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Üllői
Kiállítás

Orosz László gyáli festőmű-
vész kiállítása különleges él-
ményt ígér a látogatóknak. A 
Közösségi Központban meg-
tekinthető nagyméretű fest-

mények mellett nem lehet 
elmenni úgy, hogy ne állíta-
nának meg és ne gondolkod-
tatnának el, legalább néhány 
percre. A kiállítás június 8-ig 
megtekinthető a városházán. 

Érdemes betérni.

  

A Pávay Vajna utca, a Sport tér 
és a Kisfaludy tér után, már a 
Hunyadi és Hajcsár utca ke-
reszteződésénél is várja egy 
játszótér a legkisebbeket. Az új 
létesítményt május 1-jén adták 
át, a gyermekek pedig örömmel 
vették birtokba a mászókákat, 
hintákat és a homokozót. Re-
méljük, az öröm hosszú évekig 
kitart, a rongálók pedig messze 
elkerülik a helyszínt.

Tisztább 
külterületek

Zárszámadás 
2014

Sportliget 
lakópark

Árpád- 
napok

Határtalanul! 
a Felvidéken

Visszatekintés Ötórai Tea

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal oldal

3

6

10

12

18

5 16

Átadták 
a játszóteretÙ



2 ÜllőiProgramok

.,

A szereplőknek ebédet és költségtérítést biztosítunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a  rendezvényre Üllőről,  
a környező településekről és távolabbi helyekről is!  
A közönségnek a részvétel ingyenes.

A zenészek, zenekarok és mutatványosok  
jelentkezését május 20-ig várjuk!

Utcazenélésre várjuk a komolyzene, népzene, 
jazz, pop, rock, blues, country … szabadtéri színpadi koncer-
tek előadóit és utcasarki zenészek műsorát.

Mutatványosok programjára 
várjuk a zsonglőr, verklis, élőszobor-pantomin, bűvész és egyéb 
vicces utcai meghökkentő bemutatókat. 

Üllő, Városközpont, szabadtéri színpad és környéke: 
több helyszínen egyszerre  utcai mutatványosok 
zenészek és zenekarok produkciói.

A végén mutatványos kavalkád, gitárpárbaj,  
össznépi Jam-melés.

június 6-án,  
14 órától 

Közönségdíj:  

50.000 Ft2225 Üllő, Templom tér 3. (Városháza)
Telefon: 0629 320 011/128, 0670 312 9772
e-mail: kozossegikozpont@ullo.hu

II. Üllői Utcazenész és  
Utcai Mutatványos Találkozó

G
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A szervezők célja a környezetvédelmi 
tevékenység erősítése, a környezet-
tudatos cselekvés előtérbe helyezése, 

és a város külterületein lévő hulladék meny-
nyiségének csökkentése volt.
 A vadászháznál reggel megtartott gyüle-
kezőn örömmel tapasztaltuk, hogy mintegy 
45-50 rendszerető ember gyűlt össze, és a 
vadászokon kívül képviseltette magát a pol-
gárőrség, a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, a lakosság, a képviselők egy része és a hi-
vatal dolgozói is.
 Ficsur Béla természetvédelmi felelős az 
eligazításon tájékoztatott az előzőleg lera-
kott nyolc darab, egyenként nyolc köbméte-
res konténerek helyéről, a csoportok területi 
beosztásáról, majd kiosztották a láthatósági 
mellényeket, a munkakesztyűket, a szeme-
teszsákokat.
 Az egész délelőtt jó hangulatban telt el, a 
szorgos kezeknek hála, hamarosan megtel-
tek a zsákok, konténerek.
 A szakemberek véleménye szerint az elő-
ző évekhez képest az idén kevesebb volt 
a külterületeken lévő szemét mennyisége, 
amely biztató jel lehet a jövőre vonatkozóan. 
 A munka befejezését követően, a fáradt 
és éhes önkénteseknek jólesett a vadászház-
nál felkínált finom ebéd, a vadhúsból készült 
népszerű gulyás.

 Az ebéd befejezését követően köszönetet 
mondott a résztvevőknek Kissné Szabó Kata-
lin polgármester, Kerezsi Sándor, a vadász-
társaság elnöke pedig megköszönte a szer-
vezőmunkát Fícsur Béla természetvédelmi 
felelősnek, Oltványi János környezetvédelmi 
referensnek, Veres Csaba pol gárőr- egyesületi 
elnöknek, Tóth Gábor közterület-felügyelő-
nek és Szomora Zsoltnak, a roma lakosság 
nagyszerű mozgósításáért.
 A szemétgyűjtés igazán akkor lehet si-
keres, ha mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy a megtisztított területeken to-
vábbi szemetelésre ne kerüljön sor. Kérjük a 
tisztelt lakosságot, vigyázzunk külterülete-
ink, földútjaink, erdőink tisztaságára!

 Az önkormányzat rendelettervezetet ké-
szít elő a mezőőri tevékenység bevezetésé-
vel kapcsolatosan – az előzetes egyeztetések 
megtörténtek a földtulajdonosokkal, föld-
használókkal, gazdákkal – és amennyiben 
a rendelettervezetet jóváhagyja a képvise-
lő-testület, a jogerőre emelkedést követően 
beindulhat a mezőőri tevékenység. A ható-
sági munka eredményeként minőségi válto-
zás várható, ugyanis nagyobb rálátása lesz a 
városnak a külterületi szántókra, közvetve az 
erdőkre és a szemét lerakására is. (A mező-
őri tevékenységről a későbbiekben tájékoz-
tatjuk a kedves olvasókat.)
 Az elmúlt évben megszüntettük az általá-
nos lomtalanítási akciót, mert az előzetesen 
összeszedett lomok egy része az erdőben 

„landolt”. Bevezettük, azonban a szolgáltató 
ügyintézőjével, vagy a szemétszállító gép-
kocsi személyzetével közösen egyeztetett 
időpontban történő, kapun belül összegyűj-
tött lomok elszállítását. Törekedni kell arra, 
hogy a környező településeken is hasonló-
an történjen a lomtalanítás, mert a lomisok 
ide hordhatják a másik településen kidobott 
árukat. 
 Az elmúlt évben a földtulajdonosokkal 
egyeztetve több földutat zártunk le lakattal 
nyitható sorompókkal, amely szintén hozzá-
járul a szemétlerakás megnehezítéséhez.
 A fenti, már megtörtént és leendő intéz-
kedések figyelembe vételével bízunk benne, 
hogy tisztul környezetünk és ritkábbak lesz-
nek a – bár jó hangulatú –, de kényszerűség-
ből szervezett szemétszedési akciók.

Kiss Tibor, Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Április 25-én szombaton külterületi nagytakarítást szervezett a Föld 
napja alkalmából az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság, 
Üllő Város Önkormányzata és a Városfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottság – elsősorban a Fácános és környéke erdőterületein.

Tisztább külterületek

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete ápri-
lis 30-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.

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfogadta az Üllői 
Rendőrőrs, az Üllői Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület, a közterület-fe-

lügyelő és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lót, a Babarózsa Bölcsőde szakmai program-
ját, valamint a 2014. évi költségvetési beszá-
molót. Ezzel egyidejűleg megalkotásra került 
Üllő Város Önkormányzat képviselő-testüle-
tének 2014. évi zárszámadási rendelete.
 Az ülésen a 2014–2019-es önkormány-
zati ciklusra vonatkozó gazdasági progra-

mot is elfogadták a képviselők. Döntöttek a 
Pesti úton, a Templom tértől a Malom utcá-
ig tartó járdaszakasz felújításáról, az utcanév-
táblák felújításáról és a Hajcsár utcai árusítá-
si helyszín (piac) áttelepítéséről. Az új piac a 
településközpontban, az egészségház mö-
götti területen lesz elhelyezve, az ingatlant 
az önkormányzat a továbbiakban piacként 
és egyéb rendezvények helyszíneként fogja 
működtetni.
 A képviselők elfogadták Üllő településfej-
lesztési koncepcióját, valamint az integrált 

településfejlesztési stratégiát, továbbá az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola fűtéskorsze-
rűsítéséről szóló előterjesztést. 
 Az ülésen sor került az Üllői Gyermeke-
kért Alapítvány új kuratóriumi tagjainak 
megválasztására. Az alapítvány működését 
a jövőben: Barna Tibor, Zentai Erika, Dócsné 
Bodnár Gizella, Jámbor Barbara és Kovács 
András felügyeli. 
 A testület módosította  a helyi ösztön-
díjrendszer létesítéséről szóló rendeletét, a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló 
rendeletet, a háziorvosi körzet kialakításáról 
szóló rendeletet, a kitüntető díjak adományo-
zásáról szóló rendeletet, valamint a közterü-
letek elnevezésének, az elnevezések megvál-
toztatásának és a házszámozás szabályainak 
megállapításáról szóló rendeletet.

Almási Adrienn, ügyintéző

Összefogással az erdők tisztaságáértÙ
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A képviselő-testület már döntött a hosszú ideje eldön-
tésre váró kérdésben: a piacnak költöznie kell régi he-
lyéről a városközpontban kialakítandó új piactérre.

Hol a piac 
legjobb helye?

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

A mostani piac a legna-
gyobb jóindulattal sem 
nevezhető térnek, noha 

jócskán kiharap annak az utcá-
nak mindkét oldalából, ahol az 
árusok felállíthatják asztalaikat. A 
különösen szombatonként nagy 
forgalmú árusítóhely zajos, for-
galmi, közlekedési zűrzavart is 
eredményez, s az errefelé lakók-
nak sem igazán jó. Annak ugyan 
örülhetnek, hogy hozzájuk kö-
zel esik (amíg másokhoz, a város 
más részein élőkhöz igen mesz-
sze), de a hátrányaival is együtt 
kell élniük.
 Mi egy csöndes szerdai piac-
napon jártunk ott, hogy megkér-
dezzük, ki hogyan vélekedik a 
várható költöztetésről.
 Kránicz  Árpád dísznövénye-
ket, cserepes virágokat kínál az 
üllői piacozóknak. Neki a sze-
zon csak a tavasz és az ősz, a nö-
vények ültetésének ideje – tud-
tuk meg tőle – éppen ezért nem 
is érzi magát igazán feljogosítva 
a kérdés megválaszolására. An-
nál inkább sem – mondta – mert 
éppen ezen a napon hallott róla 
először egy másik árustól. Azért 
mégis megosztotta velünk a vé-
leményét: úgy érzi, jobb helye 
lesz a piacnak a városközpont-
ban. Ha megoldják a parkolást 
és nem emelik a helypénzt, va-

Kránicz  Árpád

Jacsó Gáborné

Kissné Majer Anita

Németh Sándor

Kalmár Kata

lamint szép és praktikus környe-
zetet teremtenek az árusok és a 
vevőközönség számára, akkor 
ebből a költöztetésből minden-
ki jól jöhet ki – vélekedett.
 Csenki-Peresa Zita és édes-
anyja, Peresa Miklósné ugyan 
nem járnak erre a piacra, annak 
ellenére sem, hogy közel laknak 

– derült ki –, de különösebben 
bajuk sincs vele. Inkább elmen-
nek a „kanyari” zöldségeshez 

– mondták. Egyéb, itt árusított 
holmikra pedig nincs igényük, 
de látják, hogy tömegnyi ember 
ehhez a piachoz szokott, igény 
tehát itt van rá. Egy igazi piacnak 
azonban tér kell, nem ilyen egy-
utcás összevisszaság, ahol még 
zebrák sincsenek felfestve – hall-
hattuk.
 Jacsó Gáborné először ha-
tározottan kijelentette, hogy az 
emberek ezt a helyet szokták 
meg, tehát a piacot ezen a he-
lyen kell hagyni, aztán – amikor 
szóba hoztuk, hogy a város más 
részein élőknek viszont nagyon  
messze van – módosította a vé-
leményét és elismerte: ő maga 
errefelé lakik, neki így könnyebb. 
De igazából mindegy is lenne 
számára, hogy itt, vagy a város-
központban működik a hely, a 
lényeg az, hogy Üllőnek piac-
ra mindenképpen szüksége van. 

Gyerekkorából emlékszik még 
arra, amikor Monorra kellett át-
járni, és arra is, hogy az új iskola 
helyén is volt már egy piac. Ha ez 
a mostani új helyre költözik, az 
bizonyára nem lesz rosszabb a 
mostani állapotoknál – vélte vé-
gül Jacsóné.
 Kissné Majer Anita ezzel 
szemben azonnal azt felelte, 
hogy igen, neki mindenképpen 
jó lesz, ha a piac a városközpont-
ba költözik, ahol majd nyilván 
rendezettebb körülmények kö-
zött lehet vásárolni. Számára, mi-
vel két kicsi gyereke van, és ez a 
hely messze esik tőlük, ez külö-
nösen fontos szempont. 
 Németh Sándor többször is 
megfordult már itt – osztotta 
meg velünk – és nem volt elége-
detlen, nem zavarták őt az itteni 
állapotok. Az sincs azonban elle-
nére, ha a városközpontban kap 
új helyet – mondta –, mert ott bi-
zonyára a városhoz méltóbb kö-
rülményeket teremtenek majd a 
vevőknek és az árusoknak egy-
aránt, és talán a parkolás itteni 
anomáliáit – hogy a környező ut-
cák is mind tele vannak autókkal 
szombatonként – ugyancsak ki 
tudják majd küszöbölni.
 Kalmár Katának boltja van 
az utcában, de még ő sem hal-
lott a piac elköltözéséről. Amint 
nekünk, e számára rossz hír ho-
zóinak megfogalmazta: lesújtja 
őt ez a tény, hiszen az itteni üzle-
tek forgalmában jócskán vissza-
esést okoz majd, ha eltűnik innen 
a piac, s vele együtt a sok ember. 
Má ris elkezdhet gondolkodni  

– mondta – milyen reklámötle-
tekkel hívhatja fel a figyelmet az 
üzletére, hogy a vevők hajlandók 
legyenek más környékekről is fel-
keresni őt. Molnár Anna
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Hirdetés

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

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

A Pitypang óvodánban eb-
ben az évben is sok min-
den történt. A nyári kar-

bantartási munkák mellet szülői 
társadalmi munkák is voltak. 
Többek között a kiscsoport szé-
pült újjá Bedöcs apukának és 
anyukának köszönhetően (lásd 
képünkön), akik fáradságot nem 
ismerve, három kisgyermek mel-
lett, több napi munka vállalásá-
val, csodálatos meseillusztrációt 
varázsoltak az egyik teljes falfe-
lületre. Szeptemberben nagyon 
sok szülő volt kíváncsi a Mihály-
napi vásárunkra, ahol a gyerme-
kek igazi vásári hangulatban, pa-
pírpénzért vehették meg azokat 
a portékákat, amiket az óvó né-
nik, dadus nénik a nyár folyamán 

Lassan vége a nevelé-
si évnek. Elmondhatjuk, 
hogy egy mozgalmas, 
tevékenységekben gaz-
dag esztendőt zárunk. 

Visszatekintés
készítettek. Adventi vásárunkat 
háromhetes lelkes készülődés 
előzte meg, ahol mindenki meg-
mutathatta kreativitását. Igé-
nyes, szebbnél szebb munkákat 
készítettek a gyermekek, a szü-
lők és az óvoda dolgozói. A vásár 
szokásosan meghitt hangulat-
ban történt, sokan jöttek el a hi-
deg idő ellenére is, jólesett min-
denkinek a zsíros kenyér, a forró 
tea és a forralt bor. 
 A mézeskalács-fesztiválon Fi-
cánka csoportunk a Városi Sport-
csarnokban betlehemes játékot 
adott elő.
 Megtartottuk farsangi mulat-
ságunkat is februárban, köszön-
jük a sok süteményt, farsangi 
fánkot, amit a szülők varázsoltak 
asztalainkra.
 Ebben a nevelési évben lezá-
rult a TÁMOP-pályázatunk. Vá-
rosi szinten rendeztük meg Víz-
projektünk zárónapját, a víz 
világnapja alkalmából. A gye-
rekeknek hatalmas élmények-
ben volt részük. Kincset keres-

hettek, ásványokat moshattak, 
igazi arany mosást varázsoltunk 
számukra. Az óvó nénik mesét 
dramatizáltak, a gyerekek külön-
böző ügyességi versenyjátéko-
kon vehettek részt, a sok élmény 
mellett, többféle ajándékot vi-
hettek haza. 
 A Föld napja alkalmából, 
megszépítettük óvodánkat. Min-
den kisgyermek hozott egy tő 
virágot, amit elültetethetett a 
virágoskertünkben, balkonládá-

inkban. A nagycsoportosok a ve-
teményeskertben zöldségféléket 
ültettek.
 További programjaink: kirán-
dulások, gyermeknap, ovis gálán 
való részvétel, és nem utolsó sor-
ban a Pitypang-parti, ahova min-
den kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk.
 Úgy érzem ebben a nevelési 
évben is már tartalmas időszakot 
tudhatunk magunk mögött.

Ledneczky Julianna, Tagóvoda vezetője

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.



6 ÜllőiKözösség

Nem olyan régen a 2015. évi 
Önkormányzati költségvetés-
sel kapcsolatos gondolataimat 
osztottam meg az olvasókkal. 
Most eljött az ideje a számadás-
nak is, amikor röviden szeret-
ném Önöket tájékoztatni a 2014. 
év gazdasági eseményeiről. 

Zárszámadás 2014

Sokan mondják – és az esetek többségé-
ben igazuk is van –, hogy nem kell visz-
szafelé tekinteni, előre kell nézni és az 

előttünk álló nem kevés feladatra kell kon-
centrálni. Mégis úgy érzem, hogy egy kis ösz-
szefoglaló nem árt magunknak sem, amely-
ben áttekintjük, mit sikerült és mit nem 
sikerült megvalósítani terveinkből. 

Takarékos gazdálkodás

Megítélésem szerint jó, és eredményes évet 
zártunk. Alapvető célként minden évben 
megfogalmazzuk magunknak, hogy műkö-
dési költségeinket csökkentve, fejlesztések-
re, beruházásokra igyekszünk több forrást 
találni. Természetesen a működési költségek 
csökkentése évről évre nehezebb feladat, de 
a tavalyi évben sikerült tovább javítani haté-
konyságunkat. Gazdaságosabban tudtunk 

működni, intézményeinket is takarékosabb 
módon sikerült fenntartanunk. Ez a takaré-
koskodás azonban nem vezetett az intézmé-
nyek működésének rovására, változatlanul 
magas színvonalon működnek.
 A célszerű takarékoskodás a működés 
területén azt a lehetőséget adta az önkor-
mányzat kezébe, hogy mintegy 340 millió 
forintot tudott beruházásokra, felújításokra 
költeni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
ez nem mind önkormányzati forrás, ebbe az 
európai uniós és a magyar állam által nyújtott 
támogatások is beletartoznak. De azt hiszem, 
az összeg nagysága így is elismerésre méltó.

Fejlesztések

A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány 
kiemelt fejlesztést megemlíteni, amelyet re-
mélem Önök is örömmel fogadtak: bölcsőde-
bővítés, ivóvízminőség-javítás, honismereti 
gyűjtemény elhelyezésére szolgáló ingatlan 
vásárlása, egészségház akadálymentesíté-
se, lakossági járdaépítés, kondipark létesíté-
se, fahídfelújítás, utak felújítása, általános is-
kola tetőfelújítása, óvodai kazáncsere, hogy 
csak a jelentősebbeket említsem.
 Ezeken túl számtalan kisebb volumenű 
fejlesztést is végrehajtottunk, amellyel remé-
lem közérzetünk is javul, és Önök is, hozzám 
hasonlóan, úgy ítélik meg, hogy folyamato-
san szépül, fejlődik, élhetőbbé válik a város. 

Biztos lábakon áll a város

Még egy fontos információt szeretnék Önök-
kel megosztani. Sajnálatos módon az elmúlt 
időszakban több értékpapír-kereskedő vál-
lalkozás ment tönkre, került igen nehéz 
helyzetbe, és ezzel még nehezebb helyzet-
be hozta azokat, akik náluk fektették be a 
sok esetben egy élet alatt összekuporga-
tott pénzüket. Gondolok itt a Quaestor-cso-
portra, a Hungária Értékpapír Zrt.-re, a Kun-
Mediátor társaságra, illetve ezt megelőzően 
néhány regionális bankra (DRB-csoport). Bi-
zonyára értesültek arról, hogy több ön-
kormányzat jelentős összeget „fialtatott” 
ezekben a cégekben. Mindenkit szeretnék 
megnyugtatni, hogy Üllő Város Önkormány-
zata és költségvetési szervei semmiféle kap-
csolatban nem álltak e társaságokkal. Ké-
nyesen vigyázunk minden fillérünkre, és az 
általunk legmegbízhatóbbnak tartott pénz-
intézettel állunk kapcsolatban (nevén nem 
nevezem, mert ingyen reklámot nem csiná-
lunk, de azt hiszem, mindenki tudja, hogy 
melyik bankról van szó). 
 Mindenki megnyugtatására közlöm, 
hogy Üllő városa biztos pénzügyi lábakon áll. 
Megfelelő tartalékaink vannak az esetleges 
problémák megoldására. Egy másik cikkben 
részletes tájékoztatót olvashatnak az Üllői 
Sportliget Lakópark Viziközmű Társulat hely-
zetéről. Ez a helyzet nagy pénzügyi terhet je-
lent az önkormányzatnak, de bízom abban, 
hogy erre is megfelelő megoldást találunk.
 Kissné Szabó Katalin, polgármester

Átadták az új játszóteret

Átalakulnak 
az okmányirodák

Elkészült Üllő negyedik játszótere, a létesít-
ményt május 1-jén vehették birtokba a gyer-
mekek. 
 A munka ünnepén sok szülő vett részt 
gyermekével a játszótér avatásán, zsúfolásig 
megtelt az elkerített játéktér. 

Megkezdődött a főváros Vecsési Járással 
szomszédos peremkerületekben az okmány-
irodák kormányablakokká alakítása. A Market 
Centralban működő kormányablak ügyfél-
forgalma megnövekedett, hosszabb várako-
zási időre, illetve időszakosan a sorszámosz-
tás szünetelésére is számítani lehet.
 Kérjük, hogy ügyintézésüket a délelőt-
ti órákra időzítsék, illetve amennyiben ügy-
félkapu-regisztrációval rendelkeznek, fog-
laljanak időpontot a https://idopontfoglalo.
kh.gov.hu/ oldalon. 
 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy lakcím-
ügyekben az átalakítások ideje alatt is csak a 
lakóhely szerint illetékes okmányirodákban, 
kormányablakokban tudják ügyeiket intézni, 
ezen ügytípusokban az ügyfélszolgálatok il-
letékessége nem országos.
 Átalakítási munkálatok előreláthatólag a 
nyári hónapokban is zajlanak majd. 
 A Kormányablak hálózatbővítésével járó 
kellemetlenségekért megértésüket kérjük! 
Szíves türelmüket köszönjük!

Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatala 

 A Hunyadi utca és Hajcsár utca kereszte-
ződésében kialakított játszótér megvalósí-
tására több mint ötmillió forintot különített 
el a város költségvetéséből a képviselő-tes-
tület. A kihelyezett játékokat kedvezményes 
áron szerezte be a város a gyártótól.  V.
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Új színfolt az általános iskola életében

A jeles napok sokaságából iskolánk az állatok világnap-
ját és a Föld napját ünnepli. Célunk, hogy ekkor még job-
ban ráirányítsuk tanulóink figyelmét, hogy a Föld az ott-
honunk, és tőlünk is függ,  mennyire élhető. 

Meghatározó gyermekkori 
élmények: a Föld napja

A feladatok, a programok 
azt szolgálják, hogy mi-
nél többet megtudjanak 

a kék bolygóról, megismerjék 
sérüléseit, szépségeit, értsék fo-
lyamatait és azok összefüggése-
it. Talán felnőttként meghatároz-
zák döntéseiket a gyermekkori 
élmények.
 Már hagyományos program-
nak számít a virág- és kőzetkiállí-
tás. Két-két napig tanulóink közel-
ről gyönyörködhetnek az élő- és 
élettelen természet szépségei-
ben. Kérdéseikre szakemberektől 
kapnak választ és gyarapíthatják 
kaktusz- vagy kőzetgyűjtemé-
nyüket.
 A rajzpályázat is kedvelt versenyük a gye-
rekeknek. Az idén tájképfestésben próbál-
hatták ki tehetségüket. A világ legszebb tájai 
jelentek meg a képeken, a kínai Nagy Faltól a 
hawaii naplementéig.
 A legeredményesebbek: 5-6. osztály: 1. 
helyezett Kökény Eszter 6.z/a, 2. helyezett 
Tóth Richárd 5.b, 3. helyezett  Czinege Zsófia 
6.z/a. Különdíj: Varga Balázs speciális tagozat, 
Gáldi Beatrix 6.b. 
 7-8. osztály: 1. helyezett Tamás Panna 7.b, 
2. helyezett Horváth Zsófia 8.z, 3. helyezett 
Horváth Lili 7.a. Különdíj: Tóth Beatrix 8.b.
 Az osztályok közötti verseny több feladat-
ból állt, és körülbelül két hét állt a rendelke-
zésre, hogy a legtökéletesebb válaszokra rá-
találjanak a tanulók. Az S.O.S. erdő a téli ónos 

eső által károsodott fásszárúakról szólt. Az 
osztályok egy levelet rajzoltak a kiválasztott 
növényről, erre írták annak tulajdonsága-
it. Ezeket elhelyeztük egy kopasz fán az isko-
la alsó folyosóján. Nem kell mindig az ember 
ahhoz, hogy a természet károsodjon!
 A többi feladat: totó az állatokról, ke-
resztrejtvény a növényekről és tablókészítés 
a Föld bármely természeti világörökségé-
ről. Az osztályok közötti versenyt az Ügyes, 
okos természetvédők vetélkedője döntötte 
el, amelyen a 2015. év jeles növényei és álla-
tai adták az elméleti kérdések többségét, de 
szükség volt kézügyességre és kreativitásra 
is. A versenyre mind a 15 felsős tanulócso-
port benevezett. 1. helyezett: 7.z osztály, 2. 
helyezett: 7.b osztály, 3. helyezett: 5.b osztály.

 A gyermekek mindig szívesen játszanak, 
versenyeznek. Remélem a Föld napja progra-
mokon, a feladatok kapcsán sokat tanultak is.
 Végezetül néhány vélemény tőlük: „Ami-
kor a nyírfa levelét rajzoltam és kerestem a 
jellemzőit, olyan dolgokat is megtudtam, 
amiről eddig még sosem hallottam.” L. Jo-
hanna (7.z).
 „Élmény volt számomra a padból kisza-
badulni és a folyosón a természet csodálatos 
világában találni magam. Hihetetlen mennyi 
fajta virág, fa és kaktusz virított az iskolánk-
ban.” E. Hajna (7.z).
 „Nagyon jó volt a vetélkedő, mert a felada-
tok változatosak és szórakoztatóak voltak. 
Használtuk kézügyességünket, kreativitá-
sunkat (ürge vers) és memóriánkat. Szóval jól 
éreztük magunkat.” R. Patrik és R. Dominik (7.b).  

„Hasznos információkat tudtunk meg az ás-
ványokról, amiket körbeadtak, és közelről is 
megtapasztalhattuk milyen egy geóda vagy 
milyen a gránit tapintása.” B. Csinszka (7.z).
 „Emlékszem, volt a sarokban egy 43 
centiméteres geóda félbevágva. Külsőleg 
úgy nézet ki mint egy kő, de belül gyönyö-
rű lila ametiszt kristályok voltak benne.” A. 
Sándor (7.z).
 „Ez a nap talán mindenkit arra indít, hogy 
védjük a földünket. Láthatjuk még mennyi-
féle növény és állat él. Örizzük amink van!” I. 
Zsanett (7.z).
 „Ugyan minden évben van Föld napja, 
de mégsem ugyanarról szól az idő múltával 
sem.” S. Orsolya (7.z).
 A programokról képeket az iskolánk hon-
lapján találhatnak.
 Köszönöm kollégáimnak a segítséget. Fe-
rencsik Béláné, Ortutay Gizella, Czinegéné Me-
zei Andrea és Balázsné Varga Gizella szorgos 
munkája tette még lehetővé a rendezvény 
sikerét. 

Békiné Gulyás Gizella

A múlt nyáron megszületett az a gondolat, 
hogy jó lenne egy testvériskolai kapcsola-
tot kiépíteni határon túli magyarokkal. A vá-
lasztás Erdélyre esett és áprilisban meg is va-
lósult az első látogatás. Egy Aranyos-völgyi 
község általános iskolájának húsz tanulója és 
három tanára öt felejthetetlen napot töltött 
velünk.
 Nagyon sok pozitív tapasztalattal térhet-
tek haza testvéreink, hisz ismét megnyilvá-
nult a magyar vendégszeretet a családok 

kedves befogadó készségén, a bowling-
pályán és fitneszklubban eltöltött vidám 
órákon, a Dóra-majori és monori pincefalui 
látogatáson, valamint a polgármesteri hiva-
tal fogadásán keresztül.
 Vendégeink betekintést nyertek Buda-
pest nevezetességeibe, iskolánk életébe, 
sportoltak diákjainkkal és táncoltak az üllői 
néptánckedvelőkkel.
 Júliusban készülünk mi is megcsodálni a 
gyönyörű erdélyi tájat.

 Reméljük lesz folytatása a kezdeménye-
zésnek, ami mélyíti az egymáshoz való tarto-
zás érzését.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni a polgármesteri hivatalnak és a diákön-
kormányzatnak az anyagi támogatásért, va-
lamint a vendéglátó szülőknek és a segítő 
pedagógusoknak a látogatás létrejöttében 
való közreműködésért.

Istvánfi Zoltán, 
igazgatóhelyettes
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„A Földet nem nagy-
apáinktól örököl-
tük, hanem unokáink-
tól kaptuk kölcsön”

Föld-napi rendezvénysorozat 

A fenti idézet fontosságát 
szem előtt tartva rendez-
tük meg immáron ötö-

dik alkalommal óvodánkban a 
Gyöngyvirágos Zöld Napokat, 
melyre a TÁMOP 3.1.4 innováció 
keretében került sor. Óvodánk 
helyi nevelési programjában ki-
emelt jelentőséggel bír a környe-
zeti nevelés, hogy gyermekeink 
figyelmét minél korábbi életsza-
kaszban környezetünk védelmé-
re, a természet tiszteletére, sze-
retetére, óvására szoktathassuk. 
 A Gyöngyvirágos Zöld Napo-
kat minden évben nagy készü-
lődés előzi meg és méltán lett 
óvodánk legkiemelkedőbb ta-
vaszi rendezvénye. Igyekszünk 
minden fontos – a környeze-
tünk megóvásával kapcsolatos – 

témát körüljárni, azt keresve, mit 
tehetünk közös erővel a Földün-
kért, hogy minél tovább szolgál-
hasson élőhelyünkként. 
 Minden évben nagyon várják 
a gyerekek a szemétszedési akci-
ót, amely idén is az első zöldnap 
kiemelkedő programja volt. Az 
óvoda környező utcáin – gumi-
kesztyűben – gyűjtöttük össze 
a szemetet és jó tapasztalatunk 
volt, hogy évről évre egyre keve-
sebb eldobott szeméttel találko-
zunk errefelé. Azért néhány zsák 
hulladék így is összegyűlt a gye-
rekek nagy örömére, akik élvez-
ték, hogy hasznos munkát vé-
gezhetnek.
 A második zöldnapon a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról beszélgettünk, és anyaguk 
szerint csoportosítottuk a háztar-
tási hulladékokat. Ilyenkor derül 
ki, hogy a gyerekeknek nagyon 
sok információjuk, tapasztalatuk 
van ezzel a témával kapcsolat-
ban, és értik, érzik a szükségessé-
gét ennek a dolognak. 

 Nagy izgalommal várjuk min-
den évben a növényültetést is, 
amit a harmadik zöld nap hozott 
el számunkra. Ilyenkor minden 
kisgyermek virágpalántát, virág-
magot hoz, amit saját maga ül-

tet el vagy a kiskertbe, vagy az 
ablakokat díszítő balkonládák-
ba. Ilyenkor kerül sor a „MI FÁNK” 
elültetésére is, ami idén két gyü-
mölcsfa volt, amelyről évek múl-
va – reményeink szerint – kivit 
fogunk szüretelni. A lelkes, szor-
galmas gyermekkezek igazán 
széppé varázsolták óvodánk ud-
varát, amelyben gyermek, fel-
nőtt egyaránt örömét leli.
 Ezúttal sem maradt el az 

„ovimozi”. A környezetünk védel-
méről szóló rajzfilm vetítése a ne-

gyedik zöldnap nagy érdeklődés-
re számot tartó eseménye volt. 
 A hét legizgalmasabb esemé-
nye kétségkívül idén is projekt-
záró nyílt napunk volt, amikor is 
egy hat próbából álló akadály-
versenyen vett részt minden 
csoport. Mozgásos, szellemi és 
ügyességi játékok, tudáspróbák 
vártak minden kisgyerekre, mint-
egy összefoglalva a Föld napjá-
hoz kapcsolódó fontos témakö-
röket. A leküzdött akadályokért 
a gyerekek a „Próbák füzetébe” 
zöld pontokat kaptak, amik vé-
gig fenntartották érdeklődésü-
ket, lelkesedésüket. 
 Nagy örömünkre szolgál, 
hogy idén is sikeresen tudtuk 
lebonyolítani a Gyöngyvirágos 
Zöld Napok tavaszi programso-
rozatát. Szeretnénk köszönetet 
mondani a Szülőknek, akik végig 
segítették munkánkat és nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy 
kitűzött céljainkat megvalósít-
hassuk.

Lengyel Krisztina, óvodapedagógus

…évről évre egyre ke-
vesebb eldobott sze-
méttel találkozunk.

A Harmónia Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola rendhagyó mó-
don tanári koncerttel nyitotta 
meg növendékhangversenyei-
nek sorozatát április közepén. 

Tavaszi hangversenyek 
a Közösségi Központban

A tantestület tagjai április 16-ra egy-
órás szórakoztató komoly- és köny-
nyűzenei műsorral készültek, hogy 

kedvet csináljanak, lendületet adjanak a kis 
muzsikusoknak. A repertoár fő vezérfonalát 
a táncok adták. Hacsaturján Keringője, Köh-
ler Spanyol keringője, Albeniz Tangoja után 
dzsessz-szemelvények és filmbetétdalok is 
felcsendültek. 
 A nagy sikerű bevezető program után há-
rom növendékhangversenyre került sor há-
rom áprilisi estén. Ezeken az alkalmakon 
városunk zeneiskolájának növendékei bemu-
tathatták, mennyit fejlődtek hangszerjáté-
kukban a hamarosan véget érő tanévben. Az 
elmúlt két tanévben került bevezetésre, hogy 

a hangversenyeket összevonva, több hang-
szeres tanár és növendékeik összefogásával 
szerveztük, így kevesebb, mégis sokkal élve-
zetesebb, hangulatosabb és tartalmasabb 
műsorral állítottuk ki a Közösségi Központ 
képzeletbeli színpadára a zeneiskolásokat. 
 Az első hangversenyen, április 20-án zon-
goristák, hegedűsök és ütőhangszeresek, a 
másodikon, április 22-én gitárosok, dzsesszgi-
tárosok, furulyások, klarinétosok és zongoris-
ták, a harmadik alkalmon, április 23-án pedig 
zongoristák, furulyások, fuvolisták, trombitá-
sok és magánénekesek muzsikáltak. A sorozat 
utolsó rendezvénye maratoni hosszúságúra 
sikerült, ám a kiválóan összeállított műsorban 
az ügyes kis – és nagyobb – tanítványok olyan 
színvonalas koncertet produkáltak, hogy a je-
lenlévők nem érzékelték az idő múlását. 
 Továbbra is ösztönözzük zeneiskolánk ta-
nárait, hogy minél több kamarazenei pro-
dukciót állítsanak színpadra, hiszen – intéz-
ményünk fő célkitűzéséhez igazodva – az 
együttmuzsikálás örömét így tudják legha-
marabb megéreztetni tanítványaikkal, akik 

ezáltal rengeteg sikerélményhez juthatnak. 
Bízom benne, hogy tavaszi hangversenye-
ink a fellépő muzsikusok számára örömöt, si-
kerélményt, a közönség számára pedig ma-
radandó, szép emlékeket adtak. 
 Szeretettel várunk minden kedves zenét 
kedvelő érdeklődőt a Harmónia Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola rendezvényeire!

Hofbauer-Mezei Márta

Felvételi meghallgatás: május 11., 12., 15 
órától 18 óráig a zeneiskola nagytermé-
ben. Pótfelvételi: május 21. 15 órától 18 
óráig. Szolfézsvizsgák: május 26., 27., 28., 
13 óra 30-tól, beosztás szerint. Művésze-
ti záróvizsga: május 28. 16 óra. Művészeti 
alapvizsga: május 29. 16 óra. 
 Hangszeres vizsgák: június 1-jétől 4-ig. 
A részletes beosztás a faliújságon, vala-
mint honlapunkon olvasható.
 Zeneiskolai bizonyítványosztás: június 
10. szerda, 18 óra a zeneiskolában.

Programok a tanév végén

Ù
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Immár két éve rendszeresen 
hirdetjük az újság hasábja-
in is, hogy olvasni jó. Aki olvas, 
ezt ösztönösen is érzi, de en-
nek a „jóságnak” megvan a tu-
dományos magyarázata is. 

Olvasni jó! – a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Az olvasás hatásaival ma már több tu-
dományág is foglalkozik. A kutatások 
és vizsgálatok egyértelművé tették, 

hogy az olvasás növeli az empátiát, toleran-
ciát, szociabilitást. Aki történeteket olvas, 
másként viszonyul a többi emberhez, állítják 
a York Egyetem kutatói. Egy könyv szereplő-
inek sorsát átélve, jobban megérthetjük má-
sok érzéseit. Aki például Jane Austen sze-
mén keresztül is látja a világot, legközelebb 
talán könnyebben szót ért a sógornőjével. 
 További kedvező hatása még, hogy 
fejleszti a kreativitást, a problémameg-
oldást. Oldja az érzelmi vagy lelki fe-
szültséget, mert csökkenti az ártalmas 
stresszhormonok, mint például a kortizon 
szintjét. Az olvasás másként dolgoztatja 
az agyat, mint amikor az ember tévét néz 
vagy rádiót hallgat. Amikor elmerülünk egy 
izgalmas regényben, vagy csak átfutjuk a 
kávéfőző használati utasítását, „agyunk-
ban különleges idegkapcsolatok jönnek 
létre olyan területek között, amelyek más-
más tevékenységért felelősek, mint példá-
ul a látás, a nyelv és a tanulás”, nyilatkozta  
V professzor, a Haskins Laboratories elnöke 
és kutatási igazgatója az Oprah magazin-
nak. Ez az időtöltés arra ösztökéli az agyun-
kat, hogy gondolkozzunk és összponto-
sítsunk. Az olvasás javítja a memóriát, így 
évekkel lassíthatja az agy öregedését.
 Gyakorló biblioterápiás szakemberek 
számoltak be a közös olvasás jótékony ha-
tásairól. Olvasmányaink, csakúgy mint a ké-
pek vagy a zene, hatással vannak ránk, és ha 
ezekről a minket ért hatásokról beszélge-
tünk másokkal, az megsokszorozza annak 
mértékét és az univerzalitás érzését adja ne-
künk, vagyis, hogy nem vagyunk egyedül! 

Sátorkönyvtár a Csülök Fesztiválon – rend-
hagyó helyszínen találkozhatnak gyermek-
könyveinkkel és ismerkedhetnek meg a 
könyvtár szolgáltatásaival, akik kilátogatnak 
május 30-án 10 és 13 óra között a Csülök-
fesztiválra. Gyermeknap alkalmából meseol-
vasással egybekötött kézműves foglalkozás-
sal, mesetornával és könyves kvízzel várjuk 
a kicsiket és szüleiket. A helyes megfejtők 
ajándéksorsoláson vesznek részt.
 Május 30-án, a gyerekekhez hason-
lóan ingyenesen iratkozhat be minden-
ki a könyvtárba, valamint késedelmi díj fel-
számítása nélkül hozhatják vissza a lejárt 
kölcsönzési határidejű könyveket. Ezen a 
napon hosszított nyitva tartással várjuk ol-
vasóinkat 8.30-13 óráig!
 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy május 16-án és 23-án, szombaton a 
könyvtár zárva lesz! Megértésüket köszönjük!

Sátorkönyvtár, gyereknap

Ù

 A könyvtárunkban működő irodalmi te-
ázónk is arra ad lehetőséget, hogy oldott 
hangulatban osszuk meg gondolatainkat 
egy-egy témában és feltöltődve folytassuk 
utunkat az életben. 
 Áprilisi találkozónkon négyen teáztunk. 
Közben beszélgettünk arról, hogy mennyi-
re tudtuk továbbadni a szüleinktől kapott 
értékeket, esetleg hogyan szembesültünk 
azzal, ha a megrögzött, kevésbé szeretett 
mintákat is felfedeztük magunkon.
 Megosztottuk egymással az elmúlt idő-
szak kirándulásainak élményeit és nyári 
programjaink terveit. Ehhez kapcsolódik a 
nyári szünet előtti utolsó találkozónk, me-
lyet május 26-án, kedden 10.30-tól tartunk.
 Mindenki másként pihen. Ki aktívan, ki 
passzívan. Valaki hegyet szeret mászni, va-
laki aludni, napozni és csak nézni a vizet. Va-
laki napokat buszozik, hogy néhány órára 
betérjen egy múzeumba. A múló évek alatt 
sokat változik életünk ritmusa, céljaink és 
pihenési szokásaink is, erről beszélgetünk 
májusi találkozónkon Bege Nóra művészet-
terapeutával egy finom tea mellett.
 „Mindig váltani az élet ritmusát. Tuda-
tosan és figyelmesen cserélni munkát és 
pihenést, koplalást és bőséget, józansá-
got és mámort, igen, még gondot és örö-
met is; tudatosan felállni az élet terített 
asztala mellől, mikor legjobban esik a bő-
ség, tudatosan bekapcsolni gondokat és 
feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. 
Nem elbízni magad semmiféle helyzetben.” 
(Márai Sándor: Füves könyv – Az élet ritmu-
sáról.)  Veleki Hajnalka

Fotópályázat
Üllő Város Önkormányzata Oktatási, Közmű-
velődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága fotópá-
lyázatot hirdet művészi fotók készítésére. Az 
alkotások Üllő várossá nyilvánításának 10. év-
fordulója tiszteletére készített kiadványban 
jelennek meg. 
 A fotók tárgya középület, épület, ren-
dezvény, életképsorozatban kerül értéke-
lésre. Egy sorozat tartalma 20 kép. A pályá-
zatra beküldött anyag sorozatként kerül 
értékelésre. Egy fényképész több sorozat-
tal is pályázhat, de ez az elbírálásnál nem 
jelent előnyt.
 A képek paraméterei: minimum 18 cm x 
12 cm /1:1/ 300 dpi, legalább JPG formátum.
 A leadott képeket az önkormányzat a jö-
vőben szabadon felhasználhatja.

 Az első három fotóművész, akinek a leg-
több fotója kerül beválogatásra a kiadvány-
ba, pénzjutalomban részesül. 
 A bizottság a saját kerete terhére az első 
díjazottnak 20 ezer forintot, a második díja-
zottnak 15 ezer forintot, a harmadik díjazott-
nak 10 ezer forintot ajánl fel.
 A kiadványba bekerülő fotók készítőinek 
neve felsorolásszerűen szerepelni fog a kiad-
ványban. 
 A pályázat beadási határideje 2015. május 
31.
 Helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármes-
teri Titkárság.
 Pályázati anyag benyújtásának módja: 
CD-lemezen.
 A CD-lemezre kérjük ráírni: Fotópályázat 
2015 Üllő.

Üllő Város Önkormányzat Oktatási,  
Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága
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Sportliget lakópark
Az utóbbi időben ismét forr-
nak az indulatok az Üllői Sportli-
get Lakópark Víziközmű Társulat 
működésével és az önkormány-
zat szerepével kapcsolatban.

Ez a felfokozott érdeklődés annak is kö-
szönhető, hogy a lakóparkban meg-
kezdte tevékenységét a társulat által 

megbízott Foldana követeléskezelő társa-
ság is, amit a lakók természetesen fenyege-
tésnek, behajtásnak és jogszerűtlennek gon-
dolnak. A tisztánlátást mindenki számára 
megkönnyítheti, ha Önök elé tárom a lakó-
parkkal kapcsolatos tényeket, valós esemé-
nyeket.
 Még mielőtt visszamennénk az időben 
néhány lényeges dolgot le kell szögezni: 
 Az önkormányzat és a társulat két elkü-
lönült jogi személy. Az önkormányzat – az 
érdekeltségi területen fekvő, igen csekély 
számú ingatlana után – ugyanolyan tagja a 
társulatnak, mint bármely egyéb tulajdonos. 
 Komoly hiba, hogy gyakran összemossák, 
és egy szereplőnek tekintik az önkormány-
zatot és a társulatot. 
 Az önkormányzat kizárólag tagi jogviszo-
nyával élve vesz, illetve vehet részt a társulat 
működésében.
 Rögzítendő az is, hogy a sportcsarnokot 
és a sporttelepet felépítő, időközben felszá-
molt Simex-Bau Kft. és a társulat szintén két 
elkülönült jogi személy, még abban az eset-
ben is, ha korábban a vállalkozó ügyvezető-
je látta el a társulat vezetését. Tehát három, 
egymástól teljesen elkülönült jogi személy 
szerepéről, kapcsolatáról beszélünk.
 Tisztáznom kell azt is, hogy a társulat ön-
állóan gazdálkodik, döntéseit önállóan hoz-
za meg.

Tények

2003. augusztusában Üllő Nagyközség Ön-
kormányzata pályázatot hirdetett az Üllő 
északkeleti részén lévő szabad földterület, a 
volt pedagógusföldek hasznosítására, illetve 
lakópark céljára történő felhasználásra. Alap-
követelmény volt az önkormányzat részéről, 
hogy a nyertes felépítsen egy a pályázatban 
pontosan körülírt sportcsarnokot, sportpá-
lyát, valamint a leendő lakóparkban teljes 
közművet, közvilágítást, és szilárd burkola-
tú utat épít ki.  
 2004. májusában a képviselő-testület a pá-
lyázat nyertesének a Simex-Bau Kft.-t nyilvání-
totta, majd 2004. júniusban településfejleszté-
si együttműködési megállapodás keretében 
rögzítették a felek jogait és kötelezettségeit. 
Ennek fő elemei: sportcsarnok és sportpálya 

építése a Simex-Bau Kft. részéről, földterület 
átadása (mintegy 16 és 3,6 hektár) ingatlan-
fejlesztésre az önkormányzat részéről. Ebben 
a megállapodásban a Simex-Bau Kft. vállalta, 
hogy a földterületeket társulati formában tel-
jes mértékben közművesíti. Nagyon fontos ki-
tétel a megállapodásban, hogy nem a Simex-
Bau Kft. vállalta a közműfejlesztést, hanem a 
későbbiekben létrehozandó társulat. 
 Időközben létrejött az Üllői Sportliget La-
kópark Víziközmű Társulat, melyet a bíróság 
2006. augusztusában vett nyilvántartásba. 
Ekkor a társulatnak az önkormányzaton kí-
vül (mint a földterületek fokozatosan csökke-
nő tulajdonosa) egy tagja volt: a Simex-Bau 
Kft., mint a földterület leendő, egyre növek-
vő tulajdonosa. Így a Társulat Intézőbizottsá-
gának Elnöke a Simex Bau Kft. ügyvezetője 
lett. Nem szerencsés, de más tag híján nem 
volt más megoldás. 
 2006. év végén a társulat a közműfej-
lesztések megvalósítása érdekében a Keres-
kedelmi és Hitelbankhoz fordult hitelért. A 
bank hajlandó volt 
hitelt adni a társulat-
nak, de csak azzal a 
feltétellel, ha az ön-
kormányzat készfize-
tő kezességet vállal 
a társulat tartozása-
iért (tőke és kamat). 
Ez egy patthelyzet 
volt. Amennyiben az 
önkormányzat nem 
vállal kezességet, a 
társulat nem tud-
ja a területen a köz-
műfejlesztést végrehajtani, és feltehetőleg 
a Simex-Bau Kft. abbahagyja a sportcsarnok 
építését, illetve bele sem kezd a sportpálya 
építésbe. 
 Kényszerhelyzet volt, és az akkori kép-
viselő-testület a fejlődést szem előtt tart-
va nem dönthetett másképp a kezességvál-
lalással kapcsolatban. Miért? – merülhet fel 
jogosan a kérdés. Mint említettem, a Simex 
Bau Kft. eredendően társulatként, társulati 
formában kívánta a közműfejlesztést végre-
hajtani. 2006 augusztusában a társulat alap-
szabályában pontosan és félreérthetetlenül 
megfogalmazták az érdekeltségi egységet, 
amely után érdekeltségi hozzájárulást kell 
fizetni. Tehát jogos volt a feltételezés, hogy 
a hitel tőke- és kamatrészét az alapszabály-
ban meghatározottak szerint a későbbi tulaj-
donosok (érdekeltségi egységek) megfize-
tik, amelynek számítása az akkori terveknek 
megfelelően történt. Így a kezesség beváltá-
sára nem fog sor kerülni, azt a befizetések-
ből lehet fedezni. A bank eljárása is érthető, 
hiszen ekkora összeget csak megfelelő fede-
zettel, vagy kezességgel adhatott. 

Kezességvállalás és hitelfelvétel

A képviselő-testület határozata értelmében 
az önkormányzat 2006. év végén vállalta a 
kezességet, így a hitelkeret-szerződések, va-
lamint a készfizető kezességvállaló okirat el-
készült. A hitelt felvevő a társulat, a kezes az 
önkormányzat lett. Ezek a hitelek hitelkere-
tek voltak, rendelkezésre tartási időszakkal 
(2006. december 19-től 2008. május 14-ig), 
2016. december 14-i lejárattal, és ekkor tör-
ténő egyösszegű tőkevisszafizetéssel. 
 A hitelkeret-szerződésekben pontosan  
meghatározott volt a beruházási feladat:  
ivóvízhálózat-kialakítás, szennyvízelvezetés- 
megvalósítás, felszíni vízelvezetés, szenny-
vízcsatorna-rendszer kialakítása, gázvezeték - 
építés, út- és villanyhálózat kiépítése és ezek 
tervezése, összességében 298 millió forint 
összegben.  
 A hitelkonstrukciókkal kapcsolatosan is 
több félreérthető, a valóságnak nem megfele-
lő információk keringenek a városban. Először 
is, többen kifogásolják, hogy miért egyössze-
gű tőkevisszafizetés történik, miért nem folya-
matos tőke- és kamatfizetés? A felvetés jogos, 
a válasz egyszerű, csak ismerni kell a társulat 
működésének elvét. Az alapszabály előírása 
szerint az érdekeltségi hozzájárulás két rész-
ből áll: az egyik a tőkevisszafizetésre nyújt fe-
dezetet, a másik a folyamatosan fizetendő ka-
matra és a társulat működési költségeire. A 
második rész fizetése havi meghatározott ösz-
szegű pénztári, csekkes, vagy átutalásos mó-
don teljesíthető az érdekeltségi egység tu-
lajdonosok részéről. Az első rész fizetése 
lakástakarékpénztári (LTP) megtakarítással is 
rendezhető. Ebben az esetben az állam évi 30 
százalékos támogatást ad, amely egy fizetési 
könnyítésnek is felfogható. Az LTP-k lejárata 
igazodik a visszafizetés időpontjához. Jellem-
zően 2007–2008-ban tervezték az ingatlanok 
értékesítését, így egy 8 éves periódust választ-
va a pontosan fizetők jelentős állami támoga-
tást tudtak igénybe venni (az LTP-t választók 
fizetési kötelezettsége havonta 9860+3820 fo-
rint 8 éven keresztül). 
 A másik félremagyarázás a hitelek fel-
használását érinti. Többen úgy vélik, hogy a 
társulat csak vízzel kapcsolatos beruházások 
megvalósítására jogosult, út, villanyhálózat 
kialakításra nem. A Közép-Dunavölgyi Víz-
ügyi Igazgatóság is megerősítette, hogy más 
társulatok is foglalkoznak ilyen beruházások-
kal, ez nem tiltott. A társulat jogosult ezen 
feladatok végzésére, kialakítására, de ezeket 
kötelező elkülönített könyvelésben kimutat-
ni. Ezek az elkülönített nyilvántartások meg-
vannak, így a társulat eleget tesz az erre vo-
natkozó előírásoknak is.  
 2007-től a társulat beruházásában a köz-
műfejlesztés folyamatos volt, a rendelkezés-

Kényszerhely-
zet volt, és az 
akkori képvi-

selő-testület a 
fejlődést szem 

előtt tartva 
nem dönthe-

tett másképp.
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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

29. szám / 2015. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Merczel Erzsébet emlékére

                                                                            

B elle Qui Tiens Ma Vie, azaz csodála-
tos az, aki megtartja az életem – pen-
dültek fel márciusban Lévai Mária 
hárfaművész húrjai Merczel Erzsébet 

megemlékezésének délutánján .

 2005-ben a fáradhatatlan, kreatív, min-
dig ötletekkel teli Erzsike úgy gondolta, hogy 
annyi tehetséges ember él szeretett városában, 
miért ne lehetne őket egyesíteni valamikép-
pen?
 Ötletét hamar tettek követték és megalapí-
totta az Üllői Mecénás Művészeti Klubot . Őt 
ünnepeljük minden alkalommal, amikor ta-
lálkozunk, őrá emlékeztünk március 27-én is 
egy csendes, de Erzsikéhez méltó estén a Var-
gha Gyula Városi Könyvtárban . Büszkeséggel 
és örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy a 

könyvtár kiállítóterme mostantól Merczel Er-
zsébet Kiállítóterem nevet viseli .
 Jeles ez a nap, hisz nem csak Erzsike ér-
demeit ismerte el a város ezzel a szép nemes 
gesztussal, hanem a klub 10 éves fennállását is 
megünnepelhettük .
 A mai rohanó világban egyre ritkább, hogy 
emberi kapcsolatok túlélnek tíz hosszú évet . A 
klub azonban nem csak túlélte, hanem a név-
adónk tiszteletére rendezett kiállításon bebi-
zonyította, hogy ma is érdemes a tehetségeket 
támogatni, összefogni .
 Erzsike 2006-os halála után Nagyné Kékedy 
Ibolya, a barátnő vette át a klub vezetését . Ma 
már az ő jó ízlése, kitartása tartja életben a 
klubot, de nem csupán azt, hanem a jó emberi 
kapcsolatokat is .
 A megnyitón Kissné Szabó Katalin, Üllő 
város polgármestere szintén elismerő szavak-
kal köszöntötte a mecénásokat, méltatta mun-
káikat és a klubot . Megemlékezett Erzsikéről, 
hogy milyen fáradhatatlanul tevékenykedett a 
városért, a helyi emberekért, a kultúráért, ér-
tünk .
 Szólt a hárfazene, s mindannyian éreztük 
azt az erőt, amely körülölelt minket . Őt, aki 
megtartja az életünket, aki hitet adott neked 
Erzsike, hogy sikerülhet bármi, amit elter-
veztél .
 Pendültek a húrok, s mi a jóvoltából állhat-
tunk itt . A teremtő megtartja az életünket, Te 
pedig megtartottál minket tehetségünknél 
fogva .
 Köszönjük Erzsike a hétköznapi csodáidat!

Evarics Györgyné

„Áld meg a várost Uram, hogy 
áldásod nyomán szebb és fényesebb 
reggelekre ébredjünk és este elégedetten 
hajtsuk álomra fejeinket!„
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visszatekintő

Megemlékezés 
március 15-én

ÓVODÁSOK
Bóbita ovi
Dely Dorina I. helyezett
Rudolf Sára II. helyezett
Tanyi Fruzsina III. helyezett
Csicsergő ovi
Kovács Tamara I. helyezett
Szíjjártó Anita II. helyezett
Szászik Zsófia III. helyezett
Gyöngyvirág ovi
Varga Lili I. helyezett
Paragi Patrícia II. helyezett
Barabás Janka III. helyezett
Napraforgó ovi
Baráth Fruzsina I. helyezett
Nagy Léna II. helyezett
Laczkó Gréta III. helyezett
Pitypang ovi
Dányi Ramóna I. helyezett
Guzmics Kiara II. helyezett
Bodnár Barnabás III. helyezett

ISKOLÁSOK
1. évfolyam 
Zainkó Krisztina Különdíj
Tóth György Különdíj
Peterdy Nóra Különdíj
Füsti Boglárka Laura I. helyezett
Herold András I. helyezett
Tóth Lóránd Attila II. helyezett
László Melinda III. helyezett
2. évfolyam 
Schaffer Szilvia Izabella Különdíj
Halász Csenge I. helyezett
Pálmai Szabolcs II. helyezett
Barta Panna III. helyezett
3. évfolyam 
Bartal Benjamin Különdíj
Petrény Dominik Különdíj
Vinklár Viktória Különdíj
Uti Laura Különdíj
Tóth Gréta Különdíj
Tóth Kristóf Különdíj
Kökény Levente Különdíj
Paulovics Olivér I. helyezett
Kaneff Boglárka I. helyezett
Zahuczky Réka II. helyezett
Lázár Márk III. helyezett
4. évfolyam 
Balázs Barbara Különdíj
Bambach Lajos Különdíj
Bambach Ádám I. helyezett
Börcsök Zoltán I. helyezett
Botos Viktória II. helyezett
Turcsán Kinga III. helyezett
5. évfolyam 
Bartal Ema  Különdíj
Kovács Viktória Különdíj
Pintér Zseraldin Különdíj
Vince Vivien Különdíj
Tóth Richárd Ferdinánd Különdíj
Molnár Dóra I. helyezett
Börcsök Péter I. helyezett
Kaneff Tamara II. helyezett
Farkas Dóra III. helyezett
6. évfolyam 
Drapály Nikolett Különdíj
Kökény Eszter I. helyezett
Pál Zoltán Gergő II. helyezett
Filipsz Bettina III. helyezett
7-8. évfolyam 
Nagy Krisztina Különdíj
Pintér Donatella Különdíj
Vámos Noémi I. helyezett
Tamás Panna II. helyezett
Tímári Viktória III. helyezett

Gyermekrajz-pályázat
A z Üllői Mecénás Művészeti Klub nyol-

cadik alkalommal hirdetett gyermek-
rajz-pályázatot Üllő város gyerme-
kei részére Népművészeti értékeink 

címmel . 430 rajz érkezett a felhívásra . Díját-
adás és az eredményhirdetés március 30-án az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában, az Ár-
pád-napok megnyitóján volt . Az átadó ünnep-
ségen a Kenderkóc és Kendermorzsák gyer-
mek-táncegyüttesek, valamint Sáfár Dominika, 
Pazsinszki Jázmin, Knul Csenge óvodások vers-
mondással közreműködtek . A díjakat Major 
Enikő rajztanárnő és Gera Béla festőművész 
adta át . 
 Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik 
megörvendeztettek minket szebbnél szebb al-
kotásaikkal, egytől egyig megérdemlik az el-
ismerést . Kiemelt díjazottjaink a következő 
gyermekek .

Tóthné Kostyalik Tímea, 
Mecénás Művészeti Klub alelnöke

A szabadság a mai világban is a legfontosabb 
érték, de sokan összekeverik a szabadossággal .
 Sokan úgy gondolják, hogy a szabadság 
azt jelenti, hogy mindent szabad, másra nem 
kell tekintettel lenni . A Nemzeti dalban pedig 

nem ilyen szabadságról áhítozik a költő .  Ha-
zaszeretetről, magyarságtudatról és a nemzet 
közös magyarságáról szól a forradalmi vers . 
Nem széthúzásról, hanem összefogásról, nem 
egyéni érdekről, hanem közös érdekről . 
 Az 1848-as forradalom ereje éppen ebben 
rejlett . Ilyen közös cél lebegett előttünk is, 
amikor a március 15-i koszorúzás alkalmával 
az 1848-as emlékmű előtt tisztelegtünk . 

– mecénás –
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gyerekszáj

Mond drága Anyácskám, van külön életed?
Mit tesz önmagadért mindig szorgos kezed?
Volt már saját vágyad, volt valaha álmod,
vagy csak körülöttünk forog a világod?

Drága Kicsi Szentem, mit írhatnék rólad,
hol van hozzád képest ereje a szónak?
Miért tudnék neked külön hálát adni?
hogy kell az egészből egy részt kiragadni?

Mindennél többet ér szeretett lényed,
nincs, mi felülmúlná angyali szépséged.
Szerető szívedért, mit adjak cserébe?
Ahhoz a mindenség szeretete kéne.

Hát akkor, ezt teszem dolgos tenyeredbe,
önzetlen, szerető, anyai szívedbe.
Ettől különb helyre úgysem kerülhetne,
senki sincs, ki nálad jobban szerethetne.

Áradjon az öröm kincse kötényedbe,
fonjon Fény, koszorút hófehér fejedre.
Ráadásul még az Ég áldását kérem:
szálljon rád mindenkor, Drága Mindenségem!

Körmendi Gitta

Anyák napjára…

Gyermekek napja
Magyarországon a gyermeknapot minden év-
ben május utolsó vasárnapján tartják . Célja, 
hogy felhívja a világ figyelmét a gyermekek 
jogaira, helyzetére .
 1920-ban Törökországban tartották meg 
először e napot, Magyarországon 1931-től ün-
neplik  az akkor még Gyermek Hétnek ne-
vezett eseményt, 1950-óta változott, amikor 
már csak egy nap a gyermekek részére tartott 
örömteli ünnep .
 1954 . az ENSZ közgyűlés javaslatára Egye-
temes Gyermeknapot tartanak, e javaslat még 
azt is tartalmazta, hogy mindenhol olyan na-
pot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelő-
nek gondolnak .
 Nálunk Üllőn május 30-án, szombaton a 
Csülökfesztivállal együtt lesz megtartva e 
rendezvény a sportcsarnoknál . – mecénás –

M esélő: Megérkeztünk! Léggömbök 
lassan lebegve leereszkedik a ha-
talmas óceán napsütötte partjára . 
Ni, csak! Egy teknősbéka! Hát te 

mi járatban vagy errefelé?
 Teknős: Rátok vártam . Arra gondol-
tam, milyen jó lenne megismerkedni veletek, 
ugyanis kicsit gyedül érzem magam . Tudjátok, 
az én kis játszótársaim valamennyien a vízben 
élnek .
 Sosem jöhetnek ki a partra . Odalent játsza-
doznak a mélyben .
 Ott araszolgat a tengerfenéken az öreg rák 
apó, ott úszkálnak cikázva a szivárványszí-
nű halacskák, onnan ugrándoznak hatalmas 
csobbanással a táncos hullámok fölé a kíván-
csi delfinek .
 Én viszont nagyon szeretek napozgatni . 
Naphosszat csat nézelődöm a homokos ten-
gerparton, figyelgetve az embereket . Különö-
sen a legkisebbeket . Nagyon jó látni, hogy ők 
is milyen nagyon szeretik a tengert . Van is mi-
ről beszélnem a pajtásaimnak mikor hazaté-
rek .
 Elmesélem nekik, hogy hogyan kergetőz-
tök a homokban, miként gyűjtögetitek a szí-
nes kavicsokat és köveket, és hogy mennyire 
örültök az üres kagylóhéjaknak .
 Milyen szép kis játékhajókat úsztattok a 
vízen, milyen táncosfarkú papírsárkányokat 
röptettek a szélben, és azt már el sem tudom 
mondani, mennyi színes kis vödör és kislapát 
hever szanaszét a homokban, melyekkel cso-
daszép homokvárakat építgettek a parton . Az-
tán ott van az a sok-sok labda . Kicsi és nagy, 
guruló, pattogó, hullámokon táncoló, magas-
ba röppenő .
 A vidám gyermekzsivajról, kacagásról, ne-
vetésről pedig még nem is szóltam . Ezt sze-
retem a legjobban . Az ilyen hangokat még 

elképzelni sem könnyű a mélységes csend vi-
lágában .
 Mint ahogyan azt a finomságot is nehéz len-
ne, amit úgy látom, minden kisgyermek szeret .
 Legalább is úgy gondolom, hiszen nagyon 
jóízűen nyalogatják . Meg tudnátok mondani 
nekem, mi a neve ennek az édes, jéghideg nya-
lánkságnak? Cserében elmesélem nektek, mi 
mindent szoktunk mi játszani a vízben . Gyer-
tek! Próbáljátok ki ti is! Mozogjunk együtt 
egy kicsit! Bevezetésként szökdécseljetek mi-
nél magasabbra, úgy, mint a játékos delfinek . 
Hűha! Ez igen! Na, még egy kicsit!
 Most pedig próbáljatok meg szép lassan 
hátrafelé lépegetni, ahogy azt az öreg rák apó 
teszi . Ugye nem is olyan könnyű? 
 Akkor pihenésképpen kézen fogva állja-
tok körbe, és karjaitokat hullámszerűen, le-fel 
emelgetve, sétáljatok körbe-körbe, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan az ezüstpikkelyes halacskák 
karikáznak a vízben .
 Nagyon jó!
 Most pedig engedjétek, hogy egy helyen 
szétnyíljon a kör, és egymás vállát fogva, mint 
egy tengeri kígyó, hullámvonalban lépegetve 
kígyózzatok kicsikét!
 Szeretnétek hasonlítani a táncos medúzához?
 Akkor karjaitokat emelgessétek, vagy ló-
báljátok kedvetekre lazán, könnyedén . Mo-
zogjatok úgy, mintha a tenger dalának ritmu-
sára táncolnátok .
 Elfáradtatok?
 Akkor csücsüljetek le a földre és néma 
csendben, mozdulatlanul, tegyetek úgy, mint 
ahogyan a nagy tengeri csiga .
 Nagyon ügyesek voltatok, de lassan el kell, 
hogy köszönjek tőletek, mert nekem is haza 
kell mennem .
 Sokan várják már az élménybeszámolómat 
otthon .
 Boldog vagyok, hogy együtt lehettünk . Re-
mélem, találkozunk még . Addig is viszontlá-
tásra!

Tengerparti találkozás
Ajándékmese gyermeknapra 
Körmendi Gittától.
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bemutatkozó

K iss Margit vagyok az Üllői Mecénás 
Művészeti klub tagja immár 5 éve . 
Az Alföldön nevelkedtem, gyermek-
ként a jászsági emberek szorgalmát, 

ügyességét láttam . Magával ragadott az alko-
tás öröme, a szép tárgyak készítése . 
Hímeztem, makraméztam, kötöt-
tem és más kézműves technikák-
ban is kipróbáltam magam .
 Érettségi után Budapesten vál-
laltam munkát és folytattam a ta-
nulmányaimat . Emellett a Hagyo-
mányok Háza szervezésében népi 
játszóházi foglalkozásvezetői kép-
zésen, majd szőnyegszövő szak-
képzésen bővítettem ismereteimet . 
Men tálhigiénés asszisztensként 
korszerű szemléletet ismertem meg, ami meg-
erősített abban, hogy a gyakorlati tudás és a 
gyökerek ismerete mennyire fontos a gyerme-
kek egészséges fejlődésében .
 Jelenleg általános iskolában dolgozom pe-
dagógiai asszisztensként . Gombolyka né-
ven vezetek szakkört 3-4 . osztályos érdek-
lődő gyerekeknek . Itt ismerkednek a fonás, 
szövés alapjaival . Érdeklődésük, csillogó sze-
mük erősített abban a hitemben, hogy érde-
mes – sőt kell – a gyakorlati tudást, ismerete-

„Át kell adni 
a gyakorlati tudást”

Bemutatkozik Kiss Margit, 
a Mecénás klub tagja. 

ket átadni a gyermekeknek . Akik szüleiket is 
„elhozzák” egy-egy bemutatóra, ahol a szülők 
is lelkesen kapcsolódnak be a közös alkotás-
ba . Végül pedig büszkén viszik haza elkészült 
munkáikat .
 A szövés mellett a foltvarrás (patchwork) 
technikájával is régóta foglalkozom . Ezen be-
lül is érdekelnek a különböző népek hagyomá-

nyos motívumai . Szí-
vesen alkalmazom 
ezeket munkáimban . 
N. Dudás Zsuzsával 
is a foltvarrás kap-
csán mélyült el a ba-
rátságunk . Egy cso-
portba jártunk, ő az 
Üllői Foltvarró Klub 
alapítója . Ő ekkor 
már az Üllői Mecé-
nás Klub tagja volt . 

Hívott, hogy nézzem meg az itt folyó munkát . 
Megnéztem, megtetszett, és azóta lehetősége-
im szerint részt vállalok a közös munkából ki-
állításokon és más rendezvényeken . A Mi-
hály-napi sokadalom, sportnap rendezvényen 
tartottam bemutatót és kiállítottam szövött 
munkáimat, melyeket a székely festékes sző-
nyegek inspiráltak . Márciusban a 10 éves ju-
bileumunk kiállítása alkalmával láthatta a kö-
zönség munkáimat . Remélem ezzel is örömöt 
szereztem vendégeinknek .

A tavalyi év is tartogatott számunkra örömteli 
napokat kirándulásaink alkalmával .
 Június 21-én Tihanyban jártunk, gyönyö-
rű levendulaillatú, nyári napos időben . Azon a 
napon a füredi fesztivált is meglátogattuk . Ter-
mészetesen a hajózást és a kisvasutas városné-
zést sem lehetett kihagyni . 
 Július 27-én meglátogattuk a veresegyházi 
Medveotthont, ahol sok élményt kaptunk . To-
vábbi utunk Vácra, majd a hegyek védelmében 
megbújó Bánki-tóhoz vezetett . Sajnos az idő 
nem kedvezett, a fesztivált megzavarta, de a mi 
kedvünket a rossz idő sem tudta elvenni . 
 Szeptember 20-án a csodaszép Tisza-tó mel-
letti Poroszlóra mentünk, láthattuk a különle-
ges akvaparkot és környékét . Ebéd után pedig 
körbecsónakáztuk a Tisza-tó egy részét . Kü-
lönleges élménnyel tértünk haza .
 Október 19-én talán az év legszebb őszi nap-
ján Gyulára mentünk . Voltak, akik várat néz-
tek, fürdőbe mentek, meglátogattuk a 100 éves 
cukrászdát, fagyiztunk, sütiztünk . Majd egy 
nagy gyulai sétával zártuk a napot .
 A 2014 . évi kirándulásunk rengeteg élmény-
nyel gazdagította lelkünket .
 Mindez köszönhető a jó szervezésnek, Acsai 
tanár úrnak és nem utolsó sorban buszveze-
tőnknek, aki mindannyiszor elvitt és baleset-
mentesen vissza is hozott bennünket .
 Reméljük, hogy a 2015 . év is tartogat szá-
mukra hasonló kalandokat . 

– Robitsek Ibolya –

Mecénásokkal  
hazánk városain,  
hegyein és vizein!

Márciusban a 
10 éves jubile-

umunk kiállítása alkal-
mával láthatta a közön-

ség munkáimat. Remélem 
ezzel is örömöt szerez-

tem vendégeinknek.

„ Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
és mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, be áll az éjszaka.”

Hugó Victor

Április 27-én hajnalban elhunyt a Mecénás 
Művészeti Klub alapító tagja, Tömöry M. Ti-
vadarné. Judit erős asszony lévén sokat tett 
a klubért, míg betegsége engedte . Nagy oda-
figyeléssel és szorgalommal vezette klubunk 
munkáinak mozzanatait . 
 Egy 10 éves munkaanyagot ajándékozott 
halála előtt a Vargha Gyula Városi Könyv-
tárnak a Merczel Erzsébet kiállítóterem név-
adó ünnepségén . Köszönet érte . Már akkor 
érezte, hogy a munkája méltó helyre kerül . 
Nyugodjál békében!
                                                                          – mecénás –   

Szomorú hír
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ajánló

Itt a tavasz, újra útra keltünk mi Mecénások és 
barátaink. Újabb Magyarországi táj felfedezésére 
készültünk. Ezúttal Dunaföldvár, Simonytornya, 
Ozora és végül Dég volt az úti célunk. 

Tizedik Csülökfesztivál 
a Mecénásokkal

R eggel borongós, hűvös 
időben gyülekeztünk, mi-
köz ben azon izgultunk, 
hogyha hideg is van, de ne 

essen az eső!
 Első állomásunk Dunaföldvár 
volt, ahova kicsit korán érkeztünk, 
így a városközpontban tettünk egy 
rövid sétát, majd a kézzel faragott 
várkapun keresztül megközelítet-
tük a várat, melyről a XVI . szá-
zad óta vannak írásos emlékek . Itt 
megtekinthettünk egy kiállítást, 
majd a toronyból gyönyörködhet-
tünk a kilátásban .
 Ezután Simontornya felé vet-
tük az irányt, ahol szintén a várat 
tekintettük meg, mely a XII . szá-
zadban épült, majd nagy részét re-
neszánsz stílusban átépítették . A 
várat 1967 és 1975 között tárták fel . 
Itt egy vártörténeti kiállítást, va-
lamint a kőtárat láttuk . Megnéz-
tük Bihari Puhl Levente festőmű-
vész kiállítását is, melyen magyar 
várakról készült képeket láttunk . 
A kiállítás érdekessége, hogy sok 
képet lapos kőre, cserépre festett . 

A Mecénások az idén is hallat-
ják magukat ezen a tízedik alka-
lommal meghirdetett hagyomány-
őrző rendezvényen, mint állandó 
tettestárs, éberen őrködve a felett, 
hogy a kulináris élvezetek mellett, 
a vizuálitásnak is teret adjon . Reg-
gelünk mindig nehezen indul, de 
megéri a fáradságot, az, hogy együtt 
lehetünk nem csak a klubtagok, ha-
nem az évek alatt összeverbuváló-
dott induló főző csapatokkal is .

Miután már dél elmúlt, a közeli Tu-
lipán vendéglőben megebédeltünk .
 A rövid pihenő után Ozorá-
ra mentünk, ahol a Pipo Várkas-
téllyal ismerkedtünk meg . Ez egy 
gyönyörűen helyreállított rene-
szánsz várkastély, sok eredeti be-
rendezési tárggyal . Mint meg-
tudtuk, pár év múlva a kastély 
környékét is reneszánsz stílusban 
fogják átalakítani európai uniós 
pályázati pénzből .
 Utolsó állomásunk a dégi Feste-
tics-kastély volt . A kastély történeti 
kertjének a rekonstrukciója jelen-
leg is tart . A kastélyon kívül átsé-
táltunk az egyik kis szigetre, ahol 
a Holland házat is megnéztük, saj-
nos, csak kívülről lehet látni . Iga-
zán gyönyörű környezetben talál-
ható ez a kastély, reméljük egyszer 
majd régi pompájában lesz látható! 
Este megfáradva, de új élmények-
kel gazdagodva tértünk haza . Kö-
szönjük Ibolyának a nagyszerű 
kirándulás megszervezését . Alig 
várjuk a következőt! 

N. Dudás Zsuzsa

Kirándulás 
a Mecénásokkal

 Az idei csülökfesztivál gyer-
meknappal lesz a város részéről 
összevonva, ahol mi gyermekfog-
lalkoztatással színesitjük e prog-
ramot . 
 A főzőcsapatoknak nem csak 
a zsűri „ kegyeiért”, de egymás 
jóhangulataiért is érdemes részt 
venniük ezen az  eseményen .
 Kívánok minden induló csapat-
nak ötletekkel, vidámsággal teli 
szép napot!! – kékedy –
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recept

A legolcsóbb zöldségfélék közé tartoznak a 
nagyon egészséges, mégis méltatlanul keve-
set fogyasztott káposztafélék . A fehér, a vö-
rös, a kel, a karalábé, a karfiol, a brokkoli, a 
bimbós, a kínai és a leveles mindegyikéből 
számtalan egészséges étel készíthető . 

Libacombos vagy kacsa-
combos káposztás tészta
Hozzávalók öt adaghoz: 10 dkg apróra vágott 
húsos szalonna, 1 db közepes vöröshagyma, 3 
evőkanál olaj, 1 liba- vagy kacsacomb, 1 kö-
zepes sárgarépa, 1 dl fehér száraz bor, 2-3 dl 
húsleveslé (kockából is lehet), só, őrölt fekete 
bors, 30 dkg zöld kelkáposzta, 40 dkg Barilla 
Fusilli (színes) tészta, zellerzöld és petrezse-
lyemzöld.
 Elkészítés: A hagymát apró kocká-
ra vágjuk . A szalonnát összedaraboljuk, át-
sütjük, majd hozzáadjuk az olajat és rá-
dobjuk a hagymát . Kis lángon 8-10 percig 
pirítjuk, akkor jó, ha a szalonna zsírja kiol-
vad, a hagyma pedig aranysárga lesz . Köz-
ben a combot kicsontozzuk, bőrével együtt 
vékony, kb . 3 centis csíkokra vágjuk . A csí-
kokat rádobjuk a hagymás szalonnára és fe-
héredésig sütjük . A megtisztított sárgarépát 
felkockázzuk és azt is hozzáadjuk . A borral 
és egy kis húslével felöntjük és ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk, majd lefedve kis lángon 
puhára pároljuk, miközben az elfövő levet 
időként levessel pótoljuk . Amíg a hús fő, ad-
dig a tésztát lobogó sós vízben kifőzzük, de 
kb . 3 perccel előtte a kelkáposzta leveleket is 

beleszórjuk . Ha megfőtt szűrőkanálon min-
dent lecsepegtetünk, majd összekeverjük a 
raguval . Végül a felaprított zeller- és petre-
zselyemzölddel megszórjuk . Könnyű nyári 
ebéd vagy vacsora . Ez az étel a benne lévő 
összetevőknek köszönhetően valódi íz- és 
színkavalkád .

Sajttal és sonkával töltött 
borzacska csirkemellből
Hozzávalók négy adaghoz: 4 db csirkemellfilé, 
4 szelet sonka, 4 szelet sajt, 2 dl tejszín, só, ét-
olaj, őrölt fekete bors, 2 db burgonya, 4-4 evő-
kanál finomliszt, 1 db tojás.
 Elkészítés: a csirkemelleket szétnyitjuk, 
kiklopfoljuk, sózzuk . Az így elkészített hús-
szeletek egyik oldalára teszünk 1-1 szeletet a 
sajtból és a sonkából, majd ráhajtjuk a má-
sik felét . A burgonyát megtisztítjuk és a na-
gyobb lyukú reszelőn lereszeljük . A tejből 
a tojásból, borssal, reszelt burgonyából és a 
liszttel sűrű masszát keverünk . A húst lisz-
tezzük, a masszába forgatjuk és bő olajban 
közepes lángon kisütjük . Kukoricás rizs illik 
hozzá . Elkészítése 30 perc . 

Fóliában sült 
gombás csirkecomb
Hozzávalók 4 adaghoz: 4 db csirkecomb, 4 fej 
vöröshagyma, 0.5 dkg gomba, só, őrölt feke-
te bors.

 Elkészítés: Vágjuk ketté a forgónál a 
combokat és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 
majd fektessük őket külön-külön fóliára . A 
gombát vékony szeletekre vágjuk fel, a hagy-
mát karikára és ezzel csomagoljuk be lazán 
a csirkecombokat . Tegyük tepsibe és kb . 35-
40 percig süssük a sütőben . Könnyű nyári 
étel, zöldpaprika, paradicsom, finom puha 
kenyér illik hozzá és végül egy lehűtött ha-
bos sör! 

Sütés nélküli joghurtos- 
epres túrótorta
Hozzávalók: 25 dkg túró, 50 dkg eper, 4 po-
hár natúr joghurt, 3 evőkanál cukor, 1 vaní-
liás cukor, 2 dl tejszín, 1 nagy zacskó zselatin, 
15 dk vajas keksz, 10 dkg vaj.
 Elkészítés: Egy lábasban keverjük simá-
ra a joghurtot a cukrokkal és a zselatinnal, 
majd tűzön melegítsük meg, de ne forraljuk 
fel . Ha elérte a hőmérsékletet – ez a forrás 
előtti perc – vegyük le a tűzről és hűtsük ki, 
majd kihűlt állapban az előre összetört tú-
róval keverjük össze . A tejszínt verjük fel és 
óvatosan keverjük össze a joghurtos túrós 
keverékkel . A kekszet törjük jó apróra, a va-
jat melegítsük fel és dolgozzuk össze mind 
a kettőt, majd egy lapos tortasütő forma al-
jára jól döngöljük le a keveréket . Az epreket 
vágjuk félbe és rakjuk körbe, majd óvatosan 
öntsük rá a zselatinos masszát, a maradék 
gyümölcsöt tegyük a tetejére . A hűtőbe pár 
óra alatt megdermed és fogyasztható .

– kékedy –

Itt a tavasz, jön a nyár

Gyógyító zöldségek

A növényi eredetű táplálékok 
segítenek megőrizni az egészséget. 

Búzafű: regenerál, tisztít, gyógyít, tápanyagok-
ban a leggazdagabb, a legtöbb ásványi anyag, 
vitamin, nyomelem van benne . Tisztítja és kép-

zi a vért . Elősegíti a szervezetbe jutott mérgező 
anyagok lebontását . Gyulladáscsökkentő .
 Paradicsom: fokozza az emésztőnedvek ter-
melését, a gyomor, bélrendszer működését . 
Csökkenti a koleszterinszintet .
 Paprika: fokozza az emésztést, a gyomor és a 
bélrendszer vérkeringését . Serkenti a zsírok ki-
ürítését .
 Spárga: a rákos sejtek hatásos irtója! A meg-
főzött spárgát pépes állagúra turmixoljuk ösz-
sze és tegyük be a hűtőszekrénybe . Alkalmazás: 
reggel és este 4-4 evőkanállal kell enni belőle, 
már 2-4 hét elteltével érzékeljük hatását . Lehet 
vízzel hígítani és hideg vagy meleg italként egy-
aránt fogyasztani .
 Gyömbér: enyhíti a köhögést, csökkenti a to-
rokfájást, és egyben a vírusokkal szemben is fel-
veszi a harcot .
 Zsázsa: ne mossuk meg, mert azonnal meg-
keseredik! Víz és epehajtó . Élénkíti a gyomor-
sav-elválasztását . Nyákoldó . Szíverősítő . Magas 
a C-vitamin-tartalma . – kékedy –
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művészeti stílusismertető

Nyolcak művészcsoport
Mivel a Nyolcak művészcsoport rövid élete alatt is 
meghatározó jelleggel működött a magyar művészeti életben, 
ezért úgy gondoltam, hogy érdemes megismerkedni velük. 
Persze a teljesség igénye nélkül, inkább figyelemfelkeltőnek 
szánom az alábbiakat. Könyv jelent meg róluk. Passuth 
Krisztina: A nyolcak festészete, valamint egyik neves 
budapesti galériai összeállított egy igen színvonalas időszaki 
kiállítást e témában. (Sajnos ez már nem látható.)

A Nyolcak a 20 . századi 
magyar művészet első va-
lóban a modernizmus el-
veit valló, sajnos rövid 

életű társasága (1909–1912) . Azt a 
szerepet töltötték be, mint az iroda-
lomban a Nyugat folyóirat írói vagy 
a zenében Bartók Béla és Kodály 
Zoltán. Megkísérelték a képzőmű-
vészetet a kor legfontosabb tenden-
ciáihoz igazítani . Amellett, hogy a 
csoport jelentkezését és tagjainak 
kiállításait a magyar publicisztika 
legprogresszívebb képviselői üdvö-
zölték, szélesebb támogató rétegre 
is találtak, hiszen az 1905 utáni ma-
gyar társadalomban egyre nagyobb 
vásárlóerővel jelentkezett a liberális 
világnézetű polgárság . A Nyolcak 
művészetét az impresszionizmus 
hangulati festészetével szembeni 
radikális szemléletváltás, a világné-
zeti útkeresés, stílusukban pedig a 
nyugati orientáció jellemezte – tag-
jainak többsége hosszú időt töltött a 
francia fővárosban . 1908-ban még a 
jelképes „Keresők” elnevezést hasz-
nálták, csak 1911-től, második kiál-
lításuktól nevezték magukat a cso-
port tagjairól Nyolcaknak . 

 A csoport elismert vezéregyé-
nisége, Kernstok Károly, akinek 
nem csak festői életműve, de köz-
írói munkássága is arról tanúsko-
dik, hogy az új típusú művészet ke-
resésének valódi elkötelezettje volt . 
Korábban Hollósy Simonnál tanult 
Münchenben, de nem követte mes-
terét Nagybányára . Az 1900-ban 
festett Incselkedők azonban a Fe-
renczy Károly plein air naturaliz-
musának hatását mutatják . A kép 
közeli rokona az egy évvel későb-
bi Szilvaszedők, ahol már tetten-
érhető a festőnek a színesebb, de-
koratívabb festésmódhoz való 
vonzódása . Kernstok főműve az 
1910-ben festett, nagyméretű Lova-
sok a vízparton című kép, amelyen 
a plein air háttér és az alakok raj-
zosabb megformálása mutatja a fes-
tő művészetében érzékelhető szem-
léleti változást . (Művei túlnyomó 
részben a Magyar Nemzeti Galéria 
tulajdonában vannak .)
 Kernstokkal ellentétben a nagy-
bányai neósok közül többen csatla-
koztak a Nyolcakhoz . Czóbel Béla 
Iványi Grünwald Béla mellett ta-
nult Nagybányán, de 1905-ben 

már kiállított Párizsban, a Salon 
d'Automne-ban, a francia „Vadak” 
termében . 1907–'08-ban Kernstok 
Károly Nyergesújfalui művésztele-
pén dolgozott . Ekkor készülhetett 
róla Kernstok portréja (Czóbel Béla 
képmása, 1907) . Czóbel korai mun-
kásságára a harsány festésmód volt 
a jellemző, később az erőteljes kon-
túrozást megőrizve egy puhább, ol-
dottabb stílust követett (Álarc és 
mandolin, 1922) . (Munkáiból szá-
mos került a Magyar Nemzeti Ga-
lériába, de külhoni múzeumok és 
intézmények is vásároltak, így az 
amszterdami, a stettini, a berlini 
Kupferstich-Kabinett és a párizsi 
Luxemburg Képtár .)
 A művészcsoport talán legjelen-
tősebb alakja Tihanyi Lajos. Nagy-
bányán 1907–'08-ban dolgozott . Itt 
készült a főleg az alapszínek kont-
rasztjára épülő Nagybányai ut-
carészlet és a Tájkép 1908-ban . 
Későbbi művészetére a formák 
konstruktív felbontása, a plaszti-
kai erő és az intenzív színhasználat 
jellemző (Női arckép, 1921) . A tízes 
években az aktivizmushoz csatla-
kozott, a MA folyóiratnál rendez-
te első önálló kiállítását 1918-ban . 
(Művei a Magyar Nemzeti Galéri-
ában ill . különböző galériákban ta-
lálhatók .) Czigány Dezső a harma-
dik nagybányai tanultságú művész . 
Közeli barátságban volt a Nyu-
gat költőjével, Ady Endrével (Ady, 
1907) . Számos önarcképe boron-
gós, olykor zaklatott lelkiállapotá-
ra enged következtetni (Önarckép, 
1910) . Figyelemreméltóak deko-
ratív tájai, illetve Cézanne hatását 
mutató csendéletei . (Műveiből egy-
re többet a Magyar Nemzeti Galé-
ria és jeles vidéki múzeumok, a pé-
csi Janus Pannonius Múzeum, a 
székesfehérvári Deák Gyűjtemény, 
a kaposvári Rippl-Rónai Múze-
um őriznek .) Márffy Ödön vérbe-
li kolorista, korai konstruktív kép-
szerkesztését is oldott festőiséggel 
párosítja (Konstruktív önarckép, 
1914) . Matisse-i indíttatású szín-
világát egyre líraibb megközelítés 
váltja fel . A 20-as években megszü-
letnek légiesen könnyű nőalakjai 
(Ticharich Zdenka és Csinszka), il-
letve festői stílusának leginkább 
megfelelő vízparti jelenetei . (Né-
hány műve a Magyar Nemzeti Ga-Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával

Tihanyi Lajos: Önarckép

léria állandó kiállításán látható .) 
Berény Róbert a képzőművészet 
mellett a zene értője és szerelmese . 
1913-ban megfestette Bartók Béla 
portréját . Korai művészetére a Cé-
zanne-i szerkesztés és színvilág jel-
lemző (Fekvő akt, 1906) . Balolda-
li elkötelezettsége miatt az 1919-es 
Tanácsköztársaság művészeti életé-
ből is részt vállalt: elkészíti az egyik 
leghíresebb mozgósító erejű pla-
kátját (Fegyverbe!) . (Néhány műve 
a Magyar Nemzeti Galéria állandó 
kiállításán látható .)
 Pór Bertalan kezdeti képein a 
müncheni akadémia, majd Hollósy 
Simon hatása érhető tetten (Ön-
arckép, 1902) . Festményein a szín 
rovására a plasztikai szerkesztést 
részesítette előnyben . Az új tár-
sadalmi világlátást sajátos deko-
ratív-szimbolikus képeivel igye-
kezett méltóképpen reprezentálni 
(Hegyibeszéd, 1911) . 
 Orbán Dezső hosszú élete so-
rán a század majd minden stílu-
sát végigkövette . Kezdetben barát-
ja, Berény Róbert művészete hatott 
rá . Korai fauves-os tájképei (Temp-
lomkert, 1908) mellett kiemelked-
nek Cézanne hatását tükröző nyu-
godt csendéletei (Csendélet, 1911) . 
Később vastagon festett, szinte „va-
kolt” felületű párizsi utcarészlete-
ket örökített meg, élete végén a kal-
ligráfia lehetőségeit is kipróbálta . 
 Képeiket keresve érdemes na-
gyobb galériákba, illetve a Magyar 
Nemzeti Galériába elmenni . Sajnos 
a Szépművészeti Múzeum egy idő-
re bezárt, így a Nyolcak ott őrzött 
képei egy ideig nem láthatók . Vi-
szont érdemes ezt az oldalt felke-
resni, ahol rengeteg kép és ismerte-
tő olvasható róluk: http://mek .oszk .
hu/kiallitas/keptar/

(forrás elsősorban:  
www.hung-art.hu)

Gera Béla
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kulturális ajánlat és hirdetés

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

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

Hirdessen nálunk!

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:

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!

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttér-
szervezete, a Merczel Erzsébet Alapítvány . 
Köszönjük, hogy adója 1 százalékával 2013-
ban is támogatta tevékenységünket . Tovább-
ra is hálásan fogadunk minden segítséget, 
felajánlást . 
 Adószámunk: 18711262-1-13

Köszönjük a felajánlást

Üllő Város Önkormányzat, Williams Stúdió, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné V. 
Gizella, Vigh Józsefné, Mezei Ferencné, Pesti 
Sándorné, Kismarosi Józsefné, Puskás Károly-
né, Kanizsai Maja, Kriszta Virágüzlet.

Kozmetika: Bírta Barbara – 06-20/377-6319
Tini kezelés, ránctalanító kezelés, szemöldökszedés, festés, gyantázás, 
alkalmi smink készítés, 3D szempilla.
Fodrászat: Kiss Gabriella – 06-20/381-8970
Női-férfi-gyermek hajvágás, hajfestés, melírozás.
Műköröm: Mészáros Anita – 06-20/238-7110 (Manita Nail Stúdió)
Manikűr, fény-manikűr, saját köröm erősítése,  
épített köröm, tip+zselé, gél lakk, esztétikai pedikűr.
Fiatalok, ügyesek, elegáns, szép üzlet, érdemes felkeresni őket!

Több mint húsz éve kutatja a sikerlistás Jean 
Sasson a Közel-Kelet valóságának története-
it . A Szultána hercegnő szavaival tolmácsolt 
Hercegnő-sorozat kötetei jóvoltából az olva-
sók bepillanthattak a Szaúd-Arábia hétköz-
napjait takaró fátyol mögé, és megismerhették 
a nőket sújtó iszonyú – és máig fennálló – 
nemi elkülönítést és megkülönböztetést . 
A Szul tána hercegnőről szóló sorozat legújabb 
kötete hűen ecseteli a világ egyik leggazda-
gabb és legkonzervatívabb királyságának az 
életét . Ebben a világban férfi gondviselők irá-
nyítják a nők világának minden mozzanatát 
– kihez menjen férjhez, hol dolgozzon . Bár a 
hercegnő a kiváltságosok életét éli palotáiban 
szolgái közepette, még neki is titokban kellett 

Bodáné Rusznyák Gabriella 
Gabi Könyv és Nyomtatványbolt

Üllő, Pesti út 41.
Tel./fax: 06-29/321-130

dolgoznia, amikor le-
jegyezte a megvert, 
lenézett, sőt kivégzett 
asszonyok történeteit . 
Az írónő ugyanakkor 
rendkívül megnyerő-
en és emberségesen 
ábrázolja egy szere-
tetteljes szaúdi család 
és barátai hétköznap-
jait, melyekből nem 
hiányoznak a gyen-

géd pillanatok, de az érzelemkitörések, a csa-
ládi viták és a szüntelen igazságkeresés sem .
 A könyv kapható a Gabi Könyv és Nyom-
tatványboltban . 

Könyvajánló 
Sírj tovább, hercegnő

NAPSUGÁR SZALON – Üllő, Deák F. u 42.

Egyedi méretes ruhák  
tervezése és kivitelezése.

Fonyóné B. Anikó 
női szabómester

A+G Kft. 2225 Üllő, Medikus u. 1.
Tel.: 06-29/267-959, Mobil: 06-20/983-1080

E-mail: belkoaniko@gmail.com

• Hegesztőgép, töltő, indító
• Rozsdamentes mosogató
• Honda motoroskapa
• Fűkasza
• Masszázságy
• Bébi mérleg
• Kávéfőzők
• Fa aprító
• Asztali fúrógép
• Flexek
• Fúrók
• Kézi szerszámok
• Hegesztő trafó
• Szőlőprés
• Szőlő daráló
• Boroshordók
2225, Üllő Pesti út 146.  Tel.: 06-70/77-18-782
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re álló hitelkeretből 222 millió forintot a Tár-
sulat felvett, és azokból a vállalt közműveket 
80 százalékban, 2009-ig bezárólag megépí-
tette.
 Mindennek ellenére a Lakópark lakói már 
2009 végétől nagy százalékban nem teljesí-
tették a társulat felé a fizetési kötelezettségü-
ket, melynek egye-
nes következménye 
lett, hogy a társu-
lat ettől kezdve nem 
tudta a kamatterhe-
ket fizetni a bank felé, 
és 2010 elejétől folya-
matosan az önkor-
mányzat számláját 
inkasszálják a kamat- 
terhekkel. Ez konkré-
tan azt jelenti, hogy a 
megépült közműve-
ket, melyeket az érin-
tett lakosok azóta is 
folyamatosan használnak, a lakópark lakói 
helyett, az önkormányzat fizeti.

A társulat talpraállítása

2010-től mivel az önkormányzat az inkasszók 
alapján értesült a társulat fizetési problémái-
ról, számos lépést próbált eszközölni a Társu-
latnál, hogy a társulat továbbra is tudja fizet-
ni a banki terheit, és talpra tudjon állni.
 Egy közgyűlésen tisztújítást javasolt, 
melynek eredményeként a társulat új ve-
zetést választott, melynek a legfontosabb 
feladata volt a társulati tagok fizetési elma-
radásának a kezelése és az elmaradt köz-
művek megépítése. Értelemszerűen az el-
maradt közművek megépítése csak a tagok 
által befizetett összegekből lehetséges, 
azonban ezen fizetési kötelezettségét a tár-
sulati tagok nagy százaléka a mai napig nem 
teljesíti.
 Ugyan a 2010-es állapothoz képest nap-
jainkra sikerült megsokszorozni a tagok havi 
befizetését, ez azonban még most sem éri el 
a szükséges szintet, mert a kamatterheket 
sem tudja belőle a társulat finanszírozni.
 2010 óta több átvilágítás is történt a tár-
sulat múltjára vonatkozóan.
 A felkért cégek azt vizsgálták, hogy az el-
múlt időszakban (2006–2010) történt-e pénz-
ügyi, vagy műszaki mulasztás, vagy visszaélés. 
 Sem a műszaki, sem a pénzügyi átvilágí-
tás nem tett olyan megállapítást, amely alap-
ján bárki felelősségre vonható lett volna a 
társulat részéről. Az elvégzett közműfejlesz-
tési munkák megfelelőek voltak, és a társu-
lat pénzügyi helyzetét sem mulasztás, vagy 
bármilyen visszaélés okozta, hanem az érin-
tett lakosok befizetéseinek az elmaradása.

Újratervezés

A társulat pénzügyi számításokat végzett és 
javaslatot tett az év végén tartott küldött-

gyűlés számára az érdekeltségi hozzájárulá-
sok módosításával kapcsolatban. Ez az alap-
szabály módosítását követelte meg, így ez is 
elkészült. A számítás lényege az volt, hogy 
a társasházban ingatlantulajdonnal rendel-
kezők az arányosság figyelembe vételével 
csökkentett mértékű érdekeltségű hozzájá-
rulást fizessenek, viszont az önálló ingatlant 
tulajdonosok a korábbinál magasabb össze-
gű érdekeltségi hozzájárulás fizetésére köte-
lezettek. 
 A társulat vezetése már ekkor javasol-
ta, hogy a 2016 decemberi lejáratig minden-
kinek van lehetősége egy 4 éves LTP kötés-
re, amellyel a saját költségei 30 százalékkal 
csökkenthetők (állami támogatás). 
 2012 elején az új alapszabály elfogadásra 
került, és minden érdekeltségi egység tulaj-
donos a társulat számára rendelkezésre álló 
adatok alapján tájékoztatást kapott fizetési 
kötelezettségeiről, esetleges fizetési elma-
radásairól. Mindig felmerül, hogy sokan van-
nak, akik nem is tudtak arról, hogy a társu-
lat területén történő ingatlan vásárlásukkal a 
jogszabály erejénél fogva a társulat tagjává 
válnak, és ezzel érdekeltségi hozzájárulás fi-
zetésére kötelezettek. 
 Évek óta mindig hangsúlyozom, hangsú-
lyozza a társulat vezetése, hogy az érdekelt-
ségi hozzájárulás fizetés jogszabályon ala-
puló fizetési kötelezettség, a jogszabályok 
nem megfelelő ismerete pedig nem ment 
fel senkit a kötelezettsége alól. A fizetési kö-
telezettség a mindenkori tulajdonost terhe-
li. Minden lehetőséget kihasználva hívtuk 
fel a figyelmet arra, hogy az ingatlanokat 
megvásárló személyek az őket ért sérel-
mek miatt kizárólag eladóikhoz fordulhat-
nak, hiszen az eladók kötelessége lett volna 
a megfelelő tájékoztatás megadása a vásár-
lás során.
 Az új alapszabályt a cégbíróság 2012. már-
cius 7-én kelt végzésében jóváhagyta. Sajná-
latos módon azonban néhány tulajdonos 
bíróságon támadta meg az alapszabály- 
módosítást, amely pert megnyerték, így az 
eredeti állapot került visszaállításra, a korábbi 
fizetési kötelezettségekkel. Ezzel a megnyert 
perrel az önálló ingatlan tulajdonosoknak 
kedvező, ám a többségben levő társasházi 
lakóingatlan tulajdonosoknak kedvezőtlen 
ítélet született, hiszen  jószándékunk ellené-
re, így nekik magasabb összeget kell fizetni. 
Azóta is vannak perek a társulattal szemben 
néhány lakos irányából, azonban már több 
mint húsz pert vagy elutasítottak a bírósá-
gok, vagy a társulat nyerte meg őket. Mind-
ezidáig egyik bíróság sem vonta kétségbe, 
hogy az ingatlantulajdonosoknak érdekelt-
ségi hozzájárulást kell fizetni.
 A közelmúltban ítéletet hirdetett a bíró-
ság az egyik legrégebben húzódó perben is, 
amiben egyértelműen kimondta, hogy min-
den érintettnek kötelessége az eredeti alap-
szabályban szereplő összeget megfizetni a 
társulatnak. 

 Mindennek ellenére, még a mai napig 
vannak olyan lakosok a lakóparkban, akik 
nem hajlandók elfogadni, megérteni, hogy 
az alapszabályban szereplő összeget fizetni-
ük kell, és semmilyen jogi lehetőség nincs a 
fizetés megtagadására.
 A társulat jelenlegi vezetése, mindezek 
ellenére, szerette volna elkerülni a tartozá-
sok adók módjára történő behajtását, pedig 
ez már több éve folyamatosan felmerült és 
kézenfekvő lehetőség lett volna. Azt is tud-
tuk, hogy ez mivel jár. Ha ez a rendszer be-
indul, akkor végig kell csinálni, amelynek a 
végén a hitellel terhelt ingatlanok eseté-
ben a bank a hitelszerződéseket is azonnal 
felmondhatja. Akkor pedig valóban min-
den érintett lakos komoly bajba kerülne. Ezt 
nem szeretnénk, ezért egyelőre csak egy kö-
veteléskezelő céget bíztunk meg a tartozá-
sok behajtására, azonban ha nem történik 
drasztikus változás a befizetések terén, ak-
kor az említett módszer sajnos nem lesz el-
kerülhető.
 Eddig az önkormányzat több, mint 62 
millió forint kamatot fizetett ki az ott élők he-
lyett. Ebből az összegből már rengeteg min-
dent fejleszthetett volna az önkormányzat 
Üllőn, ami ez esetben mind a 12 ezer lakos-
nak a javát szolgálta volna. 
 Nem szeretnénk a végső eszközhöz, az 
adók módjára történő behajtásig eljutni, 
de ha változatlanul azt látjuk, hogy egy-két 

hangadó morálisan 
mindent megtesz 
annak érdekében, 
hogy az érintett lako-
sokat szembeállítsa 
a társulattal, ahelyett, 
hogy a pár félrema-
gyarázhatatlan tényt 
próbálná megértet-
ni a lakosokkal, ak-
kor sajnos valós a 
veszélye, hogy a tár-
sulatot a jelenlegi 

legnagyobb hitelezője, az önkormányzat fel-
számoltatja, és akkor már nem lesz más út, 
mint hogy az említett és ezidáig visszatar-
tott végrehajtások beinduljanak.
 Végre meg kellene érteni, hogy ez nem 
lehet célja senkinek.   
 Bízom benne, hogy minden érintett be-
látja és elfogadja ezen tényeket, és Üllő fejlő-
dését nem fogja évekre visszavetni egy ilyen 
helyzet kialakulása.
 Emberileg nagyon sajnálom azokat a tu-
lajdonosokat, akik jóhiszeműen vásárolták 
meg egy élet munkája alatt összespórolt 
pénzükből lakásaikat a Sportliget Lakópark-
ban, és utóbb derült ki, hogy még milyen fi-
zetési kötelezettségeik vannak. De hiába a 
megértés, hiába a sajnálat, nem teheti meg 
senki, hogy másképp kezelje e lakókat, mint 
a város többi lakóját.

Szabó Zsolt, Üllői Sportliget Viziközmű 
 Társulat ügyvezetője

Az érdekelt-
ségi hozzájá-
rulás fizetés 
jogszabályon 
alapuló fize-
tési kötele-
zettség 

A Lakópark 
lakói már 

2009 végétől 
nagy száza-

lékban nem 
teljesítették a 
társulat felé a 

fizetési köte-
lezettségüket.
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Március végén és április ele-
jén rendeztük meg iskolánk 
egyik kiemelkedő programso-
rozatát, az Árpád-napokat.

Árpád-napok

A mi közösségünk számára az ünnepek 
közé tartozik az Árpád napi rendez-
vénysorozat, izgalommal várják min-

den évben a diákok és a tanári kar is. Ezek-
ben a napokban kerül sor az Árpád-díjak 
átadására.
 Reméljük, az idei programok olyan él-
ményt nyújtottak, melyre szívesen emlékez-
nek a résztvevők. Ezzel kapcsolatosan isko-
lánk célja változatlan: értéket közvetíteni, 
üllői hagyományt őrizni. 
 Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy 
együtt legyen az iskola apraja-nagyja, fel-
idézzük történelmünk, városunk emlékeit, 
gyönyörködhetünk diákjaink tehetségében.
 Rengeteg pozitív energiát halmoztunk 
föl magunkban ezekre a napokra: szeretetet, 
tiszteletet, hálát, bizakodást, örömöt és opti-
mizmust.
 Mint már említettem az egyik legfonto-
sabb feladatunk az oktatás és a nevelés mel-
lett a hagyományaink őrzése, melyek ápolá-
sa a múlthoz köt, de a jövőbe mutat.
 Számos „Árpádos diák” volt résztvevője 
a versmondó és népdaléneklési versenyünk-
nek, a történelmi akadályversenynek, a szé-
pen olvasó versenynek. Külön öröm, hogy 
diákjainkat megajándékozhattuk az iskola 
címerével ellátott pólóval. is.
 Idén is részese volt a rendezvénysorozat-
nak többek között az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub és a Harmónia Zeneiskola. Köszön-
jük a közreműködést.
 Rendezvénysorozatunk a Mecénás Mű-
vészeti Klub rajzpályázatának eredményhir-
detésével és a kiállítás megnyitásával indult 
a hét első napján.  (A rajzpályázat eredmé-

nyeit a Mecénás melléklet 
2. oldalán olvashatják.) 
 Az alsó tagozatosok 
szépen olvasó versenyén 
számos diák indult, a zsű-
rizést iskolánk pedagógu-
sai vállalták. A versenyen 
a következő eredmények 
születtek:
 2. évfolyam: 1. helyezett: 
Tóth Alexandra 2.z/a, 2. helye-
zett: Nyerlucz Laura 2.a, 3. helye-
zett: Kiss Konrád János 2.a.
 3. évfolyam: 1. helyezett: Mol-
nár levente 3.a, 2. helyezett: Lantos Zsó-
fia 3.z, 3. helyezett: Árpási Réka 3.z, György 
Zsanett 3. z.
 4. évfolyam: 1. helyezett: Vajda László 4.b, 
2. helyezett: Kálmán Lilla 4.z, 3. helyezett: 
Vigh Alexandra 4.b.
 A felső tagozatosok számára rendezett 
történelmi akadályverseny régi hagyománya 
már az Árpád napoknak. Évről évre izgalom-
mal várják a diákok az ún. vegyes csapatok 
közötti megmérettetést. Idén segítségünkre 
volt az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület. 
Köszönjük, hogy gyermekeink megismer-
kedhettek az íjászat alapjaival. A versenyen 
két kategóriában összesen 27 csapat mérte 
össze a tudását. A verseny végeredménye:
 5-6. osztály 1. helyezett: Történelmi 
agymenők (Bajkó Benedek 6.z/b, Barta Fló-
ra 6.z/b, Elek Réka 6.z/b, Gulácsi Liza 5.z.) 2. 
helyezett: A szabadság harcosai (Tóth Attila 
6.z/a, Molnár Balázs 6.z/a, Vince Vivien  5.b, 
Boda István 5.b.), Magyar vándorok (Horváth 
Cintia 6.a, Magyarossy Alexandra 6.a, Hor-
váth András 5.z, Geér Ádám 5.z.) 3. helyezett: 
Dicső honfoglalók (Drapály Dániel 5.b, Tóth 
Richárd 5.b, Drapály Nikolett 6.b, Truczán 
Bence 6.b.)
 7-8. osztály I.helyezett: Lázadók (Zódor 
Vivien 8.z, Szalai Réka 8.z, Németh Rebeka 8.z, 
Kovács Nóra 7.b.). 2. helyezett: Humbákia (Je-

nei Marcell  8.z, Barta Ro-
land Botond 8.z, Mezei Zol-
tán 8.z, Molnár Alex 8.z.) II. 
helyezett: Árpád-házi ki-
rálynők (Ben kó Csenge 7.z, 
Gál Letícia 7.z, Pikó Viktó-
ria 8.z, Horváth Zsófia 8.z.). 
3. helyezett: Keresztesek 

(Csernyi Dorottya 8.z, Szőnyi 
Cintia 8.z, Garics Adél 8.z, Is-

tók László Gergő 7.b.).
 Idén az Árpád Napok kerete-

in belül rendeztük meg a területi 
népdaléneklési versenyt, melyen 15 

iskola mintegy 280 tanulója vett részt. 
Szerencsére számos díjat sikerült itthon 

tartani, melyhez ezúton is gratulálok a ta-
nulóknak és a felkészítőknek egyaránt. Ered-
ményeink:
 Alsó tagozatos szólisták közül: Nagy Csen-
ge 4. b. Nagycsoportos kategóriában: 2. he-
lyezett: 3. z, 3. helyezett: 4. z. osztály.
 Különdíjban részesült: Bálint Eszter 2. z/a, 
Schaffer Mónika 2 z/a, Kovács Rebeka 2 Z/b, 
Simkó Dorina 2 /b, Kökény Levente 3. z.
 Felkészítő: Tóth Csilla, Némethné Fetter Judit.
 Felső tagozat: Szóló kategóriában: 3. he-
lyezést ért el Pintér Zseraldin 5. z, az 5-6 évfo-
lyamosok közül.
 A 7-8 évfolyamosok között 1. helyen vég-
zett Pintér Donatella 8. z osztályos tanuló.
 Kiscsoport: 5. z fiú csapata, Szegfalvi  Kata, 
Horváth András 5. z. 
 Nagycsoport: 5. z, 6 z/b, 8.z. Különdíj: 6 z/a
 Felkészítő:  Dudinszky Gézáné, Némethné 
Fetter Judit
 A számos versenyt követően az ünnepi 
műsor után sor került az Árpád-díjak átadá-
sára is.
 Díjazott pedagógusok: Ortutay Gizella és 
Seresné Kiss Zsuzsanna. 
 Szeretnék köszönetet mondani minden 
segítő kollégának, az önkormányzat és a tan-
kerület munkatársainak. Barna Tibor

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

Ingatlanába költöztek a méhek?

Telefon: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

Hirdetés
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15 % NYITÁSI AKCIÓ! 
Minden termékre 2015. május 31-ig.

FELSZERELÉSEK 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!
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Dübörög a banda… Ügyvédi tanácsadás

Vásár

Kedves gyerekek, az Üllői Vöröskereszt 
rajzpályázatot hirdet.
 Ti is tudjátok, mennyi baleset törté-
nik, hányan szorulnak betegségük mi-
att műtétre. Ilyenkor bizony emberéletek 
múlnak azon, hogy rendelkezésre áll-e 
elegendő, megfelelő vér.
 Olyan plakáttervvel indulhatsz, 
amely figyelemfelkeltő, hangsúlyozza a 
véradás fontosságát, és népszerűsíti azt.
 A plakátok elkészítésénél semmilyen 
technikai kötöttség nincs. Engedjétek el 
a fantáziátokat, alkossatok bátran!
 A beadási határidő: május 29. A rajzo-
kat leadhatjátok az iskolában Balázsné 
Varga Gizella tanárnőnek.
 Az alkotásokat június 6-án a Közös-
ségi Házban állítjuk ki. Itt lesz a csalá-
di nap keretében az eredményhirdetés is, 
június 6-án, fél 10-től. A helyezettek ér-
tékes díjakban részesülnek.
 A legjobb pályaművekből igazi pla-
kát is készül. Ezzel fogjuk meghirdetni a 
véradásokat. 
 Így jöhet szembe veled az utcán a sa-
ját alkotásod.
 Vegyél részt a június 6-i futóverse-
nyen és a kalandtúrán is!

Ezúton jelezzük az Üllői Hírmondó ol-
vasóinak, hogy az üllői katolikus plébá-
nia telefonos elérhetőségében változás 
történt. Ezentúl a 29/263-005 telefonszá-
mon vehetik fel a kapcsolatot a plébánia 
hivatalával.  

Rajzpályázat

Telefonszám-változás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik édesanyánk, Zubornyák Istvánné 
temetésén részt vettek, elkisérték
utolsó útjára és osztoztak fájdalmunk-
ban. Köszönet az Alfa-Wic 95. te-
metkezési vállalat dolgozóinak, kü-
lön köszönet Tündinek és Gábornak a 
kegyeletteljes munkájukért.
                                       Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik szeretett férjem, édesapám, testvér-
öcsém, Miczkó István temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak 
és utolsó útjára elkísérték.

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: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Új, eredeti, márkás (Adidas, Nike, Puma, 
Mango…) termékeket, használt ruhákat és ci-
pőket vásárolhat nagyon olcsón.
  Vásárlásával Ön a Baptista Szeretetszolgá-
lat segítségével rászoruló családokat támogat.
 Várjuk önt május 20-án, 9-13 óra között a 
Közösségi Házban.

A negyven éve méltán népszerű Dino és 
a Have-rock zenekarok muzsikáltak ápri-
lis 24-én az Üllői Közösségi Házban. Ez volt 
idén az első Retró Party. Jellemzően a hat-
vanas, hetvenes, nyolcvanas évek magyar 
és külföldi előadóinak zenéjére bulizhat-
tunk. Szólt Shadows, Deep Purple, Fono-
gráf.
 Az este a hajdani ötórai teák hangulatát 
idézte, jó dumálások, sok tánc…
 És most újra dübörög a banda!
 Találkozzunk május 22-én, 18 órakor a Kö-
zösségi Házban.
 A belépődíj: 700 forint, pároknak 1000 fo-
rint. Téged is várunk.

Lakásépület felújítás. Minden munka egy 
kézben: ács, tetőfedő, kőműves, burkolás, 
víz-fűtés szerelő, festő, villanyszerelő, fa-
ipari munkák, szigetelések stb. 
Tel: 06-30/479-2776

Üllői Lakástextil üzletbe 4 órás munkára 
varrónőt felveszek, jelentkezés önéletrajz-
zal. Tel.: 06-20/410-8655

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a lakosság ré-
szére. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a tanácsadások idén a városházán lesznek 
megtartva.
 A szolgáltatás igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges a következő te-
lefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szikora Gábor: május 18., 15 órától 17 
óráig. 
 Dr. Szkalka Tamás: június 1-jén 9 órától 11 
óráig. 

Üllő Város Önkormányzata
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Ötórai Tea
Április 24-én, pénteken a hatva-
nas években rendszeresen meg-
tartott ötórai tea hangulatát 
visszaidézve nosztalgia koncer-
tet tartott a Dinoszaurusz Band. 

A z első blokkban a zenekar – Hera 
László vendégművésszel kiegészül-
ve – a csöves erősítőnek köszönhe-

tően szinte eredeti hangzásban 
„nyomta” a népszerű Shadows, 
Ventures, Spotnicks gitárszámo-
kat, majd a szinte „izzó húrokkal” 
játszott gitár boogie után nagy 
taps kíséretében következett a 
szünet. A szünetet követően Il-
lés-, Omega-, Metro-számok kö-
vetkeztek, majd a harmadik részben a ban-
da a saját stílusuknak megfelelő keményebb 
rock, és ritman blues zenéket játszotta. A kö-
zönség nagy tapssal díjazta a felhangzó Ten 
Years After-, a Deep Purple-, Black Sabbath-
számokat is. 
 Az utolsó részben pedig a főszereplő is-
mét Hera László szólógitárja volt, folytatva a 
népszerű közönségkedvenc nosztalgia slá-
gerek előadását.

A következő Ötórai Tea május 22-én 18 
órakor lesz a Közösségi Házban. A belé-
pődíj: 700 forint, pároknak 1000 forint. 

Folytatás

Ù

 A tánczenét hallgatva szinte éreztük a hat-
vanas évek üllői „kultúrotthoni” rendezvé-
nyek hangulatát, emlékeztünk a nagy elődök-
re, mint például a népszerű Saturnus, Alfa, és 
Ezüst Csillag együttesek zenéire, és a Műve-
lődési Ház – közönség által elfogadott – nép-
szerű vezetőjének határozott intézkedéseire. 
 A rendezvény egy sorozat  kezdete volt, 
amely rendszeresen jelentkezik programjai-
val az üllői Közösségi Házban. Kiss Tibor

Pest megyei 
Vöröskereszt-vetélkedő 
Május 16. 10 óra
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Eperjes Károly Kossuth-díjas 
színművész tanúságtevő előadása
Május 17. 17 óra  
Katolikus templom

Ismerkedés az iskolával 
Május 18. 15 óra  
Leendő 1. osztályosok látogatása.
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Területi angolverseny
Május 21. 13 óra
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Sportválasztó 
Május 23. 14 óra  
Városközpont

Májusi ajándékkosár
Május 24. 15 óra
Dócs Péter, Kalina Enikő 
és Tarnai Kiss László előadása.
Közösségi Központ

Programok 
május–június 

Irodalmi teázó
Május 26. 10.30  
A beszélgetést vezeti BegeNóra 
fotográfus, művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Filmklub
Május 27. 18 óra
Közösségi Központ

Csülökfesztivál és gyermeknap
Május 30. 9 óra   
Városi Sportcsarnok

Magyar Hősök Napja
Május 31. 19 óra
Városközpont
  
Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4. 15 óra
Trianon kereszt

Családi nap és kalandtúra
Június 6. 9 óra
Közösségi Ház

II. Üllői Utcazenész 
és Utcai Mutatványos Találkozó
Június 6. 14 óra  
Városközpont

Zenés Nyári Esték 
Június 12. 19 óra
Városközpont

Kalandtúrára vár június 6-án az Üllői Vörös-
kereszt. Túra: mert bejárjátok Üllő központi 
részeit. Kaland: mert felfedeztek egy csomó 
olyan dolgot Üllőn, ami mellett eddig csak el-
mentetek és mert furfangos ügyességi és lo-
gikai feladatokat fogtok megoldani, jobban 
megismeritek egymást és garantáltan sokat 
fogtok nevetni.
 Maximum 5 fős csapatok jelentkezését vár-
juk. (Lehetnek családok, munkahelyi közössé-
gek, baráti társaságok.) Korhatár nincs.
 Jelentkezni június 6-án, fél 9-től 9 óra 45-
ig a Közösségi Házban lehet. A verseny innen 
indul 10 órakor. A megfejtéssel elsőként cél-
ba érkező csapat elnyeri méltó jutalmát. 
 9 órakor indul az iskola elől a Fuss az éle-
tért verseny, melyen bárki indulhat. (Beérke-
zés, eredményhirdetés a Közösségi Házban.) 9 
óra 30-kor kezdődik a rajzpályázat eredmény-
hirdetése. Kiállítjuk a legjobbnak ítélt plakát-
terveket, átadjuk a díjakat.
 Lesz elsősegély-bemutató, arcfestés, kéz-
műves foglalkozás, masszázs, jóga, sminkta-
nácsadás, ügyességi vetélkedő.
 Ingyenes látásvizsgálat várja az érdeklő-
dőket. Akiket érdekel, megismerkedhetnek 
a rendőr-, tűzoltó- és mentőautókkal kívül-
belül.
 Természetesen lesz véradás. Mindenki, aki 
hoz egy új véradót, jutalomban részesül.
 Legyünk hát minél többen! Aki vért ad, 
megment három életet! nfo

Kalandra fel!
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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

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola. 

Határtalanul! a Felvidéken

Április 13-án felvirradt a régen várt nap, 
a felvidéki utazásunk napja. A korai in-
dulás, névsorolvasás, búcsúzás után 

már haladtunk is a híres bányavárosok felé. 
Közben felvettük idegenvezetőnket, Pusztai 
Sándort, akit tudása és humora miatt gyorsan 
megkedveltek a diákjaink.
 Első megállónk az ezüstbányászatáról 
híres Selmecbánya volt, ahol a Szent Kata-
lin templomot megcsodáltuk, gyönyörköd-
tünk az óváros szépségében. A világ első bá-
nyászati akadémiájának kiállítása betekintést 
nyújtott a bányászok életébe, munkaeszköze-
ibe, ruházatába. 
 Majd haladtunk tovább Károly Róbert sza-
bad királyi városa, Körmöcbánya felé. A bá-
nyamúzeum előtt kérdezz-felelek formá-
ban beszámoltak a tanulók a király életéről 
és uralkodásáról. Amíg két csoport a múze-
umban a világ több mint negyven országá-
nak készített érméket és videofilmet nézett 
(a pénzverés századfordulós pillanatairól és a 
bimillennium évére kiadott 800 eurós ezüst-
érme készítéséről), addig a harmadik csoport 
a pénzverdét tekintette meg, ahol a mai na-
pig is Szlovákia eurocentjeit készítik. A bá-
nyavárosok sorát Besztercebánya zárta, ahol 
tanulóink ismertették Mikszáth Kálmán élet-
rajzát és Beszterce ostroma történetét. Elláto-
gattunk a várnegyedhez és a Plébánia temp-
lomhoz. 
 Estére Kokava-Nadra érkeztünk, ahol az 
Ipoly szállóban már vártak minket finom me-
leg vacsorával és kedves magyar szavakkal. 
Este a néptánctanár jól megizzasztotta a cso-
portot, de megérte, mert mindenki vidáman 
táncolta a másfél órát. Ezt később az értékelő 
órán levetített videofelvételek is bizonyították!
 A második nap sűrű program várt minket: 
a Rimaszombati Tompa Mihály Általános Is-
kolában magyar nyelven tanítják a felvidéki 
magyar diákokat, ahol az igazgatóhelyettes 

rövid köszöntése után a tornateremben egy-
nullra megverték fociban a fiúk a házigazdá-
kat! A szepesi várig egy kilométert gyalogol-
tunk. Nem csak a gyönyörű táj miatt álltunk 
meg néhányszor, de az emelkedőn felfelé 
igen hamar eldőlt, ki az igazán edzett. A négy-
hektáros vár egyedülálló egész Európában, a 
vármúzeum a kínzófegyverektől a vár kony-
hájának berendezéséig rengeteg érdekessé-
get nyújtott. A háttérben a csodálatos Ma-
gas Tátra hófedte csúcsait pillanthattuk meg. 
Lőcsén a legnagyobb benyomást a Szent Ja-
kab kolostorban lévő leghíresebb oltár tette 
ránk. Lenyűgöző volt látni a majdnem 19 mé-
ter magas aranyozott szárnyasoltárt! A város-
háza, a szégyenketrec, a téglalap alakú város-
központ gyönyörű épületei (pl. a Thurzó-ház) 
is rengeteg látnivalót tartogatott számunkra. 
Másfél órával később már a Tátra központjá-
nál, az ótátrafüredi hegycsúcsokat fotóztuk. 
A tiszta levegő, a korszerű szállodák, a kirán-
dulóhelyek sokasága már régóta a turizmus 
egyik központjává teszi. Az este bőséges va-
csorával és vidám totóval telt.
 A harmadik nap reggelén az erdei szám-
háború után indultunk is Rozsnyó felé. A bá-

nyászatáról, a kereskedelméről híres város sok 
jeles tudóst, művészt adott a közéletnek. A 
központban a városért oly sokat tett András-
sy családról is beszélt idegenvezetőnk. 
 Utolsó állomásunk Kassa volt. Itt a Szent Er-
zsébet dómban magyar idegenvezetés mellett 
gyönyörködtünk a csodálatos gótikus székegy-
házban, mely Szlovákia legnagyobb templo-
ma. Az altemplomban II. Rákóczi Ferenc sírjánál 
nemzeti szalaggal és a Himnusz éneklésével 
fejeztük ki tiszteletünket. A fejedelem utolsó 
éveinek helyét a rodostói Rákóczi-házban néz-
hettük meg. A múzeum egy része eredeti kiál-
lítási tárgyakat is bemutatott, mint például az 
általa faragott széket. A városban elköltöttük 
maradék pénzünket, majd az esti órákban él-
ményekben gazdagon érkeztünk haza. 
 Felejthetetlen három napot töltöttünk 
együtt, rengeteg emlékkel, látnivalóval gaz-
dagodtunk egy olyan területen, melyet száz 
évvel ezelőtt még határátlépés nélkül érhet-
tünk el. Köszönjük, hogy lehetőséget kap-
tunk a Határtalanul!-pályázat keretében erre, 
reméljük jövőre újabb csoport tehet látoga-
tást hozzánk hasonlóan, határtalanul!

Ortutay Gizella



Akciós árak  május 11-től 23-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!

 Sertésoldalas

Sütőkolbász

Darált sertéshús

Sertés hátsó csülök

Bőrös félsertés

Májas hurka 

Hosszúkaraj

Sertés első csülök

Csirkemell csonttal

Bőrös császár

Csirkefarhát

Sertéslapocka

 Erdélyi szalonna

Zsírszalonna

 Egész csirke

Csirkemellfilé

899 Ft/kg

790 Ft/kg

799 Ft/kg

790 Ft/kg

599 Ft/kg

590 Ft/kg

990 Ft/kg

690Ft/kg

890 Ft/kg

790Ft/kg

99 Ft/kg

990 Ft/kg

1190 Ft/kg

399 Ft/kg

599 Ft/kg

1190 Ft/kg



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

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!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

Üllői Fiók
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Telefon: (+36) 70 370 7925   
E-mail: ullo@patriatakarek.hu
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E-mail: vecses@patriatakarek.hu
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