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Üllő város önkormányzatának lapja • 2013. október • XXIII. évfolyam 9. számA tartalomból:

Üllői
Interjú

Több mint négy évtizede  
szolgálja az üllői lakosságot  
dr. Balázs László háziorvos. 
Ebből az alkalomból Kissné 
Szabó Katalin polgármester 

és Fehér Imre alpolgármester 
köszöntötte. A megemléke-

zés pont úgy zajlott, mint Ba-
lázs doktor 45 éves szolgálata. 

Mindenféle felhajtás nélkül. 
Csak tette, amit tennie kellett.

Részletek a 7. oldalon

  

A XX. századi magyar történe-
lem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt az 1956-os for-
radalom. A szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharc 
megmutatta a világnak, hogy 
a magyar nép mire képes, ha 
az egyik legféltettebb kincsét, 
a szabadságát veszélyeztetik. 
	 Városi	emlékműsor:	ok-
tóber 23-án, 10 óra 30-tól a 
Templom téren.

Milyen az élet a 
vasúton túl?

Városi  
Könyvtár hírei

Erdélyi 
vendégeink

Harmónia 
Zeneiskola

Szépkorúak 
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Szeptemberben történt

A szabadtéri színpad 
vonzza a közönséget

A györgyfalvai  
néptáncosok

Ù

Ù

Barbee, a tinik kedvence? Ù

A Jookers zenekar és Laza Bálint a Zenés nyári estékenÙ

Készül a Petőfi  utca Pesti úti lehajtójaÙ

Ù

A Harmónia Zene-
iskola ifjú növen-
dékei

Ù

Majorosi Mariannak 
 tetszett Szomora 

Zsolt játéka
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Ugye itthon vagyunk Üllőn?

Városunk is bekapcsolódott az Itthon vagy – Ma-
gyarország szeretlek rendezvénysorozatba.

Akár Tamási Áronnak az 
Ábel-trilógia végén meg-
fogalmazott szállóigévé 

vált tételmondatára is gondol-
hatunk, amikor a címben olvas-
ható kérdésre keressük a választ. 
 A program szellemiségének 
megfelelve olyan rendezvénye-
ket szerveztünk, amelyekben 
elsősorban üllői szereplők mu-
tatták be tudásukat, képessé-
güket, tehetségüket. 
 Szeptember 28-án, szom-
bat délután 15 órai kezdettel – a 
kétnapos rendezvény nyitánya-
ként – Üllői Moderntánc Gála 
címmel a városközpont szabad-
téri színpadán 153 fiatal táncos 
bemutatóját láthatta az érdek-
lődő közönség.
 Kissné Szabó Katalin polgár-
mester programnyitó köszön-
tője után a városunkban mű-
ködő moderntánccsoportok: a 
Mirabell Táncegyesület (vezető-
jük János Rita), a Starlight Dance 
Company (vezetőjük Tóth Ta
más) és a  Game Dance (vezető-
jük Stillerné Balogh Melinda) tar-
tottak 30-30 perces bemutatót.
 A gálát – a szereplő korosz-
tály körében nagy népszerű-
ségnek örvendő tinisztár pop-
énekes – Barbee koncertje zárta. 
Ezt követően az énekesnő au-
togramosztogatással és közös 
fényképezkedéssel búcsúzott ra-
jongóitól.

 Szerencsénk volt, mert a 
szombatot megelőző és köve-
tő esős, szeles, borús időjárás-
sal szemben ezen a délután 
verőfényes napsütésben volt 
részünk.
 A következő napon, vasárnap 
este a Közösségi Házban a ven-
dégeket az Üllői Fotóklub Üllő ké-
pekben című kiállítása fogadta.
 A rendezvény házigazdá-
ja, Vámos Éva köszöntőjében a 
Szent Mihály-naphoz kapcsoló-
dó vallási tudnivalókról és népi 
hagyományokról beszélt, majd 
ismertette a Szent Mihály-napi 
tűz című est programját.
 Regösök zenekar népzenei 
koncertje, amely a következő 
műsorszámokat foglalta keretbe.
 Karikásostor-bemutató me-
sejátékkal, az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület bemuta-
tója. A Zrínyi Ilona Nyugdíjas 
Kórus jóvoltából hallható volt 
a Dalcsokor, majd Hera László 
saját írását olvasta fel. Ezután 
énekes-zenés részletek követ-
keztek a Hyppolit a lakáj című 
színdarabból a Szín-Játszó-Tér 
jeles tagjainak előadásában: Vi
rág Tímea, Zárayné Sándorházi 
Eleonóra és Hera László énekelt, 
a  zenei kíséretet Szomora Zsolt 
és Ökrös Károly kiváló zenészek 
biztosították. 
 Majd táncbemutató és össz-
táncot láthattak a résztvevők a 

Kenderes Néptánccsoport ré-
vén, amihez talpalávalót Re-
gösök zenekar húzott.
 A rendezvény – a programba 
bekapcsolódott mintegy 1300 
településsel egy időben –  fél tíz-
kor az udvaron várakozó mág-
lyarakás meggyújtásával érte 
el tetőfokát. A lobogó tűzben a 
résztvevők fáklyával a kezükben, 
zenészeink hangulatos muzsi-
káját hallgatva, közösen énekel-
ve gyönyörködhettek. Megható 
pillanatok voltak ezek.
 Akik még tudtak maradni, 
azokra páratlan élmény várt. A 
kávéházi cigányzenét mesterfo-
kon művelő, szinte az egész vilá-
got bejárt muzsikusok, Szomora 
Zsolt, az Üllői Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke és Ök-
rös Károly, a Budapest Bár zené-
sze mindenki kedvére játszottak. 

Miközben a Mecénás művészeti 
klub tagjai kínálták a hangulathoz 
illő enni- és innivalókat, jöttek a 
népdalok, nóták, operettek, híres 
magyar filmslágerek, szóval való-
ságos hungarikumok – tökéletes 
hangzással, a legmagasabb szín-
vonalon. Aki részese volt ennek, 
aligha fogja felejteni az élményt.
 A két nap során megtapasz-
talhattuk, mennyi tehetség, tu-
dás, nagyszerű képesség rejlik 
az üllőiekben, mennyi szeret-
hető jelenség és értékes ember 
van közöttünk.
 Ezek után ide illik Tamási Áron 
üzenete: „Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne”. Máris könnyebben 
át élhető és talán a címben feltett 
kérdésre is megadhatjuk a választ, 
ugye?

Laza István, Közösségi Központ vezető
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Minden olyan településen, amit kettébe szel a vasútvonal – mint Ül-
lőt is – a „vasúton túl” élő lakók természetszerűleg távolabb ke-
rülnek a vasúton inneni, azaz a központi városrész áldásaitól. 

Milyen az élet a vasúton túl?

A vasúton túliaknak ügye-
iket intézni, orvoshoz 
menni, nagybevásárlást 

lebonyolítani egyszersmind azt is 
jelenti, hogy nagyobb távolság-
ra kell menniük, mint akik köze-
lebb laknak az intézményekhez, 
hivatalokhoz, élelmiszerár u ház-
akhoz. De nem csupán a távol-
sággal kell megküzdeniük na-
ponta, hanem olykor azzal is, 
hogy gondjaik elfelejtődnek, pa-
naszaik orvoslása elodázódik, hi-
szen nincsenek szem előtt. El-
mentünk, hogy megkérdezzük 
a vasúton túliakat: Üllőn vajon 
hogy van ez?
 A Gyöngyvirág tér környéke 
hétköznap késő délelőtt olyan 
néptelen volt, hogy hiába gyalo-
goltunk utcahosszakat, egyetlen 
járókelővel sem találkoztunk. Át 
kellett kelnünk a fahídon, hogy 
a sínek mellett felállított menet-
jegy-automata körül ácsorgókat 
megszólítva föltehessük a kér-
dést: milyen az élet errefelé, a 
vasúton túl? 
 Fehér Istvánné örült, hogy 
végre valakinek elpanaszolhat-
ja, mennyire elfogadhatatlan a 
közvilágítás a környéken. Haj-
nalonként még sötétben jár 
dolgozni, s ugyancsak sötét-
ben ér haza – mesélte. Az ut-
cai lámpák azonban nem köny-
nyítik meg a dolgát, ugyanis hol 
világítanak, hol nem. Többnyi-
re inkább nem, s olyankor a vo-
nattal dolgozni járó asszonyok 
rettegve közlekednek errefelé, 
ahol nem csak a bokros része-
ken dobog a torkukban a szí-
vük, hanem az utcáknak azokon 
a szakaszain is, ahol a porták tu-
lajdonosai sövényt telepítettek 
a házuk elé. Mert szép ugyan az 
élő sövény nappal, de éjszaka 
frászt lehet kapni a gondolattól, 
hogy valaki a vaksötétben épp 
ott bújik meg, áldozatra lesve.
 A játszótéren Egyeki László 
pásztorolta csöpp lányunokáját, 
akinek sem a közvilágításra, sem 
a központtól való távolságra és 
egyáltalán, a „vasúton túliságra” 
nem volt egyetlen zokszava sem. 

Igaz, hozzátette: amiatt van ez 
így, mert családjukban több ge-
neráció él együtt, akik segítségé-
re vannak egymásnak, s még ők 
maguk, a nagyszülők is jól bírják 
magukat. Aki azonban már na-
gyon idős és egymagában él, an-
nak a napi bevásárlás is komoly 
gondot jelent ezen a környéken. 
 Nagy Gáborral a „Nekem 8” 
nevű kocsma teraszán váltot-
tunk szót, s ő mindjárt rá is cáfolt 
a hely nevére. Kiderült ugyanis, 
hogy ő és számos ismerőse nem 
a „nekem nyolc” szófordulattal 
szokott élni, ha elfogy a cigaret-
tájuk. A vasúton túlra valahogy 
nem jutott trafik, megszűnt az 
állomáson lévő kis pavilon is, 
ahová korábban átszaladhat-
tak cigarettáért. A dohányosok 
számára határozottan idegesítő, 
hogy a centrumban öt helyen is 
vehetnének dohányterméket, a 
közelükben azonban sehol sem.
 Nagy Gábornak az sem mind-
egy, hogy ha éjszakás, gyalog 
kell beballagnia a buszmegálló-
ig. Ami ugyan neki, aki még fia-
talos és jó erőben van, nem te-
lik sok időbe, mások azonban 
félórákat is baktatnak. Nem me-
hetnek biciklivel, mert sehol 
nincs kerékpármegőrző hely. A 
nappali műszakra igyekvők ott 
hagyják a buszmegálló vaskor-
látjához láncolva a kerékpárjai-
kat, az éjszakások azonban ezt 
nem merik megtenni. Ki tudja, 
mi minden történhet éjnek ide-
jén az őrizetlenül hagyott, nem 
olcsó járművekkel? Így hát ezt is 
besorolhatjuk a vasúton túli élet 
hátulütői közé.
 Sándor Géza a boltba igyeke-
zett, amikor megszólítottuk. Neki 
nem gond a távolság, tudtuk 
meg, mindenhová biciklivel jár. 
Üllő kisváros, nem nagyok a távol-
ságok sem, semmiért nem kell túl 
sokat menni – magyarázta. Azt 
azonban nem bánná, ha végre 
akadna már olyan hely is ebben 
a városban, ahol a fiatalok össze-
jöhetnének és jól éreznék magu-
kat együtt. Oda még elgyalogolni 
is érdemes lenne a vasúton túlról.

 Barát Roland a kerékpárjá-
ról szállt le a kedvünkért, hogy 
megossza velünk a tapasztalata-
it. A közvilágítással ő is elégedet-
len, márpedig – mint mondta – 
a lakók joggal elvárnák, hogy 
ha fizetnek egy közműszolgál-
tatásért, akkor azért jó minősé-
gű ellenszolgáltatást kapjanak. 
Elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a környéken élő idős emberek, 
akik az olcsó áruért már nem 
képesek bemenni a centrumba, 
kénytelenek legyenek megven-
ni azt, amit az itteni bolt jóval 
drágábban ad. Pedig bizonyára 
nem lenne lehetetlen, hogy kite-
lepítsenek ide a benti áruházak 
egy „fióküzletet” – vélekedett.
 Szatyorját lengetve, lassan 
sétálva tartott felénk Csuvár De
zsőné, akinél illetékesebbet alig-
ha találhattunk volna az itteni 
helyzet igazságos megítélésére. 
Mint megtudtuk, előző nap töl-
tötte be a 81. életévét, és össze-
gyűlt nála az egész család, hogy 
ezt megünnepelje. Jólesett neki, 
hogy olyan sokan vették körül, 
pedig máskor sem hagyják ma-
gára. Noha egyedül él, fia reggel-
este beszalad hozzá. Távolabb 
élő lánya is gyakran látogatja, ő 
az, aki a nagybevásárlásokat is 
elintézi és felíratja, kiváltja szá-
mára a szükséges gyógyszereket. 
A rendelőből rendszeresen kijár 
hozzá vérmintát venni a „labo-
ros fiatalasszony”, úgyhogy nem 
állítja őt megoldhatatlan helyze-
tek elé pusztán az a tény, hogy a 
vasúton túl lakik. Rövidebb gya-
logsétákat is csak az egészsé-
ge miatt tesz, amikor kenyérért 
megy a boltba, vagy tejért az 
automatához, bár oda újabban 
egyre ritkábban, mert kissé már 
az is messze van.
 Annak azonban nagyon örül-
ne, ha tudná, hogy a polgárőrök 
rendszeresen megfordulnak er-
refelé – adta tudtunkra –, mert 
ugyan nem fél, de mégis na-
gyobb biztonságban érezné ma-
gát ebben a mai bizonytalan vi-
lágban.

Koblencz Zsuzsa

Fehér Istvánné

Egyeki László

Nagy Gábor

Sándor Géza

Barát Roland

Csuvár Dezsőné
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Üllő Városi Önkor-
mányzat képviselő-
testülete szeptember 
12-én tartotta soron 
következő ülését. 

Hirdetés

Ülésteremből 
jelentjük

„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

A lakását már 
biztosította.
Autója biztosításáról  
is gondoskodott.
Önmagára és a jövőjére 
gondolt már???

Élet- és  
nyugdíj- 
biztosítások.

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

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. október 16-án 9.00-17.00

Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag 
homogén pvc-padlók és linóleumok  
svéd TARKETT és DLW német burkolatok  
gyári tekercsben  
a nagykerár 50%-ért  
eladók.        Kb. 1000 m2.

burkolók, kivitelezők figyelem!

Tel.: 06-30/467-7216

A képviselők legfontosabb 
döntéseit ismertetjük 
írásunkban. A határoza-

tok és döntések hátteréről bő-
vebben olvashatnak a testületi 
és bizottsági üléseken készült 
jegyzőkönyvekből, melyeket a 
www.ullo.hu weboldalon talál-
nak meg.
 A szeptemberi testületi ülé-
sen a képviselők módosították 
Üllő Városi Önkormányzat 2013. 
évi költségvetési rendeletét.
 A képviselő-testület döntése 
értelmében módosult Üllő Vá-

rosi Önkormányzat pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló korábban már 
többször módosított rendelete, 
valamint a  közösségi együtt-
élés szabályait sértő magatartá-
sok szankcionálása érdekében 
Üllő Városi Önkormányzat köz-
tisztaságról szóló, Üllő nagy-
község jelképeiről és azok hasz-
nálatáról szóló, továbbá Üllő 
Városi Önkormányzat közterü-
letek használatáról szóló rende-
lete.
 A képviselő-testület elfo-
gadta Üllő Város Humán Szol-
gáltató Központ, Óvoda és Köz-
ponti Rendelő által benyújtott, 
az öt tagóvoda átfogó munká-
járól szóló 2012/2013-as nevelé-
si évre vontakozó beszámolóját.

Köz meg-
hallgatás 
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy Üllő Városi Ön-
kormányzat képvise lő - tes tüle-
te október 24-én 17 órakor 
közmeghallgatást tart a pol-
gármesteri hivatal épületében 
(Templom tér 3.).
 Napirendi pontok: 1. Tájé-
koztatót a helytörténeti mono-
gráfia kiadásáról, 2. Tájékoztató 
az önkormányzat jelenlegi gaz-
dasági helyzetről, 3. Tájékozta-
tó az önkormányzat 2013. évi 
beruházásairól, 4. Közérdekű 
kérdések, javaslatok.
 Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosokat, hogy kérdéseiket, fel-
vetéseiket előzetesen írásban 
is eljuttathatják a Polgármes-
teri Hivatal titkárságára, vagy 
a titkarsag@ullo.hu e-mail 
cím re.
 Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Üllő Városi Önkormányzat

 Újból megindítja az önkor-
mányzat a Ba ba rózsa Bölcsőde 
kapacitásbővítését célzó pro-
jekt keretében, az építési beru-
házás kivitelezőjének kiválasz-
tása érdekében lefolytatandó 
hirdetmény nélküli, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást.
 A képviselő-testület a KEOP 
-1.3.0/09-11 „Üllő Város ivóvízmi-
nőség javító programja” című 
projekt kapcsán EU Önerő Alap 
pályázat benyújtásáról és a köz-
étkeztetésre vonatkozó közbe-
szerzési eljárás kiírásáról is dön-
tött.
 Döntöttek a képviselők a hul-
ladékszállítási közszolgáltatásra 
hirdetmény közzétételével in-
duló, tárgyalásos közbeszerzé-
si eljárás megindításáról, majd 
elfogadták Ül lő város 2013. évi 
költségvetésének I. félévi telje-
sítéséről szóló beszámolóját.
 Üllő Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 2013. évi 
IV. negyedéves testületi ülés-
napjai október 31-én, novem-
ber 21-én, december 12-én 
lesz nek.

Almási Adrienn, ügyintéző
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Faültetési akció Ruhaosztás
Az Üllő Városi Önkormányzat és a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság ok-
tóber 19-től 26-ig lakossági faültetési akci-
ót szervez.
 Örömmel vesszük mindenki jelentke-
zését, aki az otthona előtti közterületre fát 
szeretne ültetni és vállalja annak gondozá-
sát is. Az alábbi két fajta közül lehet vá-
lasztani:
 Prunus Cerulata Nigra (vér-
szilvafa). Jellemzői: alacsony nö-
vekedésű, bordó lomboza-
tú, tavaszi virágzású díszfa, 
a városi klímát jól tolerálja. 
10 méter alatt maradó fajta, 
olyan helyekre ajánljuk, ahol 
közel vannak elektromos-, vagy 
telefonvezetékek.
 Tilia Tomentosa (ezüst hárs). 
Jellemzői: magasra növő szabá-
lyos kúp koronájú, sötétzöld-
ezüst fonákú, ősszel arany-
sárga lombozatú fa, júliusi 
virágzású, a városi klímát jól 
bíró, ezért utak, utcák fásítá-
sára ajánlott fa. Húsz méter-
nél magasabbra is megnövő 
fajta, ahol elegendő hely áll 
rendelkezésre a növekedéséhez

 A fák kiskereskedelmi ára 6 990 forint 
melyeket most 999 forint ellenértékben le-
het megvásárolni – a készlet erejéig. Az ak-
cióban limitált mennyiségű fát osztanak ki 
Üllőn, a Premier Garden Kertészeti Kft.-nél, 
október 19–26. között.
 A fásításra a lakosoktól előrendelést is 
felveszünk 2013. október 10–15-ig, mun-

kanapokon 9–17 óra között a 20/610-
1978 telefonszámon, vagy sze-

mélyesen a Gyömrői út 142. 
szám alatt. 

 Az akcióban megvásá-
rolt – limitált mennyiségű –   
fákat csak Üllői közterü-
letre (utca) lehet kiültetni 

(utcafront 8 m/db). 
 Vásárlásánál kérjük megadni a tisz-

telt vásárlók nevét és címét, hogy 
nyomon követhessük a facseme-

te sorsát. Közterület-felügye-
lőnk ellenőrizni fogja a fa ül-
tetésének megtörténtét és 
megfelelő gondozását.
 Bízunk benne, hogy akci-
ónk kedvet ad városunk to-

vábbi szépítéséhez!
Üllő Városi Önkormányzat, 

Városfejlesztési  és Környezetvédelmi Bizottság

Október 18-án reggel 9-12 óra között az 
Ócsai út 8. szám alatt a Humán Szolgálta-
tó Központban használtruhaosztást szer-
vezünk a rászoruló családok részére.
 A ruhákat a Baptista Szeretet szolgálat 
ajánlotta fel a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére.
 Várunk mindenkit szeretettel.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Szemétszállítás
A szelektíven gyűjtött hulladékot Üllő Gyöm-
rő felőli részén legközelebb október 24-én 
és november 28-án, a zöldhulladékot pedig 
november 7-én gyűjtik be.
 Üllő Ócsa felőli részéről október 10-én 
és november 14-én szállítják el a szelektí-
ven gyűjtött hulladékot, a zöld hulladék el-
szállítására ezen a területen október 17-én 
és november 21-én kerül sor.
 Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakos-
ságot, hogy az október 23-i ünnepnap he-
lyett október 26-án, szombaton történik a 
szemétszállítás, november 1-je helyett pe-
dig november 2-án, szombaton gyűjtik be 
a lakossági hulladékot.

nfo

Hirdetés

Kiszállítás Üllőn ingyenes, a környező településekre 2000 Ft alatt 200 Ft!

Minden csütörtökön 17:00-21:00–ig   

20% Pizza Akció
minden pizzára!

Aktuális AKCIÓINKRÓL érdeklődhet a Zsálya bisztró facebook oldalán és a www.zsalyabisztro.hu weboldalon!

Zsálya Bisztró  –  Üllő, Templom tér 3. – Telefon: 06-70/323-1233

PIZZÁK 32 cm 40 cm
SONKÁS  pizzaszósz, sonka, sajt 1140 Ft 1990 Ft
SONKÁS-GOMBÁS  

pizzaszósz, sonka, gomba, sajt 1290 Ft 1990 Ft

SONKÁS-KUKORICÁS  
pizzaszósz, sonka, kukorica, 
sajt

1290 Ft 1990 Ft

SON-GO-KU  pizzaszósz, 
sonka, gomba, kukorica, sajt 1290 Ft 1990 Ft

MEDITARRÁN  fokhagymás-
tejfölös alap, csirkemell, gyros 
fűszer, olívabogyó, sajt

1390 Ft 2390 Ft

MEXIKÓI  csípős pizzaszósz, 
sonka, vörös bab, kukorica, 
lilahagyma, chilipor, sajt

1290 Ft 2290 Ft

SZALÁMIS  pizzaszósz, sajt, 
paprikás szalámi 1290 Ft 1990 Ft

GYROSOS  tejfölös alap, 
csirkemell, lilahagyma, 
gyros fűszer, sajt, kapros-
fokhagymás joghurt

1290 Ft 2390 Ft

HAWAI  pizzaszósz, sonka, 
kukorica, ananász, sajt 1190 Ft 1990 Ft

PIZZÁK 32 cm 40 cm
HÚSIMÁDÓ  pizzaszósz, 

sonka, füstölt tarja, csirkemell,  
sajt, bacon

1440 Ft 2650 Ft

MAGYAROS   
pizzaszósz, sonka, kolbász, 
lilahagyma, sajt, bacon

1390 Ft 2390 Ft

MARGARITA   
pizzaszósz, sajt, 
paradicsomkarika, bazsalikom

890 Ft 1700 Ft

NÉGY ÉVSZAK  pizzaszósz, 
sonka, gomba, kukorica, 
paradicsomkarika, zöldborsó, 
sajt

1290 Ft 1990 Ft

TENGER GYÜMÖLCSEI  
pizzaszósz, tenger gyümölcsei, 
kapribogyó, citromkarika, sajt

1440 Ft 2650 Ft

BOLOGNAI  bolognai ragu, 
sajt, bazsalikom 1190 Ft 1990 Ft

BBQ  bbq szósz, csirkemell, sajt 
bacon 1440 Ft 2650 Ft

BACONOS  pizzaszósz, sajt, 
tojás 1190 Ft 1990 Ft

Megújult étlappal várjuk  
Régi és Új vendégeinket!

Minden hétvégén élőzene!

MINDEN VASÁRNAP  
Bőséges Családi menü 3200 Ft
Húsleves vagy gyümölcsleves

2 személyes Sültes tál gazdagon

1 pohár Különleges limonádé

Torkos  
Hétvégék!!

Korlátlan 
ételfogyasztás 

1550 Ft/Fő
Asztalfoglalás 

ajánlott!
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Talán nem is gondolta, amikor 45 évvel ezelőtt 
először átlépte az üllői orvosi rendelő küszöbét, 
hogy ilyen hosszú időn át szolgálja majd a tele-
pülés lakosságát. A kollégák, akikkel együtt kez-
dett rég elszakadtak már Üllőtől, ő azonban itt 
maradt. Mert szükség volt – és még van is – rá. 
Dr. Balázs László háziorvossal beszélgettünk.  

Biztos pont az üllői 
egészségügyben

A z elmúlt 45 évben állan-
dó, biztos pontja volt az 
üllői egészségháznak. 

Mi változott ön körül az évtize-
dek alatt?
 – Közvetlenül az egyetemi 
padból kerültem Üllőre, mond-
hatni nulla tapasztalattal. Még-
is ugyanazokat a problémákat 
kellett megoldanom, amiket 
a rutinnak köszönhetően ma-
napság már könnyen átlátok. 
Mikor visszagondolok, néha 
úgy látom, hogy nagy merész-
ség volt ez a részemről. Bár a 
debreceni egyetemen kiváló 
képzést kaptunk, de a beteg-
ségek a legkevesebb esetben 
jelentkeznek a tankönyvben 
leírtak szerint. Az eltelt évek so-
kat segítettek abban, hogy biz-
tosabban mozogjak a pályán, 
mint az elején. Tehát a tapasz-
talat megszerzése volt a fő vál-
tozás. A munka viszont semmit 
sem változott. Az egészségügyi 
alapellátás az a hely, ahol elő-
ször találkozunk a panaszossal. 

Ez így volt régen, és így van mai 
is. Itt dől el a beteg sorsa. A há-
ziorvosnak kell felmérnie, hogy 
a páciens panaszai komoly be-
tegségre utalnak-e? Néha el le-
het tévedni a választható ös-
vényeken, mert a beteg nem 
tudja pontosan megmondani, 
hogy mi baja van. Azt mond-
ja el, ami számára fontos, de ez 
nem minden esetben mérvadó 
a diagnózis felállításában. A pa-
naszfelvételt a barkochbához is 
lehetne hasonlítani, hiszen van 
egy ismeretlen betegség, az or-
vosnak pedig célirányosan fel-
tett kérdésekkel kell kicsalnia 
a megállapításához szükséges 
válaszokat. 
 

– Katasztrofális helyzetben 
van a magyar egészségügy?
 – Korábban ugyanúgy 
küszködtünk az egészségügyi 
finanszírozással, mint most. 
Régen is mindig azt mond-
ták, hogy oldjátok meg, mert 
nincs több pénzünk az egész-

ségügyre. Ezt hallottam végig 
a pályám során, hogy most épp 
nincs pénz, de egyszer majd 
lesz. 
 A történethez persze az is 
hozzátartozik, hogy a világon 
az egyik legdrágább dolog az 
egészségügyi ellátás, kézzel-
fogható haszna pedig látszólag 
nincsen. Azt nem nagyon ve-
szik figyelembe, hogy gazdasági 
szempontból milyen haszonnal 
jár, ha valakinek idejében ész-
reveszik a betegségét és meg-
gyógyítják. A finanszírozók csak 
azt látják, hogy minden rettentő 
sokba kerül. 
 Negyven év alatt nem csak 
az alapellátásban történt vál-
tozás, hanem a gyógyulás fo-
lyamatát elősegítő tényezők és 
az eszközök is változtak. Annak 
idején egy töltőtollal, egy vér-
nyomásmérővel és egy fonen-
doszkóppal kezd tem a pályá-
mat. Ezek segítségével kellett 
ellátnom a betegeket. Ehhez ké-
pest mára sokat fejlődtünk. Ma 
már egy jól felszerelt praxis tar-
tozéka az oxigénpalack, az EKG 
és a defibrillátor. A probléma 
az, hogy amíg a magyar beteg 
forintban fizeti ki a tb-járulé-
kát, addig az összes gyógyítás-
hoz használt eszközért euróban, 
vagy más valutában kell fizetni, 
természetesen európai árat. Ar-
ról nem beszélve, hogy az ellá-
tás költsége nem a gyógyítás 
színvonalával lineárisan emelke-
dik, hanem négyzetesen. Ezért 
örök kérdés, hogy inkább hagy-
juk meg a korábbi szintet, ami-
vel elbír a költségvetés, vagy 
fejlesszünk, de akkor soha nem 
érjük utol magunkat. A jelenle-
gi egészségügynek nem csak a 
finanszírozás a problémája, ha-
nem a bekerülési költségek óri-
ási növekedése. De vigaszta-
lásképpen elmondható, hogy a 
világon sehol nincs olyan egész-
ségügyi rendszer, amely köz-
megelégedésnek örvend. 

– Több mint négy évtizede a 
pályán van. Mi az, ami még 
mindig motiválja a munkája 
során?

 – Üllőn 1968. október 1-jén 
kezdtem és 2014. október 1-jén 
fejezem be a pályafutásomat. A 
nyugdíj után nem kényszerűség-
ből, nem az anyagiak miatt dol-
goztam még 10 évet. A 45 év alatt 
hozzám nőttek a betegek, nehéz 
őket elengedni. Néha úgy érez-
tem, hogy nem tudok majd ki-
szállni, mert hiányozni fog a napi 
ritmusomból a munka. Az empá-
tia, hogy képes vagyok segíte-
ni másokon. Persze ez továbbra 
is fennáll, de az embernek tudo-
másul kell vennie, hogy 70 éves 
korában már nem olyan strapa-
bíró és türelmes mint fiatalon. 
Nem szabad megvárni amíg más 
mondja meg, hogy jó lenne már 
kiszállni. Sokszor az ember nem 
is veszi észre saját magán, hogy 
nem bírja úgy a terhelést, mint 
korábban. Fiatalon olyan esete-
ket is elvállaltam, amire ma már 
azt mondanám, hogy felelőtlen-
ség volt. Az ifjú tűz hevében még 
könnyebben vállalunk kockáza-
tot, mint érett korunkban. 
 

– Van méltó utód, akire rá meri 
hagyni 45 év munkásságát?
 – Egy éve hirdettem meg a 
praxist, de nem kapkodnak érte. 
Mindössze 3 jelentkező volt, de 
a személyes találkozásig egyik 
esetben sem jutottunk el. A fi-
atalok tudják, hogy kizárólag a 
praxisból nem lehet megélni, 
családot eltartani. De nem csak 
háziorvost nehéz találni, a fiata-
lok az orvosi pályától távolodtak 
el. Amikor elkezdtem a pályát, 
akkor rossz rendszer volt, mert 
a politikától kezdve sok min-
den közrejátszott a felvételiknél. 
Mégis, az biztos volt, hogy a jók 
közül is a legjobbakat vették fel. 
Most pedig sokszor azok men-
nek az orvosira, akik lemaradtak 
a jogi, vagy más egyetemekről.  
A 6 éves képzést 2 éves rezidens 
időszak követi, majd a 3 éves 
szakvizsga jön. Több mint 10 év 
munkája kell ahhoz, hogy valaki 
egy önálló háziorvosi praxist el-
vállaljon. És ha mellé teszi a ke-
resetet, akkor eljut oda, hogy in-
kább más szakmát választ. Olyat, 
ahol több pénz van és van pers-
pektíva. Így tehát nem arról van 
szó, hogy minőségi válogatásra 
van lehetőségünk, hanem arról, 
hogy egyáltalán lesz e valaki, aki 
elvállalja?

Varga Norbert

Fehér Imre  alpolgármester, Balázs László és Kissné Szabó Katalin polgármesterÙ
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Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
A hosszú szünet után ismét nagy sikerű kiállításmegnyitó részesei lehettek a művé-
szetek kedvelői kiállítótermünkben. Tehetséges felnőttek alkotásaival övezve, te-
hetséges gyerekek előadásában gyönyörködhettünk. Köszönjük a résztvevőknek!

Jól működik a Kívánság Fü-
zetünk! Legújabb könyveink 
közül ajánlok néhányat fi-

gyelmükbe, amelyeket az önök 
kérései alapján szereztünk be. 
 A fantázia világa hatja át 
Richelle Mead, A szukkubusz 
dala című könyvét és Cassand
ra Clare Csontváros című regé-
nyét egyaránt. Démonok, vám-
pírok, vérfarkasok, tündérek és 
más különös lények vívják a po-
kol és a menny örök harcát. 
 Sokkal hétköznapibb világba 
vezet el minket Katarina Mazetti 
Családi sírbolt című regénye, 
amely a címe ellenére egyáltalán 
nem pokoli történet, bár időn-
ként pokollá teszi egymás életét a 
könyvben szereplő pár annak el-
lenére, hogy a hölgy könyvtáros!
 Már nálunk is kölcsönöz-
hető Szepesi Nikolett legújabb 
botránykönyve, az Orgaz mus-
pontok. 
 Néhány ötlet az általános jól 
léthez: dr. Fi lippo Ongaro azt ja-
vasolja, hogy Úgy egyél, hogy 
jól legyél! Ha már jó a közérze-
tünk, akkor Brendon Burchard 
Töltődj fel! című könyve segít-
ségével emeljük az energia-

szintünket, hogy ne pusztán 
leéljük az életünket, hanem va-
lóban élvezzük minden pillana-
tát. A gyerekeknek több Nóg
rádi Gábor könyvet is ajánlok. 
A már klasszikusnak mondha-
tó PetePité-t, amelyben Pete Pé
ter (Pite) egy éjszaka alatt az ap-
jává, Pete Ádámmá változott. A 
könyvnek párja is van: Az anyu 
én vagyok! címmel. A legkiseb-
beket csodás illusztrációkkal el-
látott Walt Disney meseköny-
vekkel várjuk!

Programajánló

Október 18-án 16 órakor faesz-
tergályos munkákból nyílik kiál-
lítás.
 Október 22-én 17 órától egy 
új, interaktív beszélgetéssoro-
zatot indítunk útjára az egész-
ségmegőrzés gyakorlati meg-
oldásairól, valamint a gyógyítási 
folyamatok alternatív módsze-
reiről, A tudatos életvezetés a 
siker titka címmel. Az első alka-
lom témája: Relaxációs, medi-
tációs módszerek. Az elménk 
harmonikus állapotba hozata-
la, hétköznapi, megvalósítha-

tó, gyakorlati módszerekkel. Cé-
lunk az eligazodás segítése a 
témában.
 A beszélgetéseket vezeti: Pir
bus Ernő, pszichoterapeuta és 
meditációs tanár.
 Távol-Kelet közelről címmel 
író-olvasó találkozót tartunk ok-
tóber 24-én, 16 órától. A Könyv-
tár vendége P. Szabó József, kül-
politikai szakértő. 1931-ben 
született. Már egyetemi évei 
idején újságíróként dolgozott 
a Nép szavánál, igazi pályáját 
azonban diplomataként kezdte 
a pekingi nagykövetségen, ahol 
1956-ban a Forradalmi Bizottság 
elnökévé választották. 1962-től a 
Magyar Rádió munkatársa lett és 
maradt a nyugdíjazásáig. 1969-
től egészen 1994-ig a Magyar 
Televízió Híradójának rendsze-
res műsorvezetője, majd szer-
kesztője, de sokszor szerepelt 
a képernyőn a HÉT műsorában, 
20-szor félórás kínai és 15-ször 
félórás japán sorozatára talán 
ma is sokan emlékeznek, de sok 
más külpolitikai tévés műsorba 
meghívták. Írásai megjelentek a 
Magyarország című hetilapban, 
az Ország-Világban és sok más 

sajtóorgánumban. Hét nyelven 
beszél, így érthető, hogy a rádió 
és részben a televízió utazó tu-
dósítójaként járta a világot.
 Nemrég jelent meg a cím-
adó Távol-Kelet közelről című 
írása, amely életrajzi ihletésű, 
valamint a Thöböt vagy nem 
Thöböt című könyve, amely Ti-
bet mindennapi életéről szól. 
Megismerkedhetünk még az 
író által szerkesztett Kínai nyelv-
könyvvel is.
 A találkozó végén dedikálás 
és könyvvásárlási lehetőség lesz! 
 Novemberi előzetes: novem-
ber 21-től Régi Könyvek Vására, 
amíg a készlet tart!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

A könyv írójával, P. Szabó Józseffel 
is találkozhatnak a könyvtárban

Ù

A kamaszok körében nagy sikerű 
Nógrádi  Gábor regény

Ù
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Szinte látom, ahogy erre a kijelentésemre sokan  
felkapják a fejüket és azt gondolják: hú, de jó nekem. 

Az elmúlt év júliusában a Kenderes Tánccsoport  
Erdélyben részt vett a Kolozsvár melletti Györgyfalva  
falunapján, majd a nyári táborát is ott tartotta.

Az én uram tudja, 
hogy mit csinál

Erdélyi vendégeink

No de lányok, asszonyok, csak lassan, 
azt mondom: ne induljatok az uram 
keresésére, mert bizony pórul jár-

tok. És nem azért, mert majd én sodrófával 
állok a kapuban, hanem azért, mert a fent 
szereplő cím az egy erdélyi magyar nép-
mese címe. Mégpedig azé a meséé, ami 
alapján készült a harmincfős gyermekcso-
portra megírt vásári mesejáték. Ezt adta 
elő a Napraforgó Óvoda nagycsoportja a 
Mihály-napi vásáron. Minden dicséretet 
megérdemelnek gyermekeink, mert be-
csülettel felkészültek, legyőzték a lámpalá-
zat és az egészségüket mostanában olyan 
gyakran veszélyeztető vírusokat is. Teljes 
létszámban szerepeltek és várták a műsor 
végén a megérdemelt tapsot.
 Az előadás után kezdődött a vásári forga-
tag. Volt ott minden. Számtalan színes, ötletes 
portéka, ízes sütemények, zamatos gyümöl-
csök és a „korcsmában” lángos, málnaszörp. 
Hamar teltek a kosarak, mert a Napraforgó 

Bank kizárólag erre a napra, bevezetett egy 
korlátlan, tallér alapú hitelt. Vásárlás közben 
hintázhattak is a gyerekek, hiszen szinte meg-
állás nélkül forgott a kosárhinta, és a hangula-
tot fokozta Anikó néni míves citerajátéka.
 Köszönjük szépen valamennyi résztve-
vő szülőnek, nagyszülőnek, hozzátartozó-
nak, meghívott vendégnek a felajánlott 
portékákat, a sok finom süteményt, gyü-
mölcsöt, szörpöt, virágot és hogy eljött, kí-
váncsi volt ránk. 
 Földesi Éva tanító néninek és osztályá-
nak köszönjük a sok szép apróságot, Vas-
tag Veronikának pedig, hogy bőven jutott 
az Év lángosából.
 Köszönjük az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesületnek és általa Ország Lászlónak 
a kosárhintát, Méri Gábornak, Péter Bélának, 
Rostás Attilának a hinta folyamatos üze-
meltetését. 
 A Petz és a Bihari családnak a dekoráci-
óhoz nyújtott segítségért vagyunk hálásak, 

Rózsikának, Icukának és Marikának a fi-
nomságokat köszönjük, no meg azt, hogy 
nyugdíjasként is mindig a segítségünkre 
vannak. 
 Végezetül pedig köszönjük az időjárá-
sért felelősnek a ragyogóan szép napsüté-
ses időt.

Péteri Kálmánné, Marika óvó néni                                  

I dén – ápolandó a jó kapcsolatokat – mi 
láttuk vendégül a györgyfalvi néptánc-
csoportot, akik elsősorban a Monori Kis-

térségi Néptánctalákozóra szóló meghívás-
nak tettek eleget.
 Szeptember 20-án, pénteken a dél-
utáni órákban érkeztek a közösségi ház-
ba, ahol – Dózsa Emesének, Karácsony Ági
nak, Rézműves Anikónak és Major Ferinek 

köszönhetően – ebéddel vár-
tuk őket. Az elfogyasztott fi-
nomságok és rövid ismerkedés 
után megérkeztek a Kenderes 
tánccsoport tagjai, és máris in-
dulni kellett a városközpontba. 
A helyi Néptánc Gálán fellépett 
még a Csévharaszt néptánc-
csoport, a műsor egész ideje és 
az össztánc alatt a Regősök Ze-
nekar húzta a talpalávalót. Re-
mélem minden kedves kiláto-

gató ugyanazt érezte, amit mi: fergeteges 
hangulat, vidám társaság, rengeteg él-
mény. Ezt követően ismét a Közösségi Ház-
ban találkoztunk minden fellépővel, ahol 
az Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesü-
letnek és a tagoknak köszönhetően finom 
házi süteményekkel és innivalóval kínáltuk 
a vendégeket, majd közös éneklésbe, dal-
tanulásba kezdtünk.

 Az egész napos utazás és a fellépés bi-
zony kifárasztotta kedves barátainkat, így 
mindenki hazament a vendéglátó csalá-
dokhoz.
 Szombaton a monori fellépésen ismét 
nagy sikert aratott a Györgyfalvai tánc-
csoport, külön köszönet nekik a műsor 
végén tartott össztáncért és a daltanítá-
sért. Ezután szinte mindnyájan aktívan 
részt vettünk a művelődési házban tar-
tott táncházon.
 Vasárnap délelőtt Laza István vezeté-
sével ismerkedtünk Üllő nevezetesebb 
épületeivel, emlékhelyeivel, majd közö-
sen istentiszteleten vettünk részt. Utána a 
vendégek szabadprogram keretében be-
utaztak Budapestre, ahol felkeresték a vá-
ros turisták által leggyakrabban látogatott 
helyeit. Az Andrássy úton egy szervezett 
programba csöppentek, ahol hírességek-
kel is találkoztak, fotózkodtak.
 A fárasztó nap végén még egy kis kihí-
vás várt a csapatra, ugyanis a busz éjfélkor 
indult a Népligetből. Ezt az időt is reme-
kül eltöltöttük beszélgetéssel, iszogatással, 
sőt a fiataloknak még táncolni is volt ked-
ve. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva 
búcsúztunk egymástól.
 Jövőre veletek ugyanitt!

Z.S.E.

A györgyfalvi néptáncosokÙ



10 ÜllőiGyerek sarok

„Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy 
őrizzenek téged minden utadban.” Zsolt. 91:11.

Angyalok 
a gyermekek 
szemével

Az Országban 19 helyen 
rendezték meg az Ars-
Sacra-fesztivál keretében, 

a Családháló által meghirdetett 
„Angyalok a gyermekek szemé-
vel” rajzpályázatot. Az Üllői Re-
formátus Gyülekezetbe 90 mű 
érkezett, három – óvodás, alsós, 
felsős – kategóriában.
 A rajzokból készült kiállítás 
megnyitója szeptember 15-én 
az Istentiszteletet követően volt. 
Az alkalmon dr. Kun Mária tiszte-
letes asszony köszöntőjét köve-
tően, Mátrahegyi Mária hűséges 
gyülekezeti tag tolmácsolásában, 
részlet hangzott el Wass Albert 
Karácsonyi versek II. című művé-
ből. Később a családi délutánon 
mind a gyermekek, mind az alko-
táshoz kedvet érző felnőttek „an-

gyalkészítő” kreatív foglalkozáson 
vettek részt. A nagyon jó hangu-
latú együttlét a gyermekek legna-
gyobb örömére – be kell vallani a 
felnőttek lelkesedése sem volt ki-
sebb – cukoresővel zárult.
 Az alkalmakon Tegyei Zoltán, a 
bécsi Zeneakadémia növendéke 
zongorán játszott. J. S. Bach Esz-
dúr Francia szvitjének (BMV 815) 
tételei, illetve dr. Kun Mária „An-
gyalok a Bibliában” című előadá-
sa segített ráhangolódni, elmé-
lyülni, elgondolkodni: milyennek 
gondoljuk, „látjuk” az angyalo-
kat? Mit mond róluk az Úr Isten, 
mi az ő feladatuk, küldetésük a 
mi személyes életünkben?
 A kiállítás egész héten látogat-
ható, és látogatott volt. Néhány 
bejegyzés a vendégkönyvből:

 „Köszönjük szépen ezt a szép, 
szívet-lelket melengető kiállí-
tást…”, „Nagyon szép, aranyos 
rajzok, csak így tovább.”, „Szívből 
örülünk, hogy láthattuk e kis ki-
állítást. Gratulálunk a művészek-
nek…” „Isten gazdagon meg-
áldja, aki fáradtságos munkával 
az Urat szolgálja. Teszi ezt szeré-
nyen, ahogy az angyalok teszik.” 

„A munkáitokhoz szívből gratulá-
lok! További sok sikert a rajzolás-
hoz!” „Élmény ilyen tehetséges 
gyerekek rajzait látni! Azt a szor-
galmat, amit a rajzok készítése 
közben tettek: csodálatos!!!” „Kü-
lönös élmény volt megtekinteni a 
kiállítást (a györgyfalvi Angyaltá-
bor szervezőjeként), kö szönjük a 
lehetőséget, az élményt!”
 A szakmai zsűri tagjai – Med
ve dovszky Anna, Bedőcs Zsolt, De
rán Zoltán művészek – nehéz 
helyzetben voltak. Sokáig áll-
tak egy-egy rajz előtt, majd több 
szempontot figyelembe véve 
adták le voksukat, és a „kötele-
ző” kategóriánkénti I-III. helyezés 
mellé, még három rajzot, illetve 
gyermeket különdíjban részesí-
tettek.
 A gyermekek, szülők és hoz-
zátartozók egyaránt örömmel 
és izgalommal várták a 22-i díját-
adó ünnepséget. A kiállító helyi-
ség színültig megtelt. A díjazot-

tak neveinek felolvasása előtt 
mély csend, utána pedig taps és 
örömujjongás volt hallható. Volt, 
aki annak örült, hogy díjazott 
lett, és volt aki annak, hogy egy 
másik ovis, vagy iskolás társa lett 
az ünnepelt.
 Nagyon jó volt látni a gyer-
mekek örömét, ahogyan meg-
mutatták a rajzukat és nagyon 
jó volt elbeszélgetni, akár a gyer-
mekekkel, akár a felnőttekkel, 
hogy egy-egy rajzról mit gon-
dolnak.
 Bár szeptember van, talán 
nem annyira „angyalos” időszak, 
mégis e kiállítás által egy ki-
csit megélhettük mindazt, amit 
Wass Albert a következőkép-
pen fogalmazott meg: „Olyan jó 
néha angyalt lesni s angyalt les-
ve a csillagok közt Isten szekerét 
meg keresni”. (W.Albert Karácso-
nyi versek II.)
 Nagyon köszönjük a szü-
lőknek, óvónéniknek, hitokta-
tóknak, tanítóknak, hogy az 
évkezdés feladatai mellett bá-
torították, segítették a gyer-
mekeket abban, hogy a rajzok 
elkészülhessenek! Továbbá kö-
szönet a rendezvény kialakí-
tásában, szervezésben és le-
bonyolításában segítőknek és 
közreműködőknek.

Timár Julianna

Az előző évekhez hasonlóan 
ebben a tanévben is tartunk 
hittanórákat és óvodai hittan- 
foglalkozásokat, valamint re-
formátus konfirmáció-előkészí-
tő órákat az alábbi táblázatok 
terve szerint.
 Minden gyermeket szere-
tettel várunk. A hittanórákra 
azok is jöhetnek, akik még ed-
dig nem lettek megkeresztel-
ve, vagy az előző években nem 
jártak. Az első órák alkalmával a 

megadott időpontban a gyer-
mekeket személyesen keressük 
meg tantermükben. Amennyi-
ben valakinek nem felel meg a 
megadott időpont, a szülőket 
kérjük, hogy keressenek meg 
bennünket és találunk megfe-
lelő megoldást.
 Kovács Kornél, római kato-
likus plébános 29/320-038, dr. 
Kun Mária református hittanok-
tató 20/355-9818, Bársony Teréz 
20/516-3427.

Hittanórák rendje

Római katolikus hittanórák rendje

Időpont kedd csütörtök

6. óra 12:50-13-35 - 3.a, 4.b, c, z,

7. óra 13:45-14:30 2.a, z, 4.b, napközisek, 3.z, 4.a

15:30-16:15 2.b, c, 3.b -

A református hittanórák rendje

Bársony Teréz 
dr. Kun Mária hétfő kedd csütörtök péntek

6. óra 12:50-13-35 6.a, b, z 2.a, b 2.c, 3.a, 4.b, c, z 8.a, b, c, z, illetve mb. a.du.

7. óra 13:45-14:30 - 2.z - -

9. óra 15:30-16:15 - - 4.b, napközisek, 4.a, 3.b, z -

15:00-16:00  
Gyülekezeti Ház

Konfirmáció-előkészítő 
I.cs. (7.évf.) Konfirmáció-előkészítő II. cs - -
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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

27. szám / 2013. év 2. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Ez év augusztus 20-án délelőtt a Közössé-
gi Központ vezetője Laza István és a Mecé-
nás Művészeti Klub vezetője, Nagyné Kékedy 
Ibolya nyitották meg a már hagyománnyá vált 
kiállítási programsorozatukat . Szokott mó-
don és magas színvonalon képviseltették ma-
gukat műveikkel az alkotók . Minden korosz-
tályú és ízlésű ember találhatott szívet-lelket 
gyönyörködtető műremekeket . Festmények, 
tűzzománcok, ceruzaportrék, mézeskalácsok, 

PRO Urbe-díjas lett a Mecénás

textilbábok, foltvarrások, makettek, hímzé-
sek, csipkék, fa és üvegalkotások, felsorolni is 
hosszú, mi mindenben gyönyörködhettek a 
látogatók . A helyi kézművesek mellett vendé-
gekkel is bővült a nyárvégi repertoár, ugyan-
is a Tápiószecsői Alkotó Kezek klubja csatla-
kozott meghívottként az ünnepi kiállításhoz .
 Az ünnepi megnyitót követően a 70 év fe-
letti nyugdíjasok zenés köszöntője következett, 
majd pedig a Mecénás klub az önkormány-

zat támogatásával megvendégelte a kilátogató 
szépkorúakat . Mintha az időjárás is alkalmaz-
kodott volna a résztvevőkhöz, ugyanis a kelle-
mes nyári enyhülésben jobban esett az agg pla-
tánok alatt üldögélni, beszélgetni, énekelgetni .
 Délután egy jeles eseményre került sor . Kiss-
né Szabó Katalin, Üllő város polgármestere erre 
az alkalomra a képviselő-testület által megsza-
vazott elismerő díjakat, a Város Szolgálatáért- és 
a Pro Urbe-díjakat osztotta ki . Ez utóbbit pedig 
a Mecénás Művészeti Klub tagjai vehették át .
 Polgármester asszony ünnepi beszédében 
felhívta a hallgatóság figyelmét az összetar-
tás, az elfogadás fontosságára, majd kihang-
súlyozta, hogy a Pro Urbe-díjat sem oszthat-
ták volna ki, ha a városban nem élne mások 
munkájának elismerése . 
 Konyecsnyi Dóra nagy elismeréssel méltat-
ta a mecénások vezetőjének és tagjainak mun-
káját . Este a kitüntetettek és hozzátartozóik ré-
szére az ünnepség szervezői egy állófogadással 
kedveskedtek, ahol a mindig barátságos és köz-
vetlen polgármester asszony tovább méltatta a 
kitüntettettek munkásságát, műveik szépsé-
gét, alkotókedvük fontosságát . Továbbá meg-
köszönte a város életének színesebbé tételét .
 Köszönjük az elismerést, a díjazást, hogy 
alkotásaink a szívből jövő legszebb jó, mely a 
kezünk által kerül kifejezésre, ilyen jutalom-
ban részesülhetett .

– Evaricsné –
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V. Gyömrői 
Lecsófesztivál

HAVER-kupa 
– ÜMMK segítséggel

Életfaavatás

Városközpont átadása

Színek, képek, hangok, 
ünnepi percben

Bognár István fafaragó művész, Mecénás tár-
sunk, körülbelül két évvel ezelőtt megálmodta, 
majd sok-sok amatőr apró kezekkel, önkénte-
sekkel együtt megalkotta Üllő életfáját és annak 
fennmaradásában vetett hitét .
 Nem először hagyta keze munkájának nyo-
mát, alkotását városának . Gondolatai megúju-
lása adja mindig a következő ötleteit . Fontos 
volt számára, hogy ez az alkotása is Üllőhöz 
kötődjön . Hosszú keresgélés után a Maglódi 
út végén lévő erdőben megtalálta álmai fáját, 
amit másfél évig, 21 logóval és címerrel készí-
tett el . Civil szervezetek tagjainak segítő kezei 
is nyomot hagytak az alkotáson .
 Kedves István, valójában semmit nem bir-
tokolsz, csak őrzöl egy darabig, s ha  képte-
len  vagy tovább adni, azok birtokolnak téged . 
Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a mar-
kodban, mintha vizet tartanál, mert ha meg-
szorítod, eltűnik . Ha kisajátítod, tönkre te-
szed . Tartsd szabadon és örökre a tied marad!
 Szeretném megköszönni e remekmű alko-
tásában mindenki áldozatos munkáját . Isten 
áldja meg igyekezetüket, és adjon sok örömet 
a város lakóinak és átutazóinak egyaránt .

– kékedy –

„Zizzen a létünk aranykalászon, 
 érik a hitünk búzaszemekben”

Horváth Piroska:  Jövendő

Történelmi pillanat részesei lehettünk május 
31-én . A Széchenyi Terv keretében elnyert pá-
lyázat hozzásegítette Üllőt az új városközpont 
felépítéséhez . Ez az épület nagy minőségi vál-
tozás, egy újabb lépcsőfok városunk fejlődésé-
ben . Mindössze egy év alatt emelkedett a ma-
gasba szemet gyönyörködtető alakjával .
 Elmondhatjuk, hogy Üllőnek városhoz mél-
tó, valódi városközpontja van . Történelmi idő-
vonal, pihenőszigetek, szökőkút, virágok, 
padok, étterem ahová az emberek családtagjaik-
kal, barátaikkal belátogathatnak, hogy a finom 
ételek elfogyasztásával kellemesen tölthessék el 
az időt a kandeláberek fényénél . Sok-sok munka 
és küzdelem révén valósult meg mindez .
 Remélem, hogy e városközpont sok örömöt 
jelent majd a mai és a jövőbeni nemzedékeknek 
egyaránt . Legyünk büszkék rá, becsüljük meg 
és használjuk rendeltetésének megfelelően .
 Köszönjük a város vezetőinek, és legyünk meg-
szépült központunknak városhoz méltó polgárai .

– kékedy –

Augusztus 20-án ismét színes programokon ve-
hettek részt Üllő város lakosai és az idelátogató 
vendégek . A Mecénás Művészeti Klub kiállításá-
val nyílt meg a  rendezvény . Ezt követte a nyug-
díjasok zenés köszöntője és a tombolavásárral 
egybekötött ünnepi forgatag . 
 A gyermekekről sem feledkeztek meg a ven-
déglátók: óriásbábok, gólyalábasok, cirkuszi mu-
tatványok, táncosok, mazsorettek, zenészek szó-
rakoztatták a legkisebb korosztályt . Azonban 
nem csak a szem számára volt élvezetes a válasz-
ték, hanem volt minden mi szem, száj ingere . Ki-
csiknek vattacukor, édességsátor, fagyi, kürtös-
kalács, míg a nagyobbaknak kemencés lángos, 
sör, bor . A programok között pedig táncegyesü-
letek, harci klubok mutatták be tudásukat .
 Az ünnepség magját azonban a templomi ese-
mények alkották . Augusztus 20-a nem csak az 
államalapítás ünnepe, hanem az új kenyéré és 
hálaadásé is egyben . A három történelmi egy-
ház pásztora ékes, szép szavakkal áldotta meg 
az aranyló cipókat, melyet Kismarosi József-

né szelt meg . Majd az önkormányzat által ado-
mányozott kitüntető címek átadása következett: 
Virág Andrea (Üllő aljegyzője) és Kissné Csaba 
Éva (védőnő) az Üllő Város Szolgálatáért-díjat, 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub pedig Pro Ur-
be-díjat kapott . 
 Emelkedett hangulatban, az ünnepi pillana-
tok fotografálása után az utcán már nagy han-
gulat fogadta a templomból kijövő vendégeket, a 
Fresco Bello zászlóforgató csoport mutatta be lé-
legzetelállító gyakorlatait .
 Dobpergés, színes anyagok, kecses mozdula-
tok, egyik ámulat a másik után, s máris a nap 
sztár vendége, Wolf Kati lépett színpadra . Az 
énekesnő a tőle megszokott közvetlenséggel üd-
vözölte a vendégsereget, elismerően nyilatko-
zott a városháza szépségéről, majd megénekel-
tette a nézőket, remek hangulatot teremtve az 
est hátralévő részére . 
 Folytatásként a Nézőpontok kiállítás alko-
tásainak díjazottjai kerültek sorra . Ezt követte 
a tűzijáték, végül pedig igazi fiesta-hangulattal, 
éjszakába nyúló utcabállal zárult az ünnepség .
 Bár minden esztendőben úgy tűnik, hogy 
jobb hangulat már nem lehet, azonban az idei 
rendezvényen még több és színesebb programo-
kon szórakozhatott a nagyközönség .
 Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, 
akik remek ötleteikkel lehetővé tették, hogy a 
város lakossága együtt ünnepeljen, összetarto-
zásuk pedig erősödjön .

– Evaricsné –

Vége van a nyárnak, ismét megrendezték az im-
már hagyománnyá vált Lecsófesztivált Gyöm -
rőn, a horgásztó partján . Természetesen mi is 
részt vettünk kis csapatunkkal, no nem a fő-
zők versenyében, hanem egy kis kiállítással . 
Ez a rendezvény évről évre nagyobb szabású, 
amit az is jelez, hogy egyre többen látogattak ki 
erre az eseményre, illetve a kézművesek is szép 
számmal vettek részt .
 Az égiek is velünk voltak, hisz a hűvös reg-
gel után gyönyörű napsütéses idő kerekedett . 
Napközben tapasztalatokat cseréltünk a hason-
ló „foglalkozást” űzőkkel, körbesétáltuk a tavat, 
miközben a bográcsokban készültek a külön-
böző lecsófélék . A színpadon változatos műsor 
segítette elő a jó hangulat kialakulását . Délután 
ismét megrendezték a „Parasztolimpiát” .
 A nap végén elégedetten jöttünk haza azzal 
a jó érzéssel, hogy jövőre ismét eljövünk ide .

N. Dudás Zsuzsa

Az Üllőn lezajlott IV . HAVER focikupa nem 
jöhetett volna létre, ha nincs – azóta Pro Urbe- 
díjjal elismert –  az Üllői Mecénás Művészeti 
Klub (ÜMMK)! 
 Ha nem így lett volna, akkor a kilátogatók 
nem találkozhattak volna a következőkkel: 117 
darab érem és  2 darab  kupa gravírozása – Tóth-
né Kostyalik Tímea, minden egyéni és csapatdíj 
festése és gravírozása – Tóthné Kostyalik Tímea,  
minden szervező és segítő kézzel varrt (25 da-
rab) HAVER logójú pólóingben volt – Kostyalik 
Károlyné, minden kisorsolt labda (30 darab) 
makramézott hálóban volt – Antal Margitka, 
2x3 méteres focipályát ábrázoló kép (32 rész-
ből álló) festése, előkészítése – Robitsek Ibolya. 
Mindezeket elősegítette az ÜMMK vezetője, 
Nagyné Kékedi Ibolya.
 Köszönöm ÜMMK!

Tóth Péter,
HAVER kupa főszervezője
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Alkotó tábor Vecsésen

Csülökfesztivál

Július 1-5-ig ismét alkotó tábor volt Vecsésen a 
kiállítóteremben, Görög Béla, művészeti veze-
tő irányításával . Már harmadik éve találkoz-
tunk a környék településeiről érkező alkotók-
kal, és mondhatni lehet „kollégákká” váltunk . 
Többnyire amatőrök vagyunk, és szívesen 
hallgatjuk vezetőnk, Béla profi irányítását 
munkánk közben . Különböző festési techni-
kákra és még festővászon készítésére is meg-
tanított minket . Ő arra törekszik minden al-
kalommal, hogy valami újat tanítson nekünk . 
A szabadon választott témákban, technikában 
és eszközökkel, örömmel alkotunk, így hamar 
eltelnek az ott töltött napok . Az alkotásokat a 
tábor utolsó napján kielemeztük: kinek me-
lyik alkotása jobb, és mi az, amin esetleg még 
javítani kellene .
 Reméljük, hogy jövőre is meghirdetik a tá-
bort, hiszen nekünk, amatőröknek sokat je-
lent, s ez által többen kapnak majd kedvet 
ahhoz, hogy fejlesszék technikájukat . Az ott 

„öltött” pár nap mindenki számára nagy él-
ményt és szórakozást jelentett .

– Robitsek Ibolya –

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub a kez-
detektől képviselteti magát a csülökfőzés-
sel, amire bizonyíték a Klubban a sok okle-
vél és érem . Ibi Mama, a klub vezetője évek 
óta odaadóan kreálta a jobbnál jobb csülök-
csodákat, de idén megkért, hogy segítsek be 
a főzésbe, mert ő most szeretett férje mellett 
szeretne lenni . Elvállaltam, mert főzni is sze-
retek, és kihívás is sok ember előtt „alkotni” . 
Úgy gondolom, hogy amibe az ember belete-
szi a kreativitását, az már művészet és tőlem 
a művészkedés nem áll távol . Mindig is úgy 
tartottam, hogy akinek szép a kertje, vagy fi-
nom ételeket főz, esetleg igényesen alakítja 
otthonát az művész . Ezért én tisztelettel adó-
zom minden háziasszonynak, akik rendszere-
sen lepik meg családjukat finom és ínycsiklan-
dozó konyhai csodákkal . Viszont nem csak a 
háziasszonyok tudnak finom ételeket készíte-
ni, hanem az erősebbik nem tagjai is különös 
érzékkel vannak megáldva, különösen ami a 
szabadtéri ételkészítést illeti . 
 Azt gondoltam ki, hogy nem csülökcsodát 
készítek, hanem valami régi magyar ételt pró-
bálok üllői szemszögből megvalósítani, per-
sze csülökkel . Eszembe jutott a három régi ha-
gyományos pásztorétel, a pörkölt, a paprikás 
és a gulyás . A három étel alapvető különbsé-
ge, hogy a pörkölthöz a húst zsiradékon kell 
lepirítani, a paprikásnál zsiradékon dinsztelt 
hagymán kell a húst átsütni, a gulyást viszont 
vízzel kell a hagymával feltenni a tűzre . A há-
rom étel készítésének alapvető különbsége ma-
napság már sajnos összemosódott, ráadásul a 

gulyásleves a gulyás 
egytálétel fényét is el-
homályosította . Pedig 
a gulyás a régi magyar 
paraszti konyha egyik 
leggyomorkímélőbb 
étele volt, mivel plusz 
zsiradékot nem kellett 
az ételhez adni és túl 
sem kellett fűszerezni .
 Mivel a pörkölt és 
a paprikás túl „meg-
szokott” étel én úgy 
gondoltam, hogy a 
gulyást fogom elké-
szíteni, tudván, hogy 
ennek ízvilága annyi-
ra nem különleges, in-
kább hagyományosan 
magyar és mivel egy-
tálétel, ezért látványra 
sem lesz kiemelkedő . 
Persze ha nem is győzni, de versenyezni men-
tünk, és ha már ott voltunk ki is akartunk ten-
ni magunkért . 
 Már kora reggel sorban álltak az új helyszí-
nen a bejutáshoz a versenyzők és az árusok is . 
Mikor megnyitották a kaput, a sok ember be-
áramlott és mindenki kereste a helyét . Jó volt 
látni, ahogy mindenki szorgosan tette a dolgát . 
Jöttek mentek az autók és pakolásztak a verseny-
zők . Épültek a sátrak, előkerültek az asztalok, 
üstök és percről percre mindenki megtalálta a 
helyét . Közben ment a szomszédolás, a koccint-
gatás, pucolódott a hagyma, darabolódott a csü-
lök és a zöldség, és hamarosan a környéket a zsi-
radékon sercegő hagyma ínycsiklandozó illata 

Utcai művészkedés
Idén augusztus 17-én Üllői nézőpontok cím-
mel rajz- és festőversenyt hirdetett az üllői 
Közösségi Központ és az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub . 
 A verseny témája az volt, hogy művészi esz-
közökkel, Üllő különböző helyszíneiről plan-
air-ben (festés a szabadban) kell készíteni egy-
egy alkotást . 
 Sajnos nem voltunk sokan, de akik jöttek lel-
kesen alkottak . Mindegyik alkotás fókuszpont-
jában az új városközpont, illetve a városháza 
állt . Nem is csoda, hisz szép az elrendezése, iz-
galmas színei vannak, bár még alkotói szemmel 
is kicsit bizarr az oszlopok csempedíszítése . Et-
től eltekintve egy kellemes hely lett, amit feldob 
a bisztró is . A városközpont most csalogatja a 
sétálókat és most azok is előbújnak otthonaik-
ból, akik eddig nem találtak megfelelő helyszínt 
az ebéd utáni, illetve kora esti sétájukhoz . 
 Aznap is sok járókelő volt a központ környé-
kén . Kinéztük magunknak a helyszínt és elkezd-
tük a munkát . Egyikünk sem gyakorlott abban, 
hogy emberek előtt alkosson és ez némiképp be-
folyásolta a munka folyamatát . Mikor az ember 

magányában készíti a művét, akkor teljesen rá 
tud hangolódni, viszont mikor körbeveszik, vagy 
megszólítják, teljesen más benyomások érik . Ez 
nem rossz, viszont nekünk szokatlan volt . Én 
tudtam, hogy nem most alkotom meg életem 
fő művét, de azért élveztem a munkát . Szívesen 
megtenném máskor is, mert jó volt látni, ahogy 
tőlem nem messze szintén izgatott alkotómunkák 
folytak és ez inspirált, de leginkább büszkeséggel 
töltött el, hogy része vagyok ismét egy csoport-
nak, amely valami eddig szokatlan dolgot művel . 
 Az alkotásokból augusztus 20-án kiállítást 
rendeztünk a városháza aulájában . Én ugyan 
nem kerültem a díjazottak közé, viszont Sza-
niszló Anna alkotása lett a fődíjas, amely egy 
olyan perspektívából készült, amin én szere-
pelek, ahogy épp alkotok . 
 A program megrendezéséért ezúton is kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni a szervező-
nek, Laza Istvánnak. 

– Sárándi –

töltötte be . Ismét sok csapat volt és annak elle-
nére – vagy épp azért –, hogy új helyszínen ren-
dezték meg a nyolcadik csülökfesztivált – ame-
lyen a Mecénások idén harmadik helyezést érték 
el a díszítésben –  talán most több volt az érdek-
lődő és a látogató is mint eddig .  
 Jó érzés volt újból a részesének lenni egy 
ilyen eseménynek, mert ez is egyike a népsze-
rű közösségi programoknak, amely erősíti az 
üllőiek összetartozását . Engem is örömmel 
tölt el, hogy egyre több ilyen program van és 
az új városközpont átadása óta egyre inkább 
érzem a környezetemben is, ha nem is mond-
ják ki, „Üllőn itthon vagyunk” . 

– Sárándi –

Mindegyik alkotás fókusz-
pontjában az új városköz-

pont, illetve a városháza állt.
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„Rövid az élet ahhoz, 
hogy unatkozzunk”
Oltványi Jánossal, a Mecénások egyik alapítójával 
beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről.

Hogyan kerültél Üllőre, és 
hogyan lettél az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub 
alapító tagja,  illetve az 

alapítvány alapítója?
 – Budapesten születtem és ne-
velkedtem, az I . kerületben, amely 
a ’70-es évek végén, ’80-as évek 
elején nyugodt és jó környéknek 
számított, de mégiscsak az aszfalt 
és a beton jelentette a természeti 
környezetet .
 8 és 13 éves korom között volt 
egy nyaralónk Tolna megyében, 
bár a nyaraló szót csak idézőjel-
ben használnám, mert tulajdon-
képpen egy 100 évnél is idősebb 
parasztház volt, melyet nagyon 
szerettünk . Gyakorlatilag minden 
hétvégét ott töltöttünk . Később, 
mikor az utazás egyre költségeseb-
bé vált, sajnos eladtuk a házat, de 
akkor már édesanyámban és ben-
nem is erős igény volt arra, hogy 
kertes házba költözzünk .
 Sok településen sok házat meg-
néztünk, míg végül Üllő mel-
lett döntöttünk . Nyomós érv volt, 
hogy nagyon jók a közlekedési és 
tömegközlekedési lehetőségei, hi-
szen kiköltözésünk idején még Bu-
dapestre jártam iskolába és édes-
anyám is a fővárosban dolgozott .
 Jó tíz éve itt laktunk, mikor meg-
ismertük Merczel Erzsit, akinek 
már akkor nagyon komoly elkép-
zelései voltak a város közösségi és 
kulturális életének színesítéséről és 
fellendítéséről . Erzsi annyira ener-
gikus személyiség volt, hogy pilla-
natok alatt magával rántott min-
ket a szervezésbe . Ezután ő, anyám 
és én együtt kerestük fel azokat a 
művészeket és művészetpártolókat, 
akiket szerettünk volna bevonni az 
elképzeléseinkbe . Ezek az elképze-
lések a kezdetekben még úgyneve-
zett udvargalériák megszervezé-
sében és üllői illetőségű, de széles 
körben még nem ismert tehetségek 
munkáinak kiállításban, szervezé-
sében nyilvánultak meg .

 Hamar felismertük, hogy a cél-
jaink eléréséhez és hatékonyabb 
képviseletéhez valamilyen szerve-
zeti formát kell felvennünk, ekkor 
jött az ötlet az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub létrehozására, majd 
nem sokra rá az alapítvány meg-
alapítására is .

– Mi a legfontosabb, amit otthonról 
hoztál magaddal? Mi az, amit to-
vább adhatsz környezetednek?
 – Magát az otthon szeretetét 
hoztam magammal, de egy olyan 
képességet is, hogy sokféle közeg-
ben otthon tudom érezni magam és 
tudok alkalmazkodni . Szerintem 
ehhez pont az kell, hogy az ember 
mögött biztos bázis legyen, megle-
gyenek a gyökerei . Éppen az köny-
nyíti meg az alkalmazkodást, ha tu-
dom, hogy van hová visszatérnem .

 Ebből aztán már következik a 
hagyománytisztelet, az igény a 
múlt megismerésére és én ezt sze-
retném tovább adni a környeze-
temnek, főleg a nálam fiatalabbak-
nak . Azt észrevettem, hogy a most 
30 és 40 év közöttiek általában sze-
retnének visszatérni a hagyomá-
nyos emberi és erkölcsi értékekhez, 
a fiatalabbak viszont csak elvétve, 
és félő, hogy a gyerekeknek már 
nem is lesz rá igénye .

 Az ok a gyökerek, az egészséges 
kötődés elvesztése, amelyet napja-
ink fáradt, ideges és hiányos okta-
tása, továbbá a kereskedelmi mé-
dia és a világháló értéken aluli 
tartalma csak tovább súlyosbít .
 Persze, azért van bennem egy-
fajta életösztön, ami e borús gon-
dolatok ellenére mindig tovább 
hajt, és arra vágyom, hogy tegyek, 
csináljak valamit, akármilyen ap-
róságot is . Például ezt is szívesen 
tovább adnám, az igényt a többre, 
jobbra, szebbre . Rövid az élet ah-
hoz, hogy unatkozzunk .

– Optimista ember vagy, ez ebből is 
látszik. Számodra melyek a legfon-
tosabb értékek az életben?
 – Azt kell mondanom, hogy ez 
sajnos egy hálátlan kérdés, mert 
erre a válasz közhelyesnek tűnik . 
Fontos valamiben hinni, szándé-
kosan nem mondom, hogy a vallás, 
mert sajnos éppen ettől lesz az ol-
vasó számára közhelyes, de azt kell 
hogy mondjam, mindegy, miben 
hiszünk, csak erőt adjon és pozi-
tív célokra sarkalljon . Fontos, hogy 
értékként tekintsünk szűkebb és tá-
gabb környezetünkre, családunk-
ra, lakóhelyünkre, munkahelyünk-
re és persze hazánkra, mert minden 
problémája ellenére rengeteg érték 
rejlik benne . Itt kezdődik az érték-

rend . Véleményem sze-
rint, ha ezeket elfelejt-
jük, mást sem fogunk 
tudni a megfelelő he-
lyén értékelni .

– Ha negatív dolog ér, 
hogyan tudod feldolgoz-
ni, nagy erőfeszítésbe 
kerül, hogy azt pozitív 
élménnyé változtasd?
   – Már nem . Nem 
nagy erőfeszítés . Zár-
kózott, könnyen meg-
bántható gyerek vol-
tam és nagyon rosszul 
viseltem a kudarco-
kat, ami talán a közép-

iskolában változott meg . Itt tanul-
tam meg értékelni a jó közösséget, a 
jó környezetet . Barátokat, haverokat 
szereztem és a tanulásban is sokkal 
jobban összeszedtem magam, így 
az önbecsülésem is megerősödött . 
Most már úgy érzem, hogy felmér-
tem a korlátaimat is . Rájöttem, hogy 
ha ezzel együtt mindenben a lehető 
legjobb tudásomat adom, és valami 
még így sem sikerül, azt egyszerűen 
nem szabad zokon venni .

– Mit tudhatunk rólad és a csalá-
dodról?
 – Már említettem, hogy Buda-
pesten születtem és édesanyám ne-
velt fel . Az iskoláimat is Budapes-
ten végeztem . Zuglóban, a Varga 
Márton Földmérési és Térképészeti 
Szakközépiskolában érettségiztem 
és szereztem földmérő és térképész 
technikus képesítést . Ezt követő-
en szereztem oklevelet a szarvasi 
Tessedik Sámuel Főiskolán, mint 
környezetgazdálkodási agrármér-
nök . Öt évig földmérőként dolgoz-
tam . A kis csapat, amelynek tagja 
voltam, mély és magasépítési be-
ruházások kitűzését végezte, első-
sorban Budapesten . Társasházépí-
tések, bevásárlóközpontok, újpesti 
és kispesti erőmű bővítése és so-
rolhatnám . Izgalmas volt, állan-
dóan úton voltunk, nagyon vál-
tozatos feladataink voltak . Aztán 
kezdett hanyatlani az építőipar és 
egyre kevesebb munkánk volt . De 
2003-ban jött a lehetőség, hogy Ül-
lőn, a polgármesteri hivatalban 
dolgozhassak, és örömmel vállal-
tam . Remélem, hogy a városüze-
meltetésben, fejlesztésben és egy-
két környezetvédelmi területen 
végzett munkámmal továbbra is a 
város javát tudom szolgálni .
 Közben 2010-ben megnősültem, 
így lett egy 17 éves nevelt fiam és 
egy 16 éves nevelt lányom . Fele-
ségem nemrég szintén lehetőséget 
kapott, hogy a polgármesteri hi-
vatal csapatát erősítse, nevelt fiam, 
Dávid középiskolás és autószere-
lőnek készül, húga, Izabella pedig 
gazdasági szakközépiskolába jár .

– Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?
 – A sűrű napi feladatok mellett 
sajnos csak nagyon materiális ter-
vek jutnak eszembe, mint például 
az, hogy ahol most lakunk, ott be 
kellene fejezni a tetőtér-beépítését 
és sok tennivaló van édesanyám 
háza táján is . Bár mindig akadnak 
problémák, szívesen dolgozom Ül-
lőn és remélem, hogy tevékeny ré-
szem lehet abban, hogy ez a város 
a jövőben a fejlett, de kisvárosi lép-
tékében megmaradt, élhető és sze-
rethető város egyik példája legyen .

– Kedves János, köszönöm a beszél-
getést. A céljaid eléréséhez, csalá-
doddal közös terveitek megvalósu-
lásához, nagyon jó egészséget, és 
sok örömöt kívánok.

– kékedy –

Oltványi János
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Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapa, nagypapa, Nagy 
István János temetésén tiszteletüket tették, 
fájdalmamban osztoztak, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek .
  Hálás köszönetem fejezem ki Tündiké-
nek, Gábornak, valamint az ALFA-WIC . 
95 Kft . dolgozóinak, akik hihetetlen lelki-
ismerettel végezték kegyeletteljes munká-
jukat .  

– Nagyné Kékedy Ibolya –

Köszönetnyilvánítás

Csodaszarvas
Elküldte meséjét a Mátra még felém, 
csodaszarvas toppant az utamon elém. 
Agancsára tűzte a lemenő Napot, 
koronaékszere rubintként ragyogott. 
 
Addig láttam csupán, amíg szívem dobbant, 
amíg a varázslat egy percre megtorpant. 
Aztán villámgyorsan eltűnt, mint egy álom, 
csak a Napot hagyta a látóhatáron. 
 
Megriadt szökkenés lobbant a fák közé, 
rőtbarna színfüggönyt vont az erdő köré, 
ám az élmény maradt újra megmutatva, 
mennyi csoda fér egy röpke pillanatba. 
 
Mennyi szín, hang, forma, mennyi mozgás, érzés, 
mennyi élet, mennyi tökéletes szépség. 
Szerelmem az erdő, amit most elhagyok, 
hogy ne fájjon szívem, örök élményt adott. 
 
Fejet hajtok most az erdők királyának, 
viszonzott érzelmem igaz csodájának. 
Úgy köszönt el tőlem, mint, ahogy még senki: 
szerelmét sikerült láthatóvá tenni.

Körmendi Gitta

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub hatodszor 
hirdetett gyermekrajz-pályázatot üllői gyer-
mekek részére, Példaképem címmel . A felhí-
vásra közel kétszáz rajz érkezett .
 A díjátadás és az eredményhirdetés május 
9-én, az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
volt . Az átadó ünnepségen a Harmónia Zene-
iskola tanára, Takács Péter furulyás és klari-
nétos növendékei, valamint az Árpád Feje-
delem Általános Iskola tanára, Kissné Dobos 
Ildikó diákjai közreműködtek .
 A díjakat Árpásiné Mészáros Mónika 
igazgató helyettes asszony és a zsűri elnöke, 
Evarics Györgyné adta át . 
 Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik 
megörvendeztettek minket szebbnél szebb al-
kotásukkal, mind egytől egyig megérdemlik 
az elismerést . 
 Kiemelt díjazottjaink a következő gyerme-
kek: 1 . osztály: Tóth Gréta (I .), Papp Máté és 
Tóth Kristóf (II .), Kozma Dominika (III .) . Kü-
löndíj: Hegyi Bálint, Vinklár Viktória, Molnár 
Enikő.
 2 . osztály: Bóta László (I .), Zubornyák Il-
dikó (II .), Bambach Ádám (III .) . Különdíj: 
Bambach Lajos.
 3 . osztály: Tóth Richárd (I .), Kajos Panna, 
Molnár Dóra (II .), Börcsök Péter, Kremser Ale-
xandra (III .) . Különdíj: Drapály Dániel, Vinc-
ze Vivien, Hruska Dominik.
 4 . osztály: Paulusz Zsombor (I .), Weisz Vi-
vien (II .), Czapp Zsófia (III .) . Különdíj: Csá-
szár Kata, Garics Laura, Kürtös Jázmin, Szil-
vási Petra, Szuhányi Eszter, Li Klaudia, Bajkó 
Benedek.
 Felső tagozat: Garics Adél (I .), Svanyova 
Adrián (II .), Czapp Zsófia (III .) . Különdíj: Bo-
tos Máté, Katona Tamás, Varga Balázs.
Bóbita óvoda: Horváth Gabriella (I .), Hajnaly 
Ádám (II .), Szolnoki Csaba Botond (III .) . Kü-
löndíj: Kusmiczki Diána.
 Gyöngyvirág óvoda: Béky Petra (I .), Nyögéri 
Sára (II .), Magashegyi Bíborka (III .) . Különdíj: 
Tóth Lóránd. 
 Pitypang óvoda: Kondás Kornélia (I .), Bar-
ta Fruzsina (II .), Simkó Dorina (III .) . Külön-
díj: Bodor Barbara.

PéldaképekHegyaljai ősz
Szőlők regimentje áll feszes vigyázzba, 
szabályos sorokba összerendeződve, 
dús fürtök érlelik a virágos kedvet, 
dallamot álmodik beléjük a tőke. 
 
Hasukat süttetik a kiszáradt kádak, 
öblüket kínálják puttonyok, kosarak, 
pókháló cifrázta dohos pincék mélyén, 
öblös hangú, kövér, vén hordók konganak. 
 
Présházak felnyitva ablakszemeiket 
rálátnak a dombon dúdoló szüretre, 
s tárt ajtókkal várják, hogy az édes mustnak, 
aranyló óborrá kerekedjék kedve. 
 
Méz ízű nektártól elbódultan szállnak 
zsongóan cikázó tűzarany darazsak, 
mintha ráérezne bősége végére, 
zajos felhőt szárnyal egy seregélycsapat. 
 
A föld szántásbarna, kukorica-sárga, 
egymást váltja rajta aratás és vetés, 
madarak billegnek fényes barázdákon, 
mint tű, az őszidő dalának lemezén.

Körmendi Gitta

Őszi ajándékok Gyermekvers

Azt üzeni az ősz, gyere ki a kertbe, 
újra megérkezett, s köszönni szeretne, 
hogyha kosárkádat is magaddal hozod, 
ajándékaival teli pakolhatod. 
 
Színpompás szőnyegét már a földre tette, 
a fák összes lombját eléd terítette. 
Itt van minden kincse, válogass belőle, 
szüretelj, hisz nem jön újra, csak jövőre. 
 
Kövér kis mogyorók potyognak görögve, 
száraz levél alá rejtőznek zörögve. 
A dió is megvált vastag, zöld burkától, 
mert semmit se’ látott eddig a világból. 
 
Piros arcú almák néznek rá nevetve, 
hogy gurul a földön vígan hemperegve. 
A körték úgy lógnak, mint sárga harangok, 
táncukhoz őszi szél fütyüli a hangot. 
 
Szúrós kabátjából kibújt a gesztenye, 
koppanva keresi, hol is van a helye. 
Szőlő-gyöngyöcskéit ringatja a tőke, 
örömmel kínálja, szemezgess belőle! 
 
Fényes csipkebogyók várják reménykedve, 
hátha lesz, ki őket kosarába szedje. 
Félnek a hidegtől, meleg helyre vágynak, 
elképzelik maguk pirosló lekvárnak. 
 
Mindaz, amit most látsz, mind a tiéd lehet, 
gyűjthetsz tarka-barka, színes leveleket, 
szedhetsz bogyót, makkot, magot, gyümölcsöket, 
boldogan kínálja az október neked.

Körmendi Gitta

Tóparti ősz
Nap csordul a meghitt őszi némaságra, 
aranyfényt köröznek benne a sirályok, 
hullámok tetején fák árnyai ringnak, 
mint vásznukat bontott karcsú vitorlások. 
 
Szelíden suttogja énekét a nádas, 
messzi vitte a nyár vérpezsdítő zaját, 
hűvös szél kócolja szomorúfűzeknek 
földig érő, selymes, aranyszínű haját. 
 
Reszkető fényhídon ér a víz az éghez, 
a lég telicsordul vakítóan kékkel, 
álmodó csend pihen a szétszáradt padon, 
míg az ősz ezerszín fényfoltokat fércel.

Körmendi Gitta

Elengedés
Annyira fáj, mit érzek, 
hogy el sem mondhatom.
Nem láthatlak többé, 
s hangod sem hallhatom.
Mardos kín, hogy meg nem menthettelek, 
amikor elmentél, nem fogtam a kezed.
Egész idő alatt szívből szerettelek,
ha dolgozni mentél, mindig kerestelek.
Nem érlek már el, tőlem örökre elmentél,
remélem oda át,  békességre leltél.
Csoda volt, hogy éltél és engem szerettél,
nem haltál meg nekem, csak álmodni mentél.
Kívánom, hogy álmodon legyen örök béke,
egyszer találkozunk majd, fenn, az öröklétbe’.

N. Kékedy Ibolya
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recept

Kedves olvasó, a rakott ételeknek két nagy 
előnye van: rengeteg maradék anyagot fel-
használhatunk az elkészítésekhez és még 
pénztárca kímélő is . Süthetjük, főzhetjük, és 
összeállítása nem tart tovább sok esetben 35 
percnél .

Rakott galuska sonkával
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 db tojás, 20 dkg 
füstölt sonka, vagy maradék pörkölt, 4 dl tej-
föl, 1 ek. olaj, 2 szál újhagyma, 5 dkg vaj, 10 
dkg reszelt sajt (ez elhagyható), só ízlés sze-
rint. 
 Elkészítés: a lisztből, a tojásból és egy 
kis só és kellő víz mennyiség hozzáadá-
sával nokedlitésztát készítünk . Forrásban 
lévő vízbe beleszaggatjuk, leszűrjük és ke-
vés olajjal megöntözzük, majd félretesszük . 
A füstölt sonkát csíkokra, vagy kockára vág-
juk, és a serpenyőben megpirítjuk . A tejfölt 
összekeverjük az apróra vágott újhagymá-
val . Egy tűzálló tálat kivajazunk és lera-
kunk egy adag galuskát, megszórjuk sonká-
val, majd bőven bekenjük tejföllel . Erre jön 
a következő adag galuska, meg a hozzáva-
lók, amíg el nem fogynak . Ha szeretnénk, a 
tetejére szórhatunk reszelt sajtot . 180 fokos 
sütőben 20 percig sütjük . Egyszerű és na-
gyon kiadós étel .

Sörben sült csirkeszárny
Hozzávalók: 1/1,2 kg csirkeszárny, 1 üveg sör.
 Elkészítés: a csirkeszárnyakat megmos-
suk, és egymás mellé sorbarakjuk a tepsi-
be . Megsózzuk, borsozzuk, ráöntünk 1 üveg 
sört, fóliázzuk és puhára sütjük . Ha megpu-
hult a hús, vegyük le a fóliát és süssük piros-
ra . Hagymás tört burgonya illik hozzá .

Dubarry szelet
Hozzávalók: 1 kg karaj vagy comb, 1 dl olaj, 
10 dkg liszt, 10 dkg margarin, 1 liter tej, 15 dkg 
trappista sajt, 2 kg karfiol, 3 db tojás, 4 dl tej-
föl, 1 dkg őrölt szerecsendió és só.
 Elkészítés: a hússzeleteket kiverjük, a 
széleit bevagdossuk, sózzuk, és mindkét ol-
dalát a felmelegített olajban átsütjük . A sü-
téshez felhasznált zsiradékkal egy meg-
felelő tepsit kikenünk és a hússzeleteket 
egymás mellé lerakjuk . Tetejét beborít-
juk a forró, előfőzött karfiollal és leöntjük 
gratinmártással . Végül meghintjük reszelt 
sajttal és előmelegített sütőben aranysárgá-
ra sütjük . Egytálételként fogyasztjuk .
 Mártás készítése: a margarint felmelegít-
jük, hozzáadjuk a lisztet, kavargatva összeme-
legítjük, majd a tűzről levéve  felöntjük forró 
tejjel, ezután a tűzre visszatesszük és állandó 
kevergetés mellett lassú forralással besűrít-
jük . Ha langyosra kihűlt belekeverjük a tojá-
sok sárgáit, a reszelt sajt felét, szerecsendióval 
ízesítjük, és végül a habbá vert tojásfehérjével 
lazítjuk . Petrezselymes rizzsel tálaljuk .

Csirkesült kelkáposzta ágyon
Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta, 1 db póré-
hagyma, 15 dkg sárgarépa, 20 dkg burgonya, 
2-3 gerezd fokhagyma, 4 db csirkemellfilé (60 
dkg), 25 dkg csirkemáj, só, bor, 4 evőkanál 
olaj, 1/2 kávéskanál kömény, 1 dl vízhez hús-
leveskocka.
 Elkészítés: a húst és a májat megmossuk, 
megtöröljük és egy mélyebb serpenyőben 
olajon megsütjük mindkét oldalát . A visz-
szamaradt pecsenyelében megsütjük a kari-
kára vágott sárgarépát, póréhagymát . Majd 
beletesszük az áttört fokhagymát, kömény-
magot, babérlevelet, kelkáposztát és az apró 
kockára vágott burgonyát . Ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, aláöntjük a húslevet és fedő 
alatt készre pároljuk (15 perc) . A zöldség te-
tejére tesszük az átsült húst, a májat, majd 
fedő és kevergetés nélkül összemelegítjük . 
Tálalásnál a burgonyapürét petrezselyem- 
zölddel díszítem . Kiadós, tartalmas egytál-
étel .

– kékedy –

Könnyen elkészíthető ételek háziasszonyoknak

Zserbó-gombóc sütés nélkül
Hozzávalók: 15 dkg aszalt barack, 15 dkg darált 
dió, 2 evőkanál narancslikőr, vagy konyak, vagy 
rum, 1 evőkanál víz, 2 evőkanál porcukor, 1 evő-
kanál baracklekvár, 1/2 teáskanál rumaroma.
 Csokibevonathoz: 15 dkg étcsokoládé (torta-
bevonó), 1 teáskanál olaj.
 Elkészítés:  a barackokat meglocsoljuk alko-
hollal és vízzel, majd állni hagyjuk kb . egy órán 
át . Ezután szétaprítjuk az aszalt barackokat, majd 
hozzáadjuk a többi hozzávalót, hogy gyúrha-
tó masszát kapjunk . A masszából pici golyókat 
formálunk, majd kb . egy órára a hűtőbe tesszük 
dermedni . A csokoládét gőz fölött megolvaszt-
juk és belekeverjük az olajat . A lehűtött gombó-
cokat fogpiszkáló segítségével belemártogatjuk az 
olvasztott csokoládéba és visszatesszük a hűtőbe 
dermedni . Különleges, nagyon finom desszert . 

Egyszerű sajtos pogácsa
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 
db tojás, 2 dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt, 3 ká-
véskanál só, 5 dkg élesztő (hozzá 1 dl tej és ke-
vés cukor).
 Elkészítés: az élesztőt langyos tejben, cu-
korral felfuttatjuk és a tészta hozzávalóival 
összedolgozzuk . Keleszteni nem kell! Ujjnyi 
vastagságra nyújtjuk a tésztát, a tetejét bevag-
dossuk . 5 centiméteres pogácsa szaggatóval 
kiszaggatjuk, majd kézzel egy kicsit megso-
dorjuk, ezáltal magasabbak lesznek a pogá-
csák . Tepsibe rakjuk, tetejét bekenjük tojás 
sárgával és rászórjuk a reszelt sajtot . Hideg 
sütőbe téve, közepes lángon aranysárgára 
sütjük .
 Jó étvágyat kívánok!

– kékedy –
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praktikák

Kreatívok kicsiny boltja Foltos hírek
Elérkezett az iskolakezdés . A bolt nyári álmából 
ébredezett . A nyári szünet alatt, a nagy hőségben 
betérő vásárlók fel-felnyitogatták az üveggyön-
gyökkel, fémmedálokkal teli műanyag tároló 
dobozkákat, válogattak a színesebbnél színesebb 
szatén, organza szalagok, textil-, üvegfestékek  
és a hímzőfonalak nagy színválasztéka között, 
de az igazi nyüzsgést az első becsengetés hozta el .
 A profi gyöngyfűzők és hobbisták a nagy hő-
ség ellenére is rendszeres időközönként betér-
tek, vitték kedvenc típusú gyöngyeiket, szere-
lőpálcákat, szalagvégeket, kapcsokat és karikát, 
de a bolt pezsgése szeptember elején vált kéz-
zelfoghatóvá .
 A tavaszi árukészlet mostanra megduplázó-
dott, a kezdetek óta meglévő áruválaszték szí-
nesedett és típuson belül is tovább bővült .
 A portékák gyakran megrendelésre, sze-
mélyre szólóan érkeznek . A vevők kérésére, az 
általuk felvetett ötletek alapján, katalóguso-

kat lapozva, a netet böngészve kerülnek a bolt 
polcaira .
 A szomszéd papír-, írószer bolt választékát 
kiegészítve, megtalálható az akrilfesték, krepp 
és karton papír ugyanúgy, mint a rajztanár 
egyéni kérése alapján érkező ecset, akvarellfes-
ték vagy a különböző területeken felhasználha-
tó ragasztók is .
 Van, aki beszélgetni érkezik, van akinek 
apró részletekig kidolgozott ötletre, ajándékra 
van szüksége . A boltból hazavitt alapanyagok-
ból elkészült ékszerek, megálmodott és megva-
lósított kézimunkák, hobbi remekművek rend-
re visszaköszönnek a kis helyiség asztalán egy 
baráti megtekintés erejéig .
 Gyakori a zárás közeli villámcsődület, a bolt 
elé megbeszélt találkozó a törzsvendégek között .
 Az üllői Három Kívánság kreatív hobby és 
ajándék bolt egy olyan hely, ahol a zárás utolsó 
pillanatait is kihasználják a hűséges vevők egy 
jó beszélgetés erejéig .

Vizi Katalin

Praktikák
Régen, mikor még az üzletek polcai nem ros-
kadoztak a különböző tisztítószerek ezreitől, 
dédanyáink háztartásában mégis csillogó edé-
nyeket, evőeszközöket, hófehér ingeket, abro-
szokat lehetett találni . 
 Később nagyot változott a világ és a reklá-
mok elhitették velünk, hogy ugyanez a tiszta-
ság már csak vegyszerek segítségével érhető el . 
Olyan praktikákat gyűjtöttem össze, melyek 
sokkal közelebb állnak a természetes, kör-
nyezetbarát tisztításhoz, szépítkezéshez, mint 
napjaink mérgező hatású vegyszerei .

Bútorápolás
A penészes bútort alkoholba mártott ronggyal 
töröljük át . A régi nemes fából készült búto-
rok tisztítására, fényesítésére alkalmas a tejjel 
megnedvesített vászon darab . 
 Egyszerű bútorfényezőt készíthetünk 1 rész 
citromfűolaj és 3 rész olívaolaj keverékéből . 

 Étkezőasztalról só és étolaj keverékével, 
vagy citromlével dörzsölve tüntethetjük el a 
foltokat, utána mindkét esetnél száraz rongy-
gyal töröljük át a bútor felületét . 
 Tölgy és mahagónibútor ápolására jól be-
vált módszer, ha langyos sörrel töröljük át . 
 Ha bőrbútoron zsíros folt keletkezett, mossuk 
le szódabikarbónás vízzel . A faasztalra kiborult 
tintát ecetes törlőronggyal tüntethetjük el . Üveg 
asztallapra kenjünk puha papírral citromlevet, 
szárítsuk meg, utána újságpapírral fényesítsük . 

 Nem sárgul meg a nádbútor, ha időnként 
átmossuk langyos sós vízzel .

Szőnyegtisztítás 
Ha közönséges konyhasóval átkeféljük a sző-
nyeget, visszanyeri eredeti színét . 
 Ha a szőnyegre gyertyafolt került, itatóspa-
pírt tegyünk rá és vasaljuk át meleg vasalóval . 
 Ha vörösbor ömlik a szőnyegre, spricceljük 
be többször szódavízzel, vagy ásványvízzel, szór-
juk be sóval és itassuk fel nedvszívó ronggyal . 
 Ha rágógumi kerül szőnyegünkre, ad-
dig dörzsöljük folyamatosan egy jégkockával, 
amíg leszedhető nem lesz . 
 Ha a szőnyegünkre ragasztófolt került, 
ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el .  

Cipők, ruhák
Ha a fehér zokni megsárgul, tegyünk a mo-
sóvízbe néhány szelet citromot . A gyapjúpu-
lóver öblítővizébe néhány kanál glicerint te-
szünk, puha lesz és nem irritálja a bőrünket . 
 Nem lesz szöszös a ruha, ha a mosóvízbe 
egy csésze ecetet teszünk . A fehér alsónemű 
ismét hófehér színűvé válik, ha egy felszeletelt 
citromhéjával együtt mossuk ki . 
 Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ru-
hát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levé-
vel, és hagyjuk hatni pár órán keresztül, utána 
mossuk ki és a foltnak hűlt helye lesz . 
 Könnyedén megakadályozhatjuk a lakk-
cipő kirepedezését, ha rendszeresen bekenjük 
glicerinnel . 
 A téli sózott utakon kifehéredett foltokat 
a cipőről ecetes vízbe mártott ruhával távolít-
hatjuk el .
 A cikk folytatódik a következő lapszá-
munkban!

– kékedy –

Varrni jó!

Varrni mindenki tud . Gombot a ruhára, a szét-
feslett varrást összeölteni is . A kis ovisnak a je-
lét a ruhájára rögzíteni . 
 De mi is az a foltvarrás, más néven pecsvörk?
 Ez ma már nem a mindennapi ruháink 
megjavítása, hordhatóvá tétele . A kényszer, a 
szegénység a még szét nem foszlott anyagok 
ismételt felhasználása, új, hasznos holmik lét-
rehozása volt az eredeti cél .  Ma már speciális 
anyagokkal készítünk gyönyörű kézimunká-
kat, játékokat, használati cikkeket .
 A  foltvarrásnak „lelke” van . Benne foglalta-
tik készítőjének színvilága, ízlése, világlátása .
 Mindemellett egy csoportos foglalkozás is . 
Csodálatos dolog az, mikor több hölgy együtt 
varr, kicserélik mintáikat, tudásukat egymás-
nak adják át . A munkákban benne van készítők 
lelke is .
 Sok-sok órai munka, kézi és gépi varrás, tű-
zés eredménye egy párna vagy falikép elkészí-
tése, a takarókról nem is beszélve . . .
 A foltvarrás elkezdése nagyon megfontolan-
dó . Ez egy fertőző „betegség”, amiből lehetetlen 
kigyógyulni . Nagyon sok ismerősre, barátra te-
hetünk szert e világszerte nagyon kedvelt kézi-
munka során .
 Az Üllői Mecénás Művészeti Klub része a 

„foltvarrók” kicsi csoportja . Szívünk minden 
melegével, a szeretet fonalával varrtuk meg a 
városháza avatására készült faliképet, a város 
címerével középen, körülötte a városunk sok 
szép épületével templomaikkal, iskoláinkkal .
 Jöjj, varrj velünk!

Kálmán Nándorné Borbála     

Ha bőrbútoron zsí-
ros folt keletkezett, mos-

suk le szódabikarbónás vízzel. 

Kis csoportunk a nyári időszak alatt sem tét-
lenkedett . Foltvarrás technikával, közös var-
rással  készítettünk egy faliképet, ami városunk 
fontosabb épületeit és az új városközpontot áb-
rázolja középen, pedig városunk címerével dí-
szítettünk . Ezt az alkotásunkat városközpon-
tunk ünnepélyes átadására készítettük . Részt 
vettünk munkáin kiállításával az augusztus 
20-i ünnepségen is, a Gyömrői Lecsófesztivál-
ra ízelítőt vittünk műveinkből . Klubunk közel-
gő kiállítására, ami november 27-én nyit, kará-
csonyi témájú közös varrással készülünk . Nagy 
szeretettel várjuk közénk a varrni tudókat és 
azokat is, akik még ezután szeretnék megtanul-
ni ezt a szép munkát eredményező technikát . 

– Gattyánné –
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kulturális ajánlat és hirdetés

Könyvajánló – Leiner Laura: 
A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet

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:

Eladó!

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, műkörömépí-
tés, me nyasszonyi és 
alkalmi sminkek ké-
szítése, műszempilla, hennatetoválás, 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, Williams tele-
vízió, Vargha Gyula Városi Könyvtár, Gabi 
könyvesbolt, Balázsné V. Gizike, Vighné Ani-
ka, Petrányi festékbolt, Mezeiné Ágika, Kriszta 
Virágbolt – Üllő, Pesti út.

A Merczel Erzsébet Alapítvány 2011 . évi adó 
1 százalékokból származó bevétele 176 238 fo-
rint volt . Ebből működési költségként 7 944 
forintot számoltunk el . Kiállításainkra (rek-
lám, meghívók, kiállítási segédanyagok, sá-

Beszámoló

Masszázságy új állapotban  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Átfolyós vízmelegítő   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 Ft
Szieszta  kályha gázpalackkal  .  .  .  .  .  .  . 10 000 Ft
200 l fagyasztóláda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 000 Ft
5 db üres PB gázpalackok   .  .  .  .  .  .  .  . 3 500 Ft/db
Két serpenyős piaci mérleg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 000 Ft
Műanyag húsosláda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 Ft/db
32-es elektromos 
húsdaráló (220 V)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 000 Ft
380 V ipari húsdaráló (fehér)   .  .  .  .  .  . 100 000 Ft
Szőlőprés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Szőlődaráló (kicsi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000 Ft
Szőlődaráló (nagy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 000 Ft
Szőlőkád (fa)  200 l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000 Ft
Szőlőkád (műanyag) 200 l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 000 Ft
Boros hordók (lekezelt állapotban) 
50 l, 75 l, 100 l, 120 l, 150 l,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 Ft/l
Tirisztár S-24 VISZÉK akkumulátortöltő,  
hegesztőtrafó és gyorsindító  .  .  .  .  .  .  .  . 80 000 Ft
Rozsdamentes kerek mosogató   .  .  .  .  .   3 500 Ft

Telefonszám: 06-70/771-8782, 
Üllő, Pesti út 146.

Szent Johanna Gimi-sorozat köteteit ajánlom 
figyelmetekbe ill . figyelmükbe .
 Új magyar ifjúsági könyvsorozat nyolc kö-
tetben a nagyon tehetséges fiatal szerző tollá-
ból! Ha elkezded, biztosan nem tudod majd le-
tenni!!! Tuti, hogy függővé válsz!
 Egy sorozat a való életről .
 Egy sorozat, amely itt és most játszódik .
 Egy gimi, ahová mindenki szívesen járna .
 Srácok, akik olyanok, mint te és mégis mások .
 A történet rólad is szól!
 Aki esetleg eddig nem szeretett olvasni, an-
nak mindenképpen ajánlom a figyelmébe . Át-
törés lesz! 

Az írónő új könyvéről: 
 Bábel . A legnagyobb nyári zenei fesztivál, va-
lahol Pápa mellett . Mi lehet jobb annál, mint ti-
zenhét évesen, életedben először, egy hetet eltöl-

teni itt a barátaiddal? 
A zárónapi koncert a 
Red Hot Chili Peppersé, 
és Zsófi többek között 
azért érkezik, hogy ta-
lálkozhasson Anthony 
Kie disszel . Na de ad-
dig még sok minden 
történik vele, Napsival, 
Abdullal, Hipóval és 
Szaszával az Európa, 
Ázsia, Afrika és Auszt-
rália színpad körül . 
Bábel . 
 Ha voltál már fesztiválon, azért fogod szeretni, 
ha még nem voltál, azért . 
 Az írónő Leiner Laura új könyve is megje-
lent már és kapható a Gabi Könyv-és Nyomtat-
ványboltban (Üllő, Pes ti út 41.).

tor, papírtermékek) 65 771 forintot fordítot-
tunk . Gyermekfoglalkoztatóinkra ( (papírok, 
rajz és festőeszköz, kreatív és textilmunkák-
hoz segédanyagok) 47 523 forint kiadásunk 
volt . Kulturális tájékoztatóra  55 000 forintot 
költöttünk . Köszönjük a támogatást!

Nagyné Kékedy Ibolya. kuratórium elnök



11Üllői Közösség

Szeretném megosztani önökkel, hogy milyen feleme-
lő érzésben volt részem az elmúlt hetekben.

„Nem veszett el 
a segítőkészség”

Június 21-én az Üllői Közösségi Házban 
jótékonysági délutánt szerveztek, ked-
ves régi barátaim: Bertalan Zsuzsanna 

és Virág Timea. A rendezvény célja, hogy a 
bevétellel kisfiam, Pataki Máté svájci műtét-
jének anyagi hátteréhez kapjon segítséget. 
 A nagy hőség ellenére sok segítőkész 
ember volt kíváncsi erre a bensőséges han-
gulatú, színvonalas koncertre. A fellépők 
szabadidejüket áldozták fel és tehetségü-
ket adták azért, hogy segíthessenek. Nem 
tudok elég hálás lenni érte.
 Szeretném ha mindenki tudná, hogy 
milyen nagyszerű, önzetlen emberek élnek 
Üllőn. Köszönöm a Harmónia Zeneiskola 
igazgatójának, Hoffbauer Mezei Mártának 

és a Szín-Játszó-Tér rendezőjének, Vámos 
Évának, hogy megszervezték a műsort és a 
Közösségi Ház vezetőinek, hogy első szóra 
rendelkezésre bocsájtották a termet.
 Ezen a délutánon felléptek és elkáp-
ráztattak bennünket: Kenderes Nép-
tánc együttes, Béresné Fazekas Etelka, Har-
mónia Zeneiskola tanárai: Plutzer Gábor, 
Karmanóczki Attila, Harmónia Zeneiskola 
növendékei: Forgách László, Krahling Kata
lin, Kádár Orsolya, Lőre Attila, Tóth Richárd, 
Szín-Játszó-Tér: Zárayné Sándorházy Eleo
nora, Virág Tímea, Tóth József né Zentai Erika, 
Laza István.
 Hálánkat fejezzük ki minden kedves ba-
rátunknak, ismerős és ismeretlen család-

nak, magánszemélyeknek, civil szerveze-
teknek és cégeknek, hogy adományaikkal 
támogatták családunkat ebben a nehéz 
helyzetben.
 Támogatók: Üllői Közösségi Ház, Colore 
2000 Bt., Gara Nyomda, Williams TV, Üllő 
Város Önkormányzata, Üllői Polgármeste-
ri Hivatal dolgozói, Üllő Város Önkormány-
zat Képviselőtestület tagjai, Mecénás Mű-
vészeti Klub, Humán Szolgáltató Központ 
dolgozói, Harmónia Zeneiskola, Civil Kht. 
Mozgássérült Egyesület dolgozói, Nagycsa-
ládosok Egyesülete, Cégért Bt., Ipartestület, 
Szín-játszó-tér, DHL dolgozói, DoradoXXI 
Kft., Családok, barátok, volt osztálytársak, 
ismerősök és ismeretlen adományozók.
 Jó tudni, hogy ebben a mai világban, 
amikor mindenki rohan és a napi gondok 
megoldása emészti fel az emberek min-
dennapjait, nem veszett el a segítőkész-
ség és az odafigyelés mások problémá-
ja iránt. Ez az összefogás példaértékű volt 
és jó hosszú időre pozitív energiával töl-
tött fel minket. Sokkal bizakodóbban né-
zünk az előttünk álló nehéz hónapok elé. 
Az önök segítségével október 20-án indul-
hatunk Svájcba.

Köszönettel: Pataki család

Szinte észrevétlenül telt el az új tanév első hónapja.  
Meglepetésekkel teli egy hónapra tekintünk vissza.

Helyzetjelentés  
a Harmónia 
Zeneiskolából

A Szent István-napi megható városi 
megemlékezés után, melynek ze-
nei főszereplői a Harmónia Zeneis-

kola tanárai és növendékei voltak, lelkesen 
vetettük bele magunkat a tanév előkészí-
tésének munkálataiba. 
 Meglepetten tapasztaltuk, hogy ebben 
a tanévben maximális növendéklétszám-
mal tudunk indul-
ni. Hogy számok-
kal is alátámasszam 
a fentieket: az ül-
lői Harmónia Zenei 
Alapfokú Művésze-
ti Iskolában 164 nö-
vendék tanul, ebből 
9 hegedű, 10 furu-
lya, 12 fuvola, 41 gi-
tár, 5 klarinét, 11 magánének, 4 trombita, 
12 ütőhangszer, 67 zongora tanszakos nö-

vendék. Két tanszakra jár egyszerre 7 nö-
vendék. Ezek az adatok azért kiemelkedő 
jelentőségűek, mert ez az első tanév, hogy 
minden tanszak ennyire telített, hogy eny-
nyire sok gyerek – és felnőtt – szeretne kö-
zelebbről megismerkedni a hangok csodá-
latos világával. 
 Meglepetésként ért bennünket, hogy 
legnagyobb örömünkre engedélyt kap-
tunk a dzsessztanszak beindítására. Így 
szeptembertől mintegy tizenöt gitáros 
növendékünk vehette kezébe a szebbnél 
szebb elektromos hangszert. Reméljük, 
hamarosan igazi kis dzsesszzenekarral ruk-
kolhatunk elő városunk lakói számára.
 A meglepetések sorát gyarapította az 
az örvendetes tény, hogy nemrégiben át-
adták az új városházát, a vele járó csodás 
főtérrel, valamint a benne lévő közösségi 
központtal. Ennek előnyeit mi, a Harmó-

nia Zeneiskola ta-
nárai és növendé-
kei, mindannyian 
már most a „bőrün-
kön érezzük”. Eddig 
is számos progra-
mon vehettek részt 
városunkban a kul-

túrára éhes érdeklődők, ám most, hogy 
végre igazi közösségi tere, valódi rendez-
vényterme lett Üllőnek, kitágultak a lehe-
tőségeink. Szeretnénk is ezt kihasználni. 
 A Zene Világnapján, október 1-jén ta-
nárok és növendékek muzsikáltak a kö-
zösségi központban. Ebben a szép és re-
mek adottságokkal rendelkező teremben 
rendezzük meg növendékhangversenye-
inket is, melyekre november hónap folya-
mán kerül majd sor. Október 12-én az üllői 
Caritas Jótékonysági bálján muzsikálnak a 
zeneiskolai növendékek és tanárok a mű-
velődési házban. Szintén a közösségi köz-
pont ad otthont a Plutzer Gábor (iskolánk 
zongoratanára) és zenész társai által tar-
tandó Zongoraavató Koncertnek novem-
ber 9-én, amikor a kiváló helyiség gyö-
nyörű pianínóját valódi értő kezek fogják 
megszólaltatni.
 Szívből remélem, hogy ezeken az alkal-
makon nem csak minket érnek majd kelle-
mes meglepetések, hanem mi is meg tud-
juk lepni a lelkes közönséget egy-egy szívet 
melengető produkcióval. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a Harmónia Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola rendezvényeire!

Hofbauer-Mezei Márta, igazgató

Harmónia Ze-
nei Alapfokú 

Művészeti Isko-
lában 164 nö-
vendék tanul.
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Iskolánkba a tanév kez-
detén egy brazil diák, 
Douglas Vicensoto 
Fukuhara érkezett. 

Douglas üllői 
kirándulása

Douglas most 20 éves és 
egy program keretében 
jött Magyarországra. A 

projektet egyetemisták alkották, 
amely segítségével a tanulók 
kedvező feltételekkel juthatnak 
el olyan országokba, melyeket 
meg szeretnének ismerni.
 Szeptember 2-án találkoz-
tunk vele először, itt mutatkoz-
tunk be egymásnak. Elmond-
ta, hogy Uberlandiaban, egy 
délkelet-braziliai nagyvárosban 
él és jogot tanul az ottani egye-
temen. Másfél hónapot tölt ná-
lunk, október közepén pedig 
egy kéthetes közép-európai 
útra indul, mielőtt hazatérne.
 Az első kérdésünk az volt, 
hogy miért éppen minket vá-
lasztott úticéljául? Azt felelte, 
hogy szerette volna megismer-
ni a kultúránkat és sok dolgot 
hallott hazánkról, hogy gyö-
nyörű tájaink vannak, gazdag 
történelmi emlékekkel és ha-
gyományokkal rendelkezünk, 
az emberek vendégszeretőek 
és nagyon kedvesek.
 Iskolánkban az angol szakta-
nárokkal együtt részt vett a ta-
nítási órákon – szívesen beszélt 
a tanulókkal, akik próbálkoztak 
megismerkedni és beszélni vele, 
ezáltal kamatoztatni nyelvtudá-
sukat.

 Budapesten, Szentendrén és 
Vi segrádon volt városnéző tú-
rán iskolánk angoltanáraival: 
Eon Klaudiával és Toldiné Hor
váth Saroltával, ahonnan gaz-
dag élményekkel tért vissza. 
 Elmesélte, hogy szereti a 
sportokat, főként a teniszt és a 
futballt, szabadidejében szíve-
sen űzi ezeket, illetve lovagol-
ni szokott a farmjukon. Spanyo-
lul, portugálul és angolul beszél, 
egy pár szót tud japánul.

 Nagyon tetszett neki az or-
szágunk és az itt töltött idő, kü-
lönösképpen a sokszínű kul-
túra. Megmutattuk neki Üllőt 
és az egyik délután elhívtuk 
bowlingozni, amit szintén na-
gyon élvezett.
 Ittléte alatt Istvánfi Zoltán 
igazgatóhelyettes úr látta ven-
dégül.
 Mindenkinek köszönetet 
mond, hogy itt lehetett és ilyen 
cso dálatos időt tölthetett isko-
lánkban.
 Az iskola tanulói nevében 
pedig mi is köszönjük, hogy 
ilyen lelkesen segített nekünk 
az angol nyelv tanulásában!

Félix Bálint és Botlik Bence

Félix Bálint,  Douglas Vicensoto és Botlik BenceÙ

Douglas segített az angolórákonÙ

Budapesten, Szent-
endrén és Visegrádon 
volt városnéző túrán 
iskolánk angoltaná-
raival.

Iskolai hírek
Megváltozott az Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola  hiva-
talos neve és e-mail címe. Az in-
tézmény pontos megnevezése a 
to vábbiakban Üllői Árpád Fejede-
lem Általános Iskola – KLIK 135001. 
Címe: 2225 Üllő, Malom utca 1. 
OM: 032513. Telefonos elérhető-
ség: 29/320-054, fax.: 29/320-053. 
E-mail: iskolaullo@upcmail.hu
 Az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola októberi prog-
ramjai:  15-én, kedden  pálya-
választási szülői értekezlet   a II. 
emeleten. Október 23-i iskolai 
ünnepség 22-én, kedden 8 óra-
kor lesz, majd a 6. órában ünne-
pi filmvetítés. 24-én egészség-
nap az alsó tagozaton. 

 Az őszi szünet október 28-
án, hétfőn kezdődik és október 
31-ig, csütörtökig tart. Novem-
ber 1-je Mindenszentek ünne-
pe, ezért az  őszi szünetet köve-
tő első tanítási nap november 
4-én, hétfőn lesz. 
 November 6-án Zrínyi Ilona 
matematikaverseny a felső ta-
gozatosoknak. 
 November 11-én, hétfőn a 
TÁMOP 1.3.4 program kereté-
ben egyhetes tematikus pro-
jekt veszi kezdetét. Téma: Me-
sehét. November 12-én kedden, 
13 óra 30-tól fogadó óra az alsó 
tagozatosoknak, utána 16 óra 
30-tól a felső és speciális tago-
zat számára. Fo
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13Üllői Programok

Hirdetés

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

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

Zene Világnapja
Október 1. 17 óra
Komolyzenei koncert a Harmónia Zeneiskola 
növendékeinek és tanárainak előadásában.
Közösségi Központ, házasságkötő terem

Jótékonysági bál
Október 12. 19 óra
Az Üllői Caritas javára. További információk: 
Katolikus Plébánia
Üllői Közösségi Ház
   

„Magyarország holnap – női szemmel”
Október 16. 18 óra
A „női szalon” kötetlen beszélgetésére várják 
az érdeklődőket: Pelczné dr. Gáll Ildikó, EP
képviselő, dr. Mátrai Márta, háznagy, ország
gyűlési képviselő, Kissné Szabó Katalin, Üllő 
város polgármestere, dr. Szűcs Lajos, a Pest 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnö
ke, országgyűlési képviselő.
Zenei közreműködés: HofbauerMezei Márta, 
a Harmónia Zeneiskola igazgatója. 
Közösségi Központ, házasságkötő terem 
  

„Hobbi faesztergálás” 
Október 18. 16 óra 
Túri Alfréd ceglédberceli mester és alkotótár
sai kiállítása. Megtekinthető október 31ig. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Az élő világegyetem 
és a magyarság jövője
Október 18. 18.30 óra  
Kolozsvári Grandpierre Attila előadása. Előt
te: X. századi harci bemutató nehéz fegyver
zetben. Szervező az Üllő Vezér Hagyomány
őrző Egyesület.
Közösségi Központ, házasságkötő terem
    
Tudatos életvezetés a siker titka 
Október 22. 17 óra 
Interaktív előadássorozat az egészségmeg
őrzés gyakorlati megoldásairól, alternatív 
gyógyítási módszerekről – Vezeti Pirbus Ernő, 
pszi cho terapeuta és meditációs tanár.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Megemlékezés az 
1956-os forradalomról
Október 23. 10.30 óra
Ünnepi beszédet mond Kissné Szabó Kata
lin polgármester. Az emlékműsort előadják 
az  Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói. 
Rendezők: Balázsné Varga Gizella, Dudinszky 
Gézáné és Ortutay Gizella tanárnők.
Városközpont
  
Író-olvasó találkozó: 
Távol-Kelet közelről
Október 24. 17 óra:
Vendég a könyv írója, P. Szabó József, újság
írószerkesztő, külpolitikai szakértő.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Koncert és galériaavató kiállítás
Október 25. 17 óra
Plutzer Gábor zongoratanár és zenésztár
sai előadása valamint G. Horváth Boglárka, 
Med ve dovszky Anna, és Szaniszló Anna, fia
tal üllői alkotók festményeinek közös kiállítá
sa. Megnyitó beszédet mond Gábor Éva Má
ria szobrászművész. 
A kiállítás megtekinthető november 15ig.
Közösségi Központ, házasságkötő terem és 
galéria

Zongoraavató koncert
November 9. 17 óra 
Plutzer Gábor kamara estje. Közreműködik: 
Erdélyi Erzsébet operaénekesnő, Szerdahe
lyi Pál operaénekes, a zeneiskolák tanára és 
Tóth Viktor zongora.
Közösségi Központ, házasságkötő terem
   
Kiállítás
November 12. 16 óra 
A tápiószecsői „Alkotó Kezek Baráti Társa
sága” kiállítása. Megtekinthető november 
23ig.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Jubiláló házaspárok ünnepsége
November 15. 17 óra
Katolikus templom

Azt a ragyogóját…
November 17. 15 óra  
A sikeres szeptemberi műsor után közkívá
natra ismét dal és nótaműsor. Közreműkö
dik a gyáli Kovács István Pál Dalkör és Hajnal 
Kálmán. Zenei kíséret: Petrik Balázs
Közösségi Ház

Régi Könyvek Vására
November 21-től
A könyvtár nyitva tartási idejében, amíg a 
készlet tart!
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Növendékhangverseny I.
November 25. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola zongora, gitár és fu
vola tanszakos növendékeinek előadása.
Közösségi Központ

Növendékhangverseny II.
November 29. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola zongora, magán
ének, hegedű és ütőhangszer tanszakos nö
vendékeinek előadása.
Közösségi Központ

Üllői rendezvények  október–november

Szórólapterjesztés
garanciával!

Vegye Ön is igénybe a Magyar Posta kiváló 
szórólapterjesztő szolgáltatását!      
December 31-ig minden szórólapot  
3,5 Ft/db helyett 2,9 Ft/db áron terjeszthet  
a Posta Lapterjesztő Kft.-vel!
További információ: 
06-70/429-4306 Akció!
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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

Jubiláló házaspárokEgy kiállítás 
margójára

Egészséges táplálkozás

Jó helyen a felajánlás

Társastánc-tanfolyam

Hagyományainkat megőrizve, ünnepélyes 
keretek között szeretnénk megünnepelni a 
25, 50, 60 éves házassági évfordulókat. 
 „Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága”, 
e gondolatok jegyében szeretettel várjuk 
azok jelentkezését, akik 25, 50, 60 éve egy-
házi, illetve csak polgári szertartás kereté-
ben kötötték össze életüket.
 Városi ünnepségünk méltó színhelye, a 
római katolikus templom lesz november 
15-én, pénteken 17 órakor.     
 Várjuk szíves jelentkezésüket személye-
sen, vagy a 06-70/313-7099 telefonszámon, 
Lazáné Széll Éva anyakönyvvezetőnél.  

nfo

Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök, táp-
lálkozáskutató előadása október 17-én, 9 
óra 30 perctől a Református Gyülekezeti 
Házban. 
 Téma: Hogyan védjük gyermekeink egész-
ségét, mit vegyünk, mit együnk? Az anyukák 
és kisgyermekek táplálkozásának kérdésköre 
a mai modern élelmiszeripar hátterén. Minő-
ségi és beltartalmi kérdések, fórumbeszélge-
tés. Vetítéssel egybekötött előadás.

nfo

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékának felajánlásával a tavalyi évben is tá-
mogatták alapítványunkat. Ennek összege 
200 245 forint volt. Mivel hamarosan befeje-
ződik a templom külső festése és renoválá-
sa, ezért az alapítvány számláján az utóbbi 
három esztendőben tartalékolt és lekötött 
pénzt, pontosan 1 125 000 forintot átutal-
tunk az egyházközség részére, erre a célra. 
Kérjük, a következő évben se feledkezzenek 
meg a személyi jövedelemadó 1 százaléká-
nak felajánlásáról! 

Üllői Templomért Alapítvány

Szeretettel várjuk a tánc iránt érdeklődő-
ket az Üllői Művelődési Házban, fiatal kor-
tól idősebb korig, egy jó hangulatú táncis-
kolába. Buli-hangulat, kéthavonta össztánc.
 Új, kezdő tanfolyam indul október 21-
től, hétfőnként 18 óra 30-tól 19 óra 30-ig.
 Táncok: standard és latin-amerikai táncok: 
angol keringő, bécsi keringő, tangó, slow-fox, 
quick step, rumba, samba, chachacha, rocky, 
jive, paso doble, mambó. Tandíj: 4400 Ft/hó.
 Információ: Svanyova Zsuzsanna, tel.: 
20/530-4715, e-mail: sv.zsuzsi@gmail.com

Augusztus végén a 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár kiállítóter-
me szorgos festő 
kezek munkájának 
köszönhetően már 
csak arra várt, hogy 
az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub és a 
könyvtár ismét vál-
tozatos kiállítás-so-
rozattal töltse meg 
a falakat. 

 A közel egyéves kihagyás után, szep-
tember utolsó péntekjén, ismét nagy sike-
rű kiállításmegnyitónak lehettek részesei a 
művészetek kedvelői. Ez alkalommal a ve-
csési Periféria Art Művészeti Stúdió alkotói 
voltak a vendégeink. Nagyné Kékedi Ibolya 
a rá jellemző kedvességgel köszöntötte a 
vendégeket, majd az én köszöntőm követ-
kezett. Ezután a Harmónia Zeneiskola te-
hetséges növendékeinek előadását élvez-
hettük. Görög Béla festőművész, a vecsési 
alkotók vezetője megnyitó beszédében 
kihangsúlyozta, hogy milyen nagyszerű, 
amikor ilyen nagyszámú közönségnek mu-
tathatják meg munkáikat. Valamint meg-
köszönte a lehetőséget, hogy a kihagyás 
után ők vehették elsőként birtokukba ga-
lériánkat. Ezután röviden bemutatta a ki-
állított képeket és alkotóikat, akik közül jó 
néhányan eljöttek a megnyitóra. Tehetsé-
ges felnőttek alkotásaival övezve, tehetsé-
ges gyermekek műsorával fűszerezve egy 
igazán tartalmas, jó hangulatú délutánt 
tölthettünk el együtt. Köszönjük a részt-
vevőknek! Szeretettel várunk a jövőben is 
mindenkit kiállításainkra! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Idén is lesz Üllőn térítésmentes tüdőszűrő-
vizsgálat. Ebben az évben az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat re-
gionális tisztifőorvosa nem rendelte el a 
kötelező tüdőszűrő-vizsgálatot, ezért a 
részvétel csak ajánlott.
 A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegsé-
gek időbeni felismerésére, ezért kérjük, 

Tüdőszűrő-vizsgálat hogy minél többen vegyenek részt a szű-
résen. 
 Személyi igazolványukat, lakcímkártyáju-
kat, TB-kártyá    ju                         kat, és az előző évben kapott 
tüdőszűrő-igazolásukat hozzák magukkal!
 Helye és ideje: Üllői Közösségi  Ház, 
Gyöm rői út 24., október 2-tól október 28-ig. 
 Hétfő–szerda: 11 óra 30-tól 17 óra 30-
ig. Kedden, csütörtökön és pénteken: 8 
órától 13 óra 30-ig.



Múlt és jelen 15Üllői

Hirdetés

Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15, 45 és 90 napos futamidők) 

Kamatmentes 
kiváltási lehetőség 

(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Az állomás utcájában.
Telefon:

 06-29/413-336 
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 
07.30–12.00-ig és 

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.

Megnyitottunk Monoron is!

THM: 21,56-43,48 %. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. A zálogtárgyak köréről  
és a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

Szépkorúak köszöntése
Az idén ismét abban a megtisztelő feladatban része-
sültünk, hogy szépkorú üllőieket köszönthettünk.

Május  14-én 90. szüle-
tésnapján otthonában 
köszöntötte Kissné Sza

bó Katalin polgármester és Fe
hér Imre alpolgármester Fekete 
Mik lósné Julika nénit.
 Julika néni Üllőn, 1923. május 
14-én született. Fiatal éveiben a 
TSZ-ben dolgozott, majd a kö-
tödében. Egy gyermeke szüle-
tett, Julika, aki naponta meg-
látogatja édesanyját, igyekszik 
megkönnyíteni mindennapja-
it. Három unokája és négy déd-
unokája van.  
 Julika néni jó egészségnek 
örvend. Rendben tartja a portá-
ját, gondozza egy szem tyúkocs-
káját. Az ünnepelt, a lánya, Julcsi 

unokája és Rebeka dédunokája 
társaságában terített asztal mel-
lett vette át a virágkosarat és a 
miniszterelnök által aláírt dísz-
oklevelet. 
 Június 29-én az üllői Senior 
A part man házban köszöntöttük 
90. születésnapja alkalmából Pe
re házy Károlyné, Izabella nénit.  
A csendes, családias otthon te-
raszán Kissné Szabó Katalin pol-
gármester és Magyar István né 
képviselő adta át a virágkosarat 
és a díszoklevelet. Izabella néni 
jó egészségnek örvend, gyer-
meke sűrűn látogatja. Hétvége-
ken, családi ünnepeken haza-
viszik, hogy ezeket a napokat 
családja körében tölthesse. Kü-

lönösen örült Magyarné Icu láto-
gatásának, hiszen egykori gon-
dozója és közte mély emberi 
barátság szövődött.
 Október 1-jén 90. születés-
napja alkalmából köszöntöttük 
Folt Istvánné Marika nénit. 
 Otthonában kiegyensúlyo-
zott, gondoskodó környezet-
ben, nagyon jó  szellemi és fi-
zikai állapotban él. Nyugdíjas 
ko ráig a Gyógyszergyárban dol-
gozott. Mozgalmas élete során 
egy gyermeknek adott életet. 
Két unokája és 8 dédunokája na-
ponta látogatják. Köszöntését 
unokái szervezték meg. A déd-
unokák által sütött születésnapi 
torta mellett Kissné Szabó Kata-
lin adta át a virágkosarat az ün-
nepeltnek. 
 Az ünnepelteknek az önkor-
mányzat és a város valamennyi 
lakója nevében jó egészséget 

és további békés, boldog éve-
ket kívánunk. 

Lazáné Széll Éva

Izabella néni és egykori gondozója, Magyar IstvánnéÙ

Fekete Miklósnét dédunokája és Kissné Szabó Katalin is köszöntötte Ù

Folt Istvánné Marika néni  
és Kissné Szabó Katalin

Ù
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Szeptember végén jártunk. A termé-
szet fáradhatatlanul változik, egyik 
évszakból a másikba, hozván magá-

val a soron következő ünnepet. Az ősz je-
lentős napjai közül kiemelkedik a Mihály- 
nap. 
 Több hiedelem is fűződik e naphoz. A 
nők számára munkatilalom, hisz úgy tart-
ják, ha ilyenkor mosnak, kisebesedik a ke-
zük, ha mángorolnak egész évben dörögni 
fog házuk felett az ég. Ha a disznók, birkák 
összebújnak kemény tél várható.
 De kiemelkedően fontos volt azért is 
mert a Szent György napján kihajtott álla-
tokat ekkor terelték vissza védett helyük-
re. A számadók kifizették a járandóságot a 
pásztoroknak, s ha megfelelt a munkájuk 
szerződtették őket a következő évre is. Az 
új munka reménye mindenkinek örömöt 
okozott, gazdának szolgának egyaránt. 

Idén is nagy sikere volt a Bó-
bita óvoda hagyomány-
őrző programjának. 

Mihálynapi-vásár 
a Bóbita óvodában

Ezért vigalommal, mulatsággal vásárral 
ünnepelték meg. A vásár ritka látványos-
ságnak számított, ezért hát mindenkinek 
járt a vásárfia. 
 Hagyományainkhoz híven mi is meg-
rendeztük óvodánk Mihály-napi vásárát. Az 
óvó nénik, dadus nénik, szülők, hozzátar-
tozók sokat dolgoztak annak érdekében, 
hogy gyönyörű kézműves vásárfiával lep-
hessék meg egymást a hozzánk ellátogatók.
 A vásár megnyitóját  az óvodánk nagy-
csoportosaiból megalakult „vásári komé-
diások” kis nebulóinak vásári játéka tette 
emlékezetessé. A gyermekek lelkesen mu-
tatták be a vásárok lényegét, az eladók és 
vásárlók kapcsolatát.
 Ezek után a sátor alatt elhelyezett por-
tékákon volt a sor, hogy magukat kínálva 
örömet okozzanak gyermekeknek felnőt-
teknek egyaránt. Volt ott minden: kis csu-
porban házi lekvár, similabda, kaláris, fa-
kanálbaba, zoknilovacska, fakard, kis ostor, 
mézesbáb, virágtartó, asztaldísz, játék fi-
gurák, rongybabák, illatalmák, marionett 
kutyuskák s még sorolhatnánk. S a renge-

teg sütemény, amiből  mindenki vidáman 
falatozhatott.
 A dadus nénik friss lángos illatával csa-
logatták a környéken elhaladókat. A ke-
mencében sült tök és burgonya, igen csak 
megnyerte sokak tetszését. 
 A szülők vidá-
man tereferéltek, is-
merkedtek egymás-
sal. Visszajöttek azok 
is akiknek gyerme-
ke már iskolás, de az 
előző évi tapasztala-
tokból tud ták, hogy 
nálunk kellemes csa-
ládi délelőttöt tölt-
hetnek el. Voltak 
olyanok, akik azért 
érkeztek, hogy újra 
szerezhessenek a 

„Bó bi ta lekvárból”, hi-
szen gyűjtik az éven-
te változó, de mindig 
csodaszép csuprokat.
 Az évek óta meglévő saját hagyomá-
nyunk ápolásával is szeretnénk bebizo-
nyítani, hogy komolyan vesszük óvodánk 
hagyományőrző programját. A szülők is 
egyre inkább magukévá teszik ennek szel-
lemiségét, szívesen vesznek részt a tevé-
kenységekben. Próbáljuk eloszlatni azt a 
kételyt is, miszerint a gyermekek csak tisz-
ta korcsoportokban fejleszthetők.

nfo

Az évek óta 
meglévő saját 

hagyományunk 
ápolásával is 

szeretnénk 
bebizonyíta-

ni, hogy komo-
lyan vesszük 

óvodánk ha-
gyományőrző 

programját.
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Hirdetés

Jól sikerült osztályta-
lálkozót szerveztek az 
1963-ban végzett 8. a. 
8. b.  8. c. osztály öreg 
diákjai. Az üllői iskola 
igazgatója, Barna Ti
bor úr a rendelkezé-
sünkre bocsájtotta 
az iskola ebédlőjét, amit ezúttal is köszönünk! 
Az akkori tanáraink közül eljött hozzánk, Sádt 
Edéné, Seres Zsuzsanna, Rácz Éva néni magyar- 
tanár, valamint, Szabóné Mártika néni alsós ta-
nító. Megkaptuk az akkori osztálynaplóinkat, 
és névsorolvasás után mindenki röviden el-
mondta az eddigi életútját. Az akkori létszám 
97 diák volt, a mostani találkozón pedig 48 

„öreg diák” vett részt. Sajnos 28-
an már nem tudtak eljönni. Ró-
luk 1 perc néma csenddel emlé-
keztünk! Ezek után szeretetteljes 
hangulatos beszélgetés követke-
zett, melyen részt vett Kiss né Sza
bó Katalin polgármester asszony 
is, akit meghívtunk a találkozóra. 

Ezúttal is köszönjük, hogy időt szakított ránk, 
és köszönjük a nagyon finom tortát! A finom 
vacsorát, és annak lebonyolítását köszönjük 
Bak István úrnak. 
 Mindent összevetve nagyon jól érez-
tük magunkat. Szertettel gondolunk vissza 
erre a napra, és azokra az évekre!

Ficsur Sándorné, Székhelyi Éva

Együtt ünnepeltek
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Rugalmas, személyre szabott szolgáltatások 
Azoknak, akiknek már beindult az üzlet
Electra Internet Banking, sms-szolgáltatás, bankkártya
Számlanyitási- és számlavezetési díj nélkül

ÜZLETI PLUSZ SZÁMLACSOMAG

HA AZ ÜZLET BEINDUL

WWW.PATRIATAKAREK.HU

A számlacsomaghoz és a bankkártyához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok 
mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a vonatkozó 
Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy
hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért forduljon a PÁTRIA Takarék
fiókhálózat munkatársaihoz, vagy olvassa el az igénylés helyén a vonatkozó Hir-
detményt, az Általános Szerződési Feltételeket és az Üzletszabályzatot!

A PÁTRIA Takarék fiókjai:
Üllői Fiók: 2225 Üllő, Pesti út 71., Telefon: (06 29) 521 240
Vecsési Fiók: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A, Telefon: (06 29) 350-354
Maglódi Fiók: 2234 Maglód, Fő út 13., Telefon: (06 29) 325 170
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Sajnálatos módon a felelőtlen ebtartás kö-
vetkeztében még mindig nagyon gyakran 
találkozunk Üllőn kóbor kutyákkal. 
 Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos pa-
naszaikat Tóth Gábor közterület-felügyelő-
nek jelezzék a 70/312-4134 telefonszámon 
vagy a Toth.Gabor@ullo.hu e-mail címen. 
 Kollégánk először ellenőrzi, hogy az eb 
rendelkezik-e mikrochippel, melyhez az ön-
kormányzat vásárolt egy chipolvasó eszközt. 
Ha megállapítható, hogy az ebet korábban 
már ellátták mikrochippel, akkor intézke-
dünk a gazdája felkutatásáról, ha azonban 
nincs egyedi azonosítója, akkor Aranyi János 
gyepmesternek kell jeleznünk a problémát, 
aki az állatvédelmi szabályok és az önkor-
mányzattal kötött szerződésben foglaltak 
szerint gondoskodik az eb elszállításáról. 
 Mindkét esetben számolni kell a követ-
kezményekkel. Ha gazdás eb kóborol a köz-
területen, akkor szabálysértési eljárásnak 
van helye az ebtartó ellen. Ha az eb nincs 
mikrochippel ellátva és a gazdája később 
előkerül, a szabálysértési felelősség mellett 
a chip hiánya miatt is bírságra számíthat. 
 A fentiekre tekintettel kérjük, hogy 
megfelelően gondoskodjanak kutyáikról. 
Nem a bírságolás a célunk, hanem az, hogy 
kulturált ebtartás mellett nyugodt és biz-
tonságos településen élhessünk. 

Polgármesteri Hivatal, Hatósági iroda

A kóbor ebekről



Akciós árak október 14-től 26-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Bőrös comb

Ft/kg

899,-Hasa- és  
tokaszalonna

Ft/kg

599,-

Paprikás, diák;  
pokol szalámi

Szigeti
Ft/kg

1599,-

Ladányi csípős,   
csemege kolbász

Ft/kg

1170,-

Libazúza
gyf.

Ft/kg

699,- Sertésoldalas

Ft/kg

Füstölt  
csemege 
szalonna

Ft/kg

950,-Hasáb-
burgonya

egy csomag 2,5 kg
egy kg: 280 Ft Ft/cs

699,-

Zsírszalonna

Ft/kg

599,-

Pecsenye kacsa
gyf.

Ft/kg

699,- Darált  
sertéshús

Ft/kg

899,-

Pulyka-
párizsi

Gallicoop
Ft/kg

450,-Csirkemellfilé

Ft/kg

1150,-Sertéslapocka

Ft/kg

1099,-

Egész csirke

Ft/kg

599,-Marha leveshús
(szegy, oldalas)

Ft/kg

1099,-

1099,-





• vegyi áru • tanszer, írószer • ajándék • élelmiszer • édesség • játék 
• papíráru • háztartási cikk • textiláru • barkács 

• telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség

ÓRIÁSI 
AKCIÓK 

HETENTE
Nyitva tartás: 

H-P: 8-18, Szo: 8-13
Telefon: 06-29/322-646


A kupon tulajdonosa 

október 14-15-én 
10% 

kedvezménnyel 

vásárolhat!

Pesti út 100.
Üllő


