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„…1956. október 23-án kiderült, hogy éppen a kommunizmus 
legnagyobb célkitűzése mondott kudarcot: az ember átalakítása. 
1956 októberében kiderült, hogy nem létezik kommunista 
embertípus, a hitét, családját és nemzetét megtagadó, a 
gyökereitől megszabaduló, világproletárrá váló emberfaj.
Mindezt elégelte meg a mindig szabadságvágyó magyar 
nemzet, s mikor már végképp beborult az égbolt - Márai Sándor 
szavaival élve „Egy nép azt mondta: Elég volt!” És ennek lett a 
következménye az immár történelmi dátum, 1956. október 23. 
Mi magyarok szinte varázsütésre álltunk talpra és nem álltunk 
meg félúton, hanem valódi szabadságot és függetlenséget 
akartunk. Csupán egy hét is elég volt ahhoz, hogy a Szovjetunió 
egyik tartományából újra valódi nemzeti közösség, önálló állam 
legyünk. 
A forradalom olyan állapot, amikor percek alatt végbemegy az, 
amihez máskor évek szükségesek. Az 1956-os forradalom tiszta 
volt, és méltóságos. Az ország néhány napra újjászületett, a 
nemzet visszanyerte önbecsülését, az „Aki magyar velünk tart!” 
jelszava soha nem látott nemzeti egységet takart.
Mindennek rendelt ideje van, a változásnak is. Mint ’56-
ban, ismét le kell zárnunk egy korszakot. Itt az idő, hogy 
felszabadultak, reménykedők, egymással türelmesek, megértők 
legyünk, bizalommal fordulhassunk egymás felé.
Az országot aláásó hazudozás, csalás, hamisítás, korrupció, 
gonoszság már lelepleződött. A gonoszságot már az erőszak sem 
táplálhatja.
Kilábalunk…
Csak a hitet nem szabad feladnunk, csak azt kell hangosan és 
közösen kimondanunk, hogy mi magyarok nem azért jöttünk 
a világra, hogy elszenvedjük az életet, hanem hogy értelmet 
adjunk neki.
Ezt üzenik odaátról 1956 mártírjai.

Emlékezzünk!
Hajtsunk fejet ’56 eszméi, hősei előtt, hajtsunk fejet és soká ne 
feledjük Őket és tanításukat. 
Őrizzük meg ’56 emlékét, mint hitet adó keserű kincset és adjuk 
tovább nemzedékről nemzedékre, mint büszke örökséget…”

Részlet Kissné Szabó Katalin polgármester ünnepi beszédéből

November 4-én
Immár hagyományosan, gyertyagyújtással 
tartottak megemlékezést 1956. áldozatai-
ról az ’56-os emlékműnél és a temetőben 
a város vezetői, a FIDESZ, a MIÉP, az 
MSZ képviselői.
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Szeptember 1-én megnyitott Üllő város 5. tagóvodája, a Csicsergő 
óvodája. Az ismerkedés és birtokbavétel után, lelkesen készültünk az első 
nyitott rendezvényre, az őszi Csicsergő vásárra, amelyet október 9-én, 
szombaton délelőtt tartottunk. Az óvó nénik, dadus nénik készítették a 
vásárfiákat. Volt itt minden - mézeskalács, asztali dísz, csicsergő lekvár 
és csalamádé, festett üvegpohár, fali kép, zsákbamacska, stb – felsorolni 
is sok időbe telne. Pamuk Márton vállalkozó ugrálóvárral, motorozással, 
arcfestéssel tette színessé e délelőttöt, s az ebből származó teljes bevételt 
óvodánknak adományozta. A dadus nénik serényen sütötték az ízletes 
lángost, mérték a forró teát. A teraszon Szabó Dominik édesapja 
lelkesen sütötte a házi kolbászt kenyérrel és savanyúsággal körítve. 
Ezen a gyönyörű napon nagyon sokan megtiszteltek jelenlétükkel, 
vásárlásukkal. Nemcsak az idejáró gyerekek és szüleik, hanem más 
óvodák gyermekei és városunk elöljárói is felkerestek bennünket. Úgy 
gondoljuk, velünk együtt a hozzánk látogatók is jól érezték magukat. 
Köszönjük a szülők lelkes közreműködését, a szervezésben való aktív 
részvételt, támogatást. Külön köszönet illeti Szabó Dominik szüleit és 
nagyszüleit (kolbászsütés); Békyné Valikát (Hableány) az édességek 
felajánlásáért; Kovács Rebeka édesanyját, vásárfia készítéséért; Megyesi 
Márkó édesanyját és nagyszüleit, vásári portékák felajánlásáért, a finom 
kávéért, a lelkes közreműködésért; Boda Bélát a csalamádé beszerzéséért; 
Bálint Eszter és Marton Georgina édesanyját a vásárfiák eladásának 
segítésében; Csikós András anyukáját a tejföl és joghurt felajánlásáért; 
Balázs-Fülöp Boglárka anyukáját a sok kifestő és könyv felajánlásáért. 

Nagyon-nagyon köszönjük minden cselekvő, tevékeny résztvevőnek, 
szülőnek a támogatást, segítséget, s reméljük ez a lelkesedés a jövőben is 
megmarad. E nagyszerű délelőtt teljes bevételét a még hiányzó eszközök 
(faliújságok, játékos kosarak) beszerzésére fordítjuk.

Szalay Péterné (Anikó óvó néni), Csicsergő tagóvoda

Ezúton szeretném megköszönni azon kedves üllői lakosoknak a 
támogatást, akik szobanövényekkel (Kis Dezső, Nagy Mátyásné, Almási 
Sándorné, Zentai Sándorné,Bartha Bogi nagymamája, Kertész Zsombor 
szülei, Szécsi Bettina szülei, Kecskeméti Misike szülei), kerti növénnyel  
(Presinszki Judit és családja), és egy udvari pihenő paddal (Zentai 
Sándor) tették még szebbé óvodánkat és környékét.

Köszönettel: Tóth Józsefné, tagóvoda vezető

Az első (de nem utolsó) Csicsergő vásár

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

Termésünnep a Gyöngyvirág Tagóvodában
A TÁMOP 3.1.4. pályázat innovációjának keretében valósítottuk meg 
az egy hétig tartó Termésünnep sorozatunkat. Minden napra jutott 
valami érdekesség, tennivaló. Az ünnepet az őszhöz kapcsolódó sok-sok 
beszélgetés, megfigyelés és gyűjtőmunka előzte meg, amibe a szülőket 
is aktívan bevontuk. A termésünnep első napján „Termés zene-bonát” 
tartottunk mindenféle termésből, amihez tökéletesen illeszkedett 
Majorossy Marianna óvodásoknak szóló hagyományőrző előadása a 
Közösségi Házban, amelyen részt vehettünk. Másnap „Termés ugri-
bugri” címmel ügyességi és sportversenyeket szerveztünk minden 
csoportban, mely nem hétköznapi kihívásokat tartogatott a gyerekek 
számára. A következő nap a „Termésszobrászat” nevet viselte, amikor 
is a szülők bevonásával pillanatok alatt készült el  répából vitorláshajó, 
a sütőtökből elefánt, a brokkoliból súlyemelő. A termésekből készített 
alkotások a szülők és a gyerekek leleményéről és kiapadhatatlan ötleteiről 
árulkodtak. Az elkészült munkákat másnap a Terméskiállításon mutattuk 
be az érdeklődőknek. Az igazi meglepetést a Pillangó csoportos gyerekek 
okozták számunkra, akik a „Mesetermés” napon Szutyejev Alma című 

meséjét mutatták be óriási lelkesedéssel és átéléssel. Az utolsó nap is 
tartogatott meglepetéseket, hiszen az „Ízvarázslat” napján minden 
csoport elkészíthette azt a finom csemegét, amivel a többi csoport 
gyermekeit megkínálhatta. Volt ott finom vitamin és gyümölcssaláta 
egzotikus és hazai gyümölcsökből, sütőtök csemege és minden mi 
szem szájnak ingere. A Termésünnep lebonyolítása bizony nem kevés 
előkészületet, szervezést és együttesen végzett közös munkát igényelt 
az óvoda valamennyi dolgozójától, de a sikeres lebonyolítás meggyőzött 

mindenkit, hogy a befektetett munka minden esetben megtérül. Nagy 
köszönettel tartozunk a Szülőknek, akik hathatós segítsége nélkül a 
Termésünnep nem lehetett volna ennyire sikeres, valamint köszönjük 
a meghívott kedves vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket és osztoztak örömünkben. Jövőre újra megpróbáljuk! 

Micsinai Istvánné, tagóvoda vezető

Ilyen még nem volt...
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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

Mihály-napi vásár 
a Bóbita óvodában

Óvodánkban szeptember 25-én került megrendezésre a már ha-
gyományosnak mondható Mihály-napi vásár. A szombati napon 
lelkes pedagógusok vezetésével és lelkes szülők közreműködésé-
vel zajlott le a rendezvény.

A vásár megnyitójáról a nagycsoportosok gondoskodtak egy 
kedves műsorral, majd kezdődhetett a mulatság. 

A sok színes vásári portéka az óvó nénik és óvodásaink, vala-
mint a szülők ötletességét és kézügyességét dicsérte. Volt ott kis 
ostor, szélcsengő, hűtőmágnes, mézeskalács, teniszlabda bohóc, 
picurka baba, sütemények, lekvár cserépedényben, mézes cseme-
gék, savanyúság, szélforgó, kisdínó, madárka, kitűző, fűszerolaj, 
gyöngysor, virágcsokor, sok-sok süti és sok más mi szem-szájnak 
ingere.     

Vásároltak is a megjelentek, de hogy éhen ne maradjanak, arról 
a konyhán dolgozók és a dadusok gondoskodtak, friss lángost és 
palacsintát sütve.

 A vásári kavalkád közepette a szülők végre alkalmat találhat-
tak egy-egy kellemes beszélgetésre egymással és a nevelőkkel, a 
gyerekek csillogó szemmel mutatták egymásnak frissen szerzett 
kincseiket. Dél felé  járt, mire véget ért a mulatság és minden-
ki boldogan indult haza. A rendezvény teljes bevétele óvodánkat 
gazdagítja. A csoportok új játékokat kapnak belőle. 

Ezúton is köszönjük a segítő szülők és az óvodai dolgozók mun-
káját, amellyel hozzájárultak a sikeres és jó hangulatú ünnep le-
bonyolításához.

Bóbita Tagóvoda Szülői Szervezete

Megszépül a Bóbita Óvoda
Szeptember végén elkezdődött óvodánk bővítése, felújítása az 

Állomás utcában. Már régen időszerű volt, hiszen az épület állaga 
nagyon megromlott. Állandósultak a beázások, a parketta szálká-
sodott, a mennyezetről imitt-amott hullott a vakolat. A kor követel-
ményeinek sem felelt meg, hiszen alapvető helyiségek hiányoztak, 
(fejlesztőszoba, nevelői szoba, felnőtt öltöző) a gyermekek szű-
kösen fértek el, öltözködni csak nehezen tudtak. Ebben az évben 
végre már nemcsak a jó szándék volt meg a fenntartó részéről, 
hanem az anyagi források is biztosítottá váltak. Bár az időzítés 
nem a legszerencsésebb (de a pályázati határidők, eljárási szabá-
lyok könyörtelenek), ennek ellenére mindannyian örülünk, hogy 
végre mi is sorra kerültünk. Itt szeretnék köszönetet mondani a 
szülőknek, akik segítettek nekünk abban, hogy a gyermek számára 
ezt az átmeneti időt minél zökkenőmentesebben tudjuk megoldani. 

Köszönjük a befogadó óvodáknak is a segítségüket, megértésüket.
A munkálatok folynak. Készül az új tágas öltöző folyosó. Némi 

átalakítással a legkisebb csoportszoba alapterülete 10m2-el meg-
nő. Kialakításra kerül egy fejlesztő-szoba, felnőtt öltöző, nevelői 
szoba. Álmennyezetet építenek, a padozatot kicserélik, szigetelik. 
A nyílászárókat felújítják. Megszűnik a csoportszobákon keresz-
tül történő közlekedés. Az udvar is megszépül. Már beépítésre ke-
rültek a szép, új játékeszközök (tornyok, hinták, libikókák, rugós 
játékok). A kerítést átépítik, s az udvar területe is megnövekszik 
az újonnan vásárolt résszel. Bár jól érezzük magunkat a többi óvo-
dában, azért reméljük, a munkálatok megfelelő ütemben folynak, 
s hamarosan birtokba vehetjük régi-új óvodánkat.

Dócsné Bodnár Gizella
tagóvoda vezető

Szüreti mulatság 
„Komáéknál”

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében intézményünk kidolgozta 
a kistérségen belüli szakmai kapcsolódás lehetőségét. Az innová-
cióban együttműködést fogalmaztunk meg a gombai Gólyafészek 
Óvodával, melynek programja szintén a néphagyományőrzésen 
alapul. Ennek jegyében a Bóbita Óvodában egy szép őszi napon 
nagy útra készülődtünk. Szüreti felvonulásra, mulatozásra voltunk 
hivatalosak a gombai Gólyafészek Óvodába. Lázas izgalommal 
telve érkeztünk meg, s ámulva figyeltük az óvoda udvarán felso-
rakozott cseppet sem ijesztő madárijesztőket. Látván, hogy szá-
munkra is kikészítettek egy szalmabálát, mi is felsorakoztattuk a 
magunk ovis madárijesztő gyerekét. Az óvodába belépve gyerme-
kek és felnőttek szíves fogadtatásban részesítettek minket. Itt nem-
csak szavak szintjén éreztük, hogy: „Magyar házban a vendéget, 
szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják.” Az 
egész óvodát „belakva” megnéztük a csoportszobákat, folyosókat, 
öltözőket. Ámulva csodáltuk a néphagyományőrzés elhivatottsá-
gának minden megnyilvánulását. A gyermekek megvendégelése, 
az eszem-iszom dáridó, a közös játékok nagy élményt jelentettek 
minden kicsinek, nagynak. S még csak eztán következett a java. 
Ének és zeneszó mellett (Kóbor-Zengő Zenekar) vonultunk át 
az óvodából a kastélykertbe. Közben megnézhettük Gombát, az 
útba eső látványosságokat is. De természetesen mi is látványosság 
voltunk. A gombai emberek kilépve kapuikon mosolygós arccal 
nézték a kisgyermekek szüreti vigadozását. Megérkezve a kastély-
kertbe kezdetét vette a táncmulatság, ami bár kissé nehézkesen in-
dult, fergeteges jókedvbe csapott át. Az ég is kegyes volt, kisütött 
a nap s a sok gyermek, felnőtt közös táncba kezdett. Sajnáltuk, 
hogy nekünk a mulatság vége előtt mennünk kellett. Ám így is 
csodálatos élményben lehetett részünk. Tavasszal várjuk a gombai 
„Kiskomák” látogatását, szeretnénk viszonozni ezt a szíves fogad-
tatást, s reméljük mi is hasonló élményben részesíthetjük Őket.

      
Dócsné Bodnár Gizella, Tagóvoda vezető
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Az Állatok világnapján, 2010. október 4-én került megrendezés-
re az alsó tagozatos kisdiákok körében az a rajzverseny, ami az 
állatok fontosságára emlékeztet. Ezen a napon mi pedagógusok 
fokozottan hívtuk fel gyermekeink figyelmét az állatok hasznos-
ságára, szépségére, gondozására, védelmére, becsülésére, környe-
zetük óvására. Jó alkalom volt ez arra, hogy elmélyedjünk ebben 
a témában, kicsit belelássunk testfelépítésükbe, biológiájukba, sőt 
rendszerezzük élőhelyük, táplálkozásuk, szaporodásuk szerint. A 
tanulókban ezáltal tudatosult, hogy minden állat méretétől, szí-
nétől függetlenül a maga területén hasznos, egy nagy egész része. 
Rengeteg kérdés merült fel a gyerekek fejében a témával kapcso-
latban, ami tovább vitte lelkesedésüket, és célt ért azon a ponton, 
mikor megértették, hogy az állatokat tisztelni, szeretni, becsülni 
kell.
A rajzversenyen az osztályfőnökök, rajztanárok irányításával min-
den osztály részt vett és a rajzokból a legsikeresebbeket Geérné 
Szenyán Andrea és Harainé Schweitzer Zsuzsanna gyűjtötte ösz-
sze. Ezután zsűriztük a beérkezett pályamunkákat.
A II. emeleti folyosón egy kis kiállítást rendeztünk a szebbnél 
szebb munkákból.
Reméljük, hogy az évről évre megrendezett kiállítás gyönyörköd-
tet, tanít, gondolkodtat, és nem utolsósorban mélyíti és szélesíti 
diákjaink tudását, élményét.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ehhez 
a kiállításhoz.

Harainé Schweitzer Zsuzsanna

„ÁLLATOK VILÁGNAPJA” 
című rajzverseny EREDMÉNYE

1. OSZTÁLY  

I. helyezett: AMLER DÁVID 1.C és GÁL LEVENTE 1.C
II. helyezett: RÉZMŰVES ADRIENN 1.Z és BODA ZOLTÁN 1.C
III. helyezett: TAKÁCS LILIEN 1.A és SVANYAVA LETÍCIA 1.C

KÜLÖNDÍJ: TALLÓSI ELIZABET 1.C
                      BODOR ATTILA 1.B 

2. OSZTÁLY  

I. helyezett: SZILVÁSI PETRA 2.Z/B ÉS POLNER LILI 2.Z/B
II. helyezett: KISS LEVENTE 2.A és KÁDÁR KRISZTINA 2.A
III. helyezett: KÜRTÖS JÁZMIN 2.Z/B. 
                      és KOSZTA BARBARA 2.Z/A

KÜLÖNDÍJ: PAULUSZ ZSOMBOR 2.A
                      KÖKÉNY ESZTER 2.B
                      KOVÁCS LILIÁNA 2.B
                      SZIJÁRTÓ VANESSZA 2.B

3. OSZTÁLY
  
I. helyezett: SUKI DÓRA 3.Z és GERBER GRÉTA 3.Z
II. helyezett: BEZZEG MARCI 3.C és CZINK LEVENTE 3.A
III. helyezett: WELSCHER TAMÁS 3.B és BALOGH TAMÁS 3. B

KÜLÖNDÍJ: BATÓ CSINSZKA 3.Z
                      BAJKAI BARBARA 3.Z
                       ILKEI ZSANETT 3.Z
                       LÁZÓK JOHANNA 3.Z
                       KOVÁCS NÓRA 3.C

4. OSZTÁLY

I. helyezett: CSERNYI DOROTTYA 4.Z és SCHLITT DORINA 4.Z
II. helyezett: ZSIDAY LILLA 4.Z és NÉMETH LÁSZLÓ 4.Z
III. helyezett: NAGY KRISZTINA 4.A és KÜRTÖS FANNI 4.B 

KÜLÖNDÍJ: SZABÓ CSILLA 4.C
                      WESZELOVSZKY ÁDÁM 4.B
                       HORTOBÁGYI BALÁZS 4.A
                       JEZOVICZKI ILONA 4.A
                       TAKÁCS ROZINA 4.Z
                       MEZEI ABIGÉL 4.A

GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK 
ÉS MINDEN KEDVES VERSENYZŐ GYERMEKNEK!

ÁLLATOK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT RAJZVERSENY

 ZENEISKOLAI HÍREK
• 2010. október 27-én Nemzetközi Művésze-
ti Fesztiválon Üllő képviseletében lépett fel 
Szőnyi Levente Donát trombitás növendé-
künk (Felkészítő tanár: Láng Zsolt. Zongorán 
közreműködött: Hasulyó Beáta, a zeneiskola 
zongoratanára). A szakmai zsűri a „zene” ka-

tegóriában az előkelő II. helyezésre értékelte Levente játékát.                                                                                                                     
Szívből gratulálunk e kiváló eredményhez!
• November 18-án a Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállításán 
ismét hallhatják a zeneiskolások muzsikálását (fuvola és hege-
dű-zongorakísérettel)
• November 19-én a Cegléd város által rendezett V. Kamarazenei 
Fesztiválra zeneiskolánk kamara-kisegyüttese nevezett be (Vezé-
nyel: Czövek István).

• November 19-én a Katolikus templomban megrendezendő Ju-
biláló házaspárok ünnepségen a Harmónia Zeneiskola szolgálja 
az élő zenét - együtt örülve az ünnepeltekkel.
• November 15. hétfőtől esténként az egyes (különböző) hang-
szeres növendékhangversenyeken hallgathatják meg zeneiskolás 
gyermekeinket. Részletes műsor honlapunkon olvasható: www.
harmonia-zeneiskola.hu, ill. a Melódia újságban. Mindenkit sze-
retettel várnak a gyerekek és a zenetanárok.
• Megjelent a Melódia (a Harmónia Zeneiskola lapja) 54. száma, 
mely megtekinthető a Vargha Gyula Városi Könyvtárban és a Har-
mónia Zeneiskolában. (Korábbi számok a zeneiskola honlapján is 
megtalálhatóak.)

Pechtolné Kis Melinda
címzetes igazgató

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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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. 10. 
14-én tartotta alakuló ülését, amelyen a képviselők és a pol-
gármester eskütételét követően döntött a jogszabályban meg-
határozott kérdésekben.

Így:
- meghatározta a polgármester illetményét és költségátalányát,  
- megválasztotta Fehér Imre képviselőt alpolgármesternek, aki 
társadalmi megbízatásban látja el feladatát, továbbá megállapítot-
ta tiszteletdíját és költségátalányát,  
- módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló – 
többször módosított – 8/1995. (IV.17.) számú Ö.K. rendeletét.
- megválasztotta a Pénzügyi Bizottság valamint a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét és tagjait
- módosította az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem 
képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/1995. 
(II.25.) Ö.K.  rendeletét.
- megbízta az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat felülvizsgálatát - a szakbizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – végezze el, és javaslatát terjessze a Képvi-
selő-testület elé.

Üllő Város Önkormányzatának 2010. 10. 21-én tartott ülésén ho-
zott határozataiból:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

- Megválasztotta az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, 
az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság, az Ügyrendi Bi-
zottság és a Rendvédelmi Bizottság elnökét és tagjait. 
- Eredménytelennek nyilvánította a téli útkarbantartásra kiirt köz-
beszerzési eljárást, mert csak egy ajánlattevő volt, aki érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be. Ezzel egyidejűleg 6 ajánlattevő közvetlen 
meghívásával általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról is döntött a testület. 

- Megemelte 1 millió Ft-tal az ez évben patkányirtásra fordítható 
összeget a tartalék keret terhére. Egyúttal kérte a képviselő-testü-
let a lakosságot, hogy vegyen részt a patkánymentesítésben: egy-
részt azzal, hogy a patkányok búvóhelyeit megszünteti udvarán, 
másrészt az önkormányzati évi 2 alkalommal történő irtószer ki-
helyezésén túl, maga is gondoskodik irtásukról.
- Pontosította a Képviselő-testület a 186/2010. (IX.15.) számú 
Ö.H. határozatával létrehozott Városfejlesztő Társaság cégbírósá-
gi bejegyzéséhez szükséges adatokat, Fehér Imre helyett a Fel-
ügyelő Bizottság tagjává megválasztotta Bácskai Józsefet, továbbá 
döntött a könyvvizsgálói feladatokat ellátó cégről (Szent-Királyi 
Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft-t (1123 Bp., Alko-
tás u. 11.).

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi IV. 
negyedév testületi ülésnapjait az alábbi időpontokban határozza 
meg:

2010. november 11.
2010. december 09. 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta 
az ez évi közmeghallgatás időpontját:

A közmeghallgatás időpontja: 
2010. november 29. (hétfő) 17,30  

Helyszíne: Közösségi Ház Üllő, Gyömrői út 24.   
Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel a képviselő-testület üléseit és 
vegyenek részt a közmeghallgatáson. 

Kérdéseiket, melyekre a közmeghallgatáson kívánnak választ kap-
ni, juttassák el a Polgármesteri Hivatalba november 23-ig, hogy az 
illetékes szakember a kérdésre érdemben válaszolhasson. 

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes
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F E L H Í V Á S !
FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 

HOGY ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2010. NOVEMBER 29-ÉN (hétfő) 17,30 ÓRAKOR 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás helyszíne:
Közösségi Ház - Üllő, Gyömrői út 24. 

Napirendek:
1. Településközpont fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató

2. 2010. évi beruházásokról tájékoztató
3. Saubermacher Kft. tájékoztatója a hulladékszállítással kapcsolatosan

4. Közérdekű kérdések, javaslatok

         Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írásban is 
eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal titkárságára, vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

    Üllő Város Önkormányzata

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!
Ezúton szeretnék felhívni figyelmüket, hogy a II. félévi helyi adók (építményadó, iparűzési 
adó) valamint a gépjárműadó fizetési kötelezettség határideje 2010. szeptember 15-én le-
járt! Kérjük, ha fizetési kötelezettségüket a fenti határidőre nem teljesítették, minél előbb 
pótolják!
Fizetési kötelezettségeiket átutalással is teljesíthetik az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett szám-
laszámokra:

GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM:           11742056-15392141-08970000
IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLASZÁM:          11742056-15392141-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM:           11742056-15392141-02440000
KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLASZÁM: 11742056-15392141-03780000

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy aki 2010. szeptember 15-ig nem tett eleget fizetési köte-
lezettségének, annak az ügyfelünknek az adóhátralékáról október hó folyamán felszólítást 
postázunk.
Amennyiben a felszólítás kézhezvételekor fizetési kötelezettségüknek már eleget tettek, 
kérjük, hogy az abban foglaltakat tekintsék tárgytalannak. 
Felmerülő kérdéseivel az Adócsoport munkatársai rendelkezésére állnak, az „A” épület 
1-es szobájában ügyfélfogadási időben:   
Hétfő: 13-17:30-ig
Szerda: 8-12-ig és 13-15:30-ig
Péntek: 8-12-ig,
valamint telefonon: 06-29-320-021/109 és 116-os mellék.

Köszönettel: Adócsoport

A Kisebbségi Önkormányzat képviselői felváltva 
fogadóórát tartanak 

2010. november 12-től 
minden héten, pénteken 09:00-11:00 között 

a Humán Szolgáltató Központban.”

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

A CIVIL SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 
SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Az üllői Civil Nonprofit Kft. TÁMOP-2.4.2/A-09/2-2009-0013 azonosítószámú 

„A CIVIL SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. SZERVEZETFEJLESZTÉSE” 
című projektje keretében mintegy 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást 

nyert el szervezetfejlesztés céljából.

Szakemberek segítségével, a fejlesztés meghatározott irányaira akciótervek kerültek kidolgozásra. 

Ennek eredményeként valósult meg augusztus és szeptember hónapban munkatársaink képzése. 

Ez idő alatt a cég 10 vezető - kulcspozícióban lévő -, valamint értékesítési munkatársának felkészítése zajlott.

Október-november hónapban említett munkatársaink egyéni tanácsadásokon vesznek részt 

szakemberek vezetésével. Szervezetfejlesztési projektünk 2010. decemberében zárul egy nagyszabású szakmai 

konferencia keretében. A rendezvény során bemutatásra kerülnek a projekt eredményei, tapasztalatai. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

I.Hagyományos Fluval AB, mely idén már tartalmazza a 
2009. évi H1N1 törzset is, tehát nem kell külön oltani.

Térítésmentes oltásra jogosultak köre: 3 évesnél idősebb

- krónikus légzőszervi beteg, pl asztma, krónikus hörghurut
- szív-, érrendszeri beteg, KIVÉVE: kezelt magas vérnyomás
- immunhiányos beteg, pl. daganatos, kemoterápiás
- krónikus máj-, vesebeteg
- anyagcsere beteg, pl. cukorbeteg, nagyon elhízott beteg
- várandós nők, terhességi héttől függetlenül
- akik most szeretnének gyermeket vállalni
- ápolási otthonok lakói
- 65 év felett, egészségi állapottól függetlenül
- egészségügyi dolgozók
- szociális intézmények dolgozói

II. Fluval-P, csak a 2009. évi H1N1 influenza törzset 
tartalmazó oltóanyag

Térítésmentes oltásra jogosultak köre:
- várandós nők
- 60-64 év közötti egészséges személyek
- 1- 24 év közötti gyermekek és fiatalok
- oktatásban dolgozók
- kritikus infrastruktúrájú munkahelyeken, 
  pl. ügyfélszolgálatokon, közértekben dolgozók
- sertés, baromfi, vagy lótartással, szállítással, 
  feldolgozással foglalkozók

Tájékoztató az influenza oltásokról

Kisgyermekek oltását kérjük, beszéljék meg a gyermekorvosokkal.  Oltani csak FRISS fertőzéstől mentes, nem náthás, nem torokfá-
jós, nem lázas embert lehet. A védettség 14 nap alatt alakul ki. Oltásra jelentkezni a háziorvosoknál, lehetőség szerint a rendelés első 
félórájában kell. Aki nem jogosult a térítésmentes oltásra, az receptet kap és a patikákban 2000.- forint körüli áron kiválthatja. Gyakori 
a szövődményes, baktériumok által okozott tüdőgyulladás is. Ennek oltása 5 évenként javasolt, 2 héttel az influenza oltás után adható 
be. Ennek patikai ára receptre, szintén 2000.- forint körül van.  
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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

Szolgálunk és Figyelünk!
Ezúton szeretnénk bemutatkozni Üllő 
Város lakosságának.
2008. szeptember 27-én kiváltunk az 
Üllői Polgárőr Egyesületből és új egye-
sületet hoztunk létre, melynek neve 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egye-
sület.
Céljaink: Üllő Város közbiztonsága, 
rendje, a lakosság nyugalma, gyerme-
keink és szeretteink biztonsága. A Ve-
csési Rendőrőrssel együttműködve a 

bűncselekmények és a betörések visszaszorítására törekszünk. 
Egyesületünk közhasznú szervezet lévén adományokból és sike-
res pályázat esetén elnyert pályázati támogatásból, valamint az 
Üllői Önkormányzat segítségével működik, ami sajnos csak az 
üzemanyag költségét fedezi. Szeretnénk az Ön támogatását kérni 
annak érdekében, hogy a településünket érintő közrend és köz-
biztonság fenntartásának segítésében, esetleges veszélyhelyzetek 
megelőzésében, a társadalmi bűnmegelőzésben hatékonyan tud-
junk közreműködni.
A városban tapasztalhatták, hogy lehet ránk számítani, minden-
hol ott vagyunk. Baleset, belvíz, lakosság segítség kérése telefo-
non, egyházi, és önkormányzati rendezvények biztosítása, eltűnt 
emberek keresése. Sajnos ennek ellenére is sok kritikát kapunk, 

de „nem lehetünk mindenhol jelen”. Ez egy önkéntes szervezet, itt 
mindenki a napi nyolc-tíz óra ledolgozott munkaideje után ingyen 
és bérmentesen látja el az éjszakai szolgálatokat. Sokan tapasztal-
hatták, hogy napközben is elérhetőek vagyunk, a lakosságtól nem 
egy bejelentést kapunk, amire azonnal reagálunk és intézkedünk. 
Sajnos a magán kéréseket nem tudjuk minden esetben teljesíte-
ni, mert ezt minden egyes polgárőr a saját szabadidejéből, és a 
családjától venné el. Mi ÜLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁÉRT VA-
GYUNK! Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szomszédok egy-
másért is sokat tehetnek. Figyeljenek egymásra, és idegeneket ne 
engedjenek lakásukba. Hívható telefonszámunk: 06-20-223-7181, 
vagy a 06-30-621-7590. Gyanús autó rendszámát írják fel és jelez-
zék, ezzel is sokat segítenek munkánkban.
Adományaik pénzügyi fedezetet jelentenek Üllő Város közbizton-
ságának fokozását elősegítő járőr szolgálatunk biztosításához, egy 
új szolgálati autó vásárlásával a hatékonyabb szolgálat ellátáshoz. 
Amennyiben egyesületünk munkájához segítséget szeretnének 
nyújtani, a megadott számlaszámon megtehetik, amit előre is kö-
szönünk. Kérésre támogatási szerződést tudunk kötni, ami 100%-
ban leírható az adóból.
Számlaszámunk: 11742874-20000033
Ha bármi kérdés merülne fel a fentiek kapcsán, hívjanak biza-
lommal!

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület

Köszönet
Az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület ezúton szeretné megköszönni Dr. Balázs Lászlónak és Gombai Lászlónak, a nagy-
vonalú támogatásukat. Külön köszönet illeti Kovács János autószerelőt, a járőrautó szereléséért, Forgó Lászlónak a gumiszerelé-
sért és a gumikért. Köszönet minden olyan vállalkozónak, aki Egyesületünket támogatta.                                                                                                                       

Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület

KÖSZÖNJÜK!
Üllő város Damjanich utca valamennyi lakosa köszönetét fejezi 
ki Szendrey Elek képviselőnek, az utca aszfaltozása és vízelveze-
tő árkok építésének felügyeletéért. Időt nem spórolva nap-mint 
nap felügyelte, hogy a munkálatok rendben történjenek. A lakók 
kérését, panaszát meghallgatva továbbította Kissné Szabó Kata-
lin polgármester asszonynak, aki többször és ellenőrizte a dolgok 
menetét. Szendrey Elek a Kistemető utca járda építésében is nagy 
szerepet vállalt, hogy a 33 számtól az 51 számig megépüljön. Kö-
szönet mindenért! Üllő Városának ilyen képviselőre és polgár-
mesterre van szükség.

A Damjanich utca lakói 

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Béky Sándor temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak. Köszönjük a 
Gyár utcai temetkezési kft. valamennyi dolgozójának a temetés 
kegyelet teljes lebonyolítását. 

Gyászoló család

Felhívás lejárt sírhelyekről
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy Üllő Város Református temetőjében
az 1985-ben 25 évre váltott sírhelyek

Az  2000-ben 10 évre váltott sírhelyek, urnahelyek,
Az 1950-ben épült 60 évre váltott kriptahelyek

Bérleti díja 2010. december 31-én lejár!
A sírhelyek, urnahelyek és kriptahelyek újraváltására 

az üllői Református Gyülekezeti Ház Irodájában van lehetőség.
(Helye az Üllői Református Egyház Kossuth u. 3-7.)

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy akinek tu-
lajdonában düledező, vagy régebben szétszedett és össze nem 

rakott síremlék van, 

2010. december 31-ig szíveskedjen helyreállítani!

Kérjük, tegyen Ön is a temető rendjének fenntartásáért, vala-
mint a sírok és környezetük rendben tartásáért!

Előre is köszönjük.
Kérjük, a Tisztelt hozzátartozókat a határidőn belüli intézkedésre!

Üllői Református Egyházközség
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MIRABELL MIKULÁS

Rohanó világunkban oly kevés időt töltünk a barátainkkal, isme-
rőseinkkel. A Mirabell Táncklub növendékei is kevés időt töltenek 
együtt, sokan csak évente egyszer találkoznak az évzáró gálaműsor 
főpróbáján.
December az ünnepek hónapja. Talán ez az időszaka az évnek, ami-
kor megállunk és kicsit jobban odafigyelünk egymásra. Ezért gon-
doltuk úgy, hogy a szeretet és várakozás hónapjában növendékeink 
együtt ünnepeljenek, szórakozzanak, beszélgessenek és bemutassák 
produkcióikat a családnak, barátoknak és egymásnak.

MIRABELL MIKULÁS

KEDVES SZÜLŐK, ROKONOK ÉS BARÁTOK
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

2010. december 10-én (pénteken) 
18 órától az üllői Közösségi Házba

(Gyömrői, út 24.)

A Mirabell Táncklub tagjai szeretettel meghívnak 
a Mikulás Ünnepségre, ahol növendékeink mutatják 

be produkcióikat! 

Jegyek kaphatók: 
500,-Ft-os áron a táncpedagógusoknál a táncórák alatt! 

(Kedd, csütörtök a Közösségi Házban 14-20 óráig,
hétfő, szerda a Sportcsarnokban 17-18 óráig)

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

FELHÍVÁS családi fotókiállításra!
2010. december elején fotókiállítást rendezünk 

a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

 Családok jelentkezését várjuk nagyszülők, szülők, gyerekeik és 
unokáik fényképeivel, (lehetőleg 0-3 éves korú korabeli vidám és 

kedves beállítású fotókkal). 
A képeket leadni 2010. november 20-ig lehet a könyvtárba. 

/Üllő Vasadi u. 1./
Közelegve a Karácsonyi ünnepekhez, úgy gondoljuk, 

hogy családias hangulatú kiállításunk és annak megnyitója méltó 
ráhangolódás lesz a szeretet ünnepére.

  Bővebb felvilágosítás a 320-102, 
vagy a 321-933-as telefonszámon.

Várjuk a jelentkezőket!
Szervezők

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

Czibor Éva kiállításának
megnyitójára 2010. 11. 18-án 16.00 órára,

az üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállítótermébe.

A megnyitón közreműködik:
Dénes Imre képzőművész és a
Harmónia Zeneiskola tanulói.

A kiállítás megtekinthető november 30-ig 
a könyvtár nyitva tartási idejében.

Cím: Vargha Gyula Városi Könyvtár 2225 Üllő, 
Vasadi u. 1.  tel.:06-29 320-102

Segély a vörösiszap 
károsultjainak

Az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület nagy 
mennyiségű ruhával, tartós élelmiszerrel, és tisztítósze-
rekkel segítette a vörösiszap károsultjait. Egyesületünk 
a Juventus Rádió segítségével juttatta el az adományt a 
rászorultaknak. 
Az Üllői Fotóklub Egyesület Bege Nóra és Koncz 
György szervezésében is szervezett tagjai között gyűj-
tést. A két kocsinyi adományt, mely élelmiszert és ru-
hákat tartalmazott Koncz György és Gara György se-
gítségével a devecseri gyűjtőhelyre személyesen vitték 
le, és adták át.

Ismételten indul csoportos 
gyógytorna városunkban

Gyermekeknek és felnőtteknek külön csoportokban komplex moz-
gásszervi rehabilitáció és tréning.
Megoldást kínálunk és segítséget nyújtunk számos betegségben:
- hanyagtartás, gerincferdülés, derékfájás, gerincsérvek
- csípő- és térdprotézis, törések, illetve egyéb mozgásszervi 
  műtétek utáni rehabilitáció és mozgásszervi problémák
- neurológiai kórképek: stroke, Parkinson syndroma, stb. 
Helyszín: Üllő, Civil Központ
Időpont: Hétfőn és csütörtökön 1615-kor, 1715-kor és 1815-kor
Jelentkezés és érdeklődés:
Személyesen 11.08-án 1615-1930 Civil Központban, 
illetve telefonon:

Kromszián Anikó: +36-29-321876 vagy
Dr.Ablonczyné Kelemen Erika: +36-30-3827488
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A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:

Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig
Hétvégén a szombat délelőtti nyitva tartás után

az alábbiak szerint alakul:
Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig

vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:
November 8-14-ig: Csillag Patika

November 15-21-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
November 22-28-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

November 29-december 5-ig: Csillag Patika
December 6-12-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A Sportcsarnok novemberi programja
November 12-13-án Birkózó verseny
November 14-én Rock and Roll táncverseny

Férfi kézilabda
november 20-án
Üllő - Domony 11:00-tól Ifi, 13:00 Felnőtt

NBI-es férfi futsal
november 15-én 
Üllő Fc Cső-Montage -  Gyöngyös  19:30
november 22-én 
Üllő Fc Cső-Montage - Aramis 19:30
december 6-án 
Üllő Fc Cső-Montage - Ózd 19:30

Évek óta a nagysikerű Eötvös Cirkusz az idén 
is megtartja a szokásos műsorát 50 fellépővel 
december 17-én 19:00-tól. Jegyek elővételben is 
kaphatók december 1-től a Sportcsarnokban és a 
Könyvtárban változatlan áron. Felnőtt 1.500 Ft, 
gyermek 600 Ft.

Szilveszter Hajdúszoboszlón!
A Ruhaipari Természetjáró Egyesület 

a 2010-es szilvesztert Hajdúszoboszlón tölti, 
5 nap 4 éjszaka tartózkodással 

2010. december 29-től 2011. január 2-ig.
Aki velünk szeretne szilveszterezni, várjuk jelentkezését. 

Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő/4 éj.
Érdeklődni lehet:

Gyarmati Miklós (Üllő, Szegfű u. 2.) 
Tel.: 06/29 320-740

Péter Lászlóné Tel.: 06/30 906-93-94

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

MEGHÍVÓ

Az Üllői Diák Sport Egyesület 

2010. november 26-án (péntek) 
délután 18 órakor Közgyűlést tart.
Helyszín: III. félidő Vendéglátó helysége 

(2225 Üllő, Sportpálya)
Kiss László, elnök

TKM Üllő túraprogramja
November 27. Advent Bécsben (városnézés)
Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 

06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 
E-mail: sztilona@monornet.hu
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2010. november 27-én 18 
órai kezdettel másnap kivilágos-kivirradtig.

Üllőn az AUTOPORT 4 Kft. termében. 

A bál fővédnöke a Rojcsik étterem
Díszvendég: 

Nyers Csaba natúr konyhai szakács és rézdomborító 

A fergeteges esti hangulathoz a zenét 
Dudinszky Balázs és a Kalapos zenekar szolgáltatja.

Táncház, pajzán népi játékok 
Táncolni, nevetni, mókázni, enni és inni nekünk kell! 

Az estet színesítik:
Lukács Lilla Réka „énekes pacsirta”

Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus
Üllői Kenderes Tánc együttes
Vadnay Tünde előadóművész 

A jegy ára:
Elővételben, 2010.11.23-ig: 4.000,- Ft

a helyszínen: 5.000,- Ft,
mely tartalmazza az üdvözlő italt, 

a svéd asztalos vacsora árát,
s az estén való részvételt. 

Várunk szeretettel! 
Mielőbbi érdeklődését  és helyfoglalását várjuk 

a következő  telefonszámokon: 

 06 30 2674-206, 06 20 3610-367
A műsor változtatás jogát fent tartjuk.

A MAGYAROK SZÖVETSÉGE ÜLLŐI KÖZÖSSÉGE
MEGRENDEZI II. HAGYOMÁNYŐRZŐ 

MAGYAR BÁLJÁT 

 „Feldíszítjük” a lelkünket és otthonunkat is az 
ünnepre. Számba vesszük szeretteinket, s munkál 
bennünk a vágy, hogy örömet szerezzünk nekik.
Sokan, sokféleképpen tesszük ezt. Vannak, akik-
nél a kezdet és a vég annyi, hogy átlapozzák a szu-
permarketek akciós ajánlatait, aztán - lehet, hogy 
hitelből de - megveszik azt, amiről azt gondolják, 
hogy a MÁSIK örül neki. Így ki lehet pipálni egy 
nevet a listáról. Tulajdonképpen ezt a törekvést is 
értékelni kell, de meggyőződésem, hogy a KARÁ-
CSONY nem az ÁR-ÉRTÉK arányról, hanem a 
SZERETETRŐL szól.
Ezt sokkal inkább közvetíthetjük olyan ajándé-
kokkal, amik személyesek, amikben a kezünk 
munkája van, s amik arról szólnak: Ameddig ezt 
készítettem, RÁD gondoltam.
Néha csak egy jó ötlet, valami kis inspiráció kéne, 
hogy megtörténjen a csoda.

Idén, november 28. Advent első vasárnapja.
Aki eljön a Közösségi Házba ezen a délutánon, 
kaphat ötleteket – profiktól és műkedvelőktől egy-
aránt- ajándék, képeslap, karácsonyfadísz, adven-
ti koszorú… készítéséhez.
Felnőtteket, gyerekeket egyaránt várunk. Azt sze-
retnénk, hogy aki eljön, hozzon magával olyan 
anyagokat, amik a rendelkezésére állnak, s úgy 
érzi, hogy használhatók: fenyőág, gyertyácska, 
szép szalvéta, karton, gyöngy, vagy bármi más, és 
hozzon egy KIS pénzt is. Aki eljön, válogathat az 
ötletekből, elkészítheti a kiválasztott tárgyakat, s 
szükség esetén a helyszínen megvásárolhatja, ami 
„műve” elkészítéséhez hiányzik.
Ezt a rendezvényt a Közösségi Ház csapata kez-
deményezte, melléjük állt a Mecénás Művészeti 
Klub és sok jó barát.
Már csak TE hiányzol ahhoz, hogy egy illatos tea 
mellett közösen hozzunk létre valamit, ami nem 
futószalagon készült.

ADVENT a várakozás, 
a készülődés ideje

ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
(BÜTYKÖRÉSZÉS)

2010. november 28-án, vasárnap, 15 órától,
Az Üllői Közösségi Házban.

A belépés ingyenes! VÁRUNK!

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu







Ne utazzon feleslegesen, amikor helyben is 
megvásárolhatja szeretteinek a maradandó, hasznos és szép 

karácsonyi ajándékot, 

a KÖNYVET!
Ha a bolti készletünkből választ könyvet, akkor 

15% kedvezményt adunk
Megrendelés esetén (1-3 nap)

10% kedvezményt adunk a megrendelt könyv árából!
Minden korosztálynak megtalálhatja a megfelelő könyvet:

a Gabi Könyvesboltban 
Üllő, Pesti út 41.   Tel.: 06-29-321-130

Meglátja, megéri betérni hozzánk, és megnézni kínálatunkat!
Az akció december 23-ig tart!




