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Üllői
Biztos lábakon

Október 24-én közmeghallga-
tást tartott a város képvise-

lő-testülete. A fórumon Kiss-
né Szabó Katalin ismertette a 

megjelent érdeklődőkkel a vá-
ros gazdasági helyzetét, kitért 
a beruházásokra és szó esett a 
következő év várható fejlesz-
téseiről is. Megtudtuk, hogy 
Üllő gazdaságilag irigylésre 

méltó helyzetben van. 
Részletek az 5. oldalon

  

Ismét elrepült egy év, hiszen 
december 1-jén újból meg-
gyújtjuk az adventi koszorú 
első gyertyáját, amivel kez-
detét veszi a karácsonyi ün-
nepkör. Advent első vasár-
napjától egészen karácsonyig 
hétről hétre új programok 
várják majd a lakosságot a 
városközpontban a meghitt 
ünnep jegyében. 

Részletek a 16. oldalon 

„A nemzeti érzés 
újjászületése”

Örülnének nálunk 
egy mozinak?

Ezer év 
szárnyán

Magyarország 
női szemmel

Kis lépésekkel 
a cél felé

Jótékonysági 
megmozdulás

Galériaavató 
kiállítás
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3Üllői Ünnep

Részlet Kissné Szabó Ka-
talin polgármester októ-
ber 23-i ünnepi beszédéből.

M agyarország azon az estén – 1956. 
október 23-án – és a következő  na-
pokban megtanult hinni a feltáma-

dásban. Budapestre szegeződött azokban 
a napokban a világ tekintete: ránk figyelt a 
század. Néhányan már akkor megsejtették 
a három és fél évtized késéssel megérkezett 
jövőt: a világfaló bolsevik szörny a magyar 
főváros utcáin Dávid és Góliát küzdelmekor 
hosszan tartó, sokáig üszkösödő halálos se-
bet kapott.
 1956. október 23-án a magyarok elfelej-
tettek félni. A magyarok változást akartak, 
le akarták váltani a szovjet hatalmat, helyre 
akarták állítani az igazságon és a szabadsá-
gon nyugvó törvényes rendet. A forradalom 
alapkövetelését az egész nemzet osztotta: 
vissza kell szerezni Magyarország független-

ségét. Az önkényuralom helyett szabadság-
jogokat, önrendelkezést, szabad választáso-
kat akart mindenki. Az 56-os forradalmárok 
valójában Magyarország jövőjéért harcoltak, 
a maguk jövőjét és a mi jelenünket építették. 
Ezért válhattak nem csak a magyarok de az 
egész világ szemében is hősökké. (...)
 A történelemtől ezért a tettért 12 csodá-
latos napot kaptunk. Október 23. és novem-
ber 4. között a reményt, a bizakodást, a ha-
marosan elillanó szabadságot a nemzet sok 
sebből vérezve szerezte meg.
 Tamási Lajos költői sorai szerint: „El ne fe-
lejtse, aki él/ hogy úgy született a szabadság/ 
hogy a pesti utcán hullt a vér/”.
 Mi magyarok 1956. október 23-án szinte 
varázsütésre álltunk talpra, és nem álltunk 
meg félúton, hanem valódi szabadságot és 
függetlenséget, valódi nemzeti önrendel-
kezést akartunk. Csupán néhány óra alatt 
megbukott a kommunizmus, néhány nap 
alatt megalakult a nemzetőrség, létrejöttek 
a munkástanácsok, újraéledtek a pártok, fel-

állt a demokratikus kormány, kiléptünk a Var-
sói Szerződésből. Csupán egy hét is elég volt 
ahhoz, hogy a Szovjetunió egyik tartomá-
nyából újra valódi nemzeti közösség, önálló 
állam legyünk.
 1956. Aki átélte, annak lelkébe, szívébe 
égett emlék. A szabadságé, a hazaszereteté, 
az álomé, az ígéreté, a hősiességé, amit 1956.
november 04. hajnalán hazaáruló hóhérok se-
gítségével letiportak a szovjet tankok százai.
 De a lyukas zászló, amelyből bicskával ki-
vágták a szovjet  birodalom gyarmatává alá-
zó vörös csillagos régi címert – a lyukas zászló 
boldog – szomorú emléke sok millió magyar 
lelkében őrizte az álmot: lesz még egyszer 
ünnep a világon, lesz még egyszer boldog, 
szabad demokratikus Magyarország! (...)
 Szolzsenyicin a Nobel-díjas orosz író írta: 
Politikai pályafutásom legkeservesebb ta-
pasztalata, hogy a szabad világ 1956-ban a 
magyar felkelést cserbenhagyta, és ezzel 
ostobán és gyáván elmulasztotta kijátszani 
legjobb kártyáját. A magyar mintakép tele 
van reménnyel és kilátással, mert benne az 
önvédelem mellett a nemzeti érzés újjászü-
letése nyilatkozott meg.
 Történelmünk egész életünkön elkísér 
minket. Az utókor feladata, hogy megőrizze 
és ápolja nagyjaink emlékét.
 Emlékezzünk a halottakra, a hősökre, a 

„pesti srácok”-ra, Üllő hőseire, mindazokra, 
akik az utcai harcokban áldozták életüket ha-
zájukért: emlékezzünk a megtorlás éveiben 
börtönben raboskodókra, s a kisfogház ud-
varán meggyilkoltakra. Emlékezzünk a túl-
élőkre, akik évtizedeken át szívükben-lelkük-
ben őrizték a szabadság álmát, a szabadulás 
reményét, a feltámadás hitét.
 Gyerekeinknek, utódainknak adjuk át az 
emlékezés gyertyalángját. Ne hagyjuk, hogy 
ez a tűz valaha is kialudhasson!
 Kötelességünk méltó megőrzése a hősök 
emlékének.Ù Dudinszky Gézáné vezényli a diákokat október 23-án

„A nemzeti érzés 
újjászületése”



4 ÜllőiKörkérdés

Örülnének nálunk 
egy mozinak?
Búcsú nélkül hagytuk elmenni a falusi, kisvárosi mozikat. Legyin-
tettünk: ugyan kinek fognak hiányozni a megszámlálhatatlan tévé-
csatorna, a videolejátszók, majd a DVD-lejátszók, a kikölcsönözhe-
tő filmek, aztán a plázák multiplex-filmszínházainak korában?!

Nem mindenki volt ezzel 
így, Ceglédet például ti-
tokban lehetett csodál-

ni, vagy épp értetlenkedni a hű-
sége miatt: nem csak megőrizte 
régi moziját, de fel is újította. El-
érte, hogy premier mozi kategó-
riába kerüljön – vagyis aznap le-
gyen az új filmek bemutatója 
náluk is, amikor a fővárosi mozik-
ban – kamaratermeiben pedig 
művészfilmeket nézni gyülekez-
het a közönség. Mindeközben 
ott őrzi előcsarnokában a régi 
törteli mozi vetítőgépét, mint a 
hajdani idők emlékét, melyeket 
nem szabad veszni hagyni. 
 Mintha oszladozna a bőség 
káprázata, kezdenek már rájön-
ni máshol is, hogy a mozi jó do-
log. Hogy a közös filmélmény vi-
déki moziban is olyan esemény, 
amely nem helyettesítheti az 
otthoni mozizást, ha ahhoz még 
oly szupertechnika áll is rendel-
kezésünkre. Hogy semmihez 
nem hasonlítható az az önfeledt 
együtt-nevetés, amit általában 
az első sorban ülők indítanak el, 
majd úgy árad végig a széksoro-
kon, mint a hullámverés.
 Örülne-e Üllőn hasonló él-
ménynek? Szívesen látna-e a vá-
rosban megint egy mozit – kér-
dezgettük a járókelőktől. Lehet 
tippelni a végeredményre…
 Balogh Vikotor habozás nélkül 
felelte, hogy természetesen igen, 

nagyon szívesen látna mozit Ül-
lőn. Jó ideje a Lurdy Házban lehet 
elérni a legközelebbi mozit, és az 
nincs éppen a szomszédban. Tel-
jesen mindegy, milyen filmszín-
házat teremt, aki erre vállalkozik 
a városban – mondta. Nem kell 
szupermodern terem, csak nor-
mális legyen. Ha így lenne, rá is 
számíthatnának nézőként, mert 
szeret moziba járni. Igaz, ha a ka-
marateremben vetítenének – ha 
lenne ilyen – ott nem sokszor for-
dulna meg, a művészfilmeknek 
ugyanis nem éppen nagy barát-
ja – ismerte be.
 Gali Zsoltné a Dóra-majorban 
él családjával, s amint elmesélte, 
nemigen van módjuk szórakoz-
ni. Részint, mert kicsik a gyere-
kek és mert minden messze van. 
De ha tényleg lenne egy mozi 
Üllőn, oda szívesen bejönné-
nek. Annyi jó mesefilmet készí-
tenek, ha ezeket itt is megnéz-
hetnék, a gyerekeknek is lenne 
moziélményük – latolgatta az 
egyelőre csak a képzeletünkben 
létező lehetőséget az anyuka, de 
így is egészen jó kedvünk lett 
tőle.
 Pucsok Péter ugyancsak a 
mozi megteremtése mellett tette 
le a voksát. Sokkal kényelmesebb 
lenne, mint Pestre bejárkálni 

– mondta, hozzátéve: ő sem bán-
ná, ha ez a hely nem rendelkezne 
csúcstechnikával, megelégedne 

Balogh Vikotor

Gali Zsoltné Dóra

Pucsok Péter

Truczán Jánosné

egy kedves kisvárosi mozival is, 
ahová jó elmenni esténként.
 Truczán Jánosnénak nem hi-
ányzik a mozi – közölte. Neki 
már sem kedve, sem felesleges 
ideje nincs az ilyesmire, viszont 
a családjában a fiatalok nagyon 
örülnénk, ha lenne a városban 
megint mozi – tudatta velünk. 
Bejárnak ugyan Pestre filmet 
nézni, de nem túl sűrűn, mert 
előfordul, hogy hazafelé már 
nincs közlekedés, bent ragadná-
nak a fővárosban a hajnali első 
vonatig, buszig.
 A beszélgetésünk közben 
megérkező Truczán Szilvia, mint 
az imént emlegetett család 
egyik fiatal tagja, megerősítet-
te: örülnének egy mozinak. Nem 
kell nagy, elég a kicsi, családias is, 
csak legyen.
 Szabó Dóra és Villi Dániel 
kérdésünkre meg tudták mon-
dani: a régi mozi a mostani Ci-
vil Központ helyén működött. 
Dóra nem járt a nézőterén, mert 
mire mozinézővé cseperedett, a 
hely már bezárt. Az anyukájától 
azonban többször is hallott róla, 
milyen volt annak idején, amikor 
az esti programok sorában ott 
szerepelt a mozi is – mesélte. 
 Dánielt nem lelkesítette fel 
az eshetőség, hogy a közeljövő-
ben netán moziba járhatna Ül-
lőn, mert – mint elárulta – tö-
megiszonya van, nem szereti 
az emberekkel zsúfolt termeket. 
Dóra azonban nagyon is örülne, 
ha esténként néha egy családi-
as kis moziba mehetne „itthon” 

– derült ki. Még azt is megkoc-
káztatta, hogy kijelentse: ha 
úgy adódik, Dánielt is magával 
cipeli. 
 Így aztán – ha csak az egybe-
hangzó kívánságokat nézzük –  
meglehet, Üllőn egyszer csak 
megint aktuális lesz egy régi 
kuplé, a „gyerünk a moziba be…”

Koblencz ZsuzsaTruczán Szilvia Szabó Dóra Villi Dániel
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Biztos lábakon áll a város
Szerény lakossági érdeklődés övezte az október 24-i közmeghall-
gatást, melyen Kissné Szabó Katalin polgármester számolt be az 
idei év fejlesztéseiről és a jövőre várható beruházásokról.  

Hirdetés

„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

Kötelező 
gépjármű
biztosítási  
kampány
Válassza ki a  
legkedvezőbb  
biztosítást  
autója számára!
Ha már nálunk jár, aktuali
zálja lakásbiztosítását is!  
Higgye el, megéri! 

A közmeghallgatást úgy is jellemezhet-
nénk, mint egy nyilvános képviselő-
tes tületi ülést, csak ilyenkor a lakosság 

javaslatokkal élhet vagy kérdéseket címezhet 
a település vezetőinek, ezáltal hatással lehet 
a város közügyeire. Persze nem ez az egyet-
len lehetőség a közéleti problémák meg-
oldására vagy új javaslatok előterjesztésé-
re, de előnye, hogy ilyenkor a várost vezető 
plénummal szemtől szemben oszthatja meg 
közérdekű problémáit, elképzeléseit és öt-
leteit a polgár. A szerény érdeklődést pedig 
úgy is felfoghatja a vezetés, hogy általános-
ságban rendben mennek a dolog, hiszen egy 
ilyen eseményen általában akkor gyűlik ösz-
sze nagyszámú közönség, ha nagyobb prob-
lémáknak kell hangot adni. 
 Idén a lakossági kérdések és javaslatok 
mellett három egyéb napirend szerepelt 
a közmeghallgatás programjában. Először 
Üllő helytörténeti monográfiájának kiadá-
sáról számolt be Kissné Szabó Katalin. A te-
lepülés történetét részletesen bemutató 
kötet – amely Fehér László, az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola volt igazgatóhelyette-

sének évtizedes kutatómunkája – kiadására 
várhatóan a jövő évben kerül sor. A kiadást 
a képviselő-testület támogatja, de az ehhez 
szükséges anyagi forrás egyelőre még nem 
áll rendelkezésre. Lehetőségként előtérbe 
került pályázati pénz bevonása, de az nem 
fedezné a kiadás teljes költségeit, így a hi-
ányzó összeg előteremtésére több lehető-
séget is számba kell venni. Végleges döntés 
2014 elején várható. 
 A második és harmadik napirendekben 
– tájékoztató az önkormányzat gazdasá-
gi helyzetéről, illetve a 2013. év beruházá-
sairól – jelentős átfedések voltak, hiszen a 
város gazdasági helyzete és a fejlesztések 
nem különíthetők el egymástól, utóbbiból 
pedig igen sok megvalósult az idén. 
 Az év meghatározó, reményekkel és félel-
mekkel egyaránt teli fejlesztése a városköz-
pont rehabilitációja volt – mondta a polgár-
mester. A közel 1 milliárd forintos beruházás 
nagyrészt uniós támogatásból valósult meg, 
de az önerő és a kivitelezés során felmerü-
lő egyéb költségek jelentősen befolyásolták 
a város költségvetését. Az akadályokat si-

keresen vette az önkormányzat, a fejlesztés 
az ütemezésnek megfelelően zajlott le, ami 
nagy szó egy ekkora beruházás esetében.  
 A település gazdaságában jelentős vál-
tozást eredményezett, hogy január 1-je óta 
az állam az általános iskola és a zeneiskola 
fenntartója. A pedagógusok bérét az állam, 
az intézmények üzemeltetését továbbra is 
az önkormányzat teremti elő. 
 Nem hagyja magára a szociális problé-
mákkal küzdő lakosokat a település veze-
tése – derült ki, hiszen több mint 100 millió 
forintot fordít idén decemberig a testület 
szociális segítségnyújtásra, amely a kör-
nyékbeli települések között is példaértékű 
teljesítmény.  
 Az idei év egyik megnyugtató eredmé-
nye, hogy Üllő adósságának 55 százalékát 
– mintegy 438 millió forintot – átvállalta az 
állam. Ezáltal jelentős összeg szabadul fel a 
következő években, melyet újabb fejleszté-
sekre fordíthat a város.
 Nem sújtotta a lakosságot új adók be-
vezetésével a település vezetése – hangsú-
lyozta Kissné Szabó Katalin. Az építmény-
adó azonban differenciáltan emelkedett, de 
ez a helyi kisvállalkozásokat nem érintette.
 A jövő évben pedig újabb beruházások 
javíthatják a lakók életminőségét, melyek 
közül az egyik legfontosabb és legnagyobb 
az ivóvízminőség-javító program, amely kö-
zel 400 millió forintból valósul meg. 
 A következő év jelentős fejlesztése még 
a Babarózsa bölcsőde kapacitásbővítése.  
A mintegy 150 millió forintból átalakuló 
bölcsőde befogadóképessége 50 százalék-
kal nő, két új csoportszoba épül és megújul 
a játszóudvar is. A bölcsőde átalakítása vár-
hatóan jövő februárban kezdődik és őszre 
készül el. 
 Kissné Szabó Katalin beszámolója végén 
a terveknek megfelelőnek nevezte a város- 
gazdálkodást. Üllő biztos lábakon áll, me-
lyet kevés önkormányzat mondhat el ma-
gáról – említette a polgármester.     V. N.
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Megkezdődött 
a költségvetés 
tárgyalása
Mozgalmas hónapot tud maga mögött a képvi-
selő-testület, a közmeghallgatás után mindösz-
sze négy nappal, október 28-án összevont bizott-
sági ülésen vettek részt a városvezetők, amelyen 
a jövő évi költségvetési tervet készítették elő. 

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. november 14-én 9.00-17.00

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)

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!
Edzz napi 10 percet FLABELOS-szal és hozd magad 
formába 4-6 hét alatt!

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

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

Ultrahangos zsír-

bontás 10 bérlet 

vásárlásakor  

3000 Ft/alkalom

FLABELOS 10 bérlet 

vásárlásakor  

+5 ajándék

AKCIÓ! 
november 1–  

december 31.

Szűcs Hédi
mesterfodrász

A Bellis Szépségszalonban 
Vecsés, Fő út 158. 1. emelet (A Fő út és a Magyar utca sarkán.)

• Keratinos hajsimító terápia (Liss design)
• Modern melír és festéstechnikák

• Volumennövelés, dauer
• Hajszerkezet-újraépítés keratinnal (Joico)

• oMBRE hajfestés
• Virtuális frizurapróba

Bejelentkezés: 
06-70/943-9301

Női, férfi  
és  gyermek 

fodrászat

Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15, 45 és 90 napos futamidők) 

Kamatmentes 
kiváltási lehetőség 

(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Az állomás utcájában.
Telefon:

 06-29/413-336 
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 
07.30–12.00-ig és 

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.

Megnyitottunk Monoron is!

THM: 21,56-43,48 %. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. A zálogtárgyak köréről  
és a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

A hatályos jogszabály szerint legkésőbb október 31-ig tárgyal-
nia kell a képviselő-testületnek a település következő évi költ-
ségvetési koncepcióját, melyet ezt megelőzően a bizottságok 

is jóváhagynak. Az összevont tárgyalás során a képviselők és a külsős 
bizottsági tagok útmutatást adnak a költségvetési rendelettervezet 
elkészítéséhez, felmérik a várható kiadásokat, áttekintik a lehetséges 
bevételforrásokat, javaslatot tesznek a helyi adók és egyéb díjak mér-
tékére. A koncepció tárgyalását nehezíti, hogy számos, a jövő évet ille-
tő kérdést októberben még nehéz megválaszolni. 
 A várakozások szerint 2014-ben is arra kell törekednie az önkor-
mányzatnak, hogy a működési költségek jelentős hányadát saját be-
vételeiből teremtse elő, az állam ugyanis az átalakított finanszírozási 

Hirdetés

rendszer következtében – az adóerőképeeség figyelembevételével – 
jelentős elvonásokat alkalmaz. Jelenleg az önkormányzat működési 
költségeinek 73%-át saját bevételeiből képes fedezni, amely jó arány-
nak tekinthető, de folyamatosan törekedni kell az arány növelésére. A 
fejlesztésekre fordítható összegekhez egyre inkább pályázatok, vagy 
kedvező hitellehetőségek útján lehet majd hozzájutni. 
 A polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője, Kovács András 
egészítette ki a bizottságok elé terjesztett írásos anyagot. A vezető el-
mondása szerint a jövő évi költségvetés tervezése egyszerűbb lehet 
az ideinél, hiszen a meghatározó átalakításokon – mint a járási rend-
szer kialakítása, oktatási intézmények állami fenntartásba vétele stb. – 
már túl van a kormány, hasonlóan nagy változások nem nehezítik a 
költségvetés kidolgozását. 
 A város bevételeinek legnagyobb részét jövőre is az iparűzési adó 
teszi ki. A környező településekhez viszonyítva is igen magas bevé-
tel származik a cégek által fizetett adónemből, amely egy főre vetítve 
megközelíti az 50 ezer forintott, leginkább az évek során a város pere-
mére települt vállalatoknak köszönhetően. 
 A következő évben két nagyobb beruházás is megvalósul a tele-
pülésen: a bölcsőde kapacitásbővítése és az ivóvízminőség-javító 
program. A két fejlesztés 538 millió forintból teljesülhet, melyből 90 
százalék pályázaton elnyert támogatás, az önkormányzatnak a fenn-
maradó 10 százalékot kell saját erejéből finanszíroznia.
 A saját bevételekből fedezett fejlesztésekre több mint 100 millió 
forintot tervez a képviselő-testület. Ezek között olyan tételek szerepel-
nek, mint járdafelújítás, útfelújítások, közparkfejlesztés, intézmények 
karbantartása, vagy a  mezőőri szolgálat kialakítása.
 Fontos megjegyezni, hogy a bizottságok által elfogadott koncep-
ció egyelőre csak egy vázlat, amely a fontosabb irányokat mutatja 
meg. A költségvetés végleges formája további tárgyalásokat követő-
en alakul ki, melyet a jövő év elején fogad majd el a testület.   VRG
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Jótékonysági 
megmozdulás
Az üllői Katolikus Karitász Csoport első nagyszabású megmozdulása 
egy bál szervezése és lebonyolítása volt, mert hát hiába a jó szándék, 
az akarat és a segítő kéz, van ami pénz nélkül nem megy mégsem.

Ezért döntöttünk egy október 12-i jóté-
konysági bál megszervezése mellett, 
amely bevételét üllői rászoruló csalá-

dok karácsony előtti megsegítésére fordítjuk.
 A bál fővédnöke, Kovács Kornél plébá-
nos rövid megnyitóbeszéde után a Harmó-
nia Zeneiskola növendékeinek igényes mű-
sorával vette kezdetét a rendezvény.  A jó 
hangulatot kellően megalapozta egyház-
községünk kántorainak magas színvonalú 
ének- és zongoraelőadása, valamit a Ken-
deres Néptánc Csoport bemutatója. Ezek 
után nem csoda, ha a társaság nagy része 
maga is vidáman perdült táncra. A büfében 
kapható finom sütemények pedig a gyere-
kek körében örvendtek nagy sikernek, de a 
felnőttek is élvezettel fogyasztották a finom 
szendvicseket, italokat.
 A hajnalig tartó mulatozás egyik csúcs-
pontja a tombolahúzás volt, amit végül két 
részletben bonyolítottunk le, a felajánlott 

Antenna Műszaki Bt., Ágnes Kozmeti-
ka, Babi Fodrász (Paróczi Tamásné), Bóbi-
ta Óvoda, Boczek Andrea élelmiszerbolt, 
Bagó László virágüzlet, Claudia virágüz-
let, Csoxi Kft., Üllői Diáksport Egyesület, 
Dzsungel Bababolt, ékszerbolt, Fornetti 
(vasútállomás), Gabi könyvesbolt, Goods 
Market, Haj-Lakk Ancsa Fodrászat, Har-
mónia Zeneiskola, Havi Logistics Kft. 
(Gyál), Horváth Ildikó fodrász, Hús Guru 
Kft., Ócsai úti húsbolt, irodatechnika (Jó-
zsef A. u.), Ypsilon vegyiáru üzlet, Kanyar 
Zöldséges, Kenderes Néptánc Csoport, 
Kiss Gabriella fodrász, Lark húsbolt, Közös-
ségi Ház vezetősége, Nagy Andrea virág-
üzlet, Nyári papírbolt, Nyírfacukros cuk-
rászda, Parajdi Sóterapium, Sarki Gyros 
Bár, Tímea Kozmetika, Ócsai úti virágbolt, 
Zita Kozmetika.

Köszönjük a segítséget!

Ù

A MÁV-csoport több száz alkalmazottja fo-
gott söprűt, lapátot, ecsetet az október 7-18. 
között meghirdetett önkéntes állomástaka-
rítási akcióban.
 Jegyvizsgálók, pályamunkások, moz dony  -
vezetők, gépészek és irodisták egyaránt részt 
vettek az akcióban, megmutatva, hogy fele-
lősséget éreznek az utazók környezetének 

MÁV-dolgozók 
önkéntes akciója

szépítéséért, a vasúti szolgáltatások minősé-
gének javításáért.
 Az akció hasonló volt a tavaly őszi felhí-
váshoz: akkor Budapest környékén végez-
tek önkéntes munkát vasúti alkalmazottak. 
Idén október 18-ig összesen 170 állomást 
tettek rendbe, melyek között az üllői vasút-
állomás is szerepelt.
 Október 10-én a MÁV gépész, HR és kom-
munikációs munkakörben dolgozó kollégái 
az állomás peronjain lévő tíz kovácsoltvas pa-
dot festették újra fekete-sötétbarna színben. V.

ajándékok nagy száma miatt. Pont ezért 
egyetlen család sem maradt nyeremény 
nélkül, mindenki vihetett haza, ha többet 
nem is, valamilyen apróságot. Bátran kije-
lenthetjük, hogy aki eljött, nem bánta meg, 
a jó hangulatú éjszakán mindenki talált ma-
gának megfelelő szórakozási lehetőséget.
 Mindezekért persze elsősorban Istennek 
adunk hálát, aki áldásában részesítette ezt 
a remek estét, mind hangulatában, mind az 
anyagiak tekintetében, hiszen szép összeget 
sikerült összegyűjtenünk. De a hálaadást itt 
nem fejezhetjük be, köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik bármilyen felajánlással 
támogattak minket. Egyenként nem tud-

juk felsorolni azo-
kat a magánszemé-
lyeket, csa ládokat, 
akik tombolaaján-
dékkal, szendviccsel, 
süteménnyel, üdí-
tővel, italokkal, két-
kezi munkával, mű-
sorszámmal járultak 
hozzá a bál sikeré-

hez, hiszen olyan sokan voltak, hogy az új-
ság terjedelme ezt nem teszi lehetővé. Szép 
számmal adakoztak a településünkön mű-
ködő cégek, kisvállalkozások is, sőt akadt 
nem üllői illetőségű cég is a támogatók kö-
zött. Ezúton mondunk nekik is hálás köszö-
netet nagylelkűségükért.

Katolikus Karitász Csoport

A hangulatot megalapozta a zongoraelőadásÙ

Bátran kije-
lenthetjük, 
hogy aki el-
jött, nem bán-
ta meg.
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Üllő Vezér Napon már találkozhattunk 
a gyömrői Szent László Lovagrend-
del és a kispesti Párducokkal. Lelkes 

hagyományőrző csapatokról van szó, akik 
őrzik még a magyar virtust és a sport sza-
bályait betartva, ám harci hévvel küzde-
nek. Aki kilátogatott az eseményre, rend-
kívül látványos bemutatónak lehetett 
tanúja. A bőrpáncélok, láncingek, az arcvé-
dős fémsisakok, fegyverek, pajzsok bizarr 
látványt nyújtottak. 
 Az apró láncokból összerakott ing 20 
kg-ot is nyomhat. Lélegezni is nehéz ben-
ne, nemhogy harcolni. Az összes felsze-
relés fegyverrel együtt elérheti a 30-40 
kilogrammot. Igazi erőpróba ezekben 
megverekedni. Eleink ezred évvel ezelőtt 

Ezer év szárnyán

Rajzverseny az állatok 
világnapja alkalmából

Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület újabb sikeres ren-
dezvényt tudhat maga mögött, a már megszokott péntek esti 
programok folytatásaként. X. századi harci bemutatóra ke-
rült sor a városközpontban az október 18-i péntek délutánon.

Állatok világnapja alkalmából 2013. október 4-én került meg-
rendezésre az alsó tagozatos kisdiákok körében az a rajz-
verseny, ami megemlékezik az állatok fontosságáról.

a Pozsonyi Csatában mégis diadalt arat-
tak. Némi fantáziával el lehet képzelni a 
harcokat. A bemutató végeztével a nézők 
is kézbe vehették a fegyvereket, felpró-
bálhatták az apróbb darabokat, csak hogy 
némi fogalmunk legyen az erőviszonyok-

Ezen a napon is, mi pedagógusok foko-
zottan hívtuk fel gyermekeink figyel-
mét az állatok hasznosságára, szépsé-

gére, gondozása védelmére, becsülésére, 
környezetük óvására. Jó alkalom volt ez arra, 
hogy elmélyedjünk ebben a témában, ki-
csit belelássunk testfelépítésükbe, biológiá-
jukba, sőt rendszerezzük őket élőhelyük, 
táplálkozásuk, szaporodásuk szerint. A 
tanulókban ezáltal tudatosult, hogy 
minden állat méretétől, színétől füg-

getlenül a maga 
területén hasz-

nos, egy nagy egész része. Rengeteg kérdés 
merült fel a gyerekek fejében e témával kap-
csolatban, ami tovább vitte lelkesedésüket 
és célt ért azon a ponton, mikor megértet-
ték, hogy az állatokat tisztelni, szeretni, be-

csülni kell, és ezt alkotásaikon keresz-
tül ki is fejezték.

 A rajzversenyen az osz-
tályfőnökök, az osztálytaní-
tók és rajztanárok irányítá-

sával minden osztály részt 
vett. Feladatul azt tűztük 
ki, hogy bármilyen techni-

kával, tetszőleges elkép-
zelés szerint csopor-

tosítva, szabadon 
választott szem-

pontok alap-

ról. A feszültség levezetésére látványos 
tűzzsonglőr-bemutatót is csodálhattunk a 
gyömrői csapat lányai jóvoltából. Köszön-
jük az élményt. Az elvesztett kalória pótlá-
sára várta a harcosokat a jó magyar szoká-
son alapuló vendéglátás: zsíros kenyér sok 
hagymával és finom péteri őstermelői bor.
 A rendezvény levezetéseként Kolozsvá-
ri Grandpierre Atilla magas szintű tudomá-
nyos, ám izgalmas előadását hallgattuk a 
világegyetemről és a magyarság jövőjéről 
a házasságkötő teremben, mely kevés hí-
ján megtelt erre az alkalomra.
 Minden látogatónak köszönjük, hogy 
megtisztelt minket. Reméljük, egyre töb-
ben ismerik meg egyesületünk nevét, mely 
kétéves működése alatt maroknyi csapat-
tal igyekszik teljesíteni amit vállalt, az em-
bereket „meginvitálni” történelmi hagyo-
mányaink világába.
 Továbbá köszönjük az üllői önkormány-
zatnak a támogató hozzáállását, mellyel se-
gítik rendezvényeinket, a Williams TV-nek, 
hogy a főbb eseményeinkről tudósítanak, 
Laza Istvánnak a szervezésben való segít-
ségét, Halassy Zoltánnak a fotót és a Reflex 
Kft.-nek a hangosítást. ÜVHE

ján elrendezve, egy nagy alakú kartonra 
applikálják fel az állatok fényképét, rajzát, 
festményét, lábaik lenyomatát, papírhaj-
togatását. A beérkezett pályamunkákat   
Geérné Szenyán Andrea és Harainé Schweitzer 
Zsuzsanna, valamint Juhász Anita gyűjtötte 
össze és zsűrizte. Az első évfolyamon Végh-
né Horváth Zsuzsanna tanítónőt is bevontuk 
az értékelésbe.
 A szempontok között szerepelt többek 
között a térkitöltés, a képi egyensúly, a szí-
nezési technikák, a kidolgozottság, az ötle-
tesség, technikák színes alkalmazása, az ál-
latok életterének bemutatása, az arányok 
megjelenítése.
 Minden évfolyamon I. II. és III. helyezést 
adtunk ki.
 A helyezetteket ajándékokkal és oklevél-
lel jutalmaztuk. Ehhez a DÖK adta az anyagi 
hozzájárulást, támogatást. Köszönjük nekik!
 A II. emeleti folyosón egy kis kiállítást 
rendeztünk a szebbnél szebb munkákból.
 Reméljük, hogy az évről évre megrende-
zett kiállítás újra és újra gyönyörködtet, ta-
nít, gondolkodtat, nevel és nem utolsósorban 
mélyíti és szélesíti diákjaink tudását, élményét.
 Köszönet mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult ehhez a kiállításhoz!

Harainé Schweitzer Zsuzsanna, Geérné Szenyán Andrea   
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Üllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2013/2014. tanév második és a 
2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan, valamint

„B” tipusú pályázati kiírás 

Üllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra. Ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették az „Elfelejtett 
jelszó” funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Ösztöndíjpályázat
„A” tipusú pályázati kiírás

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. 
Lazáné Széll Éva  (I. emelet 129. szoba)

E nnek a segítségével léphettek be a 
résztvevők a meditáció előszobájába. 
Fontos része volt a találkozónak az 

egyéni tapasztalatok megbeszélése, mivel 
a cél a használható ismeretek átadása. Házi 
feladatként mindenkinek heti kétszer öt-
perces gyakorlást javasolt az előadó, hogy 
ebben a rohanó világban képesek legye-
nek megőrizni a lelki nyugalmukat.
 A következő alkalommal, november 19-
én, az érzelmi élet harmóniája lesz a téma. 

Gyakorlati útmutatást kaphatunk ahhoz is, 
hogy hogyan tanulhatunk meg tudatosan 
örülni. Várunk minden érdeklődőt szeretet-
tel! A program ingyenes.
 Október 24-én P. Szabó József lebilincse-
lő előadásának köszönhetően gondolatban 
elutaztunk a mesés Kelet néhány országá-
ba. Rendkívüli földrajz- és történelemórá-
ban volt része annak 
a néhány általános 
iskolásnak, akik Ba-
lázsné Varga Gizella 
tanárnővel jöttek el, 
de a felnőttek szá-
mára is érdekes ösz-
szefüggésekre vilá-
gított rá sokat látott 
vendégünk, aki leg-
utóbb 1982-ben járt 
az üllői könyvtárban. 
Az előadás középpontjában a felkelő nap or-
szága, Japán állt. Az író a japán csoda titkát 

elemezve mutatta be a japán emberek min-
dennapjait, amelyet a hagyományok mély-
séges tisztelete, a hit, a kötelességtudat és 
a kreatív gondolkodás jellemez. Véleménye 
szerint a japánok legmeghatározóbb tulaj-
donsága, amely a bennük rejlő csoda alap-
ja is egyben, hogy invenciózusak, vagyis öt-
letesek, találékonyak, leleményesek.
 Már kölcsönözhető P. Szabó József, Tá-
vol-Kelet közelről című könyve. Olvassák el, 
és repítse el Önöket is, legalább gondolat-
ban ebbe a mesés világba!

Meghívó kiállításra!

Szeretettel meghívjuk Önöket november 
12-én, kedden 16 órára a következő képző-
művészeti kiállításunkra! A tápiószecsői Al-
kotó Kezek Baráti Társasága mutatkozik be 
nálunk.
 November 29-én, pénteken 16 órakor 
mindenki örömére az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub alkotóinak kiállítása nyílik igazi 
meglepetésekkel és a könyvtár első adven-
ti gyertyájának meggyújtásával!
 A nagy sikerre való tekintettel november 
21-től ismét meghirdetjük a Régi Könyvek 
Vásárát a könyvtár nyitvatartási idejében. Ez 
alkalommal főleg gyermek és ifjúsági szép- 
és szakirodalom, valamint felnőtt szépiroda-
lom kerül kiárusításra, amíg a készlet tart!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Élménybeszámoló
A könyvtár a nyugalom szigete – szoktuk sokszor mondani. Különösen 
igaz volt ez könyvtárunkra október 22-én délután, amikor Pirbus Ernő 
pszichoterapeuta és meditációtanár gyakorlati útmutatásait követve, 
egy ülve végezhető relaxációs gyakorlatot sajátíthattak el az érdeklődők. 

December 1-jétől új nyitva tartással várja 
a könyvtár a kedves látogatókat.
Hétfő  szünnap
Kedd  9.30 – 18.00
Szerda  9.30 – 17.00
Csütörtök  9.30 – 17.00
Péntek  9.30 – 17.00
Szombat 8.30 – 12.00

Új nyitvatartás

Ù

Útmutatást 
kaphatunk 

ahhoz is, hogy 
hogyan tanul-

hatunk meg 
tudatosan 

örülni. 
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Magyarország női szemmel
Október 16-án a városháza há-
zasságkötő termében illuszt-
ris női társaság gyűlt össze a Ma-
gyarország holnap – női szemmel 
című kötetlen beszélgetésre. 

A fórumon dr. Mátrai Mártával – or-
szággyűlési képviselő, a Parlament 
háznagya –, dr. Pelczné Gáll Ildikó-

val – Európa Parlamenti képviselő – és dr. 
Szűcs Lajossal – Pest Megyei Közgyűlés el-
nöke – vitathatták meg az üllői hölgyek, ho-
gyan látják az ország – és benne a saját és 
nőtársaik – jövőjét. Az esemény háziasszo-
nya Kissné Szabó Katalin, polgármester volt.  
 A beszélgetés középpontjában olyan ér-
tékek mint a család, az összetartozás, a mun-
ka és a gyermekvállalás szerepeltek. 
 – A mai világban a nők egyszerre való-
síthatják meg karrierjüket és lehet családjuk 

– mondta Pelczné Gáll Ildikó, majd felhívta a 

figyelmet egy pozitív változásra, mely sze-
rint az utóbbi időszakban egyre több gyer-
mek születik és egyre kevesebb házasság 
végződik válással. A politikus kitért a kor-
mány családbarát politikájára, hangsúlyoz-
ta, hogy míg az unió nem tud kilábalni a 
gazdasági válságból, addig a kormány visz-
szaállította a gyest, és részmunkaidős állás-

ban is egyre több kisgyermekes anyuka he-
lyezkedett el az elmúlt időszakban.
 Mátrai Márta háznagy beszédében 
hangsúlyozta, hogy a magyar családokat 
össze kell tartani és ösztönözni kell őket, 
hogy egyre több gyerek szülessen. 
A beszélgetést a Harmónia Zeneiskola mű-
sora zárta.  N. 

Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
december 13-án újabb kulturális program-
mal ked veskedik az érdeklődőknek, melyet 
egy újabb sikeres pályázatnak köszönhető-
en rendeznek az üllői lakosoknak. 
 – A programokról csak később tudunk 
részletes tájékoztatást adni, de annyit elárul-
hatok, hogy a szokásokhoz híven lesz mese, 
vers és zene is a rendezvényen – mondta 
Szomora Zsolt, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat (RNÖ) elnöke.
 Sikeres pályázatokban nincs hiány az RNÖ 
háza táján, nyáron a Roma Hungarikum kul-

Roma 
programok

Külföldi fiatalok ültettek fát

turális programsorozatot rendezték pályázati 
támogatás segítségével. A vezetés reményei 
szerint pedig tavasszal újabb programokat 

Október 26-án külföldi diákok ültettek fá-
kat a Cigriben. Venezuelai, japán, török, né-

met, belga és olasz fiatalok lep-
ték el október végén az üllői 
Cigrit – a Pávay Vajna utca és a 
Wesselényi utca közötti zöldte-
rület –, és az önkormányzat fásí-
tási akciója keretében hársfákat 
ültettek a területen. 
   A külföldi diákok a nemzet-
közi AFS-szervezet diákcse-
reprogramjában utaztak Ma-
gyarországra. Egy évet töltenek 
hazánkban, ez idő alatt magyar 

családoknál laknak és magyar iskolákban, 
magyar nyelven tanulnak. Az AFS önkén-

szervezhetnek a helyi romáknak, akkor kirán-
dulni mennének az iskolás gyerekekkel és kí-
sérőikkel Balatonboglárra és Bugaszegre. VRG

tes alapon működő, kormányoktól és vallá-
soktól független, nem profitorientált szer-
vezet, amely a fiatalokat kívánja segíteni 
abban, hogy elsajátítsák az igazságosabb 
és békésebb világ megteremtéséhez szük-
séges tudást. 
 Ezt pedig az AFS szerint, úgy lehet a 
legkönnyebben elsajátítani, ha a fiatalok 
megismerik és megtanulják tisztelni má-
sok kultúráját. Minél többet látnak a világ-
ból, annál inkább nemzetközi és humanitá-
rius lesz a világszemléletük. 
 A diákokat Jauch Julianna üllői lakos, az 
AFS iskolakapcsolatokért felelős önkénte-
se hívta Üllőre. A faültetésen részt vett Fü-
les József, a terület önkormányzati képvise-
lője is. V.N.      

Lakatos Lívia első lett a Roma HungarikumonÙ Povázson Gabriella versmondásban jeleskedettÙ

Ù Szűcs Lajos, Pelczné Gáll Ildikó, Mátrai Márta és Kissné Szabó Katalin
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Galériaavató kiállítás
A rendezvényre hívogató pla-
kát és a hírverés más módsze-
rei megtették hatásukat, hi-
szen mind a koncertteremmé 
alakított házasságkötő, mind 
a kiállítás által galériává ne-
mesült városházi aula meg-
telt az érdeklődő közönséggel.

Az előzetes tervek szerint Medve dov-
szky Anna is a kiállítók között szere-
pelt, de sajnos betegsége miatt vé-

gül nem tudott részt venni a kiállításon. 
Reményeink szerint jövőre az ő műveit is 
bemutathatjuk az újdonsült galériában.
 Az alábbiakban részleteket olvashatnak 
a kiállító G. Horváth Boglárka és Szaniszló 
Anna ars poetikus írásaiból.

Szemlélődöm. Ez az alaphelyzet, amikor 
meglátok egy szélben kavargó nejlonzacskót, 
vagy egy krumplibogarat, akár csak egy csil-
lanást a pohár szélén. Ilyenkor az első, ami 
eszembe jut: ez szép. Ami szép azt persze meg 
is akarom festeni. Természetesen lehetetlen-
ség mindent, ami szép megfesteni, és nem 
is szabad, mert unalmassá válhat az, ami a 
szemnek szép volt, mikor meglátta. Itt kap 
szerepet a szemlélődés utáni (vagy gyakran 
azzal egy időben zajló) gondolkozás. Vajon 
érdekes az a táj, az a bogár, no és a nejlon-
zacskó? Igen, ha nekem érdekes és azt sokak-
nak megmutatom, egészen biztos, hogy a 

figyelem oda irányul, és egyik-másiknak el-
kezd érdekessé válni az a táj, az a bogár és az 
a nejlonzacskó. (...)
 Ami szomorú, azt persze meg is akarom 
festeni. Természetesen lehetetlenség mindent 
megfesteni, ami szomorú, és nem is szabad, 
mert unalmassá válhat az, ami a szemnek 
szomorú volt, mikor meglátta. Így aztán vá-
logatok a szomorúságok közül, mint ahogy a 
szépségek közül is ezt teszem. Valahol a szép-
ségek és szomorúságok között vannak az én 
barátaim, akiket megfestettem. Portréim, ba-
rátaim személyiségeit hivatottak megörökí-

teni az egyéni karakterjegyeken túl. Szeretem 
a barátaimat festeni, mert jól ismerem őket. 
Így tudom szépségeiket és szomorúságaikat 
is. Végül is egy festőnek mi a munkája? Feste-
ni, festeni, festeni. És reagálni a reakciókra.

(G. Horváth Boglárka)

Soha nem voltam jó saját érzéseim kifejezé-
sében szavak által, így az érzéseimet a vász-
non jelenítettem meg. Igyekszem egy-egy 
elemet, hangulatot, témát átemelni és vala-
milyen formában egy pluszként hozzáadni a 
munkáimhoz. 
 Emberek ábrázolása, valamint hangula-
tok, kontrasztok megfogalmazása foglalkoz-
tat a leginkább. 
 A tárgyak, az emberek szépségét szeretném 
előtérbe helyezni a képeimen, a néző pozitív 
érzéseit előhozni, illetve ezeknek a negatív ol-
dalát megjeleníteni, ezzel az egyén figyelmét 
felhívni egy adott problémára vagy kérdésre, 
amely általában foglalkoztatja az embereket.
 Kedvenc művészeti korstílusaim a rene-
szánsz, a manierizmus és a szecesszió, vala-
mint az építészetben a gótika. Főleg a rene-
szánsz festők gyakoroltak rám nagy hatást, 
de valójában nincs konkrét kedvenc művé-
szem vagy példaképem, mivel sokak mun-
kásságát nagyra becsülöm. Mindenkitől 
igyekszem eltanulni a képein megvalósított 
bravúros megoldásokat. 

(Szaniszló Anna)

A Városházi Galéria, mely a Közösségi Köz-
pont által rendezendő kiállításoknak ad he-
lyet, és a tervek szerint elsősorban üllői és 
környékbeli alkotók műveit tervezi bemu-
tatni, szeretettel várja rendezvényeire és ki-
állításaira az érdeklődő közönséget.

nfo
G. Horváth Boglárka képeÙ
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Kérünk minden lakost, hogy olvassa el 
korra és nemre való tekintet nélkül, 
hiszen az idősek védelme mindenki-

nek érdeke és sok esetben a szomszédok, 
ismerősök beavatkozása hiúsítja meg a 
bűncselekmény elkövetését!
 Bevásárlását lehetőleg nappal végezze, 
csak annyi pénzt vigyen magával, ameny-
nyi feltétlenül szükséges. A bankkár-
tya mellett SOHA ne tartsa a PIN-kódot, 
ugyanis annak elveszítése vagy eltulaj-
donítása után pillanatok alatt levehetik 
számlájáról az összes megtakarított pénzt 
a PIN-kód segítségével. Az elhagyott vagy 
ellopott bankkártyát haladéktalanul tiltsa 
le bankjánál! Amennyiben bankban vesz 
fel pénzt, lehetőleg ne egyedül, hanem 

Időskorúak védelmében

Önvédelemről nőknek

A Monori Rendőrkapitányság kiemelten kezeli az időskorúak sérel-
mére elkövetett bűncselekményeket, valamint ezek megelőzését. A 
megelőzésért, azonban maguk az érintett szépkorúak is tudnak ten-
ni azzal, hogy betartják a rendőrség által adott hasznos tanácsokat.

Mindenki hallott támadásokról, erőszakos cselekmények-
ről, de soha nem velünk történik meg. Legalábbis ezzel nyug-
tatjuk magunkat. A közelmúltban történt sajnálatos esemé-
nyek, támadások áldozatai is valószínűleg ugyancsak ezzel 
nyugtatták magukat, hogy velük ez nem történhet meg.

megbízható személy társaságában tegye, 
aki hazakíséri.
 Idegen személyt semmilyen körülmé-
nyek – rosszullét, pénzváltás, házalás, stb. – 
között ne engedjen be az udvarra, lakásba. 
Ha nem érzi magát biztonságban, gyanús-
nak találja a hívatlan látogatót, azonnal hív-
ja a rendőrséget. 
 Amennyiben valaki a háziorvosra hivat-
kozik, telefon-, gáz- vagy elektromos szol-
gáltató alkalmazottjának mondja magát, 
hívja fel a szolgáltatót, háziorvost és kér-
dezzen rá, hogy valóban az ő megbízásuk-
ból próbál-e a lakásba valaki bejutni.
 Ha az udvarról olyan zajt hall, ami arra utal, 
hogy illetéktelen jár bent, akkor egyedül ne 
menjen ki, hanem hívja a rendőrséget!

 Amennyiben anyagi helyzete megenge-
di, szereltessen fel riasztót, mozgásérzéke-
lőt, nyitásérzékelőt vagy bármilyen jelzést 
adó készüléket, biztonsági rácsot, több zár-
ral felszerelt ajtót.
 Törekedjen jó viszonyt, barátságos lég-
kört kialakítani a szomszédokkal, hiszen a 
kölcsönös odafigyelés nagyobb biztonsá-
got jelent.
 Ismerje a település körzeti megbízottjá-
nak valamennyi elérhetőségét, hogy prob-
léma esetén bármikor tudja értesíteni.
 Amennyiben mégis bűncselekmény ál-
dozata lett, haladéktalanul értesítse a Mo-
nori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367-
es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a 
rendőrség ingyenesen hívható 107-es, vagy 
112-es központi segélyhívó valamelyikén.
 Amennyiben kérdése, kérése van, for-
duljon a Monori Rendőrkapitánysághoz 
bizalommal! Telefon: 29/410-367, e-mail: 
monorrk@pest.police.hu.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Monori Rendőrkapitányság,2200 Monor, Kossuth Lajos u. 86.

Két részre bonthatók az erőszakos táma-
dások esetei. Első amikor a támadónk 
egy ismerős, barát, családtag, akiről 

soha nem gondolnánk, hogy egy ilyen tet-
tet képes megtenni. Csak azért mert valakit 
ismerünk nem lesz rögtön megbízható sze-
mély. Legtöbb szexuális támadást olyan em-
berek követik el a nőkkel szemben, akik va-
lamilyen módon közel állnak az áldozathoz. 
Ezért érdemes minden gyanús helyzetre 
odafigyelni és észrevenni az árulkodó jeleket.
 A második amikor egy ismeretlen sze-
mély az elkövető. Az erőszakos támadások 
nem csak közterületen, hanem lakáson be-
lül is megtörténhetnek. Érdemes minden aj-
tót, ablakot zárva tartani, ha egyedül tar-
tózkodunk otthon. Az ajtón mindig legyen 
biztonsági lánc, így ha az ajtónyitásnál kide-
rül, hogy egy potenciális támadó van a bejá-
ratnál, akkor még mindig van 10 másodperc 
előnyünk, amíg ő behatol a lakásba. Igyekez-
zünk úgy kialakítani a lakást, hogy legyen egy 
biztonságos – egy bejáratos, biztonsági zár-
ral, megerősített ajtóval ellátott – szobánk. 

(Ha megengedhetjük magunknak akkor egy 
úgynevezett pánikszoba). Lehetőség sze-
rint a mobiltelefonunkat ott tároljuk minden 
esetben, hogy ilyen helyzetben legyen kéz-
nél. Tartsunk a szobában olyan tárgyat amit 
vész esetén fegyvernek használhatunk. 
 Utcán, közterületen történő támadások 
esetén más szabályok érvényesek. Kint, közte-
rületen minden esetben legyünk körültekin-
tőek. A mindennapos sétáink, sporttevékeny-

ségeink során ne legyünk kiszámíthatóak. 
Egy rendszeres reggeli, vagy esti futás ugyan-
azon az útszakaszon igen kiszámíthatóvá te-
het minket. Ha megoldható mindig változ-
tassunk az útvonalunkon. Ne feledjük, hogy a 
legtöbb támadást hosszabb megfigyelés elő-
zi meg, vagy éppen közeli ismerős követi el. 
Kerüljük el a forgalommentes utakat, sötét ut-
cákat. Ha úgy érezzük, hogy valaki követ ak-
kor ne próbáljuk megállapítani, hogy valóban 
veszély fenyeget-e, hanem igyekezzünk mi-
nél előbb biztonságos helyre eljutni és amíg 
a veszély teljesen el nem múlik, ne is jöjjünk 
el onnan.
 Mindig legyen nálunk valami fegyvernek 
használható tárgy, vagy önvédelmi fegyver 
(ha van engedélyünk rá, ez lehet önvédelmi 
lőfegyver, gázspray, stb.).
 Az utcán mindig magabiztosan közleked-
jünk! Egy estleges támadásnak több az esé-
lye egy védtelennek látszó, határozatlan nő 
esetében. Ha a támadás bekövetkezik, pró-
báljunk higgadtak maradni és határozottak. 
Ne engedjünk, ne gondoljuk azt hogy így 
megúszhatjuk a komolyabb sérüléseket. Ha 
engedünk a támadónknak, ő akkor sem lesz 
kíméletes. Ha azt hisszük, hogy akkor majd 
nem fog minket bántani, akkor nagyot téve-
dünk!
 Legyenek mindig előrelátóak és kerüljék 
el a veszélyes helyzeteket!

Tóth Gábor, önvédelmi oktató
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Hirdetés

Magyarországon a több 
évtizede működő, éven-
te felülvizsgált és aktua-

lizált védőoltási rendszernek kö-
szönhetően számos, korábban 
halálos betegség (járványos gyer-
mekbénulás, feketehimlő) eltűnt, 
más betegségek (kanyaró, torok-
gyík, rubeola, stb.) gyakorisága 
pedig nagyságrendekkel alacso-
nyabb, mint a kevésbé szigorú 
védőoltási rendszert alkalma-
zó országokban. A védőoltások 
gyakran saját sikereik áldozatá-
vá válnak, hiszen mind a lakosság, 
mind az orvosok tudatából foko-
zatosan kikopik az adott beteg-
séggel szembeni félelem. Gyak-
ran ennek helyét a védőoltások 
mellékhatásaival kapcsolatos 
alap talan félelmek veszik át.
 A mai modern védőoltások 
biztonságosak és beadásuk ösz-
szehasonlíthatatlanul kevesebb 
kellemetlenséggel jár, mint ma-
gának a betegségnek az átvé-
szelése. Az oltások hatásossá-
gát és biztonságosságát gyakran 
több tízezer emberen vizsgálják, 
a minőség biztosításáért pedig a 
gyártóktól független hatóságok 
felelnek, a követelmények rend-

A védőoltásokkal kapcsolatos 
alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már 
feledésbe merült, hogy a védőoltások 
bevezetése forradalmi módon változ-
tatta meg az életkilátásokat, csökken-
tette a gyermekhalandóságot és növel-
te a születéskor várható élettartamot.

kívül szigorúak. Hazánkban az 
aktuális védőoltási rendet szak-
mai bizottság állítja össze a ren-
delkezésre álló valamennyi klini-
kai vizsgálati eredmény, valamint 
az aktuális járványügyi helyzet fi-
gyelembe vételével. Egy-egy ku-
tatás eredményéből nem szabad 
messzemenő következtetéseket 
levonni, az eredmények össze-
hasonlítása, szintézise elenged-
hetetlen.
 Felelős szülőként a védő-
oltások által megelőzhető be-
tegségek következményeit is 
mérlegelni kell. Az egyik leg-
gyakrabban támadott, úgyne-
vezett Engerix-B védőoltás a 
hepatitis B vírusfertőzés meg-
előzésére szolgál, amely világ-
szerte az egyik legelterjedtebb 
betegség.  A világon 350 millió-

ra becsülik a fertőzöttek számát 
és évente egymillió ember hal 
meg a fertőzés következtében. A 
klinikai kép a tünetmentes fertő-
zéstől – az esetek kétharmadánál 
jellemző – a májgyulladáson át a 
májrákig  terjed. A tünetmentes 
fertőzés és a heveny májgyulla-
dás általában gyógyul, utóbbi 
az esetek 1%-ában halálozással 
jár, 10%-ában krónikussá válik. 
A krónikus betegség kevés tü-
nettel járó, évekig tartó enyhe 
betegség, 10-30%-ban májcir-
rózisba torkollik, amely rákos be-
tegséggé alakulhat. A vírust a vér 
és testnedvek, nyál, ondó, hü-
velyváladék terjesztik. Gyakran 
szexuális úton terjed, de mivel 
küzdősportok során szerzett sé-
rülések, közös borotva, fogkefe, 
törülköző használata, tetoválás, 

akupunktúra, testékszerek fel-
helyezése is átviheti a fertőzést, 
nyilvánvaló a tizenéves korosz-
tály fokozott veszélyeztetettsé-
ge. A vírust 100%-os biztonság-
gal kiirtó gyógyszer nem létezik, 
ezért különösen jelentős, hogy a 
védőoltással 95 és 100% közötti 
védettség szerezhető meg.
 A védőoltások visszautasítása 
a fertőző megbetegedések elő-
fordulásának emelkedésével jár-
hat együtt, mely egyaránt káros az 
egyén és a társadalom számára is. 
A fentiek miatt Bu dapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve arra 
biztatja a felelősségteljes szülő-
ket, hogy hiteles forrásokból tájé-
kozódjanak, higgyenek a tudomá-
nyos és megalapozott tényeknek, 
valamint kellő kritikával olvassa-
nak minden védőoltással kapcso-
latos internetes bejegyzést.

Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of 
vaccine – A védőoltás érték” prog-
ram Fehér Könyve. IME IX. évfo-
lyam 1. szám, 2010.
 Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek 
epidemiológiája, diagnosztikája 
és kezelési lehetősége. Hippocrates 
VII. évf. 2. szám, 2005.
 Ferenci T.: Védőoltásokról a té-
nyek alapján. http://vedooltas.
blog.hu/

Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

RIXI
Monor, Kiss Ernő u. 3. 

Olcsó 
cipők 
boltja! 

Őszi, téli cipők, csizmák 
folyamatosan bővülő 
széles választékban. 
Átmeneti  
csizmák  
2000 Ft-tól
Téli csízmák 
2500 Ft-tól. Akció!

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

06-29/320-932
06-20/262-6843
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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. (Gyöngyvirág 
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

Foglalkozások a 
Közösségi Központban

ApróhirdetésFotópályázat

Szemétszállítás

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztat-
ni, hogy a Budapesti Elektromos Mű-
vek Nyrt. a villamos energiafogyasztók 
részére nyújtott szolgáltatások javítá-
sa érdekében október 10-től Panaszfel-
vételi pontot működtet az Üllői Polgár-
mesteri Hivatal recepcióján (2225 Üllő, 
Templom tér 3.).
 Az ELMŰ Panaszfelvételi pont nyit-
va tartási ideje: hétfő: 14 órától 18 óráig, 
csütörtök: 8 órától 12 óráig.
 Ezen időszak alatt lehetőség nyílik 
arra, hogy írásos panaszaikat, bejelen-
téseiket személyesen leadják a Panasz-
felvételi ponton, melyeket továbbítunk 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 
részére.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

Elmű  
panaszfelvételi pont

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Holló Jánost, sze-
rető férjet, édesapát és nagyapát, utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot helyez-
tek és együttérzésükkel mély fájdal-
munkban osztoztak.
 Köszönjük Halasi Katalin és Tóth Jo-
lán háziorvosok segítségnyújtását, illet-
ve köszönjük az Alfa WIC 95 Kft. kollé-
gáinak áldozatos munkáját.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Ügyvédi tanácsadás

Aprók Tánca elnevezéssel táncos foglalko-
zás indul óvodásoknak a Közösségi Központ-
ban. A keddenként 16 óra 30-kor kezdődő 
táncórákat Petneházy Kata táncművészeti 
főiskolát végzett néptáncpedagógus tartja.
 Kismamáknak és gyermeküknek (1-3 
éves korig) indul szerdánként 16 órai kezdet-
tel baba-mama torna. A programot vezeti dr. 
Véghné M. Ildikó óvodapedagógus, fejlesztő 
pedagógus.
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
 Közösségi Központ Üllő, Templom tér 3. 
(városháza épülete. Tel.: 320-011/128, 06-
70/312-9772. E-mail: kozossegikozpont@
ullo.hu.

A szelektíven gyűjtött hulladékot Üllő 
Gyöm  rő felőli részén legközelebb novem-
ber 28-án és december 19-én, a zöld hulla-
dékot pedig – ez évben utoljára – novem-
ber 7-én gyűjtötték be.
 Üllő Ócsa felőli részéről a szelektíven 
gyűjtött hulladékot november 14-én és dec-
ember 5-én szállítják el, a zöld hulladék el-
szállítására ezen a területen – ez évben utol-
jára – november 21-én kerül sor.
 Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakossá-
got, hogy december 25. helyett december 
21-én, szombaton történik a szemétszállí-
tás és december 26. helyett december 28-
án, szintén szombaton szállítják el a lakossá-
gi hulladékot.

nfo

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a Polgármesteri Hivatal jogi képvi-
seletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi 
tanácsadást tartanak a lakosság részére a 
Városi Sportcsarnokban.
 Dr. Szkalka Tamás december 2-án és 
2014. január 6-án, délelőtt 10 órától 12 órá-
ig tart tanácsadást, melyet előzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 06-20/555-6513) ve-
hetnek igénybe.
 Dr. Szikora Gábor legközelebb novem-
ber 26-án és december 10-én, este 18 órá-
tól 20 óráig tart lakossági tanácsadást, 
amely szintén csak előzetes bejelentke-
zést követően (tel.: 06-30/456-0889) vehe-
tő igénybe.

Üllő Városi Önkormányzat

Monorierdőn, az Imre utcában gazdálkodásra 
alkalmas 250 négyszögöl méretű telek eladó. 
Közmű az utcában. Érdeklődni: 06-20/3611-169 

Lakossági fotópályázatot hirdet az Üllői 
Hírmondó szerkesztősége Üllő, amilyen-
nek én látom címmel. A pályázat nyitott 
minden profi és amatőr pályázó előtt. Ne-
vezési díj nincs. A pályázaton egy személy 
legfeljebb 3 fotóval vehet részt. 
 A pályázati anyagokat csak elektro-
nikus formában tudjuk fogadni a varga.

norbert@regiolapok.
hu e-mail címen, 

legkésőbb dec-
ember 31-ig. Az 
e-mailben tün-
tessék fel a nevü-

ket, a pályázat ne-
vét és a fotó címét. 
 A legjobb ké-

peket az Üllői Hír-
mondóban 

t e s s z ü k 
közzé. nfo
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Az elmúlt években ha sportról beszél-
tünk – csakúgy mint másutt – Ül lőn is 
a labdarúgásnak jutott a leg  nagyobb 

figyelem. Ennek persze oka is volt, hiszen két 
évvel ezelőtt története során először került 
az Üllő SE az NBIII-ba, és ott volt nekünk az 
Üllő FC Cső-Montage is, amely hétről hétre a 
futsal NBI-ben mérette meg magát a labda-
rúgást kedvelő lakosság örömére. De míg az 
előbbi csapat a 2012/2013-as szezon végez-
tével kihullott az átalakított NBIII-ból – most 
épp a Pest megyei első osztály sereghajtója-
ként szerénykednek labdarúgóink –, addig 
az utóbbi ettől is nagyobbat koppant a hazai 
labdarúgás padlóján: az egykor nemzetközi-
leg is elismert egyesület megszűnésével kiír-
ta magát a hazai futball történetéből.
 Miközben a labdát lábbal terelgető üllői 
egyesületek csillaga halványan kezdett de-
rengeni a sport égboltján, addig az árnyék-
ban megbújva, mérkőzésről mérkőzésre 
csend ben gyűjtögette a rutint és a pontokat 
Ül lő kézilabdacsapata, az Üllői VKSK (Városi 
Ké zilabda Sport Klub). Most pedig fordulhat 
a kocka, a helyi labdarúgás gyengélkedése 
miatt közelebb kerülhetnek a reflektorfény-
hez az üllői kézilabdázók.

Kis lépésekkel a cél felé
Keveset hallottunk eddig az 
üllői kézilabdasportról. Pe-
dig létezik. Különösebb fel-
hajtás nélkül, lépésről lépés-
re megdolgoznak a sikerekért.

 Pedig ők sem tegnap kezdték a sportot. 
Hat éve annak, hogy a kézilabdát kedvelő 
üllői férfiak összejöttek a sportcsarnokban 
és lejátszottak néhány baráti meccset, ami-
től aztán akkora lendületet kaptak, hogy egy 
évvel később, 2008-ban már hivatalos egye-
sület építésébe kezdtek. Napjainkban pedig 
a Pest megyei bajnoki tabella felsőházában 
jegyzik a kedvtelésből indított üllői kézilab-
daklub nevét.
 A játékosok mögött nem áll szakmai stáb, 
nincs minden elvégzendő feladatnak külön 
felelőse, amolyan egyszemélyes vállalkozás 
az egyesület, a szervező- és háttérmunka 
java részét Barta István, az egyesület elnöke 
végzi.
 Mint mondja ez a hobbija, de amint fel-
sorolja a klubnál betöltött szerepeit – szertá-
ros, ruhatáros, szervező, pénzügyes, játékos, 
edző és elnök – rájövünk, hogy több év óta 
tartó szorgalmas munkája már rég túlmutat 
azon, amit hobbinak lehet nevezni.
 Persze ő is tudja, hogy valakinek vinni 
kell a hátán a csapatot. Családja is támogat-
ja a munkában, elnézik az otthontól távol töl-
tött órákat, mert tisztában vannak vele, hogy 
az ember életében a sport legalább annyira 
fontos, mint a megszerzett tudás vagy az el-
végzett munka.
 István csak attól tart, hogy egy személy-
ben már kevés lesz, ha netán a csapat a kö-
vetkező szezont az NBII-ben kezdi. Az elmúlt 
évek helyezései alapján pedig minden esé-
lye megvan a klubnak az előrelépésre. A hét-
ről hétre végzett edzésmunkának köszönhe-
tően évről évre jobb helyezést ér el a gárda a 
bajnokságban, idén pedig csoportjuk élme-
zőnyéhez tartoznak, bár tudjuk, messze még 
a szezon vége.
 Az egyesület 2010 óta utánpótlás-neve-
léssel is foglalkozik, a felnőttek mellett junio-
rok is kézilabdáznak már üllői színekben. Bar-
ta István edzi a fiatalokat, és hogy jól végzi 
dolgát azt az is mutatja, hogy rendre patinás 
élvonalbeli klubok viszik el a keze alatt ne-

velkedett tehetséges fiatalokat. Ilyen kor az 
edző egyik szeme sír a másik pedig nevet, hi-
szen van eredménye az elvégzett munkának, 
ugyanakkor az üllői klubnak is szüksége len-
ne a jó játékosokra, mégis a nagy csapatok 
profitálnak István energiájából. Persze nem 
lehet haragudni a fiatalokra, hiszen ki az aki 
a helyükben nem menne azonnal, amikor a 
Ferencváros hívja játszani.
 Jelenleg a legfontosabb cél, hogy a klub 
utánpótlásbázisa megerősödjön, ezért az Ül-
lői VKSK tagtoborzásba kezd. Barta István-
nak nem lesz könnyű dolga e téren, hiszen 
mint mondta, kevesen választják a kézilab-
dát azok közül, akik sportolni vágynak, soka-
kat pedig elszipkáz a kényelem és a videojá-
tékok világa.
 – A legnagyobb probléma, hogy a mai fi-
atalok nincsenek tisztában a mozgás, a sport 
fontosságával. Előbb ülnek le a televízió vagy 
a számítógép elé, inkább lófrálnak az utcán 
és keverednek rossz társaságba, mint el-
jönnének egy edzésre, ahol még az is kide-
rülhetne, hogy van érzékük a kézilabdához 

– magyarázza kissé lehangoltan István, pedig 
már eddig is több fiatalt sikerült elcsábítania 
a céltalan csellengéstől.
 Hogy mire lesz képes hosszú távon az Üllői 
VKSK, egyelőre nem tudni. Az viszont látszik, 
hogy jó irányba halad a csapat a megkezdett 
úton, amely talán kellő figyelemfelhívással a 
fiatalok számára is vonzó lehet.

Varga Norbert

Műanyag nyílászárók!
Beépítéssel! www.muanyag.com
•   műanyag ablakok, erkélyajtók
• bejárati ajtók
•   műanyag és alumínium  
redőnyök és rovarhálók

•   teraszbeépítések

-50 %

Szabvány méretek raktárról!

Al-Pet Kft.
vecsés, vasútállomás

06-70/360-8120   
06-29/357-042   

info@mutermo.hu
Hétvégén is állunk  

Megrendelőink rendelkezésére!
Tel.: 30/941-6633 és 20/470-5558

 Tölgy: kugli:  2100  Ft/q 
 hasítva:  2200  Ft/q 
 Akác: kugli:  2300  Ft/q
 hasítva:  2400  Ft/q

Szállítási költség nincs! 
Minden fajta szén kapható! 

Akciós tűzifa! 
Garantált mérlegelés! 

Tüzépről! 

Hirdetés

1993-után született fiúk jelentkezését vár-
ja az Üllői VKSK. Jelentkezz, ha kipróbálnál 
egy sportot, amelyben a világ élvonalá-
hoz tartozunk! Edzések a sportcsarnok-
ban keddenként 18 órától, csütörtökként 
19 óra 30-tól. További információ: Barta 
István, tel.: 06-20/203-2932.

Kézilabda-toborzó

Ù

Eladó  
utánfutó

Típus: Lady 6

Önsúly: 120 kg

Összsúly: 600 kg

Gyártási idő: 2000.

Méret: 2x1 méter

Állapot: teljesen felújított

Irányár: 80 ezer Ft

06-1/280-3754
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Torna babának és mamának
November 14. 9 óra 30
A Baba-mama kör foglalkozása
Református gyülekezeti terem

Véradás
November 15. 14 órától 17 óráig
Közösségi Ház

Jubiláló házaspárok ünnepe
November 15. 17 óra 
Katolikus templom

Ipartestület évzáró közgyűlése
November 15. 19 óra
Közösségi Ház

„Életet az éveknek”
November 16. 19 óra
Nyugdíjasbál
Közösségi Ház
 

„Azt a ragyogóját…”
November 17. 15 óra
A sikeres szeptemberi műsor után közkívá-
natra ismét dal- és nótaműsor. Közreműkö-
dik a gyáli Kovács István Pál Dalkör és Hajnal 
Kálmán. Zenei kíséret: Petrik Balázs
Közösségi Ház

Vízkereszttől adventig
November 18. 19 óra

„Kulttúró” előadássorozat, előadó: dr. 
Manulek Zsuzsanna pszichológus.
Közösségi Ház

Tudatos életvezetés a siker titka
November 19. 17 óra
Interaktív előadássorozat az egészségmeg-
őrzés gyakorlati megoldásairól, alternatív 
gyógyítási módszerekről. Vezeti Pirbus Ernő, 
pszichoterapeuta és meditációtanár.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Piroska és a farkas
November 20. 10 óra
A Grimm-Busz színház előadása óvodásoknak.
Közösségi Ház

Régi Könyvek Vására
November 21-től 
A könyvtár régi könyveit most 50 Ft/db 
áron vásárolhatja meg, amíg a készlet tart! A 
könyvtár nyitvatartási idejében.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Véradó ünnepség
November 22. 18 óra
Közösségi Ház

Erzsébet- és Katalin-bál
November 23. 19 óra 
Muzsikál a Nosztalgia-duó
Közösségi Ház

Növendékhangverseny 1.
November 25. 17 óra 
A Harmónia Zeneiskola zongora, gitár, fuvo-
la és magánének tanszakos növendékeinek 
előadása.
Közösségi Központ

„Csillagszóró”
November 29. 16 óra
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub alkotói-
nak közös kiállítása. Megtekinthető janu-
ár 15-ig.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Növendékhangverseny 2.
November 29. 17 óra 
A Harmónia Zeneiskola zongora, hegedű és 
ütőhangszer tanszakos növendékeinek elő-
adása.
Közösségi Központ

Évzáró bál
November 30. 19 óra 
Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub rendezésében.
Közösségi Ház

Advent I.
December 1. 11 óra 
Adventi koszorún az első gyertya meggyúj-
tása.
Közreműködik a Kenderes Néptánccsoport
Városközpont
   

„Víg örömmel ünnepeljünk” – karácsonyi 
ünnepkör
December 2. 19 óra

„Kulttúró” előadássorozat, előadó: dr. 
Manulek Zsuzsanna pszichológus.
Közösségi Ház

Növendékhangverseny 3.
December 3.  17 óra
A Harmónia Zeneiskola zongora, furulya, 
trombita, gitár, klarinét tanszakos növendé-
keinek előadása.
Közösségi Központ

Képeslapkészítő kreatív foglalkozás
December 6. 9 óra 30 perc
A  Baba-mama kör szervezésében.
Református gyülekezeti terem
 
Zenésztalálkozó
December 6. 19 óra
Közösségi Ház

Kiállítás
December 7. 15 óra
Zöldi Valéria festményeinek kiállítása. Meg-
tekinthető december 19-ig.
Közösségi Központ – Galéria

Évzáró bál
December 7. 19 óra
A Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub szervezésében.
Közösségi Ház

Advent II.
December 8. 11 óra 
Adventi koszorú második gyertyagyújtás. 
Közreműködik az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület.
Városközpont
 
Családi délután
December 8. 15 óra
Mikulásvárás, ünnepre készülődés
Református gyülekezeti terem

Természetjáró Klub – évzáró
December 8. 15 óra
Közösségi Ház

Roma-nap
December 13. 14 óra 30 perc 
Kulturális programok
Közösségi Ház

55 éves az iskola zenetagozata
December 13. 17 óra 
Ünnepi műsor a jubileum alkalmából
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Mézeskalács Fesztivál
December 14. 13 órától 18 óráig
Városközpont

Évzáró bál
Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub szerve-
zésében.
December 14. 19 óra
Közösségi Ház
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WWW.PATRIATAKAREK.HU

A PÁTRIA Takarék fiókjai:
Üllői Fiók: 2225 Üllő, Pesti út 71., Telefon: (29) 521-240
Vecsési Fiók: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A, Telefon: (29) 350-354
Maglódi Fiók: 2234 Maglód, Fő út 13., Telefon: (29) 325-170
Gyömrői Fiók: 2230 Gyömrő, Táncsics u. 82., Telefon: (29) 530-675 L
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TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

MENTŐÖV
MEGTAKARÍTÁSAINAK

* A 2013. október 21. – december 31. között nyitott PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla 
(továbbiakban: Számla) kamata a számlanyitás napja és 2013. december 31. között 
fix éves 4,50%, EBKM 4,50%. 2014. január 1-jétől a kamat megegyezik a PÁTRIA 
Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében meghirdetett kamatokkal. Az akció 
előtt nyitott Számlákra a PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében fog-
laltak vonatkoznak. A Számla kezelésére és adózására az 1995. évi 
CXVII. törvény (SZJA) 67/B. §-ban leírtakat kell alkalmazni. Jelen hirde-
tésben szereplő információ nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése 
a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos 
hirdetményekben és kondíciókban talál.

Kiszállítás Üllőn ingyenes, a környező településekre 2000 Ft alatt 200 Ft!

Minden csütörtökön 17:00-21:00–ig   

20% Pizza-Akció
minden pizzára!

Aktuális AKCIÓINKRÓL érdeklődhet a Zsálya bisztró  facebook oldalán és a www.zsalyabisztro.hu weboldalon!

Zsálya Bisztró  –  Üllő, Templom tér 3. – Telefon: 06-70/323-1233

PIZZÁK 32 cm 40 cm
SONKÁS  pizzaszósz, sonka, sajt 1140 Ft 1990 Ft
SONKÁS-GOMBÁS  

pizzaszósz, sonka, gomba, sajt 1290 Ft 1990 Ft

SONKÁS-KUKORICÁS  
pizzaszósz, sonka, kukorica, 
sajt

1290 Ft 1990 Ft

SON-GO-KU  pizzaszósz, 
sonka, gomba, kukorica, sajt 1290 Ft 1990 Ft

MEDITARRÁN  fokhagymás-
tejfölös alap, csirkemell, gyros 
fűszer, olívabogyó, sajt

1390 Ft 2390 Ft

MEXIKÓI  csípős pizzaszósz, 
sonka, vörös bab, kukorica, 
lilahagyma, chilipor, sajt

1290 Ft 2290 Ft

SZALÁMIS  pizzaszósz, sajt, 
paprikás szalámi 1290 Ft 1990 Ft

GYROSOS  tejfölös alap, 
csirkemell, lilahagyma, 
gyros fűszer, sajt, kapros-
fokhagymás joghurt

1290 Ft 2390 Ft

HAWAI  pizzaszósz, sonka, 
kukorica, ananász, sajt 1190 Ft 1990 Ft

PIZZÁK 32 cm 40 cm
HÚSIMÁDÓ  pizzaszósz, 

sonka, füstölt tarja, csirkemell,  
sajt, bacon

1440 Ft 2650 Ft

MAGYAROS   
pizzaszósz, sonka, kolbász, 
lilahagyma, sajt, bacon

1390 Ft 2390 Ft

MARGARITA   
pizzaszósz, sajt, 
paradicsomkarika, bazsalikom

890 Ft 1700 Ft

NÉGY ÉVSZAK  pizzaszósz, 
sonka, gomba, kukorica, 
paradicsomkarika, zöldborsó, 
sajt

1290 Ft 1990 Ft

TENGER GYÜMÖLCSEI  
pizzaszósz, tenger gyümölcsei, 
kapribogyó, citromkarika, sajt

1440 Ft 2650 Ft

BOLOGNAI  bolognai ragu, 
sajt, bazsalikom 1190 Ft 1990 Ft

BBQ  bbq szósz, csirkemell, sajt 
bacon 1440 Ft 2650 Ft

BACONOS  pizzaszósz, sajt, 
tojás 1190 Ft 1990 Ft

 

MINDEN VASÁRNAP  
Bőséges Családi menü  3200  Ft
Húsleves vagy gyümölcsleves

2 személyes Sültes tál gazdagon

1 pohár Különleges limonádé

 

 
 

 

Megújult étlappal várjuk
régi és új vendégeinket!

Rendezvények, esküvők, ballagások, céges évzáró 
vacsorák szervezését (és kiszállítását) is vállaljuk!

Katalin-Bál  
az Üllői  

Közösségi  
Házban 

Időpont:  
2013.  

november 23.
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Hirdetés

Láthatatlan kényelem
Milyen a jó fehérnemű? 
Egyszerre láthatatlan 
és látványos, észreve-
hetetlen és kényelmes.

A fejtörőnek is kiváló gondolatban 
szinte minden benne van, amit egy 
igazán jó fehérneműtől elvárhatunk: 

láthatatlan, hiszen egész nap a ruha alatt 
rejtőzik, nem tesszük közszemlére; látvá-
nyos, mert egy csinos, elegáns vagy vidám 
darab a tükör előtt növeli az önbizalmat, és 
tetszünk benne annak, akinek megenged-
jük, hogy csak ebben lásson minket; észre-
vehetetlen és kényelmes, mert olyan, mint-
ha nem is lenne rajtunk semmi a ruha alatt, 
csak a bőrünk.
 Ünnepi alkalom, egy egyszerű hétköz-
nap a munkahelyen, heti rendszeres spor-
tolás, vagy hétvégi túra a családdal. Számos 
helyzetben különféle ruházat, amikor a fe-
hérneműnek praktikusnak, kényelmesnek 
és mégis a helyzetnek megfelelőnek kell 
lennie. Mindkét nem esetében fontos kér-
dés ez egész nap, de még éjjel is, amikor az 
alsóruházatot éjszakai viseletre cseréljük.

  Egyetlen ruhagyártó vállalkozás-
nak sincs könnyű dolga, amikor ennyi 
szempontnak meg akar felelni, főleg 
a fehérneműkhöz hasonlóan speciá-
lis ruhadarabok esetében. Az Auszt-
riából származó alsóruházati márka, 
a Skiny viszont mindezeknek meg-

felel, de ennyivel nem is éri be. A minőségi 
fehérneműket gyártó és forgalmazó vállalat 
ugyanis célul tűzte ki, hogy a fenti gondolat-
sor mellett az egyediség kényelmét biztosítja 
a konfek ci ó méretekben is, hiszen speciális ki-

alakítású, minőségi 
anyagokból készült 
ru hadarabjait meg-
fizethető áron kínál-
ja vá sárlóinak.
    A törekvésük sike-
rét mutatja, hogy a 
vállalat saját piacán 
már hosszú ideje a 
legnépszerűbb már-
kák között van. Fo-

lyamatosan figyelve a vásárlói igényeket, vé-
leményeket, közel húsz év alatt eljutottak oda, 
hogy ma már a női- és férfi fe hérneműk szín-
ben, méretben minden igényt kielégítő teljes 
választéka mellett gyerekfehérneműket, pi-

A vállalat sa-
ját piacán már 
hosszú ideje 
a legnépsze-
rűbb márkák 
között van.

zsamákat, fürdőruhákat és egyéb alsóruháza-
ti termékeket is gyártanak, forgalmaznak. 
 Pontosan tudják, milyen a jó fehérnemű: 
szép, kényelmes, észrevehetetlen, mint az 
ápolt bőr a ruha alatt. Nem is véletlenül vá-
lasztották maguknak ezt a nevet... (x)



Akciós árak november 7-től 19-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

gy
f. 
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Juhász virsli

Ft/kg

990,-Csirkecomb

Ft/kg

649,-

Füstölt csülök

Ft/kg

969,-

Sertéscomb

Ft/kg

1099,-

Hajdúsági 
kolbász

Ft/kg

990,- Zsír
400 g

(748 Ft/kg)
Ft/db

Pulykanyak
gyf.

Ft/kg

499,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1150,-

Zsírszalonna

Ft/kg

599,-

Pulykaszárny

Ft/kg

499,- Sertés
darálthús

Ft/kg

899,-

Libazúza
gyf

Ft/kg

699,-Bőrös császár

Ft/kg

899,-Csirkemell
csontos

Ft/kg

899,-

Disznósajt

Ft/kg

699,-Sertés  
hosszúkaraj

Ft/kg

1190-

299,-



• vegyi áru • tanszer, írószer • ajándék • élelmiszer • édesség • játék 
• papíráru • háztartási cikk • textiláru • barkács 

• telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség

ÓRIÁSI 
AKCIÓK 

HETENTE
Nyitva tartás: 

H-P: 8-18, Szo: 8-13
Telefon: 06-29/322-646

Pesti út 100.
Üllő


A kupon tulajdonosa 

november 14-15-én 

10% 

kedvezménnyel 

vásárolhat!


