
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2015 április • XXV. évfolyam 4. számA tartalomból:

Üllői
Minek nevezzelek?

Nem Petőfi Sándor kérdésé-
re kutatjuk a választ, Üllő 

közművelődési színtereinek 
új nevét keresi a képviselő-

testület. A Közösségi Ház 
és a Közösségi Központ el-
nevezése hasonló, így töb-

beket megtévesztett, ezért a 
lakosság bevonásával adna 

új nevet a létesítményeknek 
a városvezetés.

Részletek a 11. oldalon

Szeretet- 
gombóc Klub

Ötödik házi-
orvosi körzet

A városi  
könyvtár hírei

Ünnepre hívnak 
az üllői tűzoltók

Orosz László 
kiállítása

Búcsúzik 
a Jégkristály

Boda Pálnét 
köszöntötték 

születésnapján
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Április 1-jén megtréfált az idő-
járás. Hózáport és viharos szelet 
küldött, hogy megmutassa, „ki 
az úr a háznál”. A lap megjele-
néséig reméljük, kellemesebb idő 
köszönt ránk. Ha mégsem, talán 
ezzel a virágzó magnóliafával 
egy kis derűt és melegséget 
csempészhetünk az otthonokba. 
És mire a fa szirmait tényleg ki-
bontja a jó idő, egy új játszótér-
rel is gazdagabb lehet a város. 

Áprilisi tréfaÙ
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Április 18-án (szombaton) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében növénytelepítési akcióra hívja Önöket.

A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat virágpalántával  
(lehetőleg  árvácska, petúnia vagy mézvirág).

A közparkba szánt növényeket április 18-án, szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet átadni  
az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen.

A felajánlott virágpalántákért tombolajegyeket adunk,  
melyek a május 1-jén megrendezésre kerülő majálison kerülnek kisorsolásra.

Szépítsük együtt Üllőt!

www.ullo.hu

Várjuk Önöket,  
számítunk mindenki segítségére. 

Meghívó 
hangversenyre
Szeretettel meghívjuk  
a Harmónia Zeneiskola tanári 
koncertjére, melyet április 16-án 
17 órától rendezünk a Közösségi 
Központban  
(Városháza, Templom tér 3.).

Minden érdeklődőt  
nagy szeretettel várunk!
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Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondoskodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
biztonságáról!
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

Szeretetgombóc Klub 
néven indított napkö-
zis foglalkozást a Ci-
vil Érték Egyesület.

Egy klub, amely 
a szeretetre épül

Április 1-jén délután ünne-
pélyes keretek között in-
dította útjára új program-

ját az üllői Civil Érték Egyesület. 
A Szeretetgombóc Klub az üllői 
és környékbeli fogyatékosság-
gal élő fiatalok, idősek és család-
tagjaik számára nyújt segítséget 
délutáni foglalkozásaival.
 A klub ötletgazdája Misák Ró-
zsika, nyugalmazott óvodapeda-
gógus volt – derült ki a Civil Ér-
ték Egyesület tájékoztatójából. A 
szolgáltatás létrejöttét az egész-
ségügyi, szociális és ifjúsági bi-
zottság és a képviselő-testület 
egyaránt támogatta. A városve-

zetés közel hárommillió forinttal 
járult hozzá a klub alapításához. 
Az összegből a segítők bérét fi-
nanszírozza az egyesület – me-
sélte Skultéti Ildikó elnök. 
 A délutáni foglalkozások ke-
retében a klub tagjai fejlesztő és 
közösségi programokon vehet-
nek részt. 

 Az elsődleges szempont, hogy 
olyan közösségi teret biztosít-
son az egyesület a fogyatékkal 
élők számára, ahol fejlődhetnek, 
megtapasztalhatnak új dolgokat 
és ezzel egyidőben kikapcsolód-
hatnak és szórakozhatnak is. Kéz-
műves foglalkozásokon vehetnek 
részt, megismerkedhetnek a szá-

mítógéppel és az internettel, te-
levíziót nézhetnek, sétálhatnak a 
szabadban, kísérőikkel ellátogat-
hatnak a városi programokra ez-
által pedig részesei lehetnek a he-
lyi közösségnek. 
 A foglalkozásokon két segítő 
gondoskodik a klub tagjairól. Fe-
hér Györgyné nyugalmazott pe-
dagógus több évtizeden keresz-
tül tanított az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában, pályája so-
rán az intézmény speciális tago-
zatán is oktatta, nevelte a diáko-
kat. Haumann-né Patron Katalin 
egészségügyi pályán dolgozott, 
felsőfokú végzettséggel rendel-
kezik, fizikai és szellemi problé-
mák esetén egyaránt fordulhat-
nak hozzá a klub tagjai. 
 A foglalkozásokra minden 
nap 12 és 16 óra között várják a 
vendégeket a segítők. 
 Skultéti Ildikó elmondta, az 
egyesület célja egy hosszú tá-
von sikeres és fenntartható szol-
gáltatás kialakítása, amely során 
új baráti, emberi kapcsolatok jö-
hetnek létre olyan értékek men-
tén, mint a megbecsülés és a to-
lerancia.  

Varga Norbert

Épül a negyedik játszótér
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A lakossági igényeknek eleget 
téve az elmúlt ciklusokban ját-
szóterek építésével igyekezett 
a kisgyermekes családok ked-
vében járni a városvezetés. Üllő 
első játszótere a Pávay Vajna utca 
melletti szánkózódomb szom-
szédságában épült, majd a Sport 
téren és a Kisfaludy tér melletti 
területen alakítottak ki újabb lé-

tesítményeket a gyermekek ré-
szére.
 Évek óta kereste a képvise-
lő-testület az újabb játszótér ki-
alakítására alkalmas helyszínt 
Üllő Ócsa felőli részén, de önkor-
mányzati tulajdonú terület híján 
nem volt lehetőség a megvaló-
sításra. Fehér Imre alpolgármes-
tertől tudjuk, most is csak annak 

köszönhetően sikerült elkezde-
ni a munkát, hogy a tervek sze-
rint hamarosan a központba köl-
tözhet a piac a Hunyadi utcából, 
így a Hajcsár utcai kereszteződé-
sében felszabadul némi zöldte-
rület, amely alkalmas egy kisebb 
játszótér kialakítására.
 – A képviselő-testület több 
mint ötmillió forintot különített 

el az idei költségvetésben a ját-
szótér megépítésére. A játékokat 
kedvezményes áron szereztük be 
a gyártótól, így összességében el-
mondhatjuk, hogy kedvező áron 
sikerül teljesíteni ezt a lakossági 
igényt – mondta el Fehér Imre.
 A játszótér húsvét után né-
hány nappal készülhet el, majd a 
kivitelezést követő minőségi el-
lenőrzés után, várhatóan a hó-
nap végén vehetik birtokba a 
gyermekek. N.



4 ÜllőiKörkérdés

Zárva tartanak vasárnaponként a nagyobb üllői 
bevásárlóhelyek is. Néhány helyi kisbolt kinyit ezen a 
napon is, hogy megpróbálja valamiképpen betölte-
ni a hirtelen támadt űrnek legalább egy kis részét. De 
vajon milyen sikerrel? És kezd-e beletörődni a vásár-
lóközönség, hogy megfosztották a vasárnapi bevá-
sárlás lehetőségétől? Ennek próbáltunk utánajárni.

Vasárnap zárva  

T atai Lajos azt válaszolta, 
hogy ő nem bosszankodik, 
ugyanis az édesanyja inté-

zi a bevásárlásokat. A mamának 
pedig, mivel már nyugdíjas, nem 
jelent gondot, ha hétköznap 
kell beszereznie mindazt, ami-
re szükségük van. Tatai úr még-
is úgy vélekedik, nem volt jó öt-
let bezárni az üzleteket, hiszen 
azok a fiatal nők, akik hétköznap 
késő délutánig dolgoznak, majd 
rohannak a gyerekekért óvo-
dába, iskolába, otthon vacsorát 
főznek, mosnak vasalnak – ők a 
családdal csak vasárnap tudná-
nak kényelmesen bevásárolni. A 
szombat erre már nem jó, hiszen 
mindenütt nagy a zsúfoltság 

– vélte Tatai Lajos.
 Ollé István hasonló vélemé-
nyen volt, szerinte sem szeren-
csés vasárnap zárva tartani a be-
vá sárlóhelyeket. A nyugdíjasok 

megoldják, de neki is van olyan 
családtagja – osztotta meg ve-
lünk –, aki szombatonként is dol-
gozik. Az ő életét például meg-
nehezíti ez a rendelet – mondta, 
hangjában érezhető nehezte-
léssel.
 Farkas Dezsőné roppant frap-
pánsan összefoglalta a vélemé-
nyét, ami így hangzott: „Ez is ti-
pikusan olyan helyzet, amikor 
hozzászoktatják az embereket 
egy kicsit jobbhoz, aztán fogják 
magukat, és visszaveszik”.
 Farkasné is neheztel a bolt-
bezárások miatt – derült ki. Ő a 
maga részéről igyekszik min-
dent beszerezni, hogy vasárnap 
ne érje meglepetés, de ha még-
is előfordul, hogy hiányzik vala-
mi, a férje nem ismer lehetetlent: 
utánaered és beszerzi a hiányzó 
holmit. Csak már neki is kissé ne-
hezére esik a felesleges mászká-
lás – tette hozzá Farkasné –, hi-
szen ő sem fiatal.
 Kövecses Krisztina szerint 
időbeosztás kérdése, hogy hi-
ányzik-e valakinek is a vasárna-
pi vásárlás lehetősége. Ő például, 
mivel autója nincsen, a biciklijé-
vel szépen apránként hazafuva-
roz mindent, amire szükség van 
otthon, így vasárnap nem kell 

Tatai Lajos

Ollé István

Farkas Dezsőné

Kövecses Krisztina

Ráczné Tóth Ibolya Nagy Józsefné

boltba járnia. Igen ám – vetettük 
fel –, de aki nem helyben dolgo-
zik, a vonat- vagy a buszmenet-
rendjéhez is kötve van, nemigen 
tud beszerző körutakat bonyolí-
tani napközben. Beszélgetőpart-
nerünk belátta ennek igazságát, 
de úgy vélekedett, hogy szom-
batonként, főleg az esti órákban 
már szinte mindenkinek van le-
hetősége beszerezni, amire a 
családnak szüksége van.
 Ráczné Tóth Ibolya ezzel 
szemben azt állította, hogy őt bi-
zony a zárva tartás nagyon rosz-
szul érinti. Ennek előtte együtt 
járt a család vasárnaponként 
bevásárolni, hiszen mindegyi-
kük csak ekkor ér rá: a nagylány 
is, aki a fodrászkellékeket szerez-
te be ilyenkor, hiszen egyébként 
szinte folyton dolgozik, s a férje 
is ekkor ért rá segíteni nekik. A 
kis üzletek hiába vannak nyitva – 
mondta – a választék sem akkora, 
mint a nagy üzletekben, az áraik 
pedig jóval magasabbak. Eddig 
öröm volt a bevásárlás, a család 
közös programja – tette hozzá –, 
most pedig a szombati zsúfolt-
ság miatt már csak bosszúság-
gal jár és nemszeretem feladattá 
vált.
 Nagy Józsefné megoldja 
hét köz naponként a beszerzé-
seit – tudtuk meg –, mégis hi-
ányzik neki a kedvenc üzlete 
vasárnaponként. Úgy tapasz-
talta, hogy ott szombaton na-
gyobb lett a zsúfoltság, de csak 
a délelőtti órákban. Késő dél-
utánonként, estefelé pedig alig 
van vevő – mesélte, hozzátéve: 
ezt nagyon is megérti. Hiszen 
kinek lenne kedve telepakolt 
cekkerekkel hazaballagni söté-
tedés után, amikor bármi meg-
történhet? Kertész Zsuzsa
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Tisztes helytállás a focikupán 
Március 28-án a Vasas Fáy utcai 
sportközpontjában zajlott a Ma-
gyar Önkormányzatok Foci Kupá-
ja. Az eseményen a keleti ország-
rész több megyei jogú város és a 
nagyobb települések válogatott-
ja, illetve a főváros több pesti kerü-
lete mellett Üllő önkormányzata is 
képviseltette magát a labdarúgó-
tornán. Összesen 36 település, il-
letve kerület amatőr labdarúgói 
szálltak harcba a kupáért. 
 Az eseményt Pogácsás Tibor 
önkormányzati államtitkár, a tor-

na fővédnöke nyitotta meg, majd 
maga is mezt húzott és a mono-
ri csapat tagjaként részt is vett a 
mérkőzéseken. 
 Az üllői csapat ugyan nem 
szerzett érmet, de tisztesen helyt 
állt az összeszokott ellenfelekkel 
szemben is. 
 A csapat tagjai a képen: Ladá-
nyi Ágnes, Tóth Gábor, Dienes And-
rás, Kovács András. Állnak: Oltványi 
János, dr. Lőre Attila, Király Zoltán, 
Kissné Szabó Katalin, Istvánfi Zol-
tán, dr. Barna Tibor, Illés Viktor.
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Az új háziorvosi körzettel kapcsolatban megjelent hírek és in-
formációk a visszajelzések alapján nem mindenki számára vol-
tak egyértelműek. Ezért szeretném ezeket pontosítani. 

Hirdetés

Ötödik háziorvosi körzet

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: 2015. május 13-án   9.00–17.00

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2800 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Üllőn, hitelesített hídmérlegen ellenő
rizheti a megvásárolt tűzifa tömegét.

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

G

Nekünk, régi háziorvosoknak két-
ezer fő fölötti betegszámaink van-
nak, ezért zsúfoltak a rendelések. 

Az új háziorvosnak akkor lesz betege, ha 
tőlünk átjelentkeznek hozzá. Aki területi-
leg az új felosztás szerint már hozzá tar-
tozik, nem kerül át automatikusan az új 
kollégához. Akit régóta kezel a jelenle-
gi háziorvosa és elégedett vele, természe-
tesen maradhat az eddigi kezelőorvosá-
nál. Az átjelentkezés egy lehetőség, amit 
az új háziorvosnál kell kezdeményezni. 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

I. sz. Dr. Kókay József 
Akácfa, Állomás, Árvácska, Batthyány, Ber-
csényi, Bimbó, Diófa, Ecseri páratlan, Gyöm-
rői út a vasúti átjárótól Gyömrő felé eső te-
rület, Gyöngyvirág tér, Hársfa, Juhállási 
tanya, Kenderes, Klapka, Liliom, Liszt Ferenc, 
Maglódi út, Május l., Medikus, Móra Ferenc,  
Nefelejcs, Nyárfa, Rákóczi, Rét köz, Sport 

tér, Sóderes köz, Széchenyi, Tölgyfa, Viola, 
Zsarókahegy, Zsaróka. 

II. sz. Dr. Halasi Katalin
Ady Endre, Arany János, Árpád fejedelem, 
Bem apó, Csillag, Damjanich, Dózsa György, 
Ecseri út páros, Gyömrői út a vasúti átjáróig, 
Hosszúberek tanyák, Hosszúberek útja, Jó-
zsef Attila, Kistemető, Kossuth, Malom, MÁV 
őrház, Monori dűlőút, Nagy Sándor, Pávai 
Vajna, Pesti út 2–98-ig páros, Szegfű, Szövet-
kezet, Táncsics Mihály, Templom tér, Török 
Ignác, Vasúti őrházak, Virág, Wesselényi, Zug.

III.  sz. Dr. Molnár Amália Izabella
Árpád, Berkes András, Berkes köz, Cé-
dulaház, Dobó István, Dóra major, Fá-
cános, Fürdő, Gárdonyi, Gyár, Hegedűs 
tanya, Huberttanya, Ilona köz, István, Kis-
faludy utca, Kisfaludy tér, Kölcsey Ferenc, 
Kertekalja, K-SPED Körút, Lakcímnélküliek, 
Löbpuszta-pusztalöb, Major köz, Ócsai út, 

Pesti út  l–65-ig páratlan oldal, Söprűstanya, 
Stöckltanya, Szekeres tanya, Szőlőskert utca, 
Szőlőskert köz, Tamás Áron, Vasadi, Zöldme-
ző út.

IV. sz. Dr. Tóth Jolán
Erdősor utca, Erdősor köz, Erdőszél utca, Er-
dőszél tanya, Faiskola, Gazdák erdeje utca, 
tanya, Hajcsár, Halomhatár utca, Hunyadi, 
Jókai, Kinizsi, László, Mátyás Király, Mikszáth, 
Móricz Zsigmond, Öregszőlő utca, Öregsző-
lő köz, Pásztorház, Pipacs, Vadvirág, Vasvá-
ri, Vásártér.

V. sz. Dr. Bende János
Sportliget lakópark utcái:Bozsik József krt., 
Budai László, Csík Ferenc, Dóra Sándor, kör-
út, Földes Dezső köz, Halassy Olivér, Hajós 
Alfréd, Kozma István, Kutasi György, Kocsis 
Sándor, Lóránt Gyula, Mészáros Ervin köz, 
Papp László, Pelle István, Puskás Ferenc, Za-
kariás József, Lőrincz Márton köz, Pesti út 
100-tól páros és páratlan oldal (központ-
tól Vecsés felé), Baross Gábor, Deák Ferenc, 
Hatháza, Homok, Lejtő, Malik köz, Mező, Pe-
tőfi, Tompa, Vörösmarty, Zöldfa, Zsák.

Dr. Tóth Jolán

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

 

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu

Bővebb információ: +36 70 370 7961

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
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Üllői Fiók
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Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 
Telefon: (+36) 70 370 7934
E-mail: vecses@patriatakarek.hu

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
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Üllő is csatlakozik 
a Te szedd!-akicóhoz 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség (OHÜ) május 15–17 között idén is 
megszervezi országos szemétgyűjtési akció-
ját, amelyhez Üllő is csatlakozni kíván.
 Az akció Üllő belterületein az utcák, ár-
kok, közterek, parkok megtisztítására, a kül-
területen pedig a főutak melletti árkok és pi-
henők megtisztítására irányul.

 Az OHÜ gondoskodik a szemétgyűjtő 
zsákok, kesztyűk, kötözőanyagok beszerzé-
séről és a helyszíni kiosztásáról, továbbá az 
összegyűjtött hulladék elszállíttatásáról.
 Az akcióra várunk minden civil és ifjúsági 
szervezetet, cégeket, oktatási intézménye-
ket és családokat, akik felelősséget éreznek 
környezetünkért és a természetért!
 Kérjük, hogy a részvételi szándékot – il-
letve intézmények, vagy több résztvevő egy-
szerre történő jelentkezése esetén – a várható 
létszámot április 30-ig a polgármesteri hiva-
tal 320-011 telefonszám 115-ös mellékén Olt-
ványi Jánosnál, vagy az oltvanyi.janos@ullo.
hu címen legyenek szívesek jelezni! Bővebb 
információ: http://szelektalok.hu/teszedd/. 

Üllő Város Önkormányzata

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal 
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tartanak a 
lakosság részére. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a tanácsadások idén a 
városházán lesznek megtartva. 
A szolgáltatás igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges a követke-
ző telefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szikora Gábor: április 27., május 
18., 15 órától 17 óráig. 
 Dr. Szkalka Tamás: május 4., 9 órá-
tól 11 óráig. 

Üllő Város Önkormányzata 

Ügyvédi tanácsadás

Ez az a vásár, amit már várnak!
Új, eredeti, márkás (adidas, Nike, Puma, 
Mango…) termékeket vásárolhat nagyon ol-
csón, valamint használt ruhákat és cipőket 
fillérekért.

 Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat 
segítségével, rászoruló családokat támogat. 
 Várjuk önt április 15-én, 9-13 óra között, a 
közösségi házban.

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete márci-
us 26-án tartotta soron következő rendes ülését. Írásunk-
ban a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok 
hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

A képviselő-testület elfogadta a Mo-
nor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

készített beszámolóját. 
 A testület a Colore 2000 Bt.-vel kötött köz-
művelődési megállapodást, amely értelmé-
ben április 1-jétől 2018. december 31-ig felel 
a vállalkozás a közösségi ház vezetéséért. 
 Döntés született a Pesti út 96. szám alat-
ti önkormányzati ingatlan felújításáról és a 
Honismereti Gyűjtemény elhelyezése érde-
kében történő átalakításról.     
 A testület döntésének megfelelően fel-
újítják a 400-as főúton Monor felé eső ré-
szén levő körforgalom belső zöldfelületi 
részét. 

 A Pávay Vajna utca Dózsa György úttól a 
Pesti útig terjedő szakasza is megújul, továbbá 
kiválasztotta a testület az idei évi út- és árok-
karbantartási feladatokat elvégző vállalkozót. 
 A testületi ülésen döntés született a 
Gyöngyvirág téri óvoda fűtésrendszerének 
felújításáról és az Üllő közigazgatási területé-
hez tartozó termőföldek őrzésére létesíten-
dő mezei őrszolgálat megalakításának kezde-
ményezéséről.
  Meghatározták a kép viselő-tes tület má-
sodik negyedéves munkatervét, a testületi ülé-
sek időpontja: április 30., május 28., június 25. 
 A testület meghatározta az idei év igazga-
tási szünetének időpontjait is, a hivatal június 
27-től 31-ig zárva tart. Almási Adrienn, ügyintéző

Tavaszi nagy-
takarítás
Az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársa-
ság április 25-én szombaton, 8 órától a Föld 
Napja alkalmából takarítási, szemétszedési 
akciót szervez a Fácános és környéke erdő-
területein, Üllő közigazgatási határán belül.
 Az akció alkalmával az erdőinkért és a 
természetért felelősséget érző barátainkat 
és üllői lakosokat várjuk a közös munkára, 
amelyben megtisztítjuk az erdőt és az erdei 
utak mentét a felelőtlen polgárok által ott-
hagyott háztartási-, lom- és építési törme-
léktől és hulladéktól.
 Találkozó és eligazítás 8 órakor az Üllő-Va-
sad Természetvédő Vadásztársaság vadász-
házánál (Monor felé menet, Péter bácsi kocs-
mája után jobbra az első út a széles út, amely 
a vadászházhoz vezet).
 Kérünk minden kedves résztvevőt, hogy 
az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre 
alkalmas öltözékről, továbbá munkavédelmi 
kesztyűről legyen szíves gondoskodni!
 A vadásztársaság gondoskodik a háztar-
tási, illetve az építési-bontási hulladékok ár-
talmatlanítási helyre szállításáról.
 Kora délután a jól végzett munka jutal-
maként a szervezők minden résztvevőt sze-
retettel várnak egy bográcsgulyásra!
 Kérjük, hogy a részvételi szándékot, illet-
ve több résztvevő egyszerre történő jelent-
kezése esetén a várható létszámot április 
22-ig a polgármesteri hivatal 320-011 tele-
fonszám 115-ös mellékén Oltványi Jánosnál 
jelezzék. Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság
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Üllő képviselő-testülete az előző évek sike-
rei alapján 2015-ben is pályázatot ír ki lakos-
sági járdaépítésre az Üllő területén lévő ut-
cákra vonatkozóan. 
 Lakossági járdaépítési pályázatra azok az 
ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik 
az önkormányzat által biztosított anyagból 
vállalják a munkák kivitelezését és beadvá-

Idén is pályázhat 
a lakosság járdaépítésre

Végéhez közeledik az 
ivóvízminőség-javító 
program

nyukban megjelölik 
a kivitelezésért fele-
lős személyt.
 A pályázaton in-
dulhat minden olyan 
ingatlantulajdonos, 
aki előtt a járda jár-
hatatlan vagy hiá-
nyos, illetve baleset-
veszélyes. 
 Az önkormányzat 
vállalja a régi beton-
járdából származó 
törmelék elszállítá-
sát, de földet és más-
honnan származó 
egyéb hulladék el-
szállítását nem. 
 Azon ingatlantu-
lajdonosok részére, 
akik a betonjárdá-

nál magasabb műszaki színvonalú viakolor 
burkolatú járdát kívánnak építeni, az önkor-
mányzat csak a pályázatban meghatározott 
betonjárda költségét (négyzetméterenként 
1500 forint) fedezi, az önkormányzat nevére 
szóló számla alapján. 
 Előnyt élveznek a legalább 100 méter hosz-
szú szakaszok tulajdonosai, továbbá a sarok-
tól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.
 A település központjában lévő utcák ese-
tében nincs lehetőség pályázat benyújtá-
sára: Ócsai út a Faiskola utcától a Pesti útig, 
Pesti út az Ócsai úttól a Malom utcáig, Ma-
lom utca (benne a Sportcsarnokhoz veze-
tő Árpád Fejedelem utcával), Gyömrői út a 
Malom utcától a József Attila utcáig, József 
A. utca, az Állomás utca a Batthyány utcá-
ig, Batthyány utca, Széchenyi utca, Pesti út a 
Széchenyi utcától az Ócsai útig, Deák Ferenc 
utca. Üllő Város Önkormányzata

A pályázatok benyújtásának határideje: 
április 30.  
 A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton a polgármesteri hivatal címére: 
2225 Üllő, Templom tér 3. A levelet Né-
meth Katalin műszaki ügyintéző részére 
küldjék. A pályázat személyesen is leadha-
tó a polgármesteri hivatal portáján a fenti 
címzéssel ellátott lezárt borítékban.

Pályázat leadása

Ù

2013-ban 348 770 700 foirnt vissza nem té-
rítendő európai uniós támogatást nyert 
Üllő önkormányzata az ivóvíz minőségének 
hosszútávú javítására.
 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0051 számon a 
projekt megvalósítása még 2014 júniusában 
indult, napokon belül elindul a háromhó na-
pos próbaüzem. A projekt teljes lezárására 
idén ősszel kerül sor.
 A projekt megvalósítása során egy olyan 
tisztítási technológia kialakítása történik 
meg, mely a város részére biztosítja, hogy az 
így kezelt ivóvíz az elosztó hálózatban is ké-
pes legyen megtartani az előírásoknak meg-
felelő minőséget. A projekt megvalósítása 
során az ivóvízhálózaton olyan műszaki be-
avatkozások történtek, melyek lehetővé te-
szik annak hatékony energia, víztakarékos 
és üzemszerű tisztítását. A telep és a hálózati 
beavatkozás együttesen garantálja a hosszú 
távú biztonságos, egészséges ivóvíz eljutta-
tását a fogyasztókhoz. A rendszer beüzeme-
lésével a város lakói garantáltan olyan tisztí-
tott vizet fogyaszthatnak és használhatnak 
fel a mindennapokban, mely megfelel az 
EU-s elvárásoknak és az új egészségügyi elő-
írásoknak egyaránt.

Szabó Zsolt, projektvezető, Üllői Városfejlesztő Kft.

C-E kategóriás 
jogosítvánnyal  
GKI-kártyával,  

belföldi fuvarozáshoz,  
nyerges, hűtős 

kamionra.  
Nyugdíjasok is 

jelentkezhetnek.

Gépkocsivezetőt 
keresünk 

Zimankó Bt. Vecsés 
Tel.: 06-30/933-1165

Csomagolókat, 
gépkezelőket

keresünk
3 műszakos munkarendbe 

Gyálra, műanyagipari céghez.
Ingyenes céges busszal 

a bejárás  Üllőről, Monorról 
megoldott.

Felvételi interjú: 
2015.  április 23. csütörtök,  

10.00 óra, Üllő Közösségi Ház, 
Gyömrői u. 24.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!
Lakás: 1 + 2 félszoba 57 m2 + terasz 8 m2 + saját kert 75 m2 

+ tároló 3 m2 + autóbeálló

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2015. 3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés
•  Versenyképes ár
•  A 4 lakásos társasházból 

2 lakás már elkelt

Hirdetés



8 ÜllőiOktatás

Tavaszi programok 
a Harmónia Zeneiskolában
Márciusban több zenei programon, 
versenyen képviselték növendé-
keink intézményünket, a Harmó-
nia Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kolát. 
 Maglódon március 14-én regi-
onális zongoraversenyen muzsikál-
tak zongoristáink és gyönyörű eredmé-
nyeket értek el. 
 Ezüst minősítést kaptak: György Zsanett I. 
korcsoport, Lovas Rebeka II. korcsoport, Piricz 
Barna II. korcsoport.
 Kamarazene hatkezes: Piricz Barna, 
Fazekas-Szűcs Ágnes, Pintér Zseraldin.          
 Bronz minősítést kaptak: Fazekas-Szűcs 
Ágnes II. korcsoport, Pintér Zseraldin II. kor-
csoport.
 Felkészítő tanáraik: Godó Jávorszky Mari-
anna, Plutzer Gábor, Ráti Bernadett.
 Házi kamarazenei fesztiválunkat immár 
hetedik alkalommal rendeztük meg. Ezen a 
versenyen a következő díjazások születtek: 
kiemelt nívódíj, duó kategória: Fazekas-Szűcs 

Barnabás, Fazekas-Szűcs Ágnes, Ko-
vács Kornél Aurél, Kovács Domon-

kos Vilmos.
 Kiemelt nívódíj trió kategó-
ria: Muszka Orsolya, Muszka Dávid, 

Pék Annamária Virág.
 Közönségdíjat kapott Gergely Dóra, 

Gergely, Dániel, Gergely Dávid, Gergely 
Benjámin, Gergely Márk.
 A zsűri különdíját vehette át Báthori Béla, 
Kökény Levente, Munkácsi Martina.
 Vándorkupát vehetett át Pék Annamária 
Virág és Kovács Domonkos Vilmos.  
 Március 28-án Gyálon rendezték meg a 
XI. Kamarazenei Találkozót. Ezen a rendezvé-
nyen muzsikáltak: Csanádi Benedek, Fazekas-
Szűcs Barnabás, Fazekas-Szűcs Ágnes, Ger-
gely Dávid, Kovács Kornél Aurél, Kovács 
Domonkos Vilmos, Muszka Dávid, Musz-
ka Orsolya, Pék Annamária Virág, Pintér 
Zseraldin, Piricz Barna.   
 Szívből gratulálunk minden fellépő nö-
vendéknek és a díjazottaknak!

Várja a jelentkezőket 
a zeneiskola

Intézményünkbe jelentkezési lap kitöltésé-
vel kérhetik felvételüket a diákok, melyhez 
az iskolai beíratás alkalmával az általános 
iskolában, valamint iskolánk titkárságán, a 
Pesti út 53-ban juthatnak hozzá.  
 A jelentkezési lapot kitöltött gyermeke-
ket felvételi meghallgatásra várjuk, amely 
május 11–12-én 15 órától 18 óráig tart. Pót-
felvételi meghallgatás május 21-én 15 órától 
18 óráig.
 A felvételt nyert növendékeket levélben 
értesítjük. A beiratkozásról részletesen a ké-
sőbbiekben adunk tájékoztatást. Szeretettel 
várjuk a Harmónia Zeneiskolába! nfo

Fergeteges „Bolond Lakodalom” 
a Közösségi Házban
A Bóbita Tagóvoda 5. jótékony-
sági báljára február 28-án ke-
rült sor a közösségi házban.

A szervezés hetei mindig a januári-feb-
ruári hónapokra esnek, mely idősza-
kok a kisgyermekes szülők életében 

betegségektől terheltek. Ezért minden év-
ben nagyon nehéz dolgunk van, mert az 
óvoda kiürül, a szülők nem jönnek a gyere-
kekért az oviba, szinte nincs kinek szervez-
ni, nincs kinek népszerűsíteni az eseményt. 
Idén a szervezést hátráltatta, hogy nem csak 
a gyerekek betegedtek le, hanem a szerve-
zők is, úgyhogy gyakorta előfordult, hogy az 
aktuális szervezési feladatokat, ötleteket be-
tegen, sós, vagy éppen kamillás gőz alól be-
széltük meg egymással.
 Idei bálunk témája a lakodalom volt: bo-
lond lagziba invitáltuk vendégeinket. Es-
tünk ceremóniamestere, a vőfély vezetésé-
vel a farsangi vőlegény kikérte választott 
pártját az édesanyjától. A semleges egy-
ház főnöke semmi akadályát nem látta an-
nak, hogy farsangi párunk boldognak, vagy 
inkább bolondnak ígérkező frigyét megpe-
csételje.

 A farsangi házaspár és a násznép a va-
csora elfogyasztása után elrettentő példa-
ként jelenetet tekinthetett meg két házas-
ságból, tanulság gyanánt! Óvodánk alkalmi 
színjátszó csoportja, a Csutka Színház Mó-
ricz Zsigmond Dinnyék című fergeteges pa-
rasztkomédiáját adta elő. Lelkes, jó orgánu-
mú szereplők idézték a Móricz-darabot: két 
ízes beszédű csősz vitatkozik a határban ar-
ról, hogy vajon a csúnya vagy a szép feleség 
a hasznosabb, illetve melyikük hűségesebb 
az urához, aztán belibbennek a menyecskék, 
s kiderül, egyik sem ártatlan virágszál. A szép 
asszony is, meg a csúnya is bűnbe esett már 
egyszer, de a szép asszonynak fizettek érte, a 
csúnya meg fizetett érte.
 Természetesen nem maradhatott el a 
menyasszonytánc sem, ami talán a legismer-
tebb lakodalmas szokás. Elsőként nászna-
gyunk forgatta meg az arát, majd az „eladó 
a menyasszony!” kiáltás megnyitotta az ál-
talános részvételt és a násznép csak úgy to-
longott, hogy megpörgethessék az „alkalmi” 
asszonyt. A menyasszonytánc végén a me-
nyecske az összetáncolt rostapénzzel együtt 
lelépett a semleges egyház fejével (Móricz 
nyomán), így az ifjú férj végül feleség nélkül 
maradt!

 A menyasszony nem éppen „angolos tá-
vozása” okozta sokk után a tombolaszelvé-
nyek pillanatok alatt elfogytak, a tombolatár-
gyak gazdára találtak. Itt kell megköszönnöm 
adományozóinknak az önzetlenséget, hogy 
akár tombolatárgyak felajánlásával, akár tá-
mogató jegyek vásárlásával hozzájárultak 
óvodánk aktuális céljának megvalósításához. 
Tavaly az óvoda udvarán egy szaletli kiala-
kításához kértük a támogatást, amely 2014 
nyarán megépült. Természetesen mindig 
van támogatásra érdemes hasznos cél. Idén 
a bevételből a szaletli kap bútorzatot: fa asz-
talok és padok vásárlását tervezzük.
 Az estet az elmaradhatatlan menyasszo-
nyi torta felvágása és elfogyasztása koronáz-
ta meg.
 Köszönöm azoknak, akik idén is úgy gon-
dolták, hogy a jó szándékú támogatás és az 
önfeledt szórakozás jól megfér egymás mel-
lett, és jelenlétükkel megtisztelték bálunkat. 
Derűs emlékezést kívánok nekik. E helyen 
felhívom a figyelmét minden – eddig is – lel-
kes támogatónknak és reménybeli vendé-
günknek, már most jegyezzék elő a jövő évi 
naptárba, hogy 2016. február 6-án Bóbita Jó-
tékonysági Bál. Mulassunk együtt egy jót jö-
vőre is! Pap Krisztina, szülői szervezet elnöke
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Az emlékek gyűjtésének  
első szakasza véget ért

Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
Kiállítótermünk felvet-
te Merczel Erzsébet nevét.

Március 27-én ünnepeltük az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub megala-
kulásának 10. évfordulóját. Ebből 

az alkalomból a klub 32 fős alkotó közössé-

 Április 28-án 10 óra 30-tól a családi 
gyökerek biztonságáról, a hozott minták 
megéléséről és tovább viteléről lesz szó. 
Fiatalon az ember alig várja, hogy kirepül-
jön, hogy új utakat találjon, hogy másként 
éljen, mint ősei. Aztán rájön, hogy akkor 
lehet igazán teljes, ha megkeresi újra azo-
kat a gyökereket, amiből táplálkozni tud.
 Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt egy tea melletti meghitt be-
szélgetésre, amelyet Bege Nóra, fotográ-
fus-művészetterapeuta vezet.

 Május 8-án 16 órakor nyílik Csathó Ta-
más festőművész üllői tárlata a Merczel 
Erzsébet Kiállítóteremben. „Életem során 
mindig elbűvölt az a sok szépség, ami-
vel a Teremtő olyan gazdagon megaján-
dékozott bennünket. Ahogyan a mottóul 
használt Rodin gondolat is állítja, a szép-
ség valóban mindenütt ott van. Néha 
harsog, néha pedig szerényen bújik meg, 
selymes puha fényekben, vagy az árnyé-
kok izgalmas rajzolatában. Az én felada-
tom nyitott szemmel járni, és megmu-
tatni a szépséget úgy, ahogyan engem 
megérint.”

A gyerekek számára szeretnénk ajánlani új 
könyveinkből. Nagy népszerűségnek ör-
vend kiskamasz olvasóink körében az Egy 
ropi naplója, amelynek 8. része már kölcsö-
nözhető, sőt még egy teljes sorozatot is vá-
sároltunk a könyvekből, hogy lecsökkent-
sük a várakozási időt egy-egy példányra. A 
mesék kedvelőinek jó hír, hogy újabb Walt 
Disney-könyvekkel bővült kínálatunk és 
Marék Veronika újabb KippKopp történetei 
is szép új köntösben várják a mesesarok-
ban a kis olvasóikat. 
 Van egy újabb Bogyó és Babóca köny-
vünk is, amelyben a két jóbarát kertész-
kedik. Kedves anyukák, apukák, nagyik és 
nagypapák, hozzák el gyermekeiket, és 
válogassanak kedvükre! A könyvtári be-
iratkozásnak nincs korhatára!

Irodalmi Teázó

Invitáló

Könyvajánló

Ù

Ù

Ù

Nem is olyan rég arra kértük önöket, hogy 
helytörténeti, üllői emlékekkel támogas-
sák az újonnan összeállításra kerülő hely-
történeti gyűjteményt. Ezúton szeretnénk 
mindenkinek megköszönni, aki megvált 

otthon féltve őrzött kincseitől és felaján-
lotta azt a közösségnek. A tárgyi emlékek 
gyűjtésének első szakasza most lezárult, 
és elkezdődik a feldolgozó munka, hiszen 
minden egyes behozott tárgyat, iratot, ké-

pet dokumentálnunk kell, csak ez után ke-
rülhetnek kiállításra. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy ezen túl már egyáltalán 
nem gyűjtjük az üllői vonatkozású emlék-
tárgyakat, csupán felfüggesztjük a gyűjtést 
az állandó kiállítás megnyitójáig, amely au-
gusztusban lesz. Köszönjük még egyszer a 
felajánlásokat. Igyekszünk ebből a gazdag 
anyagból, olyan kiállítást létrehozni, ame-
lyet minden helyi lakos a magáénak érez-
het majd. V.H.

ge a tőlük már megszokott színvonalas és 
igen sokszínű kiállítás keretében mutatta be 
a nagyközönségnek a szebbnél szebb dara-
bokból álló legfrissebb alkotásait. 
 Nagyné Kékedy Ibolya, a klub vezetője kö-
szöntőjében felidézte az elmúlt 10 esztendő 
fontosabb állomásait, sok helyi és környék-
beli kiállításukat, gyermekfoglalkoztató-
kat, városi rendezvényeken való részvételü-
ket. Elmondta, mennyire fontosak számukra 
a helyi értékek, hagyományok felkutatása, 
megőrzése, az alkotó tevékenység támoga-
tása. Köszönetét fejezte ki támogatásáért 
mindazoknak, akik ebben a munkában segí-
tik őket. 
 Erre a különleges alkalomra, különle-
ges műsorral készültünk. Vendégünk volt 
Lévai Mária hárfaművésznő, aki varázsla-
tos játékával nem csak a hárfa, de szívünk 
húrjait is megpengette. 16. századi bol-
gár és ír dalokat adott elő kelta hárfáján. 
Megidéztük a klub alapítójának, Merczel 
Erzsébetnek szellemiségét és alakját. Ta-
vaszi zsongás című írását Oltványi János 
tolmácsolásában hallhattuk, Lélektől lé-
lekig című írását pedig Jónás Csaba kollé-
gánknak köszönhetően archív felvételen 
maga a szerző adta elő. 

 Külön öröm volt számunkra, hogy ren-
dezvényünkön Merczel Erzsébet unoká-
ja, Marci is jelen volt édesanyjával és másik 
nagymamájával. Így Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony és Fehér Imre alpolgár-
mester úr az ő jelenlétükben adhatta át a 
Merczel Erzsébet Kiállítótermet. 
 Könyvtárunk sem maradt ajándék nél-
kül ezen a napon. Tömöri Tivadarné átadta 
nekünk azokat az általa különleges gondos-
sággal összeállított fotóalbumokat, amelyek 
képekben örökítik meg a klub 10 éves törté-
netét. Hálánk jeléül e nagyszerű emlékőrök a 
Merczel vitrin díszei lesznek.
 Az üllői Mecénások tevékenysége pél-
daértékű mindannyiunk számára, „Mert ez 
a csoport adni és támogatni akar. Támogat-
ni akar minden ügyet, ami Üllőt olyan hellyé 
alakítja, ahol értékek teremtődnek, ahol von-
zó és tartalmas életet talál, az itt élő emberek 
apraja és nagyja”. A klub jelenlegi vezetőjé-
nek gondolatai Puskás Erzsébetnek köszön-
hetően egy gyönyörű és finom születésna-
pi torta lapjaira is felkerültek. A tortából egy 
falat sem maradt a nagyszámú ünneplőnek 
köszönhetően, de a gondolat a lelkünkbe 
ivódott.
 A kiállítás április 17-ig tekinthető meg 
nyitvatartási időben a könyvtár Merczel Er-
zsébet kiállítótermében. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Merczel Erzsébet unokája, Marci (jobbra)Ù
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Ünnepre hívnak 
az üllői tűzoltók
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület (Malom utca 2.) május 3-án, 
vasárnap 10 órától 17 óráig tart-
ja Flórián-napi Nyitott szertár-
kapuk elnevezésű rendezvényét, 
melyre sok szeretettel meginvitál 
minden kedves érdeklődőt, kor-
ra és nemre való tekintet nélkül.

Lassan hagyományt teremtünk, hiszen 
az idei lesz a harmadik nyílt napunk és 
ha az időjárás is engedi, valóban nyitva 

lesznek laktanyánk szertárkapui. Bemutat-
juk tűzoltóautóinkat, felszereléseinket, min-
denre fel lehet ülni, mindent ki lehet próbál-
ni! Lesznek ügyességi és sportjátékok, célba 
lövés vízsugárral, megtekinthető egy korhű 
lóvontatású fecskendő és még sok minden 
más, továbbá megismerhetik Szent Flórián 
legendáját is.
 Flórián Diocletianus római császár ma-
gas rangú katonája volt. A legenda sze-
rint a Caecia nevű erőd parancsnokaként 
az erődben kitört tüzet reménytelen hely-
zetből fékezte meg, megmentve ezzel tu-
catnyi katonája életét. Amikor pedig a ke-
resztényüldözések során elfogták több 
katonáját, hogy mentse őket, bevallot-

ta keresztény mivoltát. A helytartó ítéle-
te szerint egy malomkővel a nyakában az 
Enns folyóba vetették.
 Szent Flórián évszázadokon átívelő szel-
lemisége olyan egyetemes emberi értékeket 
képvisel, mint a feltétel nélküli segítségnyúj-
tás, emberség, bátorság és bajtársiasság. Ál-
dozathozatal embertársainkért, egy közös 
ügyért. Tűzoltóelődeink védőszentjükként 
tisztelték, díszünnepként ülték meg május 
4-ét, Flórián napját, s a tűzoltók ma is a szemé-
lye előtti főhajtással tisztelegnek alakjának.
 Flórián napján a tűzoltók emlékeznek 
elődeikre, hősi halottaikra, a tradíciókra és 
ünneplik a megújuló természetet, mely az 
élet igenlését foglalja magába.
 Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület nagy 
szeretettel és tisztelettel vár minden gyer-
meket és felnőttet egy közös ünneplésre!

Pásztor Zoltán, elnök
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egy leégett ház újjászületése 

Március 22-én jótékonysági koncert volt az 
Üllői Közösségi Házban. Az eseményt annak 
kapcsán rendezték, hogy a januári lakástűz-
ben részben megsemmisült házunk felújítá-
sát befejezhessük.
 Példátlan összefogással Gombáról, Péte-
riből, Bényéről, Monorról, Monorierdőről és 
Gyömrőről érkeztek segítő szándékú embe-
rek, összesen száznyolcvanan. Adományaik-

ból közel 350 ezer forint gyűlt össze, melyből 
a házunk teraszát hozzuk rendbe.
 Ezúton szeretném megköszönni a rendez-
vény szervezését Szűcs-Németh Ildikónak, aki 
áldozatos munkájával, ötleteivel, a szereplők 
felkérésével, valamint az adományozás hiva-
talossá tételében óriási segítséget nyújtott.
 Köszönöm szépen énekes barátaimnak, 
Kalina Enikőnek, Cserni Melindának, Galda 

Timeának, Dócs Péternek és Galda Leventének, 
hogy varázslatos műsorukkal szórakoztat-
tak minket ezen a csodákkal teli délutánon. 
Köszönöm Plutzer Gábornak, hogy művészi 
zongorajátékával hozzájárult a rendezvény 
fényéhez.
 Külön köszönöm a Vöröskereszt Pest me-
gyei szervezetének és az üllői önkéntesek-
nek az adományok összegyűjtését, illetve 
hogy a segítségükkel hivatalos formába tud-
tuk önteni az adományozást.
 Köszönetet érdemel Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony, hogy a rendezvény fő-
védnökeként is kiállt mellettünk, és attól a pil-
lanattól, hogy a házunk lángokban állt, a mai 
napig sem engedte el a kezünket, figyelem-
mel kíséri sorsunkat, velünk örül, hogy két 
hónap alatt visszatérhettünk otthonunkba.
 Végül nagyon nagy tisztelettel szeret-
ném megköszönni az adományokat min-
denkinek, akik hozzájárultak, hogy szép és 
megújult környezetben élhessünk a tragé-
dia után.
 Kívánunk önöknek nagyon jó egészséget.

Szajkó-Tóth Anna és Szajkó István

Fogadóóra

Lengyel menekültek 
befogadása Üllőn
1939 szeptemberében Magyarország – da-
colva a hitleri Németország nyomásával és 
tiltásával – 100 ezer lengyel menekültet foga-
dott be. Többségükben katonákat, katonako-
rú fiatalembereket, akikre német vagy szov-
jet fogság, láger, kegyetlen munkatábor vagy 
éppen a biztos halál várt.
 A menekültek befogadásából Üllő is ki-
vette részét, 25 lengyel fiatalember talált ná-
lunk menedéket. Többségük itt vészelte át a 
háborút. Többnyire földműves családokhoz 
kerültek, együtt éltek, dolgoztak a befoga-
dókkal, békében és nyugalomban voltak itt 
több mint négy évig, hazánk 1944 márciu-
sában történt német megszállásáig, illetve a 
front közeledtéig. 
 Szeretnénk minél többet megtudni erről 
a történetről, amire méltán lehetünk büsz-
kék mi, most élő üllőiek is! Kérjük mindazokat, 
akik családjába kerültek lengyel menekül-
tek, vagy bármilyen ismerete, emléke, fény-
képe, dokumentuma van ezzel kapcsolatban, 
jelentkezzen és segítsen minél többet meg-
tudni a történtekről, hogy ezeket megörökít-
hessük az utókor számára.
 Nagy érdeklődéssel várjuk jelentkezésü-
ket: Záhonyiné Valika (265-786) és Laza István 
(320-011/128). L. I.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ápri-
lis 22-én 17 órától fogadóórát tart.
 Helye: városháza, polgármesteri tárgyaló.
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Nevezzük el együtt Üllő  
közművelődési színtereit!
A képviselő-testület a lakossággal 
közösen adna új nevet Üllő közmű-
velődési színtereinek, a Közösségi 
Háznak és a Közösségi Központnak.

Az elmúlt időszakban több állampolgá-
ri jelzés érkezett hivatalunkba, melyek 
szerint településünk két kulturális szín-

terének – Közösségi Ház (Gyömrői út 24.) és 
Közösségi Központ (Templom tér 3.) – elneve-
zése nagyon hasonló csengésű és esetenként 
ez megtévesztő. Volt példa arra, hogy nem az 
adott program helyszínére, hanem a másik in-
tézménybe ment az érdeklődő vendég.
 Üllő Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy 
a lakosság bevonásával új elnevezést ad a két 
létesítménynek. A javasolt lehetőségek közül 
várjuk az állampolgárok véleményét, amely 
alapján döntés születik az új elnevezést ille-
tően. 
 A Közösségi Ház esetében a következő há-
rom név közül várjuk javaslataikat: Dobos Jó-
zsef, Kiss Sándor, Wass Albert. (A testület ál-
tal javasolt nevek vonatkozásában szempont 
volt az is, hogy a „névadó” személye kapcso-
lódjon valamiképpen Üllő kulturális előéle-
téhez, így esett a választás Dobos József és 
Kiss Sándor személyére.) Az író és költő Wass 
Albert mellett nyilván nem mindenki számára 
cseng ismerősen a két üllői kötődésű személy 
neve, ezért keretes írásunkban olvasható rö-
vid életrajzuk ismertetésével szeretnénk a vá-
lasztást elősegíteni.

Dobos József (1915–1996)
Dobos József a huszadik századi Üllő köz-
életének jelentős személyisége, élete végéig 
köztiszteletnek örvendő alakja. 
 Budapesten járt elemi iskolába, ahol mű-
vésztanárainak is köszönhetően fogékonynak 
mutatkozott a közösségformáló művészetek 
befogadására és művelésére. 
 Üllőn a harmincas évek elejétől bekapcso-
lódott a település kulturális közéletébe. 
 Tehetsége és a közösség iránti kifogyha-
tatlan szeretete révén egyre aktívabb szere-
pet vállalt és rövid idő után vezető szerepet 

töltött be az akkor virágkorukat élő üllői egye-
sületek kulturális életében.
 Elsősorban a Katolikus Körben és a Dalkör-
ben (teljes nevén Üllői Dal- Sport- és Önképző 
Kör) fejtette ki tevékenységét. Egy egész év-
tizeden keresztül színdarabokat, daljátékokat 
írt, rendezett, ezekben főszerepeket is vállalt, 
rendszeresen szórakoztató rendezvényeket, 
bálokat szervezett. Ezt az önzetlen, odaadó 
és hihetetlenül eredményes ténykedést a II. 
világháborút követő korszakváltásig, a civil-
szervezetek, így az üllői egyesületetek betiltá-
sáig végezte.
 Ezt követően élte az egyszerű üllői em-
berek viszontagságos életét. Volt földműves, 
raktáros és vegyesbolt-üzemeltető. 
 Életének lételeme volt ápolni és megőriz-
ni Üllő múltját. Szépirodalmi munkái mellett 
rengeteget írt a régmúlt időkről és saját korá-
ról is a megélt tapasztalatai alapján. Életmű-
vének ez a része még feldolgozásra vár.
 Rendszeresen fotózott, ezzel is pótolhatat-
lan ismeretanyagot hagyott az utókorra a ko-
rabeli Üllőről az 1920-as évektől a XX. század 
végéig. A világháborús magyar katonaélet-
ről történelmi értékű dokumentumokat, kép-
anyagot köszönhetünk neki. Fényképeiből a 
Közösségi Központban tavaly kiállítást is lát-
hattak az érdeklődők.
 Életének utolsó éveiben segítette az akkor 
működött honismereti tevékenységet.
 Aktív közreműködője volt az első üllői 
helytörténeti gyűjtemény kialakításában, és 
megérhette annak felavatását. 

Kiss Sándor (1912–1988)
Kiss Sándor a 30-as évek közepétől a 70-es 
évek végéig Üllő kulturális életének egyik 
meghatározó képviselője volt.
 Kezdetben a századforduló színjátszó 
hagyományainak – több társával együtt – 
folytatója.
 Operettek, népszínművek, színvonalas 
előadások szereplője, vagy rendezője, ese-
tenként írója, társszerzője volt.
 Hosszú éveken keresztül az intézmény 
gazdasági vezetője, majd egy évtizedig az 
igazgatója volt.
 Éveken keresztül vetélkedőket szervezett 
és vezetett, majd feladatának érezte a 60-

as évek fiatalságának kulturált, színvonalas 
programmal való ellátását.
 Létrejött a sokaknak máig is emlékezetes 
öt órai teák „intézménye”, olyan zenekarokkal 
mint a monori Ezüst Csillag, az üllői Saturnus 
és ALFA.
 Az 50-es évek végétől a Pest Megyei Hír-
lap Monor és Vidéke kiadványában (annak 
megszűnéséig kb. 1985-ig) Üllő gazdaságá-
val, kulturális életével, sportjával foglalkozó, 
Üllőt népszerűsítő megszámlálhatatlan írása 
jelent meg.
      
Wass Albert (1908–1998)
Wass Albertet Magyarországon csak halála 
után fedezték fel, mint az erdélyi magyar iro-
dalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik 
legellentmondásosabb alakja; a hivatalos 
irodalomtörténet mintha tudomást sem 
venne róla, miközben vannak, akik a legna-
gyobbak között emlegetik, és masszív, politi-
kai felhangoktól sem mentes kultusz alakult 
ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyar-
országon. (1997-ben megkapta a magyar ál-
lampolgárságot – az író magyar állampol-
gárként halt meg.)
 Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, 
amelyben több generáción keresztül tekinti 
át a magyar történelmet, 1050-től egészen a 
jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének törté-
netén keresztül.
 1993. augusztus 20-án Wass Albertnek An-
tall József miniszterelnök előterjesztése alap-
ján Göncz Árpád köztársasági elnök odaítélte 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztje kitüntetést. (forrás: hu.wikipedia)
 A Közösségi Központ elnevezésére a kö-
vetkező lehetőségek közül választhatnak: 
Üllői Kulturális Központ, illetve Városháza 
Kultúrközpont.
 Az újságban található nyomtatvány fel-
használásával várjuk javaslataikat. 
 Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet április 
30-ig szíveskedjenek a városháza recepció-
ján elhelyezett gyűjtőládába dobni. Az össze-
sített lakossági vélemények figyelembe véte-
lével a képviselő-testület májusi ülésén dönt 
az elnevezésekről.
 Aktív közreműködésükben bízva, leadott 
javaslataikat előre is köszönjük!

Kérdőív Kiről nevezzék el Ön szerint az üllői Közösségi Házat?
Dobos József    Kiss Sándor    Wass Albert  

Mi legyen a neve a városházán található Közösségi Központnak?
Üllői Kulturális Központ    Városháza Kultúrközpont  

A kérdőívet vágja ki és legkésőbb   
április 30-ig dobja be a városháza  
recepcióján kihelyezett gyűjtőládába.
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Egy parádés nappal zá-
rult a Jégkristály mobil 
jégpálya első szezonja. 

Búcsúzik a Jégkristály

A készülődés már kora reg-
gel, kellemesen felfoko-
zott feszültséggel töltötte 

meg a sátrat, mely annyi élmény-
nyel gazdagított kicsiket és na-
gyokat az idény során. 
 A személyzet hajnaltól láza-
san dolgozott, hogy az évad leg-
jobb jegét, legbiztonságosabb 
nézőterét teremtse meg egy fer-
geteges hokirangadónak és fe-
lettébb látványos jégtáncbemu-
tatóknak. 
 Kilenc óra környékén el-
kezdtek szállingózni a csapatok. 
Előbb a monori együttes majd az 
üllői srácok is megérkeztek. Rö-
vid bemelegítés után egymás-
nak is feszültek a botok. Leírha-
tatlan élmény volt nézni, hogy a 
minőségi jégkorong-mérkőzés-
nek is képes megfelelni a pálya. 

Minden tiszteletünk ezeknek a 
sportolóknak, akik a sportszerű-
ség mellett elképesztően inten-
zív és egyben látványos játékkal 
szórakoztatták a közönséget. A 
mérkőzést a harmadik harmad 
lefújása után végül Üllő csapata 
nyerte. Az együttes tagjai az im-
pozáns kupát a szervezők jóvol-
tából a 225-szörös válogatott já-
tékostól, Horváth Andrástól (Balu) 

és polgármesterünktől, Kissné 
Szabó Katalintól vehették át. 
 Rövid jégkarbantartás követ-
kezett, ami megint csak kihívá-
sokkal terhelte az üzemeltető 
személyzetet, hiszen a jégkoron-
gozók által felmart jégen ritkán 
következik látványos jégtáncbe-
mutató. De itt most ez történt. A 
jég végül gyorsabban lett tükör, 
mint eddig valaha. 
 A hokis díjátadó alatt Elek Atti-
la – olimpikon és világbajnok, és 
nem mellesleg az üllői U10 jég-
korongosok mentora – jégtánco-
sai már javában öltöztek és mele-
gítettek. Mire a ceremónia utolsó 
mozzanatai, dedikálásai is lezaj-
lottak, már csusszanhattak is ki 
a jégre a nézők legnagyobb örö-
mére. Akik egy kicsit is megmo-
solyogták gyermeki mivoltukat, 
azok az első mozdulatsor után 
felkapták fejüket. Minden eme-
lésből, minden ugrásból a szín-
tiszta profizmus sugárzott. Még 
az esetleges hibákat is – amiből 

Hirdetés

nem volt sok – felnőtteket meg-
szégyenítő maximalizmussal ke-
zelték. A látványt a közönség 
szűnni nem akaró tapssal hálál-
ta meg.
 Mindezek után közönségjég 
következett, a gyermekek nagy 
örömére. Végre és egyben utol-
jára kicsúszkálhatták magukból 
azt a rengeteg élményt, amit a 
nap és talán az összes többi is 
adott nekik. A háttérben pedig 
egy kevésbé látványos, de néhá-
nyunk számára érzelmekkel telí-
tett pillanatban, amolyan belső 
ceremóniaként, szűk körben el-
fordult egy kapcsoló. Az utolsó 
pillanatot Máté barátom így fog-
lalt össze: „Sajnos itt a vége! Ál-
lok a pálya előtt és lepereg előt-
tem az a számtalan élmény, sok 
ezer vidám arc. Viszont történel-
met írtunk. Március 29-én soha 
nem volt jég Üllőn, de sok más 
helyen sem! Köszönjük annak a 
10 ezer látogatónak, akik minket 
választottak ebben a szezonban. 
Jövőre ismét számítunk rátok!
 Köszönjük Jégkristály, Kö-
szönjük Üllő, Köszönjük 29-es 
körzet!”

Szépkorú köszöntése
Február 6-án Kissné Szabó Ka-
talin polgármester köszöntötte 
Boda Pálné, született Bayer Kata-
lint 90. születésnapja alkalmából. 
Kati néni Vecsésen született 
1925. február 6-án. Gyermekko-
rát, ifjúságát is ott töltötte.
 Nem szereti a háborús éve-
ket felidézni, de annyit elmesélt, 
hogy 1945. január 21-én az oro-

szok fogságba vitték Baskiriába. 
Az egy hónapig tartó utat teher-
vagonokban, mínusz 48 fokban 
tették meg. Egy év eltelte után át-
szállították a Fekete tenger part-
jára Urrekibe, ahonnan 1947. 
szeptember 17-én került haza. Ek-
kor szembesült azzal, hogy egye-
dül maradt, hiszen szüleit, testvé-
reit Németországba deportálták. 

 1948. októberétől él Üllőn. 
Férjhez ment, két gyermeknek 
adott életet. Férje 1996-ban, fia 
2011-ben hunyt el. Öt unokája 
közül négyen, valamint öt déd-
unokája a mai napig szerető gon-
doskodással veszi körül.
 Kati néni jó egészségnek 
örvend, ellátja a napi teendő-
ket, rendezett a kiskertje. Aktí-
van tevékenykedik a katolikus 
közösségben. Szabadidejé-
ben süt, főz. Mai napig ő vigyáz 

dédunokáira, akik nagyon sze-
retnek nála lenni, mert nincs 
szigorúság, hiszen dédi együtt 
játszik velük. 
 Németországi testvéreivel tart-
ja a kapcsolatot. Hívták költöz-
zön ki hozzájuk, de ő ragaszkodik 
családjához, hazájához. Jól érzi itt 
magát, mosolyogva mondja: szép 
élet van itt.
 Kívánunk Kati néninek egész-
ségben, erőben gazdag, hosszú 
szép életet. L.É.
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15 % NYITÁSI AKCIÓ! 
Minden termékre 2015. május 31-ig.

FELSZERELÉSEK SZERSZÁMOK CSAPÁGYAK KIEGÉSZÍTŐKFELSZERELÉSEK SZERSZÁMOK CSAPÁGYAK KIEGÉSZÍTŐKFELSZERELÉSEK SZERSZÁMOK CSAPÁGYAK KIEGÉSZÍTŐKFELSZERELÉSEK SZERSZÁMOK CSAPÁGYAK KIEGÉSZÍTŐKFELSZERELÉSEK SZERSZÁMOK CSAPÁGYAK KIEGÉSZÍTŐK

AUTÓSBOLT

East Road
Autósbolt

A felírt árak példák; sok 
akciós termék minden típusra!

N y i t v a t a r t á s :
Hétfőtől - Péntekig : 8:00 - 18:00
Szombaton  : 8:00 - 13:00
Vasárnap   : Zárva

Lánckenő olajok- kerti gép 
olajok széles választéka!

 
10000  Ft 

fe let t i  vásár lás 
esetén  AJÁNDÉK!

hirdetés.indd   1 2015.04.03.   10:54:24
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Meztelen lélekkel 
 – Varga Klári  
Edith Piaf estje elé

Meghívjuk  
„nem feltétlen teára” 

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Babusa János, szeretett férj, 
édesapa és nagypapa temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísérték és sírjára 
virágot tettek.
 Köszönet az önkormányzat és az 
ipartestület részvételéért, valamint Tün-
di és Gábor gyors, mindenre kiterjedő 
figyelmességéért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó 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
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

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: 
06-40/383-838 
(lakossági)

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

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

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

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

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Sokan nosztalgiával gondolunk vissza múlt 
idők ötórai teáira, ahol élő zenére szórakoz-
tunk, táncoltunk, ahol biztos, hogy összefu-
tottunk a barátainkkal is. 
 Ezt a hangulatot szeretnénk megidéz-
ni, havi rendszerességgel a Közösségi Ház-
ban.  A zenét  a negyven éve méltán népsze-
rű Dino és a Barát-rock zenekar szolgáltatja. 
Jellemzően a hatvanas, hetvenes, nyolcva-
nas évek magyar és külföldi előadóinak ze-
néjére bulizhatunk. Szól majd itt Illés, Fono-
gráf, Omega, Shadows.
 Találkozzunk április 24-én, 18 órakor a 
Közösségi Házban.
 A belépődíj: 700 forint, pároknak 1000 
forint.
 Téged is várunk! É

Mi játszódik le egy öregedő énekesnő lelké-
ben a halála előtt? Hogyan látja önmagát, azt 
a hullámvasutat, ami az élete volt.
 Erről szól a Párizs hídjai című mű, mely 
Edith Piaf önvallomásai (Életem, Nem bánok 
semmit sem) alapján született. Legismer-
tebb sanzonjai eredeti hangnemben, ma-

A király beszéde
A filmklub következő vetítésén A király 
beszéde című angol filmdrámát nézhe-
tik meg akik április 29-én 18 órakor ellá-
togatnak a Közösségi Központba (Temp-
lom tér 3.).
 A király beszéde egy férfi története, aki 
VI. György brit királyként, II. Erzsébet király-
nő apjaként vonult be a világtörténelembe. 
Miután bátyja lemondott, George azaz Bertie 
foglalta el a trónt – igen kelletlenül. A király 
nem érezte méltónak magát élete legfon-
tosabb szerepére, mert borzalmas dadogá-
sa miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet 
tartani.
 Számos eredménytelen beszédterápiás 
kezelés után találkozott a liberális szellemi-
ségű Lionel Logue-gal, aki csöppet sem ha-
gyományos ülésein nem csak királya hangját, 
hanem bátorságát is segített visszaszerezni.
 Főszerepben: Colin Firth (VI. György király), 
Helena Bonham Carter (Elizabeth királynő), 
Geoffrey Rush (Lionel Logue), Guy Pearce (VIII. 
Edward király).
 Belépőjegy: 500 forint. nfo

Monorra a Domján Lakberendezésbe kere-
sünk fiatal, jó megjelenésű, kommunikatív 
hölgyet eladó munkakörbe, és jogosítvány-
nyal rendelkező urat eladó-raktáros munka-
körbe. Érd.: 06-30/9838-561

Szőlőkvóta újratelepítési jog, megegyezés 
szerinti áron eladó, vagy értelmes dologra 
cserélhető. Tel.: 06-30/467-7216

Tenyészszemlés, kitűnő minőségű szülők-
től, Staffordshire bull terrier kölykök kiállítási, 
illetve tenyész célra is alkalmasan eladók, te-
nyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216

Lakás-épület felújítás. Minden munka egy- 
kézben: ács, tetőfedő, kőműves, burkolás, víz- 
és fűtésszerelő, festő, villanyszerelő, faipari 
munkák, szigetelések stb. Tel: 06-30/479-2776

gyar nyelven, Rusz Milán tangóharmónika-
kíséretével szólalnak meg.
 Aki megszólaltatja őket, az a törékeny, 
végtelenül érzékeny, impulzív előadó, aki 
lelki kitárulkozásában képes egyszerre ár-
tatlan gyermek és alvilági kokott lenni.    
Varga Klári a Madách Színház, a József Atti-
la Színház és korábban a Budapesti Kamara-
színház társulatában játszott, jelenleg a Deb-
receni Csokonai Színház tagja.
 Az előadás május 10-én 16 órakor kezdő-
dik a közösségi házban. A belépő ára 1 000 
forint.  VÉ

Májusi ajándékkosár
Cigányzene, magyarnóta, operett, sláge-
rek Dócs Péter, Tarnai Kiss László és Kalina 
Enikő előadásában május 24-én, pünkösd- 

vasárnap délután 15 órakor az Üllői Közös-
ségi Központban (Templom tér 3.). 
 Belépőjegy elővételben 1 500 forintért, 
az előadás napján 1 800 forintért kapható 
a városháza portáján.  nfo
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Ovis-gála

Jótékonysági vásár
Április 15. 9 óra
A Baptista Szeretetszolgálat  
rendezvénye.
Közösségi Ház

Tanári hangverseny
Április 16. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola  
tanárainak előadása.
Közösségi központ
  
Növendékhangverseny 1.
Április 20. 17 óra
Harmónia Zeneiskola hegedű, 
zongora, trombita, furulya 
és ütőhangszer tanszakos 
növendékeinek előadása. 
Közösségi központ

Növendékhangverseny 2.
Április 22. 17 óra
Harmónia Zeneiskola gitár, jazz-gitár,  
zongora, hegedű és magánének tansza-
kos növendékeinek előadása.
Közösségi központ

Növendékhangverseny 3.
Április 23. 17 óra:  
Harmónia Zeneiskola zongora, klarinét, 
fuvola és furulya tanszakos növendékei-
nek előadása.
Közösségi központ
 
Kiállításmegnyitó
Április 24. 17 óra  
Orosz László gyáli  
festőművész kiállítása.
Közösségi központ – Galéria

Anyák napi bál
Április 25. 18 óra
Szervező: Zrínyi Ilona 
nyugdíjasklub. 
Közösségi Ház                                                                                                                                              

„Ötórai nem feltétlen tea”
Április 24. 18 óra
Fellép a negyvenéves  
Dínó és a Barát-rock zenekar.
Közösségi Ház                                                                      

Irodalmi teázó
Április 28. 10 óra 30
A beszélgetést vezeti Bege Nóra  
fotográfus, művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Filmklub
Április 29. 18 óra
Közösségi központ

Majális
Május 1. 14 óra
Városközpont
  
Anyák napi bál 
Május 2. 18 óra  
Szervező: Életet  
az éveknek nyugdíjas klub. 
Közösségi Ház

Tücsökhangverseny
Május 7. 17 óra
Harmónia Zeneiskola  
apróbb növendékeinek előadása.
Közösségi központ

Kiállításmegnyitó
Május 8. 16 óra
Csathó Tamás festőművész kiállítása. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár,  
Merczel Erzsébet Kiállítóterem

Ovis-gála
Május 9. 9 óra
Városközpont
  
Jótékonysági bál
Május 9. 19 óra
Szervezi a Csicsergő óvoda. 
Közösségi Ház

Edith Piaf-est
Május 10. 
16 óra  
Varga Klára 
színművész 
előadása,  
közreműködik  
Rusz Milán 
muzsikus.
Közösségi Ház

Városi programok 
április-május

Az üllői  óvodákat bemutató szórakoztató 
rendezvényre május 9-én 9 óra és 12 óra 30 
között kerül sor a városközpontban. Rossz idő 
esetén a városi sportcsarnokban tartjuk meg 
a programokat.  
 9 órától megtekinthetik az óvodák bemu-
tatkozó kiállítását és részt vehetnek az ekkor 
kezdődő kézműves foglalkozásokon. 
 A Katicabogárka zenekar közönségcsalo-
gató előadása 9 óra 30-kor kezdődik. 
 10 óra 15-kor megnyitó beszédet mond 
Kissné Szabó Katalin polgármester. Ezt köve-
ti az üllői óvodák színpadi műsora: Csicsergő 
óvoda: Ébred a természet, Pitypang óvoda: 
Lakodalmas játék, Bóbita óvoda: Májusfaállí-
tás, Gyöngyvirág óvoda: Pünkösdölő, Napra-
forgó óvoda: Napraforgók tánca. 
 11 óra 45-től Bohócparádé. 

Idén is lesz városi majális május 1-jén, 
az üllői önkormányzat és az Üllői Nagy-
családosok Egyesülete közös szervezé-
sében.
 Programok:
 14 óra – Megnyitó, utána édesanyák 
köszöntése.
 14 óra 10 – A Gyöngyvirág óvoda mű-
sora anyák napjára.
 14 óra 40 – Wetschescher nachtigallen 
kórus műsora Gombár Mónika vezeté-
sével.
 15 óra 10 – Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 8/b osztályos tanulóinak műsora.
 15 óra 45 – Mazsorett tánccsoport 
előadása.
 16 óra 15 – Mirabell tánccsoport be-
mutatója.
 16 óra 45 – Game Dance tánccsoport 
bemutatója.
 17 óra 15 – Virágosítás alkalmával ki-
osztott tombolajegyek sorsolása.
 17 óra 45 – Hipp-Hopp: Alexa Krisz-
tián vezetésével bemutatkozik minden 
korosztály.
 18 óra 15 – Sógorok.
 19 óra – Utcabál, zenél a Royal 
Casino Band, Varró Viktor és csapata.
 20 óra – Tombolasorsolás.
 23 óra – Rendezvény zárása.

Üllői majális
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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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Hirdetés

Február 28-án, szombaton este 
a Közösségi Központban A „Dínó” 
40 éve címmel élőzenés rock-tör-
téneti előadásra vártuk a kedves 
érdeklődőket.
 A zenés, vetítéses, beszélgetős 
visszatekintő zenetörténeti mű-
sorban felcsendültek a rock ha-
zai és nemzetközi klasszikusainak 
híres számai az örökifjú zenészek 
előadásában. Hallhattunk így Illés, 
Omega, Skorpió, P-Mobil, Beatles, 
Rolling Stones, Creedence, Deep 
Purple, Black Sabbath és Uriah 
Heep nótákat is, s a kivetítőn lát-
hattuk az együttesekről készült 
korabeli felvételeket.
 A Dinoszaurusz Band alapí-
tó tagja, a szólógitáros Kortye Vil-
mos mellett szerepelt Butkovics 
Lajos basszusgitáros, Hubes 

Amikor először néztem meg 
Orosz László képeit, két érzés 
kerített hatalmába. Az egyik a 
meghökkenés, a másik valami 
szürreális sodródás. Színei, for-
mái magukkal ragadják a né-
zőt az álmok birodalmába. Nem 
vágyálmokról van persze szó, in-
kább a megfoghatatlan, a nyo-
masztó vagy éppen felemelő, de 
mindenképpen lendületes, har-
sogó színvilágú álmokról.
 Aki fekete-fehérben szokott 
álmodni, annak nehezen lesz ér-
telmezhető a festő belső világa. 
 Az biztos, hogy meg kell áll-
ni egy-egy kép előtt és gondol-
kodni felőle, vagy talán inkább 
érezni. Mert sok mindent lehet 
mondani a képekről, esetleg 
hallgatni róluk, de egy biztos, 
hogy az érzéseink szíven fog-
nak ütni bennünket, gyanútlan 
nézőket.
 Orosz László honlapján egy 
idézet olvasható.

 „Képei nem csupán a látvá-
nyosságra törekvés és techni-
kai kidolgozottság jegyeit viselik 
magukon, egyszersmind gondo-
latébresztők, helyenként provo-
katívak – próbára téve a szemlé-
lő asszociációs fantáziáját.
 Alkotásai nem a külvilágra 
reflektálnak, a külső ingerözön 
kevéssé motiválja; ösztönös em-
lékezetének utat engedve a lélek 
és az érzelmek belső ösvényein 
barangol inkább. Akár egy jazz-
dobos, aki örömét leli az impro-
vizációban.”
 A kiállítást megnyitja Gazdik 
István, a gyáli Arany János Közös-
ségi Ház igazgatója.
 Az eseményen közreműködik 
Horváth Marcell, gyáli zongora-
művész.
 A műélvező közönségnek tar-
talmas délutánnak ígérkezik az áp-
rilis 24-i kiállításmegnyitó. Minden-
kit szeretettel várunk a városházán, 
a Kö zösségi Központban! GBM

Orosz László, gyáli 
festőművész kiállítása

Üllő a koncertsorozat 
első állomása

György billentyűs, Kőpataki Jó-
zsef dobos, énekelt Pardi Ferenc. 
A zenekar hozzászokott a nagy 
létszámú közönséghez, hiszen a 
kezdetek kezdetén, 1974-ben és 
az azt követő években koncert-
jeiken és az akkoriban szokásos 

„Öt órai tea” programjain meg-
teltek a művelődési házak nem 
csak Vecsésen, hanem a környék 
településein is.
 Kedves „Dínók”! Köszönjük a 
megtiszteltetést, hogy először 
nálunk jártatok a nosztalgia-kon-
certtel! Boldog születésnapot kí-
vánunk az együttesnek, no meg 
azt, ahogy a bulitok búcsúnótá-
jában is énekeltétek: „Az úton 
menj tovább!”. Szerezzetek ha-
sonló örömöket másoknak is, 
akárcsak nekünk itt Üllőn!  LI

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KErEssEn mEg bEnnünKEt!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE



Akciós árak  április 7-től 18-ig.

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

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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Sertésgrillkaraj 

Őzpörkölthús gyf.

Csirkecomb

Juhász virsli

Pangasius 1 kg

Vaddisznó és szarvas 
 apróhús  gyf.

Szeletelt szalámi 1 kg

Csirkemáj

Hajdúsági kolbász 

Zsírszalonna

Pulykamellfilé

Sertéstepertő

Marhaleveshús

Hasa- és tokaszalonna

Sertésdagadó

Sertészsír 1 kg

1390 Ft/kg

1890 Ft/kg

650 Ft/kg

990 Ft/kg

799 Ft/kg

1790 Ft/kg

1790 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

1390 Ft/kg

1390 Ft/kg

990 Ft/kg

490 Ft/kg

990 Ft/kg

390 Ft/kg




