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Üllői
Nyertes pályázat

Az új városközpont megan�-
n�i funkcióval bíró komp-
lexum, nem csak hivatalos 

üg�ek intézésére épült. A kö-
zösségi központ például es-

küvőknek, előadásoknak, de 
akár zenés-táncos progra-

moknak is otthona lehet. Egy 
pályázatnak köszönhetően 

pedig eg� Yamaha pianínó-
val is gazdagabb lett a terem. 

Részletek a 6. oldalon

  

Augusztus 20-án adta át Kiss-
né Szabó Katalin polgármes-
ter a város vezetése által ado-
mányozott kitüntetéseket. A 
település közösségét szolgá-
ló több évtizedes munkájáért 
kapott elismerést Kissné Csa-
ba Éva védőnő, illetve Virág 
Andrea aljegyző. A Pro Ur-
be-díjat a Mecénás Művészeti 
Klub kapta. 

Részletek a 10. oldalon

Üllői 
nézőpontok

Helyi programok 
a körkérdésben

Városgondnokság 
vigyáz a rendre

Ésszel  
és erővel

Bemutatkozik
az állatvédőrség

Vége van 
a nyárnak!

Új szereplő  
a város 

kulturális 
életében
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2 ÜllőiKözösség

Augusztusi 
események

Ù

A gólyalábasok megint vidám 
műsorral lepték meg a vendégeket

Ù

Zöldi Valéria festmé-
nyen örökítette meg 

az új központot

Ù
Wolf Kati fellépése nem 
csak egy szimpla hakni volt

Ù

Több mint 750  
diák kezdte meg 
az új tanévet

Kismarosi Józsefné szelte fel az új kenyeretÙ

Krav maga bemutató a városi ünnepenÙA Jazz-hoc trió a Zenés nyári estékenÙ
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A z idén is a megszokott helyén, még-
is új környezetben, a városközpont-
ban zajlott az esemény. 

 A programok 14 órakor az Üllői néző-
pontok kiállítás megnyitójával indultak. 
 Ismét vidámságot és jókedvet csem-
pésztek az érdeklődők délutánjába a Var-
ga Banda óriáscirkusza, ahol gólyalába-
sok és óriásbábusok szórakoztatták a 
nézőket.
 Az önkormányzati kitüntetések átadá-
sára és az új kenyér megáldására idén is a 
katolikus templomban került sor. Az ün-

A verseny témája: nézőpontok Üllő vá-
rosközpont különböző helyszíneiről. 
A műveket augusztus 17-én 15 és 20 

óra között, a helyszínen kellett elkészíteni. 
 Így nem csak az elkészült művek, ha-
nem maga az alkotás folyamata is – mint-
egy kulturális esemény – közérdeklősésre 
tartott számot. Különleges, eddig Üllőn 
még nem tapasztalt látványt nyújtottak a 
képek alkotói is, miközben az érdeklődő 
bámészkodók egyidőben a kezük járását  
és kezük munkáját is szemlélhették.
 Az alkotásokból augusztus 20-án, 14 
órai kezdettel nyílt kiállítás a városházán. 
 A kiállítást, vagyis az elkészült kilenc 
műalkotást a verseny zsűrijének elnöke, 

Idén is a hagyományokhoz 
hű forgatókönyv szerint zaj-
lott a városi rendezvény az 
augusztus 20-i ünnepen. 

Ezzel a címmel rajz- és festőversenyt hirdetett meg a Üllői Kö-
zösségi Központ és az Üllői Mecénás Művészeti Klub.

Így ünnepelt a város

Üllői nézőpontok

nepi műsort Kissné Szabó Katalin, polgár-
mester nyitotta meg. Beszédét követően 
a történelmi egyházak vezetői megáldot-
ták az új kenyeret, majd az önkormányzat 
által adományozott kitüntető címek átadá-
sa következett. Virág Andrea, Üllő aljegyző-
je és Kissné Csaba Éva védőnő az Üllő Város 
Szolgálatáért-díjat, az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub pedig Pro Urbe-díjat kapott. 
 Az ünnepi műsort követően a Fresco 
Bello csoport utcai parádéjától volt han-
gos a központ. 
 Este fél 7-kor lépett színpadra a nap 
sztárvendége, Wolf Kati énekesnő. 
 A tűzijáték előtt a Sárkánylányok Társu-
lat Tűztánc produkciója teremtett miszti-
kus hangulatot a színpad előtt. 
 A tűzijáték után 23 óráig tartó utcabál 
zárta az augusztus 20-i programot. 

nfo  

Gábor Éva Mária szobrászművész méltatta  
a megnyitó beszédében.
 A zsűri mindegyik művet elismeréssel 
illette és  – versenyről lévén szó – meg-
nevezte az általuk díjazásra javasolta-
kat. Első helyezést kapott Szaniszló Anna, 
második helyezést Medvedovszky Anna 

– mindketten üllőiek –, harmadik helye-
zést Várhalminé Czinke Mária vecsési alko-
tó műve.  Az eredményhirdetés és a díjak 
átadása az esti műsor közben, ünnepélyes 

körülmények között a nagy-
színpadon történt.
       Ekkor került sorra egy külön-
leges, ajándékalkotás átvétele 
is. A közöttünk, Üllőn élő Zöldi 
Valikát annyira magával ragad-
ta a megvalósult városközpont, 
hogy azt egy nagy méretű, 
montázs megoldással elkészí-
tett festményen megörökítet-
te. Alkotását Kissné Szabó Kata
lin polgármester nagy örömmel, 
hálás köszönettel és azzal az 
ígérettel vette át, hogy a kép a 
városháza belterében lesz kiál-
lítva.

nfo

Szaniszló Anna alkotásaÙ

Medvedovszky Anna műveÙ Várhalminé Czinke Mária képeÙ
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Az Üllőn kínált progra-
mok is sokasodnak, de 
vajon élnek-e a szíves 
invitálással a helyiek?

Sokasodnak 
a programok, de 
van-e közönségük?

Az idősebbek már tudják: 
ha visszapillantanak éle-
tük eltelt éveire, soha-

sem az jut eszükbe, hogy 1981 
például amiatt volt olyan izgal-
mas, mert vásároltak egy kony-
haszekrényt. Hanem mert ak-
kor jöttek rá – és be is vezették 
a családi hagyományok sorába – 
hogy a teraszon, gyertyafény 
és duruzsoló beszélgetés mel-
lett a paprikás krumpli is milyen 
mennyei vacsora tud lenni. 
 A megszerzett javak közül 
ugyanis, mint végül mindig ki-
derül, az élmények a legértéke-
sebbek.
 A közösségi élmények több-
sége ugyancsak alapos okkal 
tart igényt a maradandóság-
ra. Az Üllőn kínált programok is 
sokasodnak, de vajon élnek-e a 
szíves invitálással a helyiek? 
 Annak jártunk utána figye-
lik-e a plakátokat, hirdetmé-
nyeket az üllőiek, érdekli-e őket 
egy-egy nyáresti koncert, elő-
adás, összejövetel?

 Pintérné Göndöcs Zita úgy 
bólintott igent a kérdésünkre, 
mintha mi sem lenne annál ter-
mészetesebb, mint hogy a csa-
ládtagjaival együtt részt vesz 
a helyi eseményeken. Mivel a 
gyerekei néptáncosok, az ő fel-
lépéseiken mindig jelen van 

– derült ki. A zenés nyári estek 

koncertsorozata nagyon tetszik 
neki. Figyeli hol, mikor, milyen 
programot kínálnak, és ezekről 
az ismerőseinek is minden al-
kalommal szól, ne maradjon le 
senki a hasznosnak vagy éppen 
kellemesnek ígérkező esemé-
nyekről – tudtuk meg. 
 Kiss Csaba kissé kedvetle-
nebbül mesélte, hogy 2006 óta 
laknak Üllőn, s eleinte jutott ide-
jük szórakozásra, kikapcsoló-
dásra, de mostanában már nem 
mennek sehová. Sok a munká-
juk, elfáradnak, az otthon töl-
tött időt inkább a pihenésre 
szánják.
 Hasonlóképpen nyilatkozott 
Kovács Gábor is, akit szemláto-
mást az sem hangolt optimis-
tábbra, hogy éppen üldögélt 
és fagylaltozott a délelőtti ve-
rőfényben. Az ilyen percek igen 
ritkák az életében – adta tud-
tunkra –, s habár jól tudja, hogy 
a városban van lehetőség a szó-
rakozásra, a kikapcsolódásra, 
hiszen látja a különböző prog-
ramokra hívogató plakátokat, 
neki erre nincs ideje.
 – Nem olyan időket élünk – 
támasztotta alá mellette üldö-
gélő munkatársa vélekedését 
Polákovics József, aki szintén 
nem a helybeli programkínála-
tot tartja szegényesnek. Pest-
re sem jutnak be sem színház-
ba, se moziba – mondta –, ha 
hazaérnek a munkából, örülnek, 
ha végre kipihenhetik magukat, 
vagy a kertben akad dolguk. 
Neki egyébként nem a koncer-
tek, vagy a táncestek hiányoz-
nak – tette hozzá –, hanem azok 
a balatoni nyaralások, amik ré-
gebben olcsók és hozzáférhe-
tők voltak mindenki számára.
 Dobi Kovács Viktória arról be-
szélt, hogy három éve költöztek 
Üllőre, s azóta úgy látja, hogy 
meglehetősen széles a kínálat, 
amelyből ki-ki kiválaszthatja az 
őt érdeklőt. A gyermekprogra-
mokat azonban, mint kiderült, 
kevesli. Amint a picik kinövik a 

közösségi házban tartott ringa-
tó foglalkozásokat, semmi nincs, 
ami a helyükbe lépne, a játszó-
tér marad egyedüli szórakozás-
ként. Pedig egy-egy bábelő-
adásnak, gyermekszínház nak 
vagy kicsiknek szóló kon certnek 
bizonyára lenne a városban 
elég közönsége – vélte beszél-
getőpartnerünk.

 – Amikor még fiatal voltam, 
anyám mindig azzal vigasz-
talt, hogy nekem majd jobb 
lesz – mondta Baranyi Józsefné. 

– Most már nyugdíjas vagyok 
és kiderült, hogy nekem se lett 
jobb.
 Miközben bólogatva hall-
gattuk, arra gondoltunk, hogy 
az emberiség történetében ezt 
alighanem minden egyes em-
ber elmondhatja magáról. A he-
lyi kulturális programokkal pe-
dig ez a filozófia úgy kerül szoros 
össze függésbe, hogy Bara nyi-
né nak elmondása szerint elege 
van a sok beszédből, márpedig a 
legtöbb helyen sokat beszélnek 
feleslegesen. S oda ő eleve nem 
megy el. A családja körében érzi 
magát a legjobban – mondta, 
amivel ugyancsak nem volt ne-
héz egyetérteni.
 De talán mégis léteznek azok 
a programok – ha vissza már 
nem is jönnek a hajdani ötórai 
teák zsúfolt táncparkettjei –, 
amikkel ötvennél több helybé-
lit is meg lehet szólítani. Jókor, 
és jó helyen.

Koblencz Zsuzsa

Pintérné Göndöcs Zita

Kiss Csaba

Kovács Gábor

Polákovics József

Dobi Kovács Viktória

Baranyi Józsefné

A megszerzett javak 
közül ugyanis, mint 
végül mindig kiderül, 
az élmények a legérté-
kesebbek.

Amikor még fiatal 
voltam, anyám min-
dig azzal vigasztalt, 
hogy nekem majd 
jobb lesz. Most már 
nyugdíjas vagyok és 
kiderült, hogy nekem 
se lett jobb.
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Hirdetés

Sokasodnak 
a programok, de 
van-e közönségük?

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235 • E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

A lakását már 
biztosította.
Autója biztosításáról  
is gondoskodott.
Önmagára és a jövőjére 
gondolt már???

Élet- és  
nyugdíj- 
biztosítások.

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.

1 kezelésnek 3 hatása van (fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van (zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Bérlet vásárlása esetén flaBelos Bérlet ajándékBa

flabelos
ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!

edzz napi 10 percet flaBelos-szal és hozd magad formába 4-6 hét alatt!

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Kispesten 
bevezetett 
fodrászüzletben 
műkörmös 
álláshely  
bérbe adó 
20  000 Ft/hó-ért. 
Telefon: 
06-30/467-7216

Lószállítás   
Böckmann  
2 lovas futóval  
230 Ft/km áron  
országosan. 06

-70
/6

07
-4

44
4

Úton-útfélen a városközpontot dicsérő la-
kosokba botlik az ember. Bár a többség 
talán már meg is szokta az új épületet, a 
parkosított tereket, a sétálóutcát, vagy a 
bisztró csalogató teraszát – szokták is mon-
dani, hogy a jót könnyen meg lehet –, de 
olyanok is vannak, akiknek az átadás óta 
eltelt két hónap sem volt elég, hogy be-
teljenek a Templom tér újjáéledt látványá-
nak részleteivel. Mint például a központ át-
riumos részét díszítő leanderekkel, vagy az 
épület előtt elterülő zöldövezettel.
 Akiknek pedig köszönhetjük, hogy még 
nagyobb élményben lehet része tekinte-
tünknek, mikor megpihen e szépségen: a 
leandereket Kiss Sándor, a további növé-
nyeket Virág József, Németh Elekné, Herédi 
Imre és Bodáné Rusznyák Gabriella ajánlot-
ta fel a köznek. 

RG

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban 
is megszervezésre kerül településünkön 
a térítésmentes tüdőszűrő-vizsgálat. Eb-
ben az évben az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyar-
országi Regionális Intézetének regionális 
tisztifőorvosa nem rendelte el a kötelező 
tüdőszűrő-vizsgálat végrehajtását, ezért a 
részvétel csak ajánlott.
 A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegsé-
gek időbeni felismerésére, ezért kérjük, 
hogy minél többen vegyenek részt a 
szűrésen.  
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy szemé-
lyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, TB- 
kártyájukat, valamint az előző évben ka-
pott tüdőszűrő-igazolásukat hozzák ma-
gukkal!
 Tüdőszűrés helye: Üllői Közösségi  
Ház, Gyöm rői út 24.
 Tüdőszűrés ideje: október 2-tól ok-
tóber 28-ig. Október 23. (szerda) ünnep, 
nincs szűrés!
 Hétfő–szerda: 11 óra 30-tól 17 óra 30-
ig. Kedden, csütörtökön és pénteken: 8 
órától 13 óra 30-ig.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

Tájékoztatás tüdő-
szűrő-vizsgálatról

Állampolgárok lettek

Jólesik a szemnek

Augusztus 27-én megható nemzeti és csa-
ládi ünnepre került sor az új polgármeste-
ri hivatal rendezvénytermében. Miután a 
köztársasági elnök kiadta a honosítási ok-
irataikat Üllő város polgármestere előtt 6 
személy tette le az állampolgársági esküt. 
Így ezek a külhoni lakosok már nem csak 
anyanyelvükben, szokásaikban és érzelme-
ikben kötődnek a magyarsághoz, hanem 
hazánk állampolgárai is lettek. 
 Az ünnepeltek és a népes számban je-
len lévő rokonaik meghatódva hallgatták 
Kissné Szabó Katalin polgármester ünne-
pi beszédét. Többeknek könny csillogott a 
szemében a Himnusz hangjainál és az eskü 
szavainál. Az eskütételi szertartást követő-
en könnyed, jó hangulatú beszélgetés és 
fényképezkedés zárta a rendezvényt. 

Ladányi Ágnes
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Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. szeptember 11-én 9.00-17.00

Hirdetés

Örömmel tájékoztatom városunk lakosságát arról, hogy meg-
kezdte működését a városháza épületében létesített Üllői Közös-
ségi Központ, mely házasságkötő teremként is funkcionál.

A közösségi központ 
fejlesztéséről

A rendezvényterem a há-
zasságkötések színvona-
las lebonyolítása mel-

lett számos egyéb program 
megvalósítására alkalmas, me-
lyet reményeink szerint mi-
nél több kikapcsolódni vágyó 
lakos élvezhet majd. Nagy si-
kernek örvend a Zenés nyá-
ri esték programsorozat, mely-
nek keretében péntekenként 
hangversenyek, koncertek ke-
rülnek megrendezésre a város-
központban található szabad-
téri kisszínpadon. A rossz idő 

beálltával sem szűnnek meg 
azonban a közösségi központ 
által szervezett színes, kultu-
rális programok. A megrende-
zésre kerülő események szé-
les skálán mozognak: időszaki 
kiállítások, irodalmi kávéház, 
gyermekjátszóház, baba-ma-
ma klub, filmklub és számos 
egyéb program várja folyama-
tosan az érdeklődőket, melyek-
ről az Üllői Hímrondó hasábjain 
is tájékoztatást nyújtunk majd.
 Célunk, hogy mind a há-
zasságkötő terem, mind a kö-

zösségi központ funkció mara-
déktalanul megvalósuljon új 
létesítményünkben. Az Üllői 
Közösségi Központ fejlesztésé-
re 3 000 000 Ft-ot nyert önkor-
mányzatunk a Hungarocontrol 
Zrt. által kiírt Társadalmi Fe-
lelősségvállalás-pályázaton. 
Ebből az összegből már be-
szerzésre került egy gyönyö-
rű Yamaha zongora, mely nem 
csak ékes díszeként szolgál a 
megújult házasságkötő terem-
nek, hanem további programok 
megvalósításához járul hozzá. 

A pályázati összegből számos 
eszközt szereztünk be annak ér-
dekében, hogy a házasságköté-
sek a lehető legmagasabb szín-
vonalon, igényes körülmények 
között kerüljenek lebonyolí-
tásra. További technikai esz-
közök, berendezési tárgyak és 
felszerelések beszerzése folya-
matban van, mely beruházás 
eredményéről a közeljövőben 
számolunk be a lakosságnak.
 Bízunk benne, hogy a be-
szerzett eszközök, felszerelé-
sek hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy a közösségi központban 
számos sikeres programot tud-
junk megvalósítani – mindany-
nyiunk örömére.

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Szeptember 2-án reggel 8 órakor tartotta tanévnyitó ünnepségét 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola a városi sportcsarnokban.

Botlik Bence Béla az Ül-
lői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola 8. z osz-
tályos tanulója. A kémia 
tantárgyat még az elő-
ző tanévben, 7. osztály-
ban kezdte el tanulni.

Vége van a nyárnak!

Botlik Bence Béla 
országos sikerei

Több mint 750 diák zsivajá-
tól volt hangos a csarnok. 
Öröm volt látni a gyereke-

ket, akik lebarnulva, ünneplőbe 
öltözve indultak osztálytársai-
kat, tanáraikat keresni és beszél-
getni, beszélgetni, beszélgetni… 
A 120 elsős kisdiák izgatottan 
várakozott kint az előtérben, hi-
szen ők az évnyitó műsor kez-
detén vastaps közepette vonul-
tak be az óvó nénik kíséretében. 
A jeles nap alkalmából iskolánk 

Nagyon hamar komoly ér-
deklődést mutatott a 
tantárgy iránt. Felhívta 

a figyelmemet a monorierdői 
Toll forgató versenyre. Igénye-
sen kitöltött feladatlapjai felbá-
torítottak arra, hogy az országos 
He vesy György kémia verseny 
felé terelgessem.

címerével ellátott nyakkendőt 
kaptak. 
 A negyedik és ötödik osztá-
lyos tanulók készültek a tanév-
nyitó műsorra. Nyárbúcsúztató 
versükben a vakáció élményeit 
elevenítették fel, vidám dalukkal 
az iskolai élet humoros pillanatait 
jelenítették meg. Végül a tanulás 
és a tudás köré fonták verseiket. A 
Gyöngyvirág óvoda volt óvodásai 
ügyes szavalatukkal buzdították 
az első osztályosokat a tanulásra. 

 Barna Tibor, az iskola igaz-
gatója köszöntőjében megnyi-
totta a 2013–2014-es tanévet és 
eredményes munkát kívánt min-
den tanulónak. Beszélt az óra-
rendi és a törvényi változásokról 
is. Első és második évfolyamon 
a mindennapos testnevelés ke-
retein belül négy testnevelés és 
egy néptánc órát tartunk tanu-
lóinknak. Az 5. és 6. évfolyamo-
soknak heti 5 órában lesz test-
nevelés óra. Bevezetésre került 
a hit és erkölcstan tantárgy, me-
lyet ebben az évben az 1. és 5. 
évfolyamosok tanulnak heti egy 
órában. A szülők döntése alap-

 Szívesen vállalta az iskolai 
fordulón a megmérettetést. In-
nen a százhalombattai megyei 
fordulóba került. Itt véget is ért 
a „tollforgatós” tevékenysége, 
mert az előbbi döntője egybe-
esett a megyei fordulóval, me-
lyet március 23-án tartottak. Az 
itt elért 81 százalékos teljesít-
ménye jogosította fel az orszá-
gos döntőben való részvételre. 
Hihetetlen odaadással, szorga-
lommal készült mind a megyei, 
mind az országos megmérette-
tésre. Öröm volt vele foglalkozni!
 A felkészülés közben megírt 
még egy Százhalombatta által 
meghirdetett középiskolások-
nak szóló országos környezetvé-
delmi pályázatot. Általános isko-

lás létére a versenyt megnyerte. 
A Hevesy György országos ké-
mia verseny döntőjére május 
31. és június 2. között került sor 
Egerben. A döntő három részből 
állt: írásbeli vizsga, laborgyakor-
lat, szóbeli megmérettetés. Ösz-
szességében a 7. évfolyamon 3. 
helyezést érte el.
 A szóbeli vizsgán különdíjat 
is kapott. A Mozaik Könyvkiadó 
által alapított díj a tudományo-
san legmegalapozottabb elő-
adásért járt.
 Az egész éves kimagasló tel-
jesítményét azzal koronázta 
meg, hogy jelentkezett a diák-
olimpiát előkészítő tanfolyamra 
az Apáczai Csere János Gimnázi-
umba.

ján elsőseink 42 %-katolikus hit-
tanra, 20 %-a református hittan-
ra, 37 %-a erkölcstanra, 1 %-a 
egyéb felekezet foglalkozására 
jelentkezett. Az 5. évfolyamon is 
hasonló az eloszlás. Az órarend-
be beépülve tartják az erkölcs-
tan órákat iskolánk pedagógusai, 
a hittan órákat pedig az egyhá-
zak hitoktatói. Változtatásra tan-
év közben nincs lehetőség.
 Szeptembertől életbe lépett 
az új Nemzeti Alaptanterv és a 
Köznevelési Törvény is. Mindezek 
következtében az iskola új peda-
gógiai programot és házirendet 
készített. A www.ulloaltisk.hu 
web  oldalon minden alapdoku-
mentum megtalálható.
 A tanév elindult, 31 tanuló-
csoport mellett 5 napközis cso-
port kezdte meg a munkát. A 
sikeres indulás komoly össze-
fogás eredménye. A városveze-
tésnek köszönhetően jelentős 
karbantartási munkákat végez-
tek iskolánkban, melyet ezúton 
is köszönünk.
 Mindannyiunk kitartó mun-
kájára szükség lesz, hogy a tan-
évet mindenki sikeresen és meg-
felelő eredménnyel zárja.
 Ehhez kívánok mindenkinek 
jó egészséget és kellő elszánt-
ságot.

Árpásiné Mészáros Mónika ig.h.

 Remélem, hogy ezek csak a 
kezdeti sikerek!
 További jó munkát, sikeres 
pályafutást kívánok!
 Szeretném azt hinni, hogy 
részem van abban, hogy Bence 
ezen a szép, de nehéz úton elin-
dult.

Marosi Józsefné, felkészítőtanár

Az elsős kisdiákokÙ
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Mindannyiunk kitar-
tó munkájára szükség 
lesz, hogy a tanévet 
mindenki sikeresen  
és megfelelő ered-
ménnyel zárja.
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Városgondnokság 
vigyáz a rendre
Idén márciusban kezdte meg a településen a munkát a helyi város-
gondnokság. Az önkormányzat kötelékébe tartozó szerv tevékenysé-
ge igen sokrétű: közintézmények, közterületek üzemeltetése, karban-
tartása, tisztítása, de például az ehhez szükséges anyagok  beszerzése, 
vagy a kártevőirtás is szerepel az ellátandó feladatok sorában.

A 11 közintézményben, me-
lyeket a városgondnok-
ság tart karban, a nyár 

folyamán sok fontos feladatot si-
került elvégezni: a zeneiskola 
szinte teljesen megújult, az álta-
lános iskolában 11 tantermet fes-
tettek ki, több helyen kijavították 
a tetőt, padlóburkolatot cseréltek. 
 Valamennyi intézményben 
megtörtént a tisztasági festés, 
az épületekben végzett karban-
tartási munkálatok után pedig 

már bátrabban indulhatnak a 
következő hónapoknak. A köz-
ponti óvodában a teljes fűtés-
rendszert átalakították, új kazán 
került beüzemelésre. 
 Nagy munka volt a 105-ös il-
letve 106-os csatornák és átere-
szek teljes tisztítása és kotrása, 
de így lehetővé válik az esővíz 
zavartalan elvezetése.
 A lakossági járdaprogram-
nak is aktív résztvevője volt a 
városgondnokság, a munkák 

elvégzése után ismét sok ingat-
lan előtt lett kulturált, rende-
zett kinézetű a járda. 
 Az önkormányzathoz tarto-
zó kötelék segít a munkálatok 
zavartalanabb elvégzésében, il-
letve jelentős pénzügyi megta-
karításokat tesz lehetővé.    
 A feladatok ellátását megfe-
lelően képzett, 19 fős személy-
zet végzi (takarítónők és porta-
szolgálat: 14 fő; karbantartók: 3 
fő; közterületi munkák: 2 fő). 

Ceglédi Jánosné, Erzsike 43 év munkaviszony után idén nyugdíj-
ba ment. A nyugdíjig  azonban hosszú és tartalmas út vezetett.

Jöhetnek a boldog 
nyugdíjas évek

Ügyvédi 
tanácsadás a 
sportcsarnokban

Miután elvégezte a gyer-
mekápoló-képzőt, 40 
éven át folyamatosan 

Üllőn dolgozott, több feladat-
kört is ellátott.
 Vágyott rá, hogy orvos le-
gyen, de mikor férjhez ment, 
fontosabb volt, hogy helyben 
dolgozva a családi teendőknek 
is eleget tudjon tenni.
 Három orvos mellett szol-
gált, a szó legjobb értelmében, 
Leyler főorvos, Vég doktor és 
Mikó főorvos úr is igazi, megbíz-
ható segítő szakemberre talált 
személyében.
 Tudásvágya mindig meg-
maradt, így nem véletlen, hogy 
1990-ben Balázs doktor őt vá-
lasztotta a fizikoterápiás ellá-
tás munkakörre, melyet annak 
megszűntéig nagy odaadással 
végzett. Több fiatal és idős em-

A feladatok ellátását 
megfelelően képzett, 
19 fős személyzet végzi.

Üllő város képviselő-testületé-
nek döntése alapján a polgár-
mesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek minden 
hónapban térítésmentes jogi 
tanácsadást tartanak a lakosság 
részére a városi sportcsarnok-
ban. A szolgáltatás igénybevé-
teléhez előzetes bejelentkezés 
szükséges a következő telefon-
számok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás:
 06-20/555-6513,
 Dr. Szikora Gábor:
 06-30/456-0889.
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: október 7., 
november 4., december 2. 
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd 
úr tanácsadása minden al-
kalommal 10 órától 12 óráig 
tart. 
 Dr. Szikora Gábor: szeptem-
ber 24., október 29., november 
26., december 10. 
 Dr. Szikora Gábor ügyvéd úr 
tanácsadása minden alkalom-
mal 18 órától 20 óráig tart. 

nfo

ber köszönheti neki mozgáské-
pessége visszanyerését, fájda-
lommentes életét.
 Életében újabb kihívást ho-
zott 1997, mikortól Mikó főorvos 
mellett elvállalta a foglalkozás-
egészségügyi szak asszisztensi 
teendőket, melynek körében 
nem csak az önkormányza-
ti dolgozóknak, de az Üllőn és 
környékén lévő cégek sokasá-
gának végezték el precízen a 
szűréseket.
 Mivel 43 év alatt mindig má-
sok szolgálata volt az első – ez 
egy hivatásszerető szakember-
nél természetes –, úgy döntött 
ideje már önmagával és család-
jával tölteni a mindennapokat.
 Jó egészséget és boldog 
hétköznapokat kívánunk!

Üllő város 
önkormányzata

 Az állandó személyzet mun-
káját közfoglalkoztatottak se-
gítik, de előfordult már, hogy a 
törvényi előírásoknak megfele-
lően egy-egy napot közmunká-
ra kötelezettek is dolgoztak a 
városgondnokságban. 
 A feladatok miatt több em-
berre lenne szükség a zavartalan 
működés eléréséhez, melyre az 
elkövetkező évek remélhetőleg 
lehetőséget adnak majd.  
 A városgondnokság vezető-
je Tóth Mónika (tel.: 06-29/320-
011/143-as mellék), helyettese 
Tóth Béla (tel.: 06-70/312-2830).
 Csoportvezetők: takarítók és 
portaszolgálat: Molnár Zoltánné; 
parkgondozás és közterület ren-
dezés: Borsos Ferenc; karbantar-
tók: Szabó Attila.

nfo

Ù
Gazsi Csaba és Kissné Szabó Katalin bú-
csúztatta Ceglédi Jánosné Erzsikét
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Olvasni jó! – A Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei

Angyalok
gyermekek 
szemével

Bizonyára sokan egyetértenek velem abban, hogy nem csak ol-
vasni jó, de adni is! Ennek a jó cselekedetnek számos bizonyíté-
ka található meg polcainkon. Az idén is többen ajándékoztak köny-
vet könyvtárunknak, amit ezúton is nagyon szépen köszönök!

Az üllői református egyházközség is részt 
vett az Ars Sacra-fesztivál keretében a Csa-
ládháló által meghirdetett Angyalok a gyer-
mekek szemével gyermekrajz-pályázaton.

A legfrissebb ajándékköny-
vekből szeretnék most 
ajánlani néhányat: An-

nak idején nagy port kavart Dan 
Brown Da Vinci-kódja, amely le-
het, hogy nem is eredeti gondo-

A pályázatra a 4-14 éves 
korosztály rajzait vár-
ták három kategóriában: 

óvodás, alsó tagozatos, felső ta-
gozatos.
 A benyújtott pályamunkák-
ból az üllői református egyház-
község kiállítást rendez, a meg-
nyitó szeptember 15-én, a 10 
órakor kezdődő istentisztelet 
keretén belül lesz az üllői refor-

latokat tartalmaz? Lewis Perdue, 
A Da-Vinci örökség című köny-
ve, amely eredetileg 1983-ban 
jelent meg először, kísértetiesen 
hasonló történetet dolgoz fel. 
 Egy másik évezredes mítosz 
megfejtését ígéri P. Vandenberg 
A fáraók átka című izgalmas tör-
ténelmi regénye. Másik korba, 
másik kontinensre vezeti el az 
olvasót Milos Urban Prágában 
játszódó bűnügyi regénye Hét-
templom címmel, amely a pusz-
tuló és pusztított emberi környe-
zet problémáját boncolgatja.
 Hölgy olvasóinknak ajánlom 
Lis a Jackson Tegnap éjjel című 
egyik legrejtélyesebbre kompo-
nált szerelmi-bűnügyi regényét. 

 Viszont garantáltan bűnü-
gyek től men  tes Rebe cca Wells 
A vagány nők titkai című csa-
ládregény. A szívszorító törté-
net át meg át van szőve friss hu-
morral, ettől olyan szórakoztató 
és mélyen megindító egyszer-
re. Családi titok szálai bontakoz-
nak ki Adriana Tri  giani Angyali Ci-
pellők című regény ében, amely 
Manhattanen át a napsütötte 
Toszkánába és a romantikus Capri 
szigetére kalauzolja el az olvasót.
 Az iskolakezdéshez kötődően 
ajánlom A Holló barkácskönyvek 
Textilfestés című füzetét, amely 
hasznos ötleteket ad a gyerme-
kek ruháinak jellel, névvel való 
díszítéséhez. 

mátus gyülekezet templomá-
ban (Kossuth L. u. 3.).
 E napon délután 15 órától csa-
ládi délutánra kerül sor, melyen dr. 
Kun Mária, az egyházközség lelki-
pásztora tart előadást „Angyalok 
a Bibliában” cím mel. Az előadást 
zenei betétek díszítik, valamint 
a délután folyamán a résztvevő 
gyermekek és felnőttek „angyal-
készítő” (gyöngyfűzés, origami, 

A MIRABELL 
Táncklub és 
Egyesület vár-
ja óvodás és 
iskolás gyerekek jelentkezését 
tánctanfolyamra. Klasszikus és 
modern balett alapokkal, egy 
kis akrobatikával jazz-show-
tánc, disco-, dance- és színpa-
di látványtáncoktatás. Légy te 
is a táncklub tagja! Folyama-
tos fellépési és versenyzési le-
hetőség, ahonnan fantasztikus 
eredményekkel, kupákkal, ér-
mekkel térhetsz haza. Tavalyi 
eredményeink: kupagyőzelem, 
sok érem, Európa-bajnoki első 
és második hely.
 Várunk az Üllői Közösségi 
Házban keddenként és csütör-
tökönként 16 órától 20 óráig a 
beiratkozásra. Folyamatos csat-
lakozási lehetőség! Tanárok: Já
nos Rita nívódíjas, okleveles 
táncpedagógus és Laborczvöl
gyi Júlia táncoktató.

Téged is vár 
a táncklub!

 Ha már nehezen viseljük a 
szeptemberi megpróbáltatásokat, 
ajánlom mindenki figyelmébe 
Szilvásy Judit Út a boldogsághoz: 
Feng Sui könyvét. Segítségével 
visszanyerhetjük belső harmóni-
ánkat. 
 Innen már csak egy lépés 
Osho Gyermekek könyve, amely 
a gyermeki szabadság visszanye-
résére bíztat, amikor még nem 
tudtuk, mi a feszültség, nem ag-
gódtunk, nem szorongtunk sem-
mi miatt. 
 Kellemes kikapcsolódást kí-
nálunk ismét nyíló kiállítása-
inkkal is! A Mecénás Művészeti 
Klubbal közösen várjuk önöket 
szeptember 27-én, 17 órakor a 
PerifériArt, a Vecsési Képzőmű-
vészeti Stúdió kiállítására!
 Kívánok mindenkinek kelle-
mes őszi napokat! Találkozzunk 
a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, 
könyvtárvezető

gipszöntés, stb.) kreatív foglalko-
zásokon vehetnek részt.
 A gyermekrajz-kiállítás szep-
tember 16-21-e között tekinthe-
tő meg. Hétfőn 10-13 óráig, ked-
den 14-18 óráig, szerdán 10-13 
óráig, csütörtökön 10-13 óráig, 
pénteken 14-18 óráig, szomba-
ton 9-12 óráig. 
 Az ünnepélyes díjátadóra 
szeptember 22-én 10 órától, az 
Istentiszteletet követően kerül 
sor. A szakmai zsűri által oda-
ítélt díj mellett, a közönség kü-
löndíja is átadásra kerül.
 Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők!

Ha már nehezen vi-
seljük a szeptemberi 
megpróbáltatásokat, 
ajánlom mindenki fi-
gyelmébe Szilvásy Ju-
dit Út a boldogsághoz: 
Feng Sui könyvét. 

A benyújtott pálya-
munkákból az üllői re-
formátus egyházköz-
ség kiállítást rendez, a 
megnyitó szeptember 
15-én, a 10 órakor kez-
dődő istentisztelet ke-
retén belül lesz.
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A közösséget szolgálják
Ahogyan az elmúlt években 
már megszokhattuk, idén is au-
gusztus 20-án adták át a város 
kitüntető címeit. A következő 
sorokban az ünnepi ceremó-
nián elhangzott méltató be-
szédek kivonatát olvashatják. 

Üllő Város Szolgálatáért-díjban része-
sült Kissné Csaba Éva, védőnő. Első és 
egyetlen munkahelyén, Üllőn, 1965 

óta dolgozik védőnőként.  Munka mellett 
szerezte meg 1983-ban a védőnői diplomá-
ját a Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem Egészségügyi Karán, majd ugyanitt 
1992-ben elvégezte a Szülésfelkészítés spe-
ciális szakot.
 Pályája kezdetén nem volt állandó gyer-
mekorvos, sem állandó orvosi szolgá-
lat, gyakoriak voltak az otthonszülések, így 
nagy szükség volt a védőnőre, aki a környe-
ző tanyavilág egészségügyi ellátásában is 
részt vállalt. 
 Mára neve összeforrt a hivatásával, a 
csaknem fél évszázad alatt generációk nőt-
tek fel  gondozotti körében. 
 Több esetben interneten keresztül nyújt 
segítséget azoknak az üllői kötődésű külföl-
dön élő fiatal anyukáknak, akik kikérik a vé-
leményét, nagy szükségük van a megbízha-
tó tanácsaira.
 Nem csak a fiatal korosztály számíthat rá, 
segítőkészsége kiterjed az idős betegre is, 
szociális érzékenységével, empátiájával ki-
vívta az emberek bizalmát. 
 Tíz éven át önkormányzati képviselőként 
is szerepet vállalt, ezen belül 8 évig az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnökeként te-
vékenykedett.
 Az elmúlt közel öt évtizedben sok főis-
kolai hallgatót oktatott és adta át részükre a 
szakmai tapasztalatait.
 Eddigi munkáját több díjjal és elisme-
réssel jutalmazták: 1998-ban az önkor-
mányzat által adományozott Semmelweis- 
díjat, 2000-ben Pest Megyei Közgyűlés, 
Szegényekért és elesettekért-díjat, 2005-
ben pedig az egészségügyi ellátás érde-
kében kifejtett kiemelkedő szakmai és 
közszolgálati tevékenységért az Egészség-
ügyi Minisztérium Pro Szanitate-díját ve-
hette át.

Példaértékű szakmai tudás

Az Üllő Város Szolgálatáért-díjjal, a mintegy 
8 éves története során, második alkalommal 
ismerték el közigazgatásban dolgozó sze-
mély munkásságát.

 Virág Andrea, Üllő város aljegyzője 18 év 
munkásság után vehette át az Üllő Város 
Szolgálatáért-díjat. 
 Feladatkörébe a településfejlesztési, üze-
meltetési, környezetvédelmi, rendvédelmi 
önkormányzati munka irányítása tartozik. 
 Az eltelt évek alatt  megismerte és meg-
szerette ezt a területet. Szoros munkakap-
csolatot alakított ki az érintett önkormány-
zati bizottságok elnökeivel tagjaival, akik 
szívesen kérik ki a véleményét, hallgatják 
meg a javaslatait. 
 Maroknyi és összetételében gyakran vál-
tozó csapatával igyekszik mindent megten-
ni annak érdekében, hogy a képviselő-testü-
let által elképzelt beruházások, vagy egyéb 
fejlesztések megvalósulhassanak. 
 Jelentős szerepet vállalt annak az anyag-
nak az összeállításában is, amelynek ered-
ményeként településünk elnyerte a városi 
címet, s koordinálta az elmúlt évek sikeres 
hazai és európai uniós pályázatainak előké-
szítését és megvalósítását.
 Munkájára, amit hivatásnak tekint, a kép-
viselő-testület és a hivatal vezetése min-
dig számíthat, szakmai tudása, igényessége, 
precizitása sokak számára példaértékű le-
het.
 Az aljegyzői munka azonban mindezek-
nél is többet jelent, hiszen szükség estén át 
kell látni a hivatali munka egészét, azt irányí-
tani kell. 

A művészetet népszerűsítik

Üllő Pro Urbe-díját idén az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klubnak ítélte a képviselő-testület.
 Az egyesület 8 évvel ezelőtt alakult a né-
hai Merczel Erzsébet elnökletével. Akkor a 
klub 13 alapító taggal kezdte meg a műkö-
dését, akik között képzőművészek, irodalmá-
rok és kézművesek is szerepeltek. Az elmúlt 

években gobelinesekkel, kézimunkásokkal 
és egyéb társművészetben jártas alkotókkal 
gyarapodtak, így mára az egyesület – támo-
gatókkal együtt – 38 taggal működik. A klub 
céljául tűzte ki, hogy lehetőséget biztosítson 
új tehetségek felmutatására, fejlesztésére.
 Az elmúlt években a klub a városi kultu-
rális, közösségi élet egyik legaktívabb sze-
replőjévé vált. Városi rendezvényeken, ün-
nepségeken, iskolai és óvodai programokon 
egyaránt képviseltetik magukat, aktív köz-
reműködésükkel, alkotókedvükkel és segí-
tőkészségükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a közösségi programok színvonalasan való-
sulhassanak meg.
 Társadalmi szerepvállalásuk mellett fo-
lyamatosan építették klubéletüket is. Tehet-
séges művésztagjaik alkotásait az elmúlt 
években számos kistérségi kiállításon be-
mutatták, környékbeli művésztársakkal ösz-
szefogva bizonyították tehetségüket, a meg-
tartott vásárok keretében a nagyközönség 
részére is átadják „műveiket”. 
 Az óvodákban és az általános iskolában 
gyermekfoglalkoztatást tartanak, terelgetik 
az ifjúságot a művészetek felé. 
 Hagyománnyá vált, hogy rendezvénye-
ik keretében évente vendégül látják az idő-
seket, valamint művészeti és festőszakkört, 
kézművesszakkört tartanak. 
 Széleskörű tevékenységük minden sze-
letével a művészet iránti szeretetet népsze-
rűsítik és juttatják el a lakosság valamennyi 
korosztálya felé. Szerénységüket és elhiva-
tottságukat méltán jellemzi ars poetica-juk, 
miszerint: „Bízunk benne, hogy munkánkkal 
egyre nagyobb rétegeket tudunk megszólí-
tani, és be tudjuk bizonyítani, hogy a legna-
gyobb érték a helyi emberek szeretete, az ál-
taluk nyújtott adomány és szolgáltatás, és ez 
az, ami szívből jön”.

nfo
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A megújult városközpontban kialakított kö-
zösségi központ vezetésével Laza Istvánt bíz-
ták meg a település irányítói. A frissen ki-
nevezett vezető szeretne hozzájárulni Üllő 
kulturális életének gazdagabbá tételéhez. 

Új szereplő a város 
kulturális életében

S okan ismerik a városban, 
de biztosan vannak, akik 
most hallanak róla elő-

ször. Nekik mit érdemes tudni-
uk Laza Istvánról?
 – Születésemtől fogva Ül-
lőn, a Vasadi utcai szülői ház-
ban élek. A sors különös aján-
dékának tartom, hogy őszülő 
fejjel kaptam ezt a lehetőséget, 
hogy szülőfalumban, ami mos-
tanra már város lett, dolgozhas-
sak és hasznosíthassam azokat 
a tapasztalatokat, azt a lelke-
sedést, amely talán másoknak 
is a hasznára válhat. Pályafutá-
somat Csévharaszton kezdtem 
magyar szakos tanárként, majd 
a Monori Művelődési Központ 
igazgatója voltam két évtize-
den keresztül. Közben ifjúkori 
szenvedélyemnek, a néptánc-
nak is hódoltam, amit most is 
folytatok az üllői néptánccso-
portban. 

– Hagyománytisztelő, a nem-
zeti értékeket előtérbe helyező 
ember hírében áll. Ekképp irá-
nyítja majd a közösségi köz-
pontot, vagy próbál inkább a 
mai trendeknek megfelelni?
 – Természetesen ez is része 
lesz annak a komplett egésznek, 
amit igyekszem a munkám során 
megvalósítani. A hagyományok, 
a múlt ismerete nélkül az ember 
nem tud eligazodni a jövőben, 
ezért ezt is a mai trendek közé 
sorolnám. Ebbe illeszkedik a köz-
pont már élő programja, az üllői 
honismereti tevékenység, amely 
Üllő mind alaposabb megisme-
rését szolgálja. Az üllői emlékmű-
veken, szobrokon és emléktáblá-
kon és a történelmi idővonalon 
keresztül szeretnénk megismer-
tetni Üllő történetét az érdeklő-
dőkkel. Emellett természetesen 
a tágabb nemzeti és népi hagyo-
mányok terjesztése is szerepel az 

elképzelések között. Ehhez kap-
csolódó programok is lesznek az 
új közösségi központ kínálatában, 
melyek megvalósítását olyan 
hagyo mányőrzésre összpontosí-
tó csoportokkal együttműködve 
szeretném megvalósítani, mint a 
Kenderes néptáncegyüttes vagy 
az Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület. 

– Ez lesz a fő csapásirány, ami 
mentén munkálkodnak?
 – Inkább mondjuk úgy, 
hogy ez is egy fontos része lesz 
az egésznek. A közösségi köz-
pontnak van egy tevékenység-
struktúrája, amelyben sok más 
fontos elem is található. A vá-
rosi programok rendezésében 
is aktívan részt veszünk, pél-
dául a nemzeti ünnepeket, de 
akár a Csülökfesztivált is említ-
hetem. Emellett pedig az intéz-
mény adta lehetőségeket is sze-
retnénk kiaknázni. Van egy szép 
házasságkötő termünk, ahol a 
terem miliőjéhez és lehetősé-
geihez kapcsolódó rendezvé-
nyeket szeretnénk szervezni. 
Komolyzenei koncerteket, isme-
retterjesztő előadásokat, film-
klubot, vagy táncházat kicsik-
nek és nagyoknak, baba-mama 
klubot, társastánc-oktatást, egy-
szóval bármit, ami a közössé-
gi tér nyújtotta lehetőségeken 
belül megvalósítható. Augusz-
tus 20-án a tér minden adottsá-
gát kipróbáltuk. Kiderült, hogy 
minden része nagyon jól hasz-
nosítható, jól működik, a hely-
színek jól kiegészítik egymást, a 
házasságkötő terem, a szabad-
téri színpad, a sétálóutca és az 
esztétikus előtér, amit például 
a következő hetekben egy  hu-
szonöt festménynek helyet adó 
galériává alakítunk át. 

– Terveznek nagyobb rendez-
vényeket, amelyek túlmutat-
nak a városon?
 – Maglóddal, Ecserrel és Ve-
cséssel alkotunk egy járást. Fel-
kerestem mindhárom település 
kulturális vezetőjét, hogy a jö-
vőben a lehetőségekhez mér-

ten hangoljuk össze a nagyobb 
rendezvényeinket. Akár egy na-
gyobb együttműködés is létre-
jöhet a települések között.

– Van egy mag, akik minden 
rendezvényen jelen vannak, 
új arcok, például az új beköl-
tözők, viszont ritkán tűnnek 
fel a közönség soraiban. Ho-
gyan lehetne bevonzani azo-
kat, akik nem látogatják a he-
lyi programokat?
 – Azért ez nem egészen 
így van, az új beköltözők közül 
egyre többen látogatják a ren-
dezvényeket. Ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy sokan a főváros 
közelsége miatt költöztek Ül-
lőre, életük nagy részét Buda-
pesten töltik. Az új lakók között 
pedig többen is vannak, akik je-
lentősen hozzájárulnak Üllő kul-
turális életéhez. Sok tehetséges 
ember van közöttük, az ő ér-
deklődésükre és aktivitásukra 
is számítok. Egyben kérem őket, 
hogy keressenek meg és ezeket 
a képességeket mutassuk meg 
a közönségnek.

– A tervek megvannak, már 
csak pénz kell a megvalósítás-
hoz. Hosszú távon biztosítot-
tak az üllői kultúra anyagi for-
rásai?
 – Tisztában vagyunk a ne-
hézségekkel, ezért elsősorban 
ingyenes programokat kíná-
lunk a lakosságnak. Természe-
tesen lesznek fizetős esemé-
nyek is, hiszen vannak olyan 
kutltúrális szolgáltatások, ame-
lyeknek ára van. Ezeket pedig 
mi sem adhatjuk ingyen. A mai 
életkörülmények között azon-
ban ez egy nagyon nehéz kér-
dés. Meg kell mutatnunk az em-
bereknek, hogy jó eljönni az új 
központba a programokra, ér-
demes itt maradni és Üllőt vá-
lasztani. Ezzel is szeretnénk 
hozzájárulni az élhető kisváros 
eszményéhez.

Varga Norbert

Meg kell mutatnunk az 
embereknek, hogy jó 
eljönni az új központ-
ba a programokra, ér-
demes Üllőt választani 
és itt maradni.
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Bulgária fővárosá- 
ban, Szófiában ren-
dezték meg a 22. 
Siketlimpiát július 26. 
és augusztus 5. között.

Németh László még csak 13 éves, de nagy le-
hetőségek kapujában áll. Akár a honi bir-
kózás nagyágyúja is lehet belőle. 

Siketlimpia üllői 
résztvevővel

Ésszel és erővel

A magyar kézilabda-váloga-
tott keretével vett részt a 
nyári játékokon az üllői Il

lés Viktor is, aki korábban már 
részt vett hasonló eseményen. 
Igaz, akkor még a vízilabdacsa-
pat tagjaként utazott Taipeibe, a 

21. Siketlimpiára, ahonnan végül 
aranyéremmel tért haza. Üllő vá-
ros önkormányzata díszpolgári 
címmel jutalmazta a fiatal spor-
toló kiváló eredményét, ezzel Il-
lés Viktor Üllő történetének legfi-
atalabb kitüntetettje lett. Később 
sajnos a pénzhiány miatt szétszé-
ledt a csapat, a korábban még ví-
zilabdában jeleskedő sportolók 
kénytelenek voltak átnyergelni 
más sportágakra. Viktor is így ke-
rült kapcsolatba a kézilabdával. 
 Az idei nyári játékokon saj-
nos nem termett babér az ül-

lői fiúnak és csapatának, amit 
Viktor azzal magyaráz, hogy a 
magyar siketkézilabda-váloga-
tott tagjai nem igazi kézilabdá-
zók, így nem is tudtak partiban 
maradni a náluk jóval nagyobb 
erőt képviselő horvátokkal vagy 
németekkel. 
 Viktort nem keserítette el a 
szerényebb eredmény, hiszen 
nem is olyan régen kiderült, 
hogy újra összeáll a vízilabda- 
válogatott, ahol természetesen 
az üllői aranyérmes játékosra 
is számítanak. Így Viktor visz-

Bizonyára minden szülő azt 
szeretné, hogy gyerme-
ke valamiben legyen jobb, 

mint a többiek. Tűnjön ki remek 
tanulmányi eredményével, vál-
jék belőle kitűnő zenész vagy 
sportoló az iskolás évek alatt. 
Távolabbra tekintve pedig nyil-
ván örömmel látnák fiukat vagy 
lányukat menő ügyvédként, or-
vosként, vagy valami egész más 
szakterületen, de remek szak-
emberként a saját szakmájában. 
Ha így nézzük, az üllői Németh 
László családja duplán lehet 
boldog, hiszen a most 8. osz-

tályos gyermekük nem csak re-
mek tanulója az üllői általános 
iskolának – 4,6-os átlaggal bír, 
úgy, hogy büszke nagymamá-
ja elmondása szerint Laci nem 
is viszi túlzásba a tanulást –, ha-
nem remek sportoló is. Sporto-
lókén pedig már ki is nőtte a te-
lepülést. 
 Laci 2007-ben, mindössze 7 
évesen jelentkezett edzésre az 
Üllői Diáksport Egyesület birkó-
zószakosztályának edzőjénél, Ko
vács Jánosnál. Korábban egyéb 
sportágakban is szerencsét pró-
bált, először a labdarúgással is-
merkedett, majd átnyergelt ka-
ratésnak, de végül mindkét 
esetben kiderül, hogy azok nem 
neki valók. 
 A birkózásban azonban 
megtalálta a számítását, az el-
telt 6 év alatt számos kupa és 
érem bizonyítja, hogy nem 
csak hobbi szintű sportolónak 
alkalmas a fiú. Üllői edzője azt 
mondta, hogy olimpiai bajno-
kot nevel a srácból, mert adott-
ságait elnézve alkalmas arra, 
hogy egyszer akár a világ leg-
jobbjai között küzdjön az érme-
kért. Ami nem is meglepő, hi-
szen Laci valóságos óriásként, 

4,4 kilogrammal született, most 
13 évesen a 85 kilogrammosok 
között versenyez. Családja pe-
dig az őrült diétázás helyett in-
kább keresett egy testhez álló 
feladatot, ahol ki tudott telje-
sedni.
 Laci az üllői diáksportból 
2010-ben a Vasashoz igazolt, az-
óta a vörös-kékek szakosztályát 
erősíti. 

 Az angyalföldi egyesülettel 
pedig az első komolyabb sike-
rek is megérkeztek: Laci kétszer 
zárta második helyezettként a 
magyar bajnokságot, 2011-ben 
pedig országos bajnokként a 
dobogó legfelső fokára állha-
tott. Ugyanekkor diákolimpiát 
is nyert, idén pedig kor- és súly-
csoportjában Budapest-bajnok 
lett. Egy dorogi megméretteté-
sen hat mérkőzésből hatot tus-
sal nyert meg, egyszer pedig 
a nála jóval nagyobb termetű, 
116 kilogrammos ellenfelét úgy 

fektette két vállra, hogy a küz-
dőteret figyelő közönség csak 
pislogott, alig akart hinni a sze-
mének.
 Laci pedig – mint mondják 
róla – nem csak az erejével ér-
vényesül, először fejben nyeri 
meg a mérkőzéseket. Nagyon 
jó taktikus a fiú, érzi, tudja, hogy 
milyen helyzetben miként kell 
reagálnia, ezért van igazán ne-
héz dolguk az ellenfeleknek. 
 Laci korához képest megle-
pő komolysággal beszél a jövő-
jéről. Az csak természetes, hogy 
sportolóként szeretne érvénye-
sülni, örülne, ha eljutna az olim-
piáig vagy a világbajnokságig. 
Erre az edzői szerint is megvan 
minden esélye, de azzal is tisz-
tában van, hogy szükséges egy 

„b” terv is, mert a sportot nem 
csinálhatja élete végéig. Ezért 
szakácsként folytatná, ha már 
nem megy az aktív sportolás. 
Állítólag már most is nagyon 
finomakat főz és kimondot-
tan szeret a konyhában alkotni. 
Legszívesebben általános isko-
lai tanára nyomdokaiba lépne, 
és egy óceánjárón főzne külön-
leges ételeket a hajó utasainak. 
Ha hírnevet szerez magának a 
sporttal, akár még saját étter-
met is nyithatna – gondoljunk 
csak a Box Utcára, Kovács Ist
ván egykori bokszoló éttermé-
re – ahol ő lehetne a főszakács, 
de ez már a jövő zenéje. Min-
den esetre Laci jó úton jár, hogy 
megvalósítsa álmait

varga

Laci valóságos óriás-
ként, 4,4 kilogrammal 
született, most pedig, 
13 évesen a 85 kilo-
grammosok között 
versenyez. 

szatérhet ahhoz a sportághoz, 
amelyhez igazán ért. A követ-
kező Siketlimpián pedig akár 
már az aranyéremért verseny-
ző csapat tagja is lehet az üllői 
sportoló. 

varga
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Bemutatkozik
az állatvédőrség

Templomrenoválás 

Az Üllői Állatvédőrség ezúton tájékoztatja Üllő lakosa-
it, hogy milyen feladatokat lát el, milyen esetekben nyújt 
segítséget és milyen hatáskörökkel rendelkezik.

Megújult külsőt kap az ül-
lői római katolikus templom. 

Az állatvédőrség kiemelten fontos 
fela datai közé tartozik, hogy fellép 
az állatvédelmi jogszabályok meg-

sértése miatt. 
 Az állatvédőrség kiemelt figyelemmel 
kíséri Üllőn és vonzáskörzetében az állatok 
tartásával kapcsolatos emberi magatartá-
sokat. Állatok bántalmazása, nem megfele-
lő tartása, valamint beteg, elhanyagolt álla-
tok esetén megteszi az állatok érdekében a 
szükséges intézkedéseket, illetve kéri  az ön-
kormányzatokat a hatáskörükbe tartozó in-
tézkedés elvégzésére Az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló törvény alapján. Szük-
ség esetén felsőbb szervektől is kérhet se-
gítséget!
 A felelős állattartás, valamint az állat- és 
természetvédelem fontosságának terjeszté-
se, óvodák, iskolák és egyéb civil szerveze-
tek részére állatvédelmi oktatások szerve-
zése, felvilágosító munka végzése is kiemelt 
helyen szerepel az állatvédőrség feladatai 
közt.
 Az Üllői Állatvédőrség október második 
felétől megkezdi a Felelős állattartásra ne-
velés elnevezésű oktatási programot az ül-
lői általános iskolában. Egyelőre a 4-8. osz-
tályosok részére, összesen 20 osztályban. A 
későbbiekben a fiatalabb korosztályok szá-

mára is terveznek játékos foglal-
kozásokat.
 Fontos feladat a szaporító tele-
pek felkutatása, közreműködés a fel-
számolása esetén.
 A rendelkezésre álló jogi kereteket ki-
használva fellépnek a bántalmazások, állat-
kínzások és a kutyaviadalok ellen is. 
   Széles körben tudatosítják az ivartalanítás 
és chipezés fontosságát!
     Az állatok tartásával, gondozásával, vi-
selkedésükkel kapcsolatos tanácsadásban is 
segítnek.
 Segítséget nyújtanak a felelőtlenül sor-
sukra hagyott állatok gazdához juttatásá-
ban, a későbbiekben pedig figyelemmel kí-

sérik az örökbe adott állatok további sorsát, 
életkörülményeit.
 Szükség esetén élőállat-szállítást, illetve 
állati tetemszállítást is vállalnak térítés elle-
nében. A tetemek megsemmisítése a Dóra 
Majorban történik, meghatározott díjsza-
bás alapján.

 Segítséget nyújtanak a katasztrófahely-
zetekben (pl. árvíz, vihar, baleset) az 

állatok mentésében. Az állattartó 
üdülése, kórházi kezelése vagy tar-
tós távolléte esetén, térítés ellené-
ben ellátják az állatát, amennyiben 

az helyben megoldható.
 Az Üllői Állatvédőrség hosszú távú 

célkitűzései közt szerepel Üllőn létre-
hozni egy európai színvonalú „Állatvédel-
mi Központot”, ahol a gazdátlan, megunt, 
bántalmazott állatok egészséges körülmé-
nyek között rehabilitálódhatnak, esélyt kap-
va, hogy új gazdához kerülhessenek. 
 Befogadók hiányában jelenleg kóborló 
állat elhelyezésére nincs lehetőség, így a to-
vábbi sorsuk a gyepmesteri telepen nehe-
zen ellenőrizhető, esélyük a túlélésre igen 
csekély.
 Folyamatos támogatás szükséges ah-
hoz, hogy az Üllői Állatvédőrség minél 
több esetben tudjon segítséget nyújta-
ni. Felajánlásukat a következő számlaszám-
ra küldhetik: Üllői Állatvédőrség Állat-, és 
Természetvédelmi Alapítvány, OTP Bank: 
11742874-20000631
 Elérhetőségek: Sáfrány Ibolya állatvédőr:  
30/324-8348, vagy Konyicsákné Magyar 
Irén: 20/555-4437.
 E-mail:  ulloiallatvedorseg@gmail.com.
 Facebook:   Üllői Állatvédőrség.
 Weboldalunk: http://ulloi-allatvedok.
webnode.hu. 

Üllői Állatvédőrség

Üllő az elmúlt időszakban jelentős 
változásokon ment keresztül. A vá-
rosközpont rehabilitációja során, új 

utak, közösségi terek épültek és egy új vá-
rosházával is gazdagabb lett a település. 
Most a római katolikus templom külseje 
újul meg, amely elkészültével még szebbé 
teszi majd a város képét.
 A templomot 1752-ben építette a váci 
káptalan, s azóta számtalan felújításon ment 
keresztül. Az elmúlt években belülről már 
megújult a műemlék. Akkor főképp az üveg-
ablakok cseréjével, a szentély felújításával és 
az elektromos rendszer kialakításával teltek 
a munkálatok. Az idei rekonstruálást az ül-

lői katolikus egyházközség rendelte el, mivel 
az épület állaga miatt szükségessé vált a ja-
vítás. A homlokzatot borító festék nem szel-
lőzött megfelelően, így a fal bepenészedett, 
a vakolat megrepedezett és lemállott. Első-
sorban tehát új festésre van szükség, de sor 
kerül a szobrok és a több száz éves kőpárká-
nyok restaurálására is.
 A felújítás mintegy harminc millió forint-
ba kerül, melynek nagy részét az egyház-
község finanszírozza, túlnyomórészt a hívek 
adományából. Az üllői önkormányzat egy-
millió forinttal járul hozzá a beruházáshoz. 
 A munkálatok várhatóan november ele-
jére fejeződnek be. Kovács Kornél plébános 
elmondta, hogy az ünnepélyes átadásra a 
püspök atyát is szeretnék meghívni, hogy 
ő áldja meg az elkészült templomot. 

Csohán Erika
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Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033
Szent Benedek 
Gyógy szertár: 
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
E-STAR Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ Dél-
pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

Iskola
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, 
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (G�öng�virág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059
4. sz. (Templom tér 

2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde:  
29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
és Nevelési  
Tanácsadó: 29/320-023,  
29/321-354 
Vargha Gyula  
Városi Könyvtár: 

29/320-102
Postahivatal: 
29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/320-038
Református 
lelkészi hivatal: 
29/321-340
Evangélikus  
lelkészi hivatal: 
29/350-371

Szemétszállítás

Alkalmi 
munkalehetőség  
a repülőtéren

Baba-mama torna, 
aprók tánca, salsa

Nagyszerű hangulatú hétvége

A Monor SE NBII-es férfi-futsalcsapata 
átköltözött az üllői sportcsarnokba, ha-
zai mérkőzéseit ezentúl az üllői küzdő-
téren játssza. A csapat játékoskeretében 
üllői játékosok is vannak. A mérkőzések 
18 óra 30 perckor kezdődnek.
 Menetrend: szeptember 20. Monor–
Bábolna, október 4. Monor–Vasas, októ-
ber 18. Monor–Málta,  november 4 Mo-
nor–SZTE-EHŐK (19 óra), november 
15. Monor–Berettyó, november 29 Mo-
nor–Ózd, december 3. Monor–Őrkény. A 
mérkőzések 18 óra 30-kor kezdődnek.
 Férfi-kézilabdamérközések: szeptem-
ber 21. 16 óra ifjúsági mérkőzés, 18 óra 
felnőtt mérkőzés. Október 19. 16 óra if-
júsági mérkőzés, 18 órakor felnőtt mér-
kőzés.
 Vecsés női kézilabdacsapata is az ül-
lői sportcsarnokban játssza mérkőzéseit. 
Az együttes az NBI B-ben szerepel. 
 Menetrend: szeptember 21. 12 óra Ve-
csés–Várpalota U21, 14 óra Vecsés–Vár-
palota felnőtt. Október 19. 12 óra Vecsés–
Dabas U21, 14 óra Vecsés–Dabas felnőtt.

Sportcsarnok  
programok

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesanyánk Kökény László-
né temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot hoztak és utolsó útjára 
elkísérték.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Igen jó emlékekkel gondolunk vissza a nyá-
ri augusztusi napokra. Az idő igencsak kedve-
zett nekünk. A négynapos hétvégéből három 
napot töltöttünk Dunapatajon a Szelidi-tónál. 
 Jó hangulatban teltek el a napok, egy 
jól sikerült rövid, de családias nyaralás volt. 
Köszönet a kirándulás szervezőjének, Ma-
kai Rózsikának. 
 A civil központnak és a mozgáskorlá-
tozottak egyesületének is köszönet jár, 

A szelektíven gyűjtött hulladékot Üllő 
Gyöm rő felőli részén legközelebb szeptem-
ber 25-én és október 24-én, a zöldhulladé-
kot pedig október 3-án és november 7-én 
gyűjtik be.
 Üllő Ócsa felőli részéről szeptember 12-
én és október 10-én szállítják el a szelektí-
ven gyűjtött hulladékot, a zöldhulladék el-
szállítására ezen a területen szeptember 
19-én és október 17-én kerül sor.

nfo

Kézi hóeltakarításra keresünk munkaválla-
lókat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér-
re, 2013. november 1-től 2014. március 31-
ig tartó időszakra.
 Munkavégzés feltétele: 8 általános isko-
lai végzettség és büntetlen előélet.
 Jelentkezni személyesen az irodánkban 
lehet: 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 32.
 Telefonszám: 06-1/297-0680

Monorierdőn, az Imre utcában gazdálko-
dásra alkalmas telek eladó, 200 négyszög-
öl. Közmű az utcában. 
Érdeklődni: 06-20/3611-169

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 1.4 
benzines, 4 ajtós. Ára: 485 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Várjuk az érdeklődőket októberben induló 
foglalkozásainkra!
 Baba-mama torna dr. Véghné Musil Ildi-
kó óvónővel. 
 Aprók tánca néptánc alapok, népi já-
tékok óvodás és kisiskolás korosztálynak 
Petneházy Kata néptáncoktatóval, Salsa 
tánctanfolyam Melkvi Zsuzsa tánctanár ve-
zetésével.
 Helyszín: Üllői Közösségi Központ, há-
zasságkötő terem.
 További információk: személyesen a vá-
rosháza földszintjén.
 Telefon: 29/320-011/128, 70/312-9772.
 Jelentkezési határidő: szeptember 27.

ugyanis az ő buszukkal utaztunk. Jó volt 
látni ott a mozgásukban korlátozott embe-
reket, akik nagy szeretettel segítették egy-
mást. Ez a „családi nyaralás” mindenkinek 
maradandó emlékeket okozott. 
 Segítsünk egymáson és a szeretet egy-
más iránt mindig megmarad!
 Köszönöm hogy részese lehettem en-
nek a különleges kirándulásnak.

Tóth Balázsné, Magdika
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Üllői Hirdetési árak
Méretek

Méret  
szélesség  x  magasság (mm)

Belív egyszínes
(fekete-fehér)

Belív kétszínes 
(fekete-piros)

Belív színes
Belső borítók
színes (B2, B3)

Hátsó borító, 
színes (B4)

1/1 oldal 184  x  252 41 500 Ft 47 000 Ft 59 500 Ft 69 000 Ft 89 000 Ft

1/2 oldal 184  x124 24 000 Ft 26 000 Ft 34 500 Ft 39 000 Ft 49 000 Ft

1/4 oldal 184  x  62 vagy 90  x  124 12 900 Ft 14 500 Ft 18 500 Ft 22 500 Ft 27 500 Ft

1/8 oldal 90  x  62 6 900 Ft 8 000 Ft 9 900 Ft 11 900 Ft -

1/16 oldal 43  x  62 3 900 Ft 4 500 Ft 5 900 Ft - -

Érvényes: 2013. január 1-jétől visszavonásig.

Apróhirdetés: feketet-fehér: 50 Ft/szó

Hirdetésfelvétel:     Szekerka János      Telefon: 06-70/607-4444

Az árak az áfát  
nem tartalmazzák.

Eladó  
kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! 
Tel.: 06-30/467-7216

Törpe pincher  
(mini doberman): 

20 000 Ft-ért.

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.

Zenés nyári esték
Szeptember 13. 19 óra
Black Birds Beatles – emlékkoncert.
Városközpont, szabadtéri színpad

„Angyalok a gyermekek szemével”
Szeptember 15. 10 óra 
Gyermekrajzkiállítás az Ars Sacra Fesztivál ke
retében, a Családháló pontok szervezésében. 
A kiállítás megtekinthető szeptember 22ig.
Református gyülekezeti ház

Néptánc-gála 
Szeptember 20. 17 óra
Közreműködik az üllői Kenderes, a Csévharaszt 
és az erdélyi Györgyfalva néptáncegyüttes. 
Utána össztánc: Kalotaszegről györgyfalvai 
csár dás. Muzsikál a Regösök zenekar.
Városközpont, szabadtéri színpad

„Azt a ragyogóját…” 
Dal- és nótaműsor
Szeptember 22. 15 óra
Közreműködik a gyáli Kovács Pál Dalkör az 
üllői Kenderes Néptánccsoport és Hajnal Kál
mán. Zenei kíséret: Petrik Balázs. Belépődíj: 
1 000 Ft.
Közösségi Ház

Kiállítás
Szeptember 27. 17 óra 
Periféri Art  –  Vecsési Képzőművészeti Stúdió 
kiállítása.
A kiállítás megtekinthető október 11ig
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Üllői Moderntánc Gála 
Szeptember 28. 15 óra
Közreműködnek az Üllőn is működő mo
derntáncszervezetek csoportjai: a Mirabell 
táncegyesület, a Game Dance és a Starlight 
Dance Company, vendégművész: Barbee, 
a tinisztár popénekes.
Városközpont, szabadtéri színpad

Mihály-napi koncert és össztánc
Szeptember 29. 20 óra
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” or
szágos   program keretében. Muzsikál a Regö
sök zenekar. 21 óra 30 perckor  közös tűzgyújtás. 
Városközpont, szabadtéri színpad 

Komolyzenei koncert
Október 1. 17 óra 
Komolyzenei koncert a Harmónia Zeneiskola 
növendékeinek és tanárainak előadásában.
Közösségi Központ – házasságkötő terem

Jótékonysági bál
Október 12. 19 óra
Jótékonysági bál az Üllői Caritas javára. 
További információk: Katolikus Plébánia.
Közösségi Ház

„Hobbi Faesztergálás”
Október 18. 17 óra
Túri Alfréd ceglédberceli mester és alkotótársai ki
állítása. A kiállítás megtekinthető október 31ig. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

„Az élő világegyetem 
és a magyarság jövője” 
Október 18. 18:30 óra
Kolozsvári Grandpierre Atilla előadása. Előt
te: X. századi harci bemutató nehéz fegyver
zetben. Szervező az Üllő Vezér Hagyomány
őrző Egyesület.
Közösségi Központ – házasságkötő terem
     
Koncert és galériaavató kiállítás
Október 25. 17 óra
Plutzer Gábor zongoratanár és zenésztársai 
előadása, valamint fiatal üllői alkotók fest
ményeinek közös kiállítása. 
Közösségi Központ – házasságkötő terem 
és galéria

Üllői programajánló szeptember-október

Hirdetés

Vas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

06-29/320-932
06-20/262-6843

Autósiskola 
Üllőn! 

Kresz  +  CD  +  jegyzet 
20  000 Ft-tól,  

vezetés 2700 Ft/óra,  
tanfolyamok este  

és hétvégén is! 

Tel.: 06-30/952-4875 
www.herajogsi.hu   

Tappancs-Barlang 
Kutyakozmetika

Szeretettel várom 
kicsi és nagy, 
bájos és morgós 
kedvenceiket egy 
kis szépítkezésre!

Üllő, Gárdonyi u. 86. 
Igény esetén saját otthonukban!
Bejelentkezés: 30/266-5672  •  Nyakas Monika
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Impresszumi

Aki álmából riad fel ilyes-
mire, kell pár perc, míg 
kitisztul a feje, s erőt 

véve magán lekocog megnéz-
ni a hajnali lárma okát. A kapu-
ban már csend, a sötétben el-
tűntek a hangok is, s látnivaló 
sem sok maradt. A reggel mu-
tatta meg az éjszaka igazi arcát. 
Azon a hajnalon, ezek a zajon-
gó élőlények, egy nagy beton-
darabbal az utca kövén agyon-
vertek két kismacskát. Hogy 
földhöz vágták-e a barátkozó ci-
cákat, vagy rúgták, ütötték, míg 
végül a betondarabbal elvé-

gezni gondolták feladatukat, az 
már kideríthetetlen. Életük vé-
gének két kis pirosló foltja még 
ott volt az aszfalton, miközben 
ők már valahol a messzeség-
ben jártak. Rövid életükre ke-
gyetlen végzet támadt. Vesztük 
az volt, hogy megtanultak bízni 
az emberi szeretetben, s még e 
késői órán is barátságot keresve 
odadörgölőztek gyilkosaikhoz. 
Ahelyett, hogy karmolni, mar-
ni tanították volna meg őket, az 
emberhez szelídítették, így ál-
dozattá váltak egy illúzió remé-
nyében. Talán tarthatott volna 

sokáig is ez az idea, hisz bizto-
san lettek volna, akik ezt a két 
kis szőrös jószágot megsimo-
gatják, mások még talán enni is 
adtak volna nekik, de jöttek ők, 
a hallhatóan ittas, tizenévesen 
is már velejéig romlott és tisz-
tességet nem ismerő – minek 
is nevezzem őket? – alakok, és 
a kiscicák megismerték az élet 
rettenetesebbik oldalát.
 Ilyenkor eltűnődünk azon, 
hogy mit is tanultak meg ezek 
a szüleiktől, anyáiktól, az isko-
lától és más felnőttektől, hogy 
az emberközpontú világképből 
bennük csak ennyi maradt.
 Egyre gyakrabban mutatja 
meg magát az a mocsár, amely 
legelőször tisztításra vár, mert 
nem a matematikai tudás vagy 
földrajzi ismeretek hiányoznak 
már itt, hanem minden más, ami 

az együttéléshez nélkülözhetet-
len. Elveszett az élet megbe-
csülése, az emberi- és nemzeti 
erőfeszítések tisztelete, a köz-
jó értelme, van helyette viszont 
a másik ember szeretetérzésé-
nek, kultúrájának és erkölcsének 
megvetése, mindez az önma-
gáért való rombolás megfékez-
hetetlen ösztönével. Minden 
jószándéknak először ide kell te-
kintenie, mert az ember kivetkő-
zött önmagából, s legyen az em-
ber, vagy állat, akikkel együtt él, 
már nem szövetségesként te-
kint rájuk, hanem nyomorult 
életének gonoszsággal megje-
lölt céltáblái ők otthon, a közte-
reken, az iskolákban vagy az uta-
kon egyaránt. 
 Nem állatok ezek az ifjak, ha-
nem emberek. Szörnyű, félre-
nevelt és istentelen emberek, 
akikben felnőtt korukra egy sze-
mernyi jóérzés sem szorult. Ezek 
kijárták az iskoláinkat, olvasták 
meséinket, a történeteket a jóról 
és a rosszról, az igazról és a ha-
zugról, a becsületről és a bűnről, 
de semmi nem maradt meg ben-
nük, az embernek a jó célért foly-
tatott szakadatlan küzdelméből.  
Hát idáig már eljutottunk. A kér-
dés inkább az, hogy ezt a töret-
len fejlődést képesek vagyunk-e 
visszavezetni, az elfeledett érté-
kek szürke, de élhető világába?
 A kiscicákat Jóska szomszéd
dal tisztességgel eltemettük, 
kívántunk nekik jó utat a végte-
len Tejútrendszeren, ahol talán 
soha nem kell találkozniuk töb-
bet ilyenféle emberekkel.

Kövér Tibor

Állatok
Üllő. Baross utca. A hajnalodó éjszakában tom-
pa puffanások, majd egy elfojtott kiáltás hal-
lik:  – Miért nem döglesz már meg? Menjünk már 
Norbi, nyafog hozzá egy vékony leányhang. 

Mit is tanultak meg 
ezek a szüleiktől, 
anyáiktól, az iskolá-
tól és más felnőttektől, 
hogy az emberközpon-
tú világképből bennük 
csak ennyi maradt.
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Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!

• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
• Számítógép-szerelő, -karbantartó
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Grafikus vagy kiadványszerkesztő
• Informatikai rendszergazda
• Szoftverfejlesztő
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!

Pótbeiratkozás időpontja: 2013. szeptember 17, 18, 19-én  
17 és 20 óra között. 

Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B. • Tel.: (Szojár Gáborné) 06-70/60-52-700

Mérlegképes 
könyvelő
(önköltséges)

Tervezett képzéseink 2013. szeptembertől:

Rugalmas, személyre szabott szolgáltatások 
Azoknak, akiknek már beindult az üzlet
Electra Internet Banking, sms-szolgáltatás, bankkártya
Számlanyitási- és számlavezetési díj nélkül

ÜZLETI PLUSZ SZÁMLACSOMAG

HA AZ ÜZLET BEINDUL

WWW.PATRIATAKAREK.HU

A számlacsomaghoz és a bankkártyához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok 
mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a vonatkozó 
Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy
hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért forduljon a PÁTRIA Takarék
fiókhálózat munkatársaihoz, vagy olvassa el az igénylés helyén a vonatkozó Hir-
detményt, az Általános Szerződési Feltételeket és az Üzletszabályzatot!

A PÁTRIA Takarék fiókjai:
Üllői Fiók: 2225 Üllő, Pesti út 71., Telefon: (06 29) 521 240
Vecsési Fiók: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A, Telefon: (06 29) 350-354
Maglódi Fiók: 2234 Maglód, Fő út 13., Telefon: (06 29) 325 170
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Hirdetés

www.mon-da.hu • biztonsag@mon-da.hu

KÖZPONTI RIASZTÓRENDSZER SZOLGÁLTATÓ Kft.

Egyedi igények helyszíni felmérés alapján. 
Helyszíni felmérésünk díjtalan

1149 Budapest, Angol u. 77.
06-29/413-111, 06-1/273-44-92
Honlap: www.mon-da.hu

A civil cégcsoport tagja   

Segélyhívó csomag
1 db riasztóközpont
1 db rádiós pánik
1 db kommunikátor
A csomagot főként olyan 
embereknek ajánljuk, akik 
biztonságban szeretnék tudni 
idős hozzátartozójukat.

Csomag díja 33.550 Ft + áfa 
egyszeri díj amely tartalmazza 
a telepítési díjat

Mini csomag
1 db riasztóközpont  
1 db nyitásérzékelő
3 db mozgásérzékelő  
1 db kültéri sziréna

Csomag díja 44.000 Ft 
+ áfa egyszeri díj amely 
tartalmazza a telepítési 
díjat

Szolgáltatás díja:
Kapcsolt vonalas áljelzés 
esetén:
Értesítés: 1000 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával:
Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 
4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 
3750 Ft + áfa

Szolgáltatás díja:
Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 3750 Ft + áfa
GPRS áljelzés esetén:
Értesítés: 4370 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 5140 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 3600 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4400 Ft + áfa

Akciós szolgáltAtásAink:

„Szorgoskodjunk százezrekért” nyere-
ményjátékunk második fordulója au-
gusztus 15-én zárult le. A közjegyző 
által hitelesített sorsoláson 3x100 000 
Ft értékű szabadon választható vásár-
lási utalvány, valamint 10 db 5 000 Ft 
értékű Market Central-logóval ellátott 
bevásárlókosár talált gazdára.
 100 000 forint értékű utalványt 
nyert:
 Kozma-Nyerges Orsolya (Budapest)
 Tarsoly Ildikó (Budapest)
 Kovács Ildikó (Budapest)

Újabb nyereményeső 
a Market Centralon

Új áruház kialakításán dolgoznak a Market 
Centralon található H&M és az Intersport 
között. A CCC név egy lengyel cipőbolthá-
lózatot takar, akik 2012 szeptembere óta 
több mint 30 áruházat nyitottak Magyar-
országon. Az 1996-ban alakult cég piacve-
zető a cipőkereskedelemben, és a legna-
gyobb lábbeligyártó Lengyelországban.
Kínálatukban éppúgy 
megtalálhatók az 
igényesebb, maga-
sabb árkategóriájú 
bőr lábbelik, mint 
a nagyon jó 

Szeptemberben befejeződik a Market Central 
homlokzatának festése. Az épület szinte ész-
revétlenül szépült meg, hiszen a felújítási 
munkálatok nem okoztak fennakadást. Bízunk 
benne, hogy az új, friss és üde szín a Market 
Cent ralra látogatóknak is elnyeri teszését. 
Nem csak az üzletek sokszínű kínálatával, ha-
nem az épület külső megjelenésével is szeret-
nénk a vásárlóink kedvére tenni.  (x)

ár/érték arányú hétköznapi 
és sportosabb darabok. A 
közelgő ősz cipőtrendjét te-
kintse meg a szeptember-
ben nyíló, magyarorszá-
gi legnagyobb CCC üzletben! Érdemes 

ellátogatni, hisz csak ebben a szezon-
ban 3000 darabos kollekcióval rukkol-

tak elő. Lájkolja Facebook-
oldalunkat és kövesse 
figyelemmel honlapun-
kat, hogy elsőként érte-
süljön az üzlet nyitásá-

ról.

A budapesti 
Kozma-Nyerges 
Orsolya  nagyon 
örül a nyere-
ménynek, hisz a 
legjobbkor jött, 
épp fürdőszo-
bát újítanak fel, 
ezért az utal-
ványt a Prakti-
ker áruházban 
fogja elkölteni.

Őszi 
felfrissülés

Új cipők léptek a divatba!



Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Bejelentkezés: 06-29/323-093 Tevékenységeink:

  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS-terminálon keresztül  
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.




