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Üllői

  

A rendezvénynek második 
alkalommal  adott otthont 
a sportcsarnok előtti terü-
let, ahol a korábbi éveket is 
meghaladó érdeklődés övez-
te a csülkös ételek főzőverse-
nyét. A képen Deák Beatrix 
cukrász alkotása, a csülöktor-
ta látható. Az édesség még a 
szakavatott szemeket is meg-
tévesztette egy pillanatra. 

Részletek a 3. oldalon.

Körkérdés

Út- és padka-
javítások

Behajtás előtt az  
adóhátralékok

Vargha Gyula 
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CsülökfesztiválÙ

Javul az ivóvíz

Az elmúlt évek alatt számos 
látványos fejlesztést hajtott 
végre a városvezetés. Idén a 
szemnek kevésbé tetsző, ám 
annál fontosabb beruházás 

veszi kezdetét, amely végez-
tével a normáknak megfele-
lő, egészséges ivóvízet nyer-
hetnek majd a háztartások a 

város kútjaiból. 
Részletek a 7. oldalon.
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Főzőtt a város

Június 4-én ünnepélyes keretek között ren-
dezték meg az üllői pedagógusnapot. Az 
eseménynek a művelődési ház adott otthont. 

 Az ünnepélyt Kissné Szabó Katalin polgár-
mester nyitotta meg. Beszédében kihangsú-
lyozta a pedagógusok, továbbá a gazdasági 

és technikai dolgozók eredményeit és a ta-
nulók által elért versenyeredményeket, majd 
megköszönte mindnyájuk munkáját. 
 A polgármester után a vecsési tankerület 
igazgatója, dr. Hrutkáné Molnár Monika kö-
szöntötte a megjelent vendégeket. 
 Az idei év díjazottjai: Nagy Sándorné Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet kapott nyug-
díjba vonulása alakalmából. Az Év pedagó-
gusa-díjat öten vehették át: Istvánfi Zoltán, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola (ÁFÁI) 
igazgatóhelyettese, Földesi Éva Anikó (ÁFÁI), 
Farkasné Varga Zsuzsa, a Napraforgó óvoda 
pedagógusa, Knul Zoltánné, a Bóbita óvoda 
pedagógusa, valamint Szerdahelyi Pál, a Har-
mónia Zeneiskola tanára. 
 Mikulás Józsefné gyémántdiplomát vehe-
tett át tanítói diplomája megszerzésének 60. 
évfordulója alkalmából. Őri Józsefné a Nap-
raforgó óvoda pedagógusa nyugdíjba vo-
nulása alkalmából vehetett át oklevelet. Elis-
merést vehetett át munkájáért Frank Erika, a 
Pitypang óvoda dajkája.   VN

Pedagógusnap

Barna Tibor, Nagy Sándorné, Istvánfi Zoltán, Földesi Éva Anikó, Hofbauer-Mezei Márta,  
Mikulás Józsefné, Szerdahelyi Pál, Őri Józsefné, Farkasné Varga Zsuzsa, Knul Zoltánné
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A Bóbitás tyúkoké volt  
a legszebb teríték

Ù
Az idei fesztivál vonzotta 
a legtöbb látogatót

Munka közben a zsűri. Nem volt könnyű meghozni a döntéstÙ
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Kissné Szabó Katalin 
és Szűcs Lajos  

a rendőrség csapa-
tával beszlélget 
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Csülökfesztivál
A kilencedik Üllői Csülökfesztivál az idén május 31-én ismét  a vá-
rosi sportcsarnoknál került megrendezésre az Üllő Városi Önkor-
mányzat és az Üllői Általános Ipartestület közös szervezésében.

A rendezvény kilenc óra-
kor főzőversennyel indult, 
melynek során rekord lét-

számú – harminc nevezett csa-
pat – készítette a csülköt tartal-
mazó ételkülönlegességet és a 
terítéket.
 A polgármester asszony ün-
nepélyes megnyitóbeszéde után 
a sportcsarnokban elkezdődött 
a Csülök-kupa öregfiúk labda-
rúgótorna Üllő, Ecser, Monor és 
Vecsés csapatai között, melyen 
végül ez utóbbi gárda diadal-
maskodott, így egy évre Vecsés-
re került a kupa.
 A délelőtt különleges esemé-
nye volt a két hónapja alakult Ül-
lői Rendőrőrs bemutatója.
 Ennek során volt KRESZ-vetélkedő, látvá-
nyos rendőrkutya-bemutató és megismer-
hettük a rendőrautót kívül-belül, miközben 
a gyerekek megszólaltatták a szirénákat is.
 Az idén is működött a népi játszóház, volt 
csülközés (népi sportjáték), zsákban futás, 
kötélhúzás, körhinta, légvár, csúszda és még 
bohóc is szórakoztatta a közönséget.
 Miközben készültek a finom csülkös 
ételek, Piricz János harmonikás és a hozzá 
spontán csatlakozó énekesek fokozták az 
amúgy is forró hangulatot a főzősátrak ut-
cájában.
 A délután a rendezvénysátornál gyer-
meknapi programokkal indult. Élvezhettük 
a Cirkalap gólyalábas csoport közönségcsa-
logató előadását és gyönyörködhettünk az 
óvodák kiállításában, hiszen minden óvoda 
dekoratív módon, a saját profiljának megfe-
lelő tartalmat jelenítette meg a paravánokon. 

Az asztaloknál pedig 
játékos kézműves- 
foglalkozások várták 
az érdeklődők egy-
re népesebb seregét. 
Ezután következett 
az öt üllői óvoda be-
mutatkozó színpadi 
műsora, melyek a cí-
mekből is sejthetően 
változatos, tartalmas 
és tanulságos da-
rabok voltak: Szent 
György-napi állatki-
hajtás (Bóbita óvo-
da), Gyermeklakodal-
mas (Napraforgó 
ó vo da), Tavaszfüzér 

(Gyöngyvirág óvoda), A három aranyhalacs-
ka (Pitypang óvoda), Szemétszörny (Csicser-
gő óvoda). 
 A bemutatókat a Közösségi Központban 
működő Aprók tánca csoport táncos népi já-
tékok produkciója zárta. Az ovisok és óvoda-
pedagógusok heteken, hónapokon át zaj-
ló felkészülésének meglett az eredménye, 
nagy közönségsikert arattak.
 A gyermekprogramok zárásaként a 
Vaga Banda gólyalábas, óriásbábos, inter-
aktív vásári komédiával szórakoztatta a 
publikumot.
 A szakavatott zsűri eközben végezte egy-
általán nem könnyű munkáját: a 30 különbö-
ző étel és a terítékek rangsorolását.
 A rendezvény gasztronómiai jelentősé-
gét fémjelzi a magasan kvalifikált szakértők-
ből álló zsűri. 
 Elnöke: Kelemen Endre Venesz-díjas 
mesterszakács, az Amerikai Egyesültálla-

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondos- 
kodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
bizton- 
ságáról!

Adójóváírással támogatott nyugdíjprogramok!

A jó döntés egy életen át elkíséri!
Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

mok Nagykövetségének konyhafőnöke, az 
Első Fehérasztal Lovagrend Mestere, a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Bu-
dapest és Környéke Régió elnöke. Tagjai:  
Dózsa György, Schnitta-díjas, a Szabadtű-
zi Lovagrend lovagja; Szűcs György Károly, 
Venesz-díjas mesterszakács, Szabadtűzi Lo-
vagrend tagja; Bogdán Róbert, a Szabadtű-
zi Lovagrend Budapesti Főkapitánya; Jege-
nyei István, mesterszakács, a káposztafőzés 
nagymestere, Szabadtűzi Lovagrend tagja; 
Kismarosi József, az Üllői Általános Ipartes-
tület tagja.
 A  tisztelt zsűri mintegy három órás ta-
nakodás után meghozta dönését, és 16 óra 
után következhetett az ünnepélyes ered-
ményhirdetés. A vándorkupa nyertese az Ül-
lői Általános Ipartestület csapata lett.
 Főzés kategóriában első helyezett az Ül-
lő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság, 
második a Frédi-Béni, harmadik az Üllői 
Rendőrök csapata. 
 Teríték versenyben első a Bóbitás Tyúkok, 
második az Üllői Humán Szolgáltató Köz-
pont, harmadik a Thermik Plusz Kft. csapata.
 A helyezettek nagy üdvrivalgás közepet-
te vették át a díjakat, de abban egyetértet-
tünk, hogy ennek a versenynek mindenki 
nyertese volt. Ennek megfelelően az ételek 
mind el is fogytak.
 A nap hátralévő része már inkább a szó-
rakozás jegyében zajlott. Ekkor került szín-
padra a nap sztárvendége, a Váradi Roma 
Café zenekar, melynek koncertje este hétig 
tartott.
 A rendezvény záróakkordja a Szinkron ze-
nekar mulatós tánczenéje és az erre való ut-
cabálos táncolás, ki ameddig bírta.
 Összességében kijelenthetjük, hogy a ki-
lencedik alkalommal megrendezett Üllői 
Csülökfesztivál minden eddiginél nagyobb 
számú csapatok részvételével és az eddigi 
legnépesebb közönség érdeklődése mellett 
sikeresen lezajlott.
 Illessen köszönet mindenkit, aki önfelál-
dozó munkájával ehhez hozzájárult! Ne fe-
ledjük: jövőre jubilálunk! Laza István
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Ezúttal arról kérdezősködtünk, találnak-e nekik 
tetsző programot, rendezvényt az üllőiek, ha szó-
rakozni szeretnének, kikapcsolódni vágynak. 

Kell-e utaznia, ha 
szórakozni szeretne?

Lázár Katalin

Román Viktória Borbála

Vígh Ferenc

Horváth Aranka Dósa Gábor Tóth Andrea

A nyár különösen kedvez 
a társasági események-
nek, hiszen igen kelle-

mes élmény egy-egy szabad-
téri koncertet, előadást mások 
tárasaságában élvezni. 
 Szép, langyos estéken még 
azoknak is kedve támadhat ki-
mozdulni otthonról, akik a 
négy fal, vagy kertjük hűvösé-
ben érzik magukat a legjobban. 
Ha mégis kimozdulnak, van-e 
hová menniük? – kérdeztük.
 Lázár Katalinban mindjárt 
egy szókimondó, őszinte beszél-
getőpartnerre találtunk. Ahhoz 
képest, hogy Üllő nem egy vi-
lágváros, igazán jó a programkí-
nálata – mondta. Ők is gyakran 
eljárnak a nekik tetsző rendezvé-
nyekre. Totyogós kisgyermeké-
vel gyakran sétálgatnak, s eköz-
ben óhatatlanul észreveszik a 
rendezvényekre invitáló plaká-
tokat is. Az ígéretesebb prog-
ramokra elmennek, bár ebben 
most némi szünetre lehet majd 
számítani, augusztus közepére 
várják ugyanis a második babát 

– tudtuk meg.
 Román Viktória Borbála is 
a gyermekeit sétáltatta, amikor 
megállítottuk. A három közül 
kettő volt vele, a legnagyobb fi-
úcska értelemszerűen az isko-
lában töltötte a délelőttjét, mi-

közben két kistestvére élvezte a 
főtéri jövés-menést. Édesanyjuk-
tól megtudtuk: ők gyakran felke-
rekednek és elutaznak Pestre, ha 
szeretnének részt venni valami-
lyen gyermekprogramon. S mi-
vel az utazgatásban már nagy 
gyakorlatuk van, számukra ez 
nem jelent gondot. Ám ha itt-
hon, Üllőn kínálnak számukra 

olyan rendezvényt, ami felkel-
ti az érdeklődésüket, annak is 
örülnek. Legutóbb a sportnap 
volt ilyen, ahol a kisiskolás a foci-
zást választotta, a középső, a kis-
lány a lovacskázásba szerelme-
sedett bele, a legkisebb pedig a 
babakocsiból figyelte őket nagy 
érdeklődéssel. Amint kiderült, a 
kicsi lányban mély nyomokat ha-
gyott az esemény, mert elmesél-
te nekünk, hogy otthon is tart lo-
vat. Méghozzá olyat, ami zenél, 
beszél és a farkával legyezi ma-

gát. Miután kiderült, hogy enni 
sem kér, megállapíthattuk, hogy 
az ideális ló épp ilyen.
 Vígh Ferenc arról beszélt, 
hogy ugyan egyedül él és olyan 
baráti köre sincs, amellyel együtt 
mehetne szórakozni, azért a pla-
kátokat figyeli és magában is el-
jár a rendezvényekre Már csak 
azért is, mert ott már könnyen 
összefuthat ismerősökkel, akik-
kel eltölthet egy-egy kellemes 
délutánt, vagy estét. Legutóbb 
a csülökfesztiválon volt – tud-
tuk meg –, ahol jól érezte magát. 
Szereti a zenét is, a hangverse-
nyekre is ellátogat, de utazgatni 
nem szokott az élmény kedvéért 
sem – derült ki.
 Horváth Aranka az egyéves 
kisfiára hivatkozva mondta kis-
sé kedvetlenül, hogy amíg a gye-
rek ilyen pici, nemigen járhat-
nak vele sehová. A programokról 
azért mindig tájékozódik, mond-
ta, de máshová nemigen jut el, 
mint a baba-mama klubba.
 Dósa Gábor a városi ünnep-
ségeken mindig ott van – osztot-
ta meg velünk –, de az egyéb ren-
dezvényekre nincs mindig ideje. 
A csülökfesztiválnak is csupán az 
előkészítésében vett részt, mint 
az önkormányzat alkalmazottja, 
de a vigalomban már nem. Van 
ahová elmegy, van ahová nem – 
tudtuk meg – mikor hogy alakul.
 Tóth Andreáról alig hittük el, 
hogy háromgyermekes anyuka, 
pedig mint kiderült, az ikergyer-
mekei már tízévesek, a pici lánya 
pedig most ballagott az óvodá-
ból. Őket nem hátráltatják a gye-
rekek – nevetett kérdésünkön –, 
sőt az ő jóvoltukból jutnak el a 
legtöbb rendezvényre, ahol vagy 
szereplőként lépnek fel, vagy alig 
várják, hogy ott lehessenek a né-
zők között. Szinte mindenütt ott 
vannak, mint legutóbb a majáli-
son vagy a sportválasztó napon, 
amit rendkívüli módon élveztek. 
Ők nagyon hálás közönség – tud-
tuk meg a fiatalasszonytól –, és 
örülnek, ha nyáron minél több 
programot kínálnak nekik a vá-
rosukban, ahová utazgatniuk 
sem kell. Koblencz Zsuzsa

Szinte mindenütt ott 
vannak, mint leg-
utóbb a majálison 
vagy a sportválasztó- 
napon, amit rendkí-
vüli módon élveztek. 
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Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul : 2014. június 18-án  9.00–17.00

Termékeink hagyományos kovásszal készülnek!

Üllő,  Pesti út 78. 
A volt Bitang vasbolt mellett.

Magyar pékáru és vegyes élelmiszerboltMegnyitottunk!

Iskolásoknak diákmenü: 249 Ft 
péksütemény vagy menü vásárlásakor.

Különlegességek: 
diabetikus és magvas fitness kenyér, 

grahamkenyér és zsemle, 
hagyományos hortobányi pásztorkenyér.

+ ajándék 

gumicukor

Nyitva:
H–P: 5–20

Szo: 5–13 , V: zárva

Üllő önkormányzata a Selector Elektroni-
kai Termék Újrahasznosító Kft.-vel közö-
sen elektronikai hulladékbegyűjtő akci-
ót szervez június 27-én pénteken és 28-án 
szombaton, mindkét napon 9-12 óra kö-
zött. Június 27-én a Hunyadi (piac utcája) 
és a Hajcsár utcák kereszteződésében, egy 
nappal később pedig a Deák Ferenc utca 
Pesti út felőli végénél, illetve a Sportliget 
lakópark Gyömrői úti bejáratánál.
 Az akció során TV-készülékek, videók, 
magnók, rádiók, hűtők, mosógépek, cent-
rifugák, háztartási kis- és nagygépek, infor-
mációs és távközlési berendezések, rádióte-
lefon-készülékek, eletromos és elektronikai 
barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhelyek, 
gázbojlerek, mikrohullámú sütők, elekt-
romos sütők, számítógépek és tartozékai, 
nyomtatók, számológépek, lemezjátszók, 
stb. begyűjtése történik. Hűtő- és fagyasz-
tószekrényeket csak motorral együtt vesz-
nek át, bontva nem! nfo

Elektronikai 
hulladék 
begyűjtő-akció

Nyitva tartás: H–P: 8.00–20.00, 
Szo: 9.00–16.00, V: zárva

Üllő, Ócsai út 1.
06-70/425-0704

Karcsúsodj és formálódj 
könnyedén fénysebességgel!

Mindegy, hogy idős, vagy fiatal, 
férfi, vagy nő, profi sportoló, 

vagy világéletében sportkerülő, 
a speedfitness mindenki 

számára gyors és hatékony 
megoldást nyújt.

MegnyITOTTUnk!

Megkezdődött a 
kátyúzás Üllő város 
aszfaltos és a mart 
aszfaltos útjain. A be-
vált technológia sze-
rint a kijelölések után 
aszfaltvágóval vág-
ják ki a gödröt, majd 
a tisztást követően a 
behelyezett aszfaltot tömörítik és bitumen-
géllel lezárják. 
 Természetesen a javításoknál felhasznált 
anyag más az aszfalt esetében és más a la-
zább szerkezetű mart aszfaltos utaknál. 
 Felújításra kerül a Sportliget lakóparkban 
az igen rossz állapotban lévő Dóra Sándor út, 
továbbá a Csillag utca is szegéllyel ellátott 
aszfaltburkolatot kap. 
 A csapadékvíz elvezetésének biztosítása 
érdekében sor kerül az útpadkák igazításá-
ra, padkák kialakítására, szikkasztóárkok tisz-
títására, profilozására, illetve néhány helyen 
új szikkasztóárkok kialakítására.
 A járófelületek javítását a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó Gerje-Forrás Kft., továb-

Megkezdődtek az 
út- és padkajavítások

bá a padkák és szikkasztóárkok 
rendezési feladatait a helyi Road-
Work Kft. végzi. A Csillag utca és 
a Dóra Sándor utca felújítását az 
Ép-Gép 2002 Kft. készíti el.
  A munkák várhatóan – az 
időjárástól függően – július vé-
géig tartanak.
  Az útfelújítások és az útkar-

bantartások költségei ebben az évben meg-
közelítik a bruttó 20 millió forintot.
 Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és 
megértését a munkálatok végzése során, to-
vábbá tájékoztatjuk önöket, hogy az utakról 
történő vízelvezetés az utak minőségét, tar-
tósságát nagymértékben befolyásolja, ezért 
kérjük, hogy ne akadályozzák az útpadkák 
feltöltésével a víz szikkasztóárkokba törté-
nő elvezetését. A szikkasztóárkok rendszeres 
tisztítása, pedig hosszú távon biztosítja az 
utak járófelületének megfelelő minőségét.
 Az árkok és az útpadka állapotát a közte-
rület-felügyelő rendszeresen ellenőrzi.

Kiss Tibor, Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Nem kevesebb, mint 15 vé-
dett madárfiókát mentettek 
ki a Budapest Airport madár- 
és vadvédekezési szakembe-
rei a repülőtér területéről.

Költöznek a madárfiókák

Elhagyták a fészküket a repülőtéren a vö-
rös vércse és az egerészölyv fiókái – igaz, 
nem önszántukból. A nemrég kikelt és 

megerősödött ragadozó madárfiókákat Őri 
József, a repülőtér vadvédelmi szakembere 
emelte ki a fészkükből, hogy a Hortobágyi 
Nemzeti Park területére szállítsa át őket. Az 
akciónak nem csak természetvédelmi, hanem 
nagyon fontos repülésbiztonsági jelentősége 
is van: a ragadozó madárfiókák ugyanis a re-
pülőtéren ön- és közveszélyesek. Saját ma-
gukra a tapasztalatlanságuk miatt jelentenek 
veszélyt, a repülőgépekre pedig azért, mert a 

hajtóműbe kerülve akár nagyon 
súlyos műszaki problémát, ezen 
keresztül pedig akár végzetes ki-
menetelű balesetet is okozhat-
nak. Ezért a repülőtér nem raga-
dozó madaraknak való vidék.
  Egy esetleges repülőgép-ma-
dár ütközés jelentős, akár dollár-
milliókba kerülő kárt okozhat a 
repülőgépek hajtóművében. Rá-
adásul ezek a madarak Magyar-
országon védettek, ezért a Buda-
pest Airport is igyekszik minden 
esetben természetbarát módon 
védeni nem csak a repülőgépe-
ket, hanem az itt élő madarakat 

is. Egy egerészölyv eszmei értéke 25 000 fo-
rint, míg egyetlen vörös vércse értékét 50 000 
forintban határozták meg.
 A héten összesen 15 darab fiatal ra ga-
dozómaradat sikerült még fióka korában be-
fogni és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság Górési Madármentő Telepére szállítani. Itt 
a nemzeti park szakemberei a madarakat felké-
szítik az új környezetre és az önálló életre, majd 
szabadon engedik őket. Az elköltöztetett fió-
kákat a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület munkatársai meggyűrűzik, hogy 
a befogott egyedeket a későbbiek során is 
megfigyelhessék és azonosíthassák.
 A repülőtér területe elvben ideális élőhely 
a madarak és a táplálékállatok, például ür-
gék és más rágcsálók, fűben fészkelő mada-
rak számára: a repülő közlekedést leszámít-
va zavartalanul élhetnek a több száz hektáros, 
egybefüggő füves-bokros területen. Akad 
olyan vörös vércse-fészek is, ahol az átlagos-

nak mondható 3-4 tojás helyett rendre akár 
7-8 tojás is kikel – ilyen jól táplált a tojópár. A 
kora nyári időszak ideális a ragadozó mada-
rak befogására, amikor a fiókák már elég erő-
sek ahhoz, hogy elviseljék az elszállítást, de 
még nem tudnak önállóan repülni. Júliusi ki-
repülésüket követően a fiókák a nyár máso-
dik felében már megkezdik fészken kívüli éle-
tüket, azonban az első időkben még igencsak 
esetlenek, repülési tapasztalatuk csekély, táp-
lálékszerzésük is csak fokozatosan válik füg-
getlenné a szülői gondoskodástól, ráadásul 
helyismeretük sincs, így könnyebben válhat-
nak baleset áldozatává.
 A Budapest Airport több mint tízféle véde-
kezési technológiát alkalmaz a hangágyútól 
kezdve a csapdázáson át egészen a vadászku-
tyáig. A felhasznált módszerek túlnyomó ré-
sze elsősorban a madarak távol tartását, a fel- 
és leszálló pályáktól való elkülönítését jelenti 
a legkülönfélébb módszerekkel. Ilyen például 
a tápláléklánc megszakítása a szintén védett 
állatnak számító ürgék áttelepítésével (ilyen 
akció tavaly volt a repülőtéren), így a ragado-
zó madarak a repülőtér helyett máshol néz-
nek táplálék után. A Budapest Airport madár-
és vadvédekezési szakembere egy speciális 
autóval is rendszeresen köröz a reptér bizton-
sági zónájában és hangszóróval madár-vész-
kiáltásokat ad le CD-ről nagy hangerővel, ami-
től az éppen ott letelepedett madársereglet 
megijed és elmenekül. A repülőtéri szakem-
berek szerint a leghatékonyabb módszer a ra-
gadozó madarak táplálékállatainak fegyveres 
gyérítése lenne, az ilyenfajta vadászatra azon-
ban egyelőre még nem bólintottak rá a biz-
tonságért felelős hatóságok. BUD

Május 9-én tartottuk a Vargha Gyula Városi 
Könyvtár jubileumi ünnepségét a közössé-
gi központban. Könyvtárunk 10 évvel ezelőtt 
vette fel Vargha Gyula költő-akadémikus ne-
vét. Ebből az alkalomból az elmúlt tíz év legje-
lentősebb eseményeit feldolgozó könyvtár-
történeti fotókiállítással vártuk vendégeinket. 
Izgatottan vártuk ezt a napot, mert a háttér-
ben feszített munkálatok folytak, Üllő első 
átfogó helytörténeti könyvének kiadásával 
kapcsolatban. A lelkiismeretes munka meg-
hozta gyümölcsét. Ezen a nagyszerű délutá-
non mutathattuk be a lelkes előfizetőknek 
és a nagyközönségnek Fehér László tanár úr 
nagy gondossággal megírt hiánypótló köny-
vét Üllő története címmel. Patinás borítóba 
csomagolt, különleges tartalommal megtöl-
tött gyönyörű ajándékot kapott a könyvtár és 
a város egyaránt. Hálás köszönet Fehér Lász-
lónak, amiért megírta nekünk ezt a könyvet, 

az előfizetőknek támogatásukért, Üllő város 
önkormányzatának, amiért a szükséges anya-
giakkal kiegészítették és lebonyolították a ki-
adást. Örömünk azonban nem lehetett teljes, 
mert az ünnepségen a tanár úr egészségügyi 
problémái miatt sajnos nem tudott részt ven-
ni. Igazán sajnáltuk, hiszen így nem lehetett 
részese az ő tiszteletére összeállított műsor-
nak, melyben különleges meglepetésekkel 
vártuk. Elhangzottak az általa évekkel ezelőtt 

megírt Üllő város eposza című költeményé-
nek részletei, valamint Merczel Erzsébet Lé-
lektől lélekig című írása is. A nap csúcspont-
ja az a homokrajz-előadás volt, amelyet Nagy 
Katalin Matild festőművész és férje Nagy Dé-
nes grafikus mutatott be. Egyszeri, egyedi és 
megismételhetetlen módon rajzolódott ki a 
szemünk előtt a homokból a városháza, Üllő 
címere és Fehér László jellegzetes, szemüve-
ges portréja. A taps a műsor végén nem neki, 
hanem érte szólt. Nem hiába, hiszen egy hét-
tel később a Vargha Gyula Szavalóversenyen 
már a régi lendülettel és lelkesedéssel a tanár 
úr mondott beszédet és segített a verseny le-
vezetésében. Itt nyílt alkalmunk megköszön-
ni neki, hogy megírta Üllő történetét. Kissné 
Szabó Katalin, a polgármester asszony nyúj-
totta át Fehér Lászlónak a könyv első tiszte-
letpéldányát, miközben köszönetét fejezte ki 
a megírásáért. A könyvtár dolgozói és a ma-
gam nevében is köszönöm, hogy könyvtá-
runk egy ilyen régóta várt helytörténeti kiad-
vánnyal gazdagodott. 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Megjelent Fehér László Üllő története 
című helytörténeti monográfiája
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Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete május 22-én tartotta soron következő 
ülését.
 A testület elfogadta a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt., az Üllői Városfej-
lesztő Kft., az Üllő Városüzemeltető Kft., az 
Üllői Gyermekekért Alapítvány, valamint az 

„Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Köz-
alapítvány” 2013. évre vonatkozó pénzügyi 
beszámolóját. Ezt követően az önkormány-
zat gyermekvédelmi és gyermekjóléti fel-
adatainak ellátásáról, valamint a Humán 
Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 

Ülésteremből jelentjük

Üllő város önkormányzatának vízellátási kö-
telezettsége keretében megfelelő minősé-
gű ivóvizet biztosító vízellátási rendszert kell 
kialakítania. A vízbázisról közvetlenül kiter-
melt vizet kezelni szükséges, hogy a szol-
gáltatott víz megfeleljen a 201/2001. (X.25.) 
kormányrendeletben előírt minőségi köve-
telményeknek. 
 Üllő önkormányzata az ivóvízminő-
ség-javítás megvalósítása érdekében a 
KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízjavítás konstruk-
ció keretében pályázott és „Üllő város ivó-
vízminőség-javító programja” című KEOP 
1.3.0/09-11-2013-0051 számú projektje tá-
mogatást nyert.
 A beruházás tartalma: kiviteli tervek ké-
szítése, szűrőgépház-épület építése komp-
lett épületgépészettel, raktárkonténer te-
lepítése, szűréstechnológia építése, kutak 
felújítása, nyomócsövek, gravitációs csator-
nák és tisztítóaknák építése, 130 köbméteres 
átmeneti tároló építése, hulladékvíz- át emelő 
szerelvényakna építése, 130 köbméteres túlfo-
lyóvíz-tárolómedence bővítése, térburkolatok 
készítése, tereprendezés, villamosenergia-el-
látás, vezérlés és távfelügyelet kialakítása, há-
lózati rekonstrukció, 3 hónapos próbaüzem.
 A projekt elszámolható költségei össze-
sen 387 523 000 forint. Igényelt támogatás 

Ivóvízminőség-javítás Behajtás 
előtt az adó-
hátralékok

összege (90 százalék) 348 770 700 forint. Sa-
ját forrás (10 százalék) 38 752 300 forint.
 A saját forrás biztosítása érdekében Üllő 
az Európai Unió Önerő Alap pályázatán tá-
mogatást nyert.
 Üllő Városi Önkormányzat közbeszerzési 
eljárást folytatott le az Üllő város ivóvízmi-
nőség-javító programja című KEOP-1.3/09-
11-2013-0051 azonosítószámú pá lyázat 
megvalósításához kapcsolódó projekt épí-
tési és kivitelezési munkálatainak megvaló-
sítására. 
 A közbeszerzési eljárásban nyertes kivi-
telező: Wizler-Aqua Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (2682 Püspökhatvan, Váci 
utca 12.). 
 A projekt kivitelezése 2014. május 12-től 
2015. május 12-ig tart.   nfo

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, 
hogy a 2014. I. félévi helyi adók (építmény-
adó, iparűzési adó)  fizetési kötelezettségé-
nek határideje 2014. március 15-én valamint 
a gépjárműadó fizetési kötelezettség határ-
ideje 2014. április 15-én lejárt!
 Kérjük, ha fizetési kötelezettségüket 
a fenti határidőre nem tudták teljesíteni, 
akkor ezt minél előbb pótolják. Ellenkező 
esetben megindítjuk a végrehajtási eljá-
rást: letiltás munkabérből, nyugdíjból, ha-
tósági átutalás (inkasszó) folyószámlára, 
gépjárműadó hátralék esetén a gépjármű 
forgalomból kivonásának kezdeményezé-
se, valamint nagyobb adótartozás esetén 
gépjárműfoglalás.
 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2013. 
évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtá-
si határideje 2014. május 31-e volt. Azon 
ügyfeleink, akik fenti határidőre nem tet-
tek eleget bevallási kötelezettségüknek kér-
jük, mielőbb pótolják. Továbbá 2013. évre a 
különbözetként megállapított összeget az 
adózó köteles 2014. május 31-ig minden to-
vábbi értesítés nélkül megfizetni, valamint 
a 2014. évi második félévi adó-előlegfizeté-
si kötelezettségének 2014. szeptember 15-
ig eleget tenni. Fizetési kötelezettségeiket 
átutalással is teljesíthetik az OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett számlaszámokra: gépjárműadó: 
11742056-15392141-08970000, iparűzési adó: 
11742056-15392141-03540000, építmény-
adó: 11742056-15392141-02440000, késedel-
mi pótlék: 11742056-15392141-03780000. 
Felmerülő kérdéseikkel az adócsoport mun-
katársai rendelkezésükre állnak a városhá-
za épületében a 131-es és 132-es szobákban 
ügyfélfogadási időben: hétfőn 13 órától 17 
óra 30-ig, szerdán 8 órától 12 óráig és 13 órá-
tól 15 óra 30-ig, pénteken 8 órától 12 óráig. 
 Az adócsoport kollégái telefonon a 
29/320-021 telefonszám 116, 131 és 109 szá-
mú mellékein érhetők el.

Dévai Éva,  
adócsoport munkatársa

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a ké-
ménysepréssel járó feladatok elvégzését 
2014. január 1-jétől Bernszki Dániel 
kéményseprő látja el. 
Telefon: 06-70/698-8670.

Kéményseprés

szóló beszámolót is elfogadták a városve-
zetők.
 Óvodai férőhelybővítésre nyújt be pályá-
zatot a képviselő-testület. Az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által meghirdetett pá-
lyázaton kíván indulni Üllő.
 A testület döntése értelmében elutasítás-
ra került a Kossuth Lajos utca, az Ecseri út, va-
lamint a Templom tér önkormányzati keze-
lésbe történő átvétele, tekintettel arra, hogy 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy-
aránt elzárkózik nevezett utak felújításától.

Roma önkormányzati hírek
Május 9-én a humán szolgáltató központban 
idén immár harmadik alkalommal tudtunk a 
rászoruló családoknak ruhaosztást szervezni 
a baptista szeretetszolgálat jóvoltából.
 Bízunk benne, hogy az elkövetkező idő-
szakban is tudunk majd segítséget nyújtani 
az általunk szervezett ruhaosztásokkal, aho-
vá minden rászorulót szeretettel várunk.
 Az idei csülökfesztiválon külön öröm 
volt számunkra a részvétel.
 Egy nagyon jó hangulatú, vidám és fi-
nomságokkal teli napon vettünk részt, amit 
a zsűri is megjutalmazott az általunk főzött 

csülökpörkölt különdíjával.  Ez úton is sze-
retném megköszönni Lakatos Józsefnek és 
családjának a részvételt és a segítséget, 
akikkel együttműködve sikerült megfőz-
nünk a különdíjas csülökpörköltet, amiből 
sokakat megvendégeltünk.
   Külön köszönjük a programok megva-
lósításához nyújtott segítséget a baptista 
szeretetszolgálatnak, a humán szolgálta-
tó központ igazgatójának, Gazsi Csabának 
és Üllő város önkormányzatának, valamint 
Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szonynak. Szomora Zsolt
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Tájékoztató a pedagógiai 
szakszolgálat működéséről

A köznevelési törvény rendelke-
zése szerint a szülő és a pedagó-
gus nevelőmunkáját, valamint 
a nevelési-oktatási intézmény 
feladatainak ellátását peda-
gógiai szakszolgálat segíti.

A legtöbb ember ehhez az informáci-
óhoz jut hozzá a pedagógiai szak-
szolgálattal kapcsolatosan. Pedig 

ennél sokkal többről van szó. 
 A mai társadalomban a tudás, az iskolá-
zottság, az előrejutás a társadalmi beillesz-
kedés alapja. Az olyan gyermekek, akik a 
hagyományos nevelésre, képzésre, okta-
tásra csak korlátozottan alkalmasak, vagy 
alkalmatlanok, külön odafigyelést igényel-
nek. Ez nem jelent minden esetben súlyos 
állapotot, jelentős elmaradást. Gondoljunk 
csak a beszédhibával küszködő gyermekek-
re, vagy a kisebb mértékű fejlődési lema-
radás miatt, korosztályuk átlagához képest 
egyes területeken gyengébb teljesítményt 

nyújtó, illetve az át-
menetileg pszichés 
megsegítést igény-
lő gyermekekre. Az 
ő ellátásuk is szak-
szolgálati feladat. El-
mondható, a magyar 
jog előremutató és 
példaértékű. Eze-
ket a gyermekeket a 
pozitív diszkriminá-
ció elvén előnyök-
ben részesíti, ezzel 
is az esélyegyenlőt-
lenség csökkentésé-
re törekszik. Ebben 
a szép és nemes fel-
adatban a pedagó-
giai szakszolgálatok-
nak jelentős szerepe 
van. Szűrések révén 
megtalálja ezeket a 
gyermekeket, vizs-
gálatokkal diagnosz-
tizálja őket, szakér-
tői véleményt készít 

– hiszen szakértői vélemény nélkül a gyer-
mek nem tarthat igényt a különleges szol-
gáltatásokra (az állapotának megfelelő 
egyéni vagy csoportos fejlesztés, felmentés 
a tantárgyak értékelése, minősítése alól stb.) 

–, ezek után fejlesztést is biztosít a számukra. 
Tehát a pedagógiai szakszolgálatok a köz-
nevelési rendszer fontos szereplői, hiszen 
a köznevelési törvény által szabályozott lé-
pésekhez, külön e célra előírt pedagógiai, 
pszichológiai és orvosi vizsgálat elvégzésé-
re van szükség, ami a pedagógiai szakszol-
gálat keretein belül valósul meg. Ezzel a te-
vékenységgel gyerekeket jogi kategóriákba 
sorolnak, a gyermekek életsorsát befolyá-
soló jelentős döntéseket hoznak. Sok eset-
ben a pedagógiai szakszolgálat a színhelye 
a gyerekek fejlesztésének is, ezzel esély-
egyenlőséget biztosítva számukra. Mindez 
óriási szakmai, jogi, etikai felelősség. 
 Tavaly január 1-jéig Üllő Város Hu-
mán Szolgáltató Központ tagintézménye-
ként, mint Nevelési Tanácsadó működtünk. 
2013. január 1. napjával leváltunk a humán 
szolgáltató központról, a KLIK fenntartása 
alá kerültünk. Szeptemberben pedig meg-
alakult a Pest Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat, amelynek üllői tagintézményeként 
látjuk el a feladatainkat. A Pest Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat (PMPSZ) élén fő-
igazgató áll, a tagintézményeket igazgató 
vezeti. 

 A jogszabályi változások következtében 
ellátási területünk jelentősen megnőtt, hi-
szen a PMPSZ tankerületi illetékességű tag-
intézményeként a Vecsési járásban kell ellát-
nia a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 
 Korábban csak Üllő városra (11.000 lakos, 
5 óvoda és 760 fős iskola) terjedt ki az ellá-
tási kötelezettségünk. Ez most kibővült Ve-
csés (21.000 lakos, 5 óvoda és 3 iskola), Mag-
lód (11.000 lakos, 2 óvoda és 875 fős iskola), 
Ecser (3.500 lakos, 2 óvoda és 1 iskola) tele-
pülésekkel, mindez komoly mértékű feladat 
többletet eredményezett.
 A tanévet 2013 szeptemberében 7 fő 
szakalkalmazottal kezdtük, jelenleg 10 fővel 
látjuk el a szakfeladatokat, de folyamatban 
van 1 gyógypedagógus felvétele is. Létszá-
munk lassan, de folyamatosan bővül. Mun-
kánkat 1 pedagógiai asszisztens és egy ügy-
viteli dolgozó segíti. 
 Az illetékességi területünkön élő gyer-
mekek ellátásához azonban minimálisan 27 
főre lenne szükség. Ez a nagymértékű stá-
tuszhiány okozza, hogy jelenleg nem tu-
dunk minden felmerülő igényt kielégíteni. 
Mindezért kérjük a szülők, pedagógusok, in-
tézmények türelmét és megértését! 

Szakmai program

Munkánk során a gyermek mindenekfelett 
álló érdekét tartjuk a legfontosabbnak.
 Célunk a szolgáltatói szerep erősítése, 
valamint a segítségnyújtás és az intervenció 
a gyerekek, szülők, pedagógusok számára. 
A törvények, etikai szabályok fokozott be-
tartása átfogja az intézményi munka egé-
szét. Az intézmény szakmai munkájában 
célként tekinti a magas színvonalú szakmai 
tudást.
 Jelenleg a PMPSZ Üllői Tagintézménye 
10 szakalkalmazottal és 2 pedagógiai mun-
kát segítő munkatárssal a nevelési tanács-
adás, korai fejlesztés, logopédiai és a szakér-
tői bizottsági tevékenység szakfeladatokat 
látja el.
 Szeretettel várjuk a szolgáltatásainkat 
igénybe vevő gyermekeket, szülőket, peda-
gógusokat, intézményeket! Biztos vagyok 
benne, hogy a legtöbb problémára közösen 
találunk megoldást. Munkatársaimmal min-
den esetben erre törekszünk. 
 Forduljanak bátran Vékonyné Hege-
dűs Andrea pedagógiai asszisztens kollé-
ganőhöz, készségesen válaszol kérdéseikre, 
szükség esetén bővebb tájékoztatást nyújt 
aktuális problémáik megoldásával kapcso-
latosan!  József Éva mb. igazgató

Postai cím: 2225 Üllő, Pesti út 98.
Telefon: 29/321-904, valamint  
06-30/684-7972. 
E-mail: pmpsz.ullo@upcmail.hu

Elérhetőségek

Ù
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Május 17-én nyolcadik 
alkalommal került sor 
az üllői a városi könyv-
tárban a Vargha Gyu-
la szavalóversenyre.

A kávai és nemesgörzsö nyi 
külön bu szok a szereplők-
kel, felkészítőkkel együtt 

fél tíz táján érkeztek be, s 10 órá-
ra már minden üllői szereplő is je-
len volt, megérkeztek a zsűrita-
gok is. Velkei Hajnalka a könyvtár 
vezetője köszöntötte a megjelen-
teket, majd Szegfalvi Kata elsza-
valta a Himnuszt. Az egyes tele-
pülések szereplői felkötötték az 
emlékszalagokat a verseny zász-
lójára. Fehér László rövid ünne-
pi beszédében kihangsúlyozta 
a tízéves évforduló jelentőségét 

– hiszen 2004. május 2-án vette 
fel a könyvtár a költő, statiszti-
kus, államférfi nevét – illetve rövi-
den méltatta az azóta eltelt évek 
munkáját, melynek célja Vargha 
Gyula életének, tevékenységének 
méltatása mellett az volt, hogy a 
költő elfoglalja az őt megillető 
helyét a magyar irodalomban.     
 A szavalóversenyt Kissné Sza-
bó Katalin polgármester nyitot-
ta meg. Az 5 fős zsűriben Káva, 
Nemesgörzsöny és Üllő egy-
egy magyar szakos tanára – Ül-
lőt Kondás Imre, az OKSB elnöke 
képviselte –, továbbá két Vargha 
dédunoka: Dobos Ágostonné Erős 
Dóra (a zsűri elnöke) és Vargha 
Domokos György vett részt.
 Következett a nagy izgalom-
mal várt verseny. Szokás szerint 
az alsó tagozatos kategória volt 
a legnépesebb, itt 23 fő verseny-
zett, míg a felső tagozatosban 20 
fő vett részt. Sajnos a középisko-
lások közül csak 1 fő, a felnőttek 
kategóriájában 2 fő versenyzett. 
A versenyt Balázsné Varga Gizella 
és Fehér László vezette.
 A megjelentek, de a zsűri vé-
leménye szerint is az alsósok ver-
senye volt az eddigi 8 versenyből  
a legszínvonalasabb. Gyönyörű-
en mondták a kicsik a számukra 
nem mindig könnyű Vargha-ver-
seket, de a felsősökre sem lehe-
tett panasz.
 Míg a zsűri tanácskozott, a sze-
replőket a Harmónia Zeneiskola 
Zenés mesék, mesés zenék című 
koncertje várta, illetve egy rö-
vid séta Laza István vezetésével 
a városközpontban, egy kis vá-

rosismertetővel. A könyvtárban 
maradók a helyi kézműves-foglal-
kozáson vehettek részt, Gattyán 
Józsefné és Gál Józsefné a Mecénás 
Művészeti Klub tagjai vezetésével, 
illetve Jónás Csaba könyvtártörté-
neti kiállításában gyönyörködhet-
tek, amely a névfelvétel óta eltelt 
10 év legfontosabb könyvtári ese-
ményeit mutatta be. 

 Az üllői versenyzők eredmé-
nyei: 
 I. kategória 1. helyezett Barta 
Laura 3.z (Álomvaló c. verssel), 3. 
helyezett Tóth Kristóf  2.b (A vén 
kakas c. vers).
 Különdíjat kapott Horváth 
András 4.z (Álmodozás a régi ta-
vaszról c. vers) és Tóth Richárd 
(Álomvaló c. vers).
 A kategória 9 díjából 4-et üllői 
tanuló nyert.

 II. kategória 1. helyezett Virá-
gos Alexandra 8.a (Végzet c. vers), 
2. helyezett Barta Flóra 5.z/b 
(Hangok c. vers) és Hera Szilvia 7.z 
(A végtelen felé c. vers). A kategó-
ria 10 díjából 4-et üllői nyert.
 III. kategória: 1. Szalai Bence (A 
mesebeli ember c. vers).
 VI. kategória: (felnőttek): 1. 
Jámbor Barbara a (Felszolgáló fe-
jedelmek c. vers).
 A dobogósok mindegyike 
Tóthné Kostyalik Tímea által ké-
szített – nagy köszönet érte – 
különleges, baglyot ábrázoló 
üveggravír díjat és könyvet ka-
pott.
 Minden szereplő és felkészítő 
kapott egy emléklapot, s nyakba 
akasztható kis Vargha Gyula kép-
pel ellátott emlékérmet, melynek 
szövege: Vargha Gyula szavaló-
verseny, 2014 Üllő.
 A két vendégtelepülés csa-
pata, a zsűri két Vargha-tagja 
és Czege Attiláné Vargha Ilonka 
Vargha-unoka, valamint Balázs-
né Varga Gizella, a polgármes-
ter és a könyvtár ajándékaként 
megkapta az Üllő története 
c. könyvet. A verseny végén a 
Vargha Gyula Vándorserleget 
Velkei Hajnalka könyvtárveze-

Vargha Gyula 
szavalóverseny

Gyönyörűen mondták 
a kicsik a számukra 
nem mindig könnyű 
Vargha-verseket, de a 
felsősökre sem lehe-
tett panasz.

tő átadta Nemesgörzsöny kép-
viselőjének, a következő szava-
lóverseny megrendezőjének.
 A szép napért nagy köszö-
net illeti a versenyzőket, a felké-
szítőket, a zsűrit. Külön köszönet 
a könyvtár dolgozóinak, mert a 
verseny megszervezésében és le-
bonyolításában szinte emberfe-
lettit vállaltak. És külön köszönet 
illeti a Harmónia zeneiskola taná-
rait és növendékeit, Laza Istvánt, 
és a helyi segítőket, akik a szend-
vicsek, virsli, tea, kávé elkészíté-
sében segítettek: Balázsné Varga 
Gizella, Berta Lászlóné, Czakó Eri-
ka, Kucsákné Agócs Mária, Nagy-
né Kékedy Ibolya, Pálmai Lászlóné, 
Vígh Józsefné.
 Köszönet a város vezetésé-
nek is, hiszen Kissné Szabó Ka-
talin polgármester asszony és 
Fehér Imre alpolgármester úr is 
megtisztelte jelenlétével a ver-
senyzőket. 
 Az utolsó vendégek délután 
fél négykor hagyták el a verseny 
színhelyét. Jó kedvvel, örömmel, 
mert mindenki láthatta a csillogó 
gyermekszemeket, a nap értel-
mét. Ismétlem önmagam, szép, 
megható ünnep volt, a helyi kul-
túra napja.  Fehér László
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Általános iskolai 
versenyeredmények

Nyertesek kalandra fel!

Az Országos Csecsemőápolási 
Verseny döntőjét május 30-án 
rendezték Szentesen. Iskolánk 
csapata a megyei döntő meg-
nyerésével kvalifikálta magát 
a legjobbak közé. A versenyen 
az előkelő ötödik helyet szerez-
ték meg. A csapat tagjai: Kántor 
Klaudia, Nagy Kincső, Zahuczky 
Csenge 8.z osztályos tanulók.
 A lányokat iskolánk védőnője, 
Árok szá lási Gyöngyi és Balázsné 
Varga Gizella tanárnő készítette 

fel. Botlik Bence 8.z osztályos ta-
nuló az idei tanévben két orszá-
gos verseny döntőjébe is beju-
tott, ahol kiválóan szerepelt. A 
tavalyi évhez hasonlóan idén is 
részt vett a Hevesy György Or-
szágos Kémiaverseny 3 napos 
döntőjén, ahol az előkelő máso-
dik helyet szerezte meg. Felké-
szítő tanára Marosi Józsefné volt. 
Bence egy héttel korábban szin-
tén 3 napos megmérettetésen 
szerepelt az Öveges József fizi-

kaverseny országos döntőjében, 
ahol megnyerte az első helye-
zettnek járó díjat. Erre a verseny-
re Simon Gyula készítette fel.
 A Fornetti által meghirde-
tett Róka lan dozó versenyen 
részt vett a 3.z (of. Földesi Éva) 
és a 4.z (of. Szőnyiné Bán Ilona) 
osztály. Ezen az országos szin-
tű versenyen a 3.z a harmadik 
helyet, a 4.z az előkelő második 
helyet szerezte meg, mellyel 
anyagi hozzájárulást nyertek 
(100 ezer illetve 200 ezer forin-
tot az osztálykirándulásukhoz). 
Az osztályok jó szereplésének 

köszönhetően az iskolák kö-
zötti versenyen a II. helyen vé-
geztünk, melynek köszönhető-
en 500 000 Ft értékű sportszert 
nyert intézményünk.
 E verseny egyéni döntőjé-
be két tanuló jutott: Gulácsi Liza 
4.z (V. hely) és Berente Renáta 3.z 
osztályból.
 A 2014. év pedagógusai az 
iskolában: Istvánfi Zoltán – igaz-
gatóhelyettes, Földesi Éva Anikó 

– tanító. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet kapott 
Nagy Sándorné. ÁFÁI

Így szólt a Szabad Föld nevű he-
tilap egyik hangzatos című cikke 
az újság hasábjain néhány héttel 
ezelőtt. Az újságban pedig az ül-
lői iskola egyik osztályáról is ol-
vashattunk. Na de hogyan kez-
dődött és miért kerültünk egy 
országos lap oldalaira?
 Közeledett a tanév vége, és 
az 1.z/b osztállyal terveztük az 

osztálykirándulást. Ekkor jött az 
ötlet: nyerjük meg a pályázatot! 
Persze azért ez nem ilyen köny-
nyű. Hosszantartó előkészület 
és fegyelmezett munka kellett 
hozzá, ugyanis a Szabad Föld ál-
tal meghirdetett pályázaton in-
dultunk. És láss csodát – mert ez 
tényleg az volt – félszáz pályázó 
közül tényleg mi nyertük meg a 

fődíjat, a kétnapos sümegi osz-
tálykirándulást. 
 A tízperces Vásári sokada-
lom című videó felvételre szülők, 
gyerekek és Kissné Dobos Ildikó 
tanítónéni közösen, nagy erő-
bedobással készültünk. Szerény-
telenség nélkül jelenthetem ki, 
hogy a végeredmény igazi szín-
padi mestermunka lett, a díszlet 
és az előadás tekintetében egy-
aránt. Tetszett is a neves zsűri-
nek, akik között volt múzeum-
igazgató, történész, még Janza 
Kata színművésznő is a zsűrit 
erősített, és végül nekünk ítélték 
az első helyezést. 
 A gyerekek nagy izgalommal 
várták a nyereménykirándulást. 
Két héten keresztül számlálták a 
lassan múló napokat, mire végül 
elérkezett az indulás pillanata! 
 Június 2-án és 3-án részesei 
lehettünk egy jól megszervezett, 
meglepetésekkel teli kikapcso-

lódásnak. Egész nap színes, ér-
dekes programok vártak ránk. 
Volt középkori vitézi bajvívás be-
mutató gyalogosan és lóháton 
is, sőt a küzdő arénában igazán 
fergeteges volt a hangulat, mert 
később még a tanulók is kipró-
bálhatták magukat a próbatéte-
leken, ahol nyilaztak és tőrt do-
báltak. A jutalom sem maradt 
el, mindenki Szabad Föld-pólót 
és ajándékcsomagot kapott. Az-
tán „elfoglaltuk” a sümegi várat, 
melynek tövében volt a szállá-
sunk, igazán hangulatos környe-
zetben. A középkori játszótér ön-
feledt kikapcsolódást nyújtott 
mindenkinek és az ellátás is pá-
ratlan volt a Hotel Kapitány Vár-
csárdájában. Megtekintettük a 
Kocsimúzeumot, volt állatsimo-
gatás, fagyizás és hazafelé bala-
toni kitérő is. 
 Köszönjük a kedves fogad-
tatást, az életre szóló élményt a 
szervezőknek, mely példaértékű 
összefogást eredményezett a mi 
kis közösségünkben.  KDI
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Mecénás
ÜLLŐI MECÉNÁS

M Ű VÉ SZE TI KLUB
2005.

Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

28. szám / 2014. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

IX. Csülökfesztivál a Mecénásokkal

Közel harminc induló csapat ké
szített csülökből ételeket külön
féle receptek alapján a Csülök
fesztiválon . Igy a gasztronómiai 
kínálatban szerepelt töltött, be
tyár, kapros, boros és sorolhat
nám még a kínálatot, de voltak 
hagyományos magyaros, igazi fű
szeres csülökremekelések is . Ne
künk mecénásoknak egy kapros 
csülkösraguval és parmezános ri
zottó különlegességgel sikerült a 
Magyar Nemzeti Gasztronómi

ai Szövetség Budapest és Kör
nyéke Régió különdíját megsze
reznünk, egy oklevél és egy szép 
kupa kiséretében . Így dupla öröm 
ért bennünket, hiszen még a ha
zai oklevél és ajándékok tulajdo
nosai is lehettünk .
 Köszönjük e szép napot a szer
vezőknek, a spotcsarnok igazga
tójának és Üllő vezetőségének, 
hogy városunk hagyományaként 
újra részesei lehettünk e rendez
vénynek . – mecénás –
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visszatekintő

A z első világháború következményekép
pen 1918 decemberében a román had
sereg elfoglalta szülőföldjét, Erdélyt, 
ami addig Magyarország részét képez

te . Már tízéves kisfiúként részt vett a kolozsvári 
utcai tüntetéseken, ahol a magyarok önrendel
kezési jogukat követelték . A tömegre rálőttek, a 
családjából többen is megsebesültek . E tiltako
zások ellenére Erdélyt mégis Romániához csa
tolták, és ezzel elkezdődtek kisebb
ségi sorsuk rémségei, ahol minden 
vonatkozásban hátrányos megkü
lönböztetés áldozatai lettek .
 Vasszentgotthárdi bir tokukat, 
melyet 1142ben Magyarország ki
rálya adományozott Czegei Wass 
családnak, erőssen megcsonkította 
az új román hatalom . Az elkobzott 
területet egyrészt a román egyhá
zaknak adták, másrészt szétosztot
ták az újonnan betelepítettek kö
zött, akiket szánt szándékkal azért 
hoztak Romániából, hogy kibil
lentsék Erdély etnikai egyensúlyát . 
Vass Albert Kolozsváron fejezte be 
alapfokú tanulmányait, hogy ma
gasabb képzésben részesülhessen 
el kellett hagynia az országot . Deb
recenben, Hohenheimben (Németország) majd 
Párizsban tanult . Diákkorában a Debreceni Új
ság, a Budapesti Hírlap és az Ellenzék című la
pok munkatársaként dolgozott .
 Első könyve egy verseskötet, 1927ben jelent 
meg, majd követte a második 1930ban . 1931
ben a marosvásárhelyi színházban már bemu

tatták első színdarabját . Apja betegsége miatt 
hazatért, hogy átvegye a gazdálkodási teendőket . 
Azonnal behívták a román hadseregbe, ahol egy 
évet szolgált . Majd 1934ben vette át a gazdaság 
vezetését és családi nyomásra 1935ben felesé
gül vette unokahúgát, a hamburgi Siemers Évát . 
Így sikerült megóvni a családi birtokot a csőd
bejutástól . Ugyanebben az évben megjelent első 
regénye a Farkasverem, mely hamarosan siker
könyvé vált . Tagja lett a Kisfaludy Társaságnak 
és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi tago
zatának . 1937 után Hitler hatása érezhetővé vált 
egész Románia területén, Románia Hitler olda
lán belépett a háborúba . 1940ben a visszavonu
ló román csapatok kifosztották a házakat, elvit
ték az állatokat . Ugyanebben az évben a magyar 
csapatok megérkeztek és elfoglalták az új határt .
 1941ben a budapesti Erdészeti és Mezőgazda
sági Minisztérium kinevezte erdészfelügyelőnek, 
ugyanebben az évben a kolozsvári Ellenzék című 
lap szerkesztője . 1942ben a Magyar Királyi Lo
vasság zászlós rangját kapja . 1944ben Veress tá
bornok kinevezi a délerdélyi kommmunikációs 
tisztnek, majd ugyanettől a tábornoktól a szárny
segédi kinevezést is megkapja . Ezután Sopron
ba kerül, ahol a kőhalmi börtönben meglátogat
ja Veres tábornokot . Kapcsolatban állt a földalatti 
mozgalommal és arra készült, hogy újraszervez
zék a demokratikus Magyarországot . Veres tá
bornok parancsára elhagyja Sopront, sőt az or

szágot, mert íróként az a feladata, 
hogy életben maradjon és elmondja 
a világnak, hogy mi történt a nem
zettel . 1949ben rövid ideig az Ame
rikai Katonai Kormány ellenőreként 
dolgozott . Ezt az évet követte Ham
burg, majd jelentkezett az Egyesült 
Államokba kivándorolni szándéko
zók listájára . 1951ben megérkezik 
New York kikötőjébe . Állást ajánlot
tak neki a Szabad Európa Rádiónál . 
1957ben kapta meg az amerikai ál
lampolgárságot . 1970ben nyujdíjba 
volnult és végre írásnak és művei ki
adásának szentelhette az idejét . El
vált, majd újra megnősült .
  Élete mindig nyitott könyv volt, 
nem volt rejtegetni valója, nem kel
lett senkitől elnézést kérni tettei

ért . Íróként a Nemzetközi Pen Club tagjaként 
azt tette, amit ennek a nagy szervezetnek a jel
mondata hirdet: egy összekuszált világ ember
ségének lelkiismerete vagyok . Önkezével vetett 
végett életének Floridában 1998ban . Sírkövét 
arcképes plakát őrzi a „a kő marad” felírattal . 

– kékedy –

Wass Albert 
magyar író-költő

Teljes családi nevén, Szentegyedi és 
Czegei gróf Wass Albert 1908. január 
8-án született a Kolozsvár melletti 
Válaszúton, Magyarországon.

Ez történt a Mecénás Művészeti Klub háza tá
ján az idén .
 Január 27–30ig TAMOP57 kézműves fog
lalkozások a Napraforgó óvodában Makai Sán
dor, Jakab Sándorné, Viczkó Ferenc, Bognár Ist
ván és Robitsek Ibolya közreműködésével .
 Március 15én koszorúztunk a városi ün
nepségen .
 Március 26án  Várnay Krisztina, Jakab 
András és a Gyömrői Selyemfestő Kör kiállítá
sára került sor .
 Április 10én a hetedik rajzpályázatunk díj
kiosztóján és kiállításmegnyitóján vehettek 
részt az érdeklődők .
 Április 11én a költészet napján adott elő Tóth 
Richard és N. Kékedy Ibolya.
 Május 24én az I . Üllői Sportválasztónapi 
rendezvényen Viczkó Ferenc, Tóthné Kostyalik 
Tímea, Tóth Péter, Dudás Zsuzsanna, Gattyán 
Józsefné, N . Kékedy Ibolya vett részt .
 Május 31én a Csülökfesztiválon szerepeltek 
a Mecénás klub tagjai . – mecénás –

Ez történt

Először 1872ben Bostonban szervezték meg 
az ünnepet Julia Ward Howe költőnő kezde
ményezésére . 1914ben Woodrow Wilson ame
rikai elnök nyilvánította hivatalos ünnep
pé . Európában, az 1920as években először a 
virágkereskedők szervezetei propagálták az 
anyák napja átvételét, majd Magyarországon a 
Magyar Ifjusági Vöröskereszt honosította meg 
a májusi Máriatisztelet hagyományával össze
kapcsolva .

Anyák napja

Íróként a 
Nemzet-

közi Pen Club tag-
jaként azt tet-

te, amit ennek a 
nagy szervezet-

nek a jelmondata 
hirdet: egy össze-
kuszált világ em-
berségének lelki-
ismerete vagyok.

Elárult az idő. Hűtlenné lett hozzád. 
Kifosztott, szétszórta minden színes képed, 
nem hagyott mást néked, mint az idegenné, 
kilátástalanná csupaszított létet. 
Rád hagyta a szürke, felismerhetetlen, 
egymásba mosódott képek sokaságát, 
színtelenné fakult, darabokra tépett, 
felidézhetetlen évek kuszaságát. 
Bolyongok életed labirintusában, 
szívemből sikoltva hívogatlak Téged, 
Anyácskám, merre jársz, gyere vissza, kérlek, 
törd össze a tükröt, mely torzítja képed. 
Anyácskám, tavasz van! Nap ragyog az égen! 
Fordulj meg, s egyszer még, fogjuk egymást kézen! 
Nem számít, hogy mindent, mindent, elfeledtél, 
– hogy már azt sem tudod, szeretlek, s szerettél, 
nem számít az idő, ki kinek gyermeke, 
könyörögve kérlek, gyere vissza! Gyere! 
Engem láss, ha nézel, lásd magadat bennem, 
ne hagyj elárvultan még éltedben engem. 

Körmendi Gitta

Anyácskám, merre jársz?
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Selyemfestő-kiállítás Hurrá, kirándulunk!

Ipolytarnóci kirándulás

Ez év április 26án kirándulni voltunk az Ipoly
tarnóci Nemzeti Parkban . Velünk tartott Acsai 
tanár úr is, akitől szívesen vettük a részletes tá
jékoztatást utunk során . A Nemzeti Park fogadó 
épületétől elsétáltunk a Borókásárok tanösvé
nyéhez . A bejáratnál várt bennünket az idegen
vezető, hogy végigvezessen és minden látniva
lóról tájékoztatást adjon . Összefoglalóként egy 
3D filmet is megnézhettünk, ami bemutatta a 
Perm korszakban ezen a környéken élő állat és 

Március 29-én a Mecénás klub kirándult . Kora 
reggel gyülekeztek a kirándulók, mindenki arcán 
ott volt a kisdiákos kíváncsiság, várakozás, mert 
ilyenkor az idősebbek is átélik gyermekkori ked
ves kirándulóélményeiket, feledve a felnőttkor 
dolgos napjait . Komárom városába tartott a kis 
csapat 50 fővel . Acsai tanár úr lelkesen magya
rázta a látnivalókat, de nem csak ez alapozta meg 
a jó hangulatot, hanem az a két üveg jóféle, kü
lönleges pálinka, amit aperitifként kaptunk a ta
nár úrtól, melyet csoportvezetőnk Ibolya kínált 
végig a buszon . Majd előkerültek a finom sütemé
nyek, pogácsák és most már a közzöségi szellem 
vezette a társalgást, nevetgélést, vidámságot .

 Ebben a hangulatban az út sem tűnt hosszú
nak . Komáromban megnéztük az erődítményt, a 
szlovák idegenvezető lelkesen ecsetelte a vár tör
ténelmi stratégiai jelentőségét, majd kisvonat
ra szállt a csapat és végigjártuk az erőd bástyáit . 
Megnéztük a város nevezetességeit . Átmentünk 
a határon, megnéztük Komárnot, az erőd ideeső 
bástyáit is és a város központját .
 Örömmel nyugtáztuk, hogy a magyarok és a 
szlovákok milyen békességben élnek . Bizonyítja 
ezt az Európa téren őrt álló magyar királyok: IV. 
Béla, Mária Terézia, Hunyadi Mátyás, Zsigmod 
és történelmünk nagyjai: Hunyadi János, Kos
suth Lajos vagy Koós Károly.
 Bátran beszélhettünk anyanyelvünkön nem 
ért inzultus, hiszen az itt élő magyarok is ezen 
a gyönyörű nyelven beszélgettek gyermekeikkel, 
egymással . Megnéztük, meghallgattuk a város
háza híres óráját, melyből déli 12 órakor kijön 
egy magyar huszár és a zene eljátssza a Klapka 
indulót Klapka György híres lovasszobra fölött . 
Lélekben nagyon megérintett, hogy ott is tiszte
lik hazánk történelmét .
 Városnézés után kellemes kis éttermekben le
hetett ebédelni és kóstolgatni a híres cseh sört . 
Kisvonatra szállva hazajöttünk Komáromba, 
ahol meglátogattuk a Klapka Múzeumot . Nagy 
élmény várt ott bennünket, ami megkoronáz
ta a napot . Csodás római kori leleteket láttunk . 
Fiatal múzeumi tárlatvezetőnk szerető lelkese
déssel mutatta be a tárlók tartalmát . Beszélt az 
adott kor eseményeiről, történelmi gazdagságá
ról, a térség katonai fontosságáról . A gazdag le
letek között láttunk ékszereket, használati tár
gyakat, freskókat, korabeli lakásberendezéseket . 
Élményekkel gazdagodva hagytuk el Komáro
mot . Hazafelé megnéztük a Tataitavat, ahol sza
badon választott programon vettünk részt . Késő 
este élményekkel gazdagon, kicsit fáradtan de 
jókedvűen értünk haza . Várjuk a következő le
hetőséget, hogy ismét ilyen vidám szép napot 
töltsünk együtt . – evaricsné –

Köszönet a mecenatúráért!
Mecenatúra (donation) – Ellenszolgáltatás nél
küli támogatás nyújtása . Az ilyen segítségnyúj
tás napjainkban ritka, mint a fehér holló . Sze
rencsés az üllői könyvtár, hogy az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub híven a nevéhez, amikor és aho
gyan tudja, támogatja munkánkat . Ezúton sze
retném megköszönni Gattyán Józsefné Icának, 
a gyönyörű kézműves ajándéktárgyakat, amik
kel szavalóversenyünket és a könyvtári baba
sarkot támogatta . Gál Józsefné Juditnak, hogy 
az elhasználódott, szakadt könyveinket resta
urálja és egyedi kézműves termékeivel szintén 
megajándékozhattuk a szavalóverseny külön
díjasait . Azt pedig külön köszönöm, hogy da
colva az időjárással a 8 . Vargha Gyula Szava
lóversenyen, nagyszerű kézműves foglalkozást 

növényvilágot . Utunk 
tovább Salgótarjánba 
vezetett, ahol a Bánya 
Múzeumot tekinthet
tük meg . Sokat meg
tudtunk az 1930as 
években élő és itt dol
gozó bányászok na
gyon nehéz életéről, 
és láttuk a kezdetle
ges munkaeszközöket 
is . A felszínen már
ványoszlopba vésték a 
bányászok nevét, akik 
bányabaleset áldozata
ként haltak meg . A sze
merkélő eső sem tar

tott vissza bennünket, hogy egy kis városnézést, 
egy éttermet vagy egy fagyizót meglátogassunk . 
Salgótarjáni utunkat folytatva a bükki Medves 
laposára mentünk, hogy hazatérésünk előtt egy 
kis friss erdei levegőt szippantsunk, és gyönyör
ködhessünk a késő tavaszi természetben . Kelle
mesen elfáradva tértünk haza, kár lett volna ki
hagyni ezt a kirándulást az ijesztgető esőcseppek 
miatt . Ez az utunk is nagyon jól sikerült, mint az 
eddigiek, amit a klubunk szervezett . – robitsek –

tartottak a résztvevőknek . A szavalóverseny leg
jobbjait Tóthné Kostyalik Tímea gyönyörű, gra
vírozott díjaival jutalmazhattuk meg, amelyek 
egyedi kivitelükkel rendezvényünk színvonalát 
emelték . Hálás vagyok Viczkó Ferencnek többek 
között paravánjaink szépítéséért . Végül, de nem 
utolsó sorban, köszönöm Nagyné Kékedy Ibo
lyának és Oltványi Jánosnak, hogy Fehér László 
könyvbemutatóján közreműködtek ünnepi mű
sorunkban . Hálásan köszönöm minden klubtag
nak, akiket most név szerint nem soroltam fel, 
hogy művészi kivitelű alkotásaikat időről időre 
kiállítják nálunk, ezzel is öregbítve könyvtárunk 
hírnevét .

Szeretettel: Velkei Hajnalka,  
könyvtárvezető

Örömmel nyugtáztuk, hogy 
a magyarok és a szlová-
kok milyen békességben élnek.

Március 10-én 16 órai kezdettel Üllő város 
művészetet kedvelői lakossága előtt bemutat
kozott a Gyömrői Selyemfestő Kör és annak ve
zetője, Várnay Krisztina valamint Jakab And
rás faműves . 
 Teljes mértékben magával ragadta az arra nyi
tott érdeklődőket amit láthatott a közönség, . A 
selyem egy különleges anyag és a szakmabéliek 
úgy tartják, hogy különlegesen is kell vele bán
ni . A színek magukkal ragadják a nézőt, s a cso

dálatos színek kavalkádjának az alkotó sem tud 
ellenállni képei készítésekor . Egy biztos, hogy a 
kendők, sálak, képek, amelyek egyediek és meg
ismételhetetlenek, viselhetők bármilyen alka
lomra . Ezek a stólák egyedivé, különlegessé va
rázsolják viselőit . Az elegáns selyemképek pedig 
díszíthetik otthonunkat . 
 Jakab András faművészete egy nagyon kü
lönleges tevékenység . A miniatűr alkotásoktól, a 
használati tárgyakig mindent láthatott a közön
ség . Mint minden alkotásnál, ennél is nagyon kell 
szeretni e tevékenységek technikáját . Nem csak 
szemmel kell látni, hanem szívvel is . – kékedy –
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Húsz év - Húsz év ? - Húsz év!
Vasárnap délutánonként sokszor sétál

tam kinn a pesti körúton, ahol hosz
szan időztem a könyvesboltok kira
katai előtt . A soksok szép könyvnek 

nehezen tudtam ellenállni, így a kínálatból 
mindig találtam megvásárolandót . A fővá
rost elhagyva új lakóhelyet választva leköltöz
tünk Üllőre és a helységet körbesétálva meg
találtam a főúton szintén a könyvesboltot . 
Kirakatát megcsodálva megtekintettem belül
ről is . Ezen kis bolt soksok felfedezni valót kí
nált számomra, mely nem csak a könyvekből 
állt . A boltvezetővel Gabikával megismerked
ve megtudtam, hogy itt széleskörű szolgáltatás
sal is várja vevőit, mely az évek múlásával egyre 
bővült . A bolt leginkább használatos gépezete a 
fénymásoló, majd a faxolási lehetőség miatt a 
telefon . Az egyre bővülő internet hasz ná la tával 
bárki emailben elküldheti képeit, dokumentu
mait, kinyomtatni valóját,  önéletrajzát, netán 
diplomamunkáját és azt a helyszínen kinyom
tatva (sok esetben színesben) átveheti . Kérésé
re a megrendelőnek lehetősége van ezen do
kumentumok spirálozására, vagy egyegy lap 
lefóliázására is .
 A sokrétű nyomtatványok kínálatából is 
több tucat fellelhető, melyet legfőképpen helyi 
és a környékbeli vállalkozók itt helyben meg
vásárolhatnak – hosszú évek óta, a tulajdonos 
jóvoltából az adózásra szolgáló SZJAnyom
tatvány ingyenesen átvehető a boltban . Ezen 
kívül sok egyéb, az internetről letölthető egye
di kérvény, kérelem, dokumentum is megke
reshető és helyben kinyomtatható azonnal . A 
megjelenő könyvek közül nincs minden kész
leten a korlátozott hely miatt, de a kínálat így 
is nagyon széles, mivel egyegy fajta könyvből 
csak 12 példány van a polcokon . Azonban a 
forgalomban lévő könyvek megrendelése ese
tén akár másnapra megérkeznek és helyben át
vehetők a boltban . Így van ez egyéb megrendelt 

termékekkel is, ha a vásárló tud 
várni egykét napot az árura .
 Néha egyegy ritkaság vagy régi 
könyv felkutatása miatt is felkere
sik a boltot, a tulajdonosnak ezek 
beszerzése kihívás, és átvétele után 
a vevő boldogsága leírhatatlan .
 A fejlődés korát megélve a mo
biltelefon egyenlegfeltöltése sem 
okoz gondot a boltban, mely ki
egyenlítése a kor haladtával nem 
csak készpénzben történhet, ha
nem bankkártyával is .
 A tanévkezdés sok szülő részére 
anyagilag megterhelő, itt azonban 
több árkategóriából választhatnak 
a szülők a tanárok kívánságlistá
ja alapján és a mindenkori trend
nek megfelelően . Sokszor a vissza
jelzések alapján nem biztos, hogy a 
multikban megvásárolt tanszerek 
jelentik a megtakarítást hosszabb 
távon, mivel a kissé drágább tan
eszköz sok esetben hosszabb ideig 
kitart .
 A bolt kirakata mindig az aktu
ális időszaknak megfelelően van 
feldíszítve, figyelembe véve az ép
pen soron következő ünnepet is . A 
benti hangulat úgyszintén színes, szemet gyö
nyörködtető .
 Visszatekintve a kezdetekre – mely miatt e 
cikk nem nélkülözheti a nosztalgikus hangvé
telt sem, hiszen a nyitás óta eltelt 20 év – a köny
vesbolt először a községi könyvtár egy részében 
működött . Jelenlegi helyén 1994 . május 04én 
nyitott meg . A mai gazdasági helyzetben egy 
ilyen kis bolt fennmaradása – mely a tulajdo
nos kitartó és szorgalmas munkájának a gyü
mölcse – nagyon is elismerésre méltó . A mul
tikban nem található meg az emberközelség, 

Bő egy év alatt – 2013 márciusában nyitot
tunk meg – az üllői kreatív hobbibolt a külön
böző művészeti ágak iránt fogékony lakosság 
olvasztótégelyévé vált .
 Megfordul nálunk minden korosztály, 
nyugdíjastól a kisdiákig, elfoglalt, sokgyer
mekes családanyáktól az érettségiző fiatalo
kon át, kerékpárt, gépkocsit színekkel életre 
keltő ifjú családapákig egyaránt . Makettező, 
modellező hobbisták is érkeznek különle
ges kérésekkel, gyakran nehezebben elérhe
tő alapanyagok felkutatásában, beszerzésében 
kérnek tőlünk tanácsot, útmutatást . A hét
köznapokon kora délután nyitó boltba a meg

Művészeti ágak kedvelőinek

magunkra hagyva bolyongunk a polcok kö
zött – itt azonban a feltett kérdéseinkre választ 
kapunk, segítséget a választásban vagy a kere
sésben, egyedi kérésünk is teljesítésre talál . Na
gyon jó lenne, ha több működő üzlet is az évek 
múlásával megünnepelhetné a 20 . évfordulóját .
 A jövőt tekintve remélhetőleg még vagy 20 
évig városunk színes foltja marad e kis gyöngy
szem .
 Sok minden egy helyen, hogy ne utazzon fe
leslegesen!

Kanizsai Maya

rendelt árut a hét hat napjának délelőttjén 
szerezzük be . A meglévő készletet – mely az 
ékszerkészítés különböző csoportjaihoz tar
tozó alkatrészektől a széles választékban fel
lelhető gyöngycsodákon és ásványokon át 
egészen az elkészítést segítő szerszámokig és 
kiegészítő anyagokig tart – igény szerint fo
lyamatosan pótoljuk, bővítjük .
 Segítséget nyújtunk eligazodni a különbö
ző, néha elsőre talán kissé bonyolultnak, ne
héznek ígérkező technikák megismerésében 
szakkönyvekkel, internetes információkkal, 
melyek nagy része megtalálható, tanulmá
nyozható, kérésre megrendelhető a boltban .

 Amennyiben, épp csak egy technikai 
trükkre, az elkészítés módjának egyetlen lé
pésére van szüksége az alkotónak, nálunk sze
mélyesen, vagy idő hiányában akár a „Kreatív 
hobbibolt Üllőn” elnevezésű nyílt facebook 
csoportunkban is megtalálja a megoldást .
 A bolt kínálatából nem hiányozhatnak 
a kisebb ajándéktárgyak, dísztárgyak sem, 
melyek már nem egy esetben kisegítették 
azokat, akik az utolsó pillanatra hagyták a 
vásárlást .
 A sokrétű kínálatot felsorakoztató Kreatív 
Hobbibolt nyitva áll azok előtt is, akik csupán 
néhány perc beszélgetésre érkeznek, esetleg 
két tanítási óra hosszabb szünetében tartal
masan, többedmagukkal kívánják eltölteni a 
várakozást .   Vizi Kata
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Őseink emlékei a Vargha Gyula-könyvtárban
Április 14-től április 30ig tartott a könyvtárban 
az a kiállítás, amely a szentendrei Ferenczy Mú
zeummal közösen került megrendezésre . Az Ül
lőről és környékéről származó leletek a késő réz
kortól az Árpád korig terjedő időszakot ölelik fel . 
A rézkorból (Kr .e . 2500–1900) származó tárgyi 
emlékek igen gazdag lelőhelye Üllő . Itt bukkan

Gyermekrajz-pályázat végeredménye

tak rézkori női temetkezés nyomaira is . A csont
váz mellett különböző edényeket találtak . A köz
ségi legelőkön a badeni kultúrára utaló számos 
kerámialelet, illetve temető, továbbá kelta cse
répleletek kerültek elő .
 A római korban környékünkön érezhető volt 
a Római Birodalom közelsége . A birodalom ha

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub gyermekrajz 
pályázatot hirdetett VII . alkalommal Üllő Vá
ros gyermekei részére Egy fa élete címmel . 410 
pályázati rajz, próza érkezett a felhívásra .
 Díjátadás és az eredményhirdetés 2014 . áp
rilis 10én az Árpád Fejedelem Általános Isko
lában volt . Az átadó ünnepségen a Kenderkóc 
Néptánc Együttes közreműködött .
 A 410 pályázati anyagból 92 díjazott, 318 
Emléklapos elismerés született . Minden emlék
lapos pályázót még egy nyalókával is jutalmaz
tunk .
 A díjakat dr. Barna Tibor igazgató úr adta 
át . Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik 
megörvendeztettek minket csodás szebbnél 
szebb alkotásukkal mind egytől egyig, megér
demlik az elismerést . Kiemelt díjazottjaink a 
következő gyermekek:

Bóbita ovi
Oklevél
Kusmiczki Diána Ajándék k.díj
ifj. Herold András Különdíj

Molnár Márk Dániel III. Helyezett

Kundra Gergő II. Helyezett

Tóth Kira I. Helyezett

Csicsergő ovi
Oklevél
Ivan Mercédesz Denissza Ajándék k.díj
Balázs-Fülöp Boglárka Különdíj

Pupos Regina III. Helyezett

Tétényi Barbara II. Helyezett

Kain Johanna I. Helyezett

Gyöngyvirág ovi
Oklevél
Kőrösi Vanessza Ajándék k.díj
Balog Luca Panna Ajándék k.díj
Eiben Linda Ajándék k.díj
Gál Márkusz Brendon Különdíj

Tóth Péter III. Helyezett

Boczek Sebestyén II. Helyezett

Zainkó Krisztina Réka I. Helyezett

Tóth Lóránd Attila I. Helyezett

Napraforgó ovi
Oklevél
Győri Enikő Ajándék k.díj
Tóth Réka Különdíj

Rostás Máté III. Helyezett

Hofbauer Kinga II. Helyezett

Móni Regina I. Helyezett

Pitypang ovi
Oklevél
Polónyi Dávid Ajándék k.díj
László Beatrix Különdíj

Godó Gréta III. Helyezett

Szabó Dorina II. Helyezett

Szíjjártó Liliána I. Helyezett

Iskola
Próza
Oklevél
Turcsán Kinga Különdíj

Lenkovics Noémi III. Helyezett

Kremser Alexandra II. Helyezett

Bambach Ádám I. Helyezett

Vigh Alexa I. Helyezett

Oklevél
Bálint Eszter Ajándék k.díj
Paulusz Flóra Ajándék k.díj
Schaffer Szilvia Izabella Ajándék k.díj
Szabó Máté Ajándék k.díj
Erdősi Enikő Ajándék k.díj
Halassy Vivien Különdíj

Csikós András Különdíj

Balogh Zoltán Különdíj

Koczó Vivien Különdíj

Tóth Alexandra Különdíj

Halász Csenge III. Helyezett

Feigl Szilvia II. Helyezett

Tóth Botond I. Helyezett

Turai Boglárka I. Helyezett

2. osztály
Oklevél
Lantos Zsófia Ajándék k.díj
Molnár Enikő Edit Ajándék k.díj
Horváth Lilla Ajándék k.díj
Szenderák Petra Ajándék k.díj
Kozák Zsuzsanna Ajándék k.díj
Tóth Kristóf Ajándék k.díj
Molnár Csenge Patrícia Különdíj

Uti Laura Különdíj

Józan Melinda Különdíj

Vinklár Viktória Különdíj

Paulovics Olivér III. Helyezett

Kaneff Boglárka III. Helyezett

Tóth Gréta II. Helyezett

Kisfaludi Ádám I. Helyezett

3. osztály
Oklevél
Boda Vivien Ajándék k.díj
Turcsán Kinga Ajándék k.díj
Nagy Csenge Panna Különdíj

Vigh Alexa III. Helyezett

Mezei Adél II. Helyezett

Börcsök Zoltán I. Helyezett

4. osztály
Oklevél
Kovács Viktória Ajándék k.díj
Vince Vivien Ajándék k.díj
Börcsök Péter Ajándék k.díj
Tóth Richárd Ajándék k.díj
Farkas Dóra Különdíj

Kovács Petra Különdíj

Svanyova Letícia III. Helyezett

Kaneff Tamara II. Helyezett

Horváth Zsófia I. Helyezett

Molnár Dóra I. Helyezett

5. osztály
Oklevél
Polner Lili Ajándék k.díj
Varga Balázs Ajándék k.díj
Gáldi Beatrix Különdíj

Petrányi Sándor III. Helyezett

Kádár Krisztina II. Helyezett

Zsigmond Kristóf I. Helyezett

6. osztály
Oklevél
Pető Julianna Különdíj

Gál Leticia Különdíj

Dócs János III. Helyezett

Timári Viktória II. Helyezett

Lázók Johanna I. Helyezett

7-8. osztály
Oklevél
Ruff Ádám Különdíj

Hauke Tímea III. Helyezett

Garics Adél II. Helyezett

Hera Szilvia I. Helyezett

Tóthné Kostyalik Tímea,
Mecénás Művészeti Klub Alelnök

tára a Duna volt, ettől keletre a szarmaták éltek, 
akik valószínűleg kereskedelmi kapcsolatban 
álltak a rómaiakkal . Erre utal a Vecsésen és Ül
lőn talált római fibula és pénzérme . A népván
dorlás korából (VII–IX . századból) Üllőn tárták 
fel két avar temető közel 420 sírját . Avar kori em
lékanyag Vecsésen, Gyálon és Gyömrőn is került 
elő . A kiállítás ezen gazdag leletanyagból tárt 
elénk egy csokorra valót .

Oltványi János



www.ulloimecenas.hu6. oldal  2014. 1. szám

recept

Nyári hűsítő levesek
Bármelyik gyümölcsből készíthetjük, lehet 
főtt, de lehet nyers is . Mindkét esetben szük
séges turmixgép . E levesekhez a nyári zöld 
fűszerek elengedhetetlenek (menta, citrom
fű, bazsalikom stb .) .

Ribizlis almaleves
Hozzávalók: ribizli, alma, vaníliarúd, ízlés 
szerint cukor, pici só. 
 A hozzávalókat feltesszük főni (maxi
mum 56 perc), mikor már fő sűrítő anyag 
nélkül a turmixba öntjük . Vanília fagyival 
tálaljuk, tetejére a nyári fűszerből teszünk . 
Isteni!

Fahéjas szilvaleves
Elkészítése ugyanaz, de készíthetjük nyer
sen is . A gyümölcsöt turmixoljuk, majd hoz
záadunk 1 dl joghurtot . Poharakba öntjük, 
zöldfűszerrel megszórjuk és készen van a fi
nom, frissítő leves .
 Sós változat hozzávalói: 3 kápia paprika, 
3 paradicsom, 1 kisebb hagyma, 2 gerezd fok
hagyma, só, bors, őrölt koriander, 1,5 dl víz, 1 
ek olaj, 5 dl tejszín, 1 mk cukor, 1 kk citromlé.
 Elkészítés: a tepsibe sütőpapírt teszünk, 
olajjal meglocsoljuk, a feldarabolt zöldsé
geket tepsibe rakjuk és forró sütőben 15 
percig sütjük . A megsült zöldségeket tur
mixba rakjuk, ráöntjük a vizet, a citromle
vet, sót, borsot, koriandert, cukrot, tejszínt, 
összeturmixoljuk és tálaljuk .

Tötött karalábé
Az egyik legjobb nyáreleji étel, most jött el az 
ideje az elkészítésének . Zsenge leveleit is fel 
lehet használni .
 Hozzávalók 4 főre: 40 dkg darálthús 
(bármilyen lehet), 10 dkg rizs, 1 kis fej vörös
hagyma, 1 nagy tejföl, 1 gerezd fokhagyma, 
liszt, só, bors, pici vegeta, petrezselyemzöld. 
Nagyon finom,  ha teszünk bele apróra vágott 
friss kaprot, de ez hanyagolható.
 Elkészítés: a húst, rizst és az apróra vá
gott vöröshagymát, a fokhagymát, sót, bor
sot és vegetát – tojást nem szoktam bele ten
ni, de lehet – összeállítjuk . A karalábé tetejét 
levágjuk – amit később összedarabolunk és 
azzal együtt megfőzzük – az összeállított 
masszával megtöltjük . A zsenge leveleket le
forrázzuk és abba is csomagolunk tölteléket, 
ahogyan a töltött káposztát szoktuk . Sós víz
ben puhára főzzük . Mikor kész, a tejfölből 
és a lisztből habarást készítünk, beletesszük 
az aprított zöldpetrezselyem levelet – esetleg 
még a kaprot is – és ráöntjük a megfőtt ka
ralábéra . Egy rövid forralás és már kész is az 
isteni ételünk .

Borsós csirkebrassói négy főre
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 1 közepes 
vöröshagyma, 2 ek olaj, 1 tv paprika, 1 para
dicsom, 25 dkg zöldborsó, 1 kg burgonya, 5 dl 
olaj, 2 gerezd fokhagyma, só, bors.
 Az apróra vágott hagymát kevés olajon 
üvegesre pároljuk, hozzáadjuk az összetört 
fokhagymát, majd a csíkozott, vagy kocká
zott húst, sózzuk, borsozzuk . Fehéredésig 
pároljuk fedő alatt 1015 percig (ha kell egy 
kis vizet öntünk alá), majd ezután hozzáad
juk a borsót, amivel még 58 percig párol
juk . A burgonyát megtisztítjuk, kockázzuk, 
szárazra töröljük és aranybarnára sütjük 
az olajban . Törlőkendőre rakjuk és tálaljuk . 
Költsége 1000 forint .

Húsos rakott spárga négy főre
Hozzávalók: 1 kg zöld spárga, 50dkg da rált
hús, 10 dkg rizs, 1 nagy tejföl, 2 gerezd fok
hagyma, 4 ek olaj, 1 közepes vöröshagyma, 
1 tv paprika, 1 paradicsom, pici pirospapri
ka, só, bors, kakukkfű, oregánó, 2 gerezd fok
hagyma.
 Elkészítés: felvágjuk a spárgát 1 centimé
teres darabokra és enyhén sós vízben puhára 
főzzük . A rizst (zacskóst) 810 percig főzzük 
sós vízben . A tejfölben elkeverjük az össze
zúzott fokhagymát . A vöröshagymát kevés 
sóval meghintve üvegesre pároljuk, majd 
hozzáadjuk a tv paprikát és a paradicsomot 

– természetesen felkockázva . Kicsit hagyjuk 
összesülni, majd a darált húst is beletesszük 
és fűszerezzük kakukkfűvel és oregánóval . 
Ha szükséges utána sózhatjuk is . A tepsi 
aljára locsoljuk az olajat, majd elterítjük a 
spárga – és a fenti anyagok –  felét, majd rá
kenjük a fokhagymás tejfölt, a rizst és a da
rált húst . A megmaradt anyagokat szintén 
rétegezve a tepsibe tesszük . Előmelegített 
sütőben 180 fokon megsütjük . Költség: 1900 
forint .

Citromos túrótorta
Hozzávalók: 1 kg túró, 10 dkg cukor, 3 citrom 
leve és héja, 2 db lime leve és héja, 3 dl tejszín, 
1 cs zselatin, 1 nagy csomag kakaós keksz, 10 
dkg kandírozott narancs és citromhéj.
 Elkészítés: összetörjük a túrót, hozzáad
juk a cukrot, a citromok és limeok levét és 
héját (a citromot és a limeot előtte alaposan 
megmossuk, lehetőleg forró vízben, ami old
ja a szállításukhoz alkalmazott vegyszere
ket) . Tejszínből kemény habot verünk (lehet 
hulala is), majd hozzáadjuk a túróhoz . A zse
latint kevés vízben megfőzzük és még mele
gen a túrókeverékhez adjuk . A végén beleke
verjük a gyümölcsöket is . A kekszet még a 

zárt zacskóban összetörjük, majd kevés tej
jel masszát csinálunk belőle . A kekszmasz
szát egy tortaforma aljára dolgozzuk, majd 
ráöntjük a túrókeveréket . Egy éjszakára hű
tőbe tesszük dermedni . Citrom és limeka
rikákkal díszítjük .

Csülkös-kapros ragu 
parmezánsajtos rizottóval 

– Csülökfesztivál különdíjas
Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 23 gerezd 
fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 1 szál fehérré
pa, 2025 dkg fagyasztott borsó – frissen fi
nomabb, csak az hamar megpuhul, vigyázni 
kell, hogy ne főjön szét, ezért mindig fagyasz
tottat használok. Fűszerek ízlés szerint: só, 
bors, pici kömény, pici vegeta, majoranna, 
szerecsendió (őrölt), de ez elhagyható.
 Elkészítés: a hagymát aranysárgára 
dinszteljük, majd a vékonyra felcsíkozott 
húsokat is beletesszük fehéredésig . Rászór
juk az apróra vágott fokhagymát és fűszerez
zük . Pici víz hozzáadásával fedő alatt félpu
hára pároljuk, pótolva mindig a vizet, hogy 
ne süljön oda . Majd beletesszük a karikára 
vágott zöldséget és a borsót . Lefedjük fedővel 
és tovább dinszteljük . Amikor már megpu
hult minden (hús, zöldség, borsó) egy nagy 
tejfölt habverővel csomómentesre keverünk 
egy nagy kanál liszttel és pici víz hozzáadá
sával, s az egészet ráöntjük a ragura . Kifor
raljuk, ha sűrűnek találjuk egy pici vízzel hí
gíthatjuk, de arra vigyázzunk, hogy a szaft 
sűrű legyen . A legvégén egy marék apróra 
vágott kaporral ízesítjük, de ezzel már nem 
szabad forralni, hogy a finom kapor ízvilág 
megmaradjon .
 Parmezánsajtos rizottó . Hozzávalók: 
rizs, vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 .5 
dl fehér bor, vaj, zöldséglé (vegetás), 20 dkg 
sajt, só, bors .
 A hagymát vajon megdinszteljük hozzá 
adjuk az apróra vágott fokhagymát, picit pi
rítjuk, majd beletesszük a rizst . Ezzel is egy 
kicsit pirítjuk, utána ráöntjük a bort és nyi
tott tetővel – hogy az alkohol elpárologjon – 
tovább kevergetjük . Mikor érezzük, hogy az 
alkohol elpárolgott, apránként meleg zöld
séglét adunk hozzá . Állandó kevergetéssel 
puhára pároljuk,  közben a fedőt is rátesz
szük . Vigyázzunk, mert hamar odakozmál
hat, ha nem kevergetjük sűrűn . Mielőtt tel
jesen megpuhulna a rizs beletesszük a sajtot . 
Elkeverjük, hogy krémes legyen és lefedve 
pihentetjük . Kész is a remekmű . Kicsit ma
cerás, de megéri, mert összeházasítva a ra
guval isteni finom!

– kékedy –

Könnyen elkészíthető ételek háziasszonyoknak
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művészeti stílusismertető

A reneszánsztól a barokkon 
és rokokón át a modern 
és kortárs irányzatok egy
két képviselőjén keresztül 

mutatjuk be az adott kor egyegy 
kiemelkedő stílusát . Van néhány 
nagyobb irányzat, amelyet nem 
lehet csupán egyegy művész ne
véhez kötni . Ilyen a manapság ta
lán legismertebb képzőművésze
ti stílus az impresszionizmus is . 
Van ugyan néhány vezéregyéni

A posztimpresszionizmus
A művészeti stílusismertető egy olyan rovat, amelyben 
a különböző korok szerte ágazó képzőművészeti stílus-
irányzataival kí ván juk megismertetni olvasóinkat

sége, mint Monet, Renoir, Pisarro, 
Sisley, de kevesen tudják, hogy az 
impresszionizmusnak voltak elő
futárai, illetve magyar képviselői 
is . Talán nem sokan tudják, hogy 
Munkácsy Mihály is készített imp
resszionista jellegű képeket, bár 
később ő maga lett ennek az irány
zatnak a legnagyobb ellenzője .
 Vannak művészek, akik nem 
köthetők igazán egy stílus mellé, 
mert stílusa nem képviselt irány

zatot (pl . Munkácsy), vagy élete so
rán számos irányzatban alkotott 
maradandót (pl . Picasso) . Ők kü
lön fejezetet érdemelnek .
 A posztimpresszionizmus irány
zatának képviselői manapság a leg
híresebb művészek, de az ihleté
sükről és stílusjellemzőiről már 
kevesebben tudnak . A 19 . század 
végén az impresszionizmussal pár
huzamosan működő alkotók cso
portját nevezik posztimpresszionis
tának . Nem egységes stílus, inkább 
csak egy művészettörténeti kor
szakjelző kategória . Legismertebb 
képviselői: Vincent van Gogh, Paul 
Gaugin, Toulouse Lautrec, Cézanne, 
Seurat, stb ., de magyar képviselő
je is van Csontvári illetve RipplRó
nai személyében . Sőt, szobrászok is 
tartoznak ide, például Rodin, vagy 
Meunier. Mellettük Gaugin és De
gas is foglalkoztak szobrászattal .
 A posztimpresszionisták ma
gukat sem tartották külön, egysé
ges stílus képviselőjének, sőt töb
ben együtt állították ki műveiket 
az impresszionistákkal . Festmé
nyeiket fokozatos eltávolodás jel
lemezte a valósághű ábrázolástól, 
inkább a kompozícióra helyezték 
a hangsúlyt, és nem a fények meg
ragadására vagy a szabad ecsetke
zelésre . Ezt a korszakot egyfajta 
világnézeti válság jellemezte, ami
nek következtében ismét megerő
södött a romantika ideája, a mű
vészet abszolutizálásának, minden 
érték fölé helyezésének az eszméje . 
A romantikus új hullám együtt járt 
az álom és fantáziavilág, a mítosz 
utáni nosztalgia felerősödésével .
 A korabeli közönség nem, vagy 
nehezen fogadta el ezeket az új 
szemléletű alkotásokat . Ekkor még 

az impresszionizmus újításai előtt 
is értetlenül állt . A kritikusok gúnyt 
űztek a művészekből, akik értékesí
teni sem tudták műveiket . Például 
Van Gogh élete utolsó 2 és fél évé
ben, több mint 450 festményt készí
tett, de csak egyetlen képet tudott a 
műkereskedéssel foglalkozó fivére 
értékesíteni .
 A két világháború között azon
ban változás állt be a szemléletbe . 
A műgyűjtők kezdték elfogadni és 
megszeretni ezeket az új stílusú al
kotásokat . Ma már elképzelhetetle
nül sok pénzt képesek áldozni egy
egy korabeli alkotásért . 1990ben 
Van Gogh egyik festményéért 82,5 
millió dollárt (több mint ötezer da
rab jól felszerelt középkategóriás 
autó ára) fizetett egy ismeretlen li
citáló .

 Gaugin a tiszta színek alkalma
zásával vált híressé, sok XX . sz .i 
festő merített ihletet alkotásaiból . 
Cézannet a kubisták, illetve az 
expresszionisták követték . Seurat 
a pointilista, divizionista irányzat 
megteremtője volt . Képeit tiszta 
színek apró pontjaival építette fel, 
miáltal a színek optikai szintézise 
nem a festő palettáján jön létre, ha
nem csak a néző szemében .
 Összefoglalva, a posztimpresz
szionisták közé sorolt művészek 
nem egységes szemléletben alkot
tak, ellentétben például az impresz
szionistákkal, ezért az ő alkotásaik 
nyitottak utat a 20 . század számos 
avantgárd mozgalmának, ame
lyekről egyegy későbbi számunk
ban szintén olvashatnak majd .

– Sárándi –

III. Szomszédolás Képzőművészeti Alkotótábor
Kedves Alkotók! Mint tudjátok a 
„Szomszédolás” címet viselő vándor
kiállítás több évre vezethető vissza . 
Idén is szeretnénk megrendezni a tá
bort Vecsésen, csakúgy mint tavaly .
 A képzőművészeti tábor az elő
zetes elképzelések szerint június 
30tól július 4ig tart, és a vecsé
si kiállítóterem épületében kerül 
megrendezésre . 

 A rendezvény programja egyelő
re képlékeny, a tábor ideje alatt le
het még rajta változtatni a résztve
vők többségének beleegyezésével . 
 Tervezett alapprogramok: egyéni 
alkotás táboron belül és táboron kí
vül is (tereprajz), egy közös alkotás 
elkészítése, technikák bemutatása, 
gyakorlása (linó, rézkarc, papírme
rítés, monotípia, szobrászat, vegyes 

technikák), portré, alakrajz, aktmo
dell (a modellt külön hívjuk egy al
kalommal), képzőművészeti filmek 
vetítése (előadások), esténként a tá
bortűznél az elvégzett és a várható 
másnapi programok megbeszélése . 
További programok igény szerint a 
lehetőségekhez képest . A szükséges 
tárgyi eszközöket – rajzeszközök, 
szobrászathoz anyag, papírok  stb ., 

megbeszéljük mi kell hozzá – min
denki hozza magával!
 A tábor reggel 9 órától estig tart, 
de ez is alakítható az igényektől füg
gően .
 Szeretnénk, ha az  alkotó tábor 
kötött programokkal és alternatí
vákkal is működne, minden egyes 
résztvevője minden nap szakmai ta
pasztalatokkal térne haza!
 Jelentkezés és további felvilágo
sítás telefonon Görög Bélánál (06
30/6687037) .

A korabeli közön-
ség nem, vagy ne-

hezen fogadta el ezeket az 
új szemléletű alkotásokat.
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kulturális ajánlat és hirdetés

Könyvajánló 
Nicol Ljubic – Bonaca

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: 0629/352362, mobil: 0620/2587167 . 
Email: williams@williams .hu

Hirdessen nálunk!

Eladó!

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:

Felhívás

Vár a Mecénás!

Haver kupa

Ajánló

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 televízió, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Gabi könyvesbolt, 
Balázsné V. Gizike, Vighné Anika, Petrányi fes
tékbolt, Mezeiné Ágika, Kriszta Virágbolt – Üllő, 
Pesti út., Pesti Sándorné, Kismarosi Józsefné.

Masszázságy új állapotban  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Két serpenyős piaci mérleg  .  .  .  .  .  .  . 7 000 Ft
Műanyag húsosláda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 Ft/db
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 S24 VISZÉK  
akkumulátortöltő,  
hegesztőtrafó és gyorsindító  .  .  .  .  . 80 000 Ft
Rozsdamentes kerek mosogató   .  .   3 500 Ft

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

Kedves vásárlóim fi
gyelmébe ajánlom a 
címben említett szerző 
kötetét . Röviden a tar
talomból: Robert csön
des történészdiák Ber
linben, akit soha nem 
foglalkoztatott horvát 
származása, mígnem 
egy nap találkozik a 
szerb Anával . Egy

másba szeretnek, az idill azonban nem tart soká
ig . A gyanú, hogy a lány kettős életet él, csakha
mar beigazolódik . Ana apját, a korábbi egyetemi 
tanárt azzal vádolják, hogy bűnrészesként részt 
vett szerbiai muszlim családok meggyilkolásá
ban . Robert a hágai bíróságra utazik, hogy nyo
mon kövesse a büntetőpert és hogy választ kap
jon a kérdéseire: Šimić tényleg elkövettee azt az 
ördögi bűntettet, amely miatt most háborús bű
nösként áll a bíróság előtt? Hogyan férhet össze 
ez az aljas tett az imádott apa, anglisztikaprofesz
szor és elismert Shakespearekutató alakjával? És 
ami ennél sokkal lényegbe vágóbb: vajon a szü
lők bűnei átszállnake a következő generációra? 
És vajon legyűrhetike a múlt terhei a szerelmet?
 A könyv megrendelhető rövid határidővel, 
és azonnal is kapható a Gabi Könyv és Nyom
tatványboltban .

Hölgyeket és urakat egyaránt várnak focizni az 
ötödik Haver focikupára! Hölgyeknek strand
foci, uraknak kispályás foci! Ha kilátogat
nak a sporttelepre találkozhatnak az Animal 
Cannibals tagjaival, a rendezvény házigazdái
val . A Football Factor is jelen lesz!
 A Haver kupára jelentkezni Tóth Péternél le
het: tel .: 0620/4448034, email: toth75peter@
gmail .com, info@haverkupa .hu, facebook: 
www .facebook .com/haverkupa .

Programok, amelyeken a következő hónapokban 
részt vesznek a Mecénás klub tagjai: június 13 . 
DÖK Nap iskolai foglalkoztató, június 27től jú
lius 11ig Lichtenberger Dóra és Békési István kö
zös kiállítása, szeptemberben pedig Gyálon nyí
lik a Mecénás klub kiállítása .

Ha önnek is van saját verse vagy érdekes prózája 
küldje el nekünk és megjelentetjük lapunkban . 
További információ: Nagyné Kékedy Ibolya, tel .: 
0670/7718782 .

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttér
szervezete a Merczel Erzsébet Alapítvány . 
Köszönjük, hogy adója 1 százalékával 2012
ben is támogatta tevékenységünket . Tovább
ra is hálásan fogadunk minden segítséget, 
felajánlást . 
 Adószámunk: 18711262113

Köszönjük a felajánlást

Szeretettel várunk mindenkit a mecénások közé, 
akik szeretnek kézimunkázni (foltvarrás), feste
ni, vagy bármilyen hobbi tevékenységet gyako
rolni! Jelentkezni lehet Némethné Dudás Zsu
zsannánál a 0670/2322879 telefonszámon .
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Ebtartók figyelmébe

2014. év Ebösszeíró lap / Adatváltozást bejelentő lap
Fajta:  pl. keverék
Neme: Kan / Szuka / Ivartalanított
Születési idő:   pl. 2006. 01. 01.
Becsült születési idő:  pl. 2006.
Szín: pl. tricolor
Hívónév:
Eb tartási helye (amennyiben nem azonos az állattartó címével)
Van transzponder: Igen / Nem
Transzponder beültetés dátuma:
Transzpondert beültető orvos:
Transzponder azonosító: (15 számjegyű szám)
Veszettség szempontjából aggályos: Igen / Nem
Ivartalanított: Igen / Nem
Ivartalanítás dátuma:
Ivartalanító orvos:
Veszélyessé minősítve: Igen / Nem
Oltási könyve van: Igen / Nem
Oltási könyv száma:
Oltási könyvet kiadó orvos:
Kisállat útlevél van: Igen / Nem
Kisállat útlevél száma:
Kisállat útlevél kiadás dátuma:
Kisállat útlevelet kiadó orvos neve:
       Utolsó oltási adatok:
Állatorvos pecsétszáma:
Állatorvos címe:
Állatorvos neve:
Oltás  dátuma:
Oltás típusa:   Első / Éves / Ismétlő
Oltóanyag: pl. Nobivac Rabies
Oltás száma: pl. A165A01
Állattartó neve:
Állattartó címe:
Állattartó telefonszáma:
Állattartó e-mail címe:
Tulajdonos adatai különbözőek: Igen / Nem
Tulajdonos neve:
Tulajdonos címe:
Tulajdonos telefonszáma:
Tulajdonos e-mail címe:

Egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………  ………………………………………………………
 aláírás

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azok-
nak az ebtartóknak – mint felelős, jó gaz-
dáknak –, akik részt vettek, együttműköd-
tek a 2013 tavaszán történt ebösszeírásban.
A polgármesteri hivatal az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védel-
me, valamint állatvédelmi feladatainak ha-
tékony ellátása céljából. 
 Most ismételten kérjük az ebtu laj-
donosokat, új ebtartókat, hogy tegyenek 
eleget az adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek. 

 Felhívjuk azoknak az ebtartóknak a fi-
gyelmét, akik tavaly már kitöltötték az 
ebösszeíró lapot, idén a nevükön, címükön 
és az eb hívónevén kívül az adatlapon csak 
a változást tartalmazó sorokat töltsék ki. Pél-
dául megtörtént az eb transzponderrel való 
jelölése, védőoltást kapott, vagy elpusztult 
az eb. (Változás minden évben történik, hi-
szen évente kötelező a veszettség elleni vé-
dőoltás beadatása!)
 Továbbá arra is felhívjuk a figyelmet, 
hogy az adatszolgáltatási kötelességüket el-
mulasztó ebtulajdonosok és ebtartók eben-
ként 30 ezer forint állatvédelmi bírsággal 
büntethetők.

 Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az 
ebösszeíró adatlap és a változásbejelen-
tő lap további példányai beszerezhetők a 
polgármesteri hivatal recepcióján, a helyi 
magánállatorvosok rendelőjében, letölthe-
tő a hivatal honlapjáról, illetve fénymásolás-
sal sokszorosítható.
 Az ebösszeíró adatlapot és változás be-
jelentő lapot ebenként kell kitölteni és el-
juttatni a hivatal részére levélben postai 
úton (a borítékra írják rá: Polgármesteri Hi-
vatal Ebnyilvántartás – 2225 Üllő, Templom 
tér 3.), vagy a polgármesteri hivatal föld-
szintjén elhelyezett gyűjtőládába dobva.
 Az adatlapok leadásának határideje: 
2014. július 15.

 Polgármesteri hivatal
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Mindenkinek 
jó üzlet

Eljő a boszorkányégetés ideje 

Az étkezés mellett idén is igénybe ve-
hetik a nyári napközit is 7-12 éves 
korig. 

 Ezt a lehetőséget Üllő város önkormány-
zata, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
a humán szolgáltató központ szervezésében 
biztosítjuk önöknek. 

 A nyári napközi az általános iskolában 
(Üllő, Malom u. 1. sz. alatt) működik majd 
színes programokkal a gyermekek számára 
(kézműves- és táncfoglalkozások, foci, film-
vetítés, kirándulások).
 A napközit június 30-tól augusztus 15-ig, 
8 óra és 16 óra között lehet igénybe venni. A 
napközi házirendjét a jelentkezőknek el kell 
fogadniuk. Kérjük, hogy a gyermekek a szer-
vezett programokon vegyenek részt, mivel 
felügyeletüket csak így tudjuk teljes körűen 
biztosítani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a há-
zirend megszegése a napköziből való kizá-
rást vonhatja maga után! 
 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy bár a nap-
közi 7 héten keresztül elérhető, összességé-
ben 5 hétnél több időt nem vehetnek igény-
be a gyermekeik számára. A család által 
szervezett programokra figyelemmel, ezt az 
öt hetet bontásban is igénybe lehet venni. 
 Az étkezést minden jelentkezőnek bizto-
sítjuk az egész időszakra.
 Aki a napközire nem, csak az étkezésre tart 
igényt, az a napközisekkel együtt, csoporto-
san tudja az étkezést igénybe venni, ezért 
kérjük, hogy a napközi helyszínére menjen 
minden nap 11. órára. A napközit is igény-
be vevők számára az ebéden kívül tízórait és 
uzsonnát is biztosítunk. Aki az ebédet el sze-
retné vinni az ételhordót hozzon magával.
 Akinek rászorultsági alapon az ingyenes 
étkeztetés nem jár, annak is van lehetősége 

a nyári napközi igénybevételére. Számukra a 
nyári napközi szintén ingyenes, de az étkezé-
sért napi 425 forintot kell fizetniük. 
 Mivel a nyári napközi megszervezése a 
biztosított programok és az étkezés miatt 
pontos létszámadatokat kíván, ezért kér-
jük, hogy a beiratkozási lapot az igénybevé-
tel előtt legalább 1 héttel kitöltve adják le a 
humán szolgáltató központban, vagy a gyer-
mekeket felügyelő személyeknél.
 Beiratkozási lap felvehető a humán szol-
gáltató központban (Üllő, Ócsai út 8. sz.).
 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a 
gyermek jelzés nélkül két egymás után kö-
vetkező napon nem jelenik meg, az ingye-
nes étkezést rászorultsági sorrendben más-
nak biztosítjuk. 
 Amennyiben a melegétkezést gyermeke 
nem veszi igénybe, a nyári étkezés más for-
mában nem jár!
 Ingyenes étkezésre az jogosult, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül, kedvezményesen az étkezhet, aki az 
önkormányzat határozata alapján kedvez-
ményre jogosult. Kedvezményesen étkez-
hetnek az olyan családok gyermekei is, akik-
nek családjában három, vagy több kiskorú 
gyermeket nevelnek.
 További információért keressék Czvikli 
Annamáriát (tel.: 06-30/746-9510) és Birtáné 
Faragó Erzsébetet (tel.: 06-30/329-3335).

HSZK

Idén is biztosított a nyári 
étkezés és napközistábor
Az előző évekhez hasonló-
an 2014 nyarán is lehetőség 
van az arra jogosultak gyerme-
kei számára ingyenes nyári ét-
keztetés biztosítására (kizáró-
lag meleg étel igénybevételére). 
Az étkezést 18 éves korig igé-
nyelhetik gyermekeiknek.

Szeretem az olyan üzletet, ami mindkét fél szá-
mára kedvező, s ha bár az Üllői Hírmondó lap-
jain nem szoktunk vásárokat reklámozni, most 
fontos lenne, hogy minél többen eljöjjenek. 
 A Baptista Szeretetszolgálat június 16-án 
9 órától 14 óráig ruhavásárt tart a Közösségi 
Házban.
 Ön fillérekért vásárolhat használt ruhát, 
cipőt és nagyon olcsón juthat új, eredeti, 
márkás (Denim, Nike, Adidas...) termékekhez.
 Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat 
karitatív tevékenységét támogatja, s ezen 
keresztül sok rászorulónak varázsol mosolyt 
az arcára. VÉ

A június 23-ról 24-re virradó éjszaka Szent 
Iván éje. Varázslatos éjszaka ez, varázslatos 
történésekkel. Világunk a sötétség és a fény 
küzdelmének örök színtere. A természeti 
népek sokkal inkább figyeltek az égi jelen-
ségekre, mint mi, és sorsfordító jelentőséget 
tulajdonítottak azoknak. Ezért ünnep Szent 
Iván éjjele, amikor a legmagasabb pontján 
delel a Nap, amikor a legrövidebb az éjsza-
ka, leghosszabb a nappal, amikor a világos-
ság győzedelmeskedik a sötétség fölött.  
Töméntelen népszokás, hiedelem fűződik 
ehhez a naphoz. Legfontosabb a tűzgyúj-
tás – a Nap megsegítése – és az ehhez kap-
csolódó énekek, játékok, varázslások. Mivel 
a Nap a legtöbb kultúrában a termékeny-
séggel kapcsolatos égitest, nem csoda, 
hogy számos szerelmi praktika és jóslás is 
fűződik ehhez az éjszakához. A tűz fölött a 
hagyomány szerint átugráltak. Az ugrások 
magasságából és irányából sokféle jöven-

dölést olvastak ki. A tűz átugrása „megtisz-
tított”, megerősített.
 Egyes vidékeken a rontást megteste-
sítő bábot – a boszorkányt – elégették a 
szentiváni tűzön.
 Az összetartozást erősítő szokás volt, 
hogy ezen az éjszakán a gazda kioltotta ott-
hon a tüzet a házi tűzhelyén és a közös nyár-
középi máglyáról hazavitt zsarátnokkal gyúj-
totta meg újra.
 Erősítsük mi is összetartozásunkat!
 Június 23-án a közösségi ház udvarán 
gyújtsuk meg a szentiváni tüzet, fonjuk meg 
a szentiváni koszorúkat, kiváló zenészek tár-
saságában tanuljunk dalokat és nótázzunk 
közösen!
 Aki szívesen főzőcskézne, tegye! Tűzrakó 
helyről gondoskodunk, de semmi sem köte-
lező! Enni, inni hozzatok! 
 Hétkor találkozunk. Gyertek bátran! Nem 
minden boszorkányt égetünk meg.  É
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Hirdetés

Új vízvezetékrendszer kialakítá-
sa földmunkával, igény szerint 
rézcsővel és KPE-csővel
A csatornahálózatra való  
csatlakozás minden nemű 
helyszíni munkáit vállalom!
Felújítás, karbantartás, javítás.
Duguláselhárítás 
falbontás nélkül, géppel

Bata Ferenc

vízvezetékszerelő

06-30/631-5779

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
25  000 Ft-tól,  

vezetés 2500 Ft/órától,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

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

Eltelt az idő, elmúltak az évek, 
eltelt 50 év az általános isko-
la óta. Iskolás éveinket az alsó 
tagozaton külön lány és fiú 
osztályként kezdtük, felső ta-
gozaton lettünk vegyes ze-
netagozatos osztály. A 32 lét-
számunkból sajnos 10-en már 
elhunytak.
 Tanári karunkból már csak 
3-an élnek, köztük dr. Koncz La-
josné Éva és Mászáros Győzőné 
Zita, aki akkor kezdte pályafu-
tását.

 Találkoztunk 10 évvel ezelőtt 
is, de az elmúlt időszakban csak 
véletlenül láttuk egymást. Jó al-
kalom volt június 1-jén, hogy 
felelevenítsük a régi emlékeket, 
mi történt velünk, hányan dol-
gozunk, unokázunk. 
 Ennyi idő múltán már csak a 
szép emlékekre gondolunk vissza.
 Köszönöm a Zsálya étterem 
kedves fogadtatását, ahol kultu-
rált körülmények között eltölt-
hettük ezeket az örömteli pilla-
natokat.  Somodi Lászlóné

50 éves  
osztálytalálkozó

Azt a „kutyafáját”,  
de melegem van!

Csinos, rövid frizurát szeretnék!
Szólok is a gazdimnak, menjünk a: 

TAPPANCS-BARLANG 
KUTYAKOZMETIKÁBA!

Nyakas Monika
06-30/266-5672

Üllő, 
Gárdonyi u. 

86.

Ha a gazdi nem tud elvinni, 
felhívom Monit 

és kijön hozzánk házhoz!

A két 
kötet ára:  
5000 Ft



Közösség14 Üllői
Olvasói köszönet Gyermeknapi 

kézműves-foglalkozás

Apróhirdetés

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 

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali 
munkaidőben)

06-30/631-0690 (éjjel-
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 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
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 

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

06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
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

A rendezvényt 13 órától 16 óráig tartottuk 
a közösségi központban. Kollégáink parafa 
ékszerek, papírmasé macska és ceruzatartó 
készítésével, továbbá arcfestéssel, gyöngy-
fűzéssel készültek az eseményre. Kollégáin-
kon kívül két önkéntes segítőnk is részt vett 
a gyermeknapon: Birta Babett és Béresné Eta 
óvónéni.
 A foglalkozás jó hangulatú volt, találkoz-
tunk ismerős arcokkal, szülőkkel és gyerme-
kekkel, akik az adventi készülődésünkön 
is részt vettek. Akkor azt mondták a szü-
lők, hogy figyelni fogják mikor készülünk 
foglalkozásokkal a gyermekek számára és 
legközelebb is eljönnek. Most is örömmel 
csatlakoztak és elmondták, hogy ezután is 
figyelemmel kísérik az általunk szervezett 
programokat, mert a jövőben is örömmel 
ellátogatnak hozzánk.
 A rendezvény családias hangulatban 
zajlott. 

Czvikli Annamária, szolgálatvezető

Az Üllői Hírmondó egyik olvasója küldte a 
következő sorokat, amelyben köszönetét 
fejezi ki azoknak, akik segítették őt a bajban.
 A kisfiam balesete kapcsán számtalan 
problémát kellett megoldanom, és ezúton 
szeretnék köszönetet mondani azoknak, 
akik mellettünk voltak, segítettek. Először 
is köszönöm Zódor Valikának hogy men-
tőt hívott, amikor eszméletlenül fekvő kisfi-
amra rátalált és mellette volt, beszélt hozzá. 
Köszönöm azoknak akik értesítettek. Kö-

A mindenkori háborúkban elesett magyar 
katonákra, különös tekintettel az üllői áldo-
zatokra emlékeztünk a városközpontban, a 
világháborús emlékműveknél május 25-én, 
vasárnap 18 órakor. A Zrínyi Ilona nyugdíjas 
kórus Piricz János péteri harmonikás kísére-
tére énekelt katonanótákat, Ollé István verset 

Magyar Hősök Napja Üllőn

mondott, Zentai István, az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület titkára méltatta az ün-
nepet, majd gyertyagyújtással és egy-egy 
szál virággal adóztunk a hősök emlékének. 
 A bensőséges hangulatú összejövetel-
lel Üllő is csatlakozott a magyar hősökről 
megemlékező települések sorához.  L.I.

Nagygaznyírást, kiskertszántást, talajma-
rást, fűnyírást vállalok több éves tapaszta-
lattal. Tel.: 06-20/525-2933

szönöm Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszonynak a segítségnyújtást, támogatást. 
Nagyon jólesett a kisfiamnak, hogy meglá-
togatott minket. Köszönjük azoknak a képvi-
selőknek, akik közösen biztosították az élel-
miszercsomagot és az anyagi támogatást. 
Köszönjük az osztályfőnökünknek, Bán Icu-
kának, hogy felhívott a kórházban. Szeretett 
polgármesterünknek, további sok sikert és 
minden jót kívánok, családommal együtt.

Tóth Vica, Barbi, Peti, Csabi
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I. Üllői Utcazenész Találkozó

Az idén novemberben lesz a 
legújabb kori történelem leg-
drámaibb üllői eseményének 
hetvenedik évfordulója. Az Üllőt 
elfoglaló szovjet katonai alakula-
tok parancsnoksága – a ha rcok 
várható elhúzódása miatt – 
elrendelte a község azonnali ki-
lakoltatását.
 Az üllőiek többsége Ócsa felé 
menekült, és legtöbben ott is ta-
láltak menedéket.
 Az évforduló alkalmából 
emlékprogramot szeretnénk 
tartani. Kérünk mindenkit, aki 
részt vett a menekülésben, il-

Június 13-án, 17 órai kezdettel 
szervezzük meg városunk köz-
pontjában, a szabadtéri szín-
padnál, közeli tereken és utca-
sarkokon az I. Üllői Utcazenész 
Találkozót. 
 Az egyszerre több helyszínen, 
műfaji kötöttségek nélkül zajló 
produkciók – reményeink szerint – 
páratlan zenei élményt nyújtanak 
majd mind a zenésztársak, mind a 

Az I. Üllői Utcazenész Találkozót 
követően minden második pén-
teken rendezzük meg a tavaly in-
dított szabadtéri  koncertsoroza-
tot.
 Az idényt június 27-én a kör-
nyékünkön méltán népszerű Di-
noszaurusz Band rockkoncert jé-
vel kezdjük.
 Ezután július 11-én a Jookers 
zenekar és Laza Bálint country- 
és blues-koncertje következik.
 Július 25-én a Jazz Bond ze-
nekar jazzkoncertjét élvezhetjük, 
majd az Anastacia Tribute Band: 

Best of you Anastacia című pop- 
koncertjével folytatjuk augusz-
tus 8-án. A további programok-
ról az Üllői Hírmondó következő 
számában tájékoztatunk.
 A koncerteket táncos prog-
ramokkal színesítjük. A Zenés 
Nyári Esték rendezvényei kéthe-
tenként, pénteken este 7-kor kez-
dődnek. A részvétel ingyenes, 
ülőhelyet korlátozott számban 
biztosítunk, illetve előzetesen is 
lehet foglalni a Zsálya Bisztróban.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a rendezvényre!  I.

Hetven éve történt 
– menekülés Ócsára

Üllő Vezér Nap

I. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 13. 17 óra 
Városközpont 
   
1+1 klub mindenkinek 
Június 15. 15 óra
Zenés, társas rendezvény 
Közösségi ház

A Babtista Szeretetszolgálat 
karitatív vására
Június 16. 9 óra 
Közösségi ház
   

„Életet az éveknek”  
nyugdíjasklub bálja
Június 21. 19 óra 
Közösségi ház

Szent Iván éji tűzgyújtás
Június 23. 19 óra 
Közösségi ház

Szenvedélyek
Június 27. 16 óra  
Lichtenberger Dóra szenvedé-
lyes kézműves és Békés István 
szenvedélyes baseballsapka- 
gyűjtő közös kiállítása. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zenés Nyári Esték
Június 27. 19 óra  
Dinoszaurusz Band 
rockkoncertje.
Városközpont,  
szabadtéri színpad

Ruhaipari  
természetjárók 
találkozója
Június 28. 10 óra 
Közösségi ház

Emlékünnepség 
Július 4. 17 óra 30
Megemlékezés a pozsonyi 
csata évfordulója alkalmából.  
Városközpont, honfoglalási  
emlékmű 
 
Regélő Fehér Táltos 
dobkör műsora
Július 4. 18 óra  
Városközpont,  
szabadtéri színpad

Üllői rendezvények június–július Üllő Vezér Napja
Július 5. 10 órától 
Sport tér

Zenés Nyári Esték
Július 11. 19 óra  
Jookers zenekar és Laza Bálint 
country- és blues-koncertje.
Városközpont, szabadtéri színpad

Zenés Nyári Esték
Július 25. 19 óra 
Jazz Bond zenekar  
jazzkoncertje.
Városközpont 
   
Zenés Nyári Esték
Augusztus 8. 19 óra 
Anastacia Tribute Band  
popkoncertje. 
Városközpont, szabadtéri színpad

Zenés Nyári Esték

nagyközönség körében, hiszen az 
eddig jelentkezett mintegy húsz 
zenész, illetve együttes valóságos 
zenei kavalkádot varázsol a hall-
gatóságnak ezen az estén. A ta-
lálkozót gitárpárbaj és össznépi 
jammelés zárja.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a rendezvényre Üllő-
ről, a környező településekről és 
távolabbi helyekről is.  L.

letve bármilyen személyes em-
léke van, vagy családtagjaitól, 
ismerőseitől hallott történetet 
ossza meg velünk, hogy minél 
több ismeret álljon rendelke-
zésre az esemény megszerve-
zéséhez!
 Kérünk továbbá mindenkit, 
aki szeretne részt venni az em-
lékprogram előkészítésében és 
megszervezésében, jelentkez-
zen a Közösségi Központban 
(városháza épülete Templom 
tér 3., tel.: 320-011/128) és segít-
se e különleges próbálkozást!

Laza István, szervező

Hatodik alkalommal kerül meg -
rendezésre az Üllő Vezér Nap, 
az Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében. A ren-
dezvény idén is kétnapos lesz. 
 Programok július 4-én, pén-
teken: 17 óra 30-tól megemlé-
kezés városunk névadójáról és 
a pozsonyi csata évfordulójá-
ról. 18 órától a Regélő Fehér Tál-
tos dobkör előadását nézhetik 
meg, akik ellátogatnak a város-
központba. 
 Július 5-én a Sport téren a 
víztorony alatti területen foly-
tatódnak a programok. Az ese-
mény ünnepélyes megnyitójára 
10 órakor kerül sor galambröp-

tetés és zászlós felvonulás kere-
tében. Ezt követően 10 óra 30-
tól 13 óra 30-ig lovas ügyességi 
akadályverseny, 10 óra 30-tól 12 
óráig amatőr íjászverseny fel-
nőtt és ifjúsági kategóriákban, 
10 óra 30-tól gyógyító falu illet-
ve harci bemutatók, népzene és 
néptánc várja az érdeklődőket.
 Koncertek is lesznek: 17 órá-
tól Fankadeli, 19 órától pedig a 
Historica zenekar várja az érdek-
lődőket.
 További programok: népi 
gyerekjátszó, gyerekfoglalkoz-
tató, magyar kutyafajták be-
mutatása, gyereklovagoltatás, 
kéz művesvásár, jurtatábor, vö-
röskeresztes bemutató, egész-
ségügyi mérés. nfo



16 ÜllőiSport

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat. • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert. • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlapfotó: Kiss Sándor

Impresszumi

A Tori Judo Club judokái az 
i dei év első regionális rangsor-
versenyén vettek részt Kerepe-
sen. Sajnos nem tudtunk teljes 
létszámmal megjelenni a via-
dalon, rengeteg megbetege-
dés ritkította sorainkat, de akik 
megjelentek tudásuk legjavát 
mutatták és egymást buzdítva 

Csapat kupagyőzelem Kerepesről

Több hónapos megfeszített 
munka gyümölcse érett be 
május 24-én, mikor feléledt 

a városháza és környéke. Kezdtek 
gyülekezni a lelkes sportolók, és 
segítőik. Épültek a sátrak, lekerül-
tek a sportszőnyegek a sétálóutca 

aszfaltjára, megfeszültek a köte-
lek a felállított bokszring oldalain, 
focikapuk, sakktáblák és a tenisz-
háló is a helyére került, végül pe-
dig a lovakra is felkerültek a nyer-
gek. Minden készen állt 10 órára, 
hogy Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszony és Szücs Lajos or-
szággyűlési képviselő ünnepé-
lyesen megnyissa a napot, ahol 
bemutathattuk a nagyközönség-
nek, hogy mennyire színes, válto-
zatos, izgalmas Üllő és a környék-
beli települések sportélete. 
 Ezen a fantasztikus szomba-
ton az egyéni sportok képviselői 

Egy jó ötlet, nagyon sok 
munka és nagyon sok 
lelkes résztvevő! Ezek 
kellettek az első Ül-
lői Sportválasztónap 
megvalósulásához. 

Sikeres volt a 
sportválasztónap

mellet labdajátékokkal, elméleti, 
ügyességi sportokkal ismerked-
hettek meg az érdeklődő gyer-
mekek, és szüleik. Volt lehetőség 
beszállni a táncosok mellé egy 
kellemes ritmusos rögtönzött bu-
liba, vagy akár ki is lehetett pró-
bálni egy-két önvédelmi fogást a 
felvonuló küzdősportok segítsé-
gével. Majd irány a bokszring, a 
futóverseny és a spártai erőpró-
ba, ahol az állóképességet tesz-
telhették, akik kilátogattak hoz-
zánk. Ha inkább a tömegsport 
volt a csábítóbb akkor a foci- és a 
kézilabdarészleg várta az érdek-

lődőket. Volt lehetőség tesztel-
ni az ügyességet az úgynevezett 
sportpoharak és a darts-tábla se-
gítségével vagy fejleszthettük 
az elménket a sakktáblánál. Ha 
mindez nem lett volna elég, ak-
kor a bátrak lóra is pattanhattak.  
A sportprogramok mellett min-
denkinek volt lehetősége infor-
málódni a Magyar Honvédségről, 
mint jövőbeli karrierlehetőségről. 
 Az egész napot a jókedv, fan-
tasztikus bemutatók, edzések, jó 
hangulatú pörgős zenék és a szí-
nes programok jellemezték. Ta-
lán egy kicsit megilletődötten 
közelített minden kedves kilá-
togató a sportprogramok felé a 
délelőtt folyamán, de délutánra 
ez a visszafogottság átalakult fel-
hőtlen jókedvvé és sportéhség-
gé. A szabadtéri programunk vé-
gére egy óriási felhőszakadás tett 
pontot, mely sajnos az Esti harco-
sok éjszakája nevezetű záró ren-
dezvényünket is meghiúsítot-
ta. Csalódottságunkat a baráti 
vállon veregetések kompenzál-
ták, melyek arra biztattak, hogy 
ezt a fantasztikus rendezvényt 
jövőre újra meg kell rendezni és 
a harcosok éjszakáját még ezen 
a nyáron be kell pótolni! Gyere 
el, próbáld ki és legyél részese a 
sportnak jövőre is! Köszönet a tá-
mogatásért az Üllő Városi Önkor-
mányzatnak, az InterSportnak, a 
Corsó 2000. Bt.-nek és a Pest út 
134. szám alatti zöldségesnek, to-
vábbá Tekes-Fejes Józsefnek ami-
ért adományaikkal hozzájárultak 
a sportnap sikeréhez.

Tóth Gábor és Szomora Zsolt – rendezők    

a legjobb eredményekért har-
coltak. 
 A 20 fős csapat 13 arany-, 6 
ezüst- és 1 bronzérem mellett 
toronymagasan, 140 ponttal 
elnyerte a csapat első helyért 
járó csapatkupát, ezen a verse-
nyen közép-magyarországi ré-
gió legjobb csapataként.

 Aranyérmesek: Szolnoki Jó-
zsef, Varga Panna, Úri András, 
Benczik Réka, Vizi Róbert, Házi 
Tamás, Becskeházi Kata, Nagy 
Szabolcs, Antal Kitti, Molnár 
Máté, Becskeházi Anna, Benczik 
Árpád, Takács Tamás.
 Ezüstérmesek: Szolnoki Me-
linda, Póka Patrik, Bánkúti Ben-

ce, Gerstner Ádám, Varga Gábor, 
Marosi Bence.
 Bronzérmes: Varga Viktor.
 Büszkék vagyunk a tanítvá-
nyainkra, mert kiemelkedően 
teljesítettek.
 Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Üllő önkormányzatának, 
az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola vezetőségének a folya-
matos edzéslehetőség biztosí-
tását. Papp Erzsébet és Csík Attila
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés
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MNB NÖVEKEDÉSI
HITELPROGRAM VÁLLAL-
KOZÁSOK SZÁMÁRA

2,5%-os
KAMAT*

WWW.PATRIATAKAREK.HU

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

MÁSODIK SZAKASZ

• Beruházási kölcsön
•  Forgóeszköz-finanszírozási kölcsön
•  EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsön

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG:
minimum: 3 millió Ft, maximum: 200 millió Ft
*A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A kondíciókról részletesen olvashat a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében, fiókjainkban, illetve a www.patriatakarek.hu oldalon. A hitelnyújtás 
feltétele teljes hitelkérelmi dokumentáció benyújtása és pozitív hiteldöntés.

Üllő, Pesti út 71. • Telefon: 29/521-240  
E-mail: ullo@patriatakarek.hu

Vecsés, Telepi út 50/A • Telefon: 29/350-354 
E-mail: vecses@patritakarek.hu



Akciós árak június 10-től 21-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-Hasa- és  
tokaszalonna

Ft/kg

499,-

Darált 
sertéshús

Ft/kg

849,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1450,-

Ladányi
kolbász

Ft/kg

1190,- Csirkecomb

Ft/kg

Sertés-
zsír
1 kg

Ft/kg

499-Marhacomb

Ft/kg

1890,-

Egész 
csirke

Ft/kg

599,-

Bőrös libaháj

Ft/kg

590,- Zsírszalonna

Ft/kg

399,-

Juhász-
virsli

Ft/kg

990,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- Pulyka-
szárny

Ft/kg

499,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1100,-Mell nélküli
tyúk

Ft/kg

550,-

649,-




