos átadási ünnepély május 31-én 
lesz, a tisztelt lakosság számára pedig más-
nap, azaz június 1-jén, szombaton tartunk 
nyílt napot, amikor belülről is megtekinthe-
tik az érdeklődők az elkészült létesítményt.
 A városközpont átadásával lezárul egy 
fontos szakasz Üllő életében, és egyben 
kezdetét veszi egy új fejezet.
 Sok-sok munka, türelem és erőfeszítés 
kellett, hogy idáig eljuthassunk! 
 Mint minden esetben, most is egy ráter-
mett, nagyszerű csapatnak köszönhetők az 
eredmények, amiért köszönettel tartozunk 
minden résztvevőnek, valamint minden la-
kosnak, akik türelemmel viselték az átme-
neti időszak kényelmetlenségeit.
 „Az álmok azért vannak, hogy megvaló-
sítsuk őket!”
 Építsük együtt Üllőt!

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft. ügyv.ig.

Átadás előtt 
a beruházás

Erdei illemhely és fürdőszoba

A munkát segítették az üllői lakosság, a 
civil szervezetek és a hivatal dolgozói. 
Az akció során több száz virágpalánta 

került a földbe, mellyel a résztvevők hozzá-
járultak a barátságo-
sabb, vidámabb vá-
roskép kialakításához. 
 A felajánlott vi-
rágpalántákért cseré-
be – ahogyan azt az 
elmúlt években meg-
szokhattuk – idén is 
sorsjegyet kaptak a 
lakókörnyezetükről 
gondoskodó polgá-
rok. A tombolasorsolásra május elsején meg-
rendezett ünnepségen kerül sor. 

Hagyományteremtő jelleggel idén is megrendezte Üllő ön-
kormányzata és a városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság a város központját célzó virágosítási akciót. A délelőtt fo-
lyamán elültették a lakossági felajánlásból kapott virágokat. 

Szépülő 
városközpont

 Az önkormányzat által meghirdetett vi-
rágosítás ugyan csak egy napra szólt, de a 
lakosság – a szebb környezetünk kialakítá-
sáért – egész évben folytathatja az akciót. 
 Tegyük hangulatosabbá városunkat, ül-
tessenek virágot saját portájuk elé!
 A virágosítás fő szervezője Kissné Sza
bó Katalin polgármester volt. Családjával, 
munkájával és szakértelmével nagymér-
tékben hozzájárult a barátságos, virágos 
városközpont kialakításához, a hagyomá-
nyok ápolásához. Köszönjük neki az aktív 
közreműködést.
 Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
magánszemélyeknek, az intézményeknek, 

a civil szervezeteknek, akik a növénytelepí-
tési munkálatokban részt vettek, továbbá 

Kicsik és nagyok együtt  
tették széppé a központot

Ù

szeretnénk megköszönni mindenkinek az 
ültetésre átadott virágpalántákat. 
 Az ültetéshez nagyobb mennyiségű 
pa lántával hozzájárult a Vereczkei család 
mellett az Everling Kft., mintegy 1000 da-
rab palántával. 

Kiss Tibor, VKB elnöke

Tegyük han-
gulatosabbá 
városunkat, 

ültessenek vi-
rágot saját 

portájuk elé!

Évek óta bevett szokás Üllőn, hogy a tavasz 
beálltával kivonulnak a helyi vadászok a tele-
pülés körüli erdőkbe és összegyűjtik az elő-
ző év során felgyülemlett szemetet. Pénzt, 
időt, energiát nem sajnálva szedik konténe-
rekbe mások mocskát. Ezek a mások pedig 
eközben valahol röhögnek a markukba – fő-
leg akkor, ha még látják is, ahogyan az a sok 

„szerencsétlen” takarítja a piszkukat. 
 Évről évre egy helyi vállalkozó, Ficsúr Béla 
fogja össze az erdőtakarítást. Elmondása 
szerint az előző évekhez képest idén vala-
melyest javult a helyzet, talán egy hangyá-
nyival kevesebb hulladékot kellett a kihelye-
zett gyűjtőkbe lapátolni. Konténerből pedig 
akadt bőven: 2 darab 11 köbméteres és 8 da-
rab kisebb gyűjtőn kívül még több utánfutó 
is megtelt szeméttel.
 Erdőtakarításkor pedig a legkülönfélébb 
dolgokra lelhetünk rá a fák között,  hűtő-
szekrények, porszívók vagy mosógépek lát-
tán már nem is lepődik meg az ember. Sitt, 
pelenkák, ágyak, fotelek, gyerekjátékok, ru-
házati cikkek, video- és magnókazetták, sőt 
még Máté Péter Éjszakák és nappalok című 
bakelitalbumára is rábukkantunk. Kár, hogy 
kicsorbult már a széle…
 – Egy komplett fürdőszoba is kikerült, 
valószínűleg a fővárosból – mondja Ficsúr 

Béla, aki úgy véli, hogy a Budapesti lakás-
felújításokból származó építési törmelé-
ket előszeretettel rakják le a munkát vég-
ző vállalkozók a főváros körüli erdőkben. 
 Még egy összetákolt budit is találtunk, 
ahol nagyra hízott legyek dongása jelzi: 
bőven hagytak maguk után táplálékot a 
rovaroknak, akik egykor a területen éltek. 
 – Egy család lakott itt egy lakókocsi-
ban, amit a költözés után valószínűleg le-
adtak a MÉH-ben, a WC-t és a szemetet pe-
dig itt hagyták – meséli az önkormányzat 
egyik dolgozója a helyszínen. 
 Teljesen abnormális dolog, ahogyan 
egyesek a természettel bánnak. Persze 
egy abnormális világban ezen már nem 
csodálkozunk. Nem gondoljuk helyén 
valónak, hogy vadászok és civilek gyűjtik 
össze mások szemetét, de egyelőre úgy 
fest nincs egyéb járható út. Be kellene ve-
zetni a mezőőri szolgálatot – mondják a 
legtöbben. Talán egy olyan ember vala-
melyest rendet tartana, aki nem ijed meg 
a saját árnyékától. De addig is, amíg nem 
születik megnyugtató megoldás az ügy-
ben, legalább a vadászokra és egy ma-
roknyi természetszerető civilre számítha-
tunk. 

Varga Norbert



4 ÜllőiKörkérdés

Bár kérdezősködésünk időpontjában, április utolsó hetében még több volt 
az építőmunkás a városközpontban, mint az ügyes-bajos dolgait intéző járó-
kelő, azért gödör, építési törmelék, huppanó és bukkanó már alig-alig akadt. 
Kezd kialakulni a látvány – bólogattak észrevehető elégedettséggel, akiket 
megszólítottunk. Afelől érdeklődtünk, vajon a helyiek „belelátják-e” az utol-
só munkafázisban még erősen kócos környékbe a leendő főtér arculatát?

Mit gondol, milyen 
lesz a városközpont?

P oczaj Krisztián a család-
jával, kisgyerekekkel és 
babakocsival felvértezve 

igyekezett a dolga után, és kér-
désünkre úgy felelt: neki már 
most is tetszik, de a réginél egé-
szen biztosan szebb lesz.
 Miért, a régi annyira csúnya 
volt? – próbáltunk kötözködni, 
ám az ifjú apa erre azt válaszol-
ta, hogy a régi sem volt rossz, 
de most olyan sok a változás, 
hogy az mindenképpen javít 
a korábbi helyzeten. És nem 
csak a látványon, hiszen pél-
dául a parkolás is sokkal prak-
tikusabb lesz. Amit viszont hiá-
nyol, az egy játszótér, valahol itt 
a közelben. Mert abban biztos, 
hogy gyakran kijárnak majd ide 
sétálni kellemes nyári estéken, 
de jó lenne ezeket a családi kor-
zózásokat a gyerekek játszóté-
ri programjával is összekötni – 
osztotta meg velünk.

Ripp Gáborné arról beszélt, 
hogy ugyan túl sok elintézniva-

lója a központban nincsen, de 
ha mégis erre jár, elégedetten 
figyeli az átalakulást. Már szinte 
látja, milyen lesz, ha helyükre ke-
rülnek az utcabútorok – mert pi-
henőpadok, ugye, lesznek? – és 
a virágtartók a virágokkal, amik 
nélkül azért meglehetősen ko-
pár lenne ez a sok kővel borított 
terület – nézett körül. Megtud-
tuk tőle azt is, hogy nem ismeri a 
főtér berendezésének részlete-
it, nem emlékszik, hogy tájékoz-
tatót hallott vagy olvasott volna 
erről, éppen ezért érdeklődve 
várja a végeredményt. És reméli, 
hogy életkora ellenére még sok-
szor lesz alkalma itt sétálgatni.

 Két hölggyel álltunk meg be-
szélgetni ez után, akikről annyit 
tudtunk meg, hogy egyikük 44, 
másikuk 54 éves, s hogy mindig 
Üllőn éltek. Mégis, soha mást, 
mint toldozást-foldozást ezen 
a településen még nem láttak 

– jelentették ki, majd a város-
központot érintő kritikus meg-
állapításoknak olyan özönét 
zúdították ránk, hogy alig győz-
tünk jegyzetelni. Hogy csak né-
hányat idézzünk ezekből:
 „Mindenhol telt térkőre, 
csak itt nem, ebben a parko-
lóban?! Egyébként az is nevet-
séges, hogy új parkolót nyitot-
tak, ahol vagy ötven autó elfér, 
amikor se egy normális üzlet, 
se egy fagyizó nincs a közelben. 

De bezzeg a sarki Röltex forgal-
mát tönkretették az építkezés-
sel. És hol az a gyönyörű szobor, 
amit elvittek innen?! Azt kér-
jük vissza, nem azokat a röhe-
jes alakzatokat, amiket szobor 
címén most kitettek!” 
 Szóba került még a sarki hir-
detőoszlop, amit – hiába vettük 
védelmünkbe, miszerint ilyen 
régimódi utcabútor már csak 
itt-ott akad – szerintük azonnal 
el kell távolítani. 
 Nagyon élvezetesnek talál-
tuk ezt az utcai minifórumot, 
különösen ahhoz képest, hogy 
a fiatalabb korosztály – közü-
lük is főleg a hölgyek – általá-
ban meg sem állnak velünk be-
szélgetni. Mint akiket hidegen 
hagy, mi zajlik körülöttük. Ám 
ahhoz képest, hogy e két hölgy 
hangosan és bátran kiállt a vé-
leménye mellett, ebből a vehe-
menciából arra már nem futot-
ta, hogy a nevüket is elárulják, 
fotót meg végképp nem készít-
hettünk róluk. Kár…

Berta Zsolt épp az ellenkezőjé-
re volt példa, bár úgy valóban 
könnyű véleményt nyilváníta-
ni, ha az ember csak dicsérni 
szeretne. Ő úgy gondolta: tel-
jesen új külsőt kapott a város-
központ, már most látni, milyen 
szép lesz, és ennek igazán csak 
örülni lehet. 

Hasonlóképpen vélekedett Ma 
dar Mihály, aki szerint az ügyin-
tézésen is észre lehet majd ven-
ni, hogy megújult a városháza. 
Bízik benne, hogy gyorsabb és 
gondosabb lesz benne a mun-
ka. Egyébként pedig a látvány is 
nagyon tetszetős, ő elégedett 

– derült ki.

 Simonné Judit örömét azon-
ban beárnyékolja – tudtuk meg –, 
hogy nem lesz ebben a szép új 
épületben okmányiroda. Pedig 
szerinte az nagyon kellene, so-
kan örülnének neki.

 Éppen így gondolja Benkó 
Balázs is, akinek ugyancsak tet-
szik az újjáépített főtér látványa 
már így, a befejezés előtt is, de 
kénytelen arra gondolni – fo-
galmazta meg – hogy meny-
nyi mindenért kell a helyieknek, 
különösen a már nehezen moz-
duló nyugdíjasoknak, Monor-
ra vagy Pestre utazniuk. Így hát, 
bár szép a főtér, ha nem eléggé 
hasznos, szerinte akkor bizony 
hiába szép… 

Koblencz Zsuzsa  

Teljesen új külsőt ka-
pott a városközpont, 
már most látni, milyen 
szép lesz, és ennek iga-
zán csak örülni lehet.
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Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

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

Itt a nyár, a klímaváltozás 
pedig egyre nagyobb 
intenzitású viharokat 
generál!

Ébredt már arra, hogy viszi 
a szél a cserepeket a házról?

Akkor is köthet 
lakásbiztosítást, amikor 
már megtörtént a baj.

De nem lenne  
jobb előtte???

LaVitesse Speedfitness stúdió
Vecsés, Fő út 84.
Bejelentkezés: 06-70/432-70-68

Ha szeretnéd biztonságosan, 
gyorsan és hatékonyan formálni 
az alakodat, megőrizni egész-
ségedet, vitalitásodat gyere és 
próbáld ki az eredeti 
Miha Bodytec 
Speedfitness gépet, 
hogy érezd te is  
a különbséget!

Próbáld ki az igazit!Nyitás április 29-én!

 Jelentkezz be 
már most, ha a nyárra 

bombaformát szeretnél!
*Érdeklődj stúdiónkban!

VÉGRE VECSÉSEN IS!
Teszteld szakértelmünket, 

melyre GARANCIÁT* 
IS VállaluNk!

Próbaedzés 
féláron 

a hirdetés felmutatójának!

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület meg-
tartotta évi rendes közgyűlését.

Tűzoltók közgyűlése

A gyűlésen Pásztor Zoltán 
elnök értékelte a 2012. év 
kiemelkedő gazdálkodá-

sát, társadalmi munkáját, és a si-
keres rendezvényeket. A vezető 
összefoglalta az elmúlt év szer-
vezeti változásait, amit a meg-
változott jogszabályi és szakmai 

szabályozási környezet miatt kel-
lett véghezvinni. Kihangsúlyozta, 
hogy a tagok továbbra is díjazás 
nélkül, önkéntesen látják el fel-
adataikat. A támogatásokból, pá-
lyázatokból, illetve a gazdasági 
tevékenységből származó bevé-
teleket az egyesület a vállalt fel-

adatainak ellátásához szükséges 
eszközök fejlesztésére fordította.
 Füles Balázs az egyesület alel-
nöke az elmúlt esztendő szakmai 
munkáját összegezte, kiemel-
ve, hogy 99 esetben segítette a 
hivatásos tűzoltók munkáját az 
egyesület erő-eszköz állománya. 
Elmondta továbbá, hogy a szak-
tevékenységet végzők rendel-
keznek az előírt képesítésekkel, a 
tűzoltáshoz és műszaki mentés-
hez használt eszközök pedig be-
vizsgáltak. A vállalt feladatok el-
látásában nem volt fennakadás, 
az egyesület a jövőben is fő fel-
adatának tekinti az üllői lakosok 
és Üllő város védelmét.
 Gáncsosné M. Zsuzsanna, az 
ifjúsági tagozat vezetője ösz-
szefoglalta az egyesület fon-
tos szerepét a tűzoltó utánpót-
lás nevelésben, valamint az üllői 
önkéntes tűzoltók tűzvédelmi és 
környezettudatos felvilágosító 
munkájának eredményességét. 
Bemutatta az óvodás és isko-

lás ifjúsági tűzoltók foglalkozá-
sainak rendszerét, a kapcsolódó 
programokat, túrákat és a 2012. 
évi nyári tábort. Az újraszervező-
dött ifjúsági tűzoltó szolgálatnak 
az egyesület 25 öltöny formaru-
hát vásárolt, amit az ifjúsági tűz-
oltók rövid műsor keretében be-
mutattak. 
 A közgyűlésen 3 felnőtt és 
9 ifjúsági tűzoltó tette le ünne-
pélyes fogadalomtételét, majd 
Kiss Dezső 50, Erős József 25, Dá
nyi Róbert 20, Mátrai Krisztián 10 
eltelt önkéntes tűzoltó szolgála-
ti éve után járó szolgálati elisme-
rést vehette át.
 Az eddigi kitartó és lelkiisme-
retes munkájukért Gáncsos Lász
lót és Gáncsosné Maricsek Zsu
zsannát tüntette ki az egyesület 
az Üllő ÖTE-ért díjjal.
 A közgyűlésen jelen volt Kiss
né Szabó Katalin polgármester, 
Gere Imre tűzoltó őrnagy a Mo-
nori Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője, Vincze Zsolt 
tűzoltó főhadnagy, valamint Üllő 
város képviselői és az ifjúsági 
tűzoltók szülei.

Üllő ÖTE elnöksége

Pásztor Zoltán értékelte az elmúlt évetÙ



6 ÜllőiKözösség

Hirdetés

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
Folyamatosan induló tanfolyamok.

Nyilvántartási szám:13-0519-05

A bizottság célja a környe-
zetvédelmi tevékenység 
erősítése, a környezet-

tudatos cselekvés előtérbe he-
lyezése.
 A kora délelőtti találkozón 
örömmel tapasztaltuk, hogy az 
iskola részéről mintegy 40 alsó 
és felső tagozatos tanuló jelent 
meg, 2 tanár és a szülők kísére-
tében. A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat (RNÖ) is részt vett a 
rendezvényen, továbbá képvi-
seltette magát a Nagycsaládo-
sok Egyesülete, a polgárőrség, a 
nyugdíjasklub, a képviselők egy 
része és a hivatal dolgozói is.
 A reggeli eligazításon a Kiss
né Szabó Katalin polgármester 
köszöntőjét követően minden 

Április 20-ai szombatra városi nagytakarítást 
hirdetett az Üllő Városi Önkormányzat és a vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 

Tavaszi nagytakarítás 

csoport megkapta a területek be-
osztását, kiosztották a láthatósági 
mellényeket és a munkakesztyű-
ket, illetve a szemeteszsákokat.
 A területi beosztásban előnyt 
élveztek a főutak, a gyűjtőutak, 

szabadidőparkok, játszóterek ok-
tatási és nevelési intézmények 
körüli terek. 
 A munkálatok során mintegy 
30-40 zsák szemét keletkezett, 
amit a városgondnokság gépko-
csija gyűjtött össze.
 Azt tapasztaltuk, hogy a vá-
ros belső részeiben viszony-
lag kevesebb szemét található, 
ahogy haladtunk a város külső 
részei és a külterületek felé, úgy 
növekedett annak mennyisé-
ge. Megállapítható az is, hogy a 
sűrű növényzettel borított terü-
leteken – például házak előtti sö-
vény – és a kereskedelmi létesít-
mények előtt lényegesen több 
hulladék van, mint más területe-
ken. Ugyanakkor az is tény, hogy 
a tavalyi munkák során össze-
gyűlt szemét mennyiségéhez ké-
pest az idei gyűjtéskor kevesebb 
szemét volt a város belső terüle-
tein, köszönhetően a minden év-
ben gyarapodó szemetes edé-
nyek kihelyezésének.
 Az egész délelőtt jó hangu-
latban telt, az iskolás gyerekek 

– akik rendkívül élvezték az akciót 

Gyarmati Miklós és klubja aktív részese volt a szemétszedésnek

Ù

– és a felnőttek csoportokban jár-
ták a város utcáit, mindent meg-
téve annak érdekében, hogy a 
város környezete szebb legyen.
 Üllő vezetése köszönetét fe-
jezi ki Barna Tibornak, az iskola 
igazgatójának, a megjelent pe-
dagógusoknak, szülőknek, gye-
rekeknek, az RNŐ vezetőjének, 
Szo mora Zsoltnak, a polgárőr-
ségnek, a főszervező Szendrey 
Elek bizottsági tagnak és minden 
kedves résztvevőnek, továbbá 
köszöni Gyarmati Miklósnak és 
az általa vezetett természetjáró 
klubnak a munkát.
 A városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság az elmúlt 
évben 10 darab fémedénnyel 
növelte a település területén 
lévő szemetesek számát, az idén 
pedig további hulladékgyűjtők 
kihelyezését tervezi. A bizottság 
kéri a tisztelt lakókat, hogy a ki-
helyezett edényeket használják a 
szemét tárolására, a külterülete-
ket pedig közösen óvjuk meg az 
illegális – és sokszor szervezett – 
szemeteléstől. 

Kiss Tibor, VKB elnök

A bizottság kéri a 
tisztelt lakókat, hogy 
a kihelyezett edénye-
ket használják a sze-
mét tárolására, a kül-
területeket pedig 
közösen óvjuk meg 
az illegális szemete-
léstől. 

Iskolások kapnak útbaigazítást Kissné Szabó KatalintólÙ
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Lomtalanítás 2013

Húsvéti locsolkodás

Katasztrófavédelmi verseny

Üllő területén május 25-én, szombaton ke-
rül sor a rendszeres évi lomtalanításra. 
 Kérjük, hogy a lomhulladékot reggel 7 
óráig helyezzék ki az út szélére. Az elszál-
lítandó hulladékot úgy kell elhelyezni köz-
területen, hogy az a jármű- és gyalogosfor-
galmat ne akadályozza, a zöldterületet és a 
növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyével.
 Egy utcában csak egyszer mennek vé-
gig a begyűjtő járművek, tehát nem áll 
módunkban a később kihelyezett lomhul-
ladékot elszállítani.

Saubermacher Magyarország Kft.

A háztartásokban keletkező azon hulla-
dék, amely a rendszeresített gyűjtő edény-
zetben méretére, nagyságára tekintettel 
nem helyezhető el. Ilyenek például a ház-
tartási berendezési és felszerelési tárgyak, 
bútorok, háztartási jellegű szemét bekö-
tött nyakú zsákban, stb.
 Veszélyes hulladék (pl: hűtőszekrény, 
TV, gumiabroncs, vegyszerek illetve ezek 
szennyezett csomagolóanyagai, fáradt 
olaj stb.) és építési-bontási törmelék ki-
helyezése tilos!

Mi minősül lomnak?

Ù

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakosság részére a városi 
sportcsarnokban.
 A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a következő telefon-
számok valamelyikén:
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889.
 Ügyfélfogadás: dr. Szkalka Tamás: május 6., 
június 3., július 8., augusztus 5., szep tember 2.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása minden al-
kalommal 10 órától 12 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: április 30., május 28., jú-
nius 11., július 9., augusztus 27., szeptember 24.
 Dr. Szikora Gábor ügyvéd úr tanácsadása 
minden alkalommal 18. órától 20. óráig tart. 

nfo

Ügyvédi tanácsadás 

A Saubermacher-Magyarország Kft. Üllő 
területén a következő hónapokban május 
9-én és 23-án, illetve június 13-án és 27-én 
gyűjti be a zöldhulladékot.
 A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd 
hulladékot május 16-án és június 6-án a vá-
ros Ócsa felőli oldalán, május 30-án és jú-
nius 20-án pedig Üllő Gyömrő felőli részén 
gyűjti a Saubermacher Kft.

nfo 

Zöld- és szelektív- 
hulladékelszállítás 

Ismét Üllőn, a sportcsarnok és az általános 
iskola területén rendezték meg a területi 
katasztrófavédelmi versenyt. A környező 
településekről 18 csapat érkezett, általá-
nos- és középiskolások. Olyan fontos isme-
retek birtokában vannak ezek a tanulók, 
amelyeket a mindennapi életben is tudnak 
hasznosítani.
 A terepen elméleti és gyakorlati felada-
tok váltották egymást, melyeket fegyelme-
zetten teljesítettek.
 A rossz idő ellenére is egy jó hangulatú, 
sikeres versenyt zártunk.
 Köszönet érte a területi polgárvédel-
mi kirendeltség munkatársainak, a sport-
csarnok vezetőinek és az önkéntes segí-
tőknek.
 A sok munka eredménye nem maradt 
el, Üllő csapatai kitűnően helytálltak.
 I. helyezést ért el: az üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület ifjúsági csapata (Micsinai 
Balázs 8.b, Farkas Fanni 7.z, Kiss Melinda 
7.a, Nemes Zoltán 7.a.). Felkészítő: Mészáros 
Viktória.

 III. helyezést: Schaffer Tamás 8.a, Kalina 
Norbert 8.z, Neményi Gergő 8.z, Szalai Bence 
8.z; Felkészítő: Balázsné Varga Gizella.
 Köszönjük az önkormányzatok támoga-
tását! 

Idén különleges volt a húsvét az üllői ön-
kéntes tűzoltóknál. Mondhatni több hóna-
pos készülődés előzte meg, hogy idén egy 
évszázados népi hagyományt eleveníthes-
sünk fel: lóvontatású kocsifecskendővel 
a régi idők tűzoltói locsolták meg a meg-
újulásra váró és arra vállalkozó (vagy épp 
menekülő) lányokat, asszonyokat. Még az 
időjárás is mellénk állt, átadva e vizes mes-
terség művelőinek a jogot a fehérnépek el-
áztatására! 
 Bogár nevű lovunk tajtékot vetve szágul-
dott végig Üllő utcáin kocsifecskendőnkkel, 
5 bátor tűzoltólegénnyel és persze a ko-
csislegénnyel a fedélzetén. Tűzoltó kürtünk 

harsány hangjait mellőznünk kellett, mert 
szegény zeneszerszám pályinkamérgezést 
kapott. A dugattyús szivattyúnk erejével 
akár háztetőket is bonthattunk volna, de 
beértük a női sikolyokkal. Jól vizsgázott a 
felszerelés és jól vizsgázott a csapat, oltal-
mazó vízsugarunk meghozta a megtisztu-
lást minden arra vágyónak. 
 Köszönet mindenkinek, aki részt vett 
és hozzájárult az Üllői Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület kocsifecskendőjének a felújí-
tásában, és külön köszönjük állhatatos fá-
radozását Kajos László bajtársunknak, aki 
szervezte és irányította a felújítási munkát!

Üllői ÖTE

 Szurkolunk a megyei versenyen részt-
vevőknek. Reméljük a fiatalok lelkesedése, 
helytállása, segítőkészsége felnőtt korukra 
is megmarad.

nfo

Éles helyzetben is megállnák a helyüketÙ
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Otthon voltunk 
a Jászságban és Vajdaságban 

XV. Tavaszi  
Szakmai Találkozó

Április 19–20. között a Bóbita óvoda nevelőtestü-
letéből hárman vehettünk részt a Néphagyomány-
őrző Óvodapedagógusok XV. szakmai találkozóján.

Idén először vettünk részt a tavaszi találko-
zón. Míg az őszi néphagyományőrző találko-
zó minden évben Teréz-napkor, Szentendrén 
kerül megrendezésre, addig a tavaszi rendez-
vény minden évben más-más városban van. 

Atalálkozó idén több okból 
is rendkívüli lett. Két nap, 
két helyszín, két ország, 

valamint két szervező csapat 
kart karba öltve vállalta a házi-
gazdák sokrétű teendőit. Céljuk 
az volt, hogy minél többet meg-
mutassanak néphagyományőr-
ző és -éltető nevelőmunkájuk 
eredményeiből. Örülünk, hogy 
bepillantást nyerhettünk a kül-
honi magyar óvodai nevelés 
gyakorlatába, láthattuk a ki-
sebbségben élő magyar óvo-
dás és a szerb anyanyelvű óvo-
dás gyermekek együttes játékát.

A lehetőséget a TÁMOP 
pályázat fenntarthatósá-
gának keretein belül va-

lósítottuk meg. A találkozó szín-
helye kettős, határon innen és 
túl, melyet az elnevezés is tük-
röz: Határtalanul.  A programok 
során megtapasztalhattuk ho-
gyan épülnek be a nevelői mun-
kába a néphagyomány-éltető, 

-őrző attitűdök. 
 A Vajdaságban 20-án Kishe-
gyesen is otthon voltunk, cso-
daként élhettük meg, hogy az itt 
élő honfitársaink, hogyan ápol-
ják az őshaza hagyományait, mi-
lyen fontos a népi kultúránk él-
tetése, fenntartása, mit tesznek 
kissebségiként az értékek meg-
őrzéséért, Magyarságunk közös 
gyökereinek ápolásáért. 
 Csak csodálhattuk a közös-
ség összetartó erejét, amely át-

 Április 19-én, pénteken Jász-
szentlászlón gyűltünk össze, 
ahol egy Szent György-napi vá-
sáron vettünk részt, és az ehhez 
tartozó állatkihajtó játékokat lát-
hattunk a helyi gyermekek elő-

adásában. Majd dr. H. Tóth István 
„Korunk kihívása – Népművésze-
ti hagyományok átadása az óvo-
dákban” című előadását hallgat-
tuk meg.
 A finom ebéd elfogyasztá-
sa után indultunk Kishegyesre, 
ahol a helyi óvodában két kiál-
lítás is várt ránk: a Gyermekko-
runk játékai – régi játékok – és 
a Kishegyes gyermekszemmel 
gyermekrajz-kiállítás.
 A helyi óvodák megtekinté-
se után a művelődési központ-
ban megrendezett Meseország 
tárulj ki! makettkiállítást láthat-
tuk. A maketteket a vajdasági 
óvodák óvodapedagógusai ké-
szítették. 
 A városhoz közeli Kátai-ta-
nyán voltunk elszállásolva. A 
szállásunk elfoglalása és a va-
csora elfogyasztása után esté-
re egy kis táncházi mulatsággal 

kedveskedtek nekünk a helyiek 
a művelődési központnál.
 A másnap délelőttöt is itt a 
művelődési központban töltöt-
tük, ahol az egyik főszervező, dr. 
Szőke Anna (a Vajdasági Magyar 
Óvodapedagógusok Egyesüle-
tének elnöke) tartott előadást 
a vajdasági kisebbségi óvodák 
helyzetéről és a magyar nép-
hagyományok éltetéséről. Vé-
gezetül nyolc vajdasági óvoda 
gyermekcsoportjainak bemu-
tatkozó játékfűzését csodálhat-
tuk meg; Ada, Csóka, Magyar-
kanizsa, Zenta, Szenttamás, 
Óbecse, Újvidék és Kishegyes.
 Hazaindulás előtt még az 
1848-as emlékműnél elhelyez-
tük koszorúinkat. Az emlékmű 
azért híres, mert itt Kishegye-
sen zajlott az utolsó győztes 
csata a ’48-as forradalom és 
szabadságharc idején.
 Köszönjük, hogy e találkozó 
részvevői lehettünk és számos 
új népművészeti értéket ismer-
hettünk meg, amit beszőhe-
tünk gyermekeink mindennap-
jába.

Lukács Nóra és Janzsó Eszter,  
óvodapedagógusok

Céljuk az volt, hogy 
minél többet megmu-
tassanak néphagyo-
mányőrző és -élte-
tő nevelőmunkájuk 
eredményeiből.

hatotta a gyermekek bemutat-
kozó játékfűzéseit. Köszönettel 
tartozunk az áldozatos munká-
jukért, a vendéglátás kifogásta-
lanságáért. 
 Fiatal kolléganőink is újra 
megtapasztalhatták, hogy a 
néphagyomány ápolása, át-
adása komoly, felelősségteljes 
munkát, néprajzi ismeretet kí-
ván.  
 A szívünket, lelkünket me-
lengető programokról szakmai 

„tarisznyánkat” megtöltve tér-
hettünk haza. Reméljük, hogy 
a továbbiakban is részt tudunk 
venni hasonló rendezvényeken. 
E témában ugyanis – bár nép-
szerű és újra megtalált – nagyon 
kevés lehetőség adódik ismere-
teinket tovább bővíteni. Ez alka-
lommal azonban sikerült.

 Dr. Véghné M. Ildikó, óvodapedagógus
Lukács Nóra, Janzsó Eszter és Véghné M. IldikóÙ
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Személyes élményemet sze-
retném megosztani az ol-
vasókkal.

 Azt eddig is tapasztaltuk kol-
léganőmmel, hogy a mostani 
csoportunk nagyon fejlett, azaz 
rengeteg olyan dolgot meg le-
het valósítani a gyermekekkel, 
ami esetleg túlmutat az életkori 
sajátosságokon. 
 Egy ideje már kacérkodtam 
a gondolattal, (váltó műszak-
ban dolgozunk, minden má-
sodik hétre tervezek fejlesztési 
témákat) hogy behozom a cso-
portba a világűr, naprendszer, 
űrhajózás témát, aztán mindun-
talan elvetettem, mást találtam 
ki, mert kissé elvontnak gondol-
tam a 6-7 évesek számára. Egy-
szer csak megláttam egy gye-
rekrajzot, melyen színes körök 
voltak elhelyezve. Kérdeztem 
Barnust: mi ez? Ez a naprend-
szer – felelte a kicsi. Akkor már 
tudtam, hogy megpróbálom. 
 Persze annak idején, amikor 
a környezetismeret módszer-
tant megtanultuk, szó sem volt 
naprendszerről. Növények, álla-
tok, évszakok, közlekedés, csa-
lád és hasonló témákat aján-
lottak óvodásoknak. Csakhogy 
azóta a világ már szinte gyöke-
restől felfordult, megindult az 
őrült információáramlás. Bom-
bázzák a kereső képes rétege-
ket videojátékokkal, minden-
féle rajz- és egyéb filmekkel, a 
háztartásokban száz csator-
na fogható a tévén és hát ott 
az internet, melyet már a gye-
rekek is használnak. Jó pár éve 
az óvodás korosztályt is elérte 
a „technikai bumm”, aminek kö-
vetkeztében információáradat 
zúdul rájuk. A technika a vérük-
ben van. Az óvodákban is egy-
re gyakrabban találkozunk ez-
zel a témával. Többek között a 
Gyöngyvirág Óvodában láttam 
a naprendszer kasírozott mo-
delljét a Föld napján, és az Óvo-

dai Nevelésben is láttam hason-
ló projektet. 
 Végül is döntöttem, meg-
terveztem a hetet, felépítve a 
környezetismereti és ábrázo-
lás foglalkozásokat. Engem ért 
a legnagyobb meglepetés, a 
gyerekek természetesen fo-
gadták a témát, sőt többen ko-
moly ismereteket is hoztak. 

 Üllőről indultunk az űrhajó-
val, láttuk Magyarországot, az-
tán a Földet a magasból. Meg-
beszéltük miért kék, milyen 
földrészek vannak, milyen a szí-
nük és miért. Eljutottunk a nap-
rendszerbe. Megjelenítettük a 
Napot, majd a körülötte kerin-
gő bolygókat. Egy-egy gyerek 
megszemélyesített egy-egy égi-
testet és eljátszottuk a mozgá-
sukat, ahogy keringenek a kör-
pályán. Játszi könnyedséggel 
tanulták meg a bolygók neveit, 
azóta is fújják. Megnéztük me-
lyik kering legközelebb a Nap-
hoz, ezért itt van a legmelegebb 

és melyik a legtávolabbi, ezért 
ez a leghidegebb. Számláltunk, 
sorba rendeztünk, arányokat ál-
lapítottunk meg, legkisebb, leg-
nagyobb stb. 
 A bolygók tulajdonságait is 
megnéztük, izzó gázgömb, szi-
lárd, gyűrűs bolygó, vörös boly-
gó. Elkészítettük a naprendszer 
makettjét szivacslabdából. Egy 
közismert űrhajós filmből néz-
tünk meg jeleneteket a fel és le-
szállásról illetve az űrbeli életről, 
űrsétáról. Röpködtek a szókincs-
bővítés elemei: szkafander, oxi-
géntartály, gyorsulás, súrlódás, 
gra vitáció, űrállomás, holdkomp, 
dokkolás, aszteroida, fekete lyuk, 
légkör, meteor. Ezek nagy része 
már nem volt ismeretlen szá-
mukra. 
 Egy alkalommal minden 
gyerek megfestette a lakóhe-
lyünket, a Földet az űrből néz-
ve: nagy kék bolygót, benne 
a földrészekkel. Másik napon 
mindenki elkészítette a maga 
űrhajóját és űrhajósát, ami-
ből egy összképet alakítottunk 
ki: a Mi naprendszerünket. El-
mondhatom fantasztikusan si-
került. 
 Harmadnap, pedig válasz-
tottak egy kedvenc bolygót és 
azt mozaikozással ábrázolták. 
A téma egész héten át foglal-
koztatta őket. Szerepjátékuk-
ba is bevették, továbbá szabad-
idős rajztevékenységnél sorban 

Naiv, aki azt hiszi, hogy 
a gyermekeket nem ér-
deklik a nagy dolgok.

Naprendszer  
a Napraforgó Óvodában 

gyártották a mini naprendsze-
reket. Még otthon is készültek 
ilyenek, amit aztán behoztak 
megmutatni. Kingus mond-
ta: ez nem is óvoda, ez plane-
tárium. Elgondolkodtam ezek 
után, talán az óvodai környezet-
ismeretet érdemes lenne újra-
értékelni. A határ a csillagos ég 

– mondhatnánk viccesen. Sze-
rintem bátran be lehet hozni az 
óvodába olyan témákat, amiről 
azt gondoltuk ez a korosztály 
úgy sem érti még (környezet-
védelem, szelektív hulladék, tá-
gabb világunk témái, hagyomá-
nyok, történelmi elemek stb.). 
Azonban csak akkor lehet ezt 
megvalósítani, ha kellőképpen 
megalapozottak az ismeretek, 
azaz megjártuk az első lépcső-
fokokat is. A pincéből indulva 
bátran fel lehet jutni a hegyte-
tőre. Sajnos egy óvodapedagó-
gusnak erre mindösszesen há-
rom éve van. Mostanra elértük, 
hogy ezzel a nagycsoporttal 
már szinte bármit meg lehet va-
lósítani. 
 Már csak két hónap érdemi 
időszak van hátra, aztán az év-
nyitón átadjuk őket a tanító né-
niknek. 
 Szeptembertől pedig ismét 
várnak az óvodában a három-
éves „beszokós” gyerekek, új-
ból letesszük az alapokat. Kez-
dődik a körforgás előröl. 

Akai Gabriella, Napraforgó Tagóvoda

 Egy-egy gyerek meg-
személyesített egy-
egy égitestet és 
eljátszottuk a mozgá-
sukat, ahogy keringe-
nek a körpályán.

M
űh

ely
fo

tó
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Felemelő pillanatok
Merczel Erzsébet ver-
seivel ünnepeltük idén 
a költészet napját.

A 2013/14-es tanévre beirat-
kozásra várjuk régi és új nö-
vendékeinket május 13. és 17. 
között, 13.00–18.00 óráig a ze-
neiskolába.
 A jelentkezés jelentkezési 
lap kitöltésével történik. (Térí-

tési díj fizetésére csak szeptem-
berben kerül sor.)
 Kérjük a régi növendékeinket, 
hogy ők is feltétlenül jelenjenek 
meg a beiratkozás hetében, jelez-
zék továbbtanulási szándékukat!

Harmónia Zeneikola

Beiratkozás  
a Harmónia  
Zeneiskolába

Apáczai-díj az  
áldozatos munkáért

A költészet napja az iro-
dalomkedvelő emberek 
számára fontos dátum. 

Az Üllői Közösségi Házban eb-
ből az alkalomból Vámos Évá
nak köszönhetően minden év-
ben színvonalas és különleges 
műsorral ünnepelhetjük ezt 
a jeles napot. Általában egy-
egy színész a meghívott ven-
dég, aki saját ízlése szerint vá-
logat az irodalom nagyjainak 
műveiből. Fellépett már ez al-

kalomból a színpadon: Járvás 
Kata, Szirtes Edina, Földes József 
(HOBO) és sokan mások.
 Az idén egy régóta dédelge-
tett ötletet sikerült megvalósítani 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub, 
a Szín-Játszó-Tér, a Zrínyi Ilona 
Nyugdíjas Kórus, a Harmónia Ze-
neiskola és sokak összefogásával. 
 Úgy gondoltuk, ha már élt Ül-
lőn egy igazi költő – Merczel Er
zsébet –, akkor mért ne ünne-
pelhetnénk idén a költészetet 
az ő verseivel és rá emlékezve? 
Hiszen sokan vagyunk, akik-
nek fontos volt ő. Személyisége 
nem csak az emberek lelkében 
hagyott nyomot, de Üllő város 

kulturális életében is. Szinte ké-
rés nélkül jöttek a jelentkezők, 
akik szívesen mondták el verse-
it, konferálás helyett pedig sze-

mélyes emlékeiket tették hoz-
zá a szavalatokhoz. Ez a délután 
nagyon bensőséges hangulatú 
volt. Szem nem maradt szárazon 

édesanyjához, fiához, férjéhez, 
unokájához írt versei hallatán. 
Később jókat derültünk sajátos 
társadalom-kritikáján, amihez az 
üllői emberek és saját élete, ta-
pasztalatai adták az alapot.
 Azt hiszem, akik jelen vol-
tunk mindannyian egyetértünk 
abban, hogy ez a délután fel-
emelő volt, a szó minden értel-
mében. Ünnepeltük a költészet 
napját, megemlékeztünk egy 
üllői művészről és az emberről, 
aki velünk élt és értünk is.
 Az együtt-emlékezés csodá-
latos érzését élhettük át közö-
sen, azzal a tudattal, hogy akire 
sokat gondolunk egy vers, egy 
virág vagy egy kulturális prog-
ram kapcsán az szívünkben 
örökké élni fog.

nfo

Akik jelen voltunk 
mindannyian egyetér-
tünk abban, hogy ez a 
délután felemelő volt, a 
szó minden értelmében.

Öt év után ismét büszkén érte-
síthetjük Üllő város lakosságát, 
hogy iskolánk egyik nyugalma-
zott pedagógusa és vezetője, 
Pes ti Imréné – aki Géniusz dí-
jat nyert – után, ezúttal igazga-
tónk, Barna Tibor Gábor Ma-
gyarország egyik meghatározó 
tankönyvkiadója, az Apáczai 
Alapítvány „Zenit 41” Apáczai 
Diploma Díját nyerte el kiemel-
kedő szorgalmával, kitartásával, 
valamint hatékony tehetség-
gondozásával. 
 Munkájával hozzájárul a tanu-
lók nemzeti identitásának meg-
tartásához, elkerüli az értéktelen, 
felszínes, tartalmatlan dolgokat. 

Kapcsolatot tart a hazai és hatá-
ron túli magyar iskolák nevelői-
vel, tanulói közösségével (épp a 
közelmúltban tértek haza 7. osz-
tályos tanulóink Kárpátaljáról), és 
cselekvően részt vesz édes anya-
nyelvünk ápolásában. 
 Oktatási és nevelési gyakorla-
tában a gyermekek érdekeit tart-
ja elsődlegesnek, szaktárgyait a 
legcélravezetőbb módszerekkel 
tanítja tanulóinak.
 Gratulálunk az előkelő elis-
meréshez, további erőt, egész-
séget és sok sikert kívánunk 
munkájához.

Istvánfi Zoltán Endre, Árpád Fejedelem  
Ált. Isk. igazgató-helyettes

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete március 28-án 
tartotta soron következő ülését.
 A képviselők módosították 
a Humán Szolgáltató Központ 
alapító okiratát és szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Szintén 
módosították az önkormány-
zat és aRoma Nemzetiségi Ön-
kormányzat között megkötött 
együttműködési megállapodást, 
valamint az Üllő vagyonával kap-
csolatos rendelkezési jogról il-
letve a szervezeti működési sza-
bályzatról szóló rendeletet.

 A képviselő-testület megal-
kotta a 2013. évi igazgatási szü-
net elrendelésére vonatkozó 
rendeletet.
 A testületi ülésen elfogad-
ták az Üllői Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete Támogató Szol-

gálata 2012. évi működéséről 
szóló beszámolóját. 
 Kihirdették a település köz-
pontban létesülő étterem bér-
beadására vonatkozó pályázat 
nyertesét: a majdani vendéglá-
tóegységet a TS Gastro Kft. üze-
meltetheti.
 A testület megszüntette az 
önkormányzat és az Üllői Város-
üzemeltető és Környezetvédel-
mi Kft. között létrejött, a ravata-
lozó üzemeltetésére vonatkozó 
szerződést, tekintettel arra, hogy 
április 1-jétől e feladatokat az 
Agitem 95 Kft. látja el.
 A képviselők döntése alap-
ján a „Szemünk Fénye” Nagy-
családosok Egyesülete bejegy-
zett székhelye a Gyömrői út 60. 
szám alatti helyiség.
 Döntés született továbbá a 
városi közvilágítás bővítéséről 
és kiépítéséről: a Gazdák erde-
je utcában és Szőlőskert köz-
ben 5 darab lámpát szerelnek 
fel meglévő oszlopokra, illet-
ve a Pávay Vajna és Wesselényi 
utca közötti „Cigri” területen 2 
darab oszlop és 2 db lámpatest 
kerül kiépítésre. 
 A képviselők meghatározták 
a  második negyedéves munka-
tervet és a testületi ülésnapok 
időpontját.

Almási Adrienn, ügyintéző

Kihirdették a telepü-
lés központban léte-
sülő étterem bérbe-
adására vonatkozó 
pályázat nyertesét: a 
majdani vendéglátó-
egységet a TS Gastro 
Kft. üzemeltetheti.
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Tartalomból

Mecénás
ÜLLŐI MECÉNÁS

M Ű VÉ SZE TI KLUB
2005.

Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

26. szám / 2013. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Május első vasárnapján az édesanyákra, nagy-
mamákra gondolunk . Ez az érzelmekkel teli 
ünnep összekapcsolódik az ajándékozással, a 
szeretet és a megbecsülés kinyilvánításával .

Anyák napjára

Anyácskámnak
Álmodtam egy képet. Egy aranyló Napot,
szívbölcsőben ringó, ártatlan holnapot.
Megfogom most kezed, és elviszlek oda,
ahová nélküled nem léphetnék soha.

Nekem Te vagy a nap, a fény és a meleg
fénybölcsőt ringatóan, maga a szeretet.
Mely időtlen ölel múltat, jövőt, jelent,
s azzal, hogy vagy nekem, mindenem  
van nekem.

Mint egy szép ígéret csupán annyit érek,
nincsen mit adhatnék, nincsen, amit kérjek.
Csak álmaim vannak, és ha elfogadod,
velük köszönti most sugara a Napot.

Nagymamámnak
Felvettem legszebbik ünneplő ruhámat,
megfésültem selymes, kócos fürtjeimet,
reggel kiskertedből, amikor nem láttad,
néhány szál virágot szakítottam Néked.

Néhány szál tulipánt, fehér gyöngyvirágot,
közéjük rejtettem gyermeki szívemet,
hogy ma Anyák Napján tündér mosolyommal,
s szerető szívemmel átnyújtsam Neked.

Körmendi Gitta

 A Mecénás Művészeti Klub tagja, Körmen-
di Gitta gyönyörű versével köszönti az édes-
anyákat és a nagymamákat .

– kékedy –
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visszatekintő

Virágosítás 
Városunkban!

Üllői meghívottakVI. rajzpályázat ÜllőnSzomszédolás

Malomkő üzletház

Március 11-én az Örkényi Szabadidő Köz-
pont és az Alföldi Szabad Szalon tavaszi tár-
latát Kulcsár István, örkényi alpolgármester 
nyitotta meg . 
 Bemutatta az alkotókat, akik között a Me-
cénás Művészeti Klub tagjai is nagy számban 
szerepeltek . 
 N. Dudás Zsuzsanna foltvarró, Gál Józsefné 
kézműves, Zsíros Sándorné gobelin, Robitsek 
Ibolya festő . Az ünnepélyes megnyitót szép 
műsor követte, majd minden kiállítónak em-
léklappal kedveskedtek a szervezők . Ismét 
öregbítettük Üllő hírnevét .

– robitsek –

A Malomkő üzletház február közepétől megtelt 
élettel . A posta mellett elhelyezkedő, tavaly ősz-
szel átadott szolgáltatóházban három vállalko-
zás termékei színesítik Üllő lakosságának elfog-
lalt mindennapjait .
 A postához legközelebb eső helyiség – a ko-
rábban a helyszínen álló faházban működő – 
papír-, írószer- és ajándékboltnak ad otthont .
 A kötelező iskolai alapfelszerelésen túl ren-
geteg érdekes, színesebbnél színesebb játék, 
ajándék, meglepetésekkel teli golyóautomata 
és többféle édesség is megtalálható a tanuló-
kon és szüleiken kívül a legifjabb korosztály 
számára is .
 Az épület másik végén helyezkedik el Gom-
bóc Artúr kuckója . Hamburgerrel, hot dog-
gal, készen hozott cukrászsüteményeivel, friss, 
helyben sütött pékáruival, csokoládéarzenáljá-
val és olasz fagylaltkülönlegességeivel teli kuc-
kóba az iskolából kiözönlő gyerekseregen kívül, 
az értük jövő nagyszülők, a munkából hazafelé 
tartó szülők, felnőttek is betérhetnek egy frissí-
tő üdítőre, aromás kávéra .

A Mecénás Művészeti Klub hatodik alkalom-
mal írt ki gyermekrajz-pályázatot az üllői 
óvodás és iskolás gyermekek számára . A kiírt 
pályázat címe: Példaképem .
 E pályázat egy felmérés is egyben, mely-
nek célja, hogy rávilágítson az óvodás- és 
iskolás korú gyermekek körében a kialakult 
értékrendre és a felnőttek iránti tiszteletre . A 
beérkezett, majd lezsűrizett alkotások ered-
ményhirdetése május 9-én lesz az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában . Ebből az alkalom-
ból az iskolában rendezett kiállítás keretében 
mutatjuk be a beérkezett pályaműveket .

– NKI –

Az idén ismét megrendezésre került a Szomszé-
dolás című képzőművészeti kiállítássorozat, 
ami rendhagyóvá vált a művészetet kedvelők 
és a kiállító amatőr művészek nagy örömére . 
Mint midig, Felsőpakony nyitja meg elsőként 
e kiállítássorozatot, majd Gyál következik, 
ezt követi Vecsés . Sajnos Üllő, mint helyszín, 
technikai okok miatt kimaradt, de alkotások-
kal jelen volt . 
 Végül, de nem utolsó sorban Dunaharaszti is 
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba . Remél-
jük még sok alkalommal lehetünk részesei a jö-
vőben is e hagyománnyá vált szép szokásnak .

– kékedy –

Mint minden évben úgy az idén is, Üllő köz-
pontja virágba borult . Évről évre egyre szer-
vezettebben történnek a „kertészeti” tevé-
kenységek . A polgármesteri hivatal több száz 
különböző palántát biztosít erre az alkalomra . 
Civil szervezetek és magánszemélyek is hoz-
zájárulnak, ki saját, ki megvásárolt palántá-
jával e hagyományteremtő és -őrző, szépítő 
programhoz . Mindig örömmel vállaljuk eze-
ket a felkéréseket, mert nem mindegy, hogy 
milyen környezeti és közegben éljük  le  a nap-
jainkat .

– kékedy –

 A középső helyiségben a Három Kívánság 
fantázianevű kreatív hobbi- és ajándékbolt ta-
lált magának ideális és könnyen megközelíthe-
tő helyet .
 Az árukínálat február közepe óta rohamos 
tempóban bővül, köszönhetően az üllői lakosok 
igényes szabadidős tevékenységének és azok-
nak az ötleteknek, melyeket a városban műkö-
dő Mecénás Művészeti Klub kimagaslóan aktív, 
kivételes tehetséggel megáldott tagjaitól kap fo-
lyamatosan a bolt tulajdonosa .

   Mindenki megtalál-
ja a kedvenc időtölté-
séhez nélkülözhetet-
len alapanyagot, akár 
festésről vagy hímzés-
ről van szó . Lehet kez-
dő vagy haladó, legyen 
szó a legegyszerűbb 
gyöngyfűzés techni-
káról vagy esetleg a 
csomós gyöngyművé-
szetről, és az agyago-
zásról, minden kedves 
érdeklődő megtalálja 
az ízlésének megfele-

lő kelléket, ha egyszerűen, de igényesen kívánja 
környezetét szépíteni, házát díszíteni .
 Ünnepi alkalmakhoz illő képeslapot, apróbb 
ajándéktárgyat és az ezekhez szükséges mi-
nőségi csomagolóanyagot is megleli a vásárló 
nagyközönség .
 A bolt nagy figyelmet, sok energiát és időt 
fordít az egyéni igények kielégítésére is . Minden 
kívánságnak utánajár és záros határidőn belül 
igyekszik teljesíteni azokat .

Vizi Kata
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versek

Kedves versszerető olvasó!

A legszebb csokor
Tudom , ez a rajz is varázsosan szép lesz.
Édesanyácskádnak rajzolhatsz most képet.
Kössél virágokból egy hatalmas csokrot,
Keress szivárványszínt, selymes szalagokhoz.

Rajzold le a világ legszebbik rózsáját,
fehér violáját, tündér- tulipánját,
vagy rajzolj egy olyan gyönyörű virágot,
amilyet a világ eddig sose látott.

Lehet bársonyszirma fehér, tiri-tarka,
ülhet csöppnyi bogár, vagy pillangó rajta.
Mindegy, hogy a kelyhe, aprócska, vagy nagyobb,
mind megtöltik tiszta, mézédes illatok.

Majd a sok kisvirág összedugja fejét,
kíváncsian nézi, vajon rajzolsz –e még?
Tetszenek maguknak, tetszenek egymásnak,
boldogok, vidámak, hisz csokorrá váltak.

Kösd hát száraikat szép gyengéden össze,
tekerd ragyogó szép szalagokkal körbe,
most már átadhatják azt az üzenetet:
rajzoltál egy csokor tiszta szeretetet.

Körmendi Gitta

Kékség
Kéklő fénytükrödben ismertem magamra,
látva milyen a kék öröme, haragja.
Milyen, mikor fényes könny borít rá fátylat,
hogy adja át fényét gyémánt az opálnak.
Magam festettem rá huncut kobaltkéket,
ártatlan szerelmet, búzavirágkéket.
Megható ibolyát, nefelejcskék eget,
vízkéktől, mélykékig érő tengereket.
Féltékeny acélkék, tűhegyes villanás,
ultramarin csókot, türkizkék csillanást.
Nyugtató, tinta kék, éjszakai álom,
bársony-kéken fénylő álompille táncot.
Égszínkék ünnepet, csillagragyogással,
kökény kék vallomást, igéző varázzsal.
Láttam világító és sejtelmes kéked,
láttam milyen a kék, ha kéktől is kékebb.
Játszhatok szemedben minden árnyalatban,
csodaszép kékedet, itt őrzöm magamban.

Körmendi Gitta

Anyák  
napjára
Hiányod nehezen viselem,
Más világ nélküled az életem.
Lelkemben burjánzó fájdalom,
Nyugodni nem enged, fáj nagyon.
Mióta elmentél szenvedek,
Megnyugvást semerre nem lelek.
Elsodor magával a szürke ár,
Felhők közt elbújt a napsugár.
Tükörben nézem az arcomat,
S látom, hogy rám hagytad az arcodat.
Őszinte tekintet, arcélek,
Igazságszerető széplélek.
Köszönöm, de nekem nem elég,
Legalább álmomban légy vendég.
Ölelném megfáradt testedet,
S csókolnám remegő kezedet.

Kékedy Ibolya

Ez  vagyok…
Soha nem hullott ölembe semmi,
Létért, észért, meg kellett küzdeni.
Egyik jó volt hozzám, a másik rossz,
Előfordult: egyenesen gonosz.
Nekik kellet köszönnöm, aki vagyok,
Ha rúgtak rajtam, ugrottam nagyot.
Hogy megmutassam: vagyok valaki,
De középszerűből nem tűntem ki.
Rossz időben voltak életlékek,
Igaz hang miatt kötöttek féket.
Ha kicsit szaladt a szekér velem,
A rosszat, a sértést elfeledtem.
Csak a szív mélyén maradtak tüskék,
Kicsi sündisznó: Vannak még tüskék.
Egyik jó volt hozzám, a másik meg rossz.
Előfordult egyenesen gonosz.
Általuk létezik, aki vagyok,
Nekik hajlok, ha értéket hagyok.

Kékedy Ibolya

Csak nekem élsz
Enyém már két selymes karod,
mely széttárul – átkarol, ölel –
enyém a szíved, e drága öröm-gyöngy,
mely ha keblem ver, a meny van hozzám közel.

Két szép szemednek gyöngyei enyémek,
csak rám tekintenek, szeretőn biztatón,
enyém a lelked – ez a fehér angyal –
mely úgy úszkál életembe, mint a csónak a tiszta tón

Enyém már mindened – mit kimondasz – a szó!
enyém gondolatod, mely mindig biztatóbb.
Enyém vagy! Ezt zengi minden – ami élet
és mégis mikor mondhatlak egészen enyémnek?

Közös már mindenünk. Egy már a hű lélek.
Te én bennem élsz, én meg Benned élek.
De mégis kérdezem: szavaim szerények:
mikor mondhatlak már egészen enyémnek?

Üllő, 1940. április 29. ifj. Varga Sándor

Nem sokat tudok Varga Sándor Lászlóról, a Szí-
vet nem cserélek címmel kiadott életmű írójá-
ról . Annyit igen, hogy üllői lakos volt . Ha mégis 
rosszak lennének az információim, úgy elnézést 
kérek önöktől!
 Ez a verses életműkiadás 1999-ben jelent meg, 
az író életpályájáról 149 vers található benne 
1937–1999-ig . 
 A verseskötetet mecénás társam, Viczkó Fe-
renc kapta az író unokanagybátyjától 2000 janu-
árjában . 
 Gyönyörű gondolatok, csengő rímek, meleg 
érzelmek kísérik végig e verses kiadást . Kedves 
olvasó, 1-2 szép verssel szeretném megörvendez-
tetni Önöket, fogadják szeretettel .

Sárguló 
búzatáblák
Ring lágyan a nagy rengeteg,
aztán zúg, mint a fergeteg, 
hullámzik a sárga tenger,
széllel dacolni már nem mer,
magasra fölcsap bősz árja,
haragja az eget játja, 
aztán meg a mélybe kutat,
két hegy közé völgyet iktat.  

Ilyen most a búza-tenger,
mit dühös szél korbácsa ver,
őszbe hajlik már bús feje,
szeme könnyekkel van tele,
érzi, hogy már itt az idő,
az aratás lassan el jő,
a lába még szép és zöld,
lassan érleli a jó föld.

Mond valamit… áldás szava,
dús kalászát lekonyítja,
belenyugszik már sorsába,
éles kasza nyomán vérzik vékony lába.
Aztán rozsdás sarló öleli derekát,
pirospozsgás arcú kislány fonja köré karját,
egymás tetejére rakja, majd kévébe köti,
aztán felteszi vállára, keresztekbe teszi,
majd még néhány nap – ha múlik –  
magja cséplésnél kihullik.

Vecsés-Kőbánya,  
1939. június 17.

ifj. Varga Sándor
- kékedy-
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bemutatkozó

Maga az elevenség
Simorka Sándor az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagja maga 
az elevenség, mozgékonyság. Olyan, aki szinte soha nem 
nyugszik meg, akinek agya és keze mindig valamin „jár”. 

Simorka Sándor

Díjak: 
1988 . Szent István-pályázat Lektorátus díja .
1989 . Romlás Virágai-pályázat Képző- 
 művészeti díja .
1992 . Nagy Lajos-pályázat Képzőművészeti  
 díj .
1994 . Hódmezővásárhely – Őszi Tárlat  
 Képzőművészek Szövetségi díj .

Köztéri alkotások:
1989 . Prügy – II . Világháborús emlékmű .
1989 . Csanádi utcai iskola portré .
1990 . Levelek – II . Világháborús emlékmű .
1991 . Bekecs – Turulmadár .
1992 . XVII . Kerületi OTP Díszkert .
1995 . Szerencs – Szolgáltatóház Görögös  
 domborművek .
1995 . Szerencs – Műkő oroszlánok .
2000 . Bénye – Szent István .
2001 . Gomba – Szent István .
2002 . Hármas falu (Erdély) – Szent Imre .
2002 .   XVIII . kerület – Deák Ferenc .

Simorka Sándor szobrász 

Ez a valami pedig mindig egyfajta szo-
bor, plasztika vagy képzőművészeti al-
kotó tevékenység . Simorka Sándor 1961 
októberében született a Szabolcs-Szat-

már megyei Kemecsén . 
 1976-ban felvételt nyert a szegedi Tömör-
kény István Művészeti Szakközépiskola szob-
rász szakára . Tóth Sándor, Fritz Mihály, Kal-
már Márton és Magos Gyula a klasszikus 
művészet szeretetére és megismerésére oktat-
ták . A Képzőművészeti Főiskolán Kő Pál osz-
tályában diplomázott 1988-ban, majd 1981-től 
1991-ig művészképzőt végzett ugyanitt . Jelen-
leg Káván él és  dolgozik családjával .
 Mindenhez kötődik, ami számára alapve-
tően fontos . Például olyan emberi érzések – és 
ezek megjelenítése – mint a szeretet, amely a 
szobrain is érezhető . Sosem tagadta, hogy az 
érzelem jelenléte, kifejeződése számára min-
dig meghatározó .
 Simorka Sándor személyes, romantikus 
alapállását tán az is kifejezi és jelzi, hogy erő-
sen vonzódik a nagy emberi kérdésekhez, mű-
vekhez (például Dante feldolgozásai) . A bib-
likus témák (például az Angyali üdvözletet 
feldolgozó domborműve, a Zsuzsanna és a Vé-
nek téma feldolgozása, Salome variációi, Szent 
György plasztikája) és a magyar történelem el-
múlt kétezer éve is intenzíven foglalkoztatja őt .
 Igen érzékenyen mintáz szobrokat és kis-
plasztikát, azt is állíthatjuk – az ilyen elem-
zésekben ritkán használt kifejezéssel –, hogy 

villódzóan elevenen, szinte barokkos gazdag-
sággal készíti alkotásait . Ugyanakkor rendkí-
vül finomak és mívesek érmei, ahol nagy em-
pátiakészséggel éli bele magát a gondosan és 
nagyon tudatosan megválasztott személy-
be, gondolatba, témába . Érmeinek formálása, 
építettsége is egyéni organikus formára épít 

rendkívül míves ábrázolatokat . Szépen old-
ja meg a dombormű problémáját is, mely ma-
napság nem igazán divatos a szobrászok (és 
sajnos a megbízók) körében, s az egyes plasz-
tikai műfajokat is ízléssel tudja egyesíteni .
 Ugyancsak jellemző egyéniségére, hogy a 
kő és fa faragása, terrakotta alkalmazása mel-
lett olyan bronztechnikát választ, amely nem 
igazán sokszorosítható, vagy csak igen nagy 
többletmunka által, hiszen plasztikáit viasz-
veszejtéses módon önti ki, s az bizony az ere-
deti formával csak egyszer oldható meg . Ezért 
lesznek művei formagazdagok .
 E formai gazdagsághoz, elevenséghez kap-
csolódik szemléletének személyessége, illetve 
szubjektív megközelítése, amelyre jellemző az 
a fajta romantikus alapállás, mely kifejezés al-
kalmazásával a művész ezelőtti művészi cso-
portosulást is létrehozott .
 Néha valamilyen keletiesség is érezhető vo-
nalvezetésén, s felerősödnek ironikus vonzal-
mai is . Remekül alkalmazza a tustechnikát, 
melyet összetettebbé, festőibbé varázsol laví-
rozásával . Eddigi, immár nagy ívű pályáján 
nagyon korai műnek számít Baudelaire emlé-
kére készített munkája, melyet valamikor még 
a Képzőművészeti Főiskola zsűrije is nagyra 
értékelt . Még ma is helyes a neves költő egy 
töredékét idézni, mely így szólt: „Sárban váj-
káltam és arannyá tettem azt” . Nos, ez vala-

hol Sándorra is jellemző, természetesen jelké-
pi értelemben, hiszen ő is képes egy egyszerű, 
hétköznapi témából valami egyedit, valami 

„aranyat” készíteni .
 Megemlíteném az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharchoz kötődő intenzív mun-
kásságát, melynek keretében a honvédek épp-
úgy foglalkoztatták, mint Széchenyi, Petőfi, 
Kossuth, Bem, Batthyányi és mások személyi-
sége, s feltétlenül meg kell emlékezni a Tizen-
három aradi vértanú feldolgozásáról . 
 Simorka érzékeny és a megszokott közhe-
lyektől távol eső II . Világháborús emlékművet 
is készített, melyben humánus, érzelemmel 
teli kompozíciót valósított meg . Figyelem-
re méltó körülmény, hogy a művész inten-
zív irodalmi érdeklődését követően a meghí-
vóira több esetben, számára fontos idézeteket 
választ, mintegy szellemi kiindulásként, mu-
nícióként . Nem is véletlen, hogy így találkoz-
hatunk a számára lényeges Petőfi- és Arany- 
sorokkal .
 Pályája során több kiállítással is büszkél-
kedhet, melyek közül legutóbb 2013 . márci-
us 26-tól április 29-ig Budapesten, a Vigyázó 
Sándor Művelődési Házban Hajszálrepedés a 
flaszteren címmel, illetve 2013 . április 7–30-ig 
a budapesti VII . kerületi Unio Gallery kiállító-
termében tekinthette meg a közönség Simorka 
Sándor nagyra ítélt pályamunkásságát . 
 És végezetül, ahogy ő fogalmazott egy rö-
vid írásában: álmodjunk egy jobb, különb em-
beribb világot – e gondolattal zárnám Sándort 
bemutató írásomat . További munkáihoz, kí-
vánok alkotókedvet, egészséget, hogy élete so-
rán még sok-sok örömöt okozzon művészetet 
kedvelő embertársainak .

– kékedy –

Mindenhez kötődik, ami 
számára alapvetően fon-

tos. Például olyan emberi érzések 
– és ezek megjelenítése – mint a 

szeretet, amely a szobrain is érez-
hető. Sosem tagadta, hogy az ér-
zelem jelenléte, kifejeződése szá-

mára mindig meghatározó.
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kiállítás

Péteri kiállítás
A Mecénás művészeti klub ismét hallatott 
magáról. De nem csak, hogy hallatott, hanem 
Péteriben bemutatkozott egy igényes, szép 
kiállítással a művelődési házban.

A kiállításmegnyitón részt 
vett dr. Molnár Zsolt, Pé-
teri polgármestere, aki 
szintén elismeréssel szólt 

a mecénásokról . A megnyitót 
megtisztelte Kissné Szabó Katalin, 
Üllő polgármestere is .
 Lehet, hogy ez már közhely, de 
el kell mondanom, hogy Nagyné 
Kékedy Ibolya időt, fáradságot nem 
kímélve fogja össze azokat az alko-
tókat, akikben tehetséget lát . Kiál-
lításokat, gyermekfoglalkoztató-
kat, rajzpályázatokat szervez, hogy 
Üllő város hírnevét öregbítse, elis-

meréseket szervezve ezzel is a tele-
pülésnek . 
 Megpróbálom visszaadni azt 
a látványt és hangulatot, ami az 
odalátogatókat fogadta . A hatal-
mas teremben elhelyezett paravá-
nokon, asztalokon ízléses, különle-
ges darabok, alkotások sorakoztak . 
Megpróbálom kiemelni – senkit 
sem kihagyva – az ott látottakat, 
hogy azoknak is nyújtsak némi kis 
örömet, szépséget, akik nem tud-
tak részt venni e kiállításon . Fel-
sorakoztak a foltvarrók mesés ké-
peikkel, ahol kénytelen volt a néző 
sokáig elidőzni, mert ezek az alko-
tások valódi csodák . Nem sorolom 
fel hely hiányában a képeket, de 
szakavatott szorgos kezeket dicsér 
minden kiállított darab .
 A paravánok egyikén remek-
beszabott faalkotásokon csodál-
hattuk a Szkíta aranyszarvast, a 
szent turulmadarat és még szá-
mos szép alkotást . A festmények 
is nagyon szépek, festőink igazi 
tehetségek . Jól mutattak a kiállí-
tott csipkék, kézimunkák, melyek 
aprólékosságán magam is megle-
pődtem . Gobelin és keresztsze-

mes remekművek, csodálatos se-
lyempárnák is gazdagították a 
kiállítást . Helyet kaptak a gazdag 
fantáziát igénylő kavicsra festett 
képek, ahol a kő alakja diktálja a 
festmény témáját .
 Láthattunk szépen megfont 
kosarakat, egyéb használati tár-
gyakat, akár norvég mintával be-

font demizsont is . Az apróléko-
san kidolgozott maketteknél is 
kénytelen volt az ember hossza-
san elidőzni, elgondolkodni an-
nak tervezőmérnöki pontosságán . 
Jó volt megpihentetni a szemet a 
kézzel festett selyemsálakon, ken-
dőkön és persze a modern keret-
be foglalt festett számlapú órákon . 
Nekem különösen nagy örömet 
szerzett a tojáshéjból készült vi-
rágcsokor, ízlésesen, művészien ki-
dolgozott szirmaival . Kicsit irigy-
lem az alkotójától ezt a képzelőerőt 
és ügyességet .
 Utójára, de nem utolsó sorban 
írok a bábokról, illetve az embe-
ri tulajdonságokkal felruházott 
kedves állatfigurákról, amiből két 
kiállító is hozott magával kedves 
darabokat . Megemlíteném még a 
mézeskalácsos asztalt, amin a szé-
pen megformált templom, szél-
malom régen elment nagyanyám 
karácsonyi készülődésére emlé-
keztetett .
 Mindenkinek jár a dicséret, az 
elismerés!
 Végül pedig gratulálok a klub 
vezetőjének, aki mindenkire oda-
figyelve szervezi és teszi a dolgát .

– evaricsné –

Nagyné Kékedy 
Ibolya időt, fárad-

ságot nem kímélve fogja 
össze azokat az alkotókat, 
akikben tehetséget lát. Ki-

állításokat, gyermekfog-
lalkoztatókat, rajzpályá-

zatokat szervez hogy Üllő 
város hírnevét öregbítse.
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ízek-praktikák

A hosszú tél után nem csupán az egyre me-
legebb és hosszabb napok esnek jól, hanem 
a friss zöldségek, saláták és a korai gyü-
mölcsök is . Így nem csak a természet újul 
meg, hanem a szervezetünket is felfrissít-
jük sok-sok tápanyaggal .
 Vitaminkészletünket olcsóbb, hagyo-
mányos zöldségekkel is lehet pótolni, nem 
kell megfizethetetlen áruval terhelni pénz-
tárcánkat .

Zöldségleves kímélő áron
Hozzávalók: 20 dkg zöldborsó, 1 db sárga-
répa, fél zeller, 4 szem burgonya, 1 db fe-
hérrépa, 1 kis fej hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, olaj, só, bors, ételízesítő.
 Elkészítés: A zöldségeket (kivétel a bur-
gonya) 3 evő kanál olajon egy kávéska-
nál cukor hozzáadásával addig pároljuk, 
amíg megpuhul . Ezután belerakjuk a koc-
kára vágott burgonyát, sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk egy kevés ételízesítővel, majd 
felengedjük tetszés szerint vízzel és addig 
főzzük, amíg a burgonya puha nem lesz . 
Tehetünk bele egy kis csípős paprikát (zöl-
det) .

Karalábélevél-leves 
parasztkolbásszal
Hozzávalók: 10 db karalábélevél, 1 db vö-
röshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 db 
medvehagymalevél, 1 nagyobb burgonya, 
parasztkolbász, petrezselyem, só, főzőtej-
szín, őrölt bors, 1 leveskocka, olaj.
 Elkészítés: A hagymát, a fokhagymát, a 
karalábélevelet, a medvehagymát felaprí-
tom . A burgonyát felkockázom, a kolbászt 
felkarikázom .
 Egy edényben olajon megdinsztelem a 
hagymát, a karalábészárakat és a burgo-
nyát . Fűszerezem, felengedem vízzel, be-
lemorzsolom a leveskockát és főzőm . Fél-
időben beleteszem a feldarabolt leveleket . 
Készre főzőm, majd belekeverem a tejszínt . 
Összeforralom és tálalom .

Csirkemellszelet 
túrótésztában sütve
Hozzávalók: 80 dkg filézett csirkemell, 30 
dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 4 db tojás, 4 dl 
tej, só, olaj a sütéshez.
  Elkészítés: A csirkemellfilét na-
gyon vékonyra felszeleteljük, sózzuk és egy 
kicsit állni hagyjuk, közben a túrót áttör-
jük (passzírozzuk), hozzáadjuk a tejet, be-
lekeverjük a tojás sárgáját, a sót és a lisztet . 

A tojások fehérjét kemény habbá verjük 
és a túrómasszához adjuk . A csirkemell-
szeleteket előbb lisztbe, majd a túrós masz-
szába mártjuk és forró olajban, arany bar-
nára sütjük . Bármilyen körettel tálaljuk .

Túrótorta sütés nélkül
Hozzávalók: 13 dkg Ráma, 30 dkg porcukor, 
50 dkg áttört túró, 1 csomag v.cukor, 1 cso-
mag étkezési zselatin (25 gr), 1 csomag tor-
tazselé, babapiskóta.
  Elkészítés: A felolvasztott marga-
rint, a por cukrot, a vaníliás cukrot, a jól 
áttört túrót összekeverjük .
  Felforraljuk a 2 dl tejet, közben 1 
dl langyos vízben a zselatint feloldjuk és a 
felforralt, de tűzről levett tejhez keverjük .
  Ezeket a túróhoz öntjük és az egé-
szet jól átturmixszoljuk . Vékonyan kiola-
jozott tortaformában öntjük . (Én kug-
lófformát használok .) Ha belekerült a 
túrómassza a tortaformába, teszünk bele 
savanyú gyümölcsöket (ribizli, kivi, eper), 
végül a tetejére tehetünk babapiskótát, 
amit jól belenyomkodunk .
  Pár órára a hűtőbe tesszük .
  Pár óra múlva, vagy másnap 
(utóbbi jobb) kifordítom a formából, egy 
kicsit a szélét késsel meglazítom, utána 
szépen kicsúszik .
  Savanykás gyümölcsökkel kitöl-
töm a kuglófforma közepét, majd a tetejét 
is tetszés szerint díszítem . Végül ráöntöm 
a tortazselét . 

Sóskaleves tojással
Egyszerűen elkészíthető könnyű nyári fi-
nomság .
  Hozzávalók: 1 kg friss sóska vagy 1 
kon zervsóska, 5 ek liszt, 1 l  tej, 5-6 db tojás, 
só ízlés szerint.
  Elkészítés: A friss sóskát jól átmos-
suk és sós vízben odatesszük főni . A lisz-
tet a tejjel lassan elkeverjük, hogy ne legyen 
csomós . Csomómentes habarást készítünk . 
Mikor a sóska belefőtt a vízbe, beleöntjük 
a habarást . Ha darabos a habarás, szitával 
szűrjük a levesbe . A levest felforraljuk, de 
mielőtt forrna, beleütjük egyenként a tojáso-
kat és velük együtt forraljuk még pár percig .

Sárgabarack-ivólé
Ízletes frissítő sárgabarackból a forró nyá-
ri napokra .
  Hozzávalók: 1 kg tisztított sárgaba-
rack, 2 l  víz, 2 kk borkősav, 1 kk citromsav, 
40 dkg cukor, szalicil.

 Elkészítés: Meghámozzuk a sárgabarac-
kot, apróbb kockára vagdossuk . A felsorolt 
alapanyagokat egy nagyobb edénybe tesz-
szük és habzás végéig főzzük . Még forrón 
üvegekbe töltjük, tetejükre szalicilt do-
bunk . Száraz dunsztban hagyjuk kihűlni .

Krémes meggyleves
Ki ne szeretné a finom, friss meggyleves 
ízét egy kellemes nyári napon?
 Hozzávalók: 50 dkg meggy, 8 dl víz, cu-
kor (vagy édesítőszer), 4-5 db szegfűszeg, 2 
cm-es fahéj, 1/2 citrom leve és héja, 5-6 le-
vél citromfű, 2 csomag vaníliáscukor, csipet 
só, 1/2 csomag vaníliás pudingpor, 2 dl tej-
szín, mandulaforgács.
 Elkészítés: A kimagozott meggyet te-
gyük egy edénybe és öntsük fel a vízzel . 
Adjunk hozzá ízlés szerint cukrot, vaníli-
ás cukrot, reszeljük bele a citromhéjat és 
nyomjuk bele a citromlevet, majd tegyük 
bele a fűszereket . Ezután forraljuk ki, majd 
mérsékelt lángon főzzük kb . 10 percig . 
 Amikor megfőtt, vegyünk ki néhány 
szem meggyet és tegyük félre a tálalás-
hoz . Ezután botmixerrel pépesítsük a le-
vest, majd tegyük vissza tűzre és újra for-
raljuk fel .
 A tejszínt keverjük simára a vaníliás pu-
dingporral, majd állandó keverés mellett 
csorgassuk a levesbe .
 Ezután újra forraljuk ki és főzzük pár 
percig, hogy kellően besűrűsödjön . Tá-
lalás előtt ízlés szerint hűtsük langyosra, 
vagy hűtőszekrényben jó hidegre .
 Egy serpenyőbe tegyük bele a mandu-
laforgácsot, majd állandó keverés mellett, 
pár perc alatt pirítsuk aranybarnára .
 Tálalás előtt a jól lehűtött levest szed-
jük kis csészékbe, majd tegyünk bele né-
hány meggyszemet és szórjuk meg a pirí-
tott mandulával .

 – NFO –

Könnyű ételek meleg napokra
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művészeti stílusismertető

Egy életre szólóan belevésődik az égbol-
ton végig húzódó nagy üstökös katarti-
kus élménye 1856-ban . Elemi iskolai és 
algimnáziumi tanulmányait szülővá-

rosában végzi . Az 1863-ban bekövetkező tűz-
vész elpusztítja Kisszebent, Bella nevű húga a 
tűz áldozatává lesz . A család elhagyja a várost, 
Szerednyére költöznek . A Kosztka-fiúk az 
ungvári Kegyesrendi Főgimnáziumba járnak . 

Csontváry Kosztka Tivadar 
1853 július 5-én született Kisszebenben (ma Szlovákia) Kosztka 
Tivadarként. Lengyel nemesi családi neve költői fordításával 
alkotta meg később a Csontváry művésznevet. Apja posztupici 
dr Kostka-Kosztka László orvos, gyógyszerész, anyja az 
Ungh-megyei daróci Hajczemelmajer Franciska.

 1868-ban Eperjesen kereskedősegéd, ahol 
alaposan megtanul németül, majd 1871-ben 
Tiszalökön apja patikájában gyógyszerész-
ként tölti gyakorlati idejét . Gyógynövényeket 
gyűjt, ezzel felvirágoztatja a patikát . Okleve-
les gyógyszerészként egyéves önkéntes kato-
nai szolgálatot teljesít .
 Később, már 1881-ben a Vatikánban szem-
besül Raffaello műveivel .

  Két évvel később Pá-
rizsban Munkácsyt 
keresi, de a találkozó 
nem jön össze . Ezek 
után Szentesre kerül 
gyógyszerésznek egy 
rokonához . 
 1894-ben 41 éve-
sen megkezdi művé-
szi stúdiumait . Ebben 
az évben fél évig Hol-
lósy Simon növen-
déke, majd 1895-től 
Karlsruhében, Düssel-

Magányos cédrus

Római híd Mosztarban

dorfban és Párizsban képezi tovább magát, de lé-
nyegében autodidakta volt . Az 1890-es évek végén 
Dalmáciában, Olasz- és Németországban járt . 
 1902-ben festette Selmecbánya látképe 
című művét, majd Jajcéban és a Hortobágyon 
dolgozott, 1904-ben pedig Egyiptomban, Pa-
lesztinában és Athénban járt . Ez út emlékét 
a Kocsizás újholdnál Athénban, és a Jupiter-
templom romjai Athénban című képei őrzik .
 1904-ben festette a Nagy-Tarpatak a Tátrá-

ban, a Görög színház Taorminában című több 
négyzetméteres tájképeit . Ezután ismét Pa-
lesztinában, Egyiptomban járt .
 1904-ben készült a Panaszfal bejáratánál 
Jeruzsálemben című sokalakos expresszionis-
ta kompozíciója, 1906-ban pedig fő művének 
érzett legnagyobb méretű vászna, a Naptemp-
lom Baalbekben . 
 Szíriából Párizsba, majd ismét a Libanoni 
hegyekbe utazott, s megfestette két nagy mű-
vét, a Magányos cédrust és a Zarándokolás a 
cédrusfához címűt (1907) . 
 1908-ban Mária kútja elnevezésű kompo-
zícióját és a Marokkói embert festette . Való-
színűleg 1910-ben Nápolyban készült utolsó 
műve, a Sétalovaglás a tengerparton .
 Lappangó skizofréniája egyre jobban elha-
talmasodott . Utazott még keleten, s a háború 
éveiben ismét rajzolt . 1905-ben, 1908-ban és 
1910-ben volt kiállítása . Kortársai nem értet-
ték meg művészetét . A meg nem értés, a ma-
gány megbontotta lelki egyensúlyát, alkotó-
ereje mindinkább felbomlott . 
 1919-ben óriás méretű kartonon örökíti 
meg saját apotheozisait . Verőérgyulladásban 
hal meg 1919-ben, a budapesti Új Szent János 
kórházban .
 Az 1930-as gyűjteményes kiállításán fe-
dezték fel jelentőségét . Vizionárius festésze-
tét expresszionista hevület, ragyogó kolorit 
és szimbólumteremtő erő jellemzi . Műveinek 
túlnyomó része Gerlóczy Gedeon magángyűj-
teményében található, nagyméretű vásznak 
pedig letétként a Magyar Nemzeti Galériában . 
 1963-ban Székesfehérvárott, utána Buda-
pesten a Magyar Nemzeti Galéria rendezett 
kiállítást műveiből . Több külföldi kiállításon 
szerepeltek alkotásai nagy sikerrel, például az 
1958-as brüsszeli világkiállításon és 1963-ban 
Belgrádban .

– Mecénás –

Vizionárius festészetét ex 
presszionista hevület, ra-

gyogó kolorit és szimbólumterem-
tő erő jellemzi. Műveinek túlnyomó 

része Gerlóczy Gedeon magán-
gyűjteményében található, nagy-

méretű vásznak pedig letétként 
a Magyar Nemzeti Galériában. 
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kulturális ajánlat és hirdetés

1099. július 14 ., Jeru-
zsálem a keresztesek 
támadására készült, 
amikor egy görög férfi, 
Kopt, összegyűjtötte a 
város lakóit egy térre . 
A tömegben keresz-
tények, muszlimok 
és zsidók lesték Kopt 
szavait, melyektől azt 
várták, hogy felkészít-
heti őket az elkerülhe-
tetlen harcra .

 De Kopt, az idős bölcs nem a harcról be-
szélt, hanem a mindennapok nehézségeiben 
rejtőző tudásra irányította figyelmüket .
 Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett, az 
emberek a valódi ellenségről, a veszteségről és 
a magányról kérdezték . A Kopt pedig megosz-
totta velük tudását a harcról, a változásról, a 
bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a sze-
relemről és a hűségről .

Könyvajánló: Paulo Coleho – Az accrai kézirat 

Egyszeri megjelenés bruttó 5000 Ft, er-
ről alapítványunk támogatási igazolást is 
tud adni, mely 100 százalékban leírható az 
adóból .

Adás: csütörtökön 19 óra . Ismétlés: vasárnap 
15 óra, kedd 19 óra . Minden délelőtt 11 óra .
Telefon: 06-29/352-362, mobil: 06-20/258-7167 . 
E-mail: williams@williams .hu

Hirdessen nálunk!Plusz 29 magazin

Nincs ajándékötlete, elege van  
a tucattermékből?

Gravíroztasson névnapra, születésnapra, 
ballagásra, pedagógusnapra, esküvőre, 

házassági évfordulóra stb. 
személyre szóló ajándéktárgyat!

Üvegpohárra, vázára, bögrére, tálra stb.
Érd: 06-30-345-6621
www.ulloimecenas.hu

Gravírozás

Információ: +36 30 569 6189  
vagy +36 29 320 660

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 222.

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika 

Figyelem!
Keresem kéz- 
és lábápolást  

végző kolléganő 
jelentkezését!

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás

Turbó szolárium • Kiegészítő termékek

Folyamatos akciók, kedvezmények 
és bérletlehetőség!

Támogatóink:

Néhány ízelítő szol-
gáltatásainkból:
 Ilcsi termékek szé-
les választéka, 02-
es AHA-s kezelések, 
face lifting, ultra hang,  
iontoforézis,  biop -
tron lámpa, fülbelövés, 
kéz ápolás, műkörömé-
pítés, me nyasszonyi és 
alkalmi sminkek ké-
szítése, műszempilla, henna tetoválás, villanófé-
nyes tartós szőrtelenítés .
 Minden kedves vendégünket szeretettel 
várjuk!

Virág Tímea 
Bejelentkezés: 29/321-542, 06-30/282-2124

Cím: Üllő, Ócsai út 1.

Virág  kozmetika PartyMix

Sárándi Tibor • Tel: 06-30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

koktélszerviz
Dobja fel rendezvénye hangulatát 
kulturált, ízléses italszolgáltatással! 
Kerti partira, lakodalomba, 
leány/legénybúcsúra, bálra,
bankettre, névnapra, szabadtérre 
és sátorba is. Korrekt árakkal, 
színvonalas szolgáltatással állunk rendelkezésre,  
a „welcome drink”-től akár a teljes italszolgálásig. Önnek 
is keverünk italt! Hívjon vagy kérjen ajánlatot mailben!

Üllő Városi Önkormányzat, Villiams Studió, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné V. Gi-
zike, Vighné Anika,Mezeiné Ágika, Kriszta Vi-
rágbolt Üllő, Pesti ut.

„Talpra haver, Üllőre hív téged a pálya,
megmutathatod ki a labda és a kupa királya!”
 Újra Haver Kupa júniusban!
Érdeklődni: Tóth Péter 06-20/444-8034

Haver focikupa

Paulo Coleho a brazíliai Rio de Janeiró-
ban született . Fiatal kora óta írói pályára 
készült, bár édesanyja erről próbálta le-
beszélni . Az ifjú Coelho azonban a fejébe 
vette, hogy saját útját fogja járni, ez pedig 
születi arra kényszerítette, hogy elme-
gyógyintézetbe vigyék fiukat, akit végül 
háromszori szökési kísérlet után 20 éves 
korában kiengedtek . Coelho később nem 
beszélt haraggal a szüleiről, azt nyilatkoz-
ta: „Nem azért tették, mert bántani akar-
tak, de nem tudták mit tegyenek . . . Nem 

akartak tönkretenni, azért tették, hogy 
megmentsenek” . 
  Később dalszövegeket írt, majd 
újságíróként dolgozott .  25 éves korától 
kezdve tanulmányozta a mágiát és az ok-
kultizmust (természetfölötti jelenségek 
tana) . Gyalog megtette a 830 kilométeres 
zarándokutat Santiago de Compostelába . 
  Regényeiben jelen van a vallás, a 
misztika, a szerelem, a nehéz döntések, a 
kétségbeesett érzelmek és a tragikus em-
beri sorsok ábrázolása .

Az író

 Szavaiból egy évezreddel később is ugyan-
olyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség .
 Paulo Coelho új könyvét ajánlom Kedves 
Vásárlóim figyelmébe .
 Ajánlja: Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt, 
Üllő Pesti út 41. Nyitva: hétköznap: 9-17 órá-

ig Tel: 06-29/321-130, e-mail: gabikonyv@gmail.
com  Már a Facebookon is értesülhet újdonsága-
inkról!
 Sok minden jó könyv kis helyen, hogy ne utaz-
zon feleslegesen!

Bodáné Rusznyák Gabriella



11Üllői Kultúra

„Egy csillag táncra perdült,  
s az alatt születtél te”

(Shakespeare) 

Születésnapodra
Ma egy pillanatra megállunk. Ma próbál-
juk visszaadni a tőled kapott szeretetet, se-
gítőkészséget. Ma mi mosolygunk rád, ma 
nekünk van egy kedves szavunk hozzád 
úgy, ahogy te teszed ezt velünk az év töb-
bi napján.
 Fáradhatatlanul végzed a munkád, szá-
modra az jelenti az örömöt, ha másokat 
boldognak látsz magad körül.
 Honnan veszed az erőd, hogy ennyi tü-
relemmel és melegséggel fordulsz az em-
berekhez?
 Megálmodtátok a Mecénás-klubot és 
magad köré gyűjtötted mindazokat, akik-
ben tehetséget láttál. Az eddig fiókokban 

heverő értékek a te ötleteid nyomán indul-
hattak el saját útjaikon. Kiállításokat szer-
vezel, majd a háttérben megbújva örülsz 
mások sikerének.
 Képes vagy ebben a mai egyre elide-
genedőbb és gyanakvóbb világban kö-
zösséget építeni. Összefogod a céljainkat, 
megfogod a kezünket. Ünnepet alkotsz, 
ünnepet teremtesz egy már-már ünnepel-
ni, értékeket észrevenni nem tudó világban.
 Azt érezhetjük általad, hogy jó össze-
tartozni. Ahogy felidézzük mindig mosoly-
gó arcod, vidám, viccet szerető lényed, újra 
feltesszük a kérdést: honnan van mindeh-
hez erőd? Valóban csillag alatt születtél?
 Születésnapodon azt kívánjuk, aho-
gyan a csillag csorgatja fényét a földre, 
úgy áraszd ránk te is mosolyod, szereteted 
még sok-sok éven keresztül!
 Isten éltessen Ibolya!

Varics

Április 13-án reggel csodaszép napsütés-
re ébredtünk. Tudta az időjárás, hogy a Csi-
csergő Tagóvoda dolgozói és szülői mun-
kaközössége lelkesen készült erre a napra, 
hiszen egy jó cél érdekében szerveztük 
meg a III. Csicsergő Partyt. 
 A napsütés, a kellemes idő széppé va-
rázsolta az előkészületekbe fektetett szer-
vezést, munkát, energiát. E napon este fél 
8-ra a legtöbb vendég megérkezett a kö-
zösségi házba. 
 A Kenderes Néptánc Egyesület táncosai 
és a Szín-Játszó-Tér tagjai remek műsoruk-
kal megalapozták a bál hangulatát. Ezt már 
csak fokozta Mauer József és Major Ferenc, 
akik zenéjükkel hajnali 5 óráig szinte meg-
állás nélkül biztosították a táncolni, mulat-
ni vágyók jókedvét. Jó volt látni, hogy az 

Fergeteges  
Csicsergő Party!

ízletes vacsora elfogyasztása után szinte 
mindenki újból a táncparkettre penderült.
 Az óvoda dolgozói sürögtek-forogtak 
a vendégek között, mindenkihez volt pár 
kedves szavuk. A büfében Kati néni és Mag
di néni nagyon ügyesen és lelkesen szolgál-
ták ki a megszomjazókat. A rengeteg tom-
bola felajánlás láttán gyorsan elfogyott az 
összes tombolaszelvény, volt, aki nem is tu-
dott vásárolni belőle. Nagyon sokat lehet-
ne még írni erről a remek hangulatú parti-
ról, de a hely szűke miatt dióhéjban ennyi. 
 Itt szeretnénk hálánkat kifejezni és kö-
szönetet mondani minden kedves támo-
gatónknak, akik felajánlásaikkal és mun-
kájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Csicsergő óvoda gyermekeinek meg tud-
juk vásárolni az udvari mozgás- és készség-
fejlesztő játékot. 
 Reméljük, hogy jövőre a következő Csi-
csergő Partyn is találkozunk!

Szabó Csaba

Március 20-án, alsó tagozatos szólistáink 
Maglódon szerepeltek, a Regionális nép-
daléneklési versenyen. 
 Három tanuló képviselte az üllői Árpád 
Fejedelem Általános Iskolát: Horváth And
rás (3.z), Pintér Zseraldin (3.z) és Kálmán Lilla 
(2.z) osztályos tanulók.
 Az 1-2. osztályos korcsoportban Kál-
mán Lilla negyedik helyezést, a 3.-4. osztá-
lyos korcsoportban Horváth András máso-
dik helyezést ért el. Pintér Zseraldin a zsűri 
külön dicséretét kapta szép énekléséért.
 Felkészítő tanáruk: Némethné Fetter Judit.
Minden résztvevőnek szeretettel gratulá-
lunk, és további sikereket kívánunk!

nfo

Regionális 
népdalverseny

Április 13-án, az üllői Keresztelő Szent Já-
nos Katolikus Templomban nagy sikerrel, 
lelkes hallgatóság előtt adott hangversenyt 
a Vecsési Hagyományőrző Zene egyesület 
Musikverein Wetschesch Koncert fúvó sze-
ne kara. 
 A koncert során Beethoven, Charpentier, 
Giuseppe Verdi és sok más híres zeneszerző 
művei hangzottak el a fúvószenekar elő-
adásában.
 Köszönet a zenekarnak a színvonalas 
műsorért és Fazekas József úrnak, a Vecsé-
si Hagyományőrző Zeneegyesület elnö-
kének, amiért lehetővé tette, hogy város-
unkba is eljusson a zenekar nagy sikerű 
hangversenye.

Üllő Városi Önkormányzat

Vastaps 
a fúvósoknakFelső tagozatos tanulóink sikerrel szere-

peltek március 8-án, a Cegléden megren-
dezett Pest megyei népdaléneklési verse-
nyen.
 Egyéni kategóriában az 5-6. osztályos 
korcsoportban Kökény Bence (6.z) ezüst 
minősítést,  7-8. osztályos korcsoportban 
Zsohár Ádám (8.z) szintén ezüst minősítést 
kapott.
 Csoportos kategóriában az énekegyüt-
tesünk arany minősítést szerzett. 
 Tagjai: Farkas Nándor (5.z), Dócs Já
nos (5.z), Czinege Lilien (5.z), Gerber Gréta 
(5.z), Kökény Bence (5.z), Szalai Réka (6.z), 
Pinczel Dzsenifer (6.z), Turai Barbara (6.z), 
Hera Szilvia (6.z), Pintér Donatella (6.z), 

„Tiszán innen, Dunán túl”

Garics Adél (6.z) és Sajtos Fanni (6.z) osztá-
lyos tanulók.
 Felkészítő tanáruk: Dudinszky Gézáné.
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Március 26–27-én került megrendezésre az Árpád-napi rendez-
vénysorozat iskolánkban. Az ünnepélyes köszöntő után, mind-
járt  az alsó tagozatos tanulók szavalóversenye vette kezdetét.

Árpád-napok  
az általános iskolában

Az idei versenyen 48 diák küzdött a 
jó helyezésekért. A kedves és humo-
ros versek szavalói között a zsűri tag-

jai rengeteg helyezést és különdíjat osztott 
ki. A zsűri elnöke, R. Kárpáti Péter (színész-
művész)  nem csak értékelte és buzdította 
a versenyzőket, de a jó hangulatról is gon-
doskodott. A zsűri tagjai között köszönthet-
tük még Mátyus Katalint (aki a Magyar Rádió 
bemondója, műsorvezetője) és Pálmai Lász
lónét, ahogy mindenki ismeri Mártika nénit.
 Ezúton is köszönjük a segítő támoga-
tást Dienes Andrásnak, Kálmánné Mészáros 
Zsófiának, Tóth Imrének és Tóthné Kostyalik 
Tímeának.
 Köszönjük a segítséget a szülőknek és a 
felkészítő pedagógusoknak.

 Másnap a sporté volt a főszerep. A te-
remlabdarúgó-tornán a felső tagozatos 

fiúk küzdöttek az 
Árpád-kupáért. A 
kupa büszke tulaj-
donosa a 8.b osztály 
csapata lett. Gra-
tulálunk a fiúknak! 
Második helyezett 
a 7.-8. évfolyam vá-
logatottja, harma-

dik helyezett az 5.-6. évfolyam válogatottja 
lett. Sor került egy jó hangulatú a tanár-di-
ák mérkőzésre is.
 Délután 17 órakor ünnepi műsorral zá-
rult a rendezvény. Az előadás áttekintést 
nyújtott Árpád fejedelem koráról és Ma-
gyarország jelentős történelmi eseményei-
ről. A műsor összeállítását Jódy Adrianna és 
Ortutay Gizella tanárnőknek köszönhettük.
 Az ünnepség végén az Árpád-díjak át-
adására került sor.
 A gyerekek élményeit, örömét nem tu-
dom így átadni, de bízom benne, hogy so-
kat meséltek otthon és mindannyian gaz-
dagodtak a programok által.
 Köszönjük pedagógusaink, tanulóink 
lelkiismeretes munkáját a rendezvény le-
bonyolításában.
 A díjazottak:

Földesi Éva – taní
tó, gyermek tánc
ok tató.
1997 óta intézmé-
nyünk pedagógu-
sa.  Az alsó tagoza-
tos mun ka közös ség 
meghatározó egyé-
nisége, kollégái be-
csülik, elismerik 

mun káját. Ötleteivel lelkesíti a munkaközös-
ség minden tagját. Ha tározott, vidám, pozi-

tív személyiség. Tanít ványai szeretik, a szü-
lők tisztelik, megbecsülik. Vezető szerepe 
van az iskolában folyó néptáncoktatásban. 
Gyermek szeretete példamutató, amely visz-
szatükröződik az iskolai rendezvények, sza-
badidős programok szervezésében lebonyo-
lításában is. 

Farkas Edit – in
formatika szakos 
mé rnök t anárnő, 
tanácsos.
17 éve intézményünk 
lelkiismeretes dol-
gozója. Kötelező fel-
adatain túl szívesen 
vállal többletfelada-
tot, amit pontosan 
teljesít. Munkatársai-

val jól együttműködik, akik bizalommal for-
dulnak hozzá.  Kihasználja a továbbképzési 
lehetőségeket, ahhoz hogy személyiségét 
és szakmai tudását továbbfejlessze. Osz-
tályfőnökként sokat tesz a rábízott gyerme-
kekért, fokozott figyelemmel kíséri fejlődé-
süket. Jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, 
közösen lépnek fel a gyermekeik érdekében. 

Dienes András – a 
városi sportcsar
nok igazgatója.
Igazgató úr nagyon 
sokat tett az iskolá-
ba járó gyermeke-
kért. Szerepet ját-
szott abban, hogy 
az MLSZ-nek közös 
programja legyen 
iskolánknak. A Ma-
gyar Kézilabda Szö-
vetséggel közösen elkészített pályázatban 
is fontos szerepet játszott. Magánember-
ként rendszeresen segíti felajánlásaival a 
különböző versenyeket. Reméljük a közös 
együttműködés a továbbiakban is folyta-
tódni fog.
 Minden díjazottnak gratulálunk!

Árpásiné Mészáros Mónika, igh.

1.o.: I. helyezett: Hera László 1.b
 II. helyezett: Barta Bianka 1.z 
 III.helyezett: Tóth Kristóf 1.b
 Különdíj: Árpási Réka 1.z
  Kovács Emma 1.z

2.o.: I. helyezett: Barta Laura 2.z
 II. helyezett: Nagy Csenge Panna 2.c
 III.helyezett: Kálmán Lilla 2.z
 Különdíj: Bartha Attila 2.c
  Agócs Andor 2.z
  Bóta László Tibor 2.b 

3.o.: I. helyezett: Horváth András 3.z
 II. helyezett: Pintér Zseraldin 3.z
 III.helyezett: Szegfalvi Kata 3.z
 Különdíj: Maczó Mercédesz 3.z
  Pintér Zseraldin 3.z
  Drapály Dániel 3.b 
4.o.: I. helyezett: Barta Flóra 4z/b
 II. helyezett: Schleier Míra 4z/b
 III.helyezett: Horváth Balázs 4.a
 Különdíj: Burján Barbara 4z/a

Helyezések:

Ù

A Pitypang Óvoda hagyományaihoz híven 
idén is megrendezi a Pitypang-partit. A ze-
nét a Black Magic Band biztosítja. A belépő 
ára 2  800 forint, amely magában foglalja a 
vacsorát. Lesz továbbá tombola és megle-
petésműsor is. Jegyek az SZMK-s szülőknél 

Érezd jól magad farmerben
vásárolhatók. Szintén náluk támogatóje-
gyek is vásárolhatók 500, illetve 1000 forin-
tos címletekben. 
Pitypang Party
Május 25. 18 óra
Pitypang Óvoda, Faiskola utca 17.  

Az idei verse-
nyen 48 diák 

küzdött a jó 
helyezésekért.
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Hirdetés

Kárpátalján,  
a határon túl 
– határtalanul
Történelmi utazás Ár-
pád vezér nyomában

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   

Köszönjük  szépen  
a KEVIK Kft. dolgozóinak

kegyeletteljes munkáját!
A Gyár utcai   

ALFAVIK Kft.  
dolgozóinak, 
TÜNDÉNEK  

és GÁBORNAK  
a gyászban való 

hozzáállásukat a temetés  
lebonyolításában.

Mindazoknak, akik 
megjelentek és Márta néni 

sírjára virágot, koszorút 
helyeztek el.  

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

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

Ebben az évben 7. évfolya-
mos társaimmal együtt le-
hetőséget kaptunk a Ha-

tártalanul-pályázat keretében, 
hogy elutazzunk Kárpátaljá-
ra. A nyertes pályázat szinte az 
összes költséget finanszírozta, 
nekünk mindössze pár ezer fo-
rintot kellett ráfordítani erre a 
csodálatos kirándulásra, ami fő-
leg a költőpénzünket jelentette.
 A kirándulás előtt még részt 
kellett vennünk egy akadály-
versenyen, melyen a kirándu-
lókon kívül más 7. évfolyamo-
sok is versenyeztek egymással, 
majd egy történelmi, földraj-
zi, művészettörténeti, néprajzi 
előkészítő órán, melyen meg-
ismerhettük e térség történel-
mét az ókortól napjainkig. Be-
tekintést nyertünk az ott lakó 
magyar közösség mindenna-
pi életébe, művészetébe és az 
ottani nevezetességeket, illet-
ve az épületeket és emlékmű-

veket is mind-mind megismer-
hettük. Úgy gondolom erre 
szükség volt ahhoz, hogy tel-
jesen tájékozottak legyünk e 
gyönyörű, látnivalókban gaz-
dag területen és hogy meg-
érthessük, miért fáj annyira a 
magyar ember szíve a sok igaz-
ságtalan békeszerződés és el-
nyomás miatt.
 Aztán április 11-én, a már 
mindenki által várt napon haj-
nalban, háromnegyed ötkor 
gyülekeztünk az iskola előtt, a 
szokásos névsorolvasás után 
pedig elbúcsúztunk szüleink-

től és elindultunk a célunk felé. 
A költészet napjáról is megem-
lékeztünk a buszon egy szava-
lat erejéig.
 A magyar határt egy kisebb 
településnél, Beregsuránynál 
léptük át és viszonylag gyorsan, 
fél óra alatt már Kárpátalján 
voltunk. Az útviszonyok pedig 
még gyorsabban tudatosítot-
ták bennünk, hogy – hivatalo-
san – már Ukrajnában vagyunk. 
Felvettük az idegenvezetőnket, 
Attilát, a beregszászi Magyar 
Főiskola hallgatóját.
 Az első falvak képe is már in-
kább emlékeztetett külföldi táj-
ra, mint hazaira: a hatalmas ká-
tyúkkal és tócsákkal teli utak, a 
minden sarkon előforduló kó-
bor kutyák és a föld felett, a ke-
rítések tetejénél futó gázveze-
ték, mind erre utaltak. Persze 
ezt a szovjet időkben megpró-
bálták leplezni, például a fő-
utca mellé csak legalább két-
szintes házak épülhettek, hogy 
ezzel is a jómódúságot példáz-
zák, ám inkább csak a megalo-
mániát sikerült elérniük.
 Első állomásunk az 1903-
ban épült tiszaújlaki Turul-em-
lékmű volt, amit építése után 
később lebontottak és – a re-

zsimre jellemző módon – szov-
jet hősök emlékművévé ala-
kították át a márványlapot. A 
beregszászi magyar hősök te-
rét pedig, közepén az emlék-
művel, Szovjet hősök terének 
nevezték át. Helyreállítani a Tu-
rult csak 1989-ben sikerült, de 
még ez is nagy dolog volt akko-
riban. Itt készült egyébként az 
első csoportképünk – ponto-
sabban az első a sok közül. Visz-
szafelé megálltunk Benén, ahol 
nem csak a híres templomokat, 
hanem a szoborparkot és a ha-
difoglyaink szobrát is megte-
kintettük.
 Aznapi utolsó megállónk 
Beregszász volt, ahol a lakosság 
többsége (kb. 60%) még ma-
gyar. Itt bementünk a Bereg-vi-
déki Múzeumba, mely az ottani 
történelemről, néprajzról szól. 
Majd séta következett a belvá-
rosban. Itt a régi Úri Kaszinó és 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola megszemlélé-
se volt programon.
 Utána elindultunk Nagydo-
bronyba, egy 5500 fős, szín-
magyar településre, ahol egy 
gyermekotthonban, az Irgal-
mas Szamaritánus Reformá-
tus Gyermek-otthonban (itt 70 
egészséges és beteg árva lány 
lakik, minden korosztályból) 
szállásoltak el bennünket, han-
gulatos, szép és jól berende-
zett szobákban. A jóízűen elfo-
gyasztott vacsora után pedig 
(egy-egy vicc és túlborsozott 
leves miatt) nevetgélés, szóra-
kozás, a gyermekotthon lakói-
val közös játék és beszélgetés, 
majd estefelé zuhanyzás és le-
fekvés következett.

Folytatás a Hírmondó
 júniusi lapszámában.
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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 Ál-
talános 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

Református  
Zenés Hetek 

Magyar őstörténet

Üllői Anyatej Klub

Üllő Városi Önkormányzat és az Ül-
lői Általános Ipartestület más civil 
szervezetek közreműködésével, ha-
gyományőrzés céljából június 8-án, 
szombat reggel 8 órai kezdettel is-
mét megrendezi a Csülökfesztivált. 
Idén azonban rendhagyó módon nem 
a Jobb 1 Kávézó előtti füves terüle-
ten, hanem a városi sportcsarnok előt-
ti zöld területen. 
 A fesztivál csülökfőzőversenyén ba-
ráti társaságok indulhatnak. A nyers-
anyagról és a főzéshez szükséges esz-
közökről: sátorról, padokról stb. a 
csapatoknak kell gondoskodni. 
 A nevezés egyetlen feltétele, hogy 
az elkészített ételben valamilyen for-
mában jelen legyen a fesztivál név-
adója, a csülök. 
 Az elkészült ételeket 3 fős zsűri ér-
tékeli. A zsűri az ételek mellett a terí-
téket is pontozza. Az első 3 helyezett 
díjazásban részesül, minden résztvevő 
emléklapot kap. A versenyen különdí-
jakat is kiosztanak a szervezők. 
 A főzőversenyre jelentkezhetnek  
Tóth Bélánál, a verseny főszervezőjé-
nél a 06-20/979-4636-os telefonszámon. 
 A programra regisztrálni 8 órától 9 
óráig lehet, megnyitó 9 órakor. Zsűrizés 
12:30-tól, eredményhirdetés 15:30-tól.

VIII. Csülökfesztivál

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesanyánk, Erős Sándorné 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút hoztak. Köszönetet mondunk 
Kun Máriának a búcsúztatóért, vala-
mint Gábornak és Tündének a temetés 
lelkiismeretes lebonyolításáért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, édesapánk, 
nagypapánk, id. Boda Béla temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak és bánatunkban osztoztak.
 Köszönjük az ALFA-W.I.C.95 Kft. 
dolgozóinak a lelkiismeretes, segítő-
kész munkát, és a vigasztaló szavakat.
 Külön köszönet Tündinek és Gábor-
nak az áldozatos segítségükért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett feleségem, édes-
anyánk, Bán Lászlóné áprilisi teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, utolsó útjára elkísérték.
 Köszönet az ALFA W.I.C.95 Kft. dolgo-
zóinak a méltó búcsúzás megszervezéséért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Ismét a muzsika vette át a főszerepet temp-
lomunkban április 7-én. 
 Ez az alkalom kicsit eltért a többitől, 
amikor a két nagybőgő együtt szólalt meg 
Mezei Dávid duójában, egészen különle-
gessé tették a zenei összhangot.
 A műsorban J.S. Bach, Henry Eccles, Franz 
Hoffmeister, Serge Koussewitzky, Giovan
ni Bottesini, Paul Hindemit, Mezei Dávid és 
Reinhold Giere művei hangzottak el.  
 Fellépő művészeink Mezei Dávid, Mar
jovszky Endre, Nagy Gerda, Csőke Andrea, 
Varjasi Katinka, a szegedi SZTE zeneművé-
szeti kar végzős diákjai voltak.
 A Református Zenés Hetek folytatód-
nak, szeretettel várjuk kedves hallgatóin-
kat a következő előadásainkra is.

nfo

Május 23-án, 19 órakor a református ima-
házban tart előadást Bíró András Zsolt ant-
ropológus, Magyar őstörténet a termé-
szettudományok tükrében címmel.
 Belépő: becsületkassza, amely a továb-
bi előadások megalapozását segíti.
 Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők.

xxx

Üzlethelyiség kiadó Üllőn a Kossuth Lajos 
u. 2. szám alatt. Tel.: 06-20/410-8655

1992es – R19 Chamade 1.4 benzines sze-
mélygépkocsi eladó, lejárt műszakival 135 
ezer forintért eladó.  Tel: 06-30/388-7073

Minden hónap második szerdáján, 16 órá-
tól az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tükrös termében kötetlen kiscsoportos be-
szélgetést tartunk édesanyákkal, gyerme-

kükkel és a támogató családtagokkal!
 Következő alkalom: május 8. 16 óra.
 Téma: Meddig elég az anyatej?
 Minden érdeklődőt szeretettel vár 
Árokszállási Gyöngyi védőnő, szoptatási 
szaktanácsadó (IBCLC).
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Hirdetés

A templomban az ének-
kar énekszóval, egy gyü-
lekezeti tagunk verssel, 

majd az egész gyülekezet aján-
dékokkal köszöntötte az 1993 
áprilisában beiktatott lelki-
pásztorát, dr. Kun Máriát. Férjét, 
dr. Marjovszky Tibort és gyer-
mekeiket, Dórát és Endrét is sze-
retettel fogadta a gyülekezet.
 Az elmúlt 20 év alatt gyü-
lekezetünkben nagy változá-
sok következtek be. Megépült 
a parókia, a gyülekezeti házban 
új irodát alakítottak ki és meg-
szépült a gyülekezeti terem. A 
templomunk külső és belső fel-
újításáért 2007-ben adhattunk 
hálát. Tavaly  a mosdó bővítésé-
re és felújításra került sor. Tea-
konyhát is kialakítottunk, ahol 
kényelmesebben készülhetünk 
a szeretetvendégségekre. 

20 év szolgálat

 Immár 5. éve, hogy  nyaran-
ta gyülekeze tünk apraja-nagy-
ja családi táborozáson vehet 
részt. Az érdeklődők bibliakör-
ben, imaközösségben járhat-
nak. Az édesanyákra és a ba-
bákra  is gondolva, baba-mama 
kört  működtetünk a gyüleke-
zetünkben. Rendszeresek a ki-
rándulások, közös programok. 
Templomunkban több alka-
lommal is koncerteznek fiatal 
tehetségek, ünnepi alkalmain-
kon pedig az énekkarunk szol-
gálatában gyönyörködhetünk. 
Vasárnaponként a felnőtt isten-
tisztelettel egy időben gyer-
mek-istentiszteletet tartunk 
a gyülekezeti teremben, a ki-
csik pedig játékos foglalkozá-
son vehetnek részt. Emellett 
rendszeresen működik gyü-
lekezetünkben hittanoktatás,  

Az üllői református gyülekezet április 21-én szere-
tetvendégséggel egybekötött ünnepséget tartott. 

konfirmációelőkészítő és tea-
délután.  
 Mindezért hálát adhatunk Is-
tennek, megköszönhetjük  lel-
kész   asszonyunknak és természe-
tesen a gyülekezet közösségének. 

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

Vecsés, Miklós u. 6.
Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig: 800–1730

06-20/942-0780

Záloghitel 
arany ékszerekre

Zaraus 
Zálogház  

 „Csodákra emlékezni jó!
 Határkőnél hittel megállni,
 határköveknél visszanézni,
 hálás szívvel múltat idézni:
 csodákra emlékezni jó!”

Kun Jánosné

Kun Mária 20 éve szolgálja az üllői református gyülekezetetÙ
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Pokorny Lia zumbával indította a napot
Bár a koreográfiát sem ismer-
te, mégis beállt a monori zumba 
tánccsoport színpadi bemutatko-
zására Pokorny Lia színésznő. Ki-
váló improvizációs készsége most 
sem hagyta cserben, a táncosok-
kal együtt már a reggeli órákban 
fergeteges hangulatot teremtett.

Függönyözés
Karnisozás

Szalagfüggöny
Napellenző  
(méretre vágva  

és szerelve)

Ruhaszerviz
Tisztító felvevőhely

Volán-bérlet árusítás

Üllő, Kossuth L. u. 1.
06-29/320-067

+36-20/410-8655Lakástextil
és rövidáru

hatalmas választékban

Hableány

Szeretettel várom 
minden kedves 

régi és új vevőmet!

Nyitva:
H–P: 9–17,  
Szo: 9–12

Májusi akció!
Ne hagyja ki!  

Minden függönyre
20% 

kedvezmény!
Május 13-tól 24-ig.

Űllőn, Kossuth Lajos u. 2-ben 
üzlethelyiség kiadó.

+36-20/410-8655

Programokból nem volt hiány, a zum-
bások után a nap folyamán további 
három tánccsoport is bemutatkozott. 

Előadást is tartottak. Két állatorvos és a Prak-
tiker szakemberei is jó tanácsokkal látták el 
azokat, akik bizonytalanul indultak neki a ké-

Ugye Ön sem felejtette el május 15-ét?
 Az április 4-én indult „Gyűjtögessen 
szor galmasan” elnevezésű játékunk  nye-
reménysorsolásának első időpontja ha-
marosan elérkezik. 
 Ön már leadta gyűjtőfüzetét?
 Ha még hiányzik a gyűjtőfüzetéből 
matrica, vagy éppen nyerési esélyeit sze-

retné növelni azzal, hogy 
minél több be-

telt gyűjtőfü-
zetet ad le 
pavilonunk-

nál, akkor itt az 
idő! Gyűjtöges-

sen szorgalmasan!
    Az első 3x100      000 Ft 

gazdára vár! A nyertes maga 
választhatja ki, hogy a Market Central Fe-
rihegy melyik üzletének vagy üzleteinek 
a vásárlási utalványát szeretné megkapni. 
Ugye milyen jó ajánlat?
  A gyűjtőfüzetet kivághatja a tavaszi 
Passzázs Magazin hátoldaláról, vagy kér-
het egyet a lángosos melletti pavilon-
ban, illetve korlátozott számban az üzle-
tekben is.

Közeledik az első sorsolás

Ù

Hirdetés

sőn érkezett tavasz kínálta kerté-
szeti teendőknek. A legnagyobb 
közönséget Habók János bűvész 

vonzotta. Míg Lia természetességével 
és bájos megjelenésével, addig a bűvész il-
lúzióival kápráztatta el a közönséget. A né-
zők több esetben aktívan bekapcsolód-
hattak a színpadi programokba, hiszen ha 
helyesen válaszoltak a Lia által feltett Mar-
ket Centrallal kapcsolatos kérdésekre, érté-
kes ajándékot nyerhettek.
 A színpadtól távolabb is gazdag prog-
ramkínálat várta a Családi napra érkezőket. 
A ételudvar melletti főtéren kézműves-fog-
lalkozással, arcfestéssel várták a kisgyereke-
ket és szüleiket. A nagyobbak az éttermek-
nél tehették próbára logikai képességeiket 
ördöglakatok, logikai feladványok és ügyes-
ségi játékok megoldásával.  (x)
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Mindenki szeretne karcsú, izmos testet. Mindenki 
vágyik a jó kondícióra. Mindezt gyorsan akarjuk 
elérni. Kevés időt ráfordítva. Lehetőleg könnyedén.

FLABéLOS   Ennél jobb ötletünk nincs!
Minősített Flabélos Trénerek várnak.

10 perc alatt a FLABéLOS-szal körülbelül 45-50 
percnyi klasszikus, edzőtermi munkát végezhe-
tünk el, különösebb megerőltetés nélkül!

Szalonunk a következő szolgáltatásokkal várja kedves 
vendégeit: Cellulit-masszázs | Gyógymasszázs | Lávaköves 
masszázs | Relaxáló masszázs | Tradicionális Thai-masszázs | Villám 
masszázs (fej, nyak, váll) | Reflexológiás talpmasszázs | Kéz-és 
lábápolás (műköröm, manikűr és pedikűr) | Csillámtetoválás

Vecsés, 
Telepi u. 85. 

06-20/6-101-505

Nem csak a fogyni vágyókat várjuk.
A FLABÉLOS megkapta az Orvostechnikai eszköz 

minősítést a hamburgi MEDCERT intézettől.

  Májusi 
akció! 
Érdeklődjön 

üzletünkben!

•  Csontritkulásos folyamat megállítására  
és visszafordítására 

• Inkontinencia-problémák megszüntetésére 
•  Cukorbetegek alsó végtagi érszűkületi problémái 

kezelésére 
•  Parkinson-kór, szklerózis multiplex,  

agyvérzés (stroke) utáni rehabilitációs kezelésre 
•  Hosszabb ideig ágyhoz kötött betegek  

leépült izmainak újbóli felépítésére 
•  Ízületi károsodás (arthrosis) rehabilitációjára 
• A vérkeringés serkentésére 

Vital  &  Beauty 
Szépségszalon

Gyorsan, EGyszErűEn 
Gardróbkészítés! 
Üllői cégünkkel vállaljuk 
gardrób- és tárlószekrények, 
konyhaszekrények, fürdő és 
egyéb bútorok, térelválasz-
tó 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.

Több mint 400 termék a HIPERMARKETEK árai alatt!

Adidas tusfürdő   (női, férfi)  250 ml 508,-
Ajax felmosó   (5-féle illat)  1000 ml 494,-
Axe tusfürdő   (több illat)  250 ml 541,-
Ariel kapszula  32 db 2 412,-
Colgate Total fogkrém    385,-
Domestos  750 ml 398,-
Dove tusfürdő   (női, férfi) ÚJ! 250 ml 525,-
Fairy mosogatógép kapszula       6-féle 1487,- től
Jar 6 féle mosogató  500 ml 291,-
Lenor   9-féle illat Új!   500,- tól 
Palmolive kézmosó (több illat) 250 ml 367,- től
Persil Duo-Caps   32 db 2520,-
Perwol  1000 ml 632,-
Silan   9 illat ÚJ! 1350 ml 877,-
Vanish  1000 ml 630,-

Ízelítő árainkból     a teljesség igénye nélkül.

A hirdetés felmutatójának árainkból 
5% kedvezményt biztosítunk!

10  000 Ft feletti vásárlás esetén 7% kedvezményt adunk!
(A kedvezmények nem vonhatók össze)

Nyugdíjasoknak és 10  000 Ft feletti vásárláskor házhozszállítást vállalunk.
Ingyenes regisztráció esetén árlistát küldünk!     rendeles@stingrayconsulting.hu

vagy a Facebookon: Ypsilon vegyiáru

Megnyílt!
Üllő, Pesti út 126.
Nyitva: keddtől péntekig: 8.00–17.00
 szombaton:  8.00–12.00

Kínálatunkban megtalálhatók a ked-
vező árfekvésű és prémiumkategóriás 
termékek egyaránt!

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)

Anyák nApi Akció! Május 1-jétől 31-ig ha bérletet veszel 3000 Ft/alkalom.

Flabelos
ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

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

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

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Műanyag nyílászárók!
Beépítéssel! www.muanyag.com
•   műanyag ablakok, 
erkélyajtók

• bejárati ajtók
•  redőnyök és rovarhálók

-50 %

Szabvány méretek raktárról!

Al-Pet Kft.
vecsés, vasútállomás

06-70/360-8120   
06-29/357-042   

info@mutermo.hu
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A Mirabell Táncegyesület Deziré csoportja 
ezüstéremmel tért haza egy szerbiai tánc-
gáláról.
 Az idén áprilisban Szerbiában megren-
dezett XXI. Euro Show Dance Táncfesztivá-
lon több mint 1300 versenyző vett részt. A 
Szerb csapatok mellett Horvátországból, 
Boszniából, Romániából és Magyarország-
ról is érkeztek táncosok. 
 A magyarkanizsai rendezvényt évről 
évre nagy figyelem kíséri. Számos hazai és 
külföldi fellépő mutathatja be a tudását a 
szerbiai táncfesztiválon, melyre idén az ül-
lői Mirabell Táncegyesület Deziré csoportja 
is benevezett.
 A junior korcsoportban, a „Moderntánc 
emeléssel”-kategóriában induló üllői lá-

Ezüstérmesek  
az üllői lányok

Sportcsarnok  
programok

nyok szerbiai bemutatkozása nagyszerű-
en sikerült, hiszen egy magyar és egy szerb 
tánccsoportot is maguk mögé utasítottak, 
és ezüstéremmel a nyakukban tértek haza 
a versenyről. Az első helyezett szerb tánco-
sok mindössze 9 tized ponttal előzték meg 
a Deziré-csoport lányait, akik a pontszámuk 
alapján a versenyen résztvevők között is a 
magasan értékelt csapatokhoz tartoztak.

varga

Április 26-án ünnepélyes kere-
tek között adták át Gyömrőn a 
PÁTRIA Takarék új székházát. 

Zöldberuházás

A PÁTRIA Takarékszövetkezet új szék-
háza tökéletesen tükrözi a pénz-
intézet irányelveit és filozófiáját. A 

természetközeli épület környezettudatos 
kialakítása és arculata illeszkedik a PÁTRIA 
által oly fontosnak tartott fenntarthatóság, 
gazdaságosság, környezettudatosság és 
mértékletesség elveihez. 
 Az új székház a legújabb építészeti 
irányelvek mentén épült: károsanyag-ki-
bocsátása alacsony, üzemeltetése olcsó 
a természetes, megújuló energiaforrások 
hasznosítása miatt. 
 Az épület külső megformálása vissza-
fogottan elegáns, illeszkedik Gyömrő köz-
pontjához, vonzó építészeti eszközei és kö-
zösségi terei pedig a PÁTRIA dolgozóin kívül 
a város közössége számára is elérhetők. 
 Az épület főbejárata a Petőfi utca felől 
van, de a párhuzamos Táncsics utca felől is 
megközelíthető. Ezen az oldalon található 
egy a pénzintézetektől szokatlan megol-
dás: a székház belső kertje kapcsolódik 

az utca területéhez, aminek köszönhető-
en az arra sétálók megpihenhetnek a hű-
sítő árnyékot adó árkád alatt, a gyermeke-
seknek pedig egy játszótér kialakításával 
kedveskedett a tulajdonos. E térrel azon-
ban nem érnek véget az épület közösségi 
funkciói, az építészeti megoldások miatt 
ökoiskolák is tarthatnak itt szakmai okta-
tást diákjaiknak, a speciális kialakítású ud-
var pedig akár alkotóműhelyként is funk-
cionálhat. 
 Az új székház hűtését és fűtését geoter-
mikus energiával oldják meg, összesen 22 
darab, egyenként 100 méter mélységben 
elhelyezett szonda segítségével. Az elekt-
romos áramellátást fotovoltaikus napele-
mek segítik. 
 Az épület – alapterülete összesen 2315 
négyzetméter – három szintből áll: föld-
szint, emelet és pinceszint, ahol egy süly-
lyesztett gépkocsitároló is helyet kapott. 
 Boris Jánosné, a PÁTRIA Takarék elnök-ügy-
vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
az épület tükrözi a jelent és a jövőt, azt, hogy 
hosszútávra terveztek. A PÁTRIA egyesülése 
megkívánta a fejlesztést, 2012-ben ugyanis 
a közép-magyarországi régió meghatározó 
szereplőjévé vált a pénzintézet.

 A PÁTRIA Takarék vezetése és munka-
társai elkötelezettek a kitűzött célok meg-
valósításában, tevékenységük továbbra is 
a helyi és térségi, társadalmi és környezeti 
hatások erősítését szolgálja, melynek leg-
újabb bizonyítéka, hogy az új székház sem 
kizárólag a takarékszövetkezet dolgozói-
nak, hanem a helyi közösségnek is épült.     

(x)

Május 11-én női futsal bajnoki mérkőzése-
ket rendeznek a sportcsarnokban. 10 órától 
a Police–Kecskemét mérkőzést tekinthetik 
meg, déltől pedig az Obsitos–DEAC meccset 
izgulhatják végig a szurkolók. 
 Május 6-án, 19:30-tól a férfiaké a főszerep, 
a futsal NBI soronkövetkező fordulójában az 
Üllő Fc Cső Csömör elleni mérkőzésén buz-
díthatják az üllői labdarúgókat. Május 21-én, 
szintén 19:30-tól Üllő Fc Cső–Debrecen mér-
kőzés, majd egy héttel később, 27-én 19:30-
tól a műegyetem csapata ellen küzdenek az 
üllői futsalosok: Üllő Fc Cső–MAFC. 
 Május 24–25. között nemzetközi felnőtt 
női és férfi erőemelő versenynek ad otthont 
az üllői sportcsarnok.
 A kézilabda iránt érdeklődőknek pedig 
május 19-ére ígérkezik érdekes program a 
férfi felnőtt kézilabda mérkőzésen.  

nfo

Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere 
is elismerően nyilatkozott a PÁTRIA új székházáról

Ù
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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.



További 
szolgálTaTásaink
implantológia
dentálhigiéniai kezelés
fogmegtartó kezelések
fogpótlás
szájsebészet

+36 30 601 9022
DentiDent implant Clinic
2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.
www.dentident.hu

Ingyenes állapotfelmérés és személyre 
szabott kezelési terv a Dentident fogászati 
klinikán, kellemes környezetben az airport 
Hotel budapest****szállodában.

A mosoly mindenkié.

ImplAntácIó
szájsebészet
fogszAbályozás

Emlékszik, mikor volt fogorvosnál utoljára?


