
Magyarok
Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk,

Nyisson ajtót nekünk a reménység!
 /József Attila/

A Költészet Napja 
Április 11.

Évfordulók

1131. 04. 28. - 880 éve történt 
Székesfehérváron királlyá koronázták  
II. (Vak) Bélát.

1861. 04. 22. - 150 éve történt 
Megszületett gróf Tisza István, aki kétszer 
is betöltötte Magyarország miniszterelnöki 
tisztségét.

1881. 04. 27. - 130 éve történt 
Megszületett gróf Esterházy Móric, aki  
1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt.

1901. 04. 18. - 110 éve történt 
Megszületett Adler Zsigmond többszörös  
válogatott és magyar bajnok ökölvívó és 
edző.

1901. 04. 17. - 110 éve történt
Megszületett Németh László Kossuth-díjas 
író, publicista.

1931. 04. 04. - 80 éve történt 
Megszületett Hacser Józsa színésznő. 

1941. 04. 03. - 70 éve történt 
Elhunyt gróf Teleki Pál  
miniszterelnök és földrajztudós.

1941. 04. 04. - 70 éve történt 
Gróf Teleki Pál öngyilkossága után  
Bárdossy László alakított kormányt.

1941. 04. 21. - 70 éve történt 
Megszületett Hollósi Frigyes magyar színész. 

1981. 04. 23. - 30 éve történt 
Meghalt Zelk Zoltán költő, író.

A tartalomból

Március 15.  2. oldal
Zeneiskolai Hírek 3. oldal
Virágosítás 4. oldal
Színjátszás 5. oldal
Báli Hírek 6. oldal
Óvodai - iskolai hírek 7. oldal
Majális 8. oldal
Egészségnap 9. oldal
Hulladékgyűjtés 10. oldal
Adó 1% 11. oldal
Ülésteremből jelentjük 12. oldal
Étkeztetés 13. oldal
Kultúra 14-15. oldal
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Kissné Szabó Katalin polgármester március 15-i ünnepi beszéde (részlet)

Tisztelt Ünneplők! Kedves Barátaim!

1848. március 15-re emlékezni, mindig 
minden helyzetben különös és felemelő kö-
telesség.  A nemzet életében az olyan tör-
ténelmi sorsfordulók egyike ez a nap, ame-
lyek által többnek és igazabbnak tudjuk 
magunkat, érezzük egy közösség törvény-
szerű összetartozását, s magunk mögött 
tudjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, 
Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics, 
Jókai életműve jelent a magyarságnak.

Szerencsés az a nemzet, amelyik olyan sok 
és szép történelmi pillanatot tud megünne-
pelni, mint mi magyarok. Nemzeti ünne-
peink, nagy eseményekről, kiváló személyi-
ségekről és felemelő eszmékről szólnak.
1848. március 15-e jelkép, a kivívott sza-
badság megőrzésének és az elveszett sza-
badság visszaszerzésének szimbóluma.

A magyarság 1860. óta nemzeti ünnepé-
nek tekinti ezt a napot attól függetlenül, 
hogyan vélekedett erről a mindenkori ál-
lamhatalom. Ma a fiatalabb nemzedék ta-
lán nem is tudja, hogy csak 1989. óta piros 
betűs ünnep ez a nap. 1848. március 15-e 
a polgári Magyarország születésnapja. Ez 
a nap mindörökre magyar. Mindörökre és 
mindenestül a miénk. Sohasem fordulhat 
elő, hogy valaha kiradírozzák lelkünkből, 
a közös magyar emlékezetből. Még akkor 
sem, ha vannak, akik időről-időre próbál-
koznak ezzel.

Tisztelt Ünneplők! Kölcsey Ferenc írta:
„Nemzeti fény a cél.
Hogy elérjed, forrj egybe
Magyar nép!”

1848. március 15-én a magyar nemzet egy-
öntetűen fogalmazta meg a célt. „Nem-
zeti fény a cél.” A nemzet megmaradása, 
a nemzet szabadsága, a nemzet jövője, a 
nemzet valóban nemzetté válása. A nem-
zet felemelkedése. A nemzeti lét kiteljese-
dése. 1848-49. hősei tudták: ahhoz, hogy 
mindezt elérjük, hogy a nemzeti fény való-
ban megvalósulhasson, össze kellett fogni. 
Ahhoz, hogy elérjük nemzeti céljainkat, 
egybe kell forrnia a magyarságnak. Már-
cius 15. példát ad nekünk összefogásból is.  
Nem volt olyan magyar közéleti személy, 
aki Bécs szándékait próbálta volna védeni, 
magyarázni a forradalmi közönségnek.

Nem úgy, mint most! Megdöbbentő, van-
nak olyanok, akiknek minden törekvése 
az, hogy Brüsszelben az Európai Unióban 
elárulják lejárassák és megalázzák saját 
hazájukat, elv – és hittársaikkal együtt. 
A magyar 1848. nem csoda volt, hanem 
a tenni akarás eredménye. Nem csodavá-
rók, hanem tettre kész, elhivatott emberek 
műve. Ezért lett a magyar forradalom és 
szabadságharc a magyar nemzet számára 
máig erős támaszték az erkölcsi erőmerítés 
kimeríthetetlen tárháza. Évszázadok erőfe-
szítései találkoztak a március 15. történel-
mi pillanatában, és eredményük – túlélve 
az önvédelmi háború leveretését- megala-
pozta a polgári Magyarországot.

A hősök tisztelete és a szabadságharc em-
lékének tovább adása a fontos, hogy a fel-
növekvő nemzedék értse a forradalom esz-
méit.

Tisztelt Ünneplők! Kedves Barátaim!
Mi is a feladatunk?

A gazdaság mozgásba hozásán túl az új 
márciusi ifjúság  forradalmának célként 
kell szem előtt tartania a magyarság élet-
kedvének, önbizalmának és önértékelésé-
nek megerősítését,   a végső cél:  a nemzet 
fogyásának megállítása, majd növekedésbe 
fordítása, és a Kárpát-medence igazságos, 
testvéri rendjének megvalósítása érdeké-
ben. Ez természetesen szakértelmet, eu-
rópaiságot és felkészült, okos magyarságot 

kíván. Nem utolsó sorban bátor és tiszta 
szíveket, olyanokat mint az 1848. március 
15-i makulátlan Hősöké.

Kedves Ünneplő Közönség!

A tavaszi napfény első sugaraiban adjon 
nekünk erőt ez a szép ünnep a hétköznap-
jainkban is!
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Regionális Ki Mit Tud? Zeneiskolásainkkal...

Talán a kedves Olvasó is látta azt az élő 
adást, amelyben közvetítették az idei Ki 
Mit Tud?-ot Monorról, a Művelődési Köz-
pontból. Ismét egy kitűnően megszervezett 
és lebonyolított nemes versengésben vehet-
tünk részt mi is, az üllői Harmónia Zene-
iskola növendékei a 2011. március 26-27-i 
hétvégén. Több kategóriában szerepeltek 
a résztvevők. Sok moderntánc-csoportot 
láthattunk. 

Voltak vers és prózamondók, népdalt ének-
lők, könnyűzenében indulók. Meglepően 
sokan játszottak különféle hangszereken 
a komolyzene kategóriában. Mi is ebben 
szerepeltünk. 

Szőnyi Levente Donát egy nehéz és ritka, 
mai zeneszerző több tételes művét adta elő 
trombitán. Fazekas Gábor pedig xilofonon 
egy fülbemászó dallamú, virtuóz siker-

számmal aratott nagy sikert a monori szín-
padon. Láng Zsolt és Kiss Sándor voltak a 
felkészítő tanárok. Mindkét műsorszámot 
zeneiskolánk zongoratanára, Hasulyó Beá-
ta kísérte zongorán. Növendékeink nem 
hibáztak, zeneileg is kiválóan teljesítettek, 
így a zsűri nem sok véleményt fűzött mu-
zsikálásukhoz, s elismeréssel engedte el 
őket. Talán magasabb pontszámokat is ad-
hattak volna (a közvélemény szerint is!). 

Mindenesetre elég magasak voltak így is, 
mert mindketten könnyedén bejutottak a 
döntőbe, melyet 2011. április 9-én követhe-
tünk ismét figyelemmel vagy a helyszínen, 
vagy a Gemini tv élő adásában.

Legyen a kedves olvasó is részese ennek a 
színes műsornak!  Szívből gratulálunk tele-
pülésünk sikeres zenei „képviselőinek”!

 Pechtolné Kis Melinda

Idén a 13. Kamarazenei Fesztivált rendez-
tük meg a Harmónia Zeneiskolában 2011. 
március 24. csütörtökön délután. Az igaz-
gatói köszöntés és felvezetés után Szőnyi 
Levente Donát trombitálta el a közönség-
nek mintegy főpróbaként a több tételes 
műsorszámot, mellyel a március 26-i Mo-
nori  Regionális Ki Mit Tud? -on indul.

20 műsorszámban 36 fő vett részt. Hallot-
tunk zongora négykezeseket, fuvola, furu-
lya, hegedűduókat. Örvendetes volt, hogy 
a zongorakíséreteket kivétel nélkül zeneis-
kolások látták el, nem zenetanárok. Min-
dig nagy megbecsülésnek, tiszteletnek ör-
vend az a szülő, aki gyermekével színpadra 
lép. Idén is volt egy anyuka és egy apuka, 
aki együttmuzsikáltak lányával – fiával. Fe-
lemelően csodálatos pillanatokat éltek át 
nemcsak ők, hanem a meghatódott közön-
ség is.  Tapsolással lelkesítették a Fesztivál 
minden szereplőjét. Többféle díjazásban 
is részesültek a résztvevők. Mivel a legtöb-
ben duó kategóriában indultak, ezért eb-

ben a kategóriában két kiemelkedő műsor-
számot díjaztak. A közönség is véleményt 
nyilváníthatott. A zsűri pedig különdíjat is 
kiadott. A legizgalmasabb része a rendez-
vénynek a vándorkupa odaítélése. Idén egy 
zongoristaduó kapta, melynek tagjainál 1 
éven át otthonában lehet a speciális és kü-
lönleges zenei kupa. Büszkén vették át a 
díjazottak a sikeres muzsikálásukat elisme-
rő Fesztivál-díjait. Az országban – nem-
csak a fővárosban, hanem sok településen 
is - most zajlik a TAVASZI  FESZTIVÁL. 

Örömmel éreztük magunkat mi is e nagy 
rendezvény egy kis részének.

Gratulálunk minden szereplőnek, felkészí-
tőnek!

Pechtolné Kis Melinda
zeneiskola igazgatója

XIII. Kamarazenei Fesztivál Díjazottjait.
ld. 11. oldal

Fesztivál a fesztiválban

Harmónia Zeneiskola
Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu
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Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177

Tűzoltó leszel…
A Víz Világnapja a Pitypang óvodában

Tisztelt Üllői Lakosok!

Városunk fejlesztése az idén is töretlen lendülettel folytatódik. 
Önök ezt a fejlődést a házuk előtti utcaszakasz gondozásával, 
míg az önkormányzat további beruházásokkal tudja biztosíta-
ni. Szeretném, ha Üllő lakosai az összefogásban és a közterüle-
tek szépíté sében is élen járnának. Kérek és bíztatok mindenkit, 
hogy városunkban a lehetőségeik hez mérten szánjon néhány 
órát a portája előtti árokpart, útpadka, utcarész rendezésére, 
gondozására, ültessen bátran virágokat háza elé is. Különösen 
azért kérem ezt, mivel a jó példa a legnagyobb mozgatóerő, és 
minél többen virágosítják, szépítik házuk előtt az utcát, annál 
többen fognak ehhez a munkához csatlakozni, és annál több 
virágosított, gondozott utcaszakasz lesz városunkban. Termé-
szetesen ehhez a munkához az önkor mányzat is hozzájárul a 
maga erejével. Az idén is jó néhány facsemetét fogunk kiültetni 
közterületeinkre, virágosítunk és folytatjuk a járdaépítési prog-
ramunkat. Szeretnénk, ha városunkban minden ház előtt szi-
lárd burkolatú járda húzódna. A járdaépítéshez a la kosságnak 
csak a munkát kell adnia, az anyagot az Önkormányzat ingyen 
biztosítja. Ha szándékában áll háza előtt járdát építeni, kérem, 
figyeljék járdaépítési programunkat és vegyék fel a kapcsolatot 
körzetük képviselőjével.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A víz világnapja alkalmából, egyhetes Víz projektet tartottunk 
óvodánkban. Természetesen a projektet hosszú hetek előzték 
meg, nagyon sok munkával, keresgéléssel, gyűjtögetéassel, ami-
ben a kedves szülők partnerek voltak. Heteken keresztül minden 
nap valami új munka került fel a falakra. A szülők reggelente für-
készve figyelték, vajon ma milyen újdonságot láthatnak? Napo-
kon keresztül természetfilmeket nézhetett minden érdeklődő, a 
folyosónkon lévő TV-ben.

A projekthéten, minden nap más és más program volt. Hétfőn 
kézműves nap, kedden színházlátogatás,- amit ezúton is köszönök 
óvodám nevében, a MŰVHÁZ vezetőségének. Szerdán az Üllői 
ÖTE jött el hozzánk,- na ez volt az igazi szenzáció! Tűzoltóruhá-
ba öltözött fiatalok tartottak színvonalas bemutatókat. Mindent 
kipróbálhattak a gyerekek. Beülhettek a tűzoltóautóba, vízsugár-
ral célba lőhettek, felpróbálhatták a sisakot, oxigénpalackot, stb… 
Úgy gondolom, egy életre meghatározó élmény volt a sok kis-
gyermek számára ez a nap. Csütörtökön a nyílt napunkra nagyon 
sokan voltak kíváncsiak. Láthattak mesedramatizálást, horgász-
versenyt, papírcsónak úsztatást, buborékfújást, kóstolgathattak 
különböző halformájú finomságokat, miközben megcsodálhatták 
a gyermekek  által készített remekműveket. Zárónapunkon az óvó 
nénik bábelőadással kedveskedtek a piciknek. Az Öreghalász és 
nagyravágyó felesége c. mesét adták elő.

Tartalmas heteket zárhatunk le magunk mögött. Mindenki kel-
lemesen elfáradt. Programunkban szerepelt a víztoronyhoz való 
látogatás, amit a kihívás napjára tettünk át. Szeretnék köszönetet 
mondani minden kedves kollégámnak, szülőnek az aktív részvé-
telért, és külön köszönetet Csorba Krisztinek és Csorba Tominak 
a csodálatos halastóért, amit óvodánkban létrehoztak. Továbbá 
köszönet nem utolsó sorban, Gáncsos László Tűzoltó parancsnok 
úrnak.

Ledneczky Julianna
Tagóvoda vezető
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Szórakoztatás felsőfokon

 Az Üllői Szín-Játszó-Tér Társulata mostani bemutatója már-már 
feszegette az amatőr színjátszás kereteit. A szűk tér, a szűkös lehe-
tőségek sem fogták vissza az előadás lendületét, nem csökkenthet-
ték hatását, már nem jelentettek akadályt. A diszletelés legyőzte 
a körülményeket, a szerencsés szereposztás biztosította a teljes 
sikert. Mindenkire rászabott volt a szerep, szinte csak magát kel-
lett adnia, nem is alakítania. Csak gratulálni lehet minden kitartó 
résztvevőnek. Az előadott mű kedves története korosztály nélküli, 
mentes a „valtdiznis” horrortól. A mese egerei nem a rajzfilmek 
szokásos, a hagyományos rendet felforgató, szadista macskakín-
zók voltak. Üzenetük a szeretet volt. Az egyszerű történet mon-
dandója szinte társadalmi látlelet. Minden egér szereti a sajtot. 
Ebből adódóan, még ha az egér fajnak köztudottan két, időnként 
szembenálló ága is van, (a darabban szürke és fehér), képesek el-
lentéteiket félretenni. A korábban jöttek megadóan befogadják az 
új térfoglalókat, az előkelőbbek elfogadják az alantasabbakat, új 
rendet alakítanak ki. A sajtról van szó, a sajtműhely elfoglalásá-
ról, felosztásáról. A cselekmény tetőpontjaként még az is kiderül, 
hogy az egérfélelmet gerjesztő Macskamágus is valójában egy iga-
zi egér. Kedves egerek, ti már csak ilyenek vagytok!
Köszönet az előadásért!

Kondás Imre  

Mi tagadás, a helybéliek olyan élvezetesen adták elő a mesét, 
hogy mi kicsik és nagyok meglehetősen jól szórakoztunk. Elő-
adás közben némi fejtörést okozott egy-egy szereplő kiléte, mint 
pl. a macskát alakító személy játéka és jelmeze olyan kitűnő volt, 
hogy kizárásos alapon- a múltkori színdarab szereplői közül- nagy 
nehezen jöttem rá, hogy ki is lehet. A papagájt alakító óvónővel 
jó néhány évig ültünk együtt szülői értekezleten, mégsem tudtam, 
hogy ki lehet. Mentségemre szolgáljon, hogy ilyen rikácsoló han-
gon egyszer sem szólalt fel az értekezleteken. Alig vártam, hogy 
előadás után megoszthassam örömömet a színjátszókkal, a rende-
zővel és az előadás közreműködőivel. Most már csak az okoz gon-
dot a hétköznapokban, hogy nem igazán tudom, hogy szólítsam a 
szereplőket: civil, vagy színpadi nevükön, olyan hitelesek voltak.
Sokan úgy tartják, hogy a gyerek őszinte kritikus. Számomra is 
fontos, hogy nyolc éves kislányom hazafelé megkérdezi-e: „Anya, 
ugye megnézzük még egyszer?” Ez a mondat most is elhangzott.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket és megnézik a szín-
darabot, itt helyben Üllőn, legalább egyszer. Úgy érzem a szóra-
koztatáson kívül az előadás értékét az is emeli, hogy a színészek 

közülünk valók. Egy kisváros lakói akkor válnak igazán közösség-
gé, ha megérezzük és elfogadjuk a közösségformáló erőt. Hagyjuk 
működni magunkban, és megosztjuk másokkal.
Hajrá Üllői Szín-Játszó-Tér! Szívből gratulálunk! Megérte a fá-
radtság, hiszen mosolyt csaltatok az arcunkra! Köszönjük ezt a 
remek munkát, csak így tovább!

Egy néző, aki körül néhány percre megszűnt létezni a külvilág:
Dr Lőréné Rónaszéki Beáta

A Minden egér szereti a sajtot
című mesejáték bemutatójáról

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu



6

B á l i  h í r E k

2011. 03. 19-én került megrendezésre a 
Közösségi Házban a Csicsergő óvoda első 
jótékonysági bálja. A kezdeti nehézségeket 
leküzdve, vidáman, jókedvűen érkeztek a 
vendégek. Jelenlétével megtisztelte bálun-
kat városunk polgármester asszonya és 
alpolgármestere is. 19.30-kor a köszöntő 
beszéd elmondása után az általános iskola 
8.z osztály tanulói keringőztek, majd há-
rom óvó néni kabaré jelenetet adott elő. 
Ezek után a Kenderes tánccsoport ferge-
teges rock and roll egyveleget táncolt, ez-
zel megalapozva a mulatságot. Az ízletes 
vacsora elfogyasztása után, pihenésképpen 
árverés következett, neves művészek fel-
ajánlott tárgyaiból. Mindeközben fogyott 
a tombola, s a vendégek örömmel vették 
magukhoz az ajándékokat. A büfében ka-
nyargott a sor, a teremben önfeledten tán-
coltak a pörgős zenére. Éjfél felé kezdtek 

elfáradni a vendégek, de jó páran bírták 
hajnali három óráig. 

Úgy gondoljuk, hogy a nehézkes szervezés, 
a langyos bálkezdet után, végül is mindenki 
jól érezte magát, s szép bevétellel zárult a 
rendezvény. Ebből is látszik, hogy a közös 
cél érdekében együtt tud működni a szülői 
és a nevelői közösség. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik bármivel hozzá-
járultak a bál sikeréhez, hiszen nélkülük 
nem lett volna ilyen eredményes. Köszön-
jük, hogy eljöttek a bálra, támogatói jegyet 
vásároltak, segítettek a szervezésben és a 
lebonyolításban, tombola ajándékot aján-
lottak fel, süteményt sütöttek, pogácsát 
hoztak. Reméljük, ez az összefogás a jövő-
ben is megmarad.

Tóth Józsefné
tagóvoda vezető 

Az első Csicsergőbál, mely meghozta a tavaszt

„Vélemények a színdarabról

Egy közismert és jó mese előadása mindig kihívá-
sokkal jár együtt. Különösképpen, nagy a feladat, 
ha az előadóknak olyan emlékekkel kell felvenni 
a harcot, mint amilyet a műből készült hangle-
mezen szereplők művészi előadása, hangja jelent, 
mely sokaknak ma is a fülébe cseng.  Dicséret 
illeti a rendezőt és az előadókat egyaránt, az 
élvezetes és színes előadásért. Feladatukat kivá-
lóan teljesítették, s egy röpke órára átlendítettek 
bennünket egy másik világba. Pozitív élményeket 
ébresztettek, ezzel is tanítva bennünket többek kö-
zött a toleranciára.

Dr. Kun Mária 

Az üllői Szín-Játszó-Tér társulata március 5-én 
és 6-án teltház előtt mutatta be Urbán Gyula: 
Minden egér szereti a sajtot című darabját. Ezt a 
kedves mesejátékot, sok kisgyermek is megnézte. 
A szellemes, szórakoztató, vidám darabban szere-
pet kaptak a Mecénás Művészeti Klub tagjai is. 
Köszönet mindazoknak, akik színészi tehetségük-
kel megörvendeztettek bennünket, és játékukkal 
vidám perceket szereztek nekünk. Szereplésüket 
többszöri visszatapsolással jutalmazta a közön-
ség. 

Kedves Évike és Szilárd, valamint a Társulat 
minden tagja! Kérünk benneteket, ne hagyjátok 
abba, amit elkezdtetek, mert szükségünk van a 
humorra, vidámságra, és nem utolsó sorban a 
színházra!

Nagyné Kékedy Ibolya

Nekem nagyon tetszett az előadás, mert kedves és 
vidám történet volt. Mindenki nagyon szorgalma-
san tette a dolgát. Ha valamit elrontottak, nagyon 
ügyesen javították ki, bár ilyen nem is sok volt. 
Nagyon jól szórakoztam. Köszönöm.

Juhász Edina 7.z.

Szerintetek az teljesen normális, hogy egész nap 
azt éneklem: „Bajszunkon sajtmorzsa, sajtmor-
zsa, sajtmorzsa csillog, ragyog”?

Szenderák György
Kedves Színjátszók!
Kérünk, folytassátok a közönség szórakoztató 
előadásaitokat! „Ne legyetek tutyi-mutyik!”

Gara György

Az előadás fantasztikus volt és egyben számom-
ra elgondolkodtató, hogy az előadást több alka-
lommal megismételték kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Jó érzés volt tudni, hogy folyamatosan 
teltházzal működött a Közösségi Ház, volt ami 
megmozgatta az embereket.. Csodálatosak voltak 
a díszletek, az új háttérfüggöny és a fényeffektek.

Gratulálok a rendezőnek, Vámos Évának és az 
előadásban fellépőknek. A több hónapon keresz-
tül végzett munka meghozta gyümölcsét. Remé-
lem a sikerélmény folytatást fog eredményezni, 
amihez kitartást kívánok.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Iparosbál 2011.
Az Üllői Általános Ipartestület február 
5-én 19 órai kezdettel megrendezte a 19. 
Iparosbált a Közösségi Házban. Az új ve-
zetőség szeretett volna valamivel kedves-
kedni, így az érkező vendégeket sütemény, 
pogácsa, gyümölccsel teli asztal és pezsgő 
várta. A hölgyek még egy szál virággal let-
tek köszöntve.

Kerezsi Sándor az Ipartestület elnöke üd-
vözölte a bálozókat és mindenkinek na-
gyon vidám és kellemes estét kívánt. A bált 
megtisztelte Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszony és Fehér Imre alpolgármes-
ter úr is.  Az idén különleges vendégünk 
is volt: a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium felelős helyettes államtitkára 
Dr. Jeney Orsolya, aki nagyon jól érezte 
magát rendezvényünkön és még a tombola 
árusításában is részt vett.

Vacsora előtt fellépett a Kenderes Tánc-
együttes és Jam-Land tánccsoport. A jó 
hangulatról az ipartestület házi zenekara 
a Jerzsele Family gondoskodott. Éjfélkor 
került sor a tombolasorsolásra, ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani az értékes 
tombola felajánlásokért. Külön köszönet a 
Gyémánt Egészségközpontos lányoknak a 
sok szép ajándékért. 

A zenekar ezután hajnalig húzta a talpalá-
valót, azt hiszem mindenki jól érezte ma-
gát, köszönjük mindenkinek, hogy eljöttek 
és együtt tölthettük el ezt a szép estét. Re-
méljük, hogy jövőre a 20. Iparosbálon is 
ugyan így együtt fogunk szórakozni, annyit 
elárulhatok, hogy meglepetésre lehet szá-
mítani. A vezetőség köszönetet mond min-
denkinek, akik hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához.

Tisztelettel: Méhes Magdi

ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu 7

Március 15-én – ezen a szép tavaszi na-
pon – ünnepeltük az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 163. évfordulóját.  
A megemlékezés méltatta a forradalom 
nagy alakjait, a szabadságharcban küzdők 
hősiességét és bátorságát, követendő példát 
nyújtva a jelenkor magyarjainak. A polgár-
mester asszony beszédében párhuzamot 
vont a jelen és a múlt eseményei között. Az 
ünnepi műsort az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulói adták. A 4.a, a 4.b, a 4.c, 
a 4.z, a 5.z, a 6.z és a 7.z osztály tanulói-
nak prózai műsorát az alsó- és felső tagozat 
közös énekkarának előadása színesítette. 
Felkészítő tanáraik voltak: Földesi Éva, Ka-
liczáné Baráth Erika, Kissné Dobos Ildikó, 
Dudinszky Gézáné és Némethné Fetter Ju-
dit. Köszönjük a Kenderes Néptáncegyüttes 
táncosainak és Hajnal Kálmán operaéne-
kesnek, hogy előadásukkal gazdagították 

műsorunkat. Az ünnepi megemlékezést ko-
szorúzás zárta.

Földesi Éva

Zászlók díszítik ma az utcákat

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási 
Közművelődési és Sport Bizottsága meg-
határozta az iskolai és az óvodai beiratkozás 
rendjét, melyről ezúton értesítjük az érintett 
Szülőket. A 2011/2012-es oktatási évre az 
alábbi időpontokban írathatják be a tanköte-
les korú gyermekeket az Üllői Árpád Fejede-
lem Általános Iskolába (Üllő, Malom u. 1.)

2011. április 11. (hétfő), 12-17 óráig,• 
2011. április 12. (kedd), 8-12 óráig.• 

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a 
beíratáshoz szükséges okmányokat:

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, a • 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
TAJ- kártyáját, lakcímkártyát, valamint • 
az óvoda által kiadott szakvéleményt.

Az óvodai beíratáshoz az alábbi okmányo-
kat szíveskedjenek magukkal hozni:

A gyermek születési anyakönyvi kivo-• 
natát, TAJ- kártyáját, lakcímkártyát, a 
szülő személyi igazolványát és a lakcím-
kártyát.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 
abban az esetben, ha az általuk kiválasztott 
óvodába a jelentkezők száma meghaladja az 
oda felvehető gyermekek számát, úgy a gyer-
mek felvételét illetően az önkormányzat ál-
tal meghatározott „felvételi körzet” alapján 
kell dönteni. Ennek megfelelően, azt a gyer-
meket, aki nem tartozik a kiválasztott intéz-
mény felvételi körzetébe, át kell irányítani a 
saját körzete szerinti óvodába.

Értesítés az iskolai és az óvodai beiratkozásról

2011. április 4. (hétfő), 8-18 óráig, Pitypang Óvoda /Faiskola u. 17./

2011. április 5. (kedd), 8-18 óráig, Gyöngyvirág Óvoda /Gyöngyvirág tér 1/a./

2011. április 6. (szerda) 8-18 óráig, Bóbita Óvoda /Állomás u. 17./

2011. április 7. (csüt.), 8-18 óráig,Napraforgó Óvoda /Templom tér 2./

2011. április 8. (péntek) 8-18 óráig, Csicsergő Óvoda /Kisfaludy tér 10./

Pót-beíratás: valamennyi óvodában 2011. április 13. (szerda) 8-12 óráig.

Az óvodákba történő beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:

2011. március 18-án iskolánk volt hely-
színe a területi Vöröskereszt elsősegély-
nyújtó és csecsemőápolási versenyének. 
Sokrétű szervezés, közös munka és nagy 
izgalom előzte meg a péntek délutánt. 

Elsősegélynyújtásban 6 csapat verseny-
zett, a csecsemőápolók 13 csapattal 
képviseltették magukat. Érkezéskor a 
csapatokat megvendégeltük és kis aján-
dékkal is kedveskedtünk. Az ünnepélyes 
megnyitó után minden csapat elméleti 
feladat megoldásával kezdett, majd a 
csecsemőápolók 2 gyakorlati állomáson 
(fürdetés, öltöztetés, etetés) bizonyítot-
ták felkészültségüket. 

Az itt induló két csapatunkra büszkék 
lehetünk. Darányi Dóra, Czapp Anita, 
Tóth Zsófia 7.z. osztályosok I. helye-
zésükkel részt vesznek a megyei verse-
nyen. Felkészítő, szervező: Árokszállási 
Gyöngyi – védőnő, Balázsné Varga Gi-
zella – tanár. Buzás Brigitta, Kosztyu 
Kinga, Ruff Réka 8.z osztályosok csapa-
ta III. helyezéssel állhatott a dobogóra.
Az egész délutánt kitöltő verseny a hét-
köznapi életben felhasználható ismere-
teket, az egymásra figyelést, az emberi-
ességet, a segítségnyújtás lehetőségeinek 
felismerését közvetítette a gyerekek felé. 
Az iskolavezetés, a segítő kollégák, állo-
másvezetők, a segítő tanulók példásan 
helytálltak, az önkéntesség évében. Kö-
szönet fáradságos munkájukért; bebizo-
nyítva, hogy a közös munka eredménye-
ként a siker nem marad el.

Balázsné Varga Gizella

Elsősegélynyújtó 
verseny az  iskolában



Üllő  Város  elérhetősége:
internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-0118

M a j á l i s

Majális a Nagycsaládosok szervezésében

Jogi tanácsadás

A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást 
tartanak a lakosság részére a Városi Sportcsarnokban, melyre kizárólag telefonon lehet 
bejelentkezni. Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást tartó 
ügyvéd nevét, illetve telefonszámát, melyre várják az érdeklődők hívását. 

Dr. Szikora Gábor 
(06-30/456-0889)

április 26.: 18.00   20.00
május 24.: 18.00   20.00
június 21.: 18.00   20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

Április 04.: 10.00 12.00
Május 09.: 10.00 12.00
Június 06.: 10.00 12.00

Egyesületünk életében az elmúlt év a nagy változások időszaka 
volt. Új vezetéssel és nagy lendülettel kezdtünk neki szervezetünk 
újjáépítésének. Tagcsaládjaink száma 120-ra bővült a tavalyi 73-
hoz képest. Elnökünk Veress Sándorné Nelli, aki a kezdetek óta 
tagja egyesületünknek. Az elnökhelyettes Szalai Endréné Tündi, 
ellenőrzőbizottságunk elnöke Szabó Sándorné Gyöngyi. Ők és 
sok más lelkes tagunk dolgozik azért, hogy családjaink, gyerme-
keink életét színesebbé, változatosabbá tegyük, kirándulni, nya-
ralni vihessük őket, adományokat, támogatókat találjunk. A helyi 
vállalkozók egy része már mellénk állt. Termékeikből, szolgálta-
tásaikból 10% kedvezményt adnak családjainknak. Kérjük, hogy 
aki csatlakozni kíván a kezdeményezéshez jelentkezzen elérhető-
ségeinken.

Zsófi bolt: Ócsai út- Hunyadi út sarok    • 
Seregi Tamás állatorvos – SOS állatklinika  • 
(meghatározott kedvezmény)
Retro pékség • 
Lovasbolt • 
Vad Gábor hentes• 
Gabi Könyvesbolt• 

Bármilyen segítséget, illetve adományt szívesen foga-
dunk, ruhákkal, használható játékokkal, tombolába, 
zsákbamacskába való ajándékokkal támogathatják 
egyesületünket.  Adomány leadható napközben 9-13-ig 
szociális „turkálónkban” (Pesti út 106.), illetve a szál-
lítás igény szerint megoldható.

Szeretnénk még beszámolni a közelmúlt 
eseményeiről:

Januárban  a Vidékfejlesztési Minisztérium • 
által meghirdetett pályázaton  közel 3.000.000 Ft-ot 
nyertünk el. Ebben az értékben tudtunk családjaink 
számára energiatakarékos izzókat biztosítani.

Februárban a gyerekeknek, majd a felnőttek-• 
nek is farsangi bált szerveztünk. Mindkét rendezvény 
rendkívül  jól sikerült, a szervezők, a fellépők és a lel-
kes,  jó hangulatú társaságnak köszönhetően.

Március 26-án  a családokkal  buszkirándulást • 
szerveztünk Ipolytarnócra, ahol egész napos program kereté-
ben tekintettük meg az ősmaradványokat.
Áprilisban tavaszváró kézművesnapon készülünk a húsvétra és • 
az anyák napjára. 

A gyerekek ajándékot, asztaldíszt, dekorációt készíthetnek a szü-
lők, szervezők segítségével. Előttünk áll még  a nagy feladat, a 
majális  lebonyolítása, melynek részletes, színes programját meg-
találják az újságban, valamint  plakátokon  a  város  különböző  
pontjain. A továbbiakban mindennemű tájékoztatást az újonnan 
indult honlapunkon teszünk közzé.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
www.ulloine.hu, 
ulloine@gmail.com vagy szemunkfenye@ulloine.hu
TELEFON:  06 70 701 1177  Veress Nelli
                     06 70 701 1171  Szabó Gyöngyi
                     06 70 319 9300  Szalai Tünde
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Figyeljünk környezetünkreZenészbál

Egészségnap 2011. április 17., Közösségi Ház
Tisztelt Üllőiek!

A 2011. április 17-én nagyszerű lehető-
ségük nyílik arra, hogy tegyenek valamit 
egészségük megőrzésének érdekében. A 
Közösségi Ház által szervezett üllői Egész-
ségnapra meghívtuk a Medical Group 
egészségügyi szűrőállomását. Ez egy - a 
szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
felszereltséggel, asszisztenciával és orvos-
sal rendelkező – busz.

Azok az üllőiek, akik ellátogatnak ide, ké-
pet kapnak általános egészségi állapotuk-
ról, hiszen  komplex vizsgálaton esnek át, 
anélkül, hogy napokat kéne elfecsérelniük 
arra, hogy ezeket a vizsgálatokat más tele-
pülésekre utazva egyenként végeztessék el.

Minden érdeklődőnek genetikai sajátossá-
gai, étkezési és életviteli szokásai alapján 
felállítják anamnézisét, majd az alábbi 
vizsgálatokra kerül sor:

Súly-, magasság mérés. Ez alapján test-• 
tömeg index (DMI) megállapítása
Vázizom-tömeg mérés• 
Testsúly-testvíz mérés• 
Pulzus-vérnyomás mérés• 
Koleszterin-, vércukor-, húgysavmérés• 
TSA (46 év feletti férfiak prosztata-vizs-• 
gálata)
Légzés-funkció mérés• 
Véroxigén mérés• 
Hallásvizsgálat• 
Csontsűrűség-mérés• 

A vizsgálati eredményeket minden esetben 
kiértékelik, ez alapján az érdeklődőket ta-
nácsokkal látják el. 
Egy komplex vizsgálat ára 1500 Ft lett vol-
na.
 
Üllő Város Képviselő-testületének jóvoltá-
ból azonban Önök most Ingyenesen vehet-
nek részt a felsorolt vizsgálatokon, mivel 
az Egészségnapot két bizottság - az Egész-

ségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi 
Bizottság is - támogatta. Köszönet érte. 
Kérem Önöket, hogy minél többen éljenek 
ezzel a nagyszerű lehetőséggel.

Az egészségnap 9-16 óráig tart, az érdeklő-
dők érkezési sorrendjüknek megfelelő sor-
számot kapnak.

Ugyan ezen a napon véradásra is sor ke-
rül. Véradásra 9-14 óráig lesz lehetőségük.  
A legutóbbi ilyen alkalommal megdön-
töttük az üllői rekordot, 78-an adtak vért. 
Őszintén remélem, hogy 17-én túlszárnyal-
juk ezt az eredményt is. Aki eljön, kérjük, 
hozza magával személyi igazolványát, TAJ 
-, és lakcímkártyáját.

Viszontlátásra! 

Vámos Éva

Tisztelt Üllői Lakosok! 
A város lakosságának 
nagy része arra törek-
szik, hogy ingatlana 
előtt szép, virágos kör-
nyezet legyen, megbe-
csüli a közterületeken 
lévő játszótereket és 
minden olyan értéket, 
amelyet a város adófize-
tőinek pénzéből az Ön-
kormányzat igyekszik 

megvalósítani. Ezek az emberek gyerekeiket is erre a látásmódra 
nevelik, személyesen is ilyen példát mutatnak környezetüknek. 
Sajnos azonban több évre visszagondolva, rendszeresen vannak 
olyan fejlesztések, utcanévtáblák, zászlók, növények, közművek, 
szalagkorlátok, amelyeket a lakosság egy igen csekély része nem 
tart tiszteletben, és ez nem jó. Arra kérem Önöket, akik minden 
kis eredménynek örülnek, és ezeket továbbfejlesztik környezetük-
ben, segítsenek értékeinket megőrizni, és erre tanítsák gyerekeiket 
is. Amennyiben valaki rongálást észlel, jelezze a Polgármesteri 
Hivatalban, Polgárőrségnek, Rendőrségnek. Köszönettel: 

Kissné Szabó Katalin
polgármester

2011. április 9-én, 19 órától

ROCK-VACSORA
az üllői Közösségi Házban

Hat Zenekar egy este!!!

Játszanak:
Laza-JÓnás gitár duó

Whiscats Zenekar
Mónár Irén Zenekar

Dinosaurus Band
Hipp-hopp Zenekar

Signál Zenekar

Az est repertoárja felvonultatja a magyar 
és nemzetközi könnyű-, és rockzenei kínálatot, 

az ötvenes évektől napjainkig.

Vendégeinket finom vacsorával várjuk.
A belépők ára: 2500 Ft

Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: garanyomda@gmail.com
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Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.
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A szelektív hulladékgyűjtés napjai

Akció

Lomtalanítás 2011.

Saubermacher 
ügyfélfogadási rendje

Felmérés házi átemelőkről

Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Az üllői szennyvíz-elvezető rendszer három 
műszaki megoldáson keresztül működik a 
városban. Gravitációs vezetékeken keresztül 
folyik a szennyvíz nagyátemelőkbe. Néhány 
ingatlan szennyvizét egy utcai kisátemelő vi-
szi a gravitációs csatornába, és a nagy áteme-
lőbe. Ingatlanon belül, magánterületen lévő 
házi kisátemelő viszi a szennyvizet a gravitá-
ciós csatornába, majd a nagyátemelőkbe. Az 
1., 2. pont szerinti műtárgyak egyértelműen 
közterületiek, ezek a városi közcsatorna háló-
zat részét képezik. A 3. pont szerinti házi kis-
átemelők nem közterületiek, ezért ezek nem 

a közcsatorna részét képezik, ezekről nincs 
pontos nyilvántartásunk, amelyet szeretnénk 
összeállítani.

Kérem Önöket, akik ingatlanán házi kisáteme-
lő van, szíveskedjék ezt bejelenteni személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tán, vagy levélben 2225 Üllő, Templom tér 3. 
vagy telefonon a 06-29-320-011/147 melléken. 
A bejelentés során három adatot kérünk, név, 
lakcím, és telefonos elérhetőség.

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2011. április 
21-én, csütörtökön, 9-14 óra között országos 
szemétgyűjtő akciót szervez a Gyömrői-Ócsai 
és a 4. (elkerülő), illetve 400. számú (Pesti út) 
menti területek, parkolók megtisztítására. A 
Magyar Közút térítés nélkül biztosítja:

védőkesztyűt• 
láthatósági mellényt• 
szemétgyűjtő zsákokat• 
gondoskodik az összegyűjtött hulladék • 

elszállításáról.
Az akcióra örömmel vesszük bármely civil 
szervezet, vagy önkéntes jelentkezését! Kér-
jük, hogy a csatlakozási szándékot, továbbá 
az eszközigényt 2011. április 8-áig a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodáján, a 320-011 
telefonszám 136-os mellékén Oltványi János-
nál legyenek szívesek jelezni!

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Üllői Lakosok!

Hosszú idő óta problémát jelent, 
hogy a városunk területén található 
erdőket ismeret¬lenek telehordják 
szeméttel. Itt a tavasz, ébred a ter-
mészet, eljött a kirándulások ideje, 
akár gyalog, akár kerékpárral. Az 
Üllő környéki erdők ideális helyszí-
nei lehetnének ilyen családi progra-
moknak, ha nem szemétlerakónak 
használnák egyesek! Az Üllő - Rá-
vágy - Vasad Környezetvédő Vadász-
társaság az idén is felvállalta, hogy 
megszervezi az erdő kitakarítását. 
Ehhez kérjük az üllői polgárok, civil 
szervezetek segítségét is!
Tegyünk együtt környezetünk tisz-
taságáért, találkozzunk április 9-én 
szom¬baton reggel 8:00 órakor a 
Penny Market előtti parkolóban, (il-
letve a helyszín ismeretében a Vasadi 
úton lévő Vadászháznál) és közösen 
tisztítsuk meg az erdőt az ott lerakott 
szeméthalmoktól! Mindenki hozzon 
magával védőkesztyűt, lapátot, eset-
leg vasvillát! A vadászház megköze-
líthető: A 4-es főútról Monor irányá-
ba a Rojcsik Vendéglő („Péterbácsi”) 
utáni bekötőút - Széles út – jobbra, 
majd a második dűlő jobbra, vagy 
Üllőn a Gyár utca végén lévő Va-
sad felé vezető úton, amely egyene-
sen oda vezet. További információt 
nyújt: Petz Mátyás a 06-30-9648-728 
telefonszámon.

Fehér Imre
alpolgármester

A Saubermacher Kft. 2011. március 
9. napjától havonta 1 alkalommal ügy-
félfogadást tart Üllő Város Polgár-
mesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán.  
A Saubermacher Kft. képviselője az 
alábbi időpontokban minden szemét-
szállítással kapcsolatos kérdésben kész-
séggel áll a lakosság rendelkezésére. 

Üllő ügyfélszolgálat:
2011. 04. 13 13.00-15.00, 
2011. 05. 11 13.00-15.00

SZELEKTÍV HULLADÉK

(SÁRGA ZSÁK)

hétfő - kedd

április 4-5.

május 2-3.

május 30-31.

ZÖLD HULLADÉK

(ÁTTETSZŐ ZSÁK)

péntek

április 15.

április 29.

május 13.

Tisztelt Lakosság!
Üllő Város területén 2011. május 28-án, szom-
baton kerül sor a rendszeres évi lomtalaní-
tásra. Kérjük Önöket, hogy a lom hulladékot 
reggel 7 óráig helyezzék ki az út szélére. Az 
elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni 
közterületen, hogy az a jármű- és gyalogos-
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és 
a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyével. Egy ut-
cában csak egyszer mennek végig a begyűjtő 
járművek, tehát nem áll módunkban a később 

kihelyezett lom hulladékot elszállítani.
Mi minősül lomnak? A háztartásokban kelet-
kező azon hulladék, amely a használt gyűj-
tőedényzetben méretére, nagyságára tekin-
tettel nem helyezhető el. Ilyenek például a 
háztartási berendezés és felszerelési tárgyak, 
bútorok, háztartási jellegű szemét bekötött 
nyakú zsákban, stb. Veszélyes hulladék. (pl.: 
hűtőszekrény, TV, gumiabroncs, vegyszerek 
illetve ezek szennyezett csomagolóanyagai, 
fáradt olaj stb.) és építési-bontási törmelék ki-
helyezése tilos!
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A könyvtár nyitva: hétfő és kedd: 1/2 11-18-ig,  szerda: zárva; 
Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   szombat: 8-12-ig;   vasárnap: zárva

Ne rendelkezzen 
személyi jövedelem-
adójának 1 százalé-
kával parlagfű-men-
tesítésre!

A 2011. évben be-
nyújtott 1 száza-
lékos rendelkező 
nyilatkozatokban 
nem lehet a parlag-

fű mentesítés feladatai költségvetési előirányzatot megjelölni.  Az 
összevont adóalap után személyi jövedelemadót fizető magánsze-
mélyek minden évben rendelkezhetnek adójuk 1 + 1 százaléká-
ról. Az egyik 1 százalékos összeget vagy egyházak, vagy kiemelt 
költségvetési előirányzatok számára lehet felajánlani. A 2011-ben 
megjelölhető költségvetési előirányzat kizárólag a Nemzeti Tehet-
ség Program feladatai (technikai szám: 1823).

A 1053 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatott ki-
töltési útmutatója szerint az 1 százalékos összeget a parlagfű 
mentesítés feladatainak támogatására is fel lehet ajánlani. Mivel 
a bevallások nyomdai előállítása (a benyújtott törvénytervezet 
figyelembevételével) már 2010. december 20-án megkezdődött, 
míg a 2011. évi kiemelt költségvetési előirányzatokat meghatá-
rozó jogszabályt, a 2011. évi költségvetésről szóló törvényt csak 
2010. december 30-án hirdették ki, így azt az állami adóhatóság 
nem tudta a nyomtatvány kidolgozásakor figyelembe venni. A be-
vallás elektronikus úton elérhető kitöltési útmutatóját az állami 
adóhatóság időközben pontosította. A személyi jövedelemadó 1 
+ 1 százalékáról elsősorban a bevallás, az egyszerűsített bevallás 
részét képező EGYSZA megnevezésű nyomtatványon lehet ren-
delkezni. Az adózóknak lehetősége van arra is, hogy a bevallástól 
elválóan, külön lezárt borítékban személyesen vagy postán, illetve 
külön elektronikus nyomtatványon juttassák el a rendelkező nyi-
latkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Amennyiben valaki 
a bevallásában – érvénytelenül – a parlagfű mentesítés feladatai 
javára rendelkezett, megteheti, hogy a törvényi határidőig (2011. 
május 20.) új, a bevallástól elváló rendelkező nyilatkozatot nyújt 
be, melyben a Nemzeti Tehetség Program vagy valamely egyházi 
kedvezményezett részére rendelkezhet. Ebben az esetben az álla-
mi adóhatóság a második, érvényes nyilatkozatot teljesíteni fogja, 
feltéve, hogy a rendelkezés további törvényi feltételei teljesülnek. 
Természetesen ez az új nyilatkozat nem érinti a korábban, az adó 
másik 1 százalékára vonatkozó, valamely civil kedvezményezett 
javára tett érvényes nyilatkozatot.

Honyek Péter adószakmai szóvivő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
(+36-30/948-1719)

Adója 1%-át kérjük, 
adományozza  

az alábbi szervezeteknek!

Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13

Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért  
Közalapítvány: 18706550-1-13

Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13 

Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13

Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13

„Szemünk Fénye”  
Nagycsaládosok Egyesülete:  18670169-1-13

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési  
Egyesületet: 18724116-1-13 

Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 18664940-2-13

Magyar Evangélikus Egyház: 0035

Magyar Katolikus Egyház: 0011

Magyar Református Egyház: 0066

KIEMELT NÍVÓDÍJ – DUÓ
H. Purcell: A pásztor
Vörös Flóra – fuvola
Kovács Krisztián – zongora
Felkészítő tanárok: 
Karmanóczki Attila, 
Ráti Bernadett

KIEMELT NÍVÓDÍJ – DUÓ
J.Ph Rameau: Rigaudon
Tóth Boglárka – fuvola
Karetka Ildikó – zongora
Felkészítő tanárok: 
Karmanóczki Attila, 
Ráti Bernadett

KIEMELT NÍVÓDÍJ /
CSALÁDI
Schubert: Kánon
Muszka Orsolya – hegedű
Muszka Dávid – hegedű
Felkészítő tanár: 
Lassánné Balogh Andrea

KIEMELT NÍVÓDÍJ – TRIÓ
V. Hausmann: Tanz
Kürtös Fanni – furulya

Kürtös Jázmin – furulya
Polner Lili – furulya
Felkészítő tanár: Láng Zsolt

KÖZÖNSÉGDÍJ
Gossec: Gavotte
Kalina Norbert – xilofon
Pék Annamária Virág – zongora
Felkészítő tanárok: 
Kiss Sándor, Szivek Éva Judit

VÁNDORKUPA
La Savoyade
Takács Rozina Sára – zongora
Zahuczki Csenge – zongora
Felkészítő tanár: 
Pechtolné Kis Melinda

ZSŰRI KÜLÖNDÍJ
Papp Lajos: Walzer
Fazekas-Szűcs Ágnes – zongora
Dr. Mezei Zsófia – zongora 
(édesanya)
Felkészítő tanár: 
Pechtolné Kis Melinda

XIII. Kamarazenei Fesztivál DíjazottjaiParlagfű mentesítés
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1705. júl. 3.-1711. ápr. 31.

2003 és 2011 között ünnepelte, ünnepeli az ország az 1703-11 kö-
zött lezajlott Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulóját. Né-
pünk történetének egyik legdicsősebb korszakára emlékeztünk az 
elmúlt években, s emlékezünk az idén. (A szabadságharc történe-
tének 1705 júl. 3-ig tartó szakaszának helyi eseményeivel - közép-
pontban Rákóczi 1705-ös beszédével – már az Üllői Hírmondó 
2005. júniusi számában foglalkoztam. Az akkori első részt most 
folytatom).

A szabadságharc sorsa nem úgy alakult 1705 után, ahogyan azt Rá-
kóczi tervezte. 1706 a szabadságharc történészei szerint a válság 
éve: az országban mindenhol végiggázolt már a háború, a rézpénz 
elértéktelenedett, az ellentét egyre élesebb lett a parasztkatonák 
és a földesurak között. 1706. március 14-én Egerben Pest megye 
küldöttei (Pataky Gáspár és Tóth András) jelezték a fejedelem-
nek, hogy a tönkrement szegénység az előírt 200 hajdút sem tudja 
már kiállítani. Az olyan hadiesemények, mint pl. Rabutin császári 
generális 1707. január 13-20-i útja, melynek során Debrecenből 
Cegléden át Pest-Budára vonult, nemcsak Ceglédet sanyargatta. 
A város lakói „egy héten át hideg déren és fergetegen szekér há-
tán nyomorogtak”. Az 1707 április 16-i nagykőrösi megyegyűlésen 
már panaszkodtak, hogy Rabutin „.. mennyi marhákat elhajtatott, 
minden javaikban praedát hányván”, ami pedig a szegénységnek 
még megmaradt, azt a „.. magunk katonái házaikat, vermeiket fel-
vervén… egészen fel prédálták.” Ne feledjük, Rabutinnak  Üllő is 
„útba esett”!

Mindennek ellenére a kuruc sereg továbbra is igényt tart a me-
gye újabb szolgáltatásaira, áldozatvállalására. A megyei közgyűlés 
még 1709. február 8-án is megküldi Berzsenyi Miklósnak a tele-
pülésekre, a birtokosokra kivetett dikaszámokat (adózó alany), a 
hajdú- és fegyverellátás céljaira kivetett obtingenspénzt, a kiállí-
tandó hajdúk számát. Üllő a maga 200 dikája után 296 Ft-ot tarto-
zik fizetni és hat hajdú kiállítására köteles (Monor 175 dika után 
254 forint 62 dénárt és 5 hajdút, Gyömrő 157 dika után 222 forint 
és 47,5 dénárt és 4-5 hajdút). És hiába pusztulnak és szegényed-
nek évről évre a települések, a dikaszám marad 1710 júliusában is, 
igaz a pénzfizetés csökken; Üllő 84 forintot, Monor 73 forint 50 
dénárt, Gyömrő 65 forint 94 dénárt tartozik fizetni. Mindezek a 
szolgáltatások az 1707-1708-as pestisjárvány után.

Pest megye gyakorlatilag 1709-ben kihullott a kuruc frontvonal-
ból, igaz, kisebb csetepaték itt-ott néha még előfordultak. Erre 
utal egy 1710 aug. 4-i esemény Üllőről, Cseplész János jelentése: 
a katonák egy része nem akart átmenni a Dunántúlra, harcolni, 

ezért „… sípot fuvadtam s reájok támadván, úgy hajtottam által az 
énenső Dunán”-őket. És idetartozik az is, hogy míg 1704 nyarán 
12 üllői önkéntes katona szolgál Szabó Máté hatvani főkapitány 
seregében, az 1710 júl. 25-én Szolnokon Csajági János hajdúezre-
dének összeírásában szereplő három üllői, Horváth György, Nagy 
György és az újonc Fekete György közül Fekete György később 
megszökött a seregből.

Az Üllőről, a harcok 8 éve alatt többször is elmenekült lakosság, 
már aki nem pusztult el, többször is megpróbálta régi helységét 
birtokba venni, és újrakezdeni az életet, de egyből jött az adó, a 
beszolgáltatás. A visszaköltözött Üllő, Monor, Gyömrő, Pécel és 
még 6 más helység elöljáróitól 1710. július 15-én így követelhetett 
már az új, labanc alispán, Laczkovics László 1-1 erős, négyökrös 
szekeret „..fejek és jószágok vesztesége s falujok el pusztíttatása és 
fel égetése alatt.” 1710-ben Szolnok és Eger (nov. 30) is elesett, s 
ezzel a harcok egyértelműen véget értek a megye számára. A ku-
rucok már nem voltak képesek betörni a megyébe.

„Amikor 1711 első hónapjaiban a királyi vármegye vezetése felszólí-
totta a helységeket, hogy írják össze a háborúban elszenvedett kárai-
kat, ezekben a kimutatásokban egymás mellett szerepel a kuruc és a 
labanc hadsereg. A parasztok nagyon is jól érzékelték, hogy mindkét 
fél egyformán a terhek viselőjének tekintette őket.” 

Ennek igazolására néhány adat a fentieken kívül:
1703-1704; még a megye a király hűségén van; 1703-ban a hadi-
adót -lebontva azt településenként- még megtetézik a behajtási 
költségekkel, és a tisztviselők fizetésével. 1704-ben a megye még 
tovább megy: mivel a tisztviselők fizetéséhez szükséges pénz a ki-
rály kincstárából nem érkezett meg, bizonyos összeget vetnek ki 
azokra a falvakra, melyek „jelenleg a megye joghatósága alatt van-
nak”, azzal a feltétellel, hogy azt a „.. csendesebb időkben majd 
visszafizetik, vagy a későbbi adókivetésekbe beszámolják nekik”. 
A helységek között van Üllő, Gyömrő, Ócsa, stb. Mindezek a had-
sereg állandó zsarolásai mellett, mert egyre több élelmiszert, ab-
rakot vártak el a megyétől, mire az úgy reagált, hogy „.. Budát, 
Pestet, Szolnokot, Ceglédet - mármint az ottani katonaságot- el-
látni a nép egyszerre nem képes”. Ennek ellenére pl. Globik Já-
nos Frigyes szegedi parancsnok újabb búza- és abrakmennyiséget 
vetett ki járásonként, helységenként (Üllőre is).

Nézzük a szolgáltatásokat a kurucok oldaláról- a fentiek mellett.
1709 márciusában Pest vármegye tisztségviselőinek szükségletei-
re, a fejedelem követének és udvarának eltartására adót vetnek ki 
(benne Üllő, Monor, Gyömrő). 1709 decemberében a megyének 
400 mázsa húst kell beszolgáltatnia Eszterházy Dániel generá-

II. Rákóczi Ferenc
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lis csapatai számára. 1710 áprilisában a 
jászberényi döntés szerint;”..Pest megye 
által beszolgáltatandó 4000 kila gabona 
(1 kila=25-27 kg), 600 vágó marha, vagy 
1200 mázsa hús és 50 portális szekér hely-
ségenkénti felosztása (benne Üllő, Monor, 
Gyömrő).

És hogy mi várt a szabadságharc bukása 
után a szegénységre? Jól jellemezi az új, 
(visszaállított régi) hatalom egyáltalán 
nem új katonai hatalmi „politikáját” az ül-
lői lakosok 1711. november 26-i, a várme-
gyéhez küldött panaszlevele:

„ Az üllői lakosok panaszai a megyéhez
A császári katonaság Gyömrőre hat 1. 
szekér szénát vitt el, melyekről nem 
állított ki nyugtát.
Nem győzik a szolnoki előfogatok 2. 
kiállítását, mert állataikat sokszor 
behajtják Budára és öt-hat napig ét-
len-szomjan tartják ott azokat, így tel-
jesen legyengülve érkeznek vissza.
Szüret óta a falu a sereg állatainak 3. 
szénát ad, de azzal a katonák nem elé-
gednek meg. A szolnoki parancsnok 
november 26-ára virradóra szállt be 
négy szekérrel, miután a sereg szám-
vevő tisztje a faluban karókat készítte-
tett, a mezőről nyugta kiállítása nélkül 
szedték fel a szénát. A községből már 
többen elköltöztek, amióta a beszállá-
solási kötelezettségek száma megnőtt.
Egy másik beszállásolásról a sereg 4. 
szekeresei nyugtát állítottak ki.” (A 
nyugtákkal,- ha egyáltalán megkap-
ták őket- legalább a beszolgáltatásaik 
nagyságrendjét tudták csökkenteni.)

Az 1711. április 30-i szatmári békekötés 
– amely egyáltalán nem hasonlítható az 
1849. augusztus 13-i világosi fegyverleté-
telhez-, mert a kurucok csak a 149 zászlót 
tűzték le a szatmári síkon, a fegyvereiket 
nem adták át a császári hatalmat képvise-
lő Pállfy János generálisnak- egy rendkívül 

küzdelmes, hosszú (8 év!), nehéz idősza-
kot zárt le.

„.. A nyolcévi háborúskodás 85 000 embe-
ri életet követelt, a pestis 1709-10-évi áldo-
zatainak a száma ötször nagyobb, 410 000 
ember volt”. Szomorú a háború okozta 
pusztítás, de iszonyú a pestis okozta vesz-
teség! A szatmári békekötés visszaállította 
az ország „alkotmányos rendjét”; a nemesi 
alkotmányos rendet: a nemesség feleskü-
dött az új uralkodóra, visszakapta nemesi 
jogait, a megyék korábbi szerepüket. II. 
Rákóczi Ferenc és leghűbb követői nem 
fogadták el Károlyi Sándor nagykárolyi 
kastélyába aláírt szerződést, inkább válasz-
tották az emigrációt, lemondva rangjukról, 
birtokukról, sokan családjukról is.

Különösen sokat vesztett a vezérlő fejede-
lem, II. Rákóczi Ferenc, az ország legna-
gyobb ura, leggazdagabb birtokosa: óriási 
birtokait, jövedelmét, családját. Inkább 
választotta az önkéntes száműzetést, az 
emigrációt, mintsem hogy lemondjon el-
veiről. Haza- és népszeretete a mai kor em-
berének is példamutató kell, hogy legyen! 
Rá emlékezünk majd 2011. május 8-án, 
Merczel Erzsébet Rákóczi Oratóriumának 
ismételt előadásával-, amit először 2006-
ban láthattunk- a katolikus templomban, 
melyre mindenkit szeretettel várnak a ren-
dezők.

1685 és 1711 között Üllő többször pusztult 
el, mint történetének bármely másik 25-26 
éve alatt; megmaradt lakói is többször vál-
tak földönfutóvá, de mindig vissza- vissza-
tértek, s kezdték el újból, a semmiből éle-
tüket. A szabadságharcnak és vezérének 
méltó emléket kellene állítanunk, vagy a 
harcban résztvevő üllői katonák neveit tar-
talmazó emlékművel, vagy a vezérét ábrá-
zoló szoborral- esetleg mindkettővel.

 Fehér László

...és szabadságharca





Csontkovácsolás, Gyógymasszázs! 
Tiens Xuebao Akupresszúra! 

Talpmasszázs 
Anticellulit masszázs 

 
Szükség esetén, házhoz is megyünk! 

Vegyen ajándék utalványt Szeretteinek! 
 

Rigó Anikó: női masszőr: 067 0 327- 7598 
Nagy Ferenc :csontkovács, masszőr: 06 70 943- 8128 

 
Web: WWW. relaxmuhely.hu 

 

Születésnapi Akciók:
2 db Hamburger 659 Ft
2 db Sonkás, Kolbászos, Szalámis, Kukori, Mexikói  1099 Ft
2 db bármilyen pizza (28 cm-es) 1799 Ft
1 db 52 cm-es Sonkás, Szalámis, Kolbászos, Kukori,  1999 Ft
Minden adag frissensült és gyrostál  1099 Ft
Akciós desszertek  121 Ft

Kiszállítás: Monorierdő, Csévharaszt, Vasad, Péteri, 
Gomba, Monor, Bénye (minimum rendelés 640 Ft),  

Üllő (minimum rendelés 1500 Ft) ingyenes.

Tel: 29-411-984; 20/ 918-4699
www.pizzasprint-monor.hu

Nyitva: Hétfő-Vasárnap 11-22 óráig

A jó pizza házhoz jön!
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Üllő Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2011. március 24-i rendes ülé-
sén a következő közérdeklődésre szolgáló 
döntéseket hozta. 

Döntött:
az intézményi és közterületi játszótéri • 
eszközök felújításáról és felülvizsgála-
táról, és felkérte a hivatalt, hogy intéz-
kedjen a bontásra ítélt balesetveszélyes 
játékok elbontásáról, továbbá a kora ta-
vasz beköszöntével az óvodák udvarai-
nak parkosításáról.
az Állomás utcai óvoda kiviteli munká-• 
latainak elvégezéséről, melynek kereté-
ben megvalósításra kerül 

az óvoda bejáratánál a megemelt tető-• 
sík alá falazat készítése,
a kazánház rendbe tétele,• 
a fő- és melléképület falainak külső • 
hőszigetelése, bejárati út viakolor 
burkolása.

Amennyiben a fenti munkálatok elké-• 
szülnek, az Állomás úti óvoda felújítása 
teljes körűnek tekinthető.
a Csicsergő Óvoda kútfelújításáról, • 
amely lehetővé teszi a zöldfelület kar-
bantartását
a Dózsa Gy. utcában lévő sérült szenny-• 
vízcsatorna javításáról
a Lejtő utcai szennyvízátemelő szivaty-• 
tyújának javításáról, amely biztosítja az 
ott lakóknak a megfelelő szennyvíz-elve-
zetést
szabadidő park létesítéséről, melyet az • 
alábbi 4 helyszínen és formában kíván 
megvalósítani a 13-17 éves korosztály 
mozgás- és sport igényeinek kielégíté-
sére: 
Agyagos: füves futballpálya és aszfalto-• 
zott kosárlabdapálya 1 palánkkal

Sport tér: füves futballpálya és aszfal-1. 
tozott kosárlabdapálya 1 palánkkal
Cigri: földbuckás BMX pálya; a buc-2. 
kák magassága nem haladhatja meg 
az 1 métert
Új sportpálya mellett: gördeszka pálya3. 

az Üllői Bűnmegelőzési és Polgárőr • 
Egyesület és az Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás megkö-
téséről, melynek értelmében a Polgárőr 
Egyesület az önkormányzat tulajdoná-

ban és kezelésében álló utakat rendsze-
resen felülvizsgálja
pályázni kíván az „Egyenlő esélyű hoz-• 
záférés a közszolgáltatásokhoz-akadály-
mentesítés” címmel kiírt pályázatra, 
mely keretében az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és a Bölcsőde akadály-
mentesítését kívánják megvalósítani
LIDL áruház létesítéséről, amely a • 
MOL benzinkútnál lévő körforgalom, a 
Kistemető utca, valamint a Damjanich 
utca közötti területen kerül megépítésre. 
Jelenleg a településrendezési szerződés 
megkötéséhez szükséges előkészületek 
folynak. Az áruház megnyitására várha-
tóan 2012-ben kerül sor.

Módosította:
a települési szilárd és folyékony hul-• 
ladékkal összefüggő tevékenységről, a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló rendele-
tét, mely alapján a szemétszállítási díjak 
az alábbiak szerint módosultak:

110 és 120 literes gyűjtőedényzet  –
esetén: 277,13 Ft+ÁFA  
(bruttó 346,41 Ft)/ürítés/lakás
80 literes gyűjtőedényzet esetén:  –
197,95 Ft+ÁFA (bruttó 247,44 Ft)/
ürítés/lakás
(kizárólag a díjfizetési mentességben  –
részesülők számára)
többlethulladék gyűjtéséhez szüksé- –
ges 120 literes zsák ára: 243,96 Ft+ 
ÁFA (bruttó 304,95 Ft)
zöld hulladék gyűjtéséhez szükséges  –
110 literes zsák, évente 3 db/lakás 
díjmentesen jár; az ezen felül zöld 
hulladék gyűjtéséhez vásárolt zsák 
ára: 171,2 Ft+ ÁFA (bruttó 214 Ft)

Megalkotta:
a 2011. évi önkormányzati igazgatási • 
szünetről szóló rendeletét, melynek ér-
telmében az alábbi időpontokban tart 
zárva a Polgármesteri Hivatal:

Nyári időszak
- az Önkormányzati és Városüzemeltetési 
Iroda valamint Jegyzői Iroda vonatkozásá-
ban az igazgatási szünet 2011. 07. 11. - 07. 
22-ig tart,

- a Hatósági Iroda, Építéshatósági Iroda és 
Pénzügyi Iroda vonatkozásában az igazga-
tási szünet 2011.07.18. - 07.22-ig tart.
A fenti adatokból megállapítható, hogy a 
Polgármesteri Hivatal a 2011. 07. 18. - 07. 
22-ig tartó időszakban zárva tart.

Téli időszak: a hivatal 2011. 12. 27. - 12. 
30-ig tart zárva.

Összeállította: Almási Adrienn

Wass Albert: Tavasz-várás 
 

Érzed? Jön a tavasz, a fák alá 
már tarka-fátylú verőfényt havas. 
A messzeségből hírnök érkezett: 

madár lebeg a rónaság felett 
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. 

 
Ugye testvér, 

csábítanak most halk melódiák, 
ezer kis visszatérő róna-dal. 
S ugye neked is tarka a világ, 

s az álmaid megannyi kö9nnyű lepkék: 
már nemsokára zöldül a levél, 

és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 
és a fecskékkel ő is visszatér… 

 
Ha jönne már… 

ugye testvér, megálmodod mi lenne? 
S egy kis meleg 

belopódzik halkan a szívedbe



13

é t k e z t e t é s

Támogassa Ön is az Üllői Gyermekekért Alapítványt

Tisztelt Üllői Polgárok, Tisztelt Ellátottjaink!

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és nem szo-
ciális alapon igénybe vett étkeztetés kötelező eleme a házhoz 
szállítás, amely szolgáltatásért az Üllő Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által rendeletben meghatározott térítési díjat 
kell fizetni. Ellátottjaink egy része azonban régóta igényli, hogy 
ebédjét saját maga vigye haza. Az Üllő Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete és az ebédet szállító „Junior Vendéglátó Zrt.” kö-
zött létrejött megállapodás 2011. április 4. napjától lehetővé teszi, 
hogy az a Tisztelt Ellátott, akinek erre szándéka van, az ebédjét 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola konyhájáról elvigye az aláb-
biak szerint. Az ebédet munkanapokon délelőtt 11 óra 30 perc-
től 12 óra 30 percig lehet elvinni az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola konyhájának hátsó kijáratánál lévő átadó helyiségéből.  

A szombati – munkaszüneti – napra ebédet igénylő készüljön fel 
arra, hogy az utolsó munkanapon két adag ételt visz haza. A mun-
kanapok átcsoportosítása miatti változásokra a konyhán elhelye-
zett értesítéseken hívjuk fel a Tisztelt Ellátottak figyelmét. Kérem, 
hogy azon Tisztelt Ellátottak, akik fenti időponttól nem kíván-
ják igénybe venni a „házhoz szállítás” szolgáltatást, 2011. április 
3. napjáig írásban jelezzék az Üllő Humán Szolgáltató Központ 
Családsegítő Szolgálatának vezetőjénél, Szűcsné Takács Katalin 
asszonynál.

Természetesen továbbra is állunk rendelkezésére azon Tisztelt El-
látottjainknak, akik változatlanul igénylik az „ebéd házhoz szállí-
tása” szolgáltatásunkat, az Üllő Város Önkormányzat rendeleté-
ben meghatározott feltételekkel. 

Gazsi Csaba
igazgató

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Támogatóink!

Az Üllői Gyermekekért Alapítványt 1991. 
évben hozta létre az akkori Képviselő-tes-
tület. A cél az volt, hogy lehetővé tegye a 
magánembereknek és a vállalkozóknak, 
hogy dokumentált formában hozzájárul-
hassanak az üllői gyermekek fejlődését, 
oktatását-nevelését, sportolását elősegítő 
anyagi feltételek javításához. A kapott tá-
mogatások, valamint a magánszemélyek 
részéről az SZJA 1%-ának az Alapítvány-
nak való felajánlása révén szerezhetnek 
be az intézmények: az általános iskola, a 
zeneiskola, az óvodák és a bölcsőde, olyan 
eszközöket, hangszereket, játékokat stb. 
melyekre költségvetésükből nem futja. Az 
Alapítvány pénzbeli és természetbeni ado-
mányt is elfogad. Az Alapítvány a pártfo-
golt (nehézsorsú) gyermekek karácsonyi 
ajándékozását is támogatja minden évben. 
Múlt évben az árvízkárosult gyermekek 
nyaraltatásának költségeihez is hozzájárult 
az Alapítvány. E célra több vállalkozó aján-
lott fel élelmiszert és egyéb természetbeni 
támogatást.A támogató meghatározhatja a 
támogatott intézményt is, vagy akár a tá-
mogatott célt is az adománylevelében. Az 
Alapítvány 1998-ban elnyerte a közhasznú 
alapítvány minősítést, amely  adókedvez-
mény igénybevételére ad lehetőséget a tá-

mogató vállalkozók részére. Amennyiben 
az adományozó szerződést köt az Ala-
pítvánnyal a tartós támogatásra, további 
adóalap-csökkentő kedvezményeket vehet 
igénybe, a tartós kötelezettségvállalás 2. 
évétől.

Az Üllői Gyermekekért Alapítvány 
Számlaszáma: OTP Bank Rt. 
Monor 11742056-20051833
Adószáma: 19180083-1-13

A támogatói befizetésekről az adókedvez-
mény érvényesítéséhez a kuratórium iga-
zolást állít ki és küld meg, ezért kérjük az 
adományozót, hogy adószámát is közölje. 
A befizetés történhet a fenti számlaszám-
ra való átutalással, vagy csekken, amely 
a gyermekintézményekben és a Polgár-
mesteri Hivatalban is rendelkezésre áll. A 
2010. évben az Üllő One 2008. Kft. támo-
gatta az Alapítványt 3.300.000 Ft-tal. Az 
adomány célhoz kötött volt: A Kisfaludy 
téren épült új óvoda – a Csicsergő óvoda 
– parkosítására nyújtotta a kft. A parkosí-
tás el is készült a 2010. évben. A Nebuló 
Könyvesház Kft. és a Dinasztia Kft. az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolát támogatja 
minden évben, együttesen közel 1 m Ft-tal. 
Az SZJA felajánlásból származó bevétele 
az Alapítványnak évente mintegy 800-900 

eFt-ot tesz ki, melyet az intézmények kö-
zött a kuratórium döntése szerint – általá-
ban gyermeklétszám-arányosan – osztunk 
meg. December hónapban jut el ez az ösz-
szeg az intézményekhez, az óvodákban pl. 
új játék a karácsonyfa alá ebből a támoga-
tásból kerül. 

Kérjük, adójuk 1%-át az Üllői Gyerme-
kekért Alapítványnak ajánlják fel, hiszen 
ebből a támogatásból, közvetve, az Önök 
gyermekei is részesülnek! Támogatásukat 
várja és köszöni az Üllői Gyermekek nevé-
ben az Alapítvány kuratóriuma: 

Misák Béláné elnök, Hamikus Ferencné, 
Békiné Gulyás Gizella, Öry Józsefné,  

Vargáné Harmath Ágnes

Étkeztetésről

Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282
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Chilei imanap

Mozgalmasan kezdődött a március a refor-
mátus gyülekezet számára. 4-én a női világ-
imanap ünneplői gyűltek egybe, 6-án pedig 
a farsangi családi délutánon résztvevők.

A világon már 1887 óta tartják meg az 
asszonyok által kezdeményezett világima-
napot minden március első péntekjén, 
csaknem 200 országban, hazánkban és a 
Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei 
körében 26. éve. Idén a „Hány kenyeretek 

van?” címet adták a szerve-
zett imádkozásnak a dél-ame-
rikai Chilében élő asszonyok. 
2011. március 4-én, pénteken 
nők és férfiak, idősek és gyer-
mekek együtt ünnepelték ezt 
a napot imával, énekszóval, 
igemagyarázattal, spanyol és 
nemzeti nyelvű magasztalá-
sokkal.

Az Istentisztelet után a temp-
lom melletti Gyülekezeti te-

remben kóstolhattunk meg egy-két chilei 
ételt: manjart (karamellkrém), kukoricás 
lecsót és fehér kenyeret. Köszönjük a fi-
nomságokat a készítőknek. A farsang idén 
igazi kihívást jelentett a református gyerme-
kek számára. Először a jelmezbe öltözöt-
tek mutathatták meg magukat „egy kicsit 
másképpen”. Ellátogatott hozzánk a gólya 
egy pólyát hordozó kisbékával, egy harcos 
a római birodalomból, szebbnél szebb tün-

dért és mesebeli alakokat láthattunk röpke 
fél óra leforgása alatt. A jelmezes bemu-
tató után, amíg a zsűri „nehéz” munkáját 
végezte, három csapat mérte össze ügyes-
ségét, leleményességét és tudását. Amíg 
két csoport a fánkevő versenyen majszolta 
hátratett kézzel a cérnán lógó finomságo-
kat, addig egy csapat, játékos bibliai kör-
utazásra indult. Alig negyed óra alatt be-
járták a bibliai események színterének egy 
részét, miközben különböző feladatokat 
oldottak meg. Mikor megérkeztek a „kapu-
ba”, mehettek ők is a fánkevő versenyre, 
cseréltek a következő csapattal. A játékos 
vetélkedő és verseny után jóllakottan és 
kissé fáradtan játszottunk tovább a jelme-
zes verseny eredményének kihirdetéséig. A 
jelmezkészítők, fánkevők és csapatverseny-
zők fáradozásának jutalma nem maradt el, 
mindenki kisebb-nagyobb jutalomcsokival, 
és egy közösen eltöltött örömteli vasárnap 
délután élményével térhetett haza.

Kun Mária 

Hagyományőrző bál a Bóbita óvodában – köszönetnyilvánítás
Előző számunkban röviden beszámoltunk 
a Bóbita óvoda első önálló, hagyományőr-
ző és hagyományteremtő óvodai báljáról, 
amelyet 2011. február 26-án tartottunk. 
Ígéretünkhöz híven most a köszönetnyil-
vánítással kiegészítve tartunk élménybe-
számolót a népi vigasság jellegű mulat-
ságról. A bál családias hangulatban telt, a 
meghívott vendégek, szereplők, szülők és 
szervezők egyaránt jól érezték magukat. A 
hangulatot fokozta a színvonalas műsor, 
amely a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus, a 
Kenderes Táncegyüttes, valamint a Príma 
Primissima-díjas Csík Zenekar énekese 
Majorosi Marianna előadásából állt. A fel-
lépők után Dócs Péter nótaénekes műsorát 
élvezhettük, aki a bál folyamán - műsoron 
kívül is - gondoskodott a jó hangulatról. A 
vacsora is alkalmazkodott a népi hagyomá-
nyokhoz: Bokros Imre gombai gazdálkodó 
díjnyertes hurka-kolbász menüje nagyon 
ízlett a vendégseregnek, amelynek sütését 
a Tekes-Fejes Pékségnek köszönhetjük. 
Reményeinken felül nagyon sok tombola 
felajánlást sikerült összegyűjteni a szülők 

aktív segítségével, amely hozzájárult a bál 
sikeréhez. A résztvevők sok-sok értékes 
tombolanyereménnyel térhettek haza. 

Adományozóinknak ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani: Állomás Fornetti, Andrásik Iro-

datechnika, Árpád Fejedelem Általános Iskola, Babusa 

Ágnes Gyémánt Egészségközpont, Barta István, Barta 

Krisztina /Magyar Posta/,Bege Eleonóra fotós, Béky 

Ari Gyémánt Egészségközpont, Benkó & Benkó Kft., 

Birta Babett, Birta Istvánné, Boczek Andrea, Boda Béla 

szikvíz, Bokros Imre Hurka készítés, Csicsergő Óvoda, 

Csillag Patika, Dancsó Ildikó, Dócs János, Dócs Péter, 

Dócsné Bodnár Gizella, Dorádó XXI. Kft., Eb-Orvos-Ló 

Bt. Dr. Rudó József, Ence fodrászat, Éva Kutyakozme-

tika, Fejes György, Fodor Tímea, Gabi kozmetika, Gál 

Judit, Gáspárné Benkó Ibolya, Gattyán Józsefné, Hab-

leány Üzletház, Horváth és Társa Kft., Humán Szolgál-

tató Központ, Jakab Piroska, Kanyar Zöldséges, Kaszpi 

Számítástechnika, Kelemen Sándor autómosó,Kere-

csenné Méhes Magdolna, Kolozsi Csaba víz-gáz szere-

lő, Kovács Géza árufuvarozó,Kriszta virágbolt, Kriszti-

na masszázs, Kusminczki Diána Szülei, Lukács Nóra, 

Mészárosné Rakó Andrea, N. Dudás Zsuzsanna, Nagy 

Marcell Szülei, Pálfy Bt., Polonyi Sándor és Dávid szü-

lei, Rita manikür, SOS Animália Állatorvosi Rendelő 

Dr. Seregi Tamás, Sári Ani fotós, Sarki Drogéria, Slam 

és Társa Bt., Szent Benedek Gyógyszertár, Szent Ilona 

Gyógyszertár, Szivárvány Festék Szaküzlet,Tamási Ital-

diszkont, Teichterné Holhós Ilona, Tekes Fejes pékmes-

ter kenyér és hurkasütés, Tóthnmé Kostyalik Tímea, 

Végh Ildikó, Virág Tímea kozmetikus, Zita kozmetika, 

Zöld Sziget virágbolt. 

A süteményeket köszönjük az alábbi gyer-
mekek szüleinek és nagyszüleinek: Balogh 

Dóra, Barta Laura, Böjte Léna és Jázmin, Kelemen 

Sándor, Lakatos Kamilla, Perák Attila, Schaffer Szilvia 

és Mónika, Szántó Sándor, Szomora Tünde, Tóth Kíra, 

Kádár Ilona dadus, Fodor Tímea dadus. Végül külön 

köszönjük az óvoda dolgozóinak áldozatos munkáját és 

Bayer Krisztina, Szántóné Harcsás Annamária és Szán-

tó Sándor szülők segítségét.

Bóbita Óvoda Szülői Munkaközössége
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k u l t ú r a
„Mely az időt túléli, halhatatlan,
Él az ecsetben, hangban és a dalban.
Halandó ember csak a föld pora,
De a művészet meg nem hal soha!”

Reviczky Gyula

Kenderes Néptáncegyüttes első önálló estje 
2011. május 15. 17 óra

Üllő Város Önkormányzata és az Ül-
lői Általános Ipartestület más civil-
szervezetekkel együttműködve, ha-
gyományőrzés céljából, megrendezi a

VI. CSÜLÖKFESZTIVÁLT.

A fesztivál időpontja: 2011.május 21. 
szombat reggel 8 óra
Helyszín: Jobb-1 kávézó melletti 
belső terület Üllő, Pesti út 199.

Itt kerül megrendezésre a csülökfőző 
verseny, amelyen baráti társaságok 
indulhatnak. A nyersanyagról és a fő-

zéshez szükséges eszközökről, sátorról, padról, mindenki maga 
gondoskodik. Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben vala-
milyen formában, jelen legyen a fesztivál névadója a csülök. Az 
elkészült ételeket egy 3fős zsűri fogja értékelni. A zsűri a helyszí-
nen elkészült ételt és a terítést is értékeli. Az első három helyezett 
díjazásban részesül, minden résztvevő emléklapot kap. Tervezünk 
különdíjazást is. 

Nevezni az alábbi telefonszámon lehet: 06 20/979-4636, Tóth 
Béla -- a fesztivál főszervezője. Érdeklődni a Jobb -1 kávézóban a 
29/320-680-as számon is lehet. Nevezési határidő: május 17., Ne-
vezési díj a jelentkezéskor fizetendő: 2.500 Ft

Programok: 8-tól-9.ig regisztráció, 9 órakor 
megnyitó, 12.30-tól dolgozik a zsűri, 15.30-
tól eredményhirdetés, díjak átadása.
További programok szervezés alatt. A feszti-
vál ideje alatt a Jobb-1 kávézó csapolt sörrel, 
hideg italokkal, villányi borokkal várja ked-
ves vendégeit.

Helye: Közösségi Ház
Jegyek 500 forintos áron kaphatók az együttes tagjainál 

és a Gabi Könyvesboltban

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Április 4-10-ig: Csillag Patika
Április 11-24-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Április 25 - május 1-ig: Csillag Patika
Május 2-15-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak ügyeleti rendjéről

Az Üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár és 
a Mecénás Művészeti Klub szeretettel meghívja 

Önt és Kedves családját a

„SZOMSZÉDOLÁS 2011” 

Képzőművészeti vándorkiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Sárándi Tibor festőművész

Időpontja és helye: 2011. április 19 16:00 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Üllő, Vasadi u. 1. szám

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megtekinthető: 2011. április 19 – 29-ig

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, csütörtök: 10:30 – 18:00, 

péntek: 8-16, szombat: 8 – 12

Meghívó

Írta: MERCZEL ERZSÉBET Bemutató helye és időpontja:
ÜLLŐI KATOLIKUS TEMPLOM 

2011. MÁJUS 8. 16:00 ÓRA
A vendégeket köszönti: Kovács Kornél plébános úr

Történelmi bevezetőt mond: Fehér László
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója /1711-2011/ alkalmá-
bówl bemutatásra kerül Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem 
és Bujdosótársai hamvai hazahozatalának és eltemetése  emléké-
nek 100. évfordulójára írt Rákóczi 1906-2006 oratóriuma.
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s p o r t

a sportcsarnok 
áprilisi programja

Április 3-án 15:00  
Férfi kézilabda
Üllő KSK--Tápiószele SE
13:00 tól: Ifi

Április 4 én 19:30 
Férfi futsal bajnoki 
mérkőzés
Üllő Fc Cső--Csömör 

Április 6-án 19:30 
Férfi futsal Magyar Kupa
Üllő Fc Cső--Győr 

Április 9-én 12:00 
Női NBI futsal
FTC--Vesta 

Április 10-én 
Négy Muskétás Rock 
and Roll táncverseny

Április 17-én 
9:00-16:00 FTC Női NBII 
futsal mérkőzés

Április 22-én 
9:00-14:00
U-15 Üllő Fc Cső, Fradi, 
Aramis, Győr 

Május 15-én 
U15 fiú NBI futsal  
középdöntő egész napos

Az üllői labdarúgó pályán 
június 12-én, vasárnap 
kispályás labdarúgó  
bajnokság
Jelentkezés: Tóth Péternél 
06 20 444-8034

Az üllői labdarúgó csapat tavaszi sorsolása:

20. forduló:
2011.04.02. Szombat 16:00  Üllő SE – Veresegyház VSK6
21. forduló: 
2011.04.10. Vasárnap 16:00  Üllő SE – Diósdi TC
22. forduló: 
2011.04.17. Vasárnap 16:00  Örkény SE– Üllő SE 
23. forduló: 
2011.04.24. Vasárnap 16:30   Üllő SE– Hévízgyörk SC
24. forduló: 
2011.04.30. Szombat 16:30 Tápiószecső FC –  Üllő SE 
25. forduló: 
2011.05.07. Szombat 17:00   Üllő SE – Törteli KSK
26. forduló: 
2011.05.14. Szombat 17:00  Felsőpakony - Police - Kop SK – 
Üllő SE  

A felnőtt mérkőzéseket 2 órával megelőzi az ifjúsági csapatok 
mérkőzései

2010-2011 labdarúgó évi 
Pest megyei  I. osztályú  labdarúgó 

csapatainak tavaszi küzdelmei.

Szabadfogású birkózó diák válogató verseny 2011. február 28. Alsónémedi

Résztvevő Birkózó Szakosztályok
S.M.T.K.  Budapest, Csepel – Budapest, Va-
sas – Budapest, Váci Birkózó Klub, Inárcsi 
Birkózó Szakosztály, Kakucsi Birkózó Szak-
osztály, Ócsai Birkózó Szakosztály, Alsóné-

medi Birkózó Szakosztály, Vecsési Birkózó 
Szakosztály, llői DSE Birkózó Szakosztály
Az üllői színekben indulók helyezései:
Serdülő korosztály: Mészáros Dávid II. hely, 
Diák korosztály: Németh László I. hely, Fü-

löp Dániel  II. hely, Fülöp Viktor  II. hely
Marosi Yoel III. hely, Fülöp Ádám IV. hely
Császár Zoltán IV. hely
Gyerek korosztály: Szabó Benedek III. hely
Szaktanár – edző: Kovács János

Önvédelem jelentése: KRAVMAGA

Egy küzdősportban tanult technika való-
ban elegendő ahhoz, hogy megvédjük ma-
gunk, vagy szeretteink egészségét egy eset-
leges utcai támadás esetén?
Kevés egy önvédelmi technikát elsajátítani 
100%-an, ha nem tudjuk alkalmazni azt, és 
nem elég tudni alkalmazni is, ha nem va-
gyunk hozzá elég rátermettek. Ha ezeken 
túl vagyunk, és minden kitételnek meg-
felelünk, még akkor is ott a kérdés, hogy 
mi lesz az ellenünk indított utcai támadás 
kimenetele.
- Vajon legyőznek minket?  
- El tudok menekülni? Viszonylag kevés sé-
rüléssel, értékeimmel a zsebembe. 
- Avagy totális győzelmet aratok a táma-
dóm felett, és 100 % sikerrel könyvelhetem 
el az edzőterembe begyakorolt, megtanult 
technikákat. 

Nem tudhatjuk előre a harc kimenetelét, 
de minden tőlünk telhetőt meg kell ten-
nünk egy ellenünk, vagy szeretteink ellen 
indított támadás meghiúsításában. 
 
A Kravmaga az az önvédelmi rendszer 
mely segítségünkre lehet, és válaszokat 
adhat a kérdéseinkre. Ez egy gyakorlati 
tapasztalatokra épített, reális, rendkívül 
hatásos taktikai és önvédelmi rendszer. 
Elsődleges célja, hogy felkészítse az em-
bert modern, erőszakos világunk veszély-
helyzeteinek felismerésére és azok nagyon 
gyors, megfelelő kezelésére. Célja az egyén 
önvédelmi készségeinek kifejlesztése. Kez-
detben katonai harci rendszer volt, mint 
ahogy a legtöbb ma tradicionális stílus is 
katonai harci rendszerként kezdte pályafu-
tását. Később merült fel az igény a civilek 

részére is tanulható és alkalmazható tech-
nikák kifejlesztésére, illetve a nagyobb kör-
ben történő oktatásra. Most mindenkinek 
alkalma nyílhat közelebbről megismerni 
ezt a világszinten elismert, hatékony kép-
zésformát. Ugyanis május 14-én önvédel-
mi, kravmaga szeminárium lesz az Üllő 
Városi Sportcsarnokban, 10 órától - 13 órá-
ig.  A képzésre várunk teljesen kezdőket, 
illetve küzdősportokban, kravmagában 
gyakorlottakat is, akik fejleszteni szeretnék 
tudásukat. A képzést Tal Kvores vezeti, 
magyarországi fő instruktor, és a Kravma-
ga világszövetség egyik vezetője. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

További infó: www.srd.hu  
Tóth Gábor

kravmagainstruktor
06 20 4896342

Hirdessen az Üllői Hírmondóban! Telefon: 06/20-364-92-98









Coca - Cola
2,5 L, 290 Ft

Minőségi és asztali  
borok széles választéka

Magyar és külföldi 
pezsgők

4% Grof Krone sör
0,5 l

Merci csokoládéSzögedi Ászok
1L , 205 Ft

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kommersz italok

Áprilisban nyit a Gyöngyvirág téren a régi Nyárfás helyén „Nekem 8” néven a söröző.

Várjuk szeretettel Kedves Vásárlóinkat és Vendégeinket
 a Ciara Kft. vezetői és dolgozói!


