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Üllői
Emléknap

Doberdói Bánlaky József 
neve talán nem mindenki 

előtt ismerős. Az egykori had-
vezér és hadtörténész az ül-

lői katolikus temetőben talált 
végső nyugalomra. Személye 
azonban sokkal többet érde-

mel annál, hogy a feledés ho-
mályába vesszen. Emléknap 

keretében ismerhetjük meg az 
egykori altábornagy alakját. 

Részletek a 11. oldalon

  

Idén nem csak a nemzeti ün-
nep miatt készülhetett Üllő 
augusztus 20-ra. E napon volt 
10 éve annak, hogy Vasadi Ist-
ván polgármester bejelentet-
te: a nagyközség városi rangot 
kapott. A szervezők változa-
tos programokkal készültek 
az ünnepségre. A következő 
hónapokban további rendez-
vények teszik emlékezetessé a 
kerek évfordulót.  

Mit vár  
az iskolától?

Templom  
épül

A városi  
könyvtár hírei

Információk 
adózók részére

Emléknap

Üllőre jön a 
rockopera

Sírhelyek 
gondozása
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2 ÜllőiAugusztus 20.

Homokrajz-  
bemutató Ù

Meghívó
Szeretettel meghívjuk   

a Harmónia Zeneiskola hangversenyére,  
melyet a zene világnapja alkalmából rendezünk

október 1-jén 17 órától.

Helyszín:  
Üllői Kulturális Központ

MINDENKIT  
SZERETETTEL  

VÁRUNK!

Mazsorettfelvonulás az utcánÙ

Ù
Nagy Csenge:  
Szent István-ének

Dr. Földváriné dr. Kürti Krisztina, Tekes Fejes József, Kissné Sz. KatalinÙ

Ù

Németh László, 
Papi Bence, Kissné 
Szabó Katalin, 
Király Zoltán 

Ù

A Kenderes  
néptánccsoport



3Üllői Ünnep

Augusztus 19-én délután a helytörté-
neti gyűjtemény (Pesti út 96.) felava-
tása történelmi mérföldkő volt vá-

rosunk kulturális életében. Ezt követően a 
Kenderes és Kenderkóc néptánccsoportok 
Bekecs zenekar kísérte előadásában gyö-
nyörködhettünk a városközpontban felállí-
tott nagyszínpadon.
 Augusztus 20-án a Mecénás Művészeti 
Klub kiállításának a megnyitójával kezdődtek 
a programok, amelyen a Zrínyi Ilona Nyugdí-
jas Kórus közreműködött. Az időjárás ekkor 
még nem volt kegyes hozzánk. A Kiss Kata ze-
nekar koncertjét a szakadó eső miatt el kel-
lett halasztani, de az utcazenészek és a gó-

Nagy várakozás előzte meg az augusztus 20-i rendezvénye-
ket, hiszen ezen a napon ünnepeltük Üllő várossá avatásának 
10. évfordulóját. Ennek megfelelve három napra szétosztva, 
rendkívüli eseményekkel színesítve szerveztünk olyan prog-
ramokat, hogy minden korosztály és különböző érdeklődé-
si körű közönség számára is legyen választék a kínálatból.

10 éves volt a város 
augusztus 20-án

lyalábas óriásbábosok már szórakoztatták a 
programokra szállingózó közönséget. A Gyál 
Városi Fúvószenekar végleg elállította az esőt 
és a napot is kicsalogatta. A katolikus temp-
lomban megtartott ünnepi szertartáson ke-
rült sor a városi díjak átadására. Ezt követően 
mazsorett és moderntánc-csoportok előadá-
sát láthattuk az utcán és a kisszínpadon. 
 Ezután kezdődtek két koncerttel a 
nagyszínpadon az esti programok: az Indi-
án Joe Blues Band és a Nelson Zenekar mű-
sorával. Majd különleges látványosságban 
volt részünk: „Üllő 10 éve város” címmel ze-
nés homokrajz-bemutatót láthattunk a ki-
vetítőn.

 Kilenc óra után ismét felhangzott a nap 
legfontosabb üzenetét hordozó Szent Ist-
ván-ének, majd csodálhattuk és bámulhat-
tuk a szemünket kápráztató tűzijátékot. A 
programot a Casino Beat Zenekar koncertje 
és utcabál zárta, még éjfél után is játszották 
a talpalávalót.
 A harmadik napon a „Zenés Nyári Esték” 
Sungirls ABBA Tribute Show koncertje zárta 
rendezvények sorát.
 Reméljük, sokáig megmaradnak emlé-
keinkben a 10. éve város Üllő ünnepi ese-
ményei.

Köszönet a támogatásért

Üllő város önkormányzata köszönetét fe-
jezi ki az augusztus 20-i városi rendez-
vénysorozat előkészítésében, szervezé-
sében és sikeres lebonyolításában részt 
vevő valamennyi segítőnek és közremű-
ködőnek.
 Köszönjük támogatóinknak: Tekes-Fejes 
József úrnak aki felajánlásként megsütötte az 
ünnepség keretében megszentelt új kenye-
ret és ez évben is hozzájárult az idősek ven-
déglátásához finom pékáruval, a Csipet Land 
Kft.-nek a ropiadományt, valamint a Hab-
leány Ruházati üzlet vezetőjének, Békyné 
Valikának a díszítéshez felajánlott nemzeti 
szalagot.   L.

Hirdetés

•ESZTERGÁLÁS
•MARÁS 
•FÚRÁS 
•KÜLSŐ-BELSŐ FOGAZÁS 
•VÉSÉS 
•KÖSZÖRÜLÉS 
•BÉRVÁGÁS

+36-20/352-8418 • Üllő, Kertekalja utca 48.

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

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.

  

  

  

  

Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.

otthonokhoz.
Az elérhető támogatás összege  500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU    
     FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI  
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

2015. július 1-jétől igényelhető 
a PÁTRIA Takarékszövetkezet 36 fiókjában! 

A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók a Hirdetményben, amelyet fiókjainkban, valamint 
a www.kormany.hu honlapon találhat. Forduljon munkatársaihoz bizalommal!

CSOK ÉS LAKÁSHITEL 
EGYÜTTES IGÉNYLÉSE ESETÉN 

VÁLASZTHATÓ AJÁNDÉKOK

Hűtőtáska

Külső akkumulátor 
mobiltelefonhoz

Bővebb információ: +36 70 370 7958

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók a Hirdetményben, amelyet fiókjainkban, 
valamint a www.kormany.hu honlapon találhat. Forduljon munkatársainkhoz bizalommal!
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Igényelhető
a PÁTRIA Takarékszövetkezet 36 fiókjában!

Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy gyermek 
után és akár már a terhesség 24. hetét követően is igényelhető.

Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt lakás 
vásárlására és bővítésére.
A család nagyságától függően 40-160m2 alapterületű otthonokhoz.
Az elérhető támogatás összege 500.000 – 3.250.000 Ft.

  

  

  

  

Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.

otthonokhoz.
Az elérhető támogatás összege  500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU    
     FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI  
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

2015. július 1-jétől igényelhető 
a PÁTRIA Takarékszövetkezet 36 fiókjában! 

A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók a Hirdetményben, amelyet fiókjainkban, valamint 
a www.kormany.hu honlapon találhat. Forduljon munkatársaihoz bizalommal!

CSOK ÉS LAKÁSHITEL 
EGYÜTTES IGÉNYLÉSE ESETÉN 

VÁLASZTHATÓ AJÁNDÉKOK

Hűtőtáska

Külső akkumulátor 
mobiltelefonhoz

Bővebb információ: +36 70 370 7958

Hűtőtáska

Külső akkumulátor
mobiltelefonhoz

CSOK ÉS 
LAKÁSHITEL

EGYÜTTES 
IGÉNYLÉSE 

ESETÉN
VÁLASZTHATÓ 

AJÁNDÉKOK

Üllői Fiók Cím:   2225 Üllő, Pesti út 71. 
Telefon: (+36) 70 370 7925  

Vecsési Fiók    Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 
Telefon: (+36) 70 370 7934



4 ÜllőiKörkérdés

Tanítani vagy nevelni 
kell-e inkább az iskolá-
nak a nebulót? Esetleg 
mindkettőt egyszerre?

Mit vár az iskolától?

Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap autóval közlekedik?
Bármikor érheti baleset!
Sose feledje: bármilyen jól vezet, mások 
hibája miatt is megtörténhet a tragédia!

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

Megér Önnek  
napi 200 Ft-ot,  
hogy rendelkezzen 
egy többmilliós 
balesetbiztosítással???

Sokan, akik már végeztek ta-
nulmányaikkal – bár a szó-
lás szerint a jó pap holtig 

tanul – nagy szeretettel emlé-
keznek egykori iskolájukra és 
tanítóikra, tanáraikra. De akad-
nak olyanok is, akiket a hideg ki-
lel, ha eszükbe jut a matekból 
kapott egyesek végeláthatatlan 
sora. Nem egyet ismerek, aki vé-
nülő fejjel is rémálmai közt tart-
ja számon az érettségit, vagy a 
nyelvtandolgozatokat. Vannak 
aztán – bár egyre kevesebben – 
akik körmösökre, pofonokra em-
lékezve is azt vallják, hogy az is-
kolának nem csak ismereteket 
kell közvetítenie, hanem nevel-
nie is kell a diákjait.
 Angyal Istvánné, akit első-
ként szólítottunk meg, azt vall-
ja, hogy a tudás átadása az is-
kolák legfontosabb feladata. 
Ő azonban a családjában ta-
pasztaltak miatt úgy gondolja, 
hogy ebben nem állnak éppen 
a helyzet magaslatán. Akik csak 
közepes, vagy annál is rosz-
szabb eredménnyel képesek 
teljesíteni bizonyos tárgybak-
ból – Angyaléknál a fizika, a ké-
mia és az angol nyelv bizonyult 
ilyennek – azokról a diákokról 
lemondanak. Pedig talán az ő 
érdeklődésüket és szorgalmu-
kat is fel lehetne kelteni, ha job-
ban odafigyelnének rájuk – vé-
lekedett.

 Jakab Rozália pedig úgy 
gondolja – tudtuk meg –, hogy 
az iskolának mindenekelőtt biz-
tonságérzetet kell keltenie a 
szülőben. Aki szinte egész nap-
ra rájuk bízza a gyerekét, annak 
éreznie kell, hogy olyan helyen 
hagyta, ahol figyelnek és vigyáz-
nak rá. Az ilyen hely arra is alkal-
mas, hogy ismereteket közvetít-
sen, tudást, sok-sok információt. 
A nevelés Jakab Rozália szerint 
inkább a család dolga. 

 Eőry Ida készséggel megosz-
totta velünk a gondolatait, de a 
fényképét nem szívesen látná az 
újságban – mondta. Amint kide-
rült, szerinte a szülő a pedagó-
gusokkal együttműködve tud 
tanítani és nevelni egyaránt. Kü-
lönösen alsó tagozatban tölt na-
gyon sok időt a kisgyerek az isko-
lában, olyankor még segítségre 
is nagyobb szüksége van, amit 
a pedagógus adhat meg neki. 
Eőry Ida tehát azt várja el az isko-
lától – tudtuk meg –, hogy törőd-
jön sokat a rá bízott gyerekekkel. 
Noha tisztában van vele, hogy 
ez a leterhelt sok gonddal küzdő 
pedagógustársadalomban ma 
különösen nehéz – tette hozzá.
 Nótáros Mónika is azon a véle-
ményen van – derült ki –, hogy a 
tanító tanítson, a szülő neveljen. 
Az ő iskolája ebben a szellemben 

működött, jó érzésekkel gondol 
vissza rá, mondta. A családban van 
kisiskolás, aki az idén nagyon szi-
gorú tanítónénit kapott, de talán 
nem lesz baj – osztotta meg ve-
lünk aggodalmát, emellett azon-
ban azt is, hogy az említett iskola a 
hagyományőrzésre és a közösségi 
életre nevel, ami ígéretesen hang-
zik, mert ezek fontos dolgok.
 Kozma Jánosnéban nehéz 
emlékeket ébresztettünk a kér-
désünkkel. Amint elmondta, ő 
szívesen tanult volna, de épp 
csak az alapokat sajátíthatta el. 
Tanyán éltek, ahol a gyerekek-
nek nem azzal kezdődött a nap, 
hogy „gyerünk az iskolába!” – ha-
nem el kellett látniuk az állatokat 
az istállóban, az aprójószágot az 
udvaron, és csak utána gyalogol-
tak be a község iskolájába.
 Igaz, elmondhatja, hogy ren-
des ember lett belőlük és buták 
sem maradtak – nevetett –, mégis 
örül, hogy a gyerekei, a négy uno-
kája már más sorsot élnek meg. 
Tanulhatnak, amennyit akarnak – 
az iskolák Kozmáné szerint éppen 
erre valók.
 Pinczel Lajosról az derült ki, 
hogy van egy huszonnégy éves, 
és egy négy hónapos unokája, 
úgyhogy az ő családjában most 
épp nem aktuális téma, mit is 
várjanak el egy iskolától. Vélemé-
nye persze ennek ellenére is volt: 
szerette a régi üllői iskolát, ahol 
tanult, jó szívvel emlékszik rá. És 
úgy gondolja, a család és az is-
kola csak együtt képes egyről a 
kettőre jutni. A szülők közremű-
ködése nélkül tudást átadni és 
gyereket emberré faragni is na-
gyon nehéz lehet. Molnár Anna

A szülők közreműködése 
nélkül tudást átadni és 
gyereket emberré farag-
ni is nagyon nehéz lehet.

Angyal Istvánné

Jakab Rozália

Nótáros Mónika

Kozma Jánosné

Pinczel Lajos
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5Üllői Közösség

Augusztus 19-én ünnepélyes ke-
retek között adták át a város 
helytörténeti gyűjteményét. 

Városi kitüntetések 

Közös emlékezés a múltról

A Pro urbe-kitüntetéssel a város érde-
kében kifejtett maradandó tevékeny-
séget ismeri el a városvezetés. Idén 

Tekes-Fejes József pékmester vehette át a ran-
gos elismerést augusztus 20-án. 
 Tekes-Fejes Józsefet Üllőre költözésekor 
az önkormányzat felkereste a szociálisan rá-
szorult személyek támogatásának gondo-
latával, amire habozás nélkül igennel felelt  

– tudtuk meg. Ennek már közel egy évtizede, 
támogató szellemisége pedig napjainkban 
sem lankadt, finom pékárújával rendszere-
sen segíti a városi rendezvényeket, az intéz-
ményeket és a civil szervezeteket.  
 – Soha nem zárkózott el kéréseink elől, 
legyen szó táborozó gyermekekről, vagy 
nyugdíjasok vendéglátásáról, mindig önzet-
lenül segített felajánlásaival és teszi ezt je-
lenleg is – hangzott el a pékmestert méltató 
ünnepi beszédben.
 Az Üllő Város Szolgálatáért kitüntető dí-
jat a város jegyzője, dr. Földváriné dr. Kürthy 
Krisztina vehette át. Krisztina 25 éve dolgozik 
köztisztviselőként a polgármesteri hivatal-
ban, 9 évig hatósági irodavezetőként, 16 éve 
jegyzőként irányítja a hivatal szakmai mun-
káját.  A képviselő-testület a díjjal elismerte 
az általa vezetett hivatali szervezet igényes 
munkáját, amelyet a hatósági munka, a fele-

lős gazdálkodás, a településfejlesztés terüle-
tén felmutattak és elértek.  Köszönetét fejez-
te ki, hogy lojális köztisztviselőként évtizedek 
óta biztosította a szakmai állandóságot a hi-
vatali munka egyes ágazataiban, amellyel se-
gítette az önkormányzat mindenkori képvi-
selő-testületeinek döntéshozó munkáját.
 Kiemelkedő sportmunkáért három fia-
tal sportoló kapott elismerést a városveze-
téstől. Leimeter Dóra válogatott vízilabdázó 
otthonában számos érem igazolja tehetsé-
gét. Gyermek- és serdülőbajnokságban egy 
bronz- és két aranyérem, az ifjúsági bajnok-
ságban a BVSC színeiben ezüst- és arany-
érem, illetve a madridi világbajnokságon 
bronzérem termett a 19 éves sportolónak. 
Dóra 2014-ben két alkalommal a felnőtt vá-
logatott dresszét is magára ölthette. Nagy 
álma, hogy a felnőttválogatott játékosaként 
két év múlva részt vegyen a budapesti úszó- 
és vízilabda-világbajnokságon.
 Németh László birkózó pályafutása ele-
jén áll, de adottságának és elszántságá-
nak köszönhetően minden esélye meg-
van, hogy élsportolóként is a csúcsra jusson.  
2013-ban a Vasas SC legeredményesebb 
diák I. birkózója, 2014-ben a legeredménye-
sebb serdülőversenyzője volt. Laci májustól 
a Magyar Birkózó Szövetség kötöttfogású 

válogatott korosztályos kerettagjaként bir-
kózik tovább.   
 Papi Bence ökölvívóként ért el számos ha-
zai és nemzetközi sikert. Bence a Vecsés SE 
boksztermében ismerkedetett meg a sport-
ággal, a többiek közül rövid idő alatt kitűnt 
fegyelmezettségével, szorgalmával és akara-
tával. Az első hazai országos diákolimpia ver-
senyen négy győztes mérkőzéssel bajnok lett.
 Király Zoltán, az Üllői Sportegyesület el-
nöke az üllői sport támogatásáért végzett 
munkája elismeréseként vehette át augusz-
tus 20-án a kitüntetést. Gyermekkora óta kí-
séri a sport szeretete, már az általános isko-
lában csapatkapitánya volt a kézilabda és a 
labdarúgócsapatnak, később a Budapesti 
Honvéd serdülő és ifjúsági csapatában ját-
szott. Felnőtt korában Budapest több labda-
rúgóklubjában ért el sikereket. Felismerve a 
sport iránti elkötelezettségét 2011 őszén az 
Üllői Sportegyesület vezetőjévé választot-
ták. Felelős vezetőként igyekezett kihasz-
nálni minden pályázati lehetőséget, mely-
nek eredményeként folyamatos fejlesztések 
valósulhattak és valósulhatnak meg a városi 
sporttelepen. A megújult fedett lelátó és kis-
pad, a kapuk, a kézi és focipályává átalakítha-
tó strandröplabdapálya a hozzá tartozó öltö-
zővel és zuhanyzóval, a számos sporteszköz 
és felszerelés mind-mind annak a kitartó és 
elszánt vezetői munkának köszönhető, mely 
Zoltánt jellemzi. (Fotók a 2. oldalon)   nfo

Az ünnepi eseményen nagyszámú ér-
deklődők előtt mondott beszédet dr. 
Bali János.  Az Eötvös Lóránd Tudo-

mányegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszék adjunk-
tusa Ernest Renan francia történész gondola-
taival indította ünnepi beszédét: „A nemzet 
nem más, mint közös kép a múltról és közös 
terv a jövőre”. A nemzet és a nemzeti közössé-
gek – mint például az üllőiek helyi közössége – 

fennmaradásában elengedhetetlen, hogy ne 
csupán a jövőt tervezzék közösen, de múlt-
jukat, hagyományaikat is ápolják – mondta.  
Kiemelte, a magyar nemzet múltjának meg-
tagadására irányuló törekvések napjainkban 
is jelen vannak, sőt, mintha megint felerősö-
dőben lennének. Hozzátette, ebben a globá-
lis multikulturális „ellenszélben” már önma-
gában az is megsüvegelendő, ha egy helyi 
közösség, mint amilyen Üllő is, közösen, intéz-
ményesen megemlékezik a múltjáról. 
 A most nyíló helytörténeti gyűjtemény 
alkalmat ad a helyi lakosok számára, hogy 
újra átéljék a múltba nyúló üllői sorskö-
zösség érzését. Ha türelmesen, figyelem-
mel böngészik Fehér tanár úr által egy 
élet munkájával összegyűjtött és kiállított 
dokumentumokat, könnyen lehet, hogy 
nagy-, déd-, vagy ükszülőkkel, esetleg vala-
melyik távolabbi ősük nevével találkoznak. 
Ez pedig erősíti az önazonosság-tudatot, 
alapot szolgáltatva az egészséges lokálpat-
riotizmusnak. Egyfelől erősíti a térrel kap-
csolatban, hisz megteremti a „hely szelle-
mét és büszkeségét”, másfelől erősíti azt az 
idővel, történelemmel kapcsolatban, mely 
újra összekapcsolja a család szétszakított 
generációit – hangsúlyozta. 

 Kiemelte, hogy a helyi történelmet a tele-
pülés elhelyezkedése is izgalmassá teszi, hi-
szen mindig is népek, kultúrák felvonulási 
útja haladt át Üllőn. Ide folyamatosan jöttek 
és innen folyamatosan mentek az emberek, 
így a történelem nagy alakjai közül olyanok 
fordultak meg a településen, mint Hunyadi 
Mátyás, Rákóczi, Petőfi, Kossuth, a 19–20. szá-
zadban pedig Blaha Lujza vagy Karádi Katalin. 
Emellett nem szabad megfeledkezni a helyi 
hősök emlékezetéről sem, mint Vargha Gyula, 
Pávai-Vajna Ferenc vagy Doberdói Bánlaky Jó-
zsef, akinek az életműve idén a Pest Megyei 
Értéktárba is bekerült.  V.

A helytörténeti gyüjtemény kialakításában 
nyújtott segítő munkáért elismerő okleve-
let kapott: Béki Tiborné, Borzsák Réka, Fe-
hér Imre, Fehér László, Gera Béla, Gombai 
Zsoltné, Jónás Csaba, Kissné Szabó Kata-
lin, Kovács András, Patay Róbert, Szabó At-
tila, Szabó István, dr. Szántay Györgyné, Szá-
szik Istvánné, Velkei Hajnalka, Vad Gábor, 
Volosinovszki Mihályné, Vidra Tamás, Vilcsek 
Róbert, Budapest Airport Zrt, OTP Nyrt.

Köszönet

Ù

Fehér László és Kissné Szabó Katalin a megnyitónÙ
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Hirdetés

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

LOVASOKTATÁS, LOVASKOcSizÁS
Péteri Töves-major  lovardában    (Gyömrő felé  

a „Péteri vége” táblánál balra).      06-30/515-3772

 2015. Szeptember 25. 19:30

honfoglalás

FőBB szErEpEkBEn:
Pintér Tibor, Buch Tibor, 
Makrai Pál, Bencze Sándor, 
Kaszás Gáza, Mohácsi Márk, 
Békefi Viktória, Papadimitriu 
Athina, Barabás-Kis Zoltán

Rendező: Pintér Tibor

koltay GErGEly – szűts istván – koltay GErGEly

Lovas Szinhaz_Metro630x315.indd   1 20/02/14   15:05

Jegyek kaphatók: A városháza 
recepcióján,korlátozott 
mennyiségbenVárosi Sportcsarnok (Üllő, Árpád fejedelem u. 1.)

Üllőre jön az új 
magyar rockopera

A produkció a komáromi Nemzeti Lo-
vas Színház előadásában érkezik Ül-
lőre. A darabot Koltay Gábor Honfog-

lalás című történelmi mozifilmje ihlette. A 

Üllő várossá válásának tízedik 
évfordulója alkalmából szep-
tember 25-én a városi sport-
csarnokban (Árpád fejede-
lem utca 1.) tekinthetik meg 
az érdeklődők a Honfoglalás 
című új magyar rockoperát.

film nyomán Koltay Gábor testvére, Koltay 
Gergely és zenésztársa, Szűts István alkotta 
meg az azonos című rockoperát, melyet Pin-
tér Tibor színész-rendező állított színpadra.  
A rockoperában visszaköszönnek az ismert 
filmben elhangzó zenei betétek és dalok, 
ezek felhasználásával és némiképp újragon-
dolásával alkotott a szerzői páros egy hatá-
sos zenei művet. 
 Az eredeti alkotásban nem szereplő sze-
relmi szál módot adott lírai dalbetétek, duet-
tek beillesztésére, a Papadimtriu Athina által 
megszemélyesített, ármánykodó Sámánasz-
szony pedig folyamatos feszültségforrásként 
szolgált. Vele szemben a jót, a magyarokat 

hazát foglalni űző Táltos képviseli, őt Pintér Ti-
bor alakítja. A táltos a történet legfőbb moz-
gatója, aki a néha csüggedő Árpádba új erőt 
önt, a harcba induló magyarokat győzelemre 
vezeti és végül legyőzi a Sámánasszonyt, va-
lamint mindenki mást, aki Árpád népe és az 
új haza közé áll – olvasható a Szigetszentmik-
lósi Sziget Színház internetes oldalán a rock-
opera bemutatója után megjelent írásban. 
 Jegyek korlátozott számban kaphatók a 
városháza recepcióján.  N. 

Honfoglalás-rockopera a RAM ColosseumbanÙ
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ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!
Lakás: 1 + 2 félszoba 57 m2 + terasz 8 m2 + saját kert 75 m2 

+ tároló 3 m2 + autóbeálló

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2015. 3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés
•  Versenyképes ár
•  A 4 lakásos társasházból 

3 lakás már elkelt

2225 Üllő, Stöckl-tanya
Tel.: 06-30/633-6329

http://www.oriaskutyapanzio.hu

Óriás 
Kisállat 
Panzió

El kell utaznia?
Háziállatát (kutya, cica, más kisállat)

nincs kire bíznia?
A megoldás:

Úgy vigyázunk rá, mint Ön!

Hirdetés

Bizony, a szeptember 1-je már csak erről hí-
res. Iskolánkban 114 első osztályos kezd-
te meg tanulmányait az idei tanévben. Az 
óvónéniktől tudjuk, hogy nagy izgalommal 
várták már ezt a napot. Talán idősebb diákja-
ink is, hiszen találkozhattak osztálytársaikkal, 
pedagógusaikkal és várta már mindenki az 
új feladatokat, a megmérettetést. 
 A tanévnyitó ünnepély a megszokott ke-
retek között zajlott. A  4.a osztályból Luce 
Giorgia, a 4.b osztályból Paulovics Olivér, a 

Becsöngettek

Üllő város önkormányzatának képvise-
lő-testülete augusztus 27-én tartotta so-
ron következő rendes ülését. Írásunkban 
a legfontosabb döntéseket ismertetjük. 
A határozatok hátterét, testületi és bi-
zottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő város 
honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az 
érdeklődők.
 Az ülésen döntés született a villamos-
energia és gázenergia beszerzésre irányuló 
csoportos közbeszerzési eljárás megindítá-
sáról, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Üllő, Pesti út 41. szám alatti Gabi Könyves-
bolt felújításáról, a Pávay Vajna utca elne-
vezésének módosításáról, mely szerint a 
helyesírási szabályoknak megfelelően a 
közterület elnevezése helyesen: Pávai Vaj-
na utca, egyes játszótéri eszközök Gyöngy-
virág téri Óvodában történő elhelyezéséről, 
valamint a helyi ösztöndíjra érkezett pályá-
zatok elbírálásáról.

Almási Adrienn, ügyintéző

Ülésteremből 
jelentjük

Tüdőszűrés
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet október 
5-től október 15-ig tüdőszűrést tart telepü-
lésünkön.  

Tüdőszűrés helye: Kiss Sándor Közösségi 
Ház (Gyömrői út 24.)
 Tüdőszűrés ideje: október 5-től  október 
15-ig.
 Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 
órától 18 óráig.
 Október 05-én 12 órától 18 óráig tart a 
szűrés.
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy szemé-
lyi igazolványukat, TAJ-kártyájukat, illetve 
az előző évi  tüdőszűrő-igazolást – ha van –  
hozzák magukkal!

Időpontok

Ù

 Jogszabályváltozások miatt a szűrő-
vizsgálat 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkal-
massági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 
forint, amely az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár által országosan elrendelt 
összeg. A befizetés a szűrőállomáson kap-
ható csekken történik. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló 
és szülői beleegyező nyilatkozat szüksé-
ges. A törvény által kötelezettek, illetve a 
18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az 
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ter-
mészetesen ingyenes. 
 A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok 
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! 
 A tüdőszűrőn való részvétel nem kötele-
ző, csak ajánlott.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

4.z osztályból Árpási Réka szavalt verset. Az 
énekkart a  4.z és az 5.z osztály tanulói al-
kották. Az első évfolyamosok hagyománya-
inkhoz híven nyakkendőt kaptak iskolánk cí-
merével. Dr. Barna Tibor igazgató úr vázolta 
a tanévben felmerülő változásokat és ismer-
tette a tanév várható programjait. Új és régi 
diákjaink osztályfőnökeikkel vonultak át az 
iskola épületébe és megkezdődött a tanév.
 Köszönjük szépen a szervezők és segítők 
munkáját a rendezvény lebonyolításában.

Árpásiné Mészáros  Mónika, igazgatóhelyettes

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 
szeptember 29-én kedden a vecsési 
kormányablak ügyfélszolgálatán szü-
netel az ügyintézés informatikai kar-
bantartás miatt. Ezen a napon az el-
készült okmányok átvételére sincs 
lehetőség. 
 További információért forduljanak a 
kormányablak munkatársaihoz, akik 
készséggel állnak az önök rendelkezé-
sére.  

Kiss Judit, osztályvezető

Szünetel  
az ügyintézés
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Nyári napközi
A város hagyományaihoz híven az önkormányzat képviselő-testülete 
döntésének köszönhetően az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ 
(HSZK) az idén is megszervezte a nyári napközit. Az ehhez szükséges 
helyet az idén is az Árpád Fejedelem Általános Iskolában biztosították.

Az idei évben 4 pályázatot ad-
tunk be az Erzsébet-program ke-
retében meghirdetett  táborokra.

Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola nevelőtestülete min-
den tanév végén kitüntetés-
ben részesíti azokat a végzős 
tanulókat, akik a tanév során 
vagy esetleg több tanév so-
rán kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményeket értek el.

A napközi június 22-én indult, és au-
gusztus 7-én ért véget. A HSZK már 
hetekkel előbb felbolydult, minden 

táborvezető nagy izgalommal szervezte a 
saját napközis hetét.
 A célunk az volt, hogy olyan színvona-
las nyári programot kínáljunk, hogy a szülők 
ne a munkahelyi szabadságolások kényszer-
helyzete miatt, hanem szívesen írassák be 
ide gyermekeiket. 
 A gyerekek nagyon élvezték a programo-
kat – megjegyezzük, hogy a táborban dol-
gozók is, legalább erre az időre belőlünk is 
kibújhat a gyermek. 
 Igyekeztünk olyan programokat kitalálni 
a gyermekek számára, amelyek lekötik őket 
és játékos módon megmutatják nekik a sza-
badidejük eltöltésének hasznos módját. 
 Nagyon sok segítséget kaptunk önkor-
mányzati keretekből. A képviselő-testület 
minden nap biztosította – a tábor költségei 
mellett – a gyermekek számára a gyümöl-
csöket és a zöldségeket is.
 A célkorosztály 7–12 éves volt. A progra-
mok mellett figyelmet fordítottunk a pihe-

nésre, a feltöltődésre is, például ebéd után a 
gyerekek csendes pihenőt tartottak.
 A programok között szerepelt a népi ha-
gyományok megismerése, ápolása, a családi 
életre, az egészséges életmódra és a mentá-
lis egészségre való nevelés, továbbá az áldo-
zattá válás megelőzésére irányuló szakmai 
jellegű témák is.
 Reméljük, hogy programjainkkal színe-
sebbé és izgalmasabbá tettük a gyermekek 
nyári szünetét és a szülőknek is valós segít-
séget tudtunk nyújtani azáltal, hogy gyer-
mekeiket felügyelet mellett biztonságban 
tudhatják. Nem csak a rászorulók, hanem 
az átlag keresettel rendelkező családok 
gyermekeit is szeretettel vártuk a napközi-
be, hiszen az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően csak az étkezésért kellett fi-
zetniük a szülőknek, így a gyermekek nyá-
ri táboroztatása nem rótt aránytalanul nagy 
terhet a családokra.  
 A táborozó gyermekek, pedig az iskola-
kezdés alkalmával beszámolhattak társaik-
nak, hogy milyen programokon vettek részt.

Gazsi Csaba, HSZK- igazgató

A 2014/2015-ös tanévben az iskola 
büszkesége kitüntető címet Hera Szil-
via 8.z osztályos tanuló kapta. Ezt a 

címet csak az a tanuló kaphatja meg, aki 
hosszú időn keresztül kitűnő tanulmányi 
eredménnyel bír és kifogástalan a magatar-
tása is. Mindezek mellett komoly közösségi 
munkát kell végeznie az iskolában. Szilvire 
azért is vagyunk büszkék, mert a város pol-
gármesterétől a tanévzáró ünnepségen ön-
kormányzati kitüntetést vehetett át kiváló 
tanulmányi munkája elismeréséül.

Tábori 
beszámoló

Kitüntetett diákok 

H elyhiány miatt 1 pályázatot fogadtak 
el  néptánctáborra, a másik három 
pályázatot általános táborra. Nagyon 

örültünk, mikor értesítettek bennünket, 
hogy a pályázat sikeres volt és mehetünk a 
nyáron táborozni. Megnehezítette a dolgun-
kat, hogy 10 gyereket Fonyódligetre, 30 gye-
reket Zánkára osztottak be. A gyerekeknek 
2 000 illetve 10 000 forintba került a 6 napos 
tábor teljes ellátással, programokkal, illetve 
ehhez jött még a 7 200 forintos útiköltség. A 
pályázaton elnyert összeg 2 millió 800 ezer 
forint volt.
 Külön busszal indultunk augusztus 9-én 
először Zánkára, onnan kis kompozás után  
Fonyódligetre. A napi 5 óra néptánc mellett 
jutott időnk arra is, hogy különféle progra-
mokon  részt vegyünk. Megnéztük a Bóbita 
Színház előadásában a Bűbájos lakatot, vol-
tunk egy fantasztikus Ferenczi György és a 
Rackajam koncerten, beneveztünk a Nagy 
vagy! műsorába, ahol bejutottunk a döntőbe. 
Vízi-vidámparkoztunk, eredményesen szere-
peltünk  a Ki mit tud?-vetélkedőn, a bátorság-
próbán, meghallgattuk Dr. Csókay András elő-
adását, és természetesen az elmaradhatatlan 
táncházban is nagyon jól éreztük magunkat. 
A zánkai táborban részt vevő gyerekek prog-
ramja hasonló volt, ők Szirtes Edina koncert-
jén jártak, ügyességi vetélkedőn vettek részt, 
ük is szerepeltek Ki mit tud?-vetélkedőn, tánc-
házban és diszkóban voltak. A zánkai tábor-
ban idén újították fel a szállásokat, a gyere-
kek kőépületben voltak elhelyezve. Mindkét 
helyszínen ugyanaz volt a menü, de Zánkán 
az étel kevés volt és nem jó, Ligeten viszont 
bőven volt repeta is a finom ételekből.
 Minden gyerek ajándékba kapott egy 
kis táskát, baseball-sapkát és egy Erzsébet- 
programos füzetet. Utolsó napon pedig egy 
könyvet az Erzsébet-táborokról, illetve  dvd-t, 
amelyen a hétről készült válogatás volt.
 Minden nap tudtunk fürdeni a Balaton-
ban, mert nagyon meleg volt, sőt olyan is 
előfordult, hogy a hőség miatt a vízben volt 
a táncpróba.
 Nagyon jól éreztük magunkat, szeret-
nénk menni jövőre is, a gyerekek és a felnőt-
tek is egyöntetűen Fonyódligetre, bízunk 
benne, hogy sikerülni fog.
 Köszönöm szépen Árpásiné M. Mónika, 
Kalináné D. Ágota, Eon Klaudia és Ortutay Gi-
zella kolléganőknek a segítségét. Földesi Éva

 Az iskola kiváló sportolói kitüntetést a kö-
vetkező tanulók nyerték el: Szegedi Richárd 
8.b, Málik Jennifer 8.b, Németh László 8.z osz-
tályos tanulók.
 A kitüntetést azok a tanulók nyerhetik 
el, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő 
eredményeket értek el megyei vagy orszá-
gos sportversenyeken. Ezen felül jó maga-
tartással és jó közösségi munkával is hozzá 
kell járulni az iskola életéhez, hogy a címet 
elnyerjék. 
 Árpád Plakett-díjban a következő tanu-
lók részesültek: Geér Attila, Pintér Donatella, 
Turai Barbara, Garics Adél 8.z osztályos tanu-
lók és Hajdú Noémi illetve Tóth Beatrix a 8.b 
osztályból.
 Árpád Plakett-díjat azok a tanulók kap-
nak, akik a jó magatartás és a közösségi 
munka mellett legalább 4,7 tanulmányi át-
laggal rendelkeztek. 
 Ezúton is gratulálunk minden volt diá-
kunknak és kívánunk nekik hasonló sikere-
ket a következő évekre is!

Dr. Barna Tibor, igazgató
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Templom épül

A városi könyvtár hírei

Vecsési Evangélikus Gyü-
lekezetünk templombő-
vítésbe kezd az idén.

A népmese napját ünne-
peljük szeptemberben.

Október 17. Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont, Vecsés
 13 órától 13 óra 30-ig köszöntés és áhítat, 
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész. 
 13 óra 30-tól 14 óráig előadás gyerekeknek 
Csirió címmel.
 14 órától 19 óráig gyerekfoglalkozások a 
kistermekben. 
 14 órától 15 óráig Vecsernye kórus, Károly 
Edit énekel, Vecsési Hagyományőrző Zenekar.
 15 órától 16 óráig kerekasztal-beszélgetés 
Templom vagy bevásárlóközpont? címmel.
 16 órától 17 óráig D. Kiss Ildikó és barátai ír 
és angol keresztény dalokat énekelnek. 
 17 órától 18 óráig táncház moldvai és so-
mogyi néptánctanulás, tánc. Zenél: Petre At-
tila, Bella Péter, Tóth Zsombor.
 18 órától 19 óráig M.Is.K.A. együttes, pör-
gős pop-punk zene fiataloknak. 
 19 órától 21 óráig nagyszínház terem: 
Őrült nők ketrece, musical két részben a 
Nagykőrösi Körszínház előadásában. A tá-
mogató jegy ára: 2500 Ft – a bevétel a temp-
lom bővítését szolgálja. 
 További információ: Heinemann Ildi-
kó evangélikus lelkész, tel.: 06-20/770-0442,  
e-mail: ildiko.heinemann@lutheran.hu.  

Programok

Ù
Már régóta álmunk, hogy kis templo-

munkat szociális helyiségekkel ki-
bővítsük, mivel nagy gondot okoz 

télen, hogy közösségi helyiségünkben se 
mellékhelyiség, se konyha nincsen. Elkép-
zelésünk szerint egy új istentiszteleti résszel 
bővülne lelki otthonunk. A jelenleg meglévő 
épületrészünkből alakítanánk ki gyülekezeti 
termeinket és a szociális helyiségeket. Gyüle-
kezetünk erre a célra az Emberi Erőforrás Mi-
nisztériumától kap segítséget, ugyanakkor 
ez az összeg csak a negyede annak, amiből 
tervünk megvalósítható. 
 Ez a kicsi gyülekezet összesen 92 éves, de 
már háromszor épített templomot Vecsé-
sen. Az első csak 12 évig állt fenn, a második 
világháborúban a németek felrobbantot-
ták. Ezután Svájcból kaptunk katonai ba-
rakk alapanyagot, hogy szükségmegoldás-
ként felhúzzunk egy kis fatemplomot. Majd 
1971-ben építettük fel mostani templomun-

kat. Most újabb nagy feladatunk, hogy előre 
gondolkodjunk 50-60 évre, és a korunknak, 
a mai kor emberének igényeihez alakítsuk át 
és bővítsük lelki házunkat. A Vecsési Evan-
gélikus Gyülekezet része az üllői és a gyáli 
evangélikus közösség is. Gyülekezeti helyi-
ségünk egyik városban sincsen, mégis re-
méljük, hogy valamilyen módon láthatóak 
vagyunk a városok életében. Úgy, ahogy ezt 
Jézus Krisztus urunk mondja: „Ti vagytok a vi-
lág világossága!”
 Gyülekezetünk azért – hogy terveink 
meg valósuhassanak – kéri mindenkinek a se-
gítségét! Olyan alkalmakat szervezünk, ahol 
ez a segítés megvalósulhat. Ott leszünk egy 
kis sátorral szeptember 26–27-én, a Vecsé-
si Káposztafeszten, ahol palacsintát sütünk, 
szórólapot, felvilágosítást adunk. Október 
17-én pedig a vecsési Bálint Ágnes Kulturális 
Központban rendezünk Evangélikus Temp-
lomért Jótékonysági Kulturális Napot. Szere-
tettel várunk mindenkit. A programokra az 
esti előadás kivételével a belépés ingyenes, 
adományokat a templomépítés javára foga-
dunk el.          

Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész

A Magyar Olvasástársaság 2005 tava-
szán felhívással fordult mindazokhoz, 
akiknek fontos a népmesék fennma-

radása és a mesékben élő bölcsesség to-
vábbhagyományozása, hogy csatlakozzon 
ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint 
szeptember 30. – Benedek Elek születésnap-
ja – legyen a népmese napja.
 A népmese napját első ízben 2005. szept-
ember 30-án rendezték meg. A nap célja, 
hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagó-
gusok és a mesével foglalkozó szakemberek, 
valamint a meseszerető gyerekek és felnőt-
tek ezen a napon megkülönböztetett tiszte-
lettel forduljanak mind a magyar, mind más 
népek meséi felé.
 Hiszen a mesékben minden helyzetnek 
megvan a kulcsa, de meg kell ismerni a kulcs, 
a zár, a nyitás törvényszerűségeit, rá kell jönni, 
mi hogyan működik, mit hogyan lehet hasz-
nálni. A meseterápia nem a mesék értelme-
zésén alapul, hanem azon a tudáson, amely a 
mesehősöktől származik: egy gondolat csak 
akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják. Ezt 
a megvalósítást gyakorolják és tanítják a me-
sék hősei.

Mesékbe zárt titok

Szeptember 30-án, 16 órától Kecskés Karina 
és barátai lesznek a vendégeink.
 Ebből az alkalomból Mesékbe zárt titok 
című interaktív mesefoglalkozással várjuk a 
gyerekeket és szüleiket a könyvtárba!
 A műsorban különös gonddal összeállí-
tott mesegyűjtemény fabulái, a lélek nyel-
vén, a mesék szimbólumrendszerén keresz-
tül tanítanak már-már veszendőbe menő 
erényekre:  a természet erőinek tiszteletben 
tartására, állhatatosságra,   tisztaszívűségre, 
a bátorság és vidámság titkaira. Bátorítanak 
abban, hogy merjünk hibáinkkal szembe-
nézni és a tanulságból építkezni. A szava-
ink teremtő erejére mutatnak rá és a szeretet 
mindent felülíró hatalmára.
 A közös élmények után Tátrai Vanda Me-
seboltja várja varázslatos kézműveskedéssel 
a gyerekeket és bátor felnőtteket az Óperen-
ciás tengeren túlra, ahol a madár se jár. 

További programjaink

Szeptember 18-án, 16 órakor nyílik a könyv-
tár Merczel Erzsébet kiállítótermében az ül-
lői származású Mészáros Sándor, vasdiplomás 
vegyészmérnök, a Tungsram Rt. ny. főmérnö-
ke, a vákuumelektronika szaktanácsadójának 

életmű-kiállítása. A kiállítás október 10-ig lá-
togatható a könyvtár nyitvatartási idejében.
 Szeptember 29-én, 10.30-tól, Irodalmi 
Teázó – Gyümölcshozó szeptember havá-
ban az élet esszenciájáról, a tavasszal elülte-
tett „magok” beéréséről, befektetett ener-
giáink megtérüléséről beszélgetünk majd. 
Szeretettel várunk mindenkit egy finom te-
ára, meghitt beszélgetésre, verselésre. A be-
szélgetést vezeti Bege Nóra, fotográfus-mű-
vészetterapeuta.
 Rendezvényeinkre a belépés ingyenes! 
Találkozzunk a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Kecskés Karina  színművész várja a gyerekeketÙ
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Információk 
adózók részére
Szeretnénk felhívni figyelmü-
ket, hogy a 2015 második félévi 
helyi adók (építményadó, ipar-
űzési adó), valamint a gépjármű-
adó fizetési kötelezettség ha-
tárideje 2015. szeptember 15.! 

A fizetési kötelezettségekről szóló ér-
tesítések postázása megtörtént! Ké-
rünk minden adózó ügyfelünket, 

hogy az adófizetési kötelezettségeiknek ha-
táridőre tegyenek eleget!
 A gépjárműadóról szóló többször módo-
sított 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban Gjt.) 
2. §. (l). bekezdése alapján, az adó alanya az 
a személy, aki, vagy amely a közúti közleke-
dési nyilvántartás alapján vezetett járműnyil-
vántartásban az év első napján üzemben-
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként 
szerepel. Tehát, aki az év első napján a gép-
jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként, 
vagy üzembentartóként szerepel, az köteles a 
tárgy évre a gépjárműadót megfizetni akkor is, 
ha évközben került sor a gépjármű eladására.
 A hatályos jogszabályok alapján a gép-
jármű tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zásról a bejelentést a Közlekedés Igazgatási 
Hatóság (okmányiroda vagy kormányablak) 
felé a vevő és az eladó is köteles bejelenteni.  
 Az átruházó – eladó a jármű tulajdonjo-
gában bekövetkezett változás bejelentését 
a változástól számított 8 napon belül a tulaj-
donjog átruházási szerződés benyújtásával 
teljesíti.
 A vevő a vásárlást követően 15 napon be-
lül köteles a gépjármű átírásának eleget tenni.
 Miért fontos, hogy az eladó eleget tegyen 
a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett 

változásról szóló bejelentési kötelezettségé-
nek a Közlekedés Igazgatási Hatóság felé?
 Az eladó tulajdonjog átruházásáról szóló 
bejelentését a Közlekedés Igazgatási Hatóság 
a nyilvántartásába bejegyzi.  Amennyiben a 
vevő 15 napon belül nem tesz eleget az átírási 
kötelezettségének, akkor a hatóság felszólítja, 
hogy tegyen eleget ezen kötelezettségének. 
Ha a felszólítás ellenére sem tesz eleget az új 
tulajdonos a gépjármű átírási kötelezettségé-
nek, akkor a Közlekedés Igazgatási Hatóság a 
gépjárművet a forgalomból kivonja. 

Gépjárművek forgalomból  
való kivonásáról  

Amennyiben a gépjármű totálkáros állapotú 
lett vagy külföldre értékesítették, akkor ké-
sőbbi kellemetlenségek elkerülése végett a 
forgalomból végleg ki kell vonatni!
 Miért fontos, hogy a gépjármű tulajdono-
sa a totálkáros illetve külföldre értékesített 
gépjárművét véglegesen kivonassa a forga-
lomból?
 A gyakorlati tapasztaltok azt mutatják, 
hogy az  eladó a tulajdonjog átruházási szer-
ződésben feltünteti, hogy a gépjárművét 
bontási céljából értékesíti, ezért a vevő nem 
íratja át a nevére. Ennek következtében a 
Közlekedés Igazgatási Hatóság nyilvántartá-
sa alapján az eladó marad továbbra is a gép-
jármű bejegyzett tulajdonosa, így a gépjár-
műadó alanya és a gépjárműadó fizetésre 
kötelezett személy is.
 Fenti tapasztalatok alapján mielőtt a to-
tálkáros gépjárművet – bontási célból – érté-
kesíti az eladó, feltétlenül vonassa ki azt vég-
legesen a forgalomból.

Dévai Éva, adócsoport-vezető

Üllő Város ivóvízminőség-javító programja 
elnevezésű (azonosítószám: KEOP-1.3.0/09-
11-2013-0051) pályázat a vízforrásul szolgáló 
mélyfúrású kutak magas ammóniatartalom 
csökkentésére valósult meg. A víztisztító 
technológia sikeres beüzemelése eredmé-
nyeként ammóniamentes, kiváló minőségű 
víz folyhat a csapokból.
 Az ezt megelőző időszakban kiadott víz 
ammóniatartalma a hosszú évek alatt lerakó-
dásokat eredményezett a hálózatban, némi 
vas- és mangántartalom kiválással együtt. 
Az ammónia-, vas- és mangánmentes ivóvíz 
kijutása a hálózatra azt eredményezi, hogy a 
csőfalra kiülepedett lerakódások nem jutnak 
tápanyaghoz, így elhalnak és leválva a cső-
falról kitisztulnak a hálózatból. Ez okozza az 
átmeneti zavarosságot és néhol kellemetlen 
ammóniás szagot. A zavaros és kellemetlen 
szagú víz sem jelent egészségügyi kocká-
zatot, csak átmeneti kellemetlenséget okoz. 
Vélhetően szeptember végéig, október kö-
zepéig teljesen megszűnnek az ilyen jellegű 
problémák.
 Amennyiben a csapok kifolyatása (java-
solt a kerti csapokon, ahol van) nem oldja 
meg a tisztulást 10-20 perc alatt a háztartá-
sokban, a vízmű dolgozói tűzcsapos hálóza-
ti szakaszmosatással meg fogják szüntetni a 
panaszokat.
 Megértésüket és türelmüket előre is kö-
szönjük.  DPMV Zrt.

Mitől zavaros a víz? 

Ügyvédi tanácsadás
Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást adnak a városházán (Templom tér 
3.). A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes 
bejelentkezés szükséges a következő tele-
fonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: október 5., november 
2. 9 órától 11 óráig.  
 Dr. Szikora Gábor: szeptember 28., októ-
ber 26. 15 órától 17 óráig. 

Üllő Város Önkormányzata

Ruhaosztás és  
adománygyűjtés
Szeptember 16-án, szerdán 9 és 13 óra kö-
zött ingyenes ruhaosztást és adománygyűj-
tést tart a Baptista Szeretetszolgálat a Kiss 
Sándor Közösségi Házban.  
 Az adományokkal a rászoruló családokat 
támogatja a Baptista Szeretetszolgálat. nfo
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Megemlékezés lesz Üllőn a 
hadvezér és hadtörténész ha-
lálának 70. évfordulója al-
kalmából október 11-én. 

Doberdói Bánlaky 
József emléknap

D oberdói Bánlaky József és felesége, 
burghauseni Axmann Etelka sírja a 
katolikus temetőben, a kaputól a ká-

polna felé vezető tujafák szegélyezte útnál 
található. Itt alusszák örök álmukat, a nyugal-
mazott tábornok immár 70 éve, a szintén Ül-
lőn elhunyt felesége 1952 óta. 
 A hadvezér, hadtörténész Dél-Erdélyben, 
feltehetőleg Lugos városában látta meg a 
napvilágot, itt anyakönyvezték Breit József né-
ven. (Később, az I. világháborúban, az olasz 
fronton szerzett érdemeiért kapta a nemesi cí-
met és a kitüntető Doberdói előnevet, majd a 
30-as években változtatta Bánlakyra a nevét.)
 Békebeli karrierje a századforduló évti-
zedeiben mintaszerűen alakult a rendkívüli 
munkabírású, tehetséges tisztnek: 1914-ben 
elérte a tábornoki rangot és a Monarchia ka-
tonai elitjébe emelkedett.
 A „Nagy Háborúban” vezérezredes, majd 
altábornagyi rendfokozatban irányította a 
rábízott hadtesteket. Jelentős érdemeket 
szerzett a háború elején a szerbiai harcok-
ban, később hősiesen állták a sarat a hatal-
mas túlerővel szemben a doberdói had-
színtéren és az Erdélybe betörő orosz cári 
csapatokat is visszaverték a parancsnoksága 
alatt harcoló katonák. 

 A háború után folytatathatta a már ko-
rábban is végzett kutatói és történetírói 
tevékenységet. Addigi munkái közül ki-
emelkedett a „Magyarország 1848-49 évi 
függetlenségi harczának katonai története”, 
majd, amivel külföldön is hírnevet szerzett 
magának: „Az 1904-1905-ös orosz-japán há-
ború”. Történetírói pályafutásának kimagas-
ló teljesítménye a két évtizeden át írt, mind-
összesen 24 kötetből álló „A magyar nemzet 
hadtörténelme” című munkája, amely a hon-
foglalástól az első világháborúig felöleli a 
nemzet katonai történéseit. Ezzel a hatalmas 
művel beírta magát a magyar hadtörténet-
írás legnagyobbjai közé, hasonlót azóta sem 
alkotott senki.
 Számos üllői kötődése alakult ki, életének 
utolsó évtizedében többször is járt Üllőn. 
Budapesti lakásukban a házvezetőnő Nagy 
Györgyné Rózsika volt, tisztiszolgája a világ-
háborúban a szintén üllői Mezei János. Szá-
mos alkalommal látogatott ki hozzájuk.
 Mikor ’44 végén budai házukat szétbom-
bázták, Zoltán fia az idős szülőket csónakon 
átmenekítette a zajló jeges Dunán Pestre, és 
valahogy kijutottak Üllőre. Mezei Jánosék 
házában húzták meg magukat, ez lett az ek-
kor 81 éves nyugalmazott tábornok utolsó 
lakhelye.
 Az idős Bánlaky házaspárnak nem volt 
hová, nem volt kihez visszamenni, lakásuk 
megsemmisült, a családot szétszórta a há-
ború. Volt aki elmenekült, volt aki fogságba 
esett. Üllőn, 1945. október 12-én, 82 éves ko-
rában érte a halál.

  Nekünk – ma élő 
üllőieknek is – min-
den okunk megvan, 
hogy emlékét kira-
gadjuk a feledés sötét 
homályából, életét 
és életművét megis-
mertessük a jelen és 
a jövő generációival. 
Tartozunk ezzel az ő 
nagy formátumú sze-
mélyének, az elmúlt 
történelmi időknek, 
a méltatlanul kezelt 
nemzeti értékeink-
nek és – főképpen – 
ta nulságul az utá-
nunk jövő nemzedé-
keknek. 
  Ennek első lépé-
seként 2015 janu-
árjában Doberdói 
Bán laky József élet-

művét az Üllői Települési Értéktár Bizottság, 
mint nemzeti értéket felvette a települési ér-
tékek sorába. Mivel az ő élete, munkássága 
és művei messze túlmutatnak Üllő határain, 
ezért a bizottság ajánlására, a Pest Megyei 
Értéktár Bizottság besorolta a megyei érté-
kek körébe.
 Szándékaink szerint életútjának, életmű-
vének a megismertetését szolgálja az üllői 
emléknap is október 11-én, vasárnap délután. 
15 órakor a katolikus temetőben a Himnusz 
éneklésével kezdjük a megemlékezést. Ez-
után következik Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszony köszöntője és a Honvédelmi 
Minisztérium képviselőjének megemlékező 
beszéde, majd Kovács Kornél plébános úr ál-
dása. Az élőzenére történő koszorúzás után a 
Magyar takaródó trombitán megszólaló dal-
lamára fejezzük be a temetői szertartást. Vá-
rosházán 16 órakor folytatjuk az emléknap 
programját. Közönségváró zenével fogadjuk 
a vendégeket. Az I. világháborús dokumen-
tumfilmek vetítése után kerül sor a Doberdói 
Bánlaky József életútját bemutató emlékmű-
sorra az üllői Szín-Játszó-Tér társulatának elő-
adásában. Ezután következik dr. Pollmann 
Ferenc történészprofesszor előadása, majd 
beszédek hangzanak el a családtagok, a szü-
lőváros, Lugos képviselete és dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő országgyűlési kép-
viselő részéről. Az emléknapot a „Kimegyek 
a doberdói harctérre” kezdetű dal közös el-
éneklése  zárja. A programban közreműköd-
nek még a Harmónia Zeneiskola művészta-
nárai és a Bor-óka zenekar. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A 
városházán tartandó rendezvény is ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, rész-
vételi szándékát jelezze az Üllői Kulturális 
Központban: Üllő, Templom tér 3. Telefon: 
06-29/320-011/128.

Laza István, az emléknap szervezője

A tábornokÙ

Síremlékük a katolikus temetőbenÙ
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Augusztus utolsó hétvégéjén saj-
nálatos baleset történt a Római 
Katolikus temetőben, ráborult a 
síremlék egy temetőlátogatóra. 

Sírhelyek gondozása

Szerencsére ez a baleset nem végző-
dött tragédiával, de felhívta a figyel-
met arra, hogy előzzük meg a bajt, óv-

juk meg családtagjainkat, gyermekeinket a 
súlyos sérülésektől. Annak érdekében, hogy 
ilyen és hasonló eset a jövőben ne forduljon 
elő, az üllői római katolikus egyház, a refor-
mátus egyház, Üllő önkormányzata és a te-
metők üzemeltetésével megbízott Agitem 
95 Kft. ezúton is kéri a sírhellyel rendelkezni 
jogosultakat, hogy tegyenek meg mindent 
a sírjelek (sírkövek) állagának megőrzése és 
a veszélyessé váltak helyreállítása, szükség 
esetén elbontása érdekében. 
 Temetőinkben az időjárás viszontagsá-
gai miatt számos esetben a sírok megrogy-
tak, elmállottak és a fejkövek megdőltek. Ta-
lálkozunk olyan sírkövekkel is, melyek nem 
szakszerűen vannak rögzítve, ezáltal ha va-
laki megkapaszkodik benne, magára is borít-
hatja azt.
 Sajnos napról napra egyre több olyan kő-
vel találkozunk, ami a testi épségünket vagy 
a közvetlen közelében lévő sírokat veszé-

lyezteti. (A sírkövek súlya esetenként több 
mázsa is lehet.)
 Az üllői temető üzemeltetője több ilyen 
sírkövet átvizsgált és a veszélyesnek ítélteket 
lefektette a sírokra. (A lefektetett sírkövek-
ről fotó készül, mely az adott állapotot rög-
zíti.) Ezen túlmenően a sírokon figyelmezte-
tő táblákat helyeztek el (közel 100 esetben), 
azonban talán csak 3-4 hozzátartozó intéz-
kedett a balesetveszély elhárításáról. 
 Sajnos nem minden esetben érhető el a 
hozzátartozó, akit értesíteni lehetne, ezért 
kérjük, hogy tudassák a temetőkbe járó is-
merőseikkel, hogy a veszélyes sírköveket ál-
líttassák helyre. 
 A temetők üzemeltetésére vonatkozó 
szabályzat értelmében a síremlék környeze-

tét a temetési hely fölött rendel-
kező (aki megváltotta) köteles 
gondozni és rendezett állapot-
ban tartani. 
  Sírjel vagy a sírbolt helyreál-
lítására, felújítására a temető tu-
lajdonosa a temetési hely felett 
rendelkezni jogosultat felhív-
hatja, illetve az állékonyságot, az 
életet és biztonságos használa-
tot veszélyeztető állapot fennál-
lása esetén köteles felhívni.
  Ha helyreállítást vagy felújí-
tást a tulajdonos nem teljesíti, a 

veszélyhelyzetet a temetőtulajdonos meg-
szünteti. Ez az intézkedés azonban csak a 
közvetlen balesetveszély elhárítására szol-
gál, és nem mentesíti a sírhely felett rendel-
kezni jogosultat a sírhellyel kapcsolatos kö-
telezettségeinek teljesítése alól.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy sírkőállí-
tást kizárólag olyan vállalkozó vagy vállal-
kozás végezhet, aki telephelyengedéllyel 
és megfelelő szakmai képesítéssel ren-
delkezik és a vállalkozói igazolványában, 
vagy a társasági szerződésében szerepel 
a sírkő állításához szükséges tevékenysé-
gi kör. (A szabályozásokról mindenki tájé-
kozódhat a temetőüzemeltetői irodában.) 
Kérjük, hogy a balesetek megelőzése érde-
kében segítsék munkánkat! nfo

Pest Megyei 
Értéktár Kon-
ferencia Üllőn

Pest Megye Értékei-kiállítás

Rangos eseményt rendez az Üllői Kulturális 
Központ október 8-án. A Pest Megye Értékei- 
kiállítás megnyitóját követően 11 órai kez-
dettel kerül sor a Pest Megyei Értéktár Kon-
ferencia megtartására.
 A konferencián előadásokat hallhatunk a 
megyei értékek feltárásáról, népszerűsítéséről, 
a települési és megyei értéktár kapcsolatáról. 
Találkozhatunk, beszélgethetünk azokkal a 
szakemberekkel, akik országos viszonylatban 
is bemutatják a települési értéktárak jelenlegi 
helyzetét, tájékozódhatunk a témával kapcso-
latos pályázati lehetőségekről is.
 A rendezvény vendége és egyik előadója 
lesz Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke. 
 A konferenciára minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. Részvételi szándékát kérjük 
jelezze az Üllői Kulturális Központban: Üllő, 
Templom tér 3. Telefon: 06-29/320-011/128.  ÜKK

Mintegy száz fotót és három kisfilmet láthat-
nak majd az érdeklődők az üllői tárlaton októ-
ber 8-tól 15-ig, amelynek fő célja Pest megye 
értékeinek bemutatása, népszerűsítése.
 A vándorkiállítás anyagát a megyei érték-
tárba 43 településről beküldött 99 ismert és 
kevésbé ismert értékből válogatták össze. Ed-
dig főként konferenciákon mutatták be a ré-
giós értékeket, de látható volt már a gödöl-
lői királyi kastélyban és   a ceglédi strand- és 
gyógyfürdőben nyíló kiállításon a nagyközön-
ség is megismerhette a megye „büszkeségeit”. 
 A kiállítás anyagaiban láthatók olyan sokak 
által jól ismert megyei értékek, mint a zsám-
béki romtemplom, a váci bazilika vagy az 
ecseri lakodalmas, emellett bemutatják pél-
dául a kisoroszi szigetorrot, a kocséri Kutyaka-
paró csárdát és a ráckevei Duna-ág úszólápjait, 
élővilágát is. Számos információval gazda-
godhatnak a tárlatlátogatók az ócsai temp-
lomról, a lakihegyi adótoronyról és a Dabas-
gyóni betonpályáról, a Szigetszentmiklóson 
kifejlesztett, a MÁV által ma is használt vasúti 
jelzőlámpát pedig akár kézbe is vehetik.
 Belelapozhatnak a szintén megyei érték-
nek számító, Barcsay Jenő által összeállított 

művészeti anatómia könyvbe, amelyet a vi-
lág több országában tankönyvként ismernek 
az orvostanhallgatók, vagy éppen Doberdói 
Bánlaky József művébe.
 Azért nagyon fontos közkinccsé tenni a 
megyei értékeket, mert ezeknek köszönhe-
tően számos település manapság „fedezi fel 
újra magát”. A megyei értéktárba jelenleg is 
folyamatosan érkeznek anyagok, így a tárlat 
anyaga később még bővülhet.
 Egy-egy települési érték a megyeháza il-
letékes bizottságának döntése alapján kerül-
het be a megyei értéktárba. (A bizottságban a 
képviselőkön kívül egy, a felterjesztett érték-
ről szakmai tanáccsal szolgáló etnográfus is 
ül). A testület határoz arról is, hogy a megyei 
értékek közül melyeket tart nemzeti értéknek, 
és ha akad ilyen, azt a Hungarikum-bizottság 
elé terjeszti.
 Pest megyei hungarikum még nincs, de a 
vecsési káposzta már nemzeti értéknek mi-
nősül.
 A kiállítás helyszíne: Üllői Kulturális Köz-
pont, galéria (városháza). Megnyitó: október 
8. 10 óra.

www.pestmegye.hu
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Pest Megye Értékei-kiállítás
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Baba- és gyermek- 
ruhabörze Üllőn

Tánctanfolyam 

Stand-up comedy

Rúdfitness workshop

KÉZILABDA
Szeptember 26. 
16 óra Vecsés–Albarégia férfi junior 
18 óra Vecsés–Albarégia férfi felnőtt 
 
Szeptember 27.
16 óra Üllői VSK–Domony KSE férfi junior
18 óra Üllői VSK–Domony KSE férfi felnőtt 

Október 10. 
16 óra Vecsés–Veszprém férfi junior
18 óra Vecsés–Veszprém férfi felnőtt

Október 11.
16 óra Üllői VSK–Tápioszele férfi junior
18 óra Üllői VSK–Tápioszele férfi felnőtt

FUTSAL
Szeptember 28. 
20 óra 30 Kastélydomi SE–Kincsem 
Lovaspark SE 

Október 12.
20 óra 30 Kastélydomi SE–SZTE
EHÖK SE

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Fodor Margit temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot hoztak, osztoztak gyá-
szunkban. Külön köszönet Tündikének és 
Gábornak, valamint az Alfa-Wic 95 min-
den munkatársának a kegyeletteljes mun-
kájukért.  Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik felejthetetlen férjem és édesapánk, 
dr. Győri József temetésén részt vettek, 
sírjára a szeretet virágait elhelyezték és 
együttérzésükkel fájdalmunkban osztoz-
tak. Köszönjük a kegyeletteljes végső tisz-
tességet, amit az Alfa-Wic 95. temetkezési 
vállalkozás vezetői és dolgozói mindany-
nyiunk lelki nyugalmáért megadtak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetések

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

Október 4-én vasárnap 9 órától 12 óráig 
baba- és gyermekruhabörze lesz a Gyöm-
rői út 24. szám alatt, a Kiss Sándor Közössé-
gi Házban. A börzére korlátozott számban, 
érkezési sorrendben 700 forintért foglalha-
tók asztalok. A vásárlóknak a belépés in-
gyenes. 
 További információ, asztalfoglalás a 
06-70/232-8721 telefonszámon vagy az 
agyongy@gmail.com e-mail címen. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 nfo

Tehetségkutató versenyt hirdetünk a nép-
szerű humoros műfajban. Azoknak a jelent-
kezését várjuk, akik ország-világ előtt sze-
retnék megmutatni képességüket, és a 
versenyen 5–8 perces produkciójukkal szó-
rakoztatnák a közönséget és a tv-nézőket. 
 A rendezvény az Üllői Kulturális Központ, 
a Williams TV és a Debreczeni Produkciós 
Iroda közös szervezése. 
 A versenyzők műsorát szakértő zsűri érté-
keli. A legjobbak jutalomban részesülnek és 
fellépési lehetőségek szervezésével segítjük 
pályafutásuk beindítását.
 Jelentkezés: Üllői Kulturális Központ, 
Templom tér 3. Telefon: 06-29/320-011/128
 Határidő: október 20.  ÜKK

Újra megnyitja kapuit régi és új növendékei 
előtt a 9 éve működő Mirabell Táncegyesület. 
 Év közben fellépéseken és versenyeken 
veszünk részt, ahonnan szinte mindig érem-
mel, rengeteg kupával, díjjal, arany, ezüst, 
bronz minősítéssekkel és Európa Bajnoki he-
lyezésekkel térünk haza.  Fellépési és ver-
senyzési lehetőség!
 Várunk minden gyermeket 4 éves kortól 
a Kiss Sándor Közösségi Házban és a sport-
csarnokban induló tanfolyamainkon. Érdek-
lődni a 06-70/709-8654-es telefonszámon 
lehet. nfo

Szeptember 19-én 16 órától Laborczvölgyi 
Julcsi vezeti be az érdeklődőket a rúdtánc 
rejtelmeibe. Helyszín: Kiss Sándor Közösségi 
Ház. Részvételi díj: 1000 forint. 
 Jelentkezés: info@dance-factory.hu, 06-
30/983-5015.

Azonnali munkakezdéssel, magas kerese-
ti lehetőséggel monori telephelyre segéd-
munkásokat felveszünk. Jelentkezni a 06-
30/431-5858 telefonszámon. 

Kőműves és kőfaragó szakmunkást magas 
kereseti lehetőséggel, azonnali munkakez-
déssel monori telephelyre felveszünk. Je-
lentkezni a 06-30/431-5858 telefonszámon.

Városi sportcsarnok 
programja
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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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Fotópályázat 
eredményhirdetés

Csoportfoglalkozások

Mészáros Sándor vasdiplomás 
vegyészmérnök életműkiállítása
Szeptember 18. 16 óra 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Rúdfitness-bemutató és workshop
Szeptember 19. 16 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Filmklub
Szeptember 24. 18 óra
A százéves ember, aki kimászott  
az ablakon és eltűnt című film vetítése.
Üllői Kulturális Központ

Honfoglalás c. rockopera
Szeptember 25. 19 óra 30 
Részletek a 6. oldalon 
Városi Sportcsarnok

Szüreti bál
Szeptember 26. 19 óra
Életet az éveknek Nyugdíjas Klub
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Szeptember 29. 10:30 
Bege Nóra fotográfus, művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Mesékbe zárt titok
Szeptember 30. 16 óra 
Kecskés Karina interaktív mesefoglalkozása  
a népmese napja alkalmából.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zene világnapja
Október 1. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola hangversenye.
Üllői Kulturális Központ

Táltosok a csillagokban születnek
Október 2. 19 óra

Városi programok 
Üllő Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjú-
sági Bizottsága áprilisban fotópályázatot hir-
detett. Az elkészített fotók az Üllő várossá 
nyilvánításának 10. évfordulója tiszteletére 
megjelenő kiadványba kerültek. A pályáza-
ti kiírás szerint a kiadvány szerkesztői olyan 
fotókat vártak a válogatásra, amelyek hűen 
ábrázolják a település természeti, építésze-
ti jellemzőit és egyéb életképeit, hangulatait. 
A meghirdetett pályázatra összesen 7 pá-
lyázatot nyújtottak be, melyből 4 pályázati 
anyag került előválogatásra a kiadvány szer-
kesztői csapata által. Az előválogatott anyag-
ból 2 pályázó 1-1 képe jelent meg a kiad-
ványban, a másik két pályázó képei a már 
behatárolt terjedelem miatt nem kerültek be, 
de a kiadványba kerülő státuszt elnyerték.
 A bíráló bizottság a díjakat megosztva 
adja a pályázóknak. 1. helyezést értek el és 
egyenként 15 ezer forint pénzjutalomban ré-
szesülnek: Gebei Gábor, Gera Béla. 2. helyezést 
értek el és egyenként 10 ezer forint pénzjuta-
lomban részesülnek: Botlik Béla, Koncz Álmos.

Aprók tánca óvodás csoport: kedden 17 
órától. Vezeti: Petneházy Kata táncművé-
szeti főiskolát végzett néptáncpedagógus. 
Hagyományos énekes-táncos népi gyermek-
játékok, néptánc alapok. Minden óvodás 
korú kisgyermeket szeretettel várunk. Nem 
lehet elég korán kezdeni!
 Gerinctorna minden korosztálynak hét-
főn és szerdán 18 és 19 órakor. Gerinccel kap-
csolatos és egyéb mozgásszervi betegségek 
megelőzése, a létező problémák tüneteinek 
enyhítése; orvosi javaslat nélkül is. Vezeti: dr. 
Ablonczyné Kelemen Erika. 
 Üllői Kulturális Központ (városháza) – Tel.: 
06-29/320-011/128 L

Szervező: Üllő Vezér  
Hagyományőrző Egyesület.
Üllői Kulturális Központ

Aradi vértanúk emléknapja
Október 6. 17 óra 30
1848-49-es emlékmű
 
Kossuth-díjasok  
az Üllői Kulturális Központban
Október 6. 18 óra
Vendég: Csík János.
Üllői Kulturális Központ

Emlékek napja
Október 7. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár  

Pest Megye Értékei
Október 8. 10 óra
Kiállításmegnyitó.
Üllői Kulturális Központ

Pest Megyei Értéktár 
konferencia
Október 8. 11 óra
Üllői Kulturális Központ

Jótékonysági bál
Október 10. 19 óra
Szervezi a Civil Érték Egyesület.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Tiszteletadás Doberdói  
Bánlaky József sírjánál
Október 11. 15 óra
Katolikus temető

Emlékprogram
Október 11. 16 óra 
Doberdói Bánlaky József hadvezér és hadtör-
ténész halálának 70. évfordulója alkalmából.
Üllői Kulturális Központ

Nótaműsor a Kiss Sándor Művelődési Házban
A gyáli Kovács István Pál Dalkör október 18-
án, vasárnap 15 órakor rendezi Üllőn az
 „Azt a ragyogóját…” dal- és nótaműsort 
a Kiss Sándor Művelődési Házban. Ezzel foly-
tatja a néhány éve megkezdett sorozatot.
 A műsorban a dalkör tagjain kívül fellép 
Hajnal Kálmán operaénekes és Béresné Faze-

Aradi Vértanúk 
Emléknapja
Október 6-án, 17 óra 30-kor az 1848-49-es 
emlékműnél gyertyagyújtással tisztelgünk a 
kivégzett hősök emléke előtt. Közreműködik 
az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület.
 Minden érdeklőt szeretettel várunk!

kas Etelka dalénekes. A zenei kíséretet Látó 
Imre és cigányzenekara szolgáltatja. Ezzel az 
üllői közönség kérését teljesítjük, születésna-
pi ajándékul a várossá avatás 10 éves évfor-
dulóján.
 Belépődíj 1100 forint.
 Mindenkit szeretettel vár a gyáli dalkör!
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Megnyitottunk!

Üllő, Pesti út 100. Nyitva tartás:
H–P: 0800–1800, Szo: 0800–1300

TCHIBO
őrölt kávé
250g
1560Ft/kg

Silan
öblítő koncentrátum
1000ml
több illatban
490Ft/l

ZEWA Deluxe
WC papír 16 tekercses 
3 rétegű
pure white, kamilla
90,62Ft/tek

1450 Ft/
cs 390 Ft/

cs490 Ft/
db

Az üllői Plus Market áruház augusztus 24-én nyi-
totta meg kapuit az üllői vásárlók előtt. A vá-
rosközpontban a Templom tér–Pesti út sarkán 
elhelyezkedő üzlet kedvező árú, minőségi ter-
mékkínálatával hívja fel magára a figyelmet.

Óriási választék 
verhetetlen áron!

A Plus Market áruházlánc 
Budapest és Kecskemét 
után Üllőn nyitotta meg 

legújabb áruházát, amelyet na-
gyon várt már az üllői vásárló-
közönség – tudtuk meg Szabó 
László tulajdonostól.

 – Az üzletet úgy alakítot-
tuk ki, hogy mindenki számá-
ra vonzó kínálattal rendelkez-
zen. Az üllői Plus Marketben 
3-4 ezer féle termék kapható. 
A higiéniai szerek, az illatsze-
rek, a tisztálkodószerek, a mo-
sószerek és a vegyiáruk mellett 
az alap élelmiszerek és a papír-
áruk is szerepelnek a kínálat-
ban. Arra törekedtünk, hogy a 
lehető legjobb árat biztosítsuk 
a vásárlóinknak, ezért nem túl-
zás azt állítani, hogy a környék 
egyik legkedvezőbb árfekvé-

sű üzletét nyitottuk meg Üllőn. 
Fontos kiemelni, hogy az ala-
csony árak nem mennek a mi-
nőség rovására – mondta el 
Szabó László.

 A nyitásra sok vásárló sereg-
lett az üzletbe, a nap végén ösz-
szesített adatok meghaladták az 
előzetesen várt számokat, a for-
galom csúcsot döntött – tudtuk 
meg, ami annak is köszönhető, 
hogy az üllői lakosságnak nagy 
szüksége volt egy olyan áruház-
ra, amely kedvező áron kínál szé-
les választékot.
 Az alacsony árak pedig nem 
csak a nyitás erejéig voltak ér-
vényben, két héttel később is 

remek árakat láttunk a polcok-
ra írva.
 – Ez így van rendjén, hiszen 
a Plus Marketben tartósan ala-
csonyan tartjuk az árakat. Emel-
lett pedig folyamatos akciókkal 
is hozzájárulunk a vásárlók taka-
rékoskodásához. Reméljük, ez-
zel a helyi lakosság egyik ked-
velt bevásárlóhelyévé válik majd 
áruházunk – hangsúlyozta a tu-
lajdonos.
 Érdemes lesz figyelni a Plus 
Market akcióit, hiszen minden hé-
ten más terméket lehet majd még 
kedvezőbb áron megvásárolni. A 
folyamatos akciókról a Plus Mar-
ket hetente megjelenő újságjából 
is tájékozódhatnak. Nézzen be ön 
is a Plus Marketbe és válogasson a 
legjobb árú termékek között!  (X)

Az üllői Plus  
Marketben 3-4 ezer 
féle termék   
termék kapható.
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LÉGY RÉSZESE EGY NEMZETKÖZI CSAPATNAK!

SSP HUNGARY KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT, A LISZT FERENC NEMZETKÖZI 
REPÜLŐTÉREN MŰKÖDŐ CÉGÜNK CSAPATÁBA FŐÁLLÁSÚ KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:
• Pultos–Pénztáros–felszolgáló alapfokú nyelvtudással
• szakács
• cukrász
• hidegkonyhai előkészítő
• asztalleszedő
Elvárások (pozíciótól függően):
• Lendületesség, jó kommunikációs készség
• Felelősségteljes munkavégzés
• Rugalmasság, megbízhatóság

Vendéglátói-, éttermi-, konyhai tapasztalat, továbbá gyorséttermi tapasztalat előnyt jelent, 
de szorgalmas, tanulni vágyó pályakezdő fiatalok jelentkezését is érdeklődéssel várjuk.

Munkavégzés helye:
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni, ha fontos a hosszú 
távú, biztos munkalehetőség, akkor mielőbb jelentkezz hozzánk!

Az elvárásoknak megfelelő jelentkezőknek személyes bemutatkozásra adunk lehetőséget, 
ahol mi is teljes részletességgel tájékoztatást adunk az állással kapcsolatosan.

Küldj magyar nyelvű önéletrajzot az application@ssp.hu e-mail címre a pozíció megjelölésé-
vel, vagy a 1/688-1313 -as faxszámra. Továbbá postai úton az SSP Hungary Kft. 1185 Buda-
pest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Terminál 2B címre.

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

Kossuth-díjasok
az Üllői Kulturális Központban

Csík János október 6-án 
Novák Ferenc „Tata” november 3-án 
Sebő Ferenc december 8-án 

Csík János
október 6-án 18 órakor

Portré-beszélgetés

Moderátor:  Kökény Richárd  
a Magyar Állami Népi Együttes tánckar vezetője

Helyszín:    Üllői Kulturális Központ,  
2225 Üllő, Templom tér 3. (városháza)

Belépődíj: 500 Ft, csoportos jegy 1500 Ft/5 db belépőjegy
Jegyek korlátozott számban a Városháza portáján  
elővételben is kaphatók (320-011/0)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a Kossuth-díjas Csík zenekar vezetője

ÜKKÜllői Kulturális Központ



Akciós árak szeptember 21-től október 3-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

Sertéstarja

Disznósajt

Egész csirke

Bőrös comb

Zsírszalonna

Pulykanyak 

Csirkemáj

Csirkefarhát

Libaszárnytő gyf.

Sertés első csülök

Csirkemellfilé

Bőrös karaj

Egész kacsa gyf.

Baromfipárizsi

Sertészsír 

Bőrös császár

599 Ft/kg

850 Ft/kg

599 Ft/kg

99 Ft/kg

1250 Ft/kg

950 Ft/kg

390 Ft/kg

799 Ft/kg

990 Ft/kg
490 Ft/kg

199 Ft/kg
650 Ft/kg

690 Ft/kg
499 Ft/kg

599 Ft/kg
399 Ft/kg




