
09:00 –  A főzőverseny kezdése10:00 –  Megnyitó, a zsűri  
bemutatása10:15 –  A Rendőrség és a  

Kutyatanoda kutyás  
bemutatója11:00 –  Gyerekjátékok,  
foglalkoztatók és utcazenélés és 
gyermektáncházak kezdése12:00 –  Vöröskereszt élőkép12:15 –  Moderntánc bemutató és  
trendi össztánc13:30 –  Bőröndszínház picinyeknek14:00 –  Felnőtt és gyerek kötélhúzó 
versenyek15:00 –  A Vénusz Színház „Utazz 
képzelet” c. zenés, 
mesés interaktív műsora 
kisgyerekeknek16:00 –  A csülökfőző verseny  
eredményhirdetése16:45 –  Táncbemutatók: Kenderes és 
Kenderkócok Néptáncegyüttes, 
Gamedance és a Star Light 
Company tánccsoportok18:00 –  Retro diszkó20:00 –  Csülökkoncert: játszik a Jerry 
Lee Lewis Emlékzenekar

 Üllői Csülökfesztivál  
és Gyermeknap

Egész nap: Hagyományőrző 
Kelevézek utcazenéje és gyermek 
táncháza, csülközés (népi ügyességi 
játék), képzőművészeti műhely (tükör-
rajzolás, tenyérfestés, üveggolyó-festés), 
sátorkönyvtár, Mecénás kézműves 
foglalkozás, kőkincs mosás, lovagoltatás, 
körhinta, légvár, óriáscsúszda, jumping, 
büfé csülkös ételekkel, sátorkocsma, 

kirakodó vásár

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Üllő, Városközpont, 2016. május 28.

Új helyszínen!
XI.XI.

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2016 május • XXV. évfolyam 5. számA tartalomból:

Üllői
Ez az a vásár,

 amit már várnak

Új és használt ruhákat, ci-
pőket vásárolhat fillérekért 

akik ellátogatnak a Kiss 
Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.) május 13-

án 9 óra és 13 óra között. 
Minden vásárlással – a 
Baptista Szeretetszolgá-

lat segítségével – rászoruló 
családokat támogatnak.

Üllői híresség 
 – ki az?

Pedagógiai   
szakmai nap

Kupával  
tértek haza

Mert  
mozogni jó!

Városi  
programok

Árpád-napok

Újra vár  
a Grimm-Busz

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal
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2 ÜllőiAjánló

Felhívás 
egészségügyi  

szűrővizsgálatra

Tisztelt Üllői Lakosok!
2016. május 28-án szombaton 9-12 óráig 

a háziorvosok és nővérek ingyenes 
szűrővizsgálatra hívják Önöket  

a központi rendelőbe.

A betegségek megelőzését nem győzzük eléggé hangsúlyozni, ezért 
elsősorban azokat várjuk,  

akik évek óta nem voltak orvosnál,  
akár azért mert nincs rá idejük, akár azért mert nincs panaszuk. 
Vérnyomást, vércukrot, vérzsírszintet mérünk, 

egészségügyi felvilágosítással,  
tanácsadással szolgálunk.

Ezen a napon összeköthetik a „hasznosat a kellemessel”  
jöjjenek el délelőtt családostól a szűrésre,  

utána sétáljanak át a Csülökfesztiválra.

Szeretettel várjuk Önöket! 
Üllői háziorvosok



3Üllői Önkormányzat

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete márci-
us 24-én tartotta soron következő ülését. Írásunkban a leg-
fontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok hátterét, 
testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő város meg-
újult honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfogadta a Mo-
nori Hivatásos Tűzoltó Parancsnok-
ság, az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület, az Üllői Rendőrőrs, az Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési Egyesület, a közterület-fe-
lügyelő valamint a mezőőrök 2015. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóit, továb-
bá a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. 2015. évi számviteli és Üllő Város Önkor-
mányzatának 2015. évi költségvetéséről szó-
ló beszámolóját. 
 Döntött a képviselő-testület az Állomás 
utcai óvodánál felmerülő parkolási nehéz-
ségek megszüntetése érdekében a Deák Fe-
renc utca forgalomszabályozásának módosí-
tásáról, amely szerint a Deák Ferenc utcában 
az óvoda oldalán található 60 méteres hosz-
szúsági korláttal ellátott „megállni tilos” táb-

la kiegészül a „kivéve óvodai dolgozók ré-
szére” felirattal, továbbá a Deák Ferenc utca 
másik oldalán lévő „megállni tilos” tábla kie-
gészül „60 méteres hosszúsági korlát parko-
lást jelzőtáblával, valamint „19h-7h” időkorlá-
tot tartalmazó kiegészítő táblával. 
 A tulajdonosok kérelmére a Kenderes 
dűlőben lévő tervezett erdőterületek (a 
0129/159 hrsz-tól 0129/179 hrsz-ig, valamint 
a 0129/144 hrsz-tól 0129/151 hrsz-ig terje-
dő ingatlanok)  városias települési térségbe 
való átsorolási lehetőségének szakhatósá-
gok bevonásával történő vizsgálatáról.
 Döntés született a Malom utcai gazda-
sági szolgáltatóházban található, 51 négy-
zetméter alapterületű – „büfé”-ként haszno-
sított üzlethelyiség bérbeadására irányuló 
pályázat kiírásáról. 

 A képviselő-testület hozzájárult, hogy a 
Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
maximális tanulólétszámát 220 főre emeljék. 
 A városvezetők döntésének megfelelően 
550 millió forint betétet helyez el az önkor-
mányzat az OTP Bank Nyrt.-nél. 
 A képviselő-testület elutasította a va-
gyonnyilatkozatok honlapon történő közzé-
tételét, valamint a képviselő-testületi ülések 
videofelvételére vonatkozó képviselői indít-
ványt.
 Az ülésen módosították Üllő önkormány-
zatának szociális rendeletét, amely alapján 
június 1-jétől megemelésre kerül a rendkí-
vüli települési támogatásra való jogosult-
ság feltételeként előírt jövedelemhatár, mó-
dosul a gyógyszertámogatásra és a temetési 
segélyre vonatkozó szabályozás. 
 A képviselők módosították a város 2016. 
évi költségvetési rendeletét. 
 Megalkották Üllő Város Önkormányzatá-
nak 2016. évi zárszámadási rendeletét.
 Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy Üllő Vá-
ros Önkormányzata a soron következő kép-
viselő-testületi ülését május 26-án tartja.

Almási Adrienn, ügyintéző

Április 21-én az Árpád-napi rendezvénysorozat 
helytörténeti napjának záróreseményén a Ma-
lomkő üzletháznál ünnepélyes emléktábla-ava-
tásra és időkapszula elhelyezésére került sor.

Mosoly a jövőnek 2016-2066

Egy város életében fontos, 
hogy megőrizze értékeit és 
emléket állítson a telepü-

lés életében fontos szerepet ját-
szó különböző helyi értékeknek, 
mint amilyen egykor a Malom 
utca és a Dózsa György utca sar-
kán álló káptalani malom is volt, 
amely két kővel darált és finom 
őrlést is végzett.
 Ebből az alkalomból került el-
helyezésre a régi malomkő mel-
lett, egy új helyi érték, egy idő-
kapszula. Mottója, „Mosoly a 
jövőnek!”. Az időkapszulába 
olyan dolgok kerültek, amelyek 
Üllő jelenlegi életében a legfon-
tosabb, legjellemzőbb, legérde-
kesebb és legértékesebb; amikre 
büszkék vagyunk és amikre ér-
demes emlékezni. 

Az időkapszula tartalma

A Valóra vált város – Jubileumi 
kiadvány – Kissné Szabó Katalin 
polgármester által dedikált pél-
dánya, az Üllői Általános Ipartes-
tület vezetőségének és tagságá-
nak jegyzéke. Az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub részéről: Dudás 
Zsuzsa pachworkképe a város cí-
merével, Nagyné Kékedy Ibolya 
versei, Sárándi Tibor akvarellje 

– Üllő városképe. Az Üllői Mecé-
nás Művészeti Klub által szerve-
zett iskolai rajzverseny I. helye-
zettjeinek alkotásai: Botos Máté, 
Börcsök Zoltán, Halász Csenge, Mol-
nár Dóra, Paulovics Liza, Polner 
Lili, Szőke Kristóf, Tóth Gréta. A vá-
ros óvodásainak „Jövőképei” kö-
zül kiválasztva a legjobbak: Bar-

ta Korina, Ördög Virág, Móri Flóra 
– Utazás a jövőben, Geringer József 
– Robotok a gyárban, Nagy Zamira, 
Molnár Csenge Hanna, Vörös Anna, 
Vághy Luca, Boczek Richárd, Kun 
Cecília – Tudós leszek és vizsgálom 
a pillangókat!, Csabianszki Kata 

– Boldog családban fogok élni, és 
geológus leszek!
 Az időkapszulába került még 
az Üllői Árpád Fejedelem általá-
nos iskola tantestületének tabló-
ja és az iskola pólója, a helytör-
téneti gyűjtemény tájékoztatója, 
a Vargha Gyula Városi Könyvtár 
tájékoztatója, az Üllői Kulturá-
lis Központ bemutatkozója, a Ci-
vil Érték Egyesület bemutatkozó-
ja és a polgármesteri üzenet az 
utódoknak.
 Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 
munkájukkal, alkotásaikkal hoz-
zájárultak a jövő nemzedékek felé 
tett kedves gesztus megvalósítá-
sában! Ezzel jelet hagytunk mai 
világunkról, amelyre reméljük, 
mosolyogva tekint majd a jövő!
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Sok olyan ember él közöttünk, akiket valami-
ért sokkal többen ismernek, mint másokat. A 
maguknak a többiek közül kimagasló tudással, 
tehetséggel, közéleti tevékenységgel, netán ép-
pen csak az újságokban vagy valamelyik tévé-
csatornán való szerepléssel alkalmi vagy ma-
radandó hírnevet szerzett társaink aztán vagy 
beírják magukat szülő- és lakóhelyük emléke-
zetébe, vagy nagyon hamar kiesnek onnan.

Üllői híresség – ki az?

Hevesi Andrea

Szabóné Bulejsza Melinda

Szabó Nikoletta

Farkas Ferencné

Mester Melinda
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M i most arra voltunk kí-
váncsiak, hogy ha Ül-
lőn szóba kerülnek a 

helyi híres emberek, közülük va-
jon ki lehet az, akinek a neve el-
sőre, azonnal eszébe jut az itte-
nieknek. 
 Kérdésünket eleve úgy tet-
tük fel hogy megjegyeztük: le-
het példát hozni a művészetből, 
a közéletből, a régmúltból vagy 
a mából is, egy a lényeg: sokak 
által ismert legyen a kiválasztott 
személy, ha már egyszer a város 
híres emberének nevezzük.
 Annyit előre elárulunk, hogy 
vagy túlságosan optimistán lát-
tunk neki a kérdezősködésnek, 
vagy a véletlen szinte csupa 
olyan üllőit hozott elénk aznap 
délelőtt, akik nem különöseb-
ben érdeklődnek a város múlt-
ja és jelene iránt. Pedig, ha csak 
egyszer is ellátogattak volna 
a helytörténeti kiállításra, már 
könnyű lett volna a válasz. 
 Hogy csak néhány példát 
mondjunk: kis gondolkodás után 
a könyvtár nevéről előjöhetett 
volna a költő és statisztikus Var-
gha Gyula neve. A magyar hévíz-
kutatás úttörőjéről Pávay Vajna 
Ferencről utcát neveztek el Üllőn. 
Blaha Lujza is élt itt 1866–’67 telén. 
Manapság pedig Majorosi Marian-
na, Kossuth-díjas énekes, táncpe-
dagógus, a Csík zenekar énekese, 

vagy Magyar Attila színész válasz-
tották lakóhelyül a várost. Ahol a 
történelmi múltra emléktáblákon 
felsorolt helyiek neve is emlékez-
tet – úgyhogy éppenséggel lett 
volna, akit emlegethetnek az ut-
cán megszólított járókelők.
 De nem egészen így történt.
 Hevesi Andrea kis gondolko-
dás után azt felelte: neki néhai 
Vasadi István neve jön elő a kér-
désünkre azonnali válaszként. A 
több cikluson át polgármester-
ként tevékenykedő közvetlen, ba-
rátságos férfi az édesapja jó is-
merőse, mondhatni barátja volt, 
akivel még gyerekként ő maga is 
személyesen találkozott, tisztelt 
és szeretett. Ma is úgy emlékszik 
rá – és úgy érzi, sokan így vannak 
ezzel Üllőn rajta kívül is, hiszen Va-
sadi István népszerű vezetője volt 
a városnak – mint aki napjainkban 
is nevezetes embernek számít. 
 Idős asszonnyal álltunk meg 
beszélgetni ezután, aki szíve-
sen társalgott velünk, de végül 
sem a nevét nem árulta el, sem 
fényképezkedni nem szeretett 
volna. Azért elmondta, hogy figye-
lemmel kíséri a város sorsát, min-
dig elolvassa a helyi újságot is, de 
úgy tudja, Üllőn nincsenek híres 
emberek. Ha csak Kiss Sándorné 
polgármester asszonyt nem szá-
mítja annak – tette hozzá –, mert ő 
gyakran szerepel az újságban.

 Ugyanezt a választ kaptuk 
Szabóné Bulejsza Melindától 
is, aki ugyancsak nem hallott 
róla hogy Üllőnek lenne híres 
embere. De mert a polgármes-
ter asszony újságban is, tévé-
ben is szerepel, szerinte őt lehet 
a helyi nevezetes emberek egyi-
kének nevezni, akit mindenki is-
mer.
 Szabóné lánya, Nikoletta 
ehhez még hozzátette, hogy 
Dudinszky Gézáné tanárnő is a 
helyi hírességek közé sorolható, 
ugyanis őt is nagyon sokan isme-
rik és szeretik.
 Kezdtünk már kissé elszon-
tyolodni, amikor összetalál-
koztunk Farkas Ferencnével, 
aki egészen kis tétovázás után 
megemlítette Merczel Erzsébe-
tet, mint a helyi Mecénás Klub 
megalapítóját, költőt és kultú-
ráért sokat áldozó közéleti em-
bert. Róla pedig eszébe jutott 
Vargha Gyula költő is, majd Kiss 
Sándor, hajdani fiatalok közsze-
retetnek örvendő Sanyi bácsija, 
a Kultúrotthon igazgatója, aki-
ről aztán az intézményt később 
el is nevezték.
 Egy kerékpáros férfi mente-
getőzött ezután, mondván, hogy 
ő még csak hét éve lakik itt, ke-
veset tud Üllőről. Hozzá hason-
ló helybelivel nagyon sokszor ta-
lálkozunk. Ők mindig elmondják, 
mennyire ismeretlen nekik a vá-
ros élete, mi pedig ilyenkor csak 
reménykedni tudunk abban, 
hogy a közösségi élet valamelyik 
szegletében otthonosságra ta-
lálnak majd.
 Mester Melinda levette a 
fejéről a fülhallgatót, hogy be-
szélgetni tudjunk. Mint kide-
rült, érettségiző diáklány, aki 
a vizsgák nehezén már túl van, 
de a drukk még mindig annyi-
ra elfoglalja, hogy nem jutott 
eszébe üllői híresség. Sőt, úgy 
gondolta, Üllő nem adott a vi-
lágnak senkit, aki kimagaslót al-
kotott volna.

Molnár Anna

Elektronikai hulladékgyűjtés 
A Selector Elektronikai Termék 
Újrahasznosítható Kft. és Üllő 
önkormányzata elektromos és 
elektronikai hulladékbegyűjtő 
akciót szervez június 10-én pén-
teken és június 11-én szombaton. 

A gyűjtés mindkét napon 9 órá-
tól 12 óráig tart. Helyszínek: júni-
us 10-én a Hunyadi utca elején, a 
zöldséges pavilon mellett. Júni-
us 11-én a Deák Ferenc utca Pesti 
út felőli végén és a Sportliget la-

kópark Gyömrői úti bejáratánál. 
Az akció során TV, videó, mag-
nó, rádió, hűtő, mosógép, centri-
fuga, háztartási kisgépek, háztar-
tási nagygépek, információs és 
távközlési berendezések, rádió-

telefonok, elektromos és elektro-
nikai barkácsgépek, szerszámok, 
gáztűzhely, gázbojler, mikrohul-
lámú sütő, elektromos sütő, szá-
mítógép és tartozékai, stb le-
adására lesz lehetőség. Hűtő- és 
fagyasztószekrényt csak motor-
ral együtt veszünk át, bontva 
nem! nfo
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Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul 2016. május 18-án  9.00-17.00

*2016. május 31-ig befogadott piaci kamatozású in-
gatlancélú vagy szabad fel hasz nálású jelzáloghitel 
igénylése esetén, a PÁTRIA Takarék ügyletenként egy 
ingatlan érték becslési díját, a hitelszerződés közokiratba 
foglalásának teljes költségét 1 hiteles kiadmány erejéig, 
a befogadáshoz szükséges, a TakarNet rendszerből lekért hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz és földhivatali be-
jegyzés díját szintén egy ingatlant érintően átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek 
esetében nem számít fel hitel előkészítési díjat.
A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támo-
gatás. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely 
fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag 
tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

PÁTRIA TOP Ingatlancélú Hitel
Ingatlan vásárlására, ingatlan építésére, 
korszerűsítésére, felújítására.
Értékbecslési-, hitel előkészítési valamint  
közokiratba foglalási díj nélkül!*

TAKArÉK
Több MiNT bANK

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVIII., Cegléd, Cegléd bercel, Csömör, 
Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykő-
rös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápió-
szentmárton, Üllő, Vasad, Vecsés

Bővebb információ: +36 70 370 7924

IGÉNYELJE NÁLUNK!

A Pest Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat Üllői Tagin-
tézménye április 21-én tartot-
ta szakmai napját Üllőn, a Kiss 
Sándor Művelődési Házban. 

Beszámoló  
pedagógiai   
szakmai napról

N agy szeretettel készültünk a szakmai 
napunkra, amelyet második alkalom-
mal rendeztünk. Összeállítottunk egy 

kis tavaszi csokrot szakmai előadásokból és 
csengettyűzenéből, amit nagy szeretettel 
nyújtottunk át a közönségnek.
 A pedagógiai szakszolgálathoz tarto-
zó Üllő, Vecsés, Maglód és Ecser települé-
sekről érkeztek pedagógusok, intézmén-
vezetők, és érdeklődők a rendezvényre. 
A szakmai napot megtisztelte jelenlétével 

Kissné Szabó Katalin polgármester is. József 
Éva igazgató köszöntő szavai után a pol-
gármester asszony is üdvözölte a jelenlé-
vőket, akiknek jó munkát kívánt. 
 Az előadások sorát Obonya Hajnal-
ka pszichológus nyitotta meg. Nyugtalan 
gyermek című előadása a hiperaktivitás tü-
neteiről, megjelenési formáiról szólt. 
 Nagy Márta a Református Pedagógiai In-
tézet munkatársa, katechetikai szakértő kö-
vetkezett ezután, aki a pedagógusok motivá-
ciójáról, a téma tudományos hátteréről és a 
kiégés veszélyeiről beszélt. Ezután egy egé-
szen különleges esztétikai és kulturális él-
ményben lehetett része a közönségnek. A 
2004-ben alakult Szironta Együttes Besnyő-
ről érkezett és Dallamos csengettyűk című 
műsorával igazán ámulatba ejtette a jelen-
lévőket. A különleges hangzású csengettyűk 

több terület fejlesztésére is alkalmasak. Sze-
mélyiségfejlesztő hatásuk mellett, a ritmus-, 
hallási differenciálást, figyelem-koncentráci-
ót, valamint a vizuális és akusztikus észlelés 
fejlesztését is segítik. 
 A zenei élményt követően Csabai Bar-
bara logopédus a hallássérültek beszéd-
fejlődéséről tartott előadást. A hallás 
folyamatának ismertetése után megismer-
hettük a hallássérülés típusait, fokozatait, a 
hallássérült gyermek jellemzőit, valamint 
azt, hogy mi hat a hallássérültek beszédfej-
lődésére. 
 Az előadások sorát Béki Zsuzsa fejlesztő-
pedagógus, mozgásterapeuta Az alulteljesí-
tő tehetség című rendkívül érdekes előadá-
sa zárta. Különböző tehetségmodelleket, a 
sorsfaktorok típusait, valamint többféle te-
hetség elméletet ismerhettünk meg. A te-
hetséggondozás új lehetőségeiről, jogsza-
bályi hátteréről, valamint az alulteljesítő 
tehetségek segítésének módjairól is kap-
tunk ismereteket. 
 A rendezvény szünetében kávéval, ás-
ványvízzel és finom saját készítésű sütemé-
nyekkel láttuk vendégül a pedagógusokat 
és a kedves érdeklődőket. A szakmai napról 
érkezett visszajelzések alapján megállapít-
hatjuk, hogy kellemes élményekkel távoztak 
vendégeink Üllőről, a művelődési házból.  

Vékonyné Hegedűs Andrea, 
 pedagógiai asszisztens
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Magas színvonalú szakmai munka és elkötelezettség az ügyfelek 
iránt – talán így jellemezhetnénk a légpontosabban a DORADO XXI. 
Biztosítási Alkusz Kft.-t, ha egy mondatban kellene bemutatnunk. 

15 éve biztos 
pont a szakmában

A DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft.-t 
2001-ben alapította Egyed Györgyi, aki a 
cég szakmai vezetője is egyben, és im-

már 21 éves szakmai tapasztalattal a háta mö-
gött igazgatja a kft.-t a mindennapok során. 
 – A diploma megszerzése után tanító és 
fejlesztőpedagógusként kezdtem a pályafutá-
somat. 15 év munka után intettem búcsút az 
iskolának. Az első irodámat, a Providencia Biz-
tosító képviseletét 1997-ben nyitottam meg. A 
szükséges végzettség megszerzése után sze-

mélybiztosítási üzletágvezető lettem a Ge-
nerali-Providencia Biztosítónál. Ezt követően, 
2001-ben hoztuk létre a DORADO XXI Kft.-t, 
amelynek azóta is tulajdonosa és szakmai ve-
zetője vagyok – mondta Egyed Györgyi.
 A cég életében fontos az állandóság, amely 
az ügyfelekben is bizalmat ébreszt. A kollé-
gák esetében minimális a lemorzsolódás, a 
csapat tartósan együtt van már hosszú évek 
óta. Krupa Andrea irodavezető és Mogyorósi 
Andrea szakmai koordinátor több mint 15 éve 

részt vesz a cég te-
vékenységében, ami 
az ügyfelek számára 
is kiszámítható, sta-
bil kapcsolatot ered-
ményez. Sokan régi 
ismerősként térnek 
be az irodába, a régi 
ügyfelek pedig tudják, 
hogy minden helyzet-
ben bizalommal for-
dulhatnak a DORADO 
XXI munkatársaihoz. 
 – Ahogyan mot-
tónk is mutatja, elkö-
telezettek vagyunk 
ügyfeleink érdeke-
inek kiemelt képvi-
seletére és a magas 

színvonalú szakmai munkára. Ez a vállalás 
csak stabil és kiszámítható céges háttérrel 
tartható fent hosszú távon. Arra törekszünk a 
mindennapok során, hogy az irodánkba beté-
rő ügyfelek a lehető legjobb megoldást kap-
ják a felmerülő problémáikra és megadjuk 
azt a segítséget, amely megkönnyíti a hosszú 
távú döntések meghozatalát. Cégek és ma-
gánszemélyek teljes körű biztosítási portfólió-
ját kezeljük, ezáltal naprakésznek kell lennünk, 
hogy ügyfeleink számára igazodási pont le-
hessünk az információk tengerében. Többek 
között ezért is választottuk cégünk szimbólu-
mának a világítótornyot, amely a biztos eliga-
zodás egyik jelképe.
 A DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft. cé-
geknek és magánszemélyeknek egyaránt 
megoldást nyújt személyi-, vagyoni-, nyug-
díj-, gépjármű-, felelősség-, utas- és szállít-
mánybiztosítás terén. A munkatársak a meg-
bízók valós kockázatainak elemzése és a 
biztosítók ajánlatainak összehasonlító érté-
kelése alapján tesznek javaslatot a biztosítá-
si védelem optimalizálására. A DORADO XXI 
2013-óta használhatja a Megbízható Alkusz 
minősítést, a Független Biztosítási Alkusz 
Szövetség ajánlása alapján. 
 Biztosítással kapcsolatos kérdés esetén 
forduljon bizalommal a kft. tapasztalt kollé-
gáihoz, akik segítenek a legjobb döntés meg-
hozatalában.  (x)

Nyitva: H–Cs: 13–17, P: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 

Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235 

E-mail: info@doradoxxi.hu  •  Web: www.doradoxxi.hu 
Pinczelné Egyed Györgyi

Plein air-verseny 

Május 21-én szombaton plein air-festészeti 
versenyt tartunk Üllő város területén. A ver-
seny szombat reggel fél 10-kor kezdődik. Ek-
kor találkozunk minden résztvevővel a vá-
rosházánál, a szökőkútnál, ahol mindenkit 
regisztrálunk. 10 órától indul a festés. 

 Mindenki azt a részletet fest-
heti meg Üllő közterületén, ame-
lyiket akarja. Lehet ez utcarészlet, 
valamelyik középület, parkrész-
let, stb. Az elkészült alkotásokat 
délután 16 óráig kell leadni a szö-
kőkútnál. 
 Minden résztvevőnek magá-
nak kell gondoskodnia az eszkö-
zeiről. 
 A verseny nyerteseit az Okta-
tási, Közművelődési Sport és Ifjú-
sági Bizottság, az Üllői Kulturális 

Központ, a Kiss Sándor Művelődési Ház és az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub közösen díjazza. 
A beérkezett művekből kiállítást rendezünk 
az ÜKK-ban. Az eredményhirdetés a kiállítás 
megnyitóján lesz. Jelentkezés és tájékoztatás: 
ÜKK (városháza), 320-011/128, ukk@ullo.hu. nfo

Köszönjük  
adója egy  
százalékát!
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttér-
szervezete, a Merczel Erzsébet Alapítvány 
köszönettel vette a  2014. évben juttatott 
személyi jövedelemadójuk  1 százalék  tá-
mogatását, melyet a következőképpen 
használtunk fel: működési költségre 5 465 
forintot, gyermek-, illetve iskolai foglalkoz-
tató részére vásárolt szakmai anyagokra, 
szakkönyvekre 79 539 forintot, így összesen 
85 004 forintot költöttünk. 
 Továbbra is hálásan fogadunk min-
den segítséget, felajánlást. Adószámunk: 
18711262-1-13. Mecénás
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Házhoz menő lomtalanítás Az ELMŰ karbantar-
tási munkákat végez 
a Városközpontban

Az enyhébb tavaszi időjárás be-
köszöntével egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri progra-
mot és tevékenységet, ennek 
során fokozottabb figyelmet 
kell fordítani a szabadban ke-
letkező tüzek megelőzésére. 

Előzzük meg az erdő- 
és szabadtéri tüzeket

A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a tűz, különösen erős szél 

esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésé-
nek fő oka az emberi gondatlanság. A károk 
akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 
tisztában vagyunk a biztonságos szabadté-
ri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető sza-
bályaival.
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Kormányrendelet értelmében tilos a nö-
vényzet, illetve a növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék 
szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jog-

szabály – pl. növény egészségügyi okból ha-
tósági engedély beszerzése mellett – megen-
gedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az 
adott település önkormányzata engedélyez-
heti rendeletében, de égetni ebben az eset-
ben is csak a rendeletben meghatározott he-
lyen, napokon és módon szabad. Külterületi 
ingatlanok esetében, amennyiben az égetést 
jogszabály megengedi, előzetesen engedé-
lyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányí-
tott égetés). Továbbra is megengedett a ker-
ti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz 
állandó felügyelete mellett.
 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM-rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig 
legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kéziszer-
szám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekko-
rát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedé-
sének. A felügyelet nélkül hagyott tűz köny-

nyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, 
vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
 A szabadtéri tűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és 
szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, to-
vábbterjedését. Erdőtűzveszélyes időszakban 
országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, 
területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyúj-
tási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érin-
tett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – be-
leértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt 
egyébként más jogszabály megengedi.
 A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jog-
szabálytól eltérő vagy hatósági engedély hi-
ányában végzett tűzgyújtási tevékenység 
miatt az önkormányzat, a környezetvédel-
mi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot 
szabhat ki.
 Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel 
kapcsolatos további információkért keres-
se fel a katasztrófavédelem oldalait www.
ka taszt rofavedelem.hu, www.pest.kataszt-
rofa vedelem.hu, vagy a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóság honlapját (www.erdotuz.hu).  

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A lomtalanítás április 1. és október 30. kö-
zötti időszakban, ingatlanonként évente 
egy alkalommal kérhető a Vertikál Nzrt. 06-
24/535-535 telefonszámán. Az ingatlantulaj-
donos előre egyeztetett időpontra kérheti a 
háztartásban keletkezett lom – úgy mint fe-
leslegessé vált használati tárgyakat, eszközö-
ket, bútorokat – háztól történő elszállítását. 
A nagy darabos lom (például bútor) kivételé-
vel a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és a szétszóródás megakadályozá-
sa érdekében kizárólag bezsákolva, kötegel-
ve kerülnek elszállításra.
 A lomtalanítás feltétele, hogy ne legyen 
díjhátralék!

 Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem szállítják el: gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási 
hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 
elektromos, elektronikai készülékek (például 
TV-készülék, hűtőgép, stb.); veszélyes hulladé-
kok, gumiabroncs; heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállal-
kozói tevékenységből származó hulladék.
 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2016. 
június 30-ig van lehetőség ilyen módon a 
lomtalanítás kivitelezésére, a szolgáltatás-
ban július 1-jétől változás várható. A részle-
tekről később tájékoztatjuk az olvasókat.

Oltványi János, műszaki ügyintéző

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az ELMŰ Hálózati Kft. szakemberei a vá-
rosközpont területén felújítási, karbantartási 
munkákat végeznek a közvilágítási hálózaton.
 A karbantartás érinti a Pesti úton a Ross-
mann előtti parkolót, a Takarékszövetkezet 
előtti kiszolgáló utat, a Vasadi utca–Ócsai út 
sarkán lévő pékség és virágbolt előtti terüle-
tet és a Templom tér Pesti út felőli részét. 
 A karbantartás várhatóan május 20-án fe-
jeződik be. 
 A munkavégzés idején nem lesz áramszü-
net és a közvilágításban sem lesz kimaradás.
 A felújítási munkák kivitelezése során rész-
ben út- és járdaburkolat kerül bontásra, illet-
ve egyéb földmunkák elvégzése szükséges. 
A munkálatok elvégzését követően az ELMŰ 
Hálózati Kft. szakemberei a felbontott út és 
járdaszakaszok eredeti állapotát helyreállítják.
 Kérjük az esetleges balesetek elkerülé-
se érdekében közlekedjenek figyelmesen és 
óvatosan a munkaterületeken!
 Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 
a felújítási munkák ideje alatt tapasztalt kelle-
metlenségekért. Üllő Város Önkormányzata

A melldaganat gyógyítható!
Az Üllőn lakó 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálatukon 
két évvel ezelőtt vettek részt, névre szóló 
meghívót kapnak mammográfiás szűrővizs-
gálatra. 
 A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.), tel.: 06-
28/507-126.

 Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, 
vegyen részt ön is a mammográfiás szűrő-
vizsgálaton! 
 A szűrővizsgálat térítésmentes.
 Információ: Budapest Főváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi Főosztály tel.: 06-
1/465-3823.
 A lehetőség adott, éljen vele!
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Kupával tértek haza  
az országos versenyről

Katolikus lelkiségi hétvége

Az Üllői Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület ifjúsági tagoza-
ta idén teljes létszámmal vett 
részt a Katasztrófavédelmi If-
júsági verseny helyi fordu-
lóján, Hernád településen. 

Május 21-én szombaton  
lelkigyakorlat Isten irgal-
masságának jegyében.

Á ltalános iskolás korosztályban két 
csapat indult. Balog Zoárd, Boda Zol-
tán, Schlitt János és Takács Krisztián 

rutinos csapatmunkával (tavaly megyei 4. 
helyezett) érték el, hogy a verseny végén a 
dobogó második fokára állhattak. Kezdő csa-
patként az Üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskola színeiben indultak, de az ÖTE-t kép-
viselték Molnár Krisztián, Katry Tamás, Árva 
Krisztián és Szabó Benedek, akik szintén szé-
pen helytálltak és sikeresen teljesítették a 11 
állomás feladatait. Középiskolás korosztály-
ban a Micsinai Balázs, Sabján Flórián, Vangel 
Zoltán és Benkó Bence alkotta csapat ugyan-
csak a második helyet érte el, így dobogósa-
ink képviselhették a Monori Kirendeltséget 
Isaszegen, a verseny megyei fordulóján. 

 A győztes csapatoknak és felkészítőiknek 
(Tóth Zoltán és Mészáros Viktória) nem sok 
idejük volt pihenni, mivel a következő meg-
mérettetést másnap rendezték a Polgári Vé-
delmi kiképzőbázison, ahol 10 állomást kel-
lett leküzdeni. A feladatok között szerepelt 
árvízi védekezés, viharjelzés felismerése, bi-
ciklis ügyességi pálya, elsősegélynyújtási 
alapismeretek, elméleti teszt és persze a ki-
hagyhatatlan tűzoltós állomások, ahol mind-
két korosztály kiemelten szerepelt és külön 
dicséretben részesült az állomásvezetőktől. 
Az eredményhirdetésen középiskolás kate-
góriában a dobogó harmadik fokát sikerült 

elfoglalni és a bronzérem mellett értékes 
ajándékokat bezsebelni. Az általános iskolás 
csapatok közül az Üllő ÖTE bizonyult a leg-
jobbnak, hazahozta a megyei Vándorkupát 
és ezzel megnyerte a lehetőséget, hogy Pest 
megyét képviselje az országos döntőn. 
 A verseny végső fordulója az Országos 
Rendőr és Tűzoltó nap alkalmával került meg-
rendezésre a Városligetben, ahol szintén ta-
núbizonyságot kellett tenni felkészültségük-
ről a gyerekeknek és itt már az ország legjobb 
19 csapatával mérték össze tudásukat. A ver-
seny alkalmával több elméleti feladat mellett 
(INSARAG-jelölések, polgári védelmi teszt, vi-
harjelzés és térképismeret) szerepet kapott 
például az árvízi védekezés, ahol csapatmun-
kával egy buzgár ellen kellett megvédeni a 
veszélyeztetett területet, az elsősegélynyúj-
tás, tűzoltóeszköz-felismerés, illetve alapve-
zeték szerelése is. A versenyfeladatok során 
kipróbálhatták a csapatok a falmászást és ta-
nulhattak a túraútvonalak jelöléseiről is. Üllő 
ÖTE ifjúsági tűzoltói az első országos döntő-
jük napjának végén 3. hellyel, az ezzel járó 
éremmel és kupával térhettek haza – az egye-
sület hírnevét öregbítve.  Ifjúsági tagozatvezetők

A délután folyamán templomunkban 
leróhatjuk tiszteletünket Szent Fausz-
tina nővér ereklyéje előtt. A lelki nap 

vezetője Antal András nős állandó diakónus, 
Nyáregyháza és Csévharaszt plébániaveze-
tője. 16 órától „Tapasztalat, együttérzés, irga-
lom címmel András testvér gondolatait hall-
hatjuk. 17 órától kiscsoportos megbeszélés. 
18 órától agapé. 18 óra 30-tól gitáros szent-
ségimádás.  
 Május 22-én vasárnap  7 óra 30-tól  és 9 
óra 30-tól szentmisék, melyek után kihirdet-
jük a gyermekrajzpályázat eredményét. 16 
órától tanúságtevő előadás, meghívott ven-
dég: Morzsányi László gödöllői akolitus, a 
máriabesnyői templom idegenvezetője. 17 
óra 30-tól Föl is föltekinte megzenésített ar-
chaikus népi imádságok Máriáss Péter és ba-
rátai előadásában.
 A koncert után szeretettel várunk min-
denkit agapéra a plébániakertben.

Aki tanúságtételével bátorít  
minket: Morzsányi László
Morzsányi László élete derekán, 45 eszten-
dős korában talált rá a Jóistenre. Lemon-
dott luxusvillájáról, megszerzett anyagi 
javairól, hobbijáról, szenvedélyéről, mert ad-
digi életét üresnek, értelmetlennek, zsák-
utcának érezte. Keresni kezdte az élet értel-
mét, a teremtő Istent. Végül meghallotta az 
Úr hívó szavát, bizalommal telt el iránta, rá-
talált az irgalmas Atyára, s az élő Krisztusra. 
Ma Gödöllő egyik akolitusaként tevékenykedik, 
karitatív munka teszi ki hétköznapjait.

Máriáss Péterről és barátairól, a  
lelkiségi hétvége zenész vendégeiről
Máriáss Péter dalaihoz a magyar népkölté-
szet egyik legkevésbé ismert rétegéből, az 
archaikus népi imákból meríti ihletét. A naiv, 
népies szövegek mély, megrázó igazságokat 
tárnak fel, tömören és művészien fogalmaz-
zák meg a keresztény hit legnagyobb titkait, 
melyekről méltó módon szólni nem is lehet 
másként, mint ezzel a sajátos gyermeki egy-
szerűséggel. Fennmaradt régi imádságaink 
gyönyörű archaikus nyelvezetén átsüt a zsol-

tárok és himnuszok világa, ez jelzi, hogy né-
pünk lelkében átvette a kereszténységet.
 Dallamvilágában a középkori egyházi és a 
magyar népzene ötvözetét teremti meg, de 
hangszerhasználatában utal napjaink zené-
jére is jelezvén, hogy az elhangzottak ma is 
ugyanolyan igazak, mint keletkezésük idején. 
Ez a zene a ma embere számára nagyon ak-
tuális kérdéseket, életérzéseket, vágyakat, is-
tenkeresést fogalmaz meg. Ugyanakkor ze-
neileg és szövegileg a magyarság legrégibb 
gyökereihez nyúl vissza, s magában foglalja, 
megjeleníti a korabeli ember vallásról, egy-
házról, transzcendens világról való elképze-
léseit. Világzenétől több: őseink imádságait 
szólaltatja meg a 21. század emberének aj-
kán, hidat építve múlt és jelen között.
 A zenekar vezetője így vall hivatásukról: 
,,Mi vagyunk a föld sója. Az őskeresztények 
nem a cirkuszba mentek megnézni, mit kí-
nálnak a kor ünnepelt művészei, nem hoz-
zájuk alkalmazkodva próbáltak evangelizá-
ciós stratégiát kiagyalni. A maguk egyszerű, 
őszinte módján adták tovább hitüket, ezt 
próbáljuk mi is átadni a magunk szerény ké-
pességei és lehetőségei szerint”.
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Az enyhébb tavaszi időjárás be-
köszöntével egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri progra-
mot és tevékenységet, ennek 
során fokozottabb figyelmet 
kell fordítani a szabadban ke-
letkező tüzek megelőzésére. 

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

P ünkösd vasárnapján, május 15-én 15 
órától 17 óráig ismét várjuk a Helytör-
téneti gyűjteménybe kézműves-foglal-

kozásra és népi játszóházba a hagyományok 
és népszokások iránt érdeklődő gyermeke-
ket és szüleiket. A kézműves-foglalkozás ide-
je alatt a helytörténeti kiállítás is látogatható. 
Jöjjenek el, ismerkedjenek meg a pünkösdi 
népszokásokkal, merüljenek el Üllő emlékei-
ben, töltsük együtt ismét az ünnepet!
 A Helytörténeti gyűjtemény minden csü-
törtökön 12 órától 16 óra 30-ig tart nyitva!

Üllő anno

Aki járatos az internet világában, esetleg a kék 
közösségi oldal lelkes használója, az örömmel 
tapasztalhatta, hogy létrejött egy új üllői oldal, 
Üllő anno címmel. Az ötletgazda, Fehérné Faze-
kas Anett, aki jelenleg a könyvtár munkatársa-
ként a Helytörténeti gyűjtemény gondozását 
végzi. Az említett oldal mindenkit egy kis idő-
utazásra invitál az ismert és a kevésbé ismert 
képek birodalmába, amelyek gyűjteményünk 
féltett kincsei, azonban nem mindegyikről tud-
juk, hogy kit, vagy kiket ábrázolnak. Ebben vár-
juk a segítségüket. Akinek van kedve nosztal-
giázni, csatlakozzon a csoporthoz, és nyissunk 

újabb fejezeteket Üllő történelmében! Azon-
ban azokat sem szeretnénk cserben hagyni, 
akik a nyomtatott sajtó olvasói, így időről időre 
az újság hasábjain is közre adunk egy-egy régi 
fényképet a város életéből. 

Kirgíz iparművészeti  
kiállítás és ruhabemutató

Kamala Abdykadyrova, kirgíz nemzetiségű 
iparművész-formatervező munkáiból nyílik 
kiállítás a könyvtár Merczel termében, május 
20-án, pénteken 16 órakor. A megnyitó alkal-
mával a művésznő által tervezett és kivitele-
zett nemezzel díszített selyem, nemezelés-
sel készült ruhákból és kiegészítőkből, mini 
ruhabemutatóra is sor kerül majd.
 A tervezőnő alkotómunkája 2009-ben a 
családi műhelyben kezdődött el. 2012-ben, 
az általuk tervezett és kivitelezett termék, 
selyemsál filc díszítéssel Pipacsok és Szak-
ura elnyerte a Közép-ázsiai UNESCO képző-
művészeti bizottságának elismerését, mint 
kimagasló minőségű termék. A Kamala által 
tervezett gyapjúülőkék szintén elnyerték az 
UNESCO minőségi tanúsítványát.
 Számos nemezalapú termék előállítás-
hoz kézikönyvet készített, mesterkurzus for-
májában tanítja a különböző technológiák 
használatát: selyem és gyapjú festése, száraz 
nemezelés, vizes nemezelés. Készít nemez 
és selyemruhákat, cipőket, kiegészítőket, sá-
lakat, táskákat. Részt vett számos nemzet-
közi kézműves-kiállításon és -bemutatón: 

pl. Egyesült Arab Emirátusok (Dubai), Nor-
végia (Lillehammer), Skócia (Glasgow), Né-
metország (Berlin, Dortmund), Olaszország 
(Milánó), Magyarország (Budapest). Tagja a 
közép-ázsiai kézműveseknek. 
 A rendezvény résztvevői megismerkedhet-
nek hagyományos kirgíz ételekkel, és italokkal 
is. A kiállítás június közepéig látogatható!

Félévzáró Irodalmi teázó

Minden hónap utolsó keddjén hangulatos, 
beszélgetős, verselős, teázós társaságot talál 
az olvasóteremben az, aki délelőtt ellátogat 
a könyvtárba. Bege Nóra fotográfus, művé-
szetterapeuta finoman terelgeti a beszélge-
tés menetét, időnként roppant tárgyilagos 
kérdéseket feltéve, máskor misztikus magas-
ságokba kalandozva sejteti meg beszélgető-
partnereivel az éppen őket foglalkoztató 
kérdésekre a válaszokat. Május 31-én, fél ti-
zenegykor a nyári szünet előtti utolsó teá-
zónkra kerül majd sor, amikor a pihenés, ki-
kapcsolódás különböző formáiról esik majd 
szó, valamint a könyvtár egyik újdonságá-
val ismerkedhetnek meg, a papírszínházzal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Régi Könyvek Vására

Júniusban, ismét könyvvásárral várjuk a vá-
ros lakosságát. Június 1-től kiárusításra kerül-
nek a könyvtár által leselejtezett, illetve tá-
mogatóink által ajándékozott könyvek azon 
része, amelyek nem kerültek könyvtári állo-
mányba. Mostani kínálatunkban főleg szép-
irodalmi művek találhatók. Ezek között nagy 
számban fordulnak elő a kötelező iroda-
lom kötetei, amelyek a diákolvasók számára 
igen pénztárcakímélő megoldást jelenthet-
nek. Ez alkalommal már a nyaralásra gondol-
va, új könyvek megvásárlására is lehetőség 
lesz 100 Ft/darabáron.  A használt könyvek 
ára egységesen 50 forint. Amíg a készlet tart!

Diadélután

Folytatódik a diavetítés júniusban is. Klasz-
szikus mesékkel várjuk a kicsiket és nagyo-
kat múltidéző filmvetítésre a könyvtárba. A 
legtöbb mese könyvváltozatban is megta-
lálható a polcokon, csak arra vár, hogy kiköl-
csönözzék! Milyen jó, hogy a gyerekeknek 16 
éves korig a könyvtári beiratkozás ingyenes. 
2016. június 7-én, 16:30-kor diázzunk együtt!
 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy a könyvtár májusban szombatonként 
zárva tart! Megértésüket köszönjük!
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Sportdélután szülőknek és gye-
rekeknek a Pitypang óvodában. 

Az előző tanévben felvettük a kapcsolatot 
egy erdélyi iskolával, a várfalvai tanulókkal 
és nevelőkkel testvéri kapcsolatot létesítet-
tünk. Az idén úgy gondoltuk, hogy hosszú 
távra tervezve, tavasszal várjuk vendégein-
ket, és színes programokkal töltjük meg az 
itt töltött napjaikat.

Erdélyi testvériskola

S okszor hallani a szülőktől, hogy jó len-
ne, ha minden rendezvény nyitott len-
ne az óvodában.

 Valóban nagyobb számban vannak zárt-
körű rendezvényeink, de lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk nyitottak lenni a szülők 
igényei felé.
 Nevelőtestületünk elhatározta, hogy „kö-
zös sportdélutánt” szervezünk a szülőkkel 
együtt.
 Izgultunk, mert sajnos az égiek semmi-
lyen jóval nem kecsegtettek bennünket a 
megelőző napokban, de izgalmunk felesle-
ges volt, mert erre a napra még a nap is ránk 
szórta sugarait, igaz kicsit hűvös volt a fák 
alatt. 
 A nagycsoportosok nagyon örültek, mert 
ezen a délutánon nem volt csendes pihenő, 
a kicsinek pedig hamar kiment az álom a sze-
méből, majd a zene hallatára a kicsi lábak is 
hamar járni kezdtek. Gabi óvónéni vezetésé-
vel a Ficánka csoport zenés mozgásos per-

cekkel örvendeztette meg a szép számban 
megjelent szülőket, gyermekeket. Éva néni 
bemelegítésként intenzív, dinamikus moz-
gásokat végzett a gyermekekkel. 
 Ezt követően ki-ki saját képességei sze-
rint, nyolc ügyességi próbán vehetett részt.
 Volt többek között: kapura rúgás, célba 
dobás, magasugrás, karikán átbújás, egyen-
súlyozó járás labdával, ugróiskola. A futóver-
senyen az apukák a hátukon vitték saját, illet-
ve a csoportba járó gyermekeket, ami nagy 
sikert aratott.
 A kötélhúzóversenyen először gyerme-
kek-szülők, majd anyukák-apukák mérték 
össze erejüket. El sem hinnék, hogy ki győ-
zött, az apa-anya kötélhúzó versenyben. De 
ez maradjon titok, nem árulom el!
 A program végén minden kisgyermek ka-
pott egy labdát ajándékba, amit természete-
sen haza is vihetett.
 Nagyon jól sikerült ez a délutáni prog-
ram, jövőre biztosan újra megszervezzük, 
mert pótolhatatlan az a sok önfeledt neve-
tés, amit ezen a délutánon a szülők és a gyer-
mekek szemében láttam!

Ledneczky Julianna, Pitypang óvoda

Mert mozogni jó!

Hatalmas sikerrel zárult a Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület Zenés Néprajzi Baran-
golás sorozatának tavaszi évada.
 A „Barangolás” olyan komplex néprajzi 
rendezvény, ahol a gyerekek egy időben is-
merkednek a hagyományainkkal, a népze-
nével, népdalokkal, népi hangszerekkel, tán-
cokkal és viseletekkel.
 Április 27-én három teltházas előadás zaj-
lott a Kiss Sándor Művelődési Házban.
 A sorozatnak ez a része a tavaszi ünnep-
kört járta körül, dolgozta fel. Elégették a te-
let szimbolizáló kiszebábot, bemutatták a 
húsvéthoz, pünkösdhöz, Szent György-nap-
hoz kötődő szokásokat. Több száz üllői gye-
rek vett részt az előadáson, melyen Hegedűs 
Máté és barátainak bandája muzsikált. Maga 
a műsor – ez a színes fergeteg – is igen nagy 
élmény volt, de számomra az is külön él-
ményt jelentett, ahogy a közönség reagált. 
Csodás volt, ahogy a „tiszta forrásból” szár-
mazó, élő népzene magával ragadta a kicsi-
ket, ahogy érezték a ritmust – ami ott él ben-
nük is legbelül –, ahogy csillogó szemmel 
tapsolták végig a muzsikát. Majorosi Mariann 
és Kökény Richárd virtuóz táncai – mint min-
dig, most is – lenyűgözték őket.
 Ami talán mégis a legfontosabb, hogy az 
előadás főszereplői szintén gyerekek, a Ken-
derkóc Néptánccsoport kis táncosai voltak, 
akik szereplésről szereplésre egyre színvona-
lasabb – szinte már profi – produkciókkal ruk-
kolnak elő. Hihetetlen húzó és egyben neve-
lő ereje van annak, hogy a nézőtéren ülőknek 
olyan kortársaik közvetítenek örök értékeket, 
akiket jól ismernek, akikkel akár egy padban 
ülnek az iskolában. Valószínű, hogy ennek a 
nagyszerűségét ismerték fel azok az óvodape-
dagógusok, tanárok, akik megszervezik a kö-
zönséget, akik nélkül nem jöhetne létre az elő-
adás. Az ő önzetlen munkájukért is köszönet.
 A sorozat ősszel folytatódik, mindenkit 
szeretettel várunk! Vámos Éva

Gyerekek 
közvetítették 
az örök  
értékeket

 Nagy izgalommal készültünk április 18-
ára, mert hosszas e-mail váltás után
ebben a dátumban egyeztünk meg.
 A megérkezés után az elhelyezés csalá-
doknál történt. A vendégek bekapcsolódtak 
az Árpád-napi programokba. Felfedeztük a 
vasadi kalandparkot, a monori uszodát, majd 
egy teljes napot Budapesten töltöttünk. Dél-
után egy színházi előadást néztünk meg. 

Gyorsan elérkezett a búcsú ideje, pénteken 
reggel hazaindultak. Május 11-én indulunk 
hozzájuk, viszonozzuk a látogatást.
 Köszönet a családoknak, akik szívesen és 
nagy-nagy szeretettel foglalkoztak a gyerekek-
kel, valamint azoknak a tanároknak, aki segít-
ségünkre voltak, hogy jól érezzük magunkat.
 Köszönet az iskola vezetésének, hogy tá-
mogatták programjainkat. Csetneki Klára, szervező

Szépkorú köszöntése 
Sasinszki Imréné, Kati nénit 90. születésnap-
ja alkalmából otthonában köszöntötte Kiss-
né Szabó Katalin polgármester és Ladányi 
Ágnes hatósági irodavezető. Személyesen 
adták át  részére a miniszterelnök által aláírt 
díszoklevelet.
 Üllő külterületén, kertvárosi környezet-
ben lévő tündérkertjében éli mindennapja-
it Kati néni, aki Vasadon született 1926. ápri-
lis 6-án. Ma is végtelenül aktív, a fiatalabbak 
is megirigyelhetik életkedvét, energiáját. Tel-
jesen egyedül vezeti háztartását, és kis segít-
séggel gondozza kertjét. Egyszülött gyerme-
két egyedül nevelte és taníttatta, aki jelenleg 
Monoron él családjával, közgazdászként ma-
gas beosztású cégvezető. Kati néninek élte-
tő erőt és örömet jelent az, hogy a mai na-
pig szoros kapcsolatot tart családjával. Két 
fiúunokája sorsát is szívén viseli. A köszön-
tés alkalmával jelen voltak Kati néni barátnői 

is, akikkel hosszú évtizedek óta támogatják 
egymást, az életszemléletük, humoruk segíti 
át őket a mindennapok nehézségein. Ezúton 
is kívánunk Kati néninek ugyanilyen életked-
vet és további jó egészséget!
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1927 szeptemberében lá-
tott napvilágot az új feren-
ces rend Egerben – Szegé-
nyek Apostolai néven. 

A Ferences Szegény- 
gondozó Nővérek  
„a szegények apostolai”

A rendet P. Oslay Oswald OFM (1879–
1962) ferences atya tartomány- és 
egri házfőnök hívta életre. Sokirá-

nyú tevékenysége közben megismerkedett 
az emberi élet sok bajával, nyomorúságá-
val. Még ugyanezen év decemberére a ne-
vük a ma is ismert Ferences Szegénygondo-
zó Nővérek lett. Kezdetben 5 nővérrel indult 
a rend. Köztük volt a későbbi rendi elöljá-
rójuk is, a pécsi születésű Páhok M. Francis-
ka alapító anya. A nővérek máig Máriácská-
nak hívják. Érseki fennhatóság alá kerül Dr. 
Szmrecsányi Lajos (1851– Eger, 1943) egri ér-
sek vette szárnyai alá az új rendet. Egerben 
lett kialakítva az anyaház és ugyanabban a 
házban a noviciátusképzés is. A Ferences 
Szegénygondozó Nővérek Közösségét az il-
letékes római Szerzetesi Kongregáció 1930. 
február 27-én egyházmegyei jogú kongre-
gációnak nyilvánította. A rend elöljárója társ-
alapítóként, Páhok Mária Franciska anya lett, 
helyettese pedig Kroumann Mária Magdolna. 
1931-től az anyaház és noviciátus átköltözött 
Ludányba, Nógrád megyébe és ez is maradt 
1950-ig a rend központi háza. Itt képezték a 
nővéreket, innen kerültek ki szerte az egész 
országba.
 Az évek során az Egri Norma program-
ja kapcsán számos városba hívták őket dol-
gozni. 1932-ben már több mint 12 városban 
voltak jelen. Ezt követően még számos város 
hívta őket, így a rend létszáma is rohamo-
san nőtt. Csakúgy, mint a program hírneve. 
Majd a rend az érsek úr 1943. január 28-i ha-
lála után önálló rendként működött tovább. 
1950 nyarára, a szétszóratás pillanatáig mint-
egy 42 házban, ami azt jelenti, hogy majd 
ennyi városban 300 nővér dolgozott a sze-
gényekért, Isten kicsinyeiért.
 Az Egri Norma röviden: Oslay atyát az a 
társadalmi kihívás foglalkoztatta, hogy mi-
ként lehetne megoldani a szegények és el-
esettek ügyét. Nagy hatással volt rá XIII. Leó 
pápa „Rerum Novarum” kezdetű apostoli 
körlevele a munkások helyzetéről. Így bonta-
kozott ki lelkében az Egri Norma eszménye. 

Az elnevezés abból fakad, hogy a programot 
Egerben vezették be elsőként, mint ahogy a 
nővérek rendje is ott született. A Norma és a 
benne tevékenykedők védő szentje Árpád-
házi Szent Erzsébet volt. 1928. július 26-án a 
gyöngyösi káptalan Oslay atyát választotta 
meg a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett 
ferences tartomány főnökévé. Az új provin-
ciális hozzákezdhetett elgondolásai megva-
lósításához. Nézete szerint a szociális tevé-
kenység megújításához alapvetően három 
szervezeti forma együttműködése szüksé-
ges. A programnak lényegi megfogalmazá-
sát, mint alapgondolatot, „tézist” vezette be 
a köztudatba és a rend életébe. Az alapgon-
dolata az volt, hogy személyes kapcsolat ré-
vén keressék fel a magányos, elhagyatott 
öregeket, akiknek ál-
lapota minden te-
kintetben gondo-
zást igényel. Miután 
felkutatták, ismer-
jék, meg mi készteti 
őket a koldulásra. Ha 
elöregedett, egye-
dülálló, munkakép-
telen személyt talál-
nak, azokat jegyezzék fel, vegyék létszámba 
őket, mert ők a legelesettebbek. Vagyis 
az emberek méltóságát akarta visszaadni, 

„piedesztára emelni”.
 Az Egri Norma három alappillére az állam, 
a társadalom és az egyház volt. 
 Az Egyház, az állam és a társadalom ösz-
szehangolása, irányítása volt a feladata a 
Szegénygondozó Bizottságnak a mindenko-
ri polgármester vezetésével. Fő feladata volt, 
hogy összefogja a hatóság, a társadalom és a 
felekezetek munkáját. 
 A Szegényügyi Hivatal az adminisztráci-
ós ügyeket látta el. A hivatal újdonsága az 
volt, hogy azok az emberek, akik eddig papí-
ron sehol sem léteztek, mert nem voltak ira-
taik és elrejtett, rozzant „burgyékban” éltek, 
most a hivatal munkája révén számba lettek 
véve. A város minden rászorultja nyilvántar-
tott lett, törzskönyvben, kartotéklapon. De a 
hivatalnok munkaköre nem merült ki a szá-
raz adminisztrációs ügyek intézésében. Fe-
ladata volt kapcsolatot teremteni a kliens és 
a hivatal között. Munkája során egy szoros, 
szeretetteljes kapcsolatot alakított ki, mely-
ben a segítségre szoruló bizalmat kapott.  

A rászorult érezte, hogy komolyan foglalkoz-
nak vele és ügyével, hogy élete elviselhe-
tőbb legyen.

A Gyűjtőhölgyek

A Norma második pillére a társadalmi ösz-
szefogásból állt fel. A társadalmi összefo-
gás résztvevői az adományozók és az ado-
mánygyűjtők. A Gyűjtőhölgyek feladata volt 
házról-házra járva adományt gyűjteni a kol-
dusok számára. A Gyűjtőhölgyek szívesen 
vállalkoztak arra, hogy „Szent Antal kenyere” 
szövetséget alapítsanak, s a szegények ré-
szére adományokat gyűjtsenek.
 A harmadik pillér a Szegénygondozó Nő-
vérek voltak, az Egri Norma tengelye; a konk-
rét szegénygondozói munkát ők végezték. 
Először környezettanulmányt készítettek, fel-
mérték az igényeket, és annak megfelelően 
állapították meg a segélyezés módját. A fő cél 
az volt, hogy azokat az embereket, akiknek 
neve sehol sem szerepelt, ismét a társadalom 
teljes jogú tagjaivá tegyék, és hogy ebből kö-
vetkezően visszanyerjék emberi méltóságu-
kat. Őket számon tartva tudatosan próbáltak 
segíteni, így nyomon lehetett kísérni kinek-ki-
nek életének alakulását. A pontos nyilvántar-
tások által kizárták a visszaélések lehetőségét. 
 Az Egri Norma már egy év alatt is bámu-
latos eredményekkel dicsekedhetett. A sze-
génygondozás egyéves évfordulójára az éves 
működés eredményeit látva a Parlament elis-
merésben részesítette az új szociális progra-
mot. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 
megszüntetésével a Belügyminisztériumhoz 
csatolták a szociálpolitika irányítását.
 Kozma Miklós, magyar királyi Belügymi-
niszter 1936-ban a 172.000/1936 számú BM. 
rendelettel kötelezővé tette az Egri Norma 
bevezetését az összes városban és nagyobb 
községekben Magyar Norma néven.
 A Magyar Norma szerinti szegénygon-
dozás fogalma állandó otthoni karitatív sze-
génygondozást jelentett. Ebben a szegény-
gondozásban nem „darabszámra” kezelték a 
szegényt, hanem figyelembe vették egyéni-
ségét, test-lelki állapotát. Ez a gondoskodás 
magában foglalt minden szükségletet, és így 
kívánta megmenti a szegényt a koldulástól. 
Minden embert külön kezelt, egyéni szem-
pontból bírálta el, bajaikat, szükségleteiket, és 
gondoskodott a teljes ellátásukról.  Szabó Tamás

A Parlament 
elismerésben 

részesítette 
az új szociális 

programot
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Két és fél évtizeddel ezelőtt az üllői általános iskolában elindult 
egy kezdeményezés, mely a mai napig él, jelen van településün-
kön. Azt gondolom, nagy örömmel tölti el ez a kezdeményező-
ket. Közösségünk feladata, hogy ezt a szép hagyományt ápolja, őriz-
ze. Összetart minket és nem csak az iskolát, hanem a programban 
részt vevő intézményeket, szervezeteket és a város lakosságát is.

Árpád-napok

I dén is részese volt a rendezvénysorozat-
nak többek között a Harmónia Zeneisko-
la, az Üllői Merczel Erzsébet Alapítvány, a 

Vargha Gyula Városi Könyvtár, az Üllői Kul-
turális Központ és a Helytörténeti gyűjte-
mény.
 Ezekben a napokban egy kicsit jobban 
előtérbe került a kultúra, a zene, a történe-
lem, településünk története és a sport is.
 A rendezvénysorozat az Árpád-kupával 
indult, melyen idén először öregdiák-csapa-
tok is indultak. Öröm volt látni a lelkes részt-
vevőket és a szurkolótáborokat egyaránt.
 Színesítette idén az Árpád-napokat a Föld 
napja rendezvénysorozat is, melyre szintén 
gazdag programokkal készültek a pedagó-
gusok.
 A Merczel Erzsébet Alapítvány által meg-
hirdetett rajzpályázat eredményhirdetése és 
a kiállítás nagy sikert aratott.
 Azt gondolom nem kis eredményt értek 
el, hiszen idén is több száz üllői óvodást és 
iskolást sikerült megmozgatniuk. 
 A szerdai nap a zenéről szólt. A terüle-
ti népdaléneklési versenyen 19 iskola diák-

jai versengtek, melyen a magyar népdaloké 
volt a főszerep. Az ember egy-egy ilyen alka-
lommal találkozhat újra a népművészetünk 
csodájával. Diákjainknak és felkészítőiknek 
számos díjat sikerült itthon tartaniuk.
 Csütörtökön iskolánk alsó tagozatos ta-
nulói mérték össze tudásukat. Öröm volt hal-
lani a verseket, látni ahogyan a tanítványok-
kal együtt izgultak egy-egy jó szereplésért a 
felkészítők. A jól sikerült produkciókat pedig 
nem csak a közönség, hanem természetesen 
a zsűri is díjazta. 
 A település és az iskola történetében elő-
ször rendeztünk a felsős diákoknak helytör-
téneti akadályversenyt, melynek kezdemé-
nyezője Fehér László tanár úr volt. A verseny 
a település több helyszínén zajlott, fontos 
megemlíteni, hogy a polgárőrség és az Üllő 
Vezér Egyesület is segítette a rendezvényt.
 A versenyen a történelmi tudáson kívül 
kiemelt szerepet kapott településünk törté-
nete, volt sportos akadály és íjászat is.
 A díjakért 23 csapat versengett, szép 
eredmények születtek, minden résztvevő 
szépen teljesített.

 Délután 5 órakor a Malomkő avatásán ve-
hettünk részt, ahol rövid ünnepség kereté-
ben Kissné Szabó Katalin polgármester elhe-
lyezte az időkapszulát az utókor részére.
 A nap méltó zárásaként a kulturális köz-
pontban került sor a Harmónia Zeneiskola 
tanári koncertjére, melyen csodálatos elő-
adásokat hallhattunk.
 A  pénteki ünnepi műsorral és a díját-
adásokkal zárult a programsorozat.
 Nagy örömmel töltött el, hogy erdélyi 
testvériskolánk diákjai is részesei lehettek az 
Árpád-napoknak. 
 A műsort követően sor került az Árpád-
díjak és plakettek átadására. A kollégák ja-

vaslatai alapján Ár-
pád-díjban részesült: 
Kalináné Dobos Ágo-
ta és Nagyné Seres 
Anikó. Sok éve segí-
ti az iskolai munkát 
Szabó Attila is, aki az 
Árpád-plakett kitün-
tetést nyerte el. Gra-

tulálunk a kitüntetetteknek és a munkájuk-
hoz további sok sikert kívánunk!
 Köszönetet mondok az iskola minden 
dolgozójának, akik lelkiismeretes munká-
jukkal hozzájárultak az eseménydús prog-
ramsorozathoz, a könyvtár, a zeneiskola, a 
Merczel Erzsébet Alapítvány, a Helytörténeti 
gyűjtemény vezetőinek, munkatársaiknak a 
színvonalas programok szervezéséért.
 A város vezetésének és a Vecsési Tanke-
rületnek is köszönettel tartozom, hiszen a se-
gítségük nélkül nem sikerült volna megren-
dezni a 2016-os Árpád-napokat.
 A versenyeken helyezést elért gyerekek-
nek szintén gratulálunk! Barna Tibor, igazgató

Helytörténeti vetélkedő
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában az Árpád-napok ha-
gyományai közé tartozik a tör-
ténelmi akadályverseny, amely 
idén városi szintre bővülve hely-
történeti versennyé vált. 

T anulóink ezúttal három városi helyszí-
nen oldhattak meg feladatokat az is-
kolai állomásokon kívül. A Helytörté-

neti gyűjtemény kérdéseivel Fehér László 
tanár úr várta a diákokat, Laza István, az Ül-
lői Kulturális Központ vezetője a városi köz-
életre vonatkozó információkat tartalmazó 
feladatsor megoldását segítette, a Vargha 
Gyula Városi Könyvtárban Veleki Hajnalka 
könyvtárvezető várta a diákokat a könyvtár 
történetével kapcsolatosan. Iskolánk akadá-

lyait az íjászat, a sport és a történelmi felada-
tok alkották, amelyeknél az állomásvezetők 

– Lázár Zsuzsanna, Kiss Sándor, Balázsné Var-
ga Gizella, Ortutay Gizella – pontoztak. Min-
den állomáson 10 pontot lehetett elérni, az 
igényesen kidolgozott menetlevelet a zsűri 
szintén pontozta.
 A helytörténeti versenyen több mint 80 
diák vett részt, 24 csapatot alkotva. Nagy si-
kert aratott az újítás, a városi helyszínek be-
járása. Köszönjük a zsűri szoros együttmű-
ködését, a diákokért való összefogást és az 
áldozatos munkát! A polgárőröknek köszön-
jük a helyszíni segítséget, hisz jelenlétükkel 
biztonságban tudhattuk gyermekeinket.
 A zsűri különdíjban részesítette a speciá-
lis tagozat tanulóit: Licskó Krisztofer, Petrányi 
Sándor, Balogh Balázs, Manczal Nikolett.
 Az 5-6. évfolyamon első helyet ért el a 6.z 
(Maczó Mercédesz, Gulácsi Liza, Horváth And-
rás, Pálinkás Csaba) csapata 62 ponttal.

 Második helyezést ért el az 5.b (Tóth Dá-
niel, Mertlik Lili, Vígh Andrea, Boda Vivien) és a 
6.b (Drapály Dániel, Börcsök Péter, Tóth Richárd, 
Papp Levente) osztály csapata 60 ponttal.
 A III. helyet a 6.a lánycsapata (Siliga Nikol, 
Lakatos Dominika, Murguly Barbara, Varga 
Viktória) és a 6.b osztály  csapata (Nuszbaum 
Kamilla, Vince Vivien, Lenkovics Noémi, Kajos 
Panna) szerezte meg 59 ponttal.
 A 7-8. évfolyamon első helyezett lett a 
7.z/a osztály csapata (Kókai Cintia, Filipsz Bet-
tina, Inges Rebeka, Incze Kristóf) 61,5 ponttal. 
 Második helyen a 7.z/b csapata (Garics La-
ura, Barta Flóra, Gulyás Gergő, Bajkó Benedek) 
végzett 58 ponttal. 
 Harmadik helyen a 8.b osztály csapata 
(Kovács Tifani, Balogh Zoárd, Vangel Zoltán, 
Szász Zalán) szerepelt 57,5 ponttal.
 Minden versenyző emléklapot kapott, 
köszönjük a versenyzést. Gratulálunk a győz-
teseknek! A szervezők

Egy kicsit 
jobban elő-
térbe került  
a kultúra
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Anyák-apák napi bál
Május 14. 18 óra  
Szervező: A Napsugár  
Nyugdíjas Egyesület.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Pünkösdi kézműves-  
foglalkozás, tárlatvezetés
Május 15. 15 óra
(A Helytörténeti gyűjtemény minden  
csütörtökön 12-től 16.30-ig tart nyitva!)
Helytörténeti gyűjtemény
  
Pünkösdi batyus táncház
Május 15. 17 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Kiállítás
Május 20. 16 óra   
Kamala Abdykadyrova  
iparművész kiállításának megnyitója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Plen air-festészet
Május 21. 10 órától 16 óráig  
Mindenki azt a részletet festheti meg Üllő 
közterületén, amelyiket szeretné. 
Üllő területé

Városi programok 
Kezeslábas címmel a Babaszínház  
előadása kisgyerekeknek
Május 25. 10 óra
Üllői Kulturális Központ

Filmklub
Május 26. 18 óra
Fordított kánon c. olasz film 
Üllői Kulturális Központ

Plen air-festészeti  
kiállítás megnyitója
Május 27. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Csülökfesztivál és gyermeknap
Május 28. 9 óra   
Városközpont

Magyar Hősök Napja
Május 29. 18 óra   
Városközpont

Félévzáró  
irodalmi teázó
Május 31. 10.30  
Vezeti: Bege Nóra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Régi Könyvek Vására
Június 1-től
Amíg a készlet tart!
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Nemzeti  
Összetartozás Napja
Június 3. 16 óra 
Trianon kereszt
 
Okos nyuszi  
születésnapja
Június 6. 9 óra és 10 óra 30 
A Grimm-Busz Színház  
előadása gyerekeknek.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Diadélután
Június 7. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

III. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 10. 16 óra
Városközpont

Zenés Nyári Esték  
??? 19 óra
Első koncert: Shadows Band
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Szeretettel várunk mindenkit a Csi-
csergő Óvoda hagyományos tavaszi 
összejövetelére, a Csicsergő-partira. 
Lesz műsor, tombola, büfé, zene, tánc.
 A program új helyszínen az óvodá-
ban (Kisfaludy tér 10.) lesz. Időpont: 
május 13. 19 óra
 Belépő: 1 500 forint. Jegyek elővétel-
ben válthatók az óvodában. Érdeklődni 
a 29/600-105 telefonszámon lehet.

Meghívó

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, 
akik szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk, dédikénk, Czira Pálné temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot hoztak, mély fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

Ez úton szeretném megköszönni mind-
azoknak akik, drága férjem „Suta” La-
katos Gábor temetésén részt vettek és 
lerótták kegyeletüket

Lakatos Gáborné

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak akik Pesti Sándor, szeretett 
férj és édesapa temetésén részt vettek 
és fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés
Ügyvédi
tanácsadás 

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,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Június 6-án délelőtt végre ismét Üllőn par-
kol a Grimm-Busz. A szegedi Grimm-Busz 
Színház – mely minden tekintetben olyan 
kreatív, mint névválasztásában – az „Okos 
Nyuszi Születésnapja” című produkcióval ér-
kezik a Kiss Sándor Művelődési Házba.
 Az intézménynek új színpada van. Kö-
szönjük a képviselő-testületnek, az önkor-
mányzatnak, hogy anyagi lehetőségeik-
hez mérten támogatták ezt a fontos ügyet. 
Köszönet illeti aÜllői Városüzemeltető és 
Fejlesztő Kft.-t is, melynek dolgozói szak-
szerű, pontos munkájukkal megvalósítot-
ták az új színpadot. Reméljük, hogy a nyi-
tóelőadás méltó lesz az alkalomhoz. Ezt a 
Grimm-Busz Színház profizmusa szavatol-
ja. Kezdés: június 6-án, 9 órakor és fél 11-
kor. A belépők ára 600 forint.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. VÉ

Újra vár  
a Grimm-Busz

Sportcsarnok- 
programok 

Családi ház eladó. Felújított, közműves, köl-
tözhető. Ár: kp. 15 millió. 06-20/331-9629

LÉLEKGYÓGYÁSZAT! Gyermekek és fel-
nőttek lelki problémáinak megoldásában 
nyújtok segítséget. Hívjon bizalommal! Be-
jelentkezés: Kecskeméthy Mariann 06/20-
973-8232 Magánrendelő: Üllőn. Info: www.
segitofigyelem.com 

Üllőn eladó – kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (2225 Üllő, 
Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 11 
óráig tart június 6-án és július 11-én.  
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 órától 17 
óráig tart május 16-án és június 13-án. 
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szkalka 
Tamás: 06-20/555-6513, dr. Szikora Gábor: 06-
30/456-0889. Üllő Város Önkormányzata

Május 14-én Vecsés–Veszprém U23 kézi lab-
da-mérkőzés 16 órától, 18 órától felnőtt. 
 Május 8-án 14 órától Vecsés–Domony 
kézilabda-mérkőzés (felnőtt férfi), 16 órá-
tól Vecsés–Szigetszentmiklós junior női 
kézilabda-mérkőzés, 18 órától fel nőt t mér-
kőzés. 
 Május 16-án 20 óra 30-tól Kastélydomb–
Corvitas futsal NBII mérkőzés. 
 Május 27-én 19 óra 30-tól Vasas–Aramis 
NBI futsalmérkőzés.  nfo
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Hirdetés

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

Ingatlanába költöztek  
                        a méhek?

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

Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.

A nyomorúságban  
is meglátták a szépet

Vitéz Koós Ottó idén 101 éves. 
Ő maga az élő történelem. So-
kan megirigyelhetnék kitartását, 
egészségét, emberségét. Ottó bá-
csi kétórás visszaemlékezését áll-
va tartotta meg, mert szeret a hall-

gatóság szemébe nézni. Pontosan 
emlékszik a hatvan évvel ezelőt-
ti dátumokra is. Pisszenés nélkül 
hallgattuk megrendítő élettör-
ténetét. Hogyan szervezte meg 
századát, hogyan esett hadifog-

ságba. Mi történt a hadifogolytá-
borban, hogy került haza 1955-
ben és hogyan tudott itthon élni 
ezek után. 1944-ben jegyezte el 
menyasszonyát, kit csak 1956 után 
tudott feleségül venni, kivel máig 
is jó egészségben él. Megtudtuk 
Ottó bácsi hogyan szervezte meg, 
hogy a marhavagonokba zsúfolt 
emberek a légzőlyukon váltották 
egymást a friss levegőért és egy-
szerre csak 6 ember tudott alud-
ni, a többiek ezalatt állva várták, 
hogy sorra kerüljenek. – Mi nem 
a németeket szolgáltuk, hanem a 
hazát – mondta. A nyomorúság-
ban is meglátták a szépet, amikor 
1944 karácsonyát a marhavagon-
ban töltötték. Amikor 1945. január 
elsején kinyitották az ajtót, olyan 
csodás havas tájat és kék eget 
még sosem láttak, máig is emléke-
zetében él. Ottó bácsi példa lehet 
nekünk a mi nehézségeink elvise-
lésében. Isten éltesse még sokáig, 
jó egészségben!
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
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A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: Gera Béla Miklós

Impresszumi

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, cellulit-, fogyasztó masszás, ízületi kimozgatás, 
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, vagy  
elektroterápiás fizikoterápia, vagy vákuumos zsírbontó masszás.

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 
45 perc – 3500 Ft/alkalom

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

Bejelentkezés: Domokos János – 06-30/592-3125

Igényes női ruhák készítése különleges 
alkalmakra: bálokra, estélyekre, esküvőre, 
táncosoknak stb.
Egyedi igényét megvalósítom  
rajz vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal! Nagy gyakorlattal, magas 
szakmai színvonalon, különleges anyagokból is 
elkészítem gyönyörű ruháját!

Egyedi, méretes női ruhák  
                         tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

Üllő, Medikus u. 1. • Tel.: +36-20/983-1080, 06-29/267-959 
E-mail: belkoaniko@gmail.com
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Nyél+partvis 

+lapát-szett  

májusban

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Kisöpörtük     az árakat!

350  Ft 
Az akció 

2016. 
május 11-től 
június 4-ig, 

vagy a készlet 
erejéig tart.

Lakástextil
Méteráru, rövidáru

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655

Lakástextil hatalmas választékban.
Karnisozás, függönyözés, 
ruhaszerviz, szalagfüggöny, 
reluxa, napellenző méretre vágva 
és szerelve.

Barátságos 
kiszolgálás. 

Látogasson el!

Volán-buszbérletet
értékesítő hely.

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 2016 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2016 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

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