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Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestület
  megrendezte az

 V. Csülökfesztivált.

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestület
  megrendezte az

V. Csülökfesztivált.
Az V. Csülökfesztivál május 29-én, szombaton a Jobb-1 kávézó melletti füves 
területen lett megrendezve. A korábban felállított „nagy” sátor körül egyre 
több sátor épült fel. 25 csapat indult a főzőversenyen. A regisztráció után Ko-
vács István alpolgármester úr és Botlik Béla az Ipartestület elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket.  Bemutatták a zsűri elnökét, Boda István mesterszakácsot 
és a zsűri tagjait: Kismarosi Józsefet, Maár Jánost, Bácskai Józsefet. Ezután 
ismertették a zsűrizés új szabályait és menetrendjét.

Az Önkormányzat és az Ipartestület nevében jó főzést és kellemes szórako-
zást kívántak mindenkinek.

Minden csapat húzott egy számot és a megszámozott tálakat kellett a zsűri 
asztalára tenni. A zsűri így csak a megszámozott ételekkel találkozott. Egy 
másik zsűri körbejárta a csapatok sátrait a díszítést és a terítést zsűrizte. A 
zsűri tagjai: Antal Bea, Kovácsné Dévai Éva, Hegyi Márti.

9 órakor elkezdődött a főzőverseny. Nagyon sok bográcsban főtt, rotyogott a 
különféle étel, amelynek remekműveit - a csülkös bablevest fesztivál módra, 
csülökhússal töltött palacsinta gombamártással; káposztás csülköt; a csülkös 
pacalt, és még sokféle finomságot - nem csak a zsűri kóstolta végig, hanem a 
kilátogató közönség is. 

A csapatok nagyon jól felkészültek a főzőversenyre. A finom ételek mellett 
nagy figyelmet fordítottak a tálalásra, és szépen feldíszítették a sátrakat is. 
Később egymás ételét, italát kóstolgatták és családias hangulatban telt el az 
idő kora délutánig.

14 óra 30 perckor megkezdődött a műsor a Kenderes és a Kenderkóc gyer-
mek Néptánccsoport bemutatójával, Majorosi Mariann vezetésével.

Ez idáig nagyon szép időnk volt, de amitől egész héten féltünk, megérkezett 
hirtelen a vihar, borultak a sátrak, röpködtek a terítékek és eleredt az eső. 
Így beszorultunk a nagy sátor alá és ott folytatódott a műsor. Krav Maga be-
mutatót nézhetett a közönség. Bemutatta Tóth Gábor és barátai. A bemutató 
2 részből állt, az első részben egy rövid ízelítőt láthattak Krav Maga techni-
kából, majd egy életszerű szituációs gyakorlatot több emberes támadás ese-
tén. Látványos és tanulságos volt. Ezután a Mirabell Tánccsoport mutatta 
be nagyszerű tánctudományát, János Rita felkészítő tanárnő vezetésével. A 
Csülökfesztiválon két versenycsoport lépett fel az Ametiszt  és a Deziré cso-
port, akik indiai stílusú, modern, diszkós és hip-hop tánccal varázsolták el 
közönségüket és nagy sikert arattak, hiszen hatalmas tapsot kaptak.
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A főzőverseny ideje alatt a helyszínen gyermekek részére légvár, 
póni lovaglás, az Üllői Mecénás Művészeti Klubnál gyermekfog-
lalkoztató állt rendelkezésre.

Ezután következett az eredményhirdetés.

A díjakat Kissné Szabó Katalin polgármester asszony, Botlik 
Béla, az Ipartestület elnöke és a zsűri tagjai adták át a verseny-
zőknek. Minden résztvevő oklevelet és egy csülökfesztivál feliratú 
kerámia kanalat kapott.

A főzőverseny eredmény hirdetése.

Főzés

1. hely - Bájkeverők               

2. hely - Gundel-Gidák    

3. hely - Kerezsi Sándor   

Terítés:

1.hely - Diáksport   

2. hely - Magyarok Szövetsége                

3. hely - Bájkeverők                

Különdíjak:

Mecénás Művészeti Klub felajánlása: 1 db Patchwork falvédő          
- Képviselők csapata

Barta István felajánlása: 1 db agyagedény 

- Kerezsi Sándor csapata

Boda István zsűri elnök felajánlása:  kisbogrács, szakácskönyv

- Agyaghuszárok csapata

Gabi Könyvesbolt felajánlása: szakácskönyv

- Tóth Balázs csapata

- Iskola csapata  

A Vasadi István vándorkupát 1 évre a Bájkeverők csapata nyerte! 
A kupát Botlik Béla az Ipartestület elnöke adta át.

5 órától a Jerzsele Family zenekar szórakoztatta a nagyérdemű 
közönségét. Este 11 órakor még nagyon sokan ropták a táncot, és 
sokszor visszatapsolták a zenekart.

Ezen a szép nyáriasnak induló napon sokan kilátogattak a rendez-
vényre és vidáman, jó kedvvel töltötték el a napot. Az emberek 
igénylik az ilyen jó hangulatú, családias rendezvényt. Bátran kije-
lenthetjük a fesztivál elérte eredeti célját, a hagyományteremtést. 
A vihar egy kicsit bezavart, sokan hazamentek, de a bátrak kitar-
tottak a rendezvény végéig.

Összességében megállapítható, hogy sikeres volt ez a fesztivál is. 

Érzékelhettük azt is azonban, hogy ilyen nagysátor nélkül nem 
lehet biztonságosan ekkora rendezvényt szervezni! 

Szeretnék köszönetet mondani, elsősorban Tóth Bélának a fesz-
tivál főszervezőjének, az Önkormányzatnak, Seprűs Pálnak és 
Seprűs Bélának a Jobb-1 tulajdonosainak, a Mecénás Klubnak. 
A zsűri tagjainak fáradságos munkájukért. A műsorban fellépő 
Kenderes néptánc együttesnek, a Krav Maga bemutató csoport-
nak, a Mirabell táncklub növendékeinek, résztvevő csapatoknak 
és mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában valamilyen 
formában részt vállaltak.

A hangosítást a Reflex Kft végezte, a rendről a Polgárőrök gon-
doskodtak. A TV felvételeket a plusz 29 munkatársai készítették. 
Köszönet érte!

Botlik Béla

Ipartestület elnökeIpartestület elnöke
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Ezekkel a csillogó medálokkal búcsúztatta a 2009/2010-es 
NBI-es bajnoki évet az Üllő FC Cső-Montage futsal csapata.

Az őszi évkezdetkor a bajnokságban a négy közé kerülés, illetve 
a kupában a tavalyi évnél jobb eredmény elérése volt a célkitűzés. 
Előbbiben a bronzcsatában, utóbbiban a selejtező első körében 
vérzett el gárdánk.  

A vezetőségnek a komoly tervekhez erősítést kellett ,,eszközöl-
niük”, ehhez olyan rutinos futsalosokat sikerült igazolniuk, akik 
már voltak ,,Montisok”. 

Jávor István, Baranyai Pál, Szimcsák Tamás és Jenei Ottó sze-
mélye garancia volt a jó szereplésre, válogatottságaik és abban 
elért góljaik számának mutatója alapján is: 247/145. 

A 11 csapattal elrajtoló bajnokság 11 őszi fordulójában nem 
is találtunk legyőzőre, mindösszesen két pontot vesztettünk, az 
otthonunkba látogató Borsod Volánnal ikszeltünk, így ha nem is 
meggyőző, de négy pontos előnyre tettünk szert riválisaink szem-
ben.

A tavasz átigazolásokat hozott – de nem gárdánk életében -, 
illetve túl voltunk hazánk által rendezett Európa Bajnokságon, és 
újult erővel vágtunk neki a következő idénynek. 

A bajnokság 18. fordulója után játszottunk a Magyar Kupában, 
hiszen a kupa-rendszer lebonyolítása már előző év októberben el-
kezdődött, és április 2-ára volt kitűzve a döntő napja. 

Az első fordulóban 3-0-ával léptük túl az NBII-es újonc Újpest 
gárdáját, következett a debrecen-i EAC, ők 5 góllal ,,úszták meg”. 
Ezek egy meccses mérkőzések voltak, majd a harmadik körben 
már NBI-es ellenfelekkel oda-visszavágó döntött a továbbjutásról. 
Gödöllőre látogattunk, és 6-2-es előnnyel vártuk a visszavágót, 
amit lazán vettünk, és a 4-2-es vereség is belefért. Negyedikben, 
azaz az elődöntőben kaptuk a régi nagy riválist, a Colorspectrum 
Aramis-t, és lélektani előnyünk volt az 1-1-es döntetlennel, hiszen 
azt ellenfelünk otthonában értünk el, így a visszavágón hazai kör-
nyezetben szinte természetesnek vettük a győzelmet. Ha nem is 
nagy különbséggel (2-1), de hoztuk a kötelezőt, ezzel újra bejutot-
tunk a döntőbe a 2004/2005-ös év után.

A móri döntőben a győri DunaTakarék ETO várt bennünket, és 
az egy mérkőzéses csatában 2-6-ra diadalmaskodott felettünk. 

Csapatunk teljesen megérdemelten, de jelenlegi, realitásként 
értékelt helyzetét figyelembe véve is óriási tettet hajtott végre az 
ezüstérem megszerzésével.

A csillogó medállal szinte a nyakunkban tértünk vissza a baj-
nokság küzdelmeibe.

Üldözőink anyagi és edzés lehetőségeik messze meghaladták 
a mi szerény, de stabil körülményeinket, azonban játékosaink a 
nagypályás és más elfoglaltságok mellett is állták a sarat. Az őszi 
előny elolvadt, és 5 vereséggel lecsúsztunk a negyedik helyre az 

összesített tabellán, azonban ez nem okozott szomorúságot, hi-
szen az alapelvárás meg volt, a rájátszásba kerültünk.

Ellenfelünk a győri csapat volt (negyedikként az elsővel csa-
táztunk), velük a kupadöntőben is összekerültünk. Az érdekes-
ség, hogy gárdájuknak az a Kozma Mihály (volt) az edzője, aki 
bennünket háromszoros kupa, szuperkupa, és bajnoki elsőségre 
vezetett évekkel ezelőtt. A válogatott első sorát adó DunaTaka-
rék-ETO nem is kegyelmezett, és a profi lehetőségek birtokában 
készülő győri csapat két győzelemmel búcsúztatott bennünket a 
döntőbe kerüléstől.

Azonban a harmadik helytől nem, és ott egy mérkőzésen meg-
küzdve a medálért a Colorspectrum Aramishoz látogattunk. 
,,Életünket és vérünket a Cső-Montagért!” lehetett a jelszó, mert 
minden futsalosunk élete egyik legjobb teljesítményével szinte 
lemosta a pályáról a másik ágon a Berettyóújfalu gárdájától az 
utolsó másodpercben kikapó, és ezzel velünk a harmadik helyért 
folyó csatába kerülő budafoki gárdát.

A 7-1-es eredmény önmagáért beszél, de maga a játék képe is 
a régi ,,Montis” időket idézte, megérdemelten emelték magasba 
fiaink a megérdemelten megszerzett díjakat, bronzérmeket.

Ezüst és bronzéremmel zárt csapatunk névsora:

Kapusok: Laucsek Csaba, Márkus Ákos, Reveland Zoltán.
Mezőnyjátékosok: Bánfalvi Balázs, Baranyai Pál, Erdős Péter, 

Hudák Ádám, Jávor István, Jenei Ottó, Mezőfalvi Lóránd, 
Nagy Zsolt Attila, Németh Péter, Rajnay Gábor, Simon Ádám, 
Szalay Gábor, Szente Tamás, Szimcsák Tamás, Tóth Miklós.

Edző: Török Tamás.

Írta: Szedlák Csilla

Ezüst és bronzérem – A régi sikerek újra felidéződtek
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S Z a V a l Ó V E R S E N Y

Ebben az évben május 8-án került sorra az immár hagyomá-
nyosnak mondható Vargha Gyula szavalóverseny a Városi Könyv-
tárban (Helyszínek: 2007. Üllő, 2008. Káva, 2009. Nemesgör-
zsöny).

Mindkét meghívott és jelentkezett település versenyzői, kísérői 
autóbusszal érkeztek meg hozzánk a felkészítők, zsűritagok, szü-
lők kíséretében.

Az előző évekhez hasonlóan most is az I. és II. kategória (az ál-
talános iskolák alsó, illetve felső tagozatos tanulói) volt magasan 
a legnépesebb. Az I. kategóriában 23 a II.-ban 27 fő indult, míg a 
III.(középiskola) és IV. ( felnőttek) kategóriájában betegség, köz-
bejött egyéb elfoglaltságok miatt több visszamondás történt, így 1, 
illetve 3 fő (mindannyian Üllőről) indult.

A zsűri 6 tagú volt, hárman a Varga családot képviseltek: Erős 
Dóra a zsűri elnöke, Varga D. György és Görzsönyi Vargha Lász-
ló, Káváról Weszelik Sándorné, Nemesgörzsönyből Sárköziné 
Papp Judit, Üllőt Kondás Imre, az Oktatási és Közművelődési 
Bizottság elnöke képviselte.

A nap Pálmai Lászlóné rövid megnyitójával indult, majd Kiss-
né Szabó Katalin polgármester asszony köszöntötte a kedves 
megjelenteket, s Vargha Gyula rövid méltatása mellett a verseny 
hagyománnyá válásáról szólt néhány mondatot.

A verseny menetét Fehér László ismertette, majd 10 óra után 
egy-két perccel elindult a Vargha-versek áradata. Kicsik és nagyok, 
izgulók és kevésbé izgulók adták elő produkcióikat. Szé-
pen tagolva és kissé gyorsabban, halkan, vagy han-
gosabban mondták a verseket, de mindenki nagy 
odaadással, akarattal - hiszen közönség előtt sze-
repeltek!

A verseny végeztével a versenyzők átsétáltak az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolába, ahol Vargha 
Gyuláról szóló totót tölthettek ki, illetve Presinsz-
ki Judit vezetésével gyümölcs- és zöldségszob-
rászi foglalkozáson vettek részt (amit nagyon 
élveztek), vagy megnézték a Városi Sport-
csarnokot. Jó egy óra múlva érkeztek vissza 
a könyvtárba, ahol ezalatt a zsűri munkája 
eredményeként megszületett a döntés a dí-
jak odaítélése, mely a következő:

I. kategória:
Barta Flóra, Üllő, a „Vízimalom” c. verssel1. 
Csákvári Anett, Nemesgörzsöny, „Tarló-2. 
virág”, 
Gerber Gréta, Üllő, „Ezüsterdő”, 
Kiss Virág, Káva, „Vízimalom”
Gál Nóra, Bénye- Káva, „Cséplés”3. 

Különdíj: Horváth Máté, Nemesgörzsöny, 
 „ Eltűnt nyár”

II. kategória:
Varga Bernadett, Üllő, „Látogatás”,  1. 

Gerber Zsanett, Üllő, „Álomvaló”
Zoltán Anna Anikó, Üllő, „Vogul temetés”, 2. 
Szalai Bence, Üllő, „ Nemzetem”, 
Mészáros Anna Zsóka, Káva, „Álmodás régi tavaszról”
Szarka Roxána, Nemesgörzsöny, „Öreg pár és az öreg ház”3. 

Különdíj: Fehér Annamária, Üllő, „Szürke madár”, 
Stadler Bernadett, Káva, „Koldusok éneke”

III. kategória
Különdíj: Czinege Dóra, Üllő, „Szürke madár”

IV. kategória
Kovács Katalin „Jövel megváltó”1. 
Oltványi János „Nemzetem”2. 

Különdíj: Szabó Erzsébet „Koldusok éneke” 
(mindhárman üllőiek)

A díjak kiadása után a zsűri elnöke, Erős Dóra köszönte meg 
a versenyzőknek a szép szavalatokat, majd hasonlóképpen Varga 
D. György, aki könyvéből saját különdíjaként még 3 főt köszön-
tött (Barta Flóra, Fehér Annamária, Kovács Katalin).

Ezután a rendezők köszönték meg a zsűri tagjainak kisebb aján-
dékokkal a végzett munkát, majd az egyes települések felnőtt se-
gítőit köszöntötték egy-egy emléklappal. Minden résztvevő díjat 
nem nyerő versenyző is emléklapot kapott.

A díjakról: különlegessége volt a Tóthné Kostyalik Tímea által 
gravírozott emlékpohár, mely nagy tetszést aratott a díjazot-

tak körében. Természetesen a díjazottak mindegyike köny-
vet is kapott, ha nem is mindenki verseskötetet, de tollak, 
kis plakettek (a nemesgörzsönyiek hozták), virág, kisebb 
(Mecénás Klub által készített) emléktárgyak is átadásra 
kerültek. 

A verseny a könyvtár kiállítótermében folyt le. Ide 
nem fért be mindenki, így az udvaron felállított sá-

torban- helyi adásban- kivetítőn láthatták az érdek-
lődők, vagy az éppen nem versenyzők a szava-
lóversenyt (kb. 150-170 fő volt a rendezvényen 
- felnőttek, gyerekek együtt).

Külön meg kell emlékezni a helyi felnőtt segí-
tők ténykedéséről, nagyon sokan segítettek aktív 
munkával- szendvicskészítés, otthoni sütemény-
sütés, sátrak felállítása, a gyerekek kiszolgálása. 
Köszönet a polgármester asszonynak, aki végig-
nézte és élvezte is a versenyt, az iskolának, a 
Sportcsarnoknak, de még egyszer a nagyon sok 
segítőnek, akik lehetővé tették, hogy mindannyi-
an, de főleg a gyerekek gazdagodhattak a szép 
Vargha Gyula versek, s így a magyar irodalom 
mélyebb megismerésével.

Szép nap részesei voltunk 2010. május 8-án. 

Fehér László

Egy szép nap emlékére a IV. Vargha Gyula szavalóversenyről
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Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket , akik szeptember-
től  szeretnének  hangszeren tanulni a  zeneiskolában. 

Zeneiskolánkban lehetőség van: 
furulya, fuvola, hegedű, xilofon, zongora és/vagy szolfézs 

 szakokon tanulni.

JELENTKEZÉS beiratkozásra a 2010/2011. tanévre

2010. június 18-ig 12:00–18:00 óráig.

Kérjük a kedves szülőket, gyermeküket is hozzák 
 magukkal a jelentkezéskor

Szeretettel várunk minden, zenét tanulni vágyót.

Elérhetőségeink:

HARMÓNIA ZENEISKOLA
Üllő, Pesti út 53. 06/29-320-924

titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

I S K o l a I  H Í R E K

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

Zeneiskolai beiratkozás!!!

Újra május, újra Pitypang Party!

Ki mint vet...

Ismételten eltelt egy év. Május 22-én, második alkalommal rendez-
tük meg óvodánkban, immár hagyománnyá vált. Hetekkel ezelőtt 
már lázban tartotta a szervezőket - a Szülői munkaközösséget és 
az óvoda összes dolgozóját - milyen lesz az időjárás, /kint vagy 
bent/ tudjuk tartani, és kíváncsian vártuk, hogy hányan jönnek el 
a rossz idő miatt?
Felesleges volt aggódnunk, a plakátok elhelyezése után, szinte egy 
pár napon belül elfogytak a jegyek. A szürke hétköznapokban és 
ebben a rohanó világban sokan vágynak egy kis kikapcsolódásra, 
különösen ha ezt nemes cél érdekében teszik.
Minden érintett gyűjtötte a tombolához a felajánlásokat, árultuk 
a belépő és pártoló jegyeket.

Az este hangulatát emelte a Leé Mariann vezetésével fellépő Négy 
Muskétás akrobatikus rock and roll sporttánc gyermekegyüttes.
A finom vacsoráról Koczó Gábor, a nagyszerű szakács gondos-
kodott, és ami számunkra is nagy meglepetést okozott az a Black 
Magic Band zenekar felejthetetlen hajnalig tartó fantasztikus ze-
néje. Aki hallotta őket már játszani, bizonyára egyetért ezzel a 
megállapítással. A rengeteg felajánlás meghozta a bálozók tom-
bolavásárlási kedvét, minden szelvény elkelt.
Köszönjük a segítőkész szülők önzetlen, fáradhatatlan munkáját, 
a felajánlók bizalmát.

A felajánlók az alábbi személyek és vállalkozók voltak:

Agócs Ferenc és családja, Andrásik Nyomtatványbolt, Árpád 
Fejedelem Általános Iskola, Bacsó Szilvia, Bagó László – Virág-
üzlet, Bágyi István és családja, Baloghné Kocsis Nikoletta és csa-
ládja, Bán Gábor és családja, Barta Roland és családja, Barta 
Sándor és családja, Béki Aranka, Béki Zsófia - Műköröm, Black 
Magic Band Zenekar, Boczek Andrea, Bozsóki Andrea – Műkö-
röm, Búsné Kiss Krisztina, Colore 2000. Bt., Csicsergő Óvoda, 
Csillag Patika, Dancsó Ildikó – Műköröm, Dinya Gyula és csa-
ládja, Diráné Gombkötő Ágnes – Kozmetika, Domokos János 
és családja, dr.Rudó József , Erzsike Festékbolt, Faragóné Deák 
Gabriella – Szépségszalon, Farkas Imre és családja, Fodor Ká-
roly - Könyvkereskedő, Forgó ABC, Füles Anita, Gabi könyves-
bolt, Gulácsi Lajosné, Gyémánt Egészségcentrum, Gyöngyvirág 

Óvoda, Halassy Zoltán, Halassyné Papp Zsuzsanna, Hegyi István 
és családja, ifj. Forgó László és családja, Íjjas Roland és család-
ja, Ilcsi Szépségszalon, Incze István és családja, Jantek István és 
családja, Juhász János és családja, Kálmán Zsolt és családja, Kán-
tor József és családja, Kanyar Zöldséges, Kelemen Zsolt és csa-
ládja, Kerekes László és Varga Éva, Kériné Hugyák Marietta és 
családja, Kiskoreny Alexandra – Fodrász, Kissné Szabó Katalin, 
Koczó Gábor és családja, Koczó Mihály és családja, Komáromi 
Veronika Novum Kiadó, Kondás Imre és családja, Kovács Péter 
és családja, Lantos János és családja, Lapp-Fa Kft., Legendi Zol-
tán és családja, Májer Zsolt és családja, Mecénás Klub, Méhes 
Magdolna – Fodrász, Mészárosné Rakó Andrea – Fodrász, Me-
zei László és családja, Mihavecz Attila és családja, Móri Zsolt és 
családja, Nagy Imre és családja, Napraforgó Óvoda, Nosztalgia 
Trafik, Oázis Monor Kapital II. 90-98 Kft., Palermo Cukrászda, 
Papp Károly és családja, Paróczi Tamásné (Babi Fodrászat), Pén-
zes Bettina - Fodrász, Pintér Kristófné Göndöcs Zita – Kozme-
tikus, Pro-Bekteam Kft., Van Allen ter. képv., Reflex Professio-
nal, Retró Pékség, Rézműves Ferenc és családja, Rózsa Sándor 
és családja, Sebők Levente és családja, Siliga Ákos és családja, 
Somogyvári Csaba és családja, Steiszkál Bettina, Szécsi András 
és családja, Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete, 
Szent Benedek Gyógyszertár, Szent Ilona Patika, Szentmiklósi 
Rita – pedikűr-manikűr, Szombat Bodor Tibor és családja, Szőke 
Gyula és családja, Takács János és családja, Tamási Ervin, Tóth 
Zsolt és családja, Turainé Jacsó Szilvia és családja, Tündi Virág-
bolt Gyár u., Úti Attila és családja, Üllői DSE, Varga Gyula és 
családja, Varga László és családja, Varga Zoltán és családja, Vígh 
János és családja, Virág Timea – Kozmetika, Zupkóné Gyarmati 
Erika és családja.

Külön köszönet Gazsi Csaba igazgató úrnak, 
aki megnyitotta a Pitypang Partyt!

Találkozunk jövőre ugyanitt!

A szervezők nevében:
Ledneczky Julianna

tagóvoda vezető

Biokertészet virágládákban.
Igazgatóhelyettesünk, Istvánfi Zoltán állt elő az ötlettel, mi lenne, 

ha megmutatnánk a tanulóknak, hogyan lehet néhány dolgot akár er-
kélyen is megnevelni egy családnak. A gondolatot tett követte és a 6. 
a osztályos tanulók segítségével a kazánházban beállítottuk vegyszer-
mentes, műtrágyamentes termőföldbe a veteményt. A gyerekek vetet-
ték el a jégcsapretket, spenótot, 
dughagymát, salátát és a krump-
lit. A március csak locsolással 
telt, áprilisban már gyomláltunk 
is, májusban pedig leszedtük az 
első terméseket, a spenótot és az 
újhagymát. A három fiú - Lissa 
Roland, Povázson János, Szabó 
József - lelkesen gondozzák a bio-
kertet biológia tanáruk, Békiné 
Gulyás Gizella vezetésével.

Árpád Fejedelem Általános 
 Iskola vezetősége
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T R I a N o N

Ami szétszakít, és ami összeköt

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

Juhász Gyula, a költő még azt írhatta:”Nem kell beszélni róla so-
hasem, De mindig, mindig gondoljunk reá. Mert nem lehet feled-
ni, nem, soha…”.
Vajon most leírná-e ugyanezt? Most, amikor nemzedékek élnek, 
akik az iskolákban nem is tanulhattak Trianonról. Most, amikor 
már szerepel ugyan a tananyagokban, de súlytalanul, felejthetően. 
Sikerült is elfeledtetni. 2004. december 5-e szégyenteljes, példát-
lan népszavazása világosan mutatta meg ezt. Győzött az érdekte-
lenség, az önzés, az irigység. Trianon újra szétszakított bennün-
ket, akkor. Említése homlokegyenest szembenálló álláspontokat 
formál, szinte harcálláspontokat egy „verbális polgárháborúban”. 
A nemzet, mint közösség újra megroppant, roncsolódott. 
Gróf Apponyi Albert a Párizsba utazó delegáció vezetője – bár 
a diktátum már készen volt- kifejthette a magyar álláspontot egy 
franciául és angolul elmondott, olaszul összefoglalt beszédben, 
ami  ragyogó szónoki teljesítmény is volt. Apponyi, lemondva a 
történelmi Magyarország határairól, azt kérte, hogy a vitatott te-
rületek sorsáról az ott élő népek szavazás útján döntsenek. Fi-
gyelembe sem vették a győztesek. Béketárgyalás volt, ahol nem 
tárgyaltak a vesztesekkel.
1920. június 4-én a Párizs melletti Trianon kastélyban gróf Ap-
ponyi Albert helyett, aki nem volt hajlandó az aláírásra, Bernárd 
Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd 
ideiglenes követ – akiket sorshúzással jelöltek a feladatra- írták alá 
a 14 pontos békeszerződést, amely napjainkig megszabja Magyar-
ország határait. Az országban nemzeti gyász volt, az országzász-
lót ezután csak félárbocra vonták fel. A trianoni béke az élet min-
den területén éreztette hatását. Az ellene való fellépés, a revízió a 
következő évtizedek alapelvévé vált.
Az immár 90 éve történteknek könyvtárnyi irodalma van mos-
tanára. Az akkori kegyetlen döntés a részletekig megismerhető. 
Két számadatban benne van az egész: minden harmadik magyar 
idegen és ellenséges országok polgára lett, a Szent Korona orszá-

ga, amely eddig Európa hatodik legnagyobbja volt széthullott, a 
területének kétharmada elveszett. Megmaradt a trianoni Magyar-
ország a „más országokkal nem határos”. 
Tény, hogy a szomszédos országokhoz tartozó magyarság több 
mint fele közvetlenül az új magyar határok mentén, szinte telje-
sen összefüggő és homogén etnikai tömbben élt. A nagyhatalmi 
döntés figyelembe vette a román, délszláv és csehszlovák politi-
kai és katonai szempontokat, de figyelmen kívül hagyta az etnikai 
elvet, valamint az ott élő lakosság akaratát. A „békecsinálók” új 
államokat kreáltak, új háborúk indokait megteremtve, felszítva a 
nemzeti gyűlölködés máig ható indulatát.
Volt második Trianon is, az elsőt súlyosbító, 1947-ben, a második 
háborút követően.
Trianon össze is köt. Összeköti mindazokat, akik még nemzetben 
képesek gondolkodni. Azokat, akik féltve látják vergődését, pusz-
tulását, önpusztítását. A kilábalást keresőket, a belső „Trianon” 
ellen fellépőket. A magyar életet választókat itt és szerte a világ-
ban. Akik a trianoni „gyűlöletgyűrű ellenében az erkölcsfölényt 
választják a megmaradás érdekében.
Trianonról beszélnünk kell, éppen azért, hogy ne feledjük, hogy 
gondoljunk rá, hogy visszaszerezhessük önazonosságunkat, a 
nemzet lelki, szellemi talapzatát.
 Beszélnünk kell róla, hogy a nemzet, mint közösség újra épül-
hessen az akkor megvont határok között, és ezeken a határokon 
átnyúlva is!

Kondás Imre

József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, 
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, 
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, 
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

Majd nemes haraggal rohanunk előre, 
Vérkeresztet festünk majd a határkőre 
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! - 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, 
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 
Teljes egészében, mint nem is oly régen 
És csillagunk ismét tündöklik az égen. 

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk! 
Felhatol az égig haragos szózatunk: 
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 

(1922 első fele)
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Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Á R V Í Z

„Jön az árvíz! Jön az árvíz! Hangzok,
S tengert láttam, ahogy kitekintek.” 

(Petőfi Sándor: Tisza)

Gondosan felépített légvár világunk, bajban van. A technika „ál-
dásaiért” cserébe nagy árat kell fizetnünk, olybá tűnik a gondol-
kodásra az alkotó cselekvő munkára teremtett EMBER-léte forog 
veszélyben. 

Biológiai lényként szakosodott testünk óramű pontosságot meg-
haladó felépítéséből, szinte alig-alig használunk valamit. Az éle-
tünk ellaposodott, unalmas többnyire hiányzik belőle az alkotás 
folyamata s az ezt övező öröm érzése. 

A „fejlett” földlakó életének kihívásaival kapcsolatban kívülről 
várja a megoldást szakértőktől, szakemberektől, a kormánytól. 
Ezzel a fő gond csak az, hogy lassacskán elfelejtettünk gondol-
kodni, saját magunkon segíteni, így magatehetetlen bábokká vál-
tunk.

„Segíts magadon, Isten is megsegít!”
Ha árvíz vagy tűzvész volt régen a faluban, az emberek tudták a 

dolgukat, tudták mi a teendő. Manapság annak ellenére, hogy az 
időjárásról napokkal előre jó közelítéssel értesülünk csak állunk 
és nézzünk, hátha megment bennünket valaki. 

A természet kirohanásait fotelban ülve híradókból nézhetjük, 
anélkül, hogy segíteni akarnánk, vagy tudnánk. 

S ekkor jön egy telefon, hogy barátaink háza, értékei élete ve-
szélyben van. Ekkor egy telefonnal az Üllő Magyarok Szövetsége-
seit körbenézve öten csapot-papot félretéve, a hívó szó meghallga-
tásra talált és elindultunk, mert a segítség nem várhat. Baj az most 
van, minden más várhat, tűnjék az bármilyen fontosnak is. 

A viszonylagos vagy tényleges anyagi szegénység segítette az 
egymásra találást. Gyorsan és önzetlenül felébredt bennünk az 
önfeláldozó férfi eszményképe.

Itt bizony mindenki legény volt a gáton. Azon hölgyek is, akik 
női mivoltukat „meghazudtolva” pakolták a homokzsákot, vagy 
ha a szükség úgy hozta beálltak a sorba adogatni, azokat.

Embert próbáló élmény volt mindez. Hátunk mögött a viharos 
szél korbácsolta a hullámokat, melyek át-át csaptak a gáton. Sá-
rosan, vizesen, de csillogó szemekkel adogattuk a zsákokat egy-
másnak és rövid időn belül lelki jó barátunk lett a mellettünk 
dolgozó másik ember. A munka gerincét itt is a tűzoltók adták. 
Ők építették a gát erősítését, adták a szakmai irányítást, mi pedig 
összefogtunk és a pártpolitika által emelt falak pillanatok alatt 
leomlottak.  

A rendőr, a gárdista a nemzetőr a pénzügyőr, a magyarok szö-
vetsége tag, a cigány az értékeit védő helybeli képes volt egy célért 
egyszerre mozdulni. Az így végzett közös munka élménye beívó-
dott a lelkünkbe, felébresztve a szunnyadó magot. Miszerint itt, 
a Kárpát-medencében mindig is olyan nép élt s él, akik képesek 
voltak újraépítkezni a mások által okozott romokból. 

Kedves férfi barátaim! 
Meggyőződésem, hogy férfiként most is megvan a dolgunk, sőt 

most csak igazán ezekben a sorsfordító időkben. A természet adta 
nyers erők és a logikus gondolkodás által a világ egyik fele mi 
vagyunk. A másik fele, pedig FELE-ségünk, női társunk. Együtt 
egymást kiegészítve tudunk egészek, azaz egészségesek, lenni. A 
közös munkálkodásban külső kényszer nélkül tudunk önmagunk 
lenni és ez felemelő érzés. 

Az élet folytonosságának fenntartásáért kell síkra szállni nap, 
mint nap együtt közösen, mert így eredményesebb a munka. 

Az a munka, amit önmagunk és gyermekeink boldogulása végett 
végzünk. 

Kedves Olvasó! 

Május Anyák napjával kezdődik, Gyermeknappal és Hősök 
Napjával végződik. Azaz ilyenkor megünnepeljük azokat az em-
bereket, akik ha kellett életüket adták azért, hogy nekünk hazánk 
legyen, megünnepeljük azokat, akik a világra hoznak minden új 
életet és megünnepeljük a jövőt, az élet folytonosságának letéte-
ményeseit, a gyermekeinket.

Emberi kapcsolatokat és ezek eredményét ünnepeljük. Azokét 
a kapcsolatokét melyek egyik gyümölcse a gyermek. Pénz, üzleti 
siker, hatalom és luxus mindez semmi a gyermek csodája mellett. 
Ha valamit itt hagyunk e Földön magunk után maradandó emlék-
ként az gyermekünk, és bennünk a példaadó szülő képe, valamint 
az ezer évek alatt felhalmozott tudásé. 

Legyünk hát újra példaképei gyermekeinknek, hogy idővel büsz-
kék lehessünk rájuk. 

Ehhez a magatehetetlenséget először fel kell váltja a tetterős cse-
lekedet. Ehhez többnyire elég annyi, hogy a fenekünket fel kell 
emelni a székről és ötleteink megvalósításába belefogni.

Ülhetünk persze tovább is a képernyőt bámulva egy pohár italt 
szürcsölve azt mormogni = ilyen velünk úgysem történhet meg. 

Ám mi van akkor, ha mégis…    

Czékmási Csaba

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

Ezúton mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik az 
üllői Katolikus temető és 
búcsúztató helység kialakítá-
sában segítettek önkéntes fel-
ajánlásukkal.

2009. március 1-vel a temető 
hosszú évek után Üllő Város 
üzemeltetésébe került, ezáltal 
lehetőség nyílt a szépítésre.

Közös összefogással az üllői 
vállalkozók és lakosok közre-
működésével sikerült méltó 
körülményeket kialakítani el-
vesztett szeretett hozzátarto-
zóinknak.

Szépítésben részt vettek:

BURKOLÓ LAPOK MEGVÁSÁRLÁSA: Do-
rado XXI. Független Biztosítási Alkusz Kft., Tan-
dem 4 Bt (Bárdosi Ferenc), Antenna Plusz Műsza-
ki Bt. (Káposzta Olgi), Csillag Patika, Szent Ilona 
Gyógyszertár, Holló László és Holló Erika, Erős 
Jucika néni, Alfa W.I.C 95 Gamma Kft., Boczek 
Andrea. ALJZAT KIEGYENLÍTŐ MEGVÁSÁR-
LÁS: Üllői Városüzemeltetési Kft., TELJES BUR-
KOLAT KÉSZÍTÉSE: Dobronyovszky Gábor, 
KONTÉNER: Róth Kornél, 

FESTÉK ANYAGOK FELAJÁNLÁSA: Szivár-
vány Favorit Kft. - Petrányiné Erzsike-, Alfa W.I.C 
95 Gamma Kft., FESTÉS: Laborcvölgyi Gábor, BÚTOROK DEKORÁ-
CIÓ: Alfa W.I.C 95 Gamma Kft (Bútor – dekoráció), Béky Tiborné Vali-
ka (Kishableány - függönyök), Kopier Dekor (ablakok fóliázása), Bodáné 
(Gabika Könyvesbolt - festmény), Molnár Péterné Editke (Festmény), 
Gavallér György (üvegezés), Kovács Sándorné és családja Berkes András 

utca (takarítás), Alfa W.I.C 95 Gamma Kft. (Gyetvainé d’Elhougne Tün-
de takarítás), Major Ferenc Üllő Gyömrői út (elhunytak mozgatásához 
emelő kocsi), Katolikus Egyház (Ravatali kihangosítás megvásárlása).

A hűtőtér és búcsúztató helység kialakítására azért volt nagy szükség, 
hogy végre a kegyeletnek és az emberi méltóságnak megfelelő helységben 
legyen elhunyt szeretett hozzátartozónk a temetés időpontjáig.

A törvényi előírásoknak megfelelően, az azonosítás ezen helységek ki-
alakításának köszönhetően méltóságteljesen történhet.

SÍRKERT SZÉPÍTÉSE: Földi József Gépi földmunka (Termőföld), 
Alfa W.I.C. 95 Gamma Kft.(geotextilia megvásárlása), Premier Garden 
kertészet, Üllő Gyömrői út 142 (Csorba Krisztina Ezüst fenyő), Smaragd 
Kertészet Üllő Pesti út 153 (Tuják), Kissné Szabó Katalin (Ezüstfenyő), 
Seprűs Pál Jobb-1 (Tiszafák), Vad Gábor (Tujavásárlás), Magyarok Szö-
vetsége, (Tuják elültetése), Körmöczy Roland Jobbik Magyarországért 
Mozgalom (temető gyomlálása, elhagyott sírkövek összepakolása, hátsó 
rész rendbetétele), Bagó László Virágbolt Üllő, Pesti út 81. (Egynyári 
virágok), Kriszta Virágbolt Üllő, Pesti út 78. (Egynyári virágok), Angyal 
Virágbolt Üllő, Gyár u. 64. (Egynyári virágok), URNA PARCELLA EL-

KÉSZÍTÉSE KIALAKÍTÁSA: Alfa W.I.C. 95 
Gamma Kft. Üllő Gyár u. 64. ÖSSZES DOL-
GOZÓJA, Városüzemeltetési Kft. (ÉVEK 
ÓTA FELHALMOZÓDOTT SZEMÉT  EL-
SZÁLLÍTÁSA  ÉS A KAUTIKUS ÁLLAPO-
TOK MEGSZÜNTETÉSE, RAVATALOZÓ 
LÁBAZAT JAVÍTÁSA, WC-K RENDBE-
TÉTELE, KERTEKALJA UTCA FELŐLI 
BEJÁRAT MUNKÁLATAINAK MEGKEZ-
DÉSE, A SAJNÁLATOS BETÖRÉS UTÁN 
A KIHANGOSÍTÓ ÚJRA MEGVÁSÁRLÁ-
SA, MURVÁZÁS.)

„A szeretet, amelyet olyan nehéz leírnunk, az egyetlen igazán valós és tar-
tós tapasztalatunk az életben.”

Gyetvainé d’Elhougne Tünde

Köszönjük!

Egyes jóslatok szerint világunk, a Globális Ipari Civilizáció a 
végéhez közeledik, meredek és gyors lehanyatlással. Elfogyaszt-
ja a létéhez szükséges fizikai feltételeket. Létmód-váltásra kény-
szerül, hogy fenntarthatóvá lehessen. Ennek a változtatásnak 
egy darabkája, de szinte egyik szimbóluma lett a kemence.

Vad Gábor, „Üllő kályhásmestere” ezt is épít. Családi hagyo-
mányt folytatva tett mestervizsgát, és lépett be a Magyarországi 

Cserépkályhások Országos Ipartestületébe. Édesapjától tanulta 
a mesterséget, aki már a hetvenes években megbecsült, önálló 
iparosként ténykedett nem csak Üllőn, hanem a fővárosban és 
az egész környéken építve a cserépkályhákat. A családi hagyo-
mányt folytatja Vad Gábor fia is, immár a harmadik generációs 
kályhásmester.

A mesterség elméletébe is beleásták magukat, tanulmányozva 
a szakirodalmat, és az egész Kárpát-medencét bejárva, a még 
fellelhető kályhatípusokat. Megismerkedtek az ország és Eu-
rópa kínálatával, a kályhás szakma egész keresztmetszetével. 
Részt vesznek a rendszeres szakmai találkozókon, kiállításo-
kon, előadásokon.

Üllőn, a katolikus temető mellett, az Ócsai úton nyitottak egy 
szép bemutatótermet, ahol alkalom nyílik megmutatni, megis-
mertetni munkáikat, termékeiket. Kályhákat, kemencéket, kan-
dallókat, kerti sütőket építenek, javítanak, szervizelnek.

„ Legfőbb célom, a hagyományos fűtési rendszerek kialakítá-
sának ápolása, bemutatása, régi kályhák restaurálása, emellett 
az új technikák megismertetése…, és egy tisztes, szép ipart ve-
zetni” -vallja magáról Vad Gábor „Üllő kályhásmestere”.

Hozzátehetjük: egy élhetőbb világ jegyében.

Kondás Imre

„Előre a múltba”
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Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

Ö N K o R M Á N Y Z a T I  H Í R E K

Üllő Város Képviselő-testülete 2009. novemberében úgy döntött, 
hogy a település ivóvízellátását egy 500m3 kapacitású víztorony 
építésével kívánja takarékosabbá és biztonságosabbá tenni. A víz-
torony lehetővé teszi, hogy a jelenleg nyomásfokozó szivattyúk-
kal, összességében jelentős elektromos energia felhasználásával a 
lakossághoz juttatott víz a toronyból energiatakarékosan, gravitá-
ciós úton is eljusson a fogyasztókhoz.
A tornyot az éjszakai, olcsóbb árammal működő szivattyúk feltöl-
tik, majd a napi vízfogyasztástól függően, a meghatározott szintig 
elfogyott vizet a torony automatikája a következő feltöltéssel pó-
tolja.
A víztorony üzembe helyezését követően a vízellátás biztonsága 
is megnövekszik, ugyanis tartós áramszünet - a nyomásfokozó szi-
vattyúk működésének kiesése - esetén a torony másfél-két napig is 
ellátja a települést ivóvízzel.
A 40 m magasságú víztorony a Sport téren kerül elhelyezésre; a 
torony törzse kb. 2,5m átmérőjű.
A víztorony kivitelezését, a 2010. januárjában indított közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően a NOVUS-90 Víztoronyépítő és 
Szolgáltató Kft. nyerte el. A lajosmizsei cég két héten belül meg-
kezdi a kivitelezési munkálatokat, amelynek keretében először a 
torony Gyöngyvirág térről induló feltöltő vezetékét és a Sport téri 
szennyvízátemelőbe torkolló leürítő vezetékét építik meg.
A tervek szerint a víztorony alapozása 2010. június végére készül-
ne el, a torony felállítása, vezetékek nyomáspróbája augusztus vé-
gén lenne, az építés befejezése és próbaüzem megkezdése pedig 
szeptember végén következne.
A kivitelezési munkák bruttó 132.773.861.-Ft-ba kerülnek, amely 
összeget a GYÁVIV Kft. biztosítja az Üllőn letelepült vállalkozá-
sok által befizetett közműfejlesztési hozzájárulásokból.

Oltványi János

Víztorony épül Üllőn

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy elkészültek a MÁV 
állomás két oldalán P+R, a személy gépjárművek és B+R a ke-
rékpárok, kismotorok napközbeni tárolására alkalmas parkolók. 
A műszaki átadásra 2010. május 28-án kerül sor, ezt követően a 
szakhatóságok egy ideiglenes forgalomba helyezést rendelhetnek 
el. A tervek szerint az állomás épülete előtti területen 15 db nor-
mál, 3 db mozgáskorlátozott személygépjármű parkoló, és 20 db 
kerékpár, kismotorparkoló épült, 751 m2 viakolorral burkolt felü-
leten, a meglévő platánfákkal, csapadékvíz elvezetéssel épült ki.
A másik helyszín a vasúti sínek és a Régi Gyáli csatorna közötti 
területen, a Maglódi út felőli bejárattal, 1.927 m2 viakolorral bur-
kolt felületen, 41 db személygépkocsi és 10 db kerékpár és kismo-
torparkoló, csapadékvíz elvezetéssel épült ki. 
A parkosítás keretében síkfelületen 1200 m2, rézsűn 500 m2 füve-
sítés, 150 db bokor és 26 db előnevelt fa került telepítésre. 
Így összesen 59 db személygépkocsi és 30 db kerékpár, kismotor-
parkoló létesült. A területen 5 db biztonsági kamera került telepí-
tésre, amely a biztonságot garantálja. Ez a létesítmény alkalmas 
arra, hogy a lakosság díjmentesen, biztonságosan tárolja járművét, 
nyugodtan utazzon közösségi közlekedésként vasúton. A beruhá-
zást 90%-ban Európai Uniós forrásból, 10%-ban önkormányzati 
önrészből finanszíroztuk. A beruházás szervezője a BKSZ Kft., 
lebonyolítója a MÁV Zrt., kivitelezője az üllői GX-BETON Kft. 
volt. A beruházás teljes összege közel 58 millió Ft, a munkálatok 
kezdete 2010. március 10-e, a befejezés 2010. május 15-e volt.  
A kivitelezés időtartamára a parkolást a Deák utcában tudtuk biz-
tosítani, amint az ideiglenes forgalomba helyezést engedélyezik, 
Önök végre birtokba vehetik a létesítményt. 
Bízom benne, hogy elsősorban az utazó lakosság körében ez a lé-
tesítmény pozitív fogadtatásra talál, kérem, vigyázzunk és őrizzük 
meg sokáig.

Kissné Szabó Katalin 
polgármester   

Elkészültek Üllőn a MÁV 
állomás két oldalán a P+R, B+R 

parkolók

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hi-
vatal a 2010.évi XXIV. törvény előírásai alapján Általános mező-
gazdasági összeírást hajt végre 2010. június 01-21. között.
Az összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos és hi-
teles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gaz-
dálkodók részére.
Összeíróink valamennyi településen gyűjtik az adatokat, amelyek 
a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai 
célra használhatók.

Az adatszolgáltatás kötelező!

Kérjük, fogadják bizalommal az igazolvánnyal ellátott összeíróin-
kat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebo-
nyolításában.

Ingyenesen hívható zöldszám: 06/80-200-224

                 Központi Statisztikai Hivatal

Értesítés

A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szűrővizsgálat. 

Az Üllőn lakó 45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 

meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor 
várják őket a Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., 

tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra. 

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ: 
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete, 

Tel.: 06-1-465-3823
A szűrővizsgálat ideje: 2010. június 3. – 9.

A lehetőség adott! Éljenek vele!
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az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara Nyomda: 06 20 364-9298

Ö N K o R M Á N Y Z a T I  H Í R E K

Üllő Város Önkormányzata 2010-ben is pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésé-
re, mely a 2010-2011-es tanév szeptembertől júniusig terjedő időszakára szól.
1)  Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki:
- az általános iskola felső tagozatos tanulója,
- az általános iskola 8. osztályos tanulója és középfokú tanintézetbe felvételt nyert,
- középfokú tanintézet tanulója,
- felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
2) Az ösztöndíj megítélésének jogosultsági feltételei:
2.1.  a pályázó családjában egy főre jutó jövedelem a mindenkori bruttó minimálbér 
        másfélszeresét,  110.250.-Ft-ot   nem haladja meg,
2.2  - amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
         mindenkori bruttó minimálbér 80 %-át , 58.800,-Ft-ot
      • általános iskola 5-8. évfolyamán, valamint a 6 osztályos gimnázium 1-2. 
         évfolyamánés a 8 osztályos gimnázium 3-4. évfolyamán legalább 4,5,
         szakmunkásképző iskolában, valamint középfokú oktatási intézményben 
         legalább 4,3 
      • felsőfokú oktatási intézményben legalább 4,2 tanulmányi eredmény
        - amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem a bruttó minimálbér
          80 %-a felett van, de annak másfélszeresét nem haladja meg, 
          tehát 58.801-110.250,-Ft között van  
      • általános iskola 5-8. évfolyamán, valamint a 6 osztályos gimnázium 1-2. 
          évfolyamán és a 8 osztályos gimnázium 3-4. évfolyamán legalább 4,7
      • szakmunkásképző iskolában, valamint középfokú oktatási intézményben 
          legalább 4,6                  
      • felsőfokú oktatási intézményben legalább 4,3 tanulmányi eredmény.

   A tanulmányi eredmény számításánál az év végi osztályzatok egyszerű számtani átlagát 
kell alapul venni azzal, hogy a magatartás és a szorgalom jegyeket valamint a készségtant-
árgyak osztályzatait figyelmen kívül kell hagyni és a magyar nyelv és irodalom tantárgy 
két jegyének számtani átlaga számít.
Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett, és év végi tanulmányi ered-
ménye alapján nem, csupán az érettségi átlaga alapján jogosult ösztöndíjra, úgy lehetőség 
van ez utóbbi figyelembe vételére a tanulmányi eredmény számításánál.
2.3  a pályázó magatartása példás vagy jó,
2.4 a pályázó családjának tulajdonában álló vagyon (ingatlan, jármű, gépi meghajtású ter-
melő- és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír továbbá vagyoni értékű jog)
- külön-külön számított forgalmi értéke ill. összege az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének harmincszorosát (855.000,-Ft) vagy
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatvan-
szorosát (1.710.000,-Ft) nem haladja meg.
Nem minősül vagyonnak az ingatlan, amelyben a kérelmező lakik, valamint a család 1 
db. személygépjárműve, foglalkozáshoz használt munkaeszköze, ha annak (külön-külön 
számított) forgalmi értéke a 2.500.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. július 15.

A pályázat benyújtható: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a tanulmányi átlageredményről szóló bizonyítvány fénymásolatát,
- a család 1 főre jutó jövedelmének megállapításához szükséges igazolásokat.
- a 63/2006. (III.27.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot
- a család használatában levő jármű tulajdonjogát igazoló dokumentumokat.

A pályázat nyerteseit a Polgármesteri Hivatal értesíti postai úton, a Képviselőtestület 
döntésétől számított 8 munkanapon belül.

Kissné Szabó Katalin, polgármester 

F e l h í v á s

A Hivatal nyári zárvatartási rendje
A Hivatal 2010. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet a Jegyzői Iroda 
valamint az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda vonatkozásában 2010 július 12-23-ig, 
az Építési Hatósági Iroda és a Pénzügyi Iroda vonatkozásában 2010. július 19-23 napjáig tart.
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Ü l é S T E R E M b ő l  j E l E N T j Ü K

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

A képviselő-testület május havi ülésein hozott döntései
A május 6-i rendkivüli ülésen a 

- Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása, 
- a Kisfaludy téren épülő új óvoda eszközeinek beszerzésére, 
  valamint a
- Sport téren létesítendő víztorony kivitelezésére kiírt 
  közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása mellett,
- foglalkozott a Sportliget lakópark közművesítésének 
  kérdéseivel. 

Ez utóbbi kérdés megtárgyalásának eredményeként  – amellett, 
hogy mindvégig hangsúlyozásra került, hogy az utak, járdák, köz-
művek kiépítése a területen működő közműtársulat feladata – a 
képviselő-testület úgy határozott, hogy a pénzügyi-jogi kérdések 
tisztázását követően támogatja a közműtársulat működését. E tá-
mogatás azt jelenti, hogy 
1. Megelőlegezi – kivéve a régi sportpálya terület  - a közvilágítás 
kiépítésének költségét tovább  a negyedévenkénti kamatfizetések-
kor a hiányzó összegeket
2. A futamidő végéig (2016. június 30.) a Társulat folyamatos 
működése céljából rendelkezésre bocsátja és berendezi Szövetke-
zet u. 10. sz. alatti helyiséget a szükséges eszközökkel együtt, az 
újonnan megválasztott társulati bizottságok és az ügyfélfogadás 
részére. Ameddig a Társulat pénzügyi helyzete nem stabilizáló-
dik addig – a esedékes kamatfizetéseken túlmenően – biztosítja 
a Társulat működéséhez szükséges összegeket. (anyagi, dologi ki-
adások tiszteletdíjak és azok járulékai stb..)
3. A társulat adminisztratív ügyeinek intézésére és ügyfélfogadás 
tartására rendelkezésre bocsát 1 fő 4 órás munkaerőt.
4. A futamidő végéig fedezi az intéző bizottság új vezetőjének tisz-
teletdíját és ennek járulékait (havi nettó 120 eFt) és rendelkezé-
sére bocsát egy Önkormányzati tulajdonú mobiltelefont, melynek 
költségeit max. havi  15,000 forint összegben határozza meg.
5. Megelőlegezi az átvilágítás és az ügyvédi megbízás költségeit.
6. Kötelezi az Üllői Sportliget lakópark Vízi Közmű Társulatát, 
hogy  amennyiben az   
anyagi helyzete stabilizálódik és a pénzügyi helyzete lehetővé te-
szi , a beruházások befejezése után illetve a Társulat megszűnése 
előtt az Önkormányzat által adott pénzügyi támogatást az Ön-
kormányzat viziközmű számlájára fizesse vissza. Ezt a vállalást a 
Társulat küldött értekezletén határozatban rögzítse.

Mindezek fizetésének előfeltételei, melyeket a Társulattól elvár:

1. A Társulat új intézőbizottságot és ellenőrző bizottságot vá-
laszt.
2. Az elnök Gyulai Lászlóné, de a tényleges működést az ügyveze-
tő elnök (Zubor György) irányítja
3. A Társulat küldöttgyűlése megszavazza a működési-költség 
emeléseket és az érdekeltségi hozzájárulást kiveti – az alapsza-
bálynak megfelelően – a társasházi lakásokra is.
4. Átvilágíttatja műszaki és pénzügyi szempontból a Társulat ed-
digi működését.
5. Ügyvédet biz meg a társulati problémák megoldására (aki jár-
tas a viziközmű társulati speciális problémák terén)
6. Az érdekeltségi hátralékra kamatot számol 2010. szeptember 
1-től (jegybanki alapkamat kétszerese)
7. Negyedévente a Társulat behajtásra átadja a hátralékos listát az 
önkormányzatnak a behajtáshoz szükséges adatokkal.

A  képviselő-testület május 20-i ülésének  közérdeklődésre számot 
tartó döntései:

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta

a Vecsési Rendőrörs,• 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, • 
az Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület, • 
az Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány beszá-• 
molóját, 
Üllő város Gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, • 
valamint
a Városüzemeltető Kft. 2009. évi mérlegbeszámolóját. • 

 
Módosította

a Közoktatási Intézkedési Tervet,• 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szervezeti és működési • 
szabályzatát,
a Helyi Építési Szabályzatot  az M0-M4 csomópontra vonat-• 
kozóan.

 
Megtárgyalta
 

az üllői óvodák integrációjának eredményéről készült szakértői • 
véleményt, amelynek alapján megállapította a két évvel ezelőtti  
átszervezés eredményességét,
a Közösségi Ház átalakításával kapcsolatos kérdéseket és úgy • 
döntött, hogy az – épületen belüli – vizesblokk kialakítása érde-
kében engedélyes tervet készíttet, ugyanakkor Közösségi Ház to-
vábbi működésére, fejlesztésére koncepciót kíván kidolgoztatni.

Döntött arról, hogy
 

a Viola utcánál (Bimbó utcától a Viola utca 1-ig), és a Pesti út-• 
nál (Gyár utcától, a Pesti út 11-ig) lévő járdaszakaszt – beton 
járólapokból, a közmunkások bevonásával, Erdei Pál irányítása 
mellett - felújítja,
a rendkívüli téli időjárásra tekintettel az előző évekhez viszonyí-• 
tottan megnövekedett - felülvizsgált - téli útkarbantartási költ-
ségeket elfogadja, és engedélyezi összesen 4.439.875 Ft értékű 
számla kifizetését a költségvetésben 6,8 m Ft-tal megnövelt ke-
ret terhére,
a Bognár István erdész, fafaragó és a város civil szervezeteiáltal • 
közösen megalkotott életfa helyét a városközpontfejlesztésére 
kiírt pályázat eredményhirdetését követően határozza meg. A 
Magyarok Szövetsége üllői szervezetének kezdeményezésére, 
az újonnan született gyermekek nevei az életfa körül kerülnek 
elhelyezésre, a Magyarok Szövetségével később egyeztetett mó-
don,
nem emel kifogást a Gyömrő, Szilhát Golfpark szabályozási • 
tervével és a szükséges településszerkezeti módosításával kap-
csolatban, de a 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (3) bek. alapján— kép-
viselője által— részt kíván venni a véleményezési eljárást lezáró 
egyeztető tárgyaláson,
biztosítja a Hajcsár utcai árok 14 m hosszú szakaszának burko-• 
lásához szükséges  mintegy 180.000,- Ft értékű anyagot. A javí-
tást az árok korábbi kivitelezője az ÉPGÉP 2002 Kft. végzi.
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Monor Rendőrkapitányság:  Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

Lakossággal 
a bűnözés ellen

A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ !
FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT !

IDŐSKORÚAK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT BŰNCSELEK-
MÉNYEK MEGELŐZÉSE

Gyakorta előfordul, hogy idős emberek figyelmetlenségét, óvatlan-
ságát használják ki a bűnelkövetők, a tolvajok, a csalók.

Ennek megelőzése érdekében:

- Ne engedje be lakásába az áramszolgáltató, vagy a vízművek alkal-
mazottait, a polgármesteri hivatal munkatársait, a rendőrség tag-
jait, CSAK AKKOR, ha megfelelően igazolják magukat.
- Kétség esetén kérjék el igazolványukat, jegyezzék fel nevüket, mun-
kahelyüket, annak telefonszámát hívják fel, győződjenek meg a sze-
mélyek hitelességéről!
- Ne engedje be lakásába a házaló árust, akik általában ruhaneműt, 
háztartási eszközöket, ékszereket kínálnak olcsón megvételre!
- Ne engedje be lakásába azon személyeket, akik valamilyen ürügy-
gyel – általában rosszullétet színlelve – vizet, vagy gyógyszert kér-
nek. Amennyiben szükséges a 104-en értesítse a mentőket!
- Tűzifa megrendelése, vagy vásárlása esetén győződjön meg a szál-
lító kilétéről, kérje el személyi igazolványát, jegyezze fel adatait. Le-
gyen figyelemmel arra, hogy a fa mennyisége és a kifizetett összeg 
álljon arányban egymással! 
- Ne fogadjon el ajánlatot házkörüli munkák elvégzésére, háztartási 
gépek javítására, amennyiben az ajánlott ár feltűnően alacsony!
- Amennyiben valóban valamely szerelő, szerelési munka elvégzése 
céljából megy be a házába, ne legyen a házban egyedül, hívja át 
szomszédját, valamely hozzátartozóját!
- Előleget ne fizessen az elvégzendő munkáért, csak a munka be-
fejezését követően!
- A városban való közlekedéskor, vásárláskor, figyelmesen járjon el, 
pénztárcáját, értékeit biztonságos helyen őrizze.
- Kerülje az éjszakai órákban a vasútállomás, buszpályaudvar kör-
nyékét, a gyér forgalmú utcákat, sötétedés után lehetőség szerint ne 
egyedül közlekedjen!
- A temetőkben sírgondozás során táskáját, értékeit ne hagyja őri-
zetlenül!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik 

hívja a RENDŐRSÉGET : 107, vagy 112, 

illetve a Monori Rendőrkapitányságot: 

06-29/410-367, vagy 06-29/410-726 telefonszámon.

A nyári hónapokban sokan indulnak pihenni, nyaralni hátrahagyva 
ingatlanjaikat, amit sok esetben kihasználnak a bűnelkövetők Üllő 
városában is. A nyári melegben sok család úgy tér éjszakai pihenő-
re, hogy az ingatlanok ablakait, erkélyajtóit nyitva hagyják szellőz-
tetés céljából. A rendőrség természetesen éberen próbálja megóvni 
az állampolgárok tulajdonát, de kérjük, amennyiben lehetséges fi-
gyeljünk, ne adjunk lehetőséget a bűnelkövetőknek arra, hogy köny-
nyű prédává váljunk. A magára hagyott ingatlanokat ismerőseink-
kel, családtagjainkkal rendszeresen ellenőriztessük. A melegben 
próbáljunk meg olyan ablakokat nyitva hagyni, amelyen nem tud-
nak behatolni az elkövetők. Sok esetben előfordul, hogy az ingatlan 
riasztórendszerrel ellátott, azonban a tulajdonosok mégsem aktivál-
ják a rendszert.  Az elmúlt évben előfordult, hogy a magára hagyott 
ingatlan kifosztását a szomszéd végignézte, de nem értesítette sem 
a rendőrséget, sem a tulajdonost! Figyeljünk egymásra, figyeljünk 
egymás tulajdonára!

Kérem a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is próbáljanak meg 
figyelmet fordítani a vagyontárgyaik megőrzésére!

Pallaga Norbert
Vecsési Rendőrőrs parancsnoka

Felhívás!

A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes 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 érdek-
lődők hívását.

2010. június 14.  9-11 óráig  Dr. Szkalka Tamás – 06-20/555-6513

2010. június 22.  18-20 óráig Dr. Szikora Gábor – 0630/456-0889

Jogi Tanácsadás

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a városi 
tagóvodák és a bölcsőde 2010. évi nyári zárva tartási rendjét a 
 következők szerint határozta meg:

Július 1-től augusztus 23-ig zárva tart a Gyöngyvirág 
és a Napraforgó tagóvoda 

Ezen időszakban a Bóbita tagóvoda /(Állomás u. 17.) és a 
Pitypang tagóvoda (Faiskola u. 17.) fogadja az óvodásokat a 
következő helyettesítési rendben:
- a Gyöngyvirág óvoda gyermekeit fogadja a Bóbita óvoda,
- a Napraforgó óvoda és az 5 sz. új tagóvoda gyermekeit 
  fogadja a Pitypang óvoda.

Július 26-tól augusztus 9-ig zárva tart a Pitypang tagóvoda 
Ezen idő alatt ügyeletes a Bóbita tagóvoda (Állomás u. 17.)
Augusztus 9-től augusztus 23-ig zárva tart a Bóbita tagóvoda 

Ezen idő alatt ügyeletes a Pitypang tagóvoda (Faiskola u. 17.)

Valamennyi tagóvoda augusztus 23-án nyit, 
és fogadja az óvodásait.

A Bölcsőde nyári zárva tartási rendje: 
2010.július 26-augusztus 19-ig.

Az első gondozási nap: 2010. augusztus 23.
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V Ö R Ö S K E R E S Z T E S  H Í R E K

Mit jelenthet a szorgalom, a kitartás, egymás megbecsülése?
A történet, amellyel szeretném Önöket megismertetni, az elmúlt 
tanévben kezdődött. Volt egy osztály - nevezetesen a 8.z/a-, ahol 
alakult egy kis csapat.
Elkezdtek ismerkedni elméletben és gyakorlatban az elsősegély-

nyújtás alapjaival, a Vöröskereszt történetével, és elindultak a 
Területi Elsősegélynyújtó Versenyen. Megnyerték. Majd a me-
gyei verseny következett, ahonnan szintén győztesen jöttek haza. 
Utazhattak a három napos Országos Versenyre, Zánkára. Nagy 
élmény, szép helytállás. Nyáron egy hetes táborozás a Velencei-tó-
nál. Onnan hazatérve elhatározzák, hogy meg fogják alapítani az 
Üllői Ifjúsági Vöröskeresztes Szervezetet. Érik az elhatározás, 
hogy a következő tanévben indulnak a középiskolás mezőnyben. 
Öten öt különböző gimnáziumban kezdték meg a tanulást szep-
temberben. Budapesten, Monoron, Hódmezővásárhelyen.
Vajon eszükbe jut mit terveztek a nyáron? Sikerül a tervet valóra 
váltani? A tél végén újra elkezdtek készülődni, ismételni. Felele-
venítik, kiegészítik mind azt, amit már tudnak. És ismétlődnek az 
eredmények: Területi verseny I. hely. Megyei verseny I.hely.
Jutalom? Irány Krakkó. A Pest Megyei Vöröskereszt munkatársai-
val indulnak el: Jónásné Kloska Katalin, Mikó Roland, és Debre-
czeni Zsolt segíti őket és izgul értük. Három napos út -verseny, 16 
lengyel csapattal együtt. Hatalmas, életre szóló élmény, izgalom, 
boldogság. Egy fáradt, de jókedvű, a IV. helyen végzett csapat jön 
haza Lengyelországból.
Eljött 2010 májusának utolsó hétvégéje, Zánka, Országos Ver-
seny. Maguk mögé utasítva bázisiskolákat, egészségügyi középis-
kolákat, a VII. helyen végeznek. Ilyen szép eredményt Pest megyei 
csapat nem ért el az utóbbi években. Gratulálunk!
És újabb elhatározás, néhány év múlva a felnőtt kategóriában sze-
retnének indulni. Ismerve a csapatot, valóra fogják váltani ezt a 
tervüket is. Drukkoljunk nekik!
De kik is a csapat tagjai?
Baracsonyi Ákos, Balogh Veronika, Kiss Beáta, Nagy Mária, Pin-
tér Diána, és aki az egészet elindította: Balázsné Varga Gizella 
tanárnő, aki végig ott állt mellettük, segítette, tanította, bíztatta 
a gyerekeket. Együtt örült, izgult, sírt, nevetett velük, vigyázott 
rájuk. Köszönjük Gizi néni! A felkészülésben segítőjük még: Mol-
nár Tamás a Monori Mentőállomás vezetője, akitől az elméleti 
tudásuk nagy részét szerezték és Bodáné Rusznyák Gabriella az 
Üllői Vöröskereszt titkára.

Köszönjük mindannyiuk munkáját.

Ne feledkezzünk meg a szülőkről sem, mert nekünk jutott ebben 
a nagy versenyzésben az a feladat, hogy aggódjunk, izguljunk, bíz-
tassuk őket, és büszkén mesélhessük a családtagoknak, rokonok-

nak, ismerősöknek, milyen ügyesek a gyerekeink. A történet itt 
most véget ér. Remélem lesz folytatás. Kívánok mindannyiótok-
nak jó egészséget, sok sikert, és ne felejtsétek el mindazt, amit 
ebben 2 évben megtanultatok: Hogyan lehet szorgalmas munká-
val eredményt elérni, egymást szeretni, tisztelni, segíteni, megbe-
csülni.

Egy büszke édesanya

A TÁMOP 3.1.4 pályázat kiírása szerint egy hetes témahetet szer-
veztünk az alsó tagozatos gyermekeknek. A tavaszi szünet előtt 
került sor erre a programsorozatra. A pályázatba bevont három 
osztály -a 2.z, Seresné Kiss Zsuzsanna of., a 3.c, Kissné Dobos Il-
dikó of., a 3.z Kaliczáné Baráth Erika of. vezetésével-kezdte meg az 
előkészületeket, gyűjtőmunkát. Csatlakozott még a 4.c osztály Sző-
nyiné Bán Ilona irányításával. Volt olyan rendezvény is, ahol az alsó 
tagozat minden osztálya részt vett. E hét során megismerkedtünk 
a húsvéti ünnep eredetével, jelképeivel. Mindenki tudja, hogy a ka-
rácsony a szeretet ünnepe, de a húsvétnak ugyanez az üzenete. A 
Bibliai idézet szereint: „Mert nincs annál nagyobb szeretet, mintha 
valaki életeét adja embertársaiért.”A keresztény hit szerint a hús-
vét Jézus szenvedésének és kereszthalálának ünnepe. Szeretetből 
halt meg- embertársaiért . A hétköznapokban ennél a szeretetnek 
sokszor kisebb megnyilvánulásaira sem vagyunk képesek. Szerettük 
volna, ha ezen a héten mindenki azt érezte volna, milyen jó együtt 
lenni, segíteni egymásnak. Ezekben a napokban tavaszi nagytakarí-
tást tartottunk iskolánk környékén, tanultunk böjti népi játékokat, 
készítettünk böjti szendvicset. Izgalmas sportversenyen mérték ösz-
sze erejüket, ügyességüket az osztályok.Megismerkedtünk néhány 
európai ország ünnepi szokásaival.Készítettünk ünnepi képeslapot, 
apró játékokat, ajándékokat. Kirándultunk a Mezőgazdasági Mú-
zeumba, ahol Húsvéti Interaktív játékon vettünk részt. Úgy gondo-
lom, ez a néhány nap alkalmat adott arra is, hogy az osztályok  és 
a szülők jobban megismerjék egymást. Minden program  családias 
hangulatban telt, így készült a hetet záró Gálaműsor is. Ezúton sze-
retném megköszönni még egyszer  iskolánk vezetőinek,  a szülők-
nek, nagyszülőknek, kollégáinknak a munkájukat, amivel segítették 
emlékezetessé tenni ezt a hetet gyermekeink számára!

                        Kissné Dobos Ildikó

Témahét iskolánk alsó tagozatán
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A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

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:

Június 7–13-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 14–20-ig: Csillag Patika

Június 21–27-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Június 27–július 4-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Július 5–11-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

a Sportcsarnok júniusi  programja

Kedd-Péntek 18:00-19:00 alakformáló aerobik
Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik
Szerda 18:30-19:30 aerobik
Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó

Folytatódik...

Az üllői labdarúgó csapat hátralévő mérkőzései:
29. forduló: 

2010. 06. 06. vasárnap 17:00  Üllő SE – Tápiószecső FC
30. forduló: 

2010. 06. 13. vasárnap 17:00  Erdőkertes SE – Üllő SE

A felnőtt mérkőzéseket 2 órával megelőzi az ifjúsági 
csapatok mérkőzései.

TKM Üllő túraprogramja
Június 12.  Alsó-Ausztria, Krauzenstein vára: 
 Tulln város megtekintése
Július 17.  Felvidék, Nagyszombat  

Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 
06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 

E-mail: sztilona@monornet.hu

Birkózó Diákolimpia Szentes 2010.
Véget értek a 2010-es 
évi Diákolimpia-baj-
nokságok. A négy-
szeres diák magyar 
bajnok szabadfogású 
birkózónk Balla Márk, 
VII. osztályos tanuló 
korosztályt váltott, a 
diákból a serdülő kor-
csoportba lépett, ahol 
egy súlycsoporttal fel-
jebb lépett. A 2010-es 
serdülő szabadfogású 
birkózó országos dön-
tőn, Pécs városában 
2010. április 24-én 
bronzérmet szerzett, 
több neves versenyzőt 
maga mögött hagyva, 
a népes 38 kg-os súly-

csoportban. Az Üllői D.S.E birkózó szakosztálya a 2010-es évben 
Német László III. osztályos tanuló, diák korcsoport nehézsúlyú 
bronzérmével, értékes pontokat szerzett az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola részére.

Kovács János,
tanár-szakedző

Trianoni emlékünnepség
2010. június 13-án vasárnap 11 órakor
várjuk Önöket az Önkormányzat előtti 

Trianon emlékműnél. 
Fellép: Dörner György.

Közösségi Ház

Szent Iván-éji tűzgyújtás 
a Közösségi Ház udvarán 

június 24-én, csütörtökön, 
19 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!



ELKÖLTÖZTÜNK,
ÁRAT CSÖKKENTETTÜNK

TEMETKEZÉS 

SZIGÜ 
Temetkezési Iroda

Gregus Pálné Fiókvezető

2225 Üllő, Pesti út 78.
(a Bitang vasbolt mellett)
Ügyelet: 06-30/461-88-48, 

06-30/919-71-65

A ZITA KOZMETIKA-SZALON
 fennállásának 20-ik évfordulója alkalmából,minden 

arckezelés után ajándék szoláriumozás vagy csiszolás. 
Szeretettel várom vendégeimet!

Szolgáltatások:
- Szolárium - Infraszauna - Fogyasztógép

- Mikrodermabrációs arccsiszolás - Villanófényes végleges szőrtelenítés
Pintér Kristófné Göndöcs  Zita kozmetikus

Üllő, 2225 Dózsa György u. 1/c Tel.: 06/29-323-617  
Mobil: 06/30-3970-114

HŰTŐGÉP, FAGYASZTÓ JAVÍTÁS!

Minden típusú készülék 
szakszerű javítása, 
helyszínen garanciával!
Minden nap, hétfőtől-vasárnapig

Hívjon bizalommal! 
Tel: 06-30-373-2590 

Sírkövek tisztítása, bontása, 
megdőlt sírkövek teljes felújítása!

Gregus Pál
vállalkozó

2225 Üllő, István u. 24.
Tel.: 06 /29 320-347

06 20 492-1896



MEGNYÍLT!
BAGOLYVÁR ÁLLATELEDEL

Gyömrői és József A. utca sarok (élelmiszerbolt mellett)

Kínálatunkból:
Hobby és díszállat eledel,
és felszerelései.
Tápok, konzervek, 
fagyasztott húsok.
Horgászfelszerelések 
és etetőanyagok.
Folyamatosan bővülő áru- 
választékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.








