
„Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelűl

Ezért-azért; egyszóval mindenért.”

Pilinszky János 
(1921. november 25. 
- 1981. május 27.)

Évfordulók

1871. 05. 07. - 140 éve történt 
Nyírbaktán megszületett gróf Károlyi Gyula, 
aki 1931-32-ben Magyarország 
miniszterelnöke volt.
1911. 05. 24. - 100 éve történt 
Meghalt Báró Bánffy Dezső politikus, 
miniszterelnök.
1921. 05. 26. - 90 éve történt 
Megszületett Bárdy György színész, 
“Jumurdzsák” (Egri csillagok).
1931. 05. 14. - 80 éve történt 
Megszületett Huszárik Zoltán magyar 
filmrendező (Szindbád).
1941. 05. 17. - 70 éve történt 
Budapesten megszületett Haumann Péter 
színművész (Indul a bakterház; 
Egészséges erotika).
1941. 05. 19. - 70 éve történt 
Megszületett Balogh Emese magyar 
színésznő (Nápolyt látni és…; A Kőszívű 
ember fiai, Bogáncs).
1941. 05. 22. - 70 éve történt 
Megszületett Berki László cigányprímás, 
a Száztagú Cigányzenekar vezetője.
1961. 05. 04. - 50 éve történt 
Meghalt Dinnyés Lajos, aki 1947-48-ban 
Magyarország miniszterelnöke volt.
1981. 05. 27. - 30 éve történt 
Meghalt Pilinszky János költő.
1981. 05. 31. - 30 éve történt 
Görögországban meghalt Lóránt Gyula, 
az Aranycsapat középhátvédje.

A tartalomból

Majális  2. oldal

Városi események 3. oldal

Óvodai - iskolai hírek 4. oldal

Iskolai hírek 5-7. oldal

Környezetvédelem 8. oldal

Önkormányzati hírek 9. oldal

Ülésteremből jelentjük 10. oldal

Ez+az 11. oldal

Sport 12. oldal

ÜLLŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA 
2011. Május
XXI. évfolyam 5. szám
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Üllő Város Önkormányzatának Lapja   A szerkesztésért felel: Kondás Imre, . 
Az újságot készíti: Bácskai József, Bogdán Józsefné, Gara György, Jónás Csaba, Konyecsni Dóra, Pálmai Lászlóné. 
Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: My Way Productions Kft. Hirdetésfelvétel: 06-20-364-9298

Majális 2011.
Városi Majálisunk április 30-án, szombaton került megren-
dezésre a főtéren. Az időjárás a kegyeibe fogadott bennün-
ket a nap túlnyomó részében, az esti utcabált viszont saj-
nos nem kímélte az eső, de ez a résztvevőket egy cseppet 
sem zavarta a fantasztikus hangulat következtében. Már 
délelőtt, a színpadkezdésig is rengeteg  látnivaló és foglal-
kozás fogadta a rendezvényre kilátogatókat. Ugráló várak, 
rodeó bika, íjászat, jurta sátor, póni lovak, kézműves foglal-
kozás, aurafotózás, arc- és pólófestés, rendőrségi és tűzoltó 
bemutató várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A régi idő-
ket idézve gulyás ágyúból fogyaszthattuk a nagyon finom 
székelykáposztát és gulyáslevest. A majális elmaradhatatlan 
kelléke a lufi, a kürtős kalács, vattacukor és édesség is csá-
bította a gyermekeket.
A színpadi műsor magával ragadott mindenkit, műsor-
vezetőnk Lantos Csaba rendkívüli hangulatot varázsolt a 
jobbnál jobb műsorszámok között. Minden kedves  fellé-
pőnknek  köszönjük a színvonalas és felkészült szereplést,  
amivel színessé és 
felejthetetlenné vará-
zsolták ezt a csodála-
tos napot. Mazsoret-
tesek, gyermekműsor, 
tánccsoportok előzték 
meg a Pitypang tag-
óvoda ovisait, akik az 
édesanyákat köszön-
tötték, átütő sikerrel.  
Önkormányzatunk tá-
mogatásával sikerült 
megszerveznünk Vastag Tamás fellépését a fiatal és kevésbé 
fiatal lányok legnagyobb örömére, a színpad előtti tér zsú-
folásig megtelt.
A műsor zárásaként tűztánc show és fantasztikus hangulatú 
utcabál koronázta meg a nap eseményeit.
Támogatóinknak, segítőinknek köszönjük, hogy létrejöhe-
tett ez a rendezvény,  az üllőieknek karnyújtásnyira hozhat-
tuk  a felhőtlen szórakozás lehetőségét.

Szalai Tünde - „Szemünk Fénye” 
Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
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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

Virágosítás 2011.

Hagyományteremtő jelleggel idén is megrendezésre került vá-
rosunk „Virágosítási akciója”. A délelőtt folyamán elültetésre 
kerültek az Önkormányzat által vásárolt és lakossági felajánlás-
ként kapott virágok. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kife-
jezni azon magánszemélyeknek, intézményeknek, civil szerve-
zeteknek, akik a növénytelepítési munkálatokban részt vettek. 
A Virágosítási akció keretében parkosítottuk a Penny Market 
parkolója előtti területet, ebben nagy segítségünkre volt a Pre-
mier Garden Kft. és sok lelkes résztvevő ültető.
Akik virágot hoztak, illetve segítettek az ültetésben sorsjegyet 
kaptak, melyek az április 30-án megrendezett Majális ünnep-
ség keretében kerültek kisorsolásra. Értékes kerti eszközökkel 
gazdagodtak a nyertesek, melyekkel tovább szépíthetik környe-
zetüket. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Sportbál

Összefogtunk, mert volt miért!

Április 2-án lezajlott a 3. Üllői Sportbál. A jótékonysági rendez-
vény célja a tömegsportot képviselő DSE gyerekeinek szpon-
zorálása volt. A jószándékú rendezvényre Kornél Atya is áldá-
sát adta és a város lakói ott segítettek, ahol tudtak. Polgárőrség 
vigyázott az autókra, Kiss Zoli hozta a színpadot. Dienes And-
rás meghívta az MLSZ megyei vezetőségét, akiket Benkő Ta-
más úr az MLSZ Pest megyei igazgatója képviselt szép számú 
ajándékkal és pénz hozzájárulással. Az első hívó szóra jöttek a 

kézilabdások Bartha Pistivel, a Városi Terembajnokság amatőr 
csapatai, az Üllő 2 nagypályás csapata, az Üllő FC Cső-monta-
ge NB-I-es futsal csapata, az oktatási intézmények nevelői, a Ci-
vil Központ, a Humán Szolgáltató Központ, a város vezetése, 
a képviselő-testület tagjai, vállalkozók, baráti társaságok. Egye-
dül az Üllő SE nem tartotta fontosnak az utánpótlás patronálá-

sát, ami érthető 
is, hiszen játé-
kosaiknak sem-
mi közük Üllő 
városához. Ne-
kik a DSE 7, 9, 
11 éves focistái 
csak „pontokat” 
jelentenek, ami 
a bajnokságban 
való szereplésük 

kötelező eleme. A többit nem kommentálnám…
Úgy láttuk, mindenki jól érezte magát. A vacsora finom volt, 
a Jerzsele family megállás nélkül zenélt nekünk. Búcsúzásnál 
lelkünkre kötötték, hogy jövőre is tőlünk várják a 4.-et.
Már ezért is megérte a több mint egy hónapos kemény munka, 
hiszen jót tenni, csak jó emberekkel lehet!
Köszönet a „tettes társaimnak”: Ildinek, Ritának, Krisztinek, 
Zsuzsának, Kiskoreny Évának, Horváth Gyurinak, Méhes 
Magdikának és mindenkinek, aki bármilyen szinten közössé-
get vállalt velünk!

Dr. Halasi Katalin

Az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság jóvoltából az idei 
évben is támogatást kaptak a pártfogolt gyermekek családjai a 
Húsvéti ünnepekre való tekintettel. A családok gyümölcs, játék, 
könyv ajándékokat kaptak, amit igen nagy örömmel fogadtak. Az 
ajándékot az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöké-
vel, Fazekas Violettával adtuk át a családok részére.

Németh Elekné - szociális munkás

Húsvéti ajándékozás
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Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177

Tavaly nyár végén megkezdődött a Bóbita /Állomás u-i/ óvoda 
felújításának első üteme. 
A mintegy 12 millió forint állami támogatással kiegészített 30 mil-
lió Ft-os költségvetésből megszépültek az épület belső terei, és 
bővült az óvoda alapterülete is. 
A bővítménnyel lehetőség nyílt arra, hogy egy közös térből meg-
közelíthetőek legyenek a csoportszobák és a mellékhelyiségek, 
amely régi vágya volt az óvoda vezetésének. Az elmúl héten foly-
tatódott az óvoda külső homlokzatának szigetelése, és a kazánház 
felújítása, melynek költsége közel 4 millió Ft.  
Az épület fűtését ellátó kondenzációs gázkazán, az épületszige-
telés és az új fűtésszabályozás lehetőséget nyújt egy energiataka-
rékos üzemre, amely elsődleges szempont volt az óvoda felújítás 
során.
Az óvoda udvarán is dolgoznak a szakemberek, mintegy 800 m2 
gyepszőnyeg kerül az előkészített talajra, kiegészítve 300 m2 szórt 
maggal történő füvesítéssel. 
Az udvari munkálatok során - az előző évben megnövelt terüle-
ten - térbetonozási munkák és egyéb játszóeszközök áthelyezése 
is történik.
Az épület - a külső dekoratív homlokzatával, az udvari zöldterület 
növelésével, egy kisvárosi környezetbe illő, színes foltja lesz váro-
sunknak.
Az elmúlt évben megtörtént az udvari játékok felújítása is, amely 
a jelenlegi tereprendezéssel, a füvesítéssel, és az óvoda épület 
komfortosabbá tételével, lehetőséget biztosít az óvodások jobb 
és színvonalasabb körülmények közötti időtöltésére, továbbá az 
óvodai nevelőtestület is a megváltozott környezetben magasabb 
színvonalon végezheti nevelő munkáját.

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Zeneiskolai hírek

A 2011-es Monori Ki Mit Tud? döntőjében Fazekas Gábor • 
(Felkészítő tanára Kiss Sándor) xilofon-játékáért a Gemini 
tv különdíját kapta és egy egyméteres Macit! 
Idén második alkalommal rendezték meg Gödön a Rézfú-• 
vós versenyt, melyet korcsoportjában Szőnyi Levente Donát 
(Felkészítő tanára Láng Zsolt) nyert. Ezen kívül a zsűri kü-
löndíjban is részesítette Leventét. A magas színvonalú zongo-
rakíséretért Hasulyó Beáta zongoratanárnő megkapta a zsűri 
különdíját. 
Május 7-én, szombaton, Budapesten, a Bartók Béla Zene-• 
művészeti Szakközépiskolában ismét trombitálhat Szőnyi 
Levente Donát, aki a kivételes tehetségek osztályába járhat 
e tanév kezdetétől. (Az üllői általános iskolában még csak 6. 
osztályos a tehetséges növendékünk!)

Büszkén vittük Üllő hírét zeneiskolánkon keresztül e rangos he-
lyekre, a megye mindhárom településére. 
Szívből gratulálunk a sikerekhez növendéknek, felkészítő tanár-
nak, zongorakísérőnek egyaránt! 
Köszönjük szépen!

Pechtolné Kis Melinda, zeneiskola igazgatója

Tovább szépül a Bóbita óvoda

Gyöngyvirágos családi gyermeknap!
10-11 óráig műsor

11-16 óráig gyermek-szülő játékos ügyességi vetélkedő.
/kincskeresés, kötélhúzás, lángos evés, zsákban futás, stb./

Arcfestés, Horgászás, Célbadobás
Eseményfotózás, Gyermekfoglalkoztatás

Az egész napos rendezvény alatt szolgáltatásaink: 
zsíros kenyér hagymával, sütemények, kürtöskalács, 

pattogatott kukorica, vattacukor, tea, szörp stb.
Helye és időpontja:

Üllő, Gyöngyvirág Tagóvoda
2011. május 28. 10-16 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Árpád-napok 2011.
Május 24. kedd 
 16:00 Barcsainé Prohászka Györgyi 
  vecsési lakberendező és képzőművész  
  kiállítása
  Helyszín: Vargha Gyula Városi Könyvtár

Május 25. szerda  
 12:30  Zrínyi Baranta SE bemutatója
  Helyszín: iskolaudvar
 14:00 Árpád-kupa
  Helyszín: Városi Sportcsarnok
 17:00 Árpád-pódium
  Helyszín: iskola, 2. emelet

 Május 26. csütörtök
 13:30 Iskolai emlékmű koszorúzása
 14:00 Iskolatörténeti kiállítás
  Iskolánk makettjének átadása
 15:00 Ünnepi műsor
  eredményhirdetések,  díjátadások
  Helyszín: iskola, 2. emelet

Május 27. péntek
 14:00 Néptánc– és kórustalálkozó
  Helyszín: Városi Sportcsarnok

2011. április 14-én délután került megtartásra az Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában a Költészet Napja alkalmából rendezett 
szavalóverseny, amelyen minden tanuló kedve és ízlése szerint 
választhatott a versekből. A zsűri egységes szempontrendszer 
alapján értékelte a versenyzőket, amelyek a következők voltak: 
koruknak megfelelő vers választása, hangsúly, hanglejtés, pontos 
szövegtudás, előadókészség, megfelelő kiállás. A versenyen a spe-
ciális tagozat gyermekei is részt vettek, kiváló teljesítményt nyúj-
tottak. Az 5.,6.,7. évfolyam tanulói is nagyszerűen felkészültek. 
Sok szép, érdekes és értékes verset hallgathattak meg a zsűrita-
gok, a közönség, a felkészítő tanárok, akik több héttel a verseny 
előtt már meghallgatták a jelentkezőket, és tanították őket, hogy 
még sikeresebb és eredményesebb legyen a fellépésük. Ez valóban 
sikerült. Színvonalas versenynek lehettünk tanúi. A zsűri tagjai 
Vámos Éva, a Közösségi Ház igazgatója, Kun Sándor, a monori 
József Attila Gimnázium tanára, Gazdagné Boda Emőke, az Új-
budai Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese.
A verseny végén Gazdagné Boda Emőke, a zsűri elnöke értékelte 
a versenyt. Elmondta, mennyire fontosnak tartja a vers, az iroda-
lom szeretetét, az olvasóvá nevelést, az egymástól való tanulást, 
valamint a közös élményszerzést, amelynek jó példája volt ez a 
délután. Gratulált mindenkinek, megköszönte az iskolavezetés 
versenyszervező munkáját, a pedagógusok lelkiismeretes tanulói 
felkészítését. Ezután került sor az eredményhirdetésre, valamint 
az értékes könyvjutalmak átadására.

Helyezettek:

5. évfolyam: I. Botlik Bence Béla
  II. Virágos Alexandra
  III. Nagy Kincső

6. évfolyam: I. Szalai Bence
  I. Kovács Szimonetta
  II. Darab Vivien
  III. Gerber Zsanett

7. évfolyam: I. Hajnal Cintia
  II. Rézműves Ferenc

A helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk. Sok szép, 
sikeres, élményekben gazdag versenyt kívánunk az iskola tanulói-
nak.

A zsűri nevében: Gazdagné Boda Emőke

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

Jogi tanácsadás
A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a lakosság részére a Városi Sport-
csarnokban, 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)

Május 24.: 18.00 - 20.00, Június 21.: 18.00 - 20.00,
Július 12.: 18.00 - 20.00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

Május 09.: 10.00 - 12.00, Június 06.: 10.00 - 12.00,
Július 11.: 10.00 - 12.00

Szavalóverseny 
az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában
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Népdalverseny az iskolában

2011. április 1-jén került megrendezésre az iskolai népdal-
verseny. Iskolánk szinte minden osztálya nagy izgalommal 
és lelkesedéssel készült a versenyre.
Barna Tibor igazgató úr köszöntője után a műsorvezető, 
Seresné Kiss Zsuzsanna bemutatta a zsűri tagjait: a zsűri 
elnökét – Pesti Imrénét, iskolánk volt igazgató helyettesét, 
Pechtolné Kis Melindát – a Harmónia Zeneiskola igazga-
tóját és Adorján Gabriellát iskolánk volt tanárát.
A színpadi dekorációt Balázsné Varga Gizella, Erdő Lyu-
bov és Mazurné Kiss Mariann készítették.
A versenyzők egyéni és csoportos kategóriában mérhették 
össze tudásukat. Gyermekeink ajkán szebbnél szebb nép-
dalok csendültek fel.

A népdalverseny eredménye:

Szóló énekesek

I. helyezettek :  Dömötör Bianka 3.a, Kökény Bence 4.z,
                         Pintér Donatella 4.z
II. helyezettek:  Hera Szilvia 4.z, Garics Laura 2.z/b
                         Kökény Gábor 2.z/b, Zsohár Ádám 6.z
III. helyezettek: Bartha Flóra 2.z/b,
                         Czinege Zsófia 2.b és Czinege Lilián 3.z,
                         Papp Tünde 3.z, Takács Rozina 4.z,
                         Zsiday Lilla 4.z
IV. helyezettek: Dózsa Anna 4.c,
                         Muszka Orsolya 6.z 
                         és Zahuczky Csenge 6.z,
                         Szabó Fanni 2.z/b, Tóth Anna 2.z/b

Alsó tagozat csoportos éneklés

I. helyezett :    3.z, 4.z
II. helyezett :  1.z
III. helyezett : 2.z/a, 2.z/b

Felső tagozat csoportos éneklés

Zene tagozat                              Normál tagozat

I. helyezett: 6 .a/1                      I. helyezett: 6.z
II. helyezett: 5.z                         II. helyezett: 6.b/1, 6.b/2
III helyezett: 8.z                        III. helyezett: 5.b, 6.c
                                                                                                               
Közönség-díjat kapta Pintér Donatella 3.z osztályos tanu-
ló. A zsűri különdíját Kökény Bence 4.z osztályos tanuló 
és a 4.z osztály csoportja kapta 

Felkészítő tanárok : Csetneki Klára
                                Dudinszky Gézáné
                                Kissné Dobos Ildikó
                                Némethné Fetter Judit
                                Sajtosné Öllei Andrea
         
                                                                                                    

Dudinszky Gézáné és Némethné Fetter Judit

ÜLLői ÁLTALÁNOS iPArTeSTÜLeT 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Az alsó tagozat tanulóira versenyekben gazdag tavasz köszöntött. Elő-
ször a szépen- és helyesírók versenyét rendeztük meg a 2. 3. és 4. év-
folyamosoknak.
A másoláson és tollbamondáson kívül a 3.-4.-esek nyelvtani feladatokat 
is kaptak. A Monoron megrendezett területi versenyen Boda Kinga 3.c; 
Farkas Olivér 3.z; Csernyi Dorka 4.z; Gulyás Gréta 4.b osztályos tanu-
lók képviselték iskolánkat.
A helyesírók versenyében Farkas Olivér 3.z osztályos tanuló III. helye-
zést; Csernyi Dorottya 4.z osztályos tanuló a szépírók versenyében III. 
helyezést ért el.
 Mindig nagy lelkesedéssel készítik fel a tanító nénik a szép kiejtésű, jól 
artikuláló, verset szerető gyerekeket a házi szavalóversenyre. Idén 61 ta-
nuló indult.
 

A vidám versek, verses mesék meghallgatása 
után a következő eredmények születtek:

Különdíj:

Szalai Vivien 4.c
Málik Dzsenifer 4.b

 
A Vasadon megrendezett területi versenyen az 50 fős alsós mezőnyből 1. 
évfolyamon: Horváth András 1.z osztályos tanuló I. helyezést; 2. évfolya-
mon: Váradi Bálint 2.z/b osztályos tanuló III. helyezést; a harmadikosok 
között VI. helyezést ért el: Gál Letícia 3.z osztályos tanuló; Hera Szilvia 
4. helyezést ért el a negyedikesek versenyében.
 Minden évben a helyes közlekedési szokások elmélyítését segíti elő a 
Közlekedési Minisztérium által meghirdetett KRESZ vetélkedő a 3. és 7. 
évfolyamosok részére. A megyei versenyen Czapp Zsófia 3.z osztályos 
tanuló 5. helyezést ért el.

Gratulálunk minden versenyzőnek 
és felkészítő tanítójuknak!

Véghné Horváth Zsuzsanna
munkaközösség-vezető

Iskolai versenyek az alsó tagozaton

1. évfolyam:
I.   Horváth András 1.z
II.  Kovács Petra 1.c
III. Baráth Fanni 1.z
IV. Tóth Richárd 1.b
IV. Kun Vivien 1.z
V. Pintér Zseraldin 1.z

2. évfolyam:
I.  Váradi Bálint 2.z/b.
II. Barta Flóra 2.z/b.
III. Szuhányi Eszter 2.z/b.
IV. Incze Krisfóf 2.z/a.
IV. Filipsz Bettina 2.z/a.
V. Kiss Levente 2.a
V. Elek Réka 2.z/b.

3. évfolyam:
I. Gál Letícia 3.z
II. Gerber Gréta 3.z
III. Dikovics Levente 3.c
IV. Vangel Zoltán 3.c.
IV. Czinege Lilián 3.z.

4. évfolyam:
I. Hera Szilvia 4.z
II. Nagy Hunor 4.z
III. Zódor Vivien 4.z
IV. Zsidai Lilla 4.z
IV. Németh László 4.z
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A TÁMOP3.1.4. pályázat keretében 
szervezett három hetes projekt az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 

felső tagozatán
2011. március 30-április 20.

A tavaly elindult pályázat kötelező elemeként idén is megrendez-
tük a három hetes projektet, melynek témája: Hagyományaink. 
Úgy döntöttünk, hogy az iskolánkban évek óta jól működő hagyo-
mányok köré szervezzük ezt a programsorozatot. Így esett a vá-
lasztás az idei tanévben a Föld Napja rendezvényeire.           
A versenysorozatra március 30-án lehetett a tanulócsoportoknak 
benevezni egy papírból készült széncinege kiszínezésével. (A 2011 
év madara a széncinege, fája pedig a tiszafa.) Igen ám, de szüksé-
günk volt egy szép tiszafára is, mert erre felröppentve szerettük 
volna a madárkákat kiállítani. Itt sietett segítségünkre a Premier 
Garden kertészet, akik önzetlenül kölcsönadták iskolánknak az ér-
tékes növényt. Köszönet érte! 
 Óriási volt az érdeklődés és a lelkesedés, a felső  tagozat 14 osz-
tálya mellett a 4.a, 4.b és 4.c osztály, valamint a speciális tagozat 
is benevezett és végig versenyezte a három hetet.  Tennivaló pedig 
volt bőven!
 A napi aktuális feladatokat reggelente a széncinege csicsergésé-
vel és Vivaldi Négy Évszak Tavasz témájának dallamaival aláfest-
ve hirdettük ki az iskolarádión keresztül. A feladatokat Balázsné 
Varga Gizella, Békiné Gulyás Gizella és Toldiné Horváth Sarolta 
tanárnők állították össze és osztották ki a gyerekeknek. Volt itt 
mindenféle kihívás, tablók készültek az év 12 hónapjának jeles 
napjairól és a hozzájuk kapcsolódó néphagyományokról, az álla-
tok viselkedése és az időjárással kapcsolatos megfigyelésekről, va-
lamint az álmainkban megjelenő állatszimbólumokról. 
Kontinenseket kellett megmintázniuk a domborzati térkép színei-
nek megfelelően változatos technikákat alkalmazva. Mindkét fel-
adatot olyan igényesen és ötletesen oldották meg a csapatok, hogy 
szinte nem is lehetett a pontozásban különbséget tenni köztük.

Sok elméleti feladat megoldása várt még a gyerekekre totó, kereszt-
rejtvény, feladatlap a világvédett állatok, a környezetvédelem és az 
év fája témaköreiben.
Az idén is ellátogatott iskolánkba a Galcsik házaspár, akik gyönyö-
rű növényeket állítottak ki, melyeket meg is vásárolhattak az ér-
deklődők. Külön feladatot is kaptak a kertészek, megkértük őket, 
hogy mutassanak be minél több fűszert és gyógynövényt, melyeket 
a gyerekeknek tanulmányozniuk kellett, hiszen a projekt záró nap-
ján, a vetélkedőn ezek ismeretéről is számot kellett adniuk.
A szép virágok által inspirálva a tanulók utolsó feladata egy virág-
kompozíció elkészítése volt, s az ebben felhasznált virágok szim-
bolikus jelentéséről ismertetőt kellett készíteniük. Itt is csodálatos 
munkák készültek, melyek a zárónapon a tavaszt varázsolták is-
kolánkba.
    A projektzáró napon, míg az eredményeket összesítettük a gye-
rekek mulathattak egy jót a táncházban, ahol a Kalapos zenekar 
húzta a talpalávalót. Köszönet a táncház levezetéséért a zenekar-

nak, Majorosi Mariannak és a Kenderes néptánc csoport résztve-
vőinek, valamint Csetneki Klára tanárnőnek.
A záró napi műsorra meghívtuk a Bóbita hagyományőrző óvoda 
kis csoportját, akik egy Szent György-napi állatkihajtást megeleve-
nítő műsorral készültek. Köszönjük felkészítőiknek Dócsné Bod-
nár Gizellának és dr. Véghné Musil Ildikónak a szép szereplést!
Iskolánk néptánc csoportja egy hangulatos alföldi oláhos tánccal 
készült a műsorra, melyet Nagy Sándorné tanított be nekik. Kö-
szönjük munkáját!

A legnagyobb izgalommal mégis az eredményhirdetést várták a 
részt vevők!
Minden feladatot értékeltünk a három hét alatt, amihez a záró nap 
akadályversenyén szerzett pontok adódtak még hozzá (itt az el-
múlt időszak alatt megtanult ismeretekről kellett tanulóknak szá-
mot adni).
Felidéztünk minden témát a vetélkedő során s így a következő vég-
eredmény született:  

1. helyezést ért el a 8.z osztály (of. Csetneki Klára)  
2. helyen az 5. a osztály végzett (of. Balázsné Varga Gizella)
3 helyre az 5. z osztály futott be (of. Nagy Sándorné)
4. helyre nagy meglepetésre a 4. a osztály került (of. Földesi Éva)

Gratulálunk a helyezésekhez!

A felsorolt osztályok pénzjutalomban részesültek, amit majd a tan-
év végi kiránduláson használhatnak fel. Természetesen a többi osz-
tály és osztályfőnök is megérdemli az elismerést, hiszen rengeteg 
munkát adott nekik a három hét sok-sok programja. Oklevéllel és 
kis ajándékkosárral jutalmaztuk őket.
A három hét programjairól levetítettünk egy diasorozatot is, mely 
hamarosan felkerül iskolánk honlapjára, így minden érdeklődő 
megtekintheti a csodálatos gyermekmunkákat.
A programsorozat lebonyolítása során az említetteken kívül még 
segítséget nyújtottak: Eon Kaudia, Erdő Ljuba, Lőrincz Andrea, 
Ortutay Gizella és Sajtosné Öllei Andrea tanárnők. Munkájukat 
nagyon köszönjük!
A projektzáró napunk rendezvényeit sokan megtisztelték részvéte-
lükkel, ezúton köszönjük meg érdeklődésüket!
Összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres három hetet zár-
tunk le, mely azért volt fontos, mert tanulóink figyelmét két igen 
fontos feladatra hívhattuk fel: múltunk hagyományainak megőrzé-
sére és Földünk, környezetünk megóvásával jövőnk biztosítására!

Toldiné Horváth Sarolta
a projekt felelőse

Hagyományaink…



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

K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M

FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL  
Elektronikai hulladékok gyűjtése:
A Saubermacher-Magyarország Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan 
ismét megszervezi a lakosság környezettudatos magatartásának 
elősegítése érdekében a háztartásokban keletkező elektromos és 
elektronikai hulladékok begyűjtési akcióját az Önök településén.

Gyűjtési időszak: 
2011. május 23-26. (hétfő-csütörtök), 08:00-15:00 óráig. 
A Polgármesteri Hivatal udvarán jelen lévő felelős személynél lehet 
átadni a hulladékot.

Teendő:
A háztartásokban fel-
lelhető elektromos és 
elektronikai berende-
zéseket a Sauberma-
cher-Magyarország 
Kft. közreműködésé-
vel a gyűjtési napon 
meghirdetett időszak 
alatt díjmentesen át-
veszik a Polgármesteri 
Hivatal által kijelölt 
gyűjtési ponton.

Gyűjtési szabályok:
A lakossági szelektív elektronikai hulladékgyűjtési akció kereté-
ben az alább felsorolt, a háztartásokban használt berendezések 
leadása történhet:
- nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, mosogatógép, por-
szívó, stb.)
- kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, kenyérpirító, konyhai 
robotgép, gyorsforraló, kávéfőző, ventilátor, stb.)

- számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon, faxgép, 
fénymásoló, billentyűzet, egér, mobiltelefon stb.)
- szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió készülék, 
rádió, hifi torony, DVD lejátszó, házimozi, stb.)
- barkácsgépek (pl. fúrógép, fűnyíró gép, stb.)
- világítástechnikai berendezések (pl. lámpák, fénycsövek, stb.)
- játékok és szabadidős sporteszközök
- orvosi berendezések (pl. vérnyomásmérő, stb.)
- akkumulátor (savas akkumulátor)

Az átvétel azonban megtagadható, amennyiben az átadásra szánt 
berendezések erősen rongált, törött – törmelékes vagy erősen szeny-
nyezett állapotban vannak.

Köszönjük, hogy él az elektronikai hulladékgyűjtés lehetőségével, és 
együttműködik velünk.

Tisztelettel:
Saubermacher-Magyarország Kft.

A Saubermacher Kft. 2011. március 9. napjától havonta 1 alkalommal 
ügyfélfogadást tart Üllő Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán.

A Saubermacher Kft. képviselője az alábbi időpontokban minden 
szemétszállítással kapcsolatos kérdésben készséggel 

áll a lakosság rendelkezésére.

Üllő ügyfélszolgálat:

2011. 05. 11 13.00-15.00
2011. 06. 08 13.00-15.00
2011. 07. 13 13.00-15.00

Saubermacher Kft. ügyfélfogadási rendje

Erdőtakarítást tartottunk
2011. április 9-én került sor az Üllő-Rávágy Vadásztársaság által 
szervezett erdőtakarítási, szemétszedési akcióra. 
Bár a szemétszedésben résztvevők száma alacsony volt, a megtisz-
tításra váró terület pedig annál nagyobb, a lelkes és fáradhatatlan 
szemétszedők a nap végére szép eredményt tudhattak maguké-
nak: 95 m3 szemét került összegyűjtésre és elszállításra.
Annak érdekében, hogy az évente megrendezett erdőtisztítási akció 
számottevő eredményt mutathasson fel és növelni tudjuk a meg-
tisztított terület nagyságát, szükséges lenne minél több önkéntes 
szemétszedő részvétele a munkában. Reményeink szerint 2012-ben 
az ideinél sokkal több önkéntes jelentkezik majd, hogy segítségével 
közreműködjön a városunk menti erdők kitakarításában.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a szemétszedési akció 

szervezésében és lebonyolításában közreműködők segítségéért, az 
önkéntes szemétszedők fáradságos munkájáért.

Fehér Imre
alpolgármester

Szelektív hulladékgyűjtés napjai

Szelektív hulladék (sárga zsák): 2011. május 30-31.

Zöld hulladék (áttetsző zsák): 2011. május 13. május 27.
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Lomtalanítás 2011.

Járdaépítési pályázat
Üllő Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki lakossági 
járdaépítésre a település központján (az 
Ócsai út a Faiskola utcától a Pesti útig, a 
Pesti út az Ócsai úttól   a Malom utcáig 
(benne a Sportcsarnokhoz vezető Árpád 
Fejedelem utcával), Malom utca, Gyöm-
rői út a Malom utcától a József Attila ut-
cáig, József A. utca, Állomás utca a Batt-
hyány utcáig, Batthyány utca, Széchenyi 
utca, Pesti út a Széchenyi utcától az Ócsai 
útig) kívül eső utcákra.  Ez alól kivételt 
képez a Deák Ferenc utca.
A lakossági járdaépítési pályázatra azok 
az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, 
akik az Önkormányzat által biztosított 
anyagból vállalják a munkák kivitelezését, 
és beadványukban megjelölik a kivitelezé-
sért felelős személyt, aki a munkálatokat 
irányítja és írásban vállalja a munka minő-
ségi végrehajtását és jelzi az önkormány-
zat felé annak megvalósítását.

A pályázaton indulhat minden olyan in-
gatlantulajdonos, aki előtt a járda járha-

tatlan vagy hiányos, illetve balesetveszé-
lyes. Előnyt élveznek a legalább 100 fm 
hosszú szakaszok tulajdonosai, továbbá 
a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok 
pályázói.

Sikeres pályázat esetén az anyag kiszál-
lítása előtt a felelős kivitelező az Ön-
kormányzati és Városüzemeltetési Iroda 
munkatársával helyszíni szemlét tart és 
egyeztet az anyag helyes mennyiségének 
megválasztása és a járda hosszú élettarta-
mát biztosító kivitelezés érdekében. 

Azon ingatlantulajdonosok, akik a beton 
járdánál magasabb műszaki színvonalú 
viakolor burkolatú járdát kívánnak építe-
ni, utólag kapják meg a betonjárda 1.500 
Ft/fm költségét az önkormányzat nevére 
szóló számla alapján. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2010. június 3.

Polgármesteri Hivatal

Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: garanyomda@gmail.com

Tisztelt Lakosság!
Üllő Város területén 2011. 
május 28-án, szombaton 
kerül sor a rendszeres évi 
lomtalanításra.
Kérjük Önöket, hogy a lom 
hulladékot reggel 7 óráig 
helyezzék ki az út szélére 
(amennyiben lehetséges, a 

lom kihelyezése a megjelölt időpontnál előbb ne történjen meg). 
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármű- és gya-
logosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve 
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. Egy utcában csak egyszer mennek végig 
a begyűjtő járművek, tehát nem áll módunkban a később kihelyezett lom hulladékot 
elszállítani.

Mi minősül lomnak?
A háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűjtőedényzetben méreté-
re, nagyságára tekintettel nem helyezhető el. Ilyenek például a háztartási berendezés és 
felszerelési tárgyak, bútorok, háztartási jellegű szemét bekötött nyakú zsákban, stb. Ve-
szélyes hulladék. (pl.: hűtőszekrény, TV, gumiabroncs, vegyszerek illetve ezek szennye-
zett csomagolóanyagai, fáradt olaj stb.) és építési-bontási törmelék kihelyezése tilos!
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Jónás Csaba, Konyecsni Dóra. Nyomtatás: Gara Nyomda Tel.: 06 20 364-9298. Újságszerkesztés: Kenguruprint Kft.

10

Üllő Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2011. április 21-én tartotta 
soron következő ülését.

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 ülésen elfogadásra került:

• a Vecsési Rendőrőrs 2010. évi működé-
séről szóló beszámoló
• a Gyáviv Kft. 2010. évi működéséről szó-
ló beszámoló
• a Támogató Szolgálat 2010. évi tevé-
kenységéről szóló beszámoló 
• Üllő Város Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetési beszámolója, amivel egy-
idejűleg megalkotásra került a zárszámadá-
si rendelet 
• a polgármester 2010 – 2014. ciklusára 
szóló gazdasági program.

Meghatározásra került a Bölcsőde 2011. 
évi nyári zárvatartási rendje, így az intéz-
mény 2011. 07. 18. és 2011. 08. 19. között 
zárva tart.  Első gondozási nap: 2011. 08. 
22. (hétfő)

A képviselő-testület döntése alapján az 
idei évben is meghirdetésre kerül a lakos-
sági járdaépítési pályázat a település köz-
pontján kívül eső utcákra (az Ócsai út a 
Faiskola utcától a Pesti útig, a Pesti út az 
Ócsai úttól   a Malom utcáig - benne  a 
Sportcsarnokhoz vezető Árpád Fejedelem 
utcával -, Malom utca, Gyömrői út, a Ma-
lom utcától a József Attila utcáig, József 
A. utca, Állomás utca a Batthyány utcáig, 
Batthyány utca, Széchenyi utca, Pesti út a 
Széchenyi utcától az Ócsai útig). Ez alól 
kivételt képez a Deák Ferenc utca.
A pályázatra azok az ingatlantulajdonosok 
jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat ál-
tal biztosított anyagból vállalják a munkák 
kivitelezését, és beadványukban megjelö-
lik a kivitelezésért felelős személyt, aki a 
munkálatokat irányítja és írásban vállalja 
a munka minőségi végrehajtását és jelzi az 
önkormányzat felé annak megvalósítását.
 
A Képviselő-testület támogatja a Ferihe-
gyi Ipari Park fejlesztésére irányuló, annak 
közlekedési helyzetét javító pályázaton 
történő indulást.

Összeállította: Almási Adrienn

VI. CSÜLÖKFESZTIVÁL

Itt kerül megrendezésre a csülökfőző verseny, amelyen baráti társaságok indul-
hatnak. A nyersanyagról és a főzéshez szükséges eszközökről, sátorról, padról, 
mindenki maga gondoskodik.
Egyetlen feltétel, hogy az elkészített ételben valamilyen formában jelen legyen a 
fesztivál névadója, a csülök.
Az elkészült ételeket egy 3 fős zsűri fogja értékelni. A zsűri a helyszínen 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.

Nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő: 2500Ft

Programok:
08:00-09:00: regisztráció

9 órakor megnyitó
13:00-tól dolgozik a zsűri

15:30-tól eredményhirdetés, díjak átadása
16:00-17:00 színpadon a White Horses Country zenekar

18:00-tól kifulladásig a Banya Duó zenekar húzza a talpalávalót
Légvár gyerekeknek

A főzőverseny ideje alatt a helyszínen az Üllői Mecénás Művészeti Klub 1 napos 
kiállítással, vásárral és gyermekfoglalkoztatóval készül. A fesztivál ideje alatt a Jobb-1 

kávézó csapolt sörrel, hideg italokkal, villányi borokkal várja kedves vendégeit.

Óda egy Csülökről

Ó, Csülkök Csülke, karcsú sertéslábak mozgatója,
Te ártatlan, gyámoltalan lélek szomorúsága,
Kire most sok-sok nyálcsurrantó embernek támadt fenemód gusztusa.

Töprengenek rajtad, ki oly védtelen vagy,
Főzzenek, süssenek, zöldségekkel pároljanak,
Sörben, borban, tejszínben fürösszenek,
Mily módon kínozzanak, gyötörjenek,
És ha eljő a vég, asztalra tegyenek.

Te, aki még itt egy tálban, bőrösen, fázósan remegsz,
Sorsod várod büszkén, mert tudod, hogy Neked küldetésed van
És ezt majd hősies bátorsággal teljesíted.

Ó, Csülkök Csülke, karcsú sertéslábak mozgatója
Meghajlunk előtted és beleteszünk az aranyló hagymakarikákkal, 
Paprikával, paradicsommal, fűszerekkel megágyazott bográcsba.

                                                                                    Méhes Magdi

VASADI ISTVÁN
VÁNDORDÍJ

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestület
más civilszervezetekkel együttműködve, 
hagyományőrzés céljából, megrendezi a

VI. Csülökfesztivált
A fesztivál időpontja: 

2011.május 21. szombat reggel 8óra
Helyszín: 

a Jobb-1 kávézó melletti belső terület Üllő, Pesti út 199.
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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

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Gyártáskoordináció tájékoztatása 
szerint a vezetői engedélyek, személyi igazolványok, valamint út-
levelek alapilletékes postai címre történő kézbesítése 30 naptári 
napot vesz igénybe, míg a dupla illetékes útlevelek 8 naptári na-
pon belül készülnek el. Amennyiben az Okmányirodába kérik a 
kézbesítést, úgy 2-3 hét alatt érkeznek meg az okmányok. Kérjük 
ezért, hogy okmányaik cseréjét – a fenti információk birtokában - 
idejében kezdeményezzék! Köszönjük szíves együttműködésüket!

Tisztelettel:
Rózsa Balázs - Okmányiroda vezető

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

Okmányirodai közlemény

Köszönetnyilvánítás
Nagy tisztelettel szeretnénk megköszönni mindazok-
nak, akik szeretett feleségem, valamint édesanyánk, 
Schmitzer Józsefné temetésén megjelentek és elkísér-
ték utolsó útjára. Az ALFA-W.I.C. 95 GAMMA Kft. 
vezetőinek és kollégáinak külön köszönetünket szeret-
nénk kifejezni a szertartás méltó lebonyolításáért, hoz-
záállásukért.

Schmitzer József és Kissné Szabó Katalin családja

ÁLMAIMBAN

Én már csak álmaimban látom Őt.
Már csak álmaimban érzem Őt.
Álmaimban foghatom meg két kezét,
Álmaimban hallhatom, hogy mit beszél.
Álmaimban nézhetem fáradt mosolygós arcát,
Álmaimban fésülhetem selymes, szép haját.

Amikor elment akkor értettem meg igazán,
Hogy mit jelent hiánya, hogy nincs, és nem lesz soha már.
Így hát nem maradt más, csak álmaim világa,
Benne él örökké szívem minden dobbanása,
Az Ő sóhajtása.

Álmaimban mindig itt vagy velem jóanyám,
Álmaimban nem hagysz el engem
Féltőn átölelsz, és a karjaidba zársz.

                                                                                                     Méhes Magdolna

Az üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár
Harmónia Zeneiskola

Mecénás Művészeti Klub
szeretettel meghívja Önt és Kedves családját 

Barcsainé Prohászka Györgyi 
iparművész kiállítására.

A kiállítást megnyitja: Görög Béla /művészeti vezető/

Időpontja és helye: 2011. május 24., 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Üllő, Vasadi út 1. szám
Megtekinthető: 2011. május 24 – június 16-ig

A könyvtár nyitvatartási ideje alatt
Nyitva tartás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 10:30-18:00
     péntek: 8-16, szombat: 8-12

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MEGHÍVÓ

Köszönetünket fejezzük ki 
a katolikus temetőben rongálók elfogására tett erőfeszítésüket 
Venczel Tamásnak, Vizy Józsefnek és a Vecsési Rendőrörs 
rendőreinek.

A Tamási család

Anyák napja (népköltés)

Már megjöttünk ez helyre, 
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!

Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág: 
Annyi áldás szálljon rád!

Trianon tragédiájára emlékezünk június 5-én (vasárnap) 
10:30-kor, a Templom téren a Trianon emlékműnél.
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s P O R T

A nevem Lesán 
Dániel. 14 éves 
vagyok és az 
üllői Árpád Fe-
jedelem Általá-
nos Iskola 8.z. 
osztályába já-
rok. Választott 
sportágamat a 

Shotokan karatét – melynek jelentése az üres kéz útja – 2006 óta 
a vecsési Karate Egyesületben Sensei Fridrich György 6 danos 
mesternél tanulom, most 4 kyus, második kék öves fokozatnál já-
rok. Heti 3 edzésen veszek részt, ez elég sok munkával, időnként 
lemondással jár, de nagyon szeretem az edzéseket és sok barátom 
is lett a karate által. Versenyen is elég sokszor veszek részt, ezek 
hazai és nemzetköziek egyaránt.

Eddigi eredményeim:
2007. Nemzetközi Sendo-Ryu Karate Bajnokság Kata (formagya-
korlat) I. helyezés, Kumite (küzdelem) III. helyezés

2008. Ski Országos Bajnokság Kata és Kumite  I. helyezés 
Szlovénia SKIF OPEN  Kata I. helyezés
2009. Ski Országos Bajnokság Kata I. helyezés, Kumite III. helye-
zés, Nemzetközi Sendo-Ryu Bajnokság Kata I. helyezés, Kumite 
III. helyezés, Szlovénia SKIF OPEN Kata I. helyezés, Kumite II. 
helyezés, SKIF Világbajnokság Görögország, Athén az első 16 
között
2010. Ski OB Kata II. helyezés, Ippon Shobu karate Diákolimpia 
Kata III. helyezés, Kumite I. helyezés, Kunmadaras Kupa Kumite 
II. helyezés, Szlovénia SKIF OPEN Kumite I. helyezés
2011. Szlovénia SKIF OPEN Kumite IV. helyezés, Szerbia Nem-
zetközi Verseny Kata III. helyezés, Eger SKDUN Európa Kupa 
Kata III. helyezés, Kumite III. helyezés.
Következő megmérettetés a hazánkban, Székesfehérváron meg-
rendezendő SKIF Európa-bajnokság májusban. Ez a verseny na-
gyon fontos számomra, mert saját szövetségünk által rendezett 
verseny.
Az újabb fontos lépés életemben a középiskola elkezdése és felké-
szülés a jövőre Ausztráliában sorra kerülő világbajnokság, amely-
hez támogatókat is kell találnom.

Karate

Városunk csatlakozott az országos rendezvényhez, melynek célja 
a szabadidős sport megszerettetése.
A főrendező Csetneki tanárnő és a DSE várja a lakosságot, a ha-
gyományosan keddről szerdára virradó O óra OO perckor induló 
futásra az Általános Iskolánál.
Útvonal: Iskola - Malom u - Gyömrői út - M4-es főút- Malom u - 
Sportcsarnok 
- O óra 30-tól a Csarnokban asztali tenisz, kézilabda, teremfoci 
negyedórás váltásokban. A csarnokban kötelező a világos talpú, 
tiszta tornacipő használata!
- Délelőtt az iskolai szünetekben futás, aerobic
- Az iskolában alsósoknak: 13-15 h között „Játék a labdával”
- Felsősöknek: 13-14 h Kerékpáros és görkoris ügyességi 
                                    és gyor sasági verseny     
                       14-15 h Sor és váltóverseny osztályonként 
                                    (5 fiú-5 lány)
                       15-16 h Keressük az iskola legjobb ugráló kötél
                                    hajtóját, 7-es dobóját, 
                                    7-es rúgóját, kötélhúzóját, hullahopp 
                                    hajtóját.
                                    Négytusa : 30 m futás, távolugrás, 
                                    kislabda dobás, medicinlabda  hajítás
                       16-17 h Rönkhajító verseny
- A Csarnokban: 
  13- 13,30 h  6 -7. osztályos lányok kézilabda mérkőzése
  13,30-14,30 h   Tanár – Diák teremfoci   

Jó sportolást, jó szurkolást, örömteli napot mindenkinek!

KIHÍVÁS NAPJA 2011. május 18.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 

az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 

osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Május 2-15-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Május 16-22-ig: Csillag Patika

Május 23 - június 5-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 6-12-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A sportcsarnok 
májusi programja

Május 15. 9-14 óráig 
Taekwon-do bemutató

Május 16. 9-18 óráig
Országos U-15-ös futsal középdöntő 8 csapat, 
köztük az Üllő Fc-Cső-Montage csapatával.



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!








