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Üllői
Fejlesztések

A nyári kánikulában is dol-
goznak a munkagépek, tö-
rik a betont, építik az ala-

pot, festik a falakat és 
sorolhatnánk még mi min-
denen dolgoznak a munká-

sok a városi beruházáso-
kon. Idén nyáron is számos 
fejlesztés zajlik a városban, 

amelyek végeztével még 
komfortosabbá válik Üllő. 

Részletek a 3. oldalon

  

Augusztus 20-án lesz tíz éve, 
hogy Vasadi István polgármes-
ter bejelentette: Üllő városi ran-
got kapott. Ugyan még ma sem 
szerencsés nagyobb városok-
hoz hasonlítani lakókörnyeze-
tünket, hiszen vannak még hi-
ányosságok, de önmagához 
viszonyítva azonban sokat fej-
lődött Üllő. A jövő is hasonlóan 
szép lehet, ha a megkezdett út-
ról nem tér le a település. 

Tudja-e, mióta 
város Üllő? 

Parlagfű-
mentesítés

Helytörténeti 
gyűjtemény

Szögre akasz-
tott tánccipők

II. Üllői Utca-
zenész Találkozó
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20-án

10 éves 
a város



19:00 Zenés Nyári Esték: Sungirls ABBA Tribute Show

17:00  A Helytörténeti Gyűjtemény avató ünnepsége

19:00  Kenderes és Kenderkóc néptánccsoportok gálaműsora

ibute Show

10:00  Az Üllői Mecénás Művészeti Klub szabadtéri kiállítása, idősek 

vendéglátása. Közreműködik a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub Énekkara

13:00  Kirakodóvásár. Szabadtéri játékok: Népi gyermekjátszó, ügyességi 

játékok, körhinta, ugráló vár, jumping, dodzsem ... 

13:30  Perpatvar – a Miamanó Színház gólyalábas, óriásbábos produkciója

14:30 Kiss Kata Zenekar koncertje

15:30 A Gyál Városi Fúvószenekar koncertje a templom előtt

16:00 ÜNNEPI SZERTARTÁS A KATOLIKUS TEMPLOMBAN

16:00  Utcazenész produkciók: Bor-Óka és Kelevézek zenekar, Bróders duó, 

Dudás Pék Zsuzsi 

Közben: Önvédelmi- és küzdősport bemutatók

17:00  A Gyáli Mazsorett Csoport utcai menettánca és színpadi műsora 

17:45  Üllőn működő moderntánc csoportok műsora: Mirabell, 

Gamedance, Starlight

18:30 Indián Joe Blues Band előadása

19:00 A Nelson Zenekar koncertje

20:00 Üllő 10 éve város – homokszobrász-bemutató kivetítőn

20:30 Utcabál: játszik a Casino Beat Zenekar 

21:00 Szent István ének: Nagy Csenge

 TŰZIJÁTÉK

21:15 Az utcabál folytatása

AUGUSZTUS 20.

AUGUSZTUS 19.

AUGUSZTUS 21.
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I dén két részre, felújításokra és beruházá-
sokra bontotta a képviselő-testület a költ-
ségvetésben az elvégzendő feladatokat. 

Ezek közül is az egyik legfontosabb tétel az 
útfelújítás, amelyre az önkormányzat minden 
évben nagy gondot fordít. Az előző testületek 
is sok energiát fordítottak az utcák karbantar-
tására, felújítására, amelynek köszönhetően 
az utak többsége jobb minőségű aszfaltos, il-
letve mart aszfaltos burkolattal lett ellátva. 

Útkarbantartás

A mart aszfaltos utak karbantartása nagyon 
fontos – hangsúlyozta Kiss Tibor beszélgeté-
sünk elején –, minden évben kátyúzni kell, il-
letve négy-öt évente bitugél záróréteget kell 
az utakra húzni. Ha ezt betartjuk, akkor ezek 
az útfelületek is hosszú ideig rendben lesz-
nek – tette hozzá. 
 A mart aszfaltos utak karbantartása idén 
10 utcát érint, a munkálatok a következő he-
tekben kezdődnek.
 Azokon a mart aszfaltos utakon, amelyek 
felújítására most nem kerül sor, egy min-
den évben esedékes kátyúzást végeztet el a 
képviselő-testület. A következő évben ezek 
az utcák is teljes értékű felújításon mennek 
keresztül, így jövő év végére közel 30 utca 
megújulása várható. A jelenleg zajló karban-
tartás értéke 20 millió forint – a zárás és a ká-
tyúzás összesen kerül ennyibe. 
 Kiss Tibor beszélt a Pávay-Vajna utca Pes-
ti úttól Dózsa György utcáig tartó szakasz re-
konstrukciójáról. Elmondta, az utca új útala-
pot, mindkét oldalon süllyesztett szegélyt és 
egy első osztályú aszfalt záróréteget kap. A 
felújítás értéke 20 millió forint. 
 – A Pávay-Vajna utca ezen szakaszán 
igen nagy a forgalom, az út pedig nagyon 
rossz állapotban volt, teli kátyúkkal. Bízunk 
abban, hogy az iskola előtti olykor kaotikus 
forgalom javulásához is hozzájárul a felújí-
tott szakasz. Előkészített tervekkel rendel-
keztünk, ezért is tudtunk idén hozzálátni a 
munkához. Az utca további részéről sem fe-
ledkezünk meg, az a későbbiekben lesz fel-
újítva – mondta el az elnök.
 Az útfelújítás keretében készülnek az Ár-
vácska utca és a Hunyadi utca Petőfi utcától 

a Vörösmarty utcáig terjedő szakasz tervei. 
Erre azért van szükség, hogy pályázat esetén 
azonnal, kész tervekkel indulhasson a város. 
A tervek közel 1,5 millió forintba kerülnek, a 
két utca felújítására a következő években ke-
rülhet sor.
 2,5 millió forintot költött a testület a 4-es 
főút és a 400-as út csomópontjában levő kör-
forgalom felújítására. A kivitelező a körforga-
lom belső részén virágokat ültetett, továbbá 
színes murvával és úgynevezett gabion ele-
mekkel végezte el a körforgalom díszítését. 

Járdaépítés

Nagy hangsúlyt fektet a gyalogosjárdák fel-
újítására a képviselő-testület. Kiss Tibor a te-
lepülés egyik legsikeresebb programjának 
nevezte a lakossági járdaépítő programot. 
 – Több kilométer járdaszakasz épült 
meg ennek a pályázati formának köszönhe-
tően. Az önkormányzat biztosítja a szüksé-
ges anyagot, a megépítésről pedig a lakók-
nak kell gondoskodniuk. A munkát felelős 
vezető ellenőrzi, hogy az a pályázati kiírás-
nak megfelelő minőségben készüljön el. Je-
lenleg a pályázatok elbírálása zajlik, az épít-
kezés szeptember elején kezdődhet. Az 
önkormányzat 2 millió forintot szán a meg-
valósításra – mondta el az elnök.
 A Pesti út egy szakasza is megújult: az 
utca páros oldalán levő járda, a Templom 
tértől a Malom utcáig viakolor burkolatot ka-
pott. A felújítás 7 millió forintban került. 

Fűtéskorszerűsítés 

A Gyöngyvirág téri óvoda kazánját is lecse-
rélték, így minden üllői óvodában új és kor-
szerű kondenzációs kazán biztosítja majd a 
tél folyamán a megfelelő hőmérsékletet. 
 Az óvodai férőhelyek bővítése is napi-
renden van – derült ki. Jelenleg a Csicsergő 
óvoda bővítésének tervezése van folyamat-
ban – mondta el Kiss Tibor, amelyre szintén 
a pályázati lehetőségek miatt van szükség. A 
tervezés 1,5 millió forintba kerül, sikeres pá-
lyázat esetén pedig két csoportszobával bő-
vülhet az épület. 
 Elkezdődött az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola fűtési rendszerének a felújítása. 
Az évek óta húzódó probléma megoldása 
idén elkerülhetetlenné vált. A több mint har-
minc éves csövek több helyen is kilyukad-
tak, többnyire a zárt részeken az épület alatt. 
Ezeknek a javítása nagyon nehéz és költsé-
ges feladat lett volna, a testületnek pedig 
viszonylag rövid idő alatt kellett döntenie 

a felújításról, ezért a régi rendszer kiváltása 
mellett döntöttek a képviselők. 
 A radiátorok is elhasználódtak – tudtuk 
meg –, így a teljes fűtésrendszer rekonst-
rukciója szükséges, amelyet két részletben 
hajt végre az önkormányzat. Az alapveze-
tékek kiváltása idén megtörténik – ezt az ül-
lői Thermik Plus Kft. végzi –, a második ütem-
ben jövőre a radiátorok cseréjére is sor kerül. 
Az iskolai kazánok a legutóbbi időszakban 
az energiatakarékossági program keretében 
cserélve lettek. A vezetékek cseréje 7 millió 
forintból valósul meg. 
 Hosszú idő után megoldódik a helytör-
téneti gyűjtemény elhelyezése is – mond-
ta el Kiss Tibor –, a képviselő-testület a Pesti 
út 96. szám alatt található épület megvásár-
lásával és felújításával biztosítja a helyet a 
gyűjtemény elhelyezésére. Az épület 12 mil-
lió forintba, a felújítás közel 17 millió forint-
ba került. 
 A folyamatban levő ivóvízminőség-javí-
tó beruházásról és a Sportliget lakópark köz-
világításának kiépítéséről egy későbbi lap-
számban tájékoztatjuk az olvasókat.  Vén

Kiss Tibort, a városfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottság elnö-
két kérdeztük, mi történt a nyáron 
Üllőn és milyen fejlesztések vár-
hatóak a következő hónapokban? 

Közel 100 millió 
forint fejlesztésre

A Pávay-Vajna utca felújításaÙ

Vezetékek cseréje az iskola egyik tantermébenÙ



4 ÜllőiKörkérdés

Augusztus 20-án várossá 
válásának tizedik évfordu-
lóját ünnepli a település. 

Tudja-e, mióta 
város Üllő? 

Fegyverneki Sándorné

Eszéki Sándorné

Kata Gyula

Szabó Ferencné Menártovics József Szlifka Benjámin

A szűkebb családokban szá-
mon tartjuk egymás ün-
nepeit. A név- és szüle-

tésnapokat mindenképpen, és az 
évfordulókról – a megismerkedés 
vagy a házasságkötés dátumá-
ról – sem ildomos megfeledkezni. 
Egyesek ilyenkor fergeteges par-
tira és egészen kiterjedt rokonság 
és baráti kör gratulációjára szá-
míthatnak, mások csendben és 
szerényen, csak szűk körben ün-
nepelnek.
 De mi van, ha egy település-
nek érkezik el a születésnapja? 
Üllő például az idén augusztus 
20-án ünnepli várossá válásának 
tizedik évfordulóját. Vajon szá-
mon tartja ezt a közösség? És ha 
igen, milyen ünnepséget szer-
veznének, ha rájuk lenne bízva, 
hogy emlékezetessé tegyék a ke-
rek évfordulót? 
 Fegyverneki Sándorné, aki 
1972 óta mondhatja üllői lakos-
nak magát, töprengett egy ki-
csit, mielőtt válaszolt volna. Az-
tán, amikor kiderült, hogy nem 
öt-hat éve, hanem tíz évvel ez-
előtt lett város Üllő, megállapí-
tottuk: repül az idő.
 Fegyvernekiné minden-
esetre úgy gondolja, megille-
ti a városi rang a települést. Bár 
kétségtelenül vannak még hi-
ányosságai, azért nagyon szé-

pen fejlődik – mondta. Ha pedig 
neki kellene rendeznie a szüle-
tésnapi partit, nem lenne visz-
szafogott, nagy bulit szervezne. 
Lenne utcabál, tűzijáték, gye-
rekprogramok, hogy mindenki 
számára emlékezetes legyen az 
esemény – így gondolja.

 Eszéki Sándorné, aki viszont 
tősgyökeres üllői – csak négy 
évre hagyta el a települést, ami-
kor a nyíregyházi főiskolán ta-
nult – úgy emlékezett, a város 
2007-ben nyerte el mostani rang-
ját. Nem sokat tévedett, mindösz-
sze két évet. Szerinte megérdemel 
ez a jubileum egy szép ünnepsé-
get: köszöntő beszédeket, verse-
ket, dalokat és valami szép, látvá-
nyos ünnepi estét. Ha rajta múlna, 
ő így csinálná – árulta el.
 Két férfit állítottunk meg ez-
után, mindketten elmondták a 

véleményüket. Azt is tudták, mi-
kor lett város a lakóhelyük. Egyi-
kük sem szeretne nagy ünnep-
séget, második megszólítottunk 
ezt hosszasan meg is indokol-
ta, komoly, átgondolt érvekkel 
alátámasztva, a tanulságoknak 
sem híjával. Csakhogy a végén 
egyikük sem vállalta a nyilvános-
ságot – amit mi megértettünk 
ugyan, de nagyon sajnáltunk.
 Kata Gyula viszont habozás 
nélkül közölte, hogy a tízéves év-
forduló következik, s hogy sze-
rinte az utóbbi években sokat 
alakult Üllő, de még bőven van 
hová fejlődnie. Azt is mondta, 
hogy nem rendezne nagy szüle-
tésnapi bulit, mert az sokba kerül, 
mert szerinte ünnepelni szolidan 
is lehet.
 Szabó Ferencné ugyan csak 
tippelt, de jól: rögtön eltalálta a 
tízes számot. Úgy gondolja, nem 
minden esetben érdemli meg 
a város a rangját. A központja 
ugyan látványosan fejlődött – vé-
lekedett – de a széleken még len-
ne mit tenni. Ünnepségből sem 
rendezne nagyszabásút – tudtuk 
meg – inkább szerényen, vissza-
fogottan ülné meg a jubileumot.
 Menártovics József tudatta 
velünk, hogy ő nem szereti a lát-
ványos eseményeket családon 
belül sem, ezért aztán a város 
születésnapi buliját is szerényen 
ünnepelné. Tudta, hogy a tizedik 
évforduló következik, de szerin-
te Üllő csak kisváros – és szerinte 
egy kisvárosnak nem kell nagy-
nak hazudnia magát. Mert eset-
leg úgy jár, mint a Jó estét nyár, 
jó estét szerelem című regény 
(majd film és színdarab) hőse, a 
munkásfiú, aki görög diploma-
tának hazudta magát a lányok 
előtt, aztán annak is mi lett a 
vége – próbálta irodalmi példá-
val érzékeltetni, mit gondol a 
rongyrázásról.
 Szlifka Benjámin nem emlé-
kezett a várossá válás dátumára, 
és mivel igen fiatal, ezt nem is ve-
hettük zokon tőle. Mindeneset-
re jó nagy bulira gondolt, ha már 
ünnepségről van szó, hiszen a tíz-
éves évfordulónak szerinte igenis 
meg kell adni a módját. Ha ő szer-
vezhetné, lenne szabadtéri kon-
cert, tűzijáték és a sörsátor sem 
hiányozna semmiképpen – ava-
tott be minket. Még tervezget-
tünk volna, de jött a pesti busz, 
fel kellett szállnia.

Kertész Zsuzsa

Üllő például az idén au-
gusztus 20-án ünnep-
li várossá válásának 
tizedik évfordulóját. 
Vajon számon tartja ezt 
a közösség? És ha igen, 
milyen ünnepséget 
szerveznének, ha rájuk 
lenne bízva, hogy emlé-
kezetessé tegyék a ke-
rek évfordulót? 
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5Üllői Közösség

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Gondoskodjon 
nyugdíjas 
éveinek  
biztonságáról!
Adójóváírással támogatott nyugdíjprogramok!

A jó döntés egy életen át elkíséri!
Nyitva: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

Ülésteremből jelentjük
Üllő város önkormányzatának 
képviselő-testülete az elmúlt 
hónapokban két testületi ülést 
tartott. Írásunkban a legfonto-
sabb döntéseket ismertetjük. A 
határozatok hátterét, testüle-
ti és bizottsági ülések jegyző-
könyveit Üllő város honlapjáról 
(www.ullo.hu) tölthetik le az ér-
deklődők.
 A képviselő-testület két ülést 
tartott az elmúlt két hónapban, 
amelyen döntés született köz-
beszerzési eljárás megindításá-

ról a hulladékszállítási közszol-
gáltatás ellátására, a villamos- és 
gázenergia beszerzésére, vala-
mint a Sportliget lakópark közvi-
lágításának kiépítésére vonatko-
zóan.
 Módosításra került a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár alapító ok-
irata, a „Szép, tiszta Üllőért” pá-
lyázat kiírása, a DPMV Zrt. és Üllő 
Város Önkormányzata közötti – 
víziközmű vek re vonatkozó – bér-
leti üzemeltetési szerződés, és a 
Monor és Térsége Többcélú Ön-

kormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodása.
 A képviselő-testület kiválasz-
totta a Liliom utca, a Viola utca, 
a Móra Ferenc utca, a Virág utca, 
a Klapka utca, a Gárdonyi utca 
(Pesti úttól a Kölcsey utcáig), a 
Zöldfa utca (Homok utcától a Hu-
nyadi utcáig),  a László utca és 
az Öregszőlő köz (zsákutca) bi-
tumenemulziós felületi bevona-
tát készítő vállalkozót, a Csicser-
gő Óvoda bővítésére vonatkozó 
építési engedélyezési tervdoku-
mentációt, valamint a Sportliget 
lakópark kátyúzási munkálatait 
elvégző vállalkozó. 

A könyvtár gondozá-
sába került a helytör-
téneti gyűjtemény. Az 
ünnepélyes megnyi-
tóra augusztus 19-
én kerül sor a Pesti út 
96. szám alatt talál-
ható ingatlanon.

Városi könyvtár hírei

K önyvtárunk kapta azt a 
megtisztelő feladatot, 
hogy az Üllő történetét, 

múltját bemutató állandó kiál-
lítást és kiállítóhelyet a Pesti út 
96. szám alatt gondozza. A vá-
ros intézményeivel, civil szer-
vezeteivel, és a hagyományok 
iránt érdeklődő lakosokkal közö-
sen szeretnénk ezt a házat olyan 
hellyé varázsolni, ahol megele-
venedik a múlt és kézzel fogha-
tóvá válik a történelem.

 Szeretettel várunk mindenkit 
az ünnepélyes megnyitóra au-
gusztus 19-én, 17 órakor a Pesti 
út 96. szám alá. 

Könyv-automata már 
Magyarországon is!
Könyv-automatából is vásárolha-
tunk már szépirodalmat, krimiket, 
mesekönyveket, zenei CD-ket éj-
jel-nappal, és még vasárnap is. 
Egyelőre csak az Uzsoki utcai kór-
ház bejáratánál, de az ötletgazda 
Kocsis András Sándor, a Kossuth 
Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja ígérete szerint az egy hónapos 

„próbaüzem” után több közössé-
gi helyszínen is megjelenhetnek 
az automaták. Olyan közösségi 
tereken kívánják felállítani, ahol 
van idő kiválasztani a könyvet, 
majd arra is, hogy belemélyedjen 
a vevő. Az első körben kórházak, 
pályaudvarok jöhetnek szóba. 

 A Magyarországon eddig 
egyedül álló kezdeményezés egy 
négyzetméternyi helyet foglal el, 
24-féle könyvből lehet válogat-
ni, amelyekből a kötet vastagsá-
gának függvényében, 10-15 pél-
dány fér el a gépben. És mivel 
nem boltról van szó, így a mint-
egy 50 százalékos kereskedelmi 
árrést sem kell kifizetniük a vevők-
nek, a kötetek jelentős kedvez-
ménnyel vásárolhatók meg egy 
gombnyomásra. A döntésben di-
gitális képernyő segít, amelyen 
böngészni lehet a könyvismerte-
tők között. A gépezet használa-
ta ugyanolyan egyszerű, mint az 
édesség- vagy az italautoma táké. 
Nem kell mást tenni, mint kivá-
lasztani a megfelelő olvasnivalót, 
bedobni a papír- vagy fémpénzt, 
majd beütni a kötet alatt szerep-
lő kódot, a gép máris kiadja az ol-
vasnivalót meg a visszajáró pénzt. 
Kocsis álma, hogy valamennyi ki-

emelt budapesti fürdőben is ott 
legyen a könyv – a kóla és az édes-
ség mellett.

Szeptemberi előzetes

Szeptember 18-án, 16 órakor 
kezdődik a könyvtár Merczel Er-
zsébet kiállítótermében Mészá-
ros Sándor, az üllői származású 
gyémántdiplomás vegyészmér-
nök, a Tungsram Rt. ny. főmér-
nöke, a vákuumelektronika 
szaktanácsadójának életmű- 
kiállításának megnyitója. A kiál-
lítás ok tóber 10-ig látogatható 
a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben. Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

 Döntött továbbá a képviselő-
testület a Lejtő utca önkormány-
zati tulajdonba vételéről, az ipar-
területre vonatkozó előzetes 
komplex városfejlesztési akcióte-
rületi terv elkészíttetéséről, a he-
lyi ösztöndíjpályázat kiírásáról, az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
fűtési rendszerének helyreállítá-
sáról, az Üllői Sportliget Lakópark 
Víziközmű Társulat tagjai részére 
kínált önkormányzati ajánlatról.
 Meghatározták a képviselő-tes-
tület harmadik negyedévi mun-
katervét, amely szerint augusztus 
27-én és szeptember 24-én tartja 
következő üléseit a testület. nfo
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Hirdetés

Átadtuk az Üllői 
Vízmű beruházást
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0051 
számon az üllői vízmű ivóvízmi-
nőség-javító projekt megvalósí-
tása egy évvel ezelőtt indult. 
 Menet közben számos, elő-
re nem látható nehézséget kel-
lett leküzdenünk, és örömmel 
mondhatom, hogy a munká-
ban részt vevő kollégákkal, sike-
resen vettünk minden akadályt, 
így sor kerülhetett a beruházás 
átadására.
 A 90 százalékban az Európai 
Unió által finanszírozott beruhá-
zás átadási ünnepségét 2015. au-
gusztus 06-án tartottuk.
 Az ünnepélyes átadás után, 
még augusztus hónapban elindul 
a műszaki átadás folyamata, ami-
nek a lezárása után 30 napunk van 
az összes szükséges dokumentá-
ció összeállítására és leadására a 
támogató szervezet felé.

 A projekt során egy modern, 
biológiai alapú, vegyszermentes 
tisztítási technológia kialakítása 
történt.
 A rendszer beüzemelésével 
a város lakói garantáltan olyan 
tisztított vizet fogyaszthatnak és 
használhatnak fel a mindenna-
pok során, amely megfelel az Eu-
rópai Unióban támasztott elvá-
rásoknak és az új egészségügyi 
előírásoknak egyaránt.

Szabó Zsolt projektvezető, 
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.

Dr. Szűcs Lajos és Kissné Szabó Katalin vágta át a szalagot az ünnepségen Ù
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A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015. augusz-
tus 10–11-én Pest megye teljes területét érintően légi (helikopteres) 
parlagfű-felderítésre kerül sor. A felderítés célja, hogy a megyében 
található valamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet fel-
mérjék a hatóságok annak érdekében, hogy megakadályozható le-
gyen a növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.

Kötelező 
a parlagfű-mentesítés

Hirdetés

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2800 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Üllőn, hitelesített hídmérlegen ellenő
rizheti a megvásárolt tűzifa tömegét.

Csévharaszt, 

Kossuth L. utcában, 

2316 m2 összköz- 

műves telek,  

lakható házzal 

eladó 3,5 M Ft-ért. 

INGatLaN

érd: 06-20/964-6264

M indannyiunk számára köztu-
dott, hogy a parlagfű pollenje az 
arra érzékenyeknél súlyos aller-

giás megbetegedést válthat ki, ezért a nö-
vény irtása, a földterületek fertőzöttségé-
nek eredményes visszaszorítása törvényileg 
előírt fe la dat. A parlagfű-pollenallergia ki-
alakulásának megelőzése, a földterületek 
parlagfű  fertőzöttségének visszaszorítása, 
embertársaink egészségének megóvása kö-
zös feladatunk.
 Mint ismeretes a termőföld használó-
ja, illetve tulajdonosa köteles az adott év 

június 30. napjáig a 
parlagfűnövényen 
a virágbimbó kiala-
kulását megakadá-
lyozni és azt követő-
en ezt az állapotot a 
vegetációs időszak 
végéig folyamato-
san fenntartani.
 A földi felderítéseket június 30. napját kö-
vetően kezdték meg a földhivatalok mező-
gazdász munkatársai – elsősorban az előző 
évek tapasztalatai és a bejelentések alapján 

összeállított – útvonalterv alapján. A földi fel-
derítések hatékonyabbá tétele érdekében az 
idei évben is sor kerül a légi felderítésre, mely-
nek eredményeképpen – az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján – várhatóan több száz hek-
tárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület 
tulajdonosa/használója kénytelen a törvény 
által rendelt szankciók viselésére. A parlagfű-
vel fertőzött területek tulajdonosai/használói 
ugyanis a fertőzött terület nagyságától füg-
gően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti 
bírságra számíthatnak.
 Mindezekre tekintettel kérjük a Pest me-
gye területén a termőföldtulajdonnal, vagy 
földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a 
megadott időpontig végezzék el a területeik 
parlagfű-mentesítését, hiszen ezzel nem ki-
zárólag a növényvédelmi bírság kiszabását 
kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak 
a környezetükben élő allergiás megbetege-
désben szenvedő gyermeknek, felnőttnek 
és idős embernek.

Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály

Így előzzük meg a bajt kánikulában
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hiva-
tala és a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság kéri, hogy a hőségriasztás 
ideje alatt különösen ügyeljen mindenki 
a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a 
kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukor-
tartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztá-
sát. A bőr védelméről sem szabad megfe-
ledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző 
bő ruházattal lehet a leghatékonyabban 
a leégés ellen védekezni. A legmelegebb 
órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek 

árnyékban tartózkodni, kerüljék a tűző na-
pot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvé-
nyeken szórakozók is töltsenek el néhány 
órát az árnyékban, illetve használják ki a te-
lepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehe-
tőséget. Még néhány percre se hagyják a 
gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló 
autóban.
 Azon légkondicionálóval felszerelt helyisé-
gek listája, amelyeket – nyitva tartásuk függvé-
nyében – bárki igénybe vehet, elérhető a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok weboldalán.

 A tartós hőség miatt, az átlagosnál me-
legebb időben az egészséges szerveze-
tet is extrém igénybevétel éri. A szív- és a 
keringési betegségben szenvedőkön túl, 
ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egész-
ségügyi panaszok. Akik a hőség ellenére 
gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óva-
tossággal vezessenek, hiszen a koncentrá-
ciót negatívan befolyásolhatja a meleg. A 
déli órákban a vízparton pihenők is kerül-
jék a napozást, valamint ne ugorjanak a víz-
be felhevült testtel. nfo

… 50 ezer fo-
rint és 5 millió 
forint közöt-
ti bírságra szá-
míthatnak.
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A helytörténeti gyűjtemény történe-
te több évtizedre nyúlik vissza – tud-
tuk meg Fehér Lászlótól, az Árpád Fe-

Méltó helyen 
a helytörténeti gyűjtemény
Hosszas huzavona után meg-
felelő helyre kerül Üllő hányat-
tatott sorsú helytörténeti gyűj-
teménye. A múlt idők emlékét 
őrző, évtizedek alatt összegyűj-
tött tárgyaknak, dokumentu-
moknak a Pesti út 96. szám alatt 
található patinás épület lesz 
ezután az állandó otthona.

jedelem Általános iskola volt igazgatójától 
és történelemtanárától, aki az Üllő történe-
te című kétkötetes helytörténeti monográ-
fiát is írta. 
 – Petrányi Margitka, az általános iskola 
néhai igazgatója beszélt rá 1971-ben, mikor 
Üllőre kerültem, hogy csináljak egy honisme-
reti szakkört a gyerekeknek. Margitka adott 
négy vagy öt iratot és két-három plakátot, 
például az 1894-es első üllői vásár plakátját, 
amely a kiállítás részét képezi most is, vagy 
a települési krónikát, amelyet a 60-as évek-
ben a Hazafias Népfront utasítására minden 
településen vezetni kellett. Ezek a dokumen-
tumok jelentetik a helytörténeti gyűjtemény 
alapjait, ezek voltak az első darabok. Aztán a 
gyerekekkel indítottuk be a gyűjtést, hozták 
otthonról a tárgyakat – idézte fel a kezdete-
ket Fehér László.
 Ezt követően az idősebb korosztály is 
bekapcsolódott a kutatásába. Létrejött 
egy baráti kör, amelyhez bárki csatlakoz-
hatott kötöttségek nélkül. Szemes Feri bá-
csi, Kiss Sándor, Dobos József Nagy Mátyás 

– sorolja a még ma is ismerősen csengő ne-
veket Fehér László – akik sokat segítettek a 
gyűjtésben. 
 Az összegyűlt emléktárgyak, dokumen-
tumok, régészeti leletek elhelyezéséről is 
ez a társaság gondoskodott. A helytörté-
neti gyűjtemény kiállításának gondolata 
1989-ben fogalmazódott meg a baráti kör 
tagjaiban. Abban az évben épült meg az új 
egészségház, a felszabadult régi épület pe-
dig alkalmasnak tűnt a kiállítás megrende-
zésére. 
 – Az első írásos emlék 700. évforduló-
jára, azaz 1989-re terveztük a megnyitást 

– mesélte a tanár úr –  ez azonban nem jött 
össze, mert kevés volt az idő és rossz ál-
lapotban volt az épület, helyre kellett po-
fozni.
 Társadalmi munkában, helyi iparosok se-
gítségével sikerült felújítani az épületet, így 

végül 1994. április 
11-én nyílhatott meg 
az Üllői Honismereti 
Gyűjtemény Balázs 
László és Koncz La-
jos körzeti orvosok 
egykori közös ren-
delőjében. Ahol az-
tán 11 éven keresz-
tül, 2005-ig várta 
a múlt iránt érdek-
lődő vendégeket 
a gyűjtemény. Ab-
ban az évben átad-

ták az épületet az Üllői Humán Szolgáltató 
Központ részére, a gyűjtemény pedig szét-
bontották és öt különböző helyre szállítot-
ták megőrzésre. A szétbontásban sokat se-
gítettek az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
tagjai. 
 Fehér László egy év múlva aláírásgyűj-
tésbe kezdett, közel 580 szignót sikerült ösz-
szegyűjtenie a honismereti gyűjtemény 
ügyében. Az első aláírást éppen az akkori 
polgármester, Vasadi István rajzolta a papír-
ra, ezzel is jelezve, számára is fontos a gyűj-
temény kérdése.
 – Jöttek a választások és a régi testü-
let teljesen kicserélődött. A polgármester is 
meghalt egy ideig két alpolgármester vezet-
te a várost. 2007 márciusában választották 
meg a polgármester asszonyt, ezt követő-
en vettük elő újra az ügyet. Végül tavaly, az 
Üllő Története című könyv kiadásakor gon-
dolhatta át a képviselő-testület, hogy tény-
leg érdemes lehet a gyűjteménnyel foglal-
kozni – mondta el Fehér László.
 Ettől fogva az éppen aktuális városveze-
tés folyamatosan kereste a megfelelő hely-
színt a gyűjteménynek, mígnem a Pesti út 
96. szám alatti ingatlan megvásárlásával jó 
áron sikerült egy a célnak pont megfelelő 
épülethez hozzájutni.
 Fehér László második nagy álma is – az 
első a helytörténeti monográfia megírása 
és kiadása volt – megvalósulhat augusztus 
19-én, mikor ünnepélyes keretek között át-
adják az üllői helytörténeti gyűjtemény új 
épületét. Persze nem csak egy ember álmá-
nak beteljesüléséről szól ez a történet, mert 
a helytörténeti gyűjtemény méltó helyre ke-
rülésével minden üllői gazdagabb lesz egy 
kicsit. Visszanézhetünk a múltba, megtud-
hatjuk mivel foglalatoskodtak elejink, ho-
gyan éltek és mit miért csináltak évtizedek-
kel vagy akár évszázadokkal ezelőtt. És ha 
megismerjük a múltat, talán a jelenben is 
jobban boldogulunk.  Varga Norbert

A helytörténeti gyűjtemény első részé-
ben az élővilág mellett a Pávay-Vajna Fe-
rencről szóló megemlékezés kap helyet. 
A geológus a hazai hévízkutatás úttörője 
maga is élt ebben az épületben. 
 A második nagyterem régészeti lele-
tekkel indul, a szarmata- és avarkortól. 
 A harmadik terem a történelmi részek-
kel foglalkozik. A kiállított tárlókban tár-
gyak és írásos emlékek egyaránt helyet 
kaptak. Az írásos emlékek a középkor má-
sodik felétől indulnak. 
 A termek falain tablókon fut körbe a 
település története. 
 A negyedik terem a település népraj-
zát mutatja be. Ennek az összeállításában 
Borzsák Réka segített. 
 A távlati tervek között szerepel, hogy 
az ingatlan udvarán egy szérű vagy csűr 
formájában a mezőgazdasági tárgyakat 
is kiállítják. 
 A helytörténeti gyűjtemény a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár gondozásába ke-
rült. Az év első felében kiírt gyűjtést is a 
könyvtár irányította. A beérkezett tár-
gyaknak csak egy részét állítják ki, a töb-
bit egy raktárban őrzik meg. 

Tudnivalók a kiállításról

Ù

Ünnepélyes megnyitó augusztus 19-én 
17 órakor lesz a Pesti út 96. szám alatt. A 
kiállítás ezen a napon 19 óráig megtekint-
hető. 
 A kiállítás augusztus 20-án, 21-én és 
22-én 10 órától 18 óráig nyitva tart. 

Megnyitó

Ù



9Üllői Közösség

A megnyitón körülbelül 180 csoport 
vonult fel a város főutcáján, akik az or-
szág teljes területéről gyűltek ide ösz-

sze. Vidáman vittük magunkkal kis városunk, 
Üllő tábláját, és ekkor még nem is sejtettük, 
milyen megtiszteltetésben részesülhetünk 
mi, és ez által otthonunk. 
 Nagyszerű szervezés mellett zajlottak 
a vetélkedők, különböző műfajokban, pár-
huzamosan több helyszínen. Voltak szava-
lók, néptánccsoportok, amatőr színészek 
közöttünk, és természetesen énekesek, 
énekkarok.
 Hálaistennek a nagyszínpadhoz köze-
li szállodában kaptunk szállást, ahol rendkí-
vül kedves személyzet gondoskodott rólunk. 
Egy nyugdíjasnak mi több kellhet, mint az 

Kórusunk részt vett az ötödik Országos Nyugdíjas „Ki mit tud” Ve-
télkedőn május 15-től 17-ig. Két éve Harkányban – szintén orszá-
gos versenyen – már igen jól szerepeltünk, de senki sem vált-
hat jegyet a győzelemre, tehát nagy izgalommal készültünk idén 
a hajdúszoboszlói döntőre a sikeres válogatószereplések után.  

Július 3-án kihirdették a hadigondo-
zásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
módosítását, amely lehetőséget 
teremt a volt hadiárvák rendsze-
res járadékának megállapítására. 

Kétszeresen ünnepel 
a Zrínyi Ilona Nyugdíjas 
Klub énekkara

Rendszeres járadékot 
igényelhetnek a volt hadiárvák 

igényes kiszolgálás, kellemes fürdőzés és a 
bőséges étel? 
 Szombaton délelőtt 10 órakor mi kezdtük 
meg a napi fellépéseket egy lakodalmas dal-
csokorral. Éreztük, hogy elég jól sikerült az 
előadás, de még sokan voltak hátra. A szál-
ló melletti színpadon szebbnél szebb egyéni 
és csoportos énekelőadásokat nézhettünk 
meg saját kategóriánkban. Csodás öltözéke-
ket láttunk, egy-egy produkció után bizony 
meg is kellett állapítanunk, hogy igen erős 
a mezőny, amelyben babérokra törekszünk. 
Izgalmas és nagyon boldog órákat éltünk át 
mindannyian. 
 A társaságnak csak egy része tudta meg-
várni az eredményhirdetést, sajnos nekem is 
el kellett indulnom korábban haza, de úgy 

voltunk vele, hogy itt a részvétel és az él-
mény számít, nem a győzelem. Nagy Ervin, a 
nyugdíjasklub elnöke szerencsére meg tud-
ta várni a záróeseményt. Izgatottan, nagy 
örömmel újságolta telefonon, hogy bronz-
éremmel jutalmazták produkciónkat. 
 Így hát duplán ünnepelhetünk, hiszen 
idén 10 éves a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub 
énekkara, mely az elismerés szerint nem csak 
magunk, mások szórakoztatására is érdemes. 
 Ezúton is nagyon köszönjük minden-
kinek, aki támogatta eddigi munkánkat, 
mellettük elsősorban énektanárnőnknek, 
Dudinszky Ildikónak és fiának, Dudinszky Ba-
lázs karnagyunknak, akik nagyon sok mun-
kát fektettek kórusunkba, valamint polgár-
mester asszonynak, Kissné Szabó Katalinnak, 
akinek többek közt szép fellépőruhánkat is 
köszönhetjük.
 Októberben közös ünnepet tartunk Üllőn 
a 10. évforduló alkalmából, ahol egy nagy 
esemény keretein belül a bronzot érő dalo-
kat is hallhatja majd a közönség. Ide is min-
denkit nagy szeretettel várunk.

Musil Ferencné Emike, alapító kórustag

A törvénymódosításnak köszönhetően 
a második világháborúban elesett, 
eltűnt és hadifogságban elhunyt ka-

tonák árváinak anyagi támogatás állapítha-
tó meg.
 A járadék az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 30 százaléka, 2015-
ben 8550 forint, amely egyfajta nyugdíj-
kiegészítés. A volt hadiárva-járadékot a 
nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hó-
napjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja. 

A járadék megállapítása esetén az igény ér-
vényesítését, tehát a kérelem előterjesztését 
követő hónap első napjától jár. 
 A rendszeres havi járandóságot a kérel-
mező lakóhelye szerint illetékes megyei kor-
mányhivatal járási hivatalában, külföldön 
élő és Magyarországon lakóhellyel, tartóz-
kodási hellyel nem rendelkező kérelmező 
esetében Budapest Főváros Kormányhiva-
talánál lehet kérelmezni a kapcsolódó anya-
gok közt is megtalálható kérelem forma-
nyomtatványon.
 Az eljárás során a kérelmezőnek azt kell 
hitelt érdemlően bizonyítania, hogy az el-
hunyt szülő halála hadi eredetű, másrészt 
pedig azt, hogy a pénzellátását nagykorúvá 
válása miatt, vagy politikai okból szüntették 
meg vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás 
iránti kérelmét politikai okból elutasították, 

vagy ez irányú kérelmét politikai okból elő 
sem terjesztette.
 A halál hadi eredete hivatalos hatósági 
értesítővel, hatósági bizonyítvánnyal, holt -
tányilvánító bírósági végzéssel vagy más hitelt 
érdemlő módon igazolható. Ezek hiányában a 
halál hadi eredetével kapcsolatos iratok a Hon-
védelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Központi Irattárából szerezhetők be.  
A pénzellátás politikai okból történő meg-
szüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bi-
zonyítására – dokumentumok hiányában – a 
kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható. 
Amennyiben kérdése merülne fel, vagy ké-
relmet szeretne előterjeszteni, forduljon bi-
zalommal a kormányablak (2220 Vecsés, Fő 
utca 246–248. Market Central) és a járási hiva-
tal munkatársaihoz, ügysegédeihez.

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala
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Doberdói Bánlaky József 
életműve a Pest megyei 
értékek között
Doberdói Bánlaky József az első 
világháború hadvezére, katonai 
szakíró, hadtörténész, a magyar 
hadtörténetírás legtermékenyebb 
alkotója, számos történelmi kor 
katonai eseményeinek szak-
avatott kutatója és megírója.

Az 1945-ben Üllőn elhunyt Doberdói 
Bánlaky József életműve bekerült az 
üllői települési értéktárba, és az Ül-

lői Települési Értéktár Bizottság felterjesztet-
te a Pest Megyei Értéktárba való felvételre. 
Nemrég kaptuk az örömteli hírt, hogy a me-
gyei bizottság elfogadta a felterjesztést, így 
az életmű is bekerült a megyei értékek közé. 
A jelenleg is tartó Pest megyei vándorkiállí-
táson már szerepel is az értékeket bemutató 
látványos ismertetők között.

 Az alábbiakban dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő a témával kapcsolatos levelét 
tesszük közzé. 

Becsüljük meg az értékeinket!
 Pár hónappal ezelőtt keresett meg Laza Ist-
ván, az Üllői Település Értéktár Bizottság elnö-
ke azzal a kéréssel, hogy támogassam az ösz-
szegyűjtött üllői értékek továbbítását a megyei 
értéktárba. 
 Istvánt már jó pár éve ismerem, így tudtam, 
hogy komoly munka van az összegyűjtött ér-
tékek között. Mikor elolvastam a pályázato-
kat egyértelművé vált, hogy lesz köztük olyan, 
amelyik bekerül a megyei értéktárba. Így is tör-
tént, a bizottság felvette a megyei értékek sorá-
ba Doberdói Bánlaky József életművét.
 Doberdói Bánlaky József a bécsi hadiisko-
lába járt, az első világháborúban vezérőrnagy-
gyá léptették elő. Különösen kitűnt a Doberdón 
vívott harcokban, innen kapta nemesi előne-
vét is. Az erdélyi fronton is megfordult, alaku-

latát 1917-ben odavezényelték, s ő immár altá-
bornagyként vett részt a harcokban. A háború 
befejezését követően a hadtörténelmi levéltár-
ban dolgozott. 
 Tudósként elsősorban a magyar hadtörté-
nelemmel foglalkozott. Még az 1890-es évek 
második felében megírta az 1848-49-es sza-
badságharc katonai történetét, ami e témá-
ban minden korábbinál gazdagabb munka, s 
az első olyan, amit olyan ember írt, aki nem 
vett részt a forradalomban. 
 Sírja az üllői temetőben található.
 Nemrég vándorkiállítás nyílt Gödöllőn a ki-
rályi kastélyban, ahol a megyei értékeket mu-
tatják be a látogatóknak. Az egyik vitrinben 
látható Doberdói Bánlaky József arcképe és 
könyve, megemlítve üllői kötödését.
 Köszönöm Laza Istvánnak és az Üllői Tele-
pülési Értéktár Bizottságnak, hogy országnak-
világnak megmutatják, milyen értékek talál-
hatók a városban!

dr. Szűcs Lajos,  Üllő város országgyűlési képviselője

Eddigi hagyományainkhoz hűen ismét 
szépkorú személyeket köszönthettünk. Sze-
mélyesen köszöntötte otthonában Kiss-
né Szabó Katalin polgármester asszony és 
Lazáné Széll Éva anyakönyvvezető Bánki Ist-

vánné Gémesi Mária Magdolnát 90. születés-
napja alkalmából. 
 Bánki Istvánné Üllőn született 1925. júni-
us 22-én. Gyermekkorát 4 testvérével Üllőn 
töltötte. Miután férjhez ment Bánki István-
hoz, Tápiószecsőre költöztek, ahol 4o évig 
éltek szeretetben. Mária néni 4o évig dol-
gozott egy mezőgazdasági vállalatnál, mint 
adminisztrátor, majd mezőgazdász. Sajnos 
férjét és fiát hamar elveszítette, egyedül ma-
radt. Ekkor döntött úgy, hogy visszaköltö-
zik testvéréhez Üllőre. Ennek ma már 12 éve. 
Mária néni nagyon jó egészségnek örvend. 
Szép, sima arcáról nyugalom sugárzik. Jól 
érzi magát testvérénél, ahol kiegyensúlyo-
zott, szeretettel teli légkörben telnek napjai. 
Testvérével a 83 éves Ilonka nénivel közösen 
vezetik a háztartást, gondozzák a kertet, tisz-
tán tartják a portát, főznek és ketten várják 
haza esténként Ilonka néni fiúunokáját, aki 
velük él. 
 Július 7-én 95. születésnapja alkalmából 
özvegy Burján Pálnét (született Göbölyös Er-
zsébet) köszöntötte otthonában Kissné Sza-
bó Katalin polgármester és Lazáné Széll Éva 
anyakönyvvezető. Burján Pálné Üllőn szüle-
tett 1920. július 7-én. Burján Pál kovácsmes-

terrel 1937-ben kötött házasságot és 1979-
ben bekövetkezett haláláig éltek boldog 
házasságban. Erzsi néni az otthoni háztar-
tásban dolgozott, feladata volt, hogy a por-
tájukon üzemelő két kovácsműhely dolgo-
zóinak teljes ellátásáról gondoskodott. Egy 
fia született, Pécsen él, de rendszeresen láto-
gatja édesanyját. Két unokája és három déd-
unokája is Pécsen él. Üllői otthonában lányá-
val, unokájával és annak feleségével él egy 
ingatlanon, de külön háztartásban. 95 éve-
sen is szívesen segít a házimunkában. L.É.

Szépkorúak köszöntése

Bánki Istvánné 90 évesÙ

Burján Pálné 95. születésnapját ünnepelteÙ
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Az Üllő Vezér Napok 
szombati eseményeiről
Július elején hetedik alkalommal rendezték meg a hagyományőrző 
Üllő vezér-napot. A következő írásban az Újgúr-Magyar testvérséget 
és kultúrát támogató csoport – akik a rendezvényt választották talál-
kozójuk helyszínéül – egyik tagjának élménybeszámolóját olvashatják. 

Jó választás volt, amikor csoportunk talál-
kozójának színhelyéül ezt a rendezvényt 
választottuk. Az egyetlen hiányossága 

az volt, hogy a busszal vagy autóval először 
ideérkezők kissé nehezen találták meg a he-
lyet, pedig az egyesület térképet is közzétett 
a honlapján. Elkelt volna egy-két útbaigazí-
tó tábla. Meglepetésünkre a helyben lakók 
többsége sem tudott segíteni. Pár sikertelen 
kérdeződés után végül egy segítőkész fiatal-
ember, aki még csomagjaink cipelésében is 
részt vállalt, a helyszínre kalauzolt bennün-
ket. Maga a város egy kis békés „sziget”, szin-
te mintha nem is a főváros közelében lenne. 
Rendezett, tiszta és jó hangulatú. 

 A nagy melegben felüdülés volt, ahogy 
beértünk az árnyas fák alá, ahol már ment az 
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület 
műsora, remek korhű ruhákban és zenével, a 
már meglehetősen nagy létszámban megje-
lent látogatók előtt. Maga a helyszín nem túl 
nagy, de azért elég tágas volt ahhoz, hogy 
ne keltse a túlzsúfoltság érzését, pár jurtával, 
árussal, akikből pont annyi volt, hogy még 
nem vásáron érezhette magát az ideérkező. 
Bőséges szórakozási lehetőség volt a gyer-
mekek részére is, mesemondóval és sok játék-
kal. Volt íjászat, baranta, karikásostor-bemuta-
tó és a látogatók benevezésével íjászverseny. 
Historica zenekar, néptáncosok, népzene, lé-
giós és harci bemutatók, és estére is változa-

tos zenei program a Magyarock zenekar és az 
Anonymus Retro Band részvételével. 
 Több sátorban ingyenes gyógyító masz-
szás, tanácsadás, termékbemutatók és tá-
jékoztatás, vásárlási lehetőséggel az egész-
ségmegőrzés vagy gyógyulás érdekében. 
 Az előadói sátorban is folyamatosan kö-
vették egymást az érdekes programok, to-
vábbá a színpadon is. Matek Kamill előadása 
a Pozsonyi Csatáról felfedte, hogy a pozsonyi 
csata évtizedek óta tananyag a West Point 
Akadémián. 
 A szervezők gondoskodtak a folyamatos 
ellátásról, a hőségben elengedhetetlen fel-
üdítő citrommal és jéggel bőségesen ellátott 
limonádé és hideg sör és a finoman elkészített 
húsos székelykáposzta megfelelő mennyisé-
géről, amelyből bőséggel jutott repeta is. El-
lentétben a hasonló rendezvényekkel, itt nem 
a Gundel étterem árait leköröző, zsebmetsző 
vendéglősök voltak jelen, az árak barátságo-
sak voltak és a vendéglátó Üllő Vezér Egyesü-
let jól megszervezte az étel és ital ellátást. 
 A Kőbányai Élőközösség jurtája mellett ér-
dekes könyvek, kiadványok, programfüze-
tek voltak, gyönyörű lenvászon ingek, övtás-
kák szintén lehetőség szerint barátságos áron. 
Néhány kézműves termékkészítő is kipakolt a 
jurtája vagy sátra előtti kis asztalra, sok érté-
kes ismeretség, beszélgetés zajlott a résztvevő 
árusok, gyógyítók és az érdeklődő látogatók 
között. Segítőkész, igaz lelkű, elkötelezett, sze-
retetben tartó megközelítéssel találkoztam. 
 Sajnos a tűzvédelmi előírások miatt nem 
volt tűzrakási lehetőség. Talán egy, a szabá-
lyoknak megfelelő szabadtéri szalonnasütő 
megépítésével ezt is meg lehetne oldani, va-
lószínűleg többen szívesen igénybe vennék 
a bográcsozás, szalonnasütés lehetőségét, 
hiszen a szabadban töltött estéknek is elen-
gedhetetlen tartozéka ezek körbeülése.
  Délután folyamán a nagy melegben elfá-
radtak takarókon hűsöltek, pihentek, vagy az 
asztalok melletti padokon beszélgettek. Az 
ételekről, italokról gondoskodók pedig a hő-
ség ellenére fáradhatatlanul folyamatosan 
gyártották a hűsítő italokat, palacsintákat, 
lángosokat, kürtős kalácsokat. Minden tisz-
teletem nekik! 
 A hosszú utazás után a nagy meleg ellené-
re is tartalmas és jó élményekben gazdag nap 
emlékével távoztunk, azzal az örömteli érzés-
sel, hogy mégis van sok elkötelezett magyar, 
akik önzetlenül, fáradtságot nem kímélve 
mindent megtesznek azért, hogy ezek a ren-
dezvények betölthessék valódi feladatukat! 
 Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Hun-Kipcsak Magdi
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Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt számol-
hattunk be a Mirabell Táncegyesület Deziré cso-
portjának sikereiről. Ablonczy Virág, Buzás Brigit-
ta, Kosztyu Kinga és Tóth Zsófia 2012-ben a Léván 
megrendezett Látványtánc-Európa-bajnokságon 
aranyérmet szerzett színpadi látványtánc-kategó-
riában. Az elmúlt három év alatt pedig további si-
kerek felhalmozásával bizonyították, hogy akkori 
eredményük nem a szerencse műve, sokkal in-
kább a kitartó munka és a tehetség gyümölcse. 

Szögre akasztott tánccipők 

A lévai Eb után a lányok azt 
nyilatkozták, mindent 
megtesznek, hogy leg-

közelebb már a csúcskategóri-
át jelentő „A” csoportban verse-
nyezhessenek az aranyéremért. 

Úgy is lett ahogyan tervezték, a 
következő szezonban már a Ma-
gyar Látványtánc Sportszövet-
ség „A” kategóriájában indultak 
el, 2014. májusában pedig már 
a bajnoki címet ünnepelhették. 

Ebben az idényben a versenye-
ken a színpadi látványtánc mel-
lett művészi látványtánccal is in-
dultak. Utóbbival a következő 
Európa-bajnokságon második, 
színpadi táncukkal pedig harma-
dik helyezést értek el. Ahogyan 
2012-ben, úgy az utóbbi Eb-n 
is erős ellenfelekkel, művésze-
ti iskolák növendékeivel együtt 
szálltak versenybe a dobogóért, 
amely csak emeli az elért ered-
mények értékét. 
 A látványtánc sportszövet-
ség vezetősége is felfigyelt az ül-
lői Deziré csoport eredménye-
ire. Az éveken át csak dobogós 
helyeken végző lánycsapatot 
meghívták a bajnokok gálájára, 
melyet a Duna Televízió is köz-
vetített, illetve idén januárban 
a Táncvarázs című műsorban is 
szerepeltek. 
 Három éve részt vesznek a 
Vajdasági Tánccsoportok Szövet-
sége által szervezett Euro Show 
Dance Festival táncversenyein, 
ahol 2013-ban ezüstérmet, 2014-
ben aranyérmet, 2015-ben pe-
dig egy ezüst- és egy aranyérmet 
szereztek. 
 2015-ben az évek óta dédel-
getett nagy álmuk vált valóra 

– tudtuk meg –, mikor február 
28-án a Siófokon megrendezett 
European Dance Union World 
Dances Masters magyar kva-
lifikációs versenyét megnyer-
ték, amely egyben azt is jelen-
tette, hogy magyar bajnokok 
lettek színpadi látványtánc-ka-

tegóriában. A versenyen elért 
pontszámok alapján kvalifikál-
ták magukat a világbajnokság-
ra, melyet május 20–24. között 
rendeztek meg a horvátországi 
Porec-ben. 
 A lányok számára azért is volt 
nagy jelentősége ennek a ver-
senynek, mert egy ismeretlen 
nemzetközi zsűri előtt is megmé-
rethették magukat, azaz ponto-
san lemérhették, hogy a világ él-
mezőnyéhez képest hol tartanak 
a jelenlegi tudásuk birtokában.
 A világbajnokságon négy 
kontinens legjobb táncosaival 
kellett szembenézniük, 28 or-
szág 5 ezer versenyzője vett 
részt az eseményen. Magyaror-
szágról a Mirabell egyesülettel 
együtt összesen 10 tánciskola 
vett részt a megmérettetésen. 
 A Deziré csoport kihozta ma-
gából a maximumot, az erős csa-
patok között is a középmezőny-
ben, a 11. helyen végeztek az 
üllői lányok. 
 Ezzel az eredménnyel megko-
ronázták a 13 éve tartó kemény 
munkájukat, még akkor is, ha 
nem került egy újabb aranyérem 
az otthoni vitrinbe. 
 Ahogy Kosztyuné Sárközi Haj-
nalka, Kosztyu Kinga anyukája 
foglamazott, a Deziré csoport tit-
ka a kitartáson, a szorgalmon és 
az egymás iránt érzett szereteten 
kívül a tánc iránti alázat és a taná-
rukhoz, János Ritához fűződő erős 
és jó kapcsolat.
 A világbajnokság végével pe-
dig egy korszak is lezárul a lá-
nyok életében – tudtuk meg –, 
ugyanis eldöntötték: nem foly-
tatják tovább a táncot. Egyikük 
idén érettségizett, hárman pe-
dig jövőre ülnek a vizsgabizott-
ság asztala elé. Mindannyian jó 
tanulók és tele vannak ambíció-
val: van közöttük aki a felsőokta-
tásban látja a jövőjét, és van, aki a 
szakmai képzés magasabb szint-
jére lépne. Ketten úgy döntöttek, 
hogy szeptembertől már csak 
a tanulással szeretnének foglal-
kozni, hogy sikerüljön az egye-
temi felvételi. Ahogyan az el-
ért eredményeken végignézünk, 
egy pillanatig sem kételkedünk 
abban, hogy a tánctermen kívül, 
az életben is megállják majd a 
helyüket.  N. 
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A 2014–2015-ös labdarúgó idényt 38 
ponttal a középmezőnyben, a 9. he-
lyen zárta az Üllői SE. Félidőben, azaz 

a 15. forduló után még a 13. helyen szerény-
kedett a csapat, tavasszal azonban magára 
talált a gárda és sikerült messze elkerülni a 
kieső zónát. 
 Csak néhány játékos távozott a nyár fo-
lyamán, az együttes gerince megmaradt, 
így nem kell újraépíteni a csapatot. A leg-

nagyobb érvágás talán Hunya Krisztián tá-
vozása lesz az együttesnek, a játékos az 
NBIII-as Monori SE-hez igazolt – tudtuk 
meg.
 – Nem lesz egyszerű pótolni Krisztiánt, 
annak azonban örülünk, hogy magasabb 
osztályban folytatja a pályafutását, hiszen 
egy olyan játékosról van szó, aki az NBI-ben 
is megállná a helyét – fogalmazott Király 
Zoltán.
 A labdarúgókat továbbra is az egykori 
NBI-es labdarúgó, Lengyel Roland edzi. Az ál-
tala elvégzett szakmai munka most kezd be-
érni, így idén akár előrébb is léphet a csapat 
a tabellán. A minőségi szakmai munka pe-
dig mára elvárás lett az egyesületnél, többek 
között ennek is köszönhető, hogy a felnőtt-
csapat edzője A típusú licenc-szel rendel-
kezik, míg az U19 korosztályt edző Rácz Ro-
land és az U16-ot edző Sinkó Balázs C típusú 

licenc-szel a zsebében vezényeli ki a pályára 
a csapatokat. 
 Újra megalakult Üllő második számú csa-
pata, az Üllő II., amely egyfajta híd szerepet 
tölt majd be az első csapat és az ifjúsági csa-
patok között. 
 Mint megtudtuk, ennyi fiatal még so-
sem rúgta a labdát az Üllői sporttelepen, 
közel százan járnak a korosztályos csapa-
tok edzéseire. Király Zoltán elmondta, örül-
nének, ha ez a szám tovább növekedne, hi-
szen ez azt is jelentené, hogy egyre több 
fiatal választja a mozgást a számítógépes 
játékok és a többi haszontalan időtöltés 
helyett. 
 A sporttelepen is számos fejlesztés tör-
tént az elmúlt hónapokban. A következő 
idény hazai mérkőzéseit például már nem 
a betonon ülve, hanem a lelátóra szerelt 
székekből kísérhetik figyelemmel a mér-
kőzésekre kilátogató szurkolók. A csapatok 
új felszerelést is kaptak: melegítőket, 60 
edzőlabdát és 25 meccslabdát is vásárolt 
az egyesület. Az edzőpályán új kapukész-
letet is felállítottak és sikerült beszerez-
ni egy a pálya karbantartását jelentősen 
megkönnyítő eszközt: egy önjáró hengert. 
Az eszköz mintegy 2 millió forintba került, 
ami első hallásra kicsit soknak tűnhet, de 
a hasznos funkciók miatt megérte a na-
gyobb összeget kifizetni – szögezte le Ki-
rály Zoltán. 
 A pálya is átesett egy felújításon, közel 4 
millió forintból rendezték el a gyepszőnye-
get, amely remek minőségével messze kitű-
nik a környékbeli települések labdarúgópá-
lyái közül. 
 A sporttelepen található strandröplabda- 
pálya is korszerűbb lett, a lelátóra székek ke-
rültek, a pálya szélén már vannak kispadok, a 
játékteret pedig labdafogó háló veszi körbe. 
Nem kézzel fogható beruházás, mégis na-
gyon hasznos és örömteli, hogy megvaló-
sult: az U13 és U15 korosztályú csapatok kie-
gészülve a lánycsapat tagjaival egy ingyenes 
edzőtáborban vehettek részt a nyár folya-
mán Siófok-Sóstón.  V. N. 

A labdarúgó NBI-ben már elkezdődött a 2015–2016-os bajnoki 
idény, de a Pest megyei bajnokság első osztályában, ahol az Ül-
lői Sportegyesület is érdekelt, augusztus 15-én hangzik el először 
a mérkőzések kezdetét jelző sípszó. Király Zoltánt, az Üllői SE el-
nökét kérdeztük, mi történt a nyáron az egyesület háza táján?

Reményteli idény 
előtt az Üllői SE

Hirdetés

napi 4 x 60 perc + magyar nyelvtan 1x60 perc, 
Pestszentlőrincen, zöld övezetben.

Ár: 25 000 Ft/fő/5 nap 
(hétfőtől-péntekig, 8-17 óráig) 

Napi három étkezéssel.

Jelentkezés: 
06-30/873-7729, 06-30/519-8745

AUGUSZTUSBAN, hetenkénti indulással 
általános iskolásoknak 

kiScSoPorToS okTATÁS 
NÉMET NyElvBől 

MASSZŐRKÉPZÉSEK

Érdeklődni: 06-30/302-1487  

indulnak 
szeptember 10-től 

Monoron és Budapesten 
MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 

itthon és az uniós országokban is.  
Az oklevél több nyelvű.

Stúdium
 (nyilv. szám: 00777-2012)

Árak: Svéd frissítő, test masszázs: 39  000 Ft
 Talpreflexológia: 42  000 Ft 
 Nyirok masszázs: 42  000 Ft

Az Üllői SE a Pest megyei I. osztályban sze-
repel a 2015–2016-os idényben. A csapat 
augusztus 16-án kezdi a szezont Nagyká-
tán a helyi csapat ellen. Őszi mérkőzések: 
augusztus: 22-én Üllő SE–Cso-Ki Sport 17 
óra, 29-én Vecsés FC–Üllő SE 16 óra 30. 
 Szeptember: 5-én Üllő SE–Pilis 16 óra 
30, 13-án Taksony SE–Üllő SE 16 óra, 19 én 
Törökbálinti TC–Üllő SE 16 óra, 26-án Üllő 
SE–Dabas-Gyón FC 16 óra. 
 Október: 4-én: Viadukt SE-Biatorbágy–
Üllő SE 15 óra, 10-én Üllő SE–Nagykőrösi 
Kinizsi FC 15 óra, 18-án Veresegyház VSK–
Üllő SE 14 óra, 24-én Üllő SE–Tura VSK 13 
óra 30, 31-én Gödöllői SK–Üllő SE 14 óra 30. 
 November: 7-én Üllő SE–Maglód TC 13 
óra 30, 14-én Halásztelki FC–Üllő SE 13 óra, 
21-én Üllő SE–Tököl VSE 13 óra.  

Az Üllői SE várja a sportolni vágyó fiata-
lokat. Edzések: U13: kedd, csütörtök, pén-
tek. U16: kedd, csütörtök. U19: kedd, szer-
da, péntek. Üllő II.: csütörtök 19 óra. Üllő 
I.: kedd, szerda, péntek 18 óra 30. Lányok: 
hétfő, szerda, péntek. További informá-
ció: ullose1912@gmail.com, Király Zoltán 
tel.: 06-30/951-0782.  

Mérkőzések

Toborzó

Ù

Ù

Tel.: 06-20/957-67-68 
e-mail: allas2@citromail.hu

Alapfizetés és jutalék, 
ingyenes képzés, 

előrelépési lehetőség. 
Feltétel:  érettségi.

Meglévő ügyfélkör 
ápolására  
KERESÜNK  

MUNKATÁRSAKAT.
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Ruhavásár

Shadows és Dino-
szaurusz Band a 
zárókoncerten

Pedagógusnap

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítés-
mentes jogi tanácsadást tartanak a la-
kosság részére. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a tanácsadások idén a 
városházán lesznek megtartva. 
A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a következő te-
lefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása szep-
tember 7-én és október 5-én 9 órától 11 
óráig tart.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása: au-
gusztus 31-én és szeptember 28-án 15 
órától 17 óráig tart.
 A tanácsadásra előzetes bejelentkezés 
szükséges az alábbi telefonszámokon: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesanyánk, Gál Mártonné te-
metésén részt vettek, elkísérték utolsó 
útjára és osztoztak fájdalmunkban. Kö-
szönet az Alfa-Wic 95. temetkezési vál-
lalat dolgozóinak. Külön köszönet Tün-
dinek és Gábornak a kegyeletteljes 
munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Fülöp József temetésén részt 
vettek, elkísérték utolsó útjára és osz-
toztak fájdalmunkban.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali 
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjel-
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

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
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

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

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános 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: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
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: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Jótékonysági ruhavásárt tart a Baptista Sze-
retetszolgálat augusztus 14-én, pénteken 9 
órától 14 óráig a Közösségi Házban. Vásár-
lásával ön a szeretetszolgálat karitatív tevé-
kenységét támogatja.

A „Zenés Nyári Esték” zárásaként a Shadows 
Zenekar és a Dinoszaurusz Band koncertje a 
városközpont szabadtéri színpadán szept-
ember 4-én 18 órakor kezdődik. Mindenkit 
szeretettel várunk a zenés nyári estéket bú-
csúztató rendezvényre.

Június 5-én tartották az üllői pedagógus-
napot a közösségi házban. Az eseményen 
a város közoktatási intézményeiben dol-
gozó alkalmazottak munkáját ismerték el 
a szervezők. 
 Elismerésben részesült Borsos Ferencné 
technikai dolgozó (Gyöngyvirág Tagóvoda), 
Fodor Tímea dajka (Bóbita Tagóvoda), Gulá-
csi Beáta óvónő (Pitypang Tagóvoda), József 
Éva (Nevelési Tanácsadó Tagintézmény ve-
zetője), Karmanóczki Attila fuvola tanár (Har-
mónia Zeneiskola), Lódiné Dillik Margit tech-
nikai dolgozó (Csicsergő Tagóvoda).  V.

Ősszel is folytatódik a patkányirtás a telepü-
lésen. Azokon az ingatlanokon biztosítja az 
önkormányzat a szolgáltatást, ahol nagy-
mértékben elszaporodtak a patkányok és a 
lakosok jelzik az igényüket a polgármesteri 
hivatal recepcióján személyesen, telefonon 
a 320-011/100-as melléken vagy a csete.ibo-
lya@ullo.hu e-mail címen.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a 
Né-Du Kkt. szakemberei szeptember 18. és 
20. között,  majd október 2-től 4-ig végzik 
a patkányirtást a bejelentett ingatlanokon. 
Ahol további ellenőrzés szükséges, azt októ-
ber 16–17-én teszik meg. 
 A cég már több éve végzi nálunk tevé-
kenységét, a szakemberek jól ismerik a ve-
szélyeztetett területeket. A helyszínen a gáz-
mester dönt az irtás szükségességéről, és 
csak indokolt esetben helyez ki csalétket. 
 Kérjük, hogy a saját és a lakókörnyezetük 
érdekében is fogadják meg a szakember ta-
nácsát a rágcsálók elszaporodásának meg-
akadályozása érdekében. 
 Számítunk segítő együttműködésükre! 

Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

Patkányirtás

Monori hentesüzletbe hentest keresünk. 
Tel.: 06-20/204-8448

Szőlőkvóta újratelepítési jog 2015. dec. 31-
ig érvényes, megegyezés szerinti áron eladó, 
vagy értelmes dologra cserélhető. 
Tel.: 06-30/467-7216

Angol, lengyel, cseh  import tenyészszemlés, ki-
tűnő minőségű szülőktől, Staffordshire bull ter-
rier kölykök kiállítási, illetve tenyész célra is alkal-
masan eladók, tenyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés
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II. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 6-án második alkalommal rendezték meg az Üllői Ut-
cazenész Találkozót. Idén is a központ terein és a szabadté-
ri színpadon mutathatták meg tudásukat a zenészek, akik kö-
zül a közönség választhatta ki a legjobbnak vélt produkciót. 

Ù

Dinoszaurusz Band

Ù

Dobos László

ÙGál–Hrahovina duó

ÙM. Kecskés András

Ù
Üllői Harmónia 
Zeneiskola

ÙDudás Pék Zsuzsi

ÙIndián Joe Band

ÙShadows Zenekar

Vasadi citerazenekarÙ Bor–Óka zenekar Ù
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Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KErEssEn mEg bEnnünKEt!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU

 Gombai fiók: 29/433-472 Nyáregyházi fiók: 29/490-022 Úri fiók: 29/656-250
 Monori fiók: 29/410-396 Pilisi fiók: 29/496-174 Vasadi fiók: 29/494-021

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt sze-
replő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

•  Belföldi utazásra
•  Tengerparti 

üdülésre
•  Városlátogatásra, 

körutazásra
•  Búvárkodásra

•  Hegymászásra
•  Sportolásra
•  Hajós körútra
•  Üzleti útra
•  Sztornó (útlemondási) 

biztosítás

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: 2015. szeptember 16-án 9.00–17.00

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

G
Szőlő 

újratelepítési jog 
kvóta 

az egész országban 
érvényes 6000 m2 

(kb. egy kataszteri hold) 
területre 2015. decem-
ber 31-ig érvényesen 
megegyezés szerint 

eladó vagy cserélhető
Tel.: 06-30/467-7216

2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A
Telefon: 06-70/622-3444 • E-mail: grafikus@regiolapok.huGrafikai Stúdiója

Szórólapterjesztés

Postai 
kézbesítőkkel, 

garantált
 címhely-

adatokkal, 
ellenőrzési 

lehetőséggel

2490 Ft+áfa/1 000db-tól

Színes plakát

300 db, egyoldalas, 80 g-os papír, 

B2 méret (470x680 mm)

99 Ft+áfa/db

6 oldalas, színes 
prospektus

5000 db, színes, F5 méret (99x210 mm), 

90 g-os papír

9,9 Ft+áfa/db

Szórólap

20 000 db, fekete-fehér, F5 méret  

(99x210 mm), 2 oldal, 80 g-os papír

1,3 Ft+áfa/db
Reklámtábla,  
-molinó tervezése

500 Ft+áfa/m2-től

Színes névjegykártya

300 db,  
színes,  
egyoldalas,  
250 g-os  
fényes  
műnyomó  
papír,  
90x50 mm

13 Ft+áfa/db

Kovács  
Józsefné
Kerekes  
Mária
műkörömépítő

Kovács Bt.
Monor, Tulipánvirág u. 18. III. 
em. 24.
Telefon: 06-29/123-456,  
06-30/456-789
kovacsjozsefne@freemail.hu

Galaczi Erzsébet
Reflex- talp masszázs  
és gyógypedikür

Telefon: 
06-20/288-0422

Monor, Kossuth L. u. 105.

Vállal még: 
tapétázást, gipszkartonozást 

és külső hőszigetelést

Mobil: 06-20/585-2838

Kiss József
Szobafestő-mázoló

Szántó Lívia 
kozmetikus

06-70/50-75-193

Brigitta Haj Stúdió 

Cím: Monor, Piac tér, 7. üzlet 
H-P: 8-19, Szo: 9-14

Rózsika 
Virágüzlet
Virágcsokrok, koszorúk 

készítése minden alkalomra 

Házhozszállítás

2200 Monor, Avar u. 1/A

Telefon: 06-29-413-533

Önkiszolgáló ét erem
Monor, 

Ceglédi út 66.

  

Korlátlan ételfogyasztás, 

990,-                a hét minden napján!

z

06-20/373-997, 06-29/413-602

Kovács  
Józsefné
Kerekes  
Mária
műkörömépítő

Kovács Bt.
Monor, Tulipánvirág u. 18. III. 
em. 24.
Telefon: 06-29/123-456,  
06-30/456-789
kovacsjozsefne@freemail.hu



2015. évben  
riasztórendszert 
igényelhet

A jelentkezés benyújtható: 

2015. augusztus 15-től folyamatosan 
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és további információ:
Személyesen: Vecsés, Fő út 180. 08.00-16.30
(PATROL24 Technologies Kft.)
interneten: iroda@patrol24.hu
telefonon: 06-29/350-375
honlapon: www.patrol24.hu

A jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni 
felmérés után –, térítésmentesen juthat hozzá egy 
komplett lakásriasztó rendszerhez.

A berendezéseket szakemberek szerelik be. 

A rendszer:   
•  1 db riasztóközpont;
•  2 db mozgásérzékelő;
•  2 db akkumulátor;
•  1 db transzformátor;
•  1 db sziréna;
•  1 db nyitásérzékelő;
•  Szerelési segédanyagok.

Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 
24 hónapon keresztül fizeti a – kivonuló járőr-szol-
gálattal biztosított –, kedvezményes távfelügyeleti 
szolgáltatási díjat, amely az átjelzéstől függően:

PATRO

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó 
átjelzésére, úgy a szakemberek biztonságtechnikai 
rádió-adót, vagy GPRS kommunikátort szerelnek 
fel, amelynek egyszeri kauciós díja 10 000 Ft. Ez a 
kauciós díj visszajár a szerződés megszűnésekor, ill. 
a kommunikátor visszavételekor.

havonta bruttó 3 620 Ft
(hagyományos telefon- 
kommunikáció esetén)

vagy bruttó 4 445 Ft
(rádiós/GPRS kommunikáció esetén). 

minden Üllőn élő, 
bejelentett lakcímmel 
rendelkező magánszemély.



Akciós árak augusztus 10-től 22-ig.

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

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

gyf. = gyorsfagyasztott

Hajdú kolbász

Grill micshús 
0,5 kg , gyf.

Csirkemell csonttal

Sertés darált hús

Főtt császár

Csirkezúza 

Bőrös császár

Csirkecomb

Füstölt csülök

Paprikás diák, pokol szalámi

Sertés hosszú karaj

Sertésoldalas

Juhász virsli

Pacal 1 kg, gyf.

Erdélyi szalonna

Pulykamellfilé

899 Ft/kg
1090 Ft/kg

799 Ft/csom.

899 Ft/kg

799 Ft/kg

499 Ft/kg

799 Ft/kg

649 Ft/kg

990 Ft/kg

1890 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

1290 Ft/kg.

1190 Ft/kg

1650 Ft/kg



1191 Budapest, Üllői út 194.
www.opel-toth.hu

 Opel vásár Budapesten az Üllői úton!

Opel Toth

Kérjen személyre
szabott ajánlatot!

Hívjon most:
+36 70 4500 402

3 299 000 Ft-tólmár
Légkondicionáló berendezés
Elektromos ablakemelők
Riasztó

ÚJ Opel Corsa Selection
3 ajtós, 1.2 motor, 70LE,

Digitális klíma
Telefon kihangosító
Ködlámpák

3 999 000 Ft-tólmár
5 ajtós, 1.4 motor, 100LE,

Opel Astra Business Edition

Légkondicionáló berendezés
Rádió, CD lejátszóval
6 légzsák

4 599 000 Ft-tólmár
városi terepjáró, 1.6 motor, 115LE,

Opel Mokka Selection

FlexDoors® ajtók
Elektromos kézifék
Elektromos tükrök

3 749 000 Ft-tólmár
1.4 motor, 100LE,

Opel Meriva Selection

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek! Az Opel Toth fenntartja magának a jogot az ajánlatok módosítására és visszavonására. Az ajánlatok 2015. június 5-től visszavonásig, vagy  a készlet erejéig érvényesek.
A részletekért forduljon kereskedésünkhöz. A képek illusztrációk. Kombinált használat esetén a feltüntetett modellek átlagfogyasztása: 3,5-7,8 l/100km, CO2 kibocsátása: 94-178 g/km. 


