
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2016 augusztus • XXV. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Üllőiek a múltból

Egy korábbi körkérdés alkal-
mával szomorúan tapasztal-

tuk, hogy az üllői lakosság 
alig ismeri a település múlt-

ját. Fehér László, a helytörté-
neti gyűjtemény összeállítója 

és Fehérné Fazekas Anett új 
rovatán keresztül ablak nyí-
lik a múltra, melyen keresz-
tül betekinthetünk közössé-

günk emlékeibe.
Részletek a 12. oldalon

  

Augusztus 20. 1938 óta hiva-
talosan hazánk nemzeti és ál-
lami ünnepe. 1083. augusztus 
20-án I. László király a szé-
kesfehérvári bazilika oltá-
rára emelte államalapító ki-
rályunk ereklyéit, ami az 
uralkodó szentté avatását je-
lentette. Az új kenyér ünne-
pét is ezen a napon tartjuk. 

Pedagógusnap

Ülésteremből  
jelentjük

Fejlesztések 
 a városban

Tájékoztató a 
népszavazásról

Nyári  
napközi

Sulilövészet az  
Üllői Lövész-

klubban

Üllő Vezér  
Nap 2016
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2 ÜllőiKözösség

19:00  BlackBirds – Beatles emlékzenekar  
koncert a Zenés Nyári Esték keretében

10:00 – 18:00  A Helytörténeti Gyűjtemény állandó 
és a „Vecsési kályha-, és öntöttvas 
gyűjtemény gyöngyszemei” c.  
időszaki kiállítás

Unnepi program
Üllő Városközpont 2016. augusztus 19 – 20.

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

13:00  Kirakodóvásár 
Szabadtéri játékok: Népi gyermekjátszó, ügyességi 
játékok, körhinta, ugrálóvár, jumping, dodzsem …

14:30  RépaRetekMogyoró társulat Mocorgóka c. interaktív,  
zenés gyerekműsora

15:00 Kristály duó bohócruhában
16:00  ÜNNEPI SZERTARTÁS A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

Ünnepi beszédet mond:  
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
Díjakat átadja: Kissné Szabó Katalin polgármester

16:00  Utcazenész produkciók 
Önvédelmi- és küzdősport bemutatók

17:00 Maglódi Mazsorett
17:45  Üllőn működő moderntánc csoportok műsora:  

Gamedance, Mirabell, Starlight
18:30  Tatai Kötélugró Klub bemutatója
19:00 Hien koncert
20:00 Kristály Retro Zenekar koncert és utcabál
21:00 Szent István ének: Pintér Zseraldin
 TŰZIJÁTÉK
21:15 Az utcabál folytatása

Augusztus 20.

Augusztus 19.

mindenkit szeretettel vár Üllő Város Önkormányzata!



3Üllői Oktatás

Városközpont, szabadtéri színpad
Augusztus 19. 19 óra 

ZENÉS   
NYÁRI   
ESTÉK
2 0 1 6
Ü l l ő

Ülőhelyet korlátozott 
számban biztosítunk.

Helyfoglalási lehetőség 
a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

A szabadtéri rendezvényen a részvétel ingyenes.

Black-Birds

Városközpont, szabadtéri színpad
Szeptember 2. 19 óra 

Ülőhelyet korlátozott 
számban biztosítunk.

Helyfoglalási lehetőség 
a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

A szabadtéri rendezvényen a részvétel ingyenes.

ZENÉS   
NYÁRI   
ESTÉK
2 0 1 6
Ü l l ő

Natour 
Grouppen

Dinoszaurusz Band

Közreműködik a Starlight Company

Június első vasárnapja a 
pedagógusnap, hazánk-
ban 1952 óta ünneplik. 
Ezen a napon adják át 
az oktatással, pedagógi-
ai munkával kapcsolatos  
elismeréseket és díjakat. 

Pedagógusnap

A pedagógusnapot Üllőn is 
kitüntetett figyelem kíséri 
a helyi köznevelési intéz-

mények dolgozói ezen a napon 
vehetik át a tantestületek által jó-
váhagyott kitüntetéseket és az 
állami elismeréseket egyaránt. 
 A 2015–2016-os tanévben az 
Árpád Fejedelem Általános Isko-
la tantestülete az Év pedagógu-
sa elismerést  Farkas Edit tanár-
nak és Váradi Barbara tanítónak 
adományozta. Az Év munkatár-
sa díjat Némethné Tóth Zsuzsan
na iskolatitkár vehette át. 
 A Harmónia Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolában Plutzer Gá

bor zongoratanárnak ítélték az 
Év pedagógusa díjat. 
 Az Üllő Város Humán Szol-
gáltató Központ (HSZK) Év pe-
dagógusa díját Dócsné Bod
nár Gizella Bóbita Óvoda és 
Ledneczky Julianna Pitypang 
Óvoda intézményegység-veze-
tői vehette át. 
 Év munkatársa elismerésben 
részesült Kovács Teréz pedagó-
giai asszisztens. Nyugdíjba vo-
nult Péteri Kálmánné a Naprafor-
gó Óvoda óvodapedagógusa.

 Gazsi Csaba, a HSZK igazgatója 
Üllő Város Humán Szolgáltató Köz-
pont Tevékenységéért végzett díj 
gyémánt fokozatában részesült.
 Lehoczky Károlyné diplomája 
megszerzésének 60. évforduló-
ja alkalmából gyémánt oklevelet 
vehetett át az ünnepségen.

Kissné Sz. Katalin, Váradi Barbara,  
Barna Tibor, Farkas Edit,  
Némethné Tóth Zsuzsanna

Lehoczky Károlyné (balra)

Kissné Sz. K., Plutzer Gábor,  
Mezei Márta 

Kovács Teréz, Dócsné B. Gizella, Kissné Sz. K.,  
Gazsi Csaba, Ledneczky Julianna, Péteri Kálmánné



4 ÜllőiKörkérdés

Az aratás már nem számít beszédtémának, sem Péter-Pálkor, sem azt követően. 
Ha van kenyér bőven senkinek nem jut eszébe, hogy külön szóba hozza. Legfel-
jebb augusztus 20-án, amikor nemzeti színű szalaggal átkötött gömbölyű cipók 
jelennek meg a plakátokon, esetenként az ünnepi szónokok keze ügyében is. 

Ünnep-e igazán az ünnep?

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 2016. augusztus 10-én 9.00-17.00

MUNKALEHETŐSÉG!

Stúdium
 (nyilv. szám: 00777-2012)

Bővebb információ: 
06-30/302-1487  

MASSZŐRKÉPZÉSEK  
indulnak  

2016. szeptember 8-tól 
Monoron és Budapesten.

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 
itthon és az uniós országokban.  

Talpreflexológia ára: 38  000 Ft 
Nyirokmasszázs ára: 38  000 Ft

Frissítő svéd, testmasszázs ára: 35  000 Ft
Részletfizetési kedvezmény!

Varga Zoltán

Varga Zoltánné

Fehér Zsuzsanna Páli Tibor Tímár Józsefné

H ogy a járókelők miként vé-
lekednek augusztus 20-
ról, az új kenyér ünnepé-

nek tartják-e, vagy inkább Szent 
Istvánhoz kötik, tulajdonítanak-e 

neki igazi tartalmat, olyat, ami-
hez érzések is tartoznak? – erről 
érdeklődtünk legutóbb.
 Varga Zoltánt és feleségét 
állítottuk meg elsőként, ők pe-
dig némiképp megrökönyödve 
néztek ránk: hogy lehet ilyet kér-
dezni? 
 Hát persze, hogy van tartal-
ma – felelte kérdésünkre a férj, 
akinek meggyőződése szerint 
mindenki tisztában van vele, 
hogy ez az ünnep államalapító 
Szent Istvánhoz kötődik, őt ün-
nepli az ország ezen a napon.
 A feleség pedig hozzátette: 
most már családként, két kisgye-
rekkel járnak ki a helyi ünnepsé-
gekre, de ő maga kicsi kora óta 
ott volt minden ilyen alkalom-
mal, a tűzijátékot sem hagyta ki 
egyszer sem.
 Az alkotmány ünnepe! – jelen-
tette ki egy ősz hajú úr, majd hir-
telen elbizonytalanodott: vagy 
már nem? Nem csodálkoztunk, 
jól tudva, hogy az az idősebb kor-

osztály ünnepei jó néhány me-
tamorfózison mentek át az eltelt 
évtizedek alatt. Néhány kiürese-
dett, más újabb, nehezen meg-
szokható tartalmat kapott. Az 
idős úr – akivel végül abban ma-
radtunk, hogy talán egyedül a ka-
rácsony nem változott – rossz-
kedvűen köszönt el tőlünk, a 
nevét sem árulta el.
 Annál beszédesebbnek és 
mosolygósabbnak bizonyult egy 
fiatal anyuka, Fehér Zsuzsan-
na – mi pedig annak örültünk, 
hogy mindig akad, ha több nem 
is, legalább egy olyan megszólí-
tottunk, akinek tartalmas, átgon-
dolt válaszai vannak egy-egy 
kérdésünk hallatán. 
 Fehér Zsuzsanna arról beszélt, 
hogy úgy érzi, az idősebbeknek 
talán még jelent valamit augusz-
tus 20-a – bár az ő esetükben is 
meglehetősen vegyes ennek az 
ünnepnek a megítélése –, de a fi-
atalokat inkább a körítés, a prog-
ramok, a tűzijáték érdekli.

 Amikor ő maga még kisgyerek 
volt – emlékezett a fiatal anyu-
ka, miközben a biciklije csomag-
tartóján megható türelemmel 
várakozott és nézelődött a kis-
fia – a szüleivel minden évben 
Esztergomba mentek, megnéz-
ni „Istvánt, a királyt”. Ettől az is-
métlődéstől valamiképpen ha-
gyománnyá is nőtt ez az ünnep, 
míg egyszercsak abbamaradt. Ők 
pedig Pestre mentek tűzijátékot 
nézni mindaddig, amíg az ismert 
drámai események, a viharos idő 
miatti balesetek tönkre nem tet-
ték ezt az élményt is.
 Talán ha ezen kívül is lenne 
valami, aminek az ismétlése ha-
gyománnyá tehetné újra ezt az 
ünnepet, több lenne a tartal-
ma is – vélekedett Fehér Zsu-
zsanna.
 Páli Tibor ellenben gondol-
kodás nélkül felelte: bőven van 
nemzeti érzéseket ébresztő tar-
talma ennek a napnak. Az ő szá-
mára mindenesetre legalább 
annyit jelent, mint március 15-e, 
sőt, mint a karácsony. Szent Ist-
vánhoz és az új kenyérhez egy-
aránt kötődik, mindkettő sokat 
jelent – mondta. Sokáig lakott 
Pesten – tudtuk meg –, akkori-
ban mindig elment megnézni a 
tűzijátékot is. Amióta üllői lakos 
lett, ha teheti, részt vesz a város 
ünnepi eseményein.
 Tímár Józsefné ugyancsak 
azt felelte: van tartalma, szép-
sége ennek az ünnepnek is, ami 
számára elsősorban Szent Ist-
vánhoz kötődik. De többet nem 
tudtunk meg tőle, sietős volt az 
útja, nem volt ideje hosszabban 
beszélgetni erről.  Molnár Anna

       H
ívjon a

06-70-319-4317              

        
 számon!

390
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó



5Üllői Önkormányzat

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

Üllő Város Önkormány-
zatának képviselő-tes-
tülete június 29-én tar-
totta soron következő 
ülését. Írásunkban a 
legfontosabb döntése-
ket ismertetjük. A ha-
tározatok hátterét, tes-
tületi és bizottsági 
ülések jegyzőkönyve-
it Üllő város honlapjá-
ról (www.ullo.hu) tölt-
hetik le az érdeklődők. 

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, cellulit-, fogyasztó masszás, ízületi kimozgatás, 
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, vagy  
elektroterápiás fizikoterápia, vagy vákuumos zsírbontó masszás.

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 
45 perc – 3500 Ft/alkalom

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

Bejelentkezés: Domokos János – 06-30/592-3125

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

Csomagolókat, 
gépkezelőket 

keresünk
3 műszakos munkarendbe 

a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Üllőről, Monorról megoldott.

Felvételi interjú 
2016. augusztus 25. csütörtök, 
13.00 óra, Üllő, Közösségi Ház, 

Gyömrői u. 24. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653 Jó étvágyat!
Rozmaringos méz
500 g: 1500 Ft

990 Ft

Üde lehelet
Mentás méz
500 g: 1500 Ft

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és 
gyógynövények

erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APIFITO termelői mézek és  mézkülönlegességek 
megvásárolhatók a Régió Lapkiadó Kft. 

szerkesztőségében: 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Idei akácméz
Friss pergetés

500 g: 1590 Ft 
1000 g: 2690 Ft 990 Ft

Idei hársméz
Friss pergetés

500 g: 1490 Ft 
1000 g: 2490 Ft

A képviselő-testület elfo-
gadta a Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtár 2015. évi te-

vékenységéről szóló beszámolót. 
 A testület döntött a katoli-
kus temető ravatalozó épületé-
nek felújításáról, továbbá közbe-
szerzési eljárás megindításáról 

a Zsaróka út karbantartására, a 
Sportliget lakópark útjainak kar-
bantartására, a 2010-ben mart-
aszfalttal felújított utak ismételt 
bitumenemulziós felületzárására 
és a Hunyadi utca Petőfi–Vörös-

marty utcák közötti szakaszának 
felújítására vonatkozóan. 
 A képviselő-testület döntésé-
nek megfelelően Üllő is elindul a 
KEHOP-5.4.1 kódszámú Az  ener-
giatudatos gondolkodást és élet-

módot elősegítő, helyi szerep-
lőket elérő szemléletformálás 
megvalósítása tárgyú pályáza-
ton. A pályázat célja, hogy elő-
segítse az energiatudatos, fenn-
tartható életvitelt.
 Pályázatot írt ki a képviselő-
testület az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola épületében talál-
ható büfé üzemeltetésére. Az 
elbírálást követően kiderült, hogy 
a GY&A Szolgáltató Bt. részére ad-
ják bérbe a helyiséget.  
 Döntés született a közétkez-
tetésre vonatkozó közbeszerzé-
si eljárás megindításáról, továb-
bá Üllő város településszerkezeti 
tervének módosításával kapcso-
latosan beérkezett vélemények-
kel kapcsolatos testületi állás-
pont kialakításáról.
 Meghatározták a 2016. évi III. 
negyedéves munkatervet, vala-
mint a testületi ülésnapok idő-
pontját. A következő ülésekre 
augusztus 25-én és szeptember 
29-én kerül sor. 

Almási Adrienn, ügyintéző
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Időről időre változnak a kü-
lönböző háztartási, kerti hul-
ladékok begyűjtésének körül-
ményei, ezért ismét fontosnak 
tartottuk, hogy tájékoztassuk 
olvasóinkat az aktualitásokról. 

Szelektív- és zöld-  
hulladék gyűjtése Üllőn

Szelektív hulladékbegyűjtés Üllő Gyömrő felőli részén

Zöldhulladék Csomagolási hulladék

Augusztus 18. 11., 25.

Szeptember 1., 15. 8., 22.

Szelektív hulladékbegyűjtés Üllő Ócsa felőli részén

Zöldhulladék Csomagolási hulladék

Augusztus 11., 25. 4., 18.

Szeptember 8., 22. 1., 15., 29.

A lakosság számára leginkább kényel-
mes megoldást biztosító házhoz 
menő szelektív gyűjtési rendszerben 

a lakosság teendője mindössze annyi, hogy 
a szelektív csomagolási hulladékokat – ha-
vonta kétszer – lehetőleg átlátszó, vagy át-
tetsző műanyag zsákban (nagyobb karto-
nokat esetleg kötegelve) kihelyezi reggel 6 
óráig az ingatlan előtti közterületre. A sze-
lektíven gyűjtött hulladék elszállítása havon-
ta két alkalommal történik meg az ingatla-
nok elől.
 A szelektíven gyűjtendő hulladékok kö-
rébe a következő anyagok tartoznak, ame-
lyek ugyanabban a szelektív zsákban vegye-
sen gyűjthetőek: ásványvizes, üdítős, PET-, 
egyéb flakonok, tiszta csomagolófóliák, fém- 
és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves), pa-
pír (újság és karton), illetve a kombinált cso-
magolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, 
Tetra-Pack).
 Az így elszállított, lakosság által előválo-
gatott anyagokat a Vertikál Nzrt. munkatár-
sai telephelyükön tovább szelektálják.
 Fontos, hogy ne helyezzenek üveget a 
szelektíven előválogatott hulladékok közé a 
zsákokba! Mindig gondoljanak arra, hogy a 
hulladékkal is emberek dolgoznak, ezért le-
hetőség szerint az újrahasznosítható anya-
gok tisztán, laposra hajtogatva/taposva ke-
rüljenek a gyűjtőzsákba.
 A szelektív gyűjtéshez szükséges zsáko-
kat a közszolgáltató ingyenesen biztosítja és 
a szállítások alkalmával az ingatlanok elé ki-
helyezett számú zsákot ugyanannyival pó-
tolja.
 Amennyiben ez elmarad, a következő te-
lefonszámon lehet jelezni: 06-24/535-535. 
Valamint ugyanezen a telefonszámon tehe-
tő meg bármilyen szállítással kapcsolatos 
bejelentés, információ kérés.
 A szelektíven összegyűjtött hulladék 
2016. évi elszállítási időpontjait tartalmazó 
táblázatot a település Gyömrő felé eső, va-
lamint Ócsa felé eső városrészeinek külön 
megjelölésével a jelen lapszámunkban is 
megjelentetjük.

Üveghulladékok gyűjtése

A hulladéktörvény alapján 2015. január 
1-től a közszolgáltatónak úgy kell kialakíta-
nia az elkülönített hulladékgyűjtési rend-
szert, hogy az üveghulladék elkülönített 
gyűjtése is biztosítható legyen. A közszol-
gáltató a település következő pontjain he-
lyezte ki az „üveg csomagolási hulladék” 
feliratú konténereket: Hunyadi utcai zöld-
séges pavilon mellett, Gyöngyvirág téri 
élelmiszerbolt melletti közterületen, a ke-
rékpártároló mögötti kerítés túloldalán, 
Tesco-parkoló benzinkúthoz legközelebb 
eső sarkában.

Zöldhulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket a Vertikál Nzrt. kéthetente, külön 
zöldhulladék-gyűjtő zsákban (1 darab zsák 
maximum 25 kilogramm), illetve maximum 
80 centiméter hosszú, és 50 centiméter át-
mérőjű kötegekben 
összekötve szállítja 
el az ingatlan elől.
 A közszolgálta-
tó július 1. és dec-
ember 31. között ha-
vonta 2 alkalommal, 
településrészenként, 
a járattervnek meg-
felelően elvégzi a zöldhulladék zsákos be-
gyűjtését, melyet kizárólag biológiailag le-
bomló zsákban lehet kihelyezni. A szállítások 
alkalmával az ingatlanokon kihelyezett szá-
mú, biológiailag lebomló zsákot ugyanany-
nyival pótolja.
 Amennyiben ez elmarad, a következő te-
lefonszámon lehet jelezni: 06-24/535-535. 
Valamint ugyanezen a telefonszámon tehe-

tő meg bármilyen szállítással kapcsolatos 
bejelentés, információkérés.
 Kérjük, a zöldhulladékot úgy kihelyezni, 
hogy az a közterületet ne szennyezze! Nem 
kerülhet kommunális hulladék a zsákban ki-
helyezett zöldhulladék közé!
 A zöldhulladék 2016-os szállítási időpont-
jai szintén a jelen lapszámunkban mellékelt 
táblázatban találhatók meg.

Házhoz menő lomtalanítás

A közszolgáltató a 2016. évben is elvégzi ápri-
lis 1. és október 30. közötti időszakban évente 
1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre 
egyeztetett időpontban a háztartásban ke-
letkezett lom háztól történő elszállítását, úgy 
mint feleslegessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anya-
gok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag be-
zsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
 Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trá-
gya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-
dék, építési, bontási hulladék, egyéb me-
zőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, 
elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép, stb), veszélyes hulladékok, gumiab-
roncs, heti szemétszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 
tevékenységből származó hulladék.
 A lomtalanítás feltétele, hogy ne legyen 
díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igé-
nyét a megadott régiós elérhetőségen, a 
06-24/535-535 telefonszámon jelezze a szol-
gáltató felé és csak az előre egyeztetett idő-
pontban, valamint csak a lomtalanítás kö-
rébe tartozó hulladékokat helyezze ki az 
ingatlan elé. Oltványi János, környezetvédelmi referens

A lomtalanítás 
feltétele, hogy 

ne legyen díj-
hátralék.
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Szállásadókat keresünk

Mindenkit 
megillet  
az egyenlő 
bánásmód!

Jól szerepeltek 
az üllői diákok

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elmúlt idő-
szakban 10 fémedénnyel növelte a város területén lévő sze-
metesek számát, és tervezi, hogy az idén is helyez még ki hul-
ladékgyűjtőket, elsősorban az újonnan beépült területekre.

Fejlesztések 
 a városban

A tavalyi Doberdói Bánlaky József emlék-
nap folytatásaként vetélkedőt szervezünk ez 
év októberében olyan települések csapata-
inak részvételével, amelyek fontos szerepet 
játszottak a hadvezér és hadtörténész éle-
tében. Ennek célja, hogy a saját korában ki-
emelkedő jelentőségű személyiség méltat-
lanul feledésbe merült életútja és életműve 
ismertté váljon, és elfoglalhassa az őt meg-
illető helyet emlékezetünkben és a magyar 
történelmi köztudatban.
 A meghívott csapatok a következők:
 Lugos (a bánsági városban anyakönyvez-
ték, feltehetően itt vagy a környéken született). 
Kassa (az 1880-as, 90-es években itt teljesített 
szolgálatot, felesége és annak családja itt élt).
 Csíkszentmárton (közigazgatásilag ide tar -
tozik Úz-völgye, ahol 1917 tavaszán kiemelkedő 

harci sikereket ért el a parancsnoksága alatt har-
coló hadtestével).
 Budapest, XII. kerület (idős korában itt élt, 
az egykori Fery Oszkár utca 34. sz. házban). 
Üllő (élete legutolsó korszakát itt élte, itt 
hunyt el, sírja a helyi katolikus temetőben ta-
lálható).
 Mivel a vetélkedőre távolabbi települé-
sekről is várunk versenyzőket (Kassa, Lugos, 
Csíkszentmárton: összesen tizenöt diák és a 
kísérőik), gondoskodnunk kell egyéjszakás 
vendéglátásukról október 14-én. 
 Kérem tehát, aki tudna segíteni egy-egy 
vendég ellátásában és ezzel hozzájárulna a 
jelentős üllői rendezvény sikeréhez, jelent-
kezzen az Üllői Kulturális Központban! 
 Tisztelettel várom jelentkezését:

Laza István, ÜKK-vezető

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hova-
tartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemze-
tiséghez való tartozása, fogyatékossága, 
életkora, egészségi állapota, vallási- vagy 
világnézeti meggyőződése, politikai vagy 
más véleménye, anyanyelve, családi ál-
lapota, anyasága vagy apasága, szexuá-
lis irányultsága, nemi identitása, vagyoni 
helyzete  vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!
 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata 
a hátrányos megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
 Keresse fel dr. Szatmári Éva, Pest me-
gyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfo-
gadását a Pest Megyei Kormányhivatalban. 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7., tel.: 06-
1/485-6957. 
 Ügyfélfogadás: augusztus 15. hétfő 11 
óra 30-tól 15 óra 30-ig. 
 Szatmári Éva augusztus 22-én, hétfőn 11 
óra 30-tól 15 óra 30-ig ügyfélfogadást tart 
az üllői polgármesteri hivatalban (Temp-
lom tér 3., tel.: 06-29/320-021).

A több hulladékgyűjtő telepítésével, 
csökkenhet a szemetelés, nagyobb 
rend és tisztaság várható. A munkála-

tok költsége: 300 ezer forint.
 Telepítésre kerül további öt dekoratív kül-
téri pad is, amely elsősorban a városközpont-
ban és a távolabbi területeken biztosítja a ki-
kapcsolódni vágyók 
pihenését. A padok 
kihelyezését a Vá-
rosüzemeltető Kft. 
végzi. Az utcai pa-
dok értéke telepítés-
sel együtt közel 350 
ezer forint.
 Az üllői Katolikus 
temetőben lévő ra-
vatalozó falai ned-
vesek, hiányzik a víz-
szigetelés, a falakról 
mállik a vakolat. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a ravatalozót felújítja, elké-
szítteti az épület falazatának az utólagos 
szigetelését, lúgálló, saválló, rozsdaálló le-
mezlapok besajtolásával, továbbá bővíti az 
elhasználódott villamoshálózatot, felújítja 
a gépészetet. A munkákat követően elvé-
gezteti a helyreállítási festő- és kőműves-

munkálatokat is. A felújítás összköltsége az 
idei költségvetésbe beütemezett 3 millió 
forint.
 Az Ócsai úton a Penny Markettel szembe-
ni üzletsor előtti szakasz nagyon rossz álla-
potban van, felülete megnehezíti az üzletek 
előtti parkolást.
 A parkoló kialakításához első lépéseként en-
gedélyezési terv készítése szükséges, amelyre 
bekértünk árajánlatokat. A tervezés tartalmaz-
za az út és forgalomtechnikai, a csapadékvíz-
elvezetési terveket, továbbá az engedélyezés-
hez szükséges közreműködést. A tervezésre az 
SKS Mérnökiroda tette a legkedvezőbb ajánla-
tot, melynek összege 600 ezer forint. Az enge-
délyezési terv idén őszre készül el. 
 A parkoló tervezése a Kasib Mérnöki Ma-
nager Iroda Kft. 2014-ben  elkészített Üllő 
Város Településközpont rekonstrukciójával 
kapcsolatos tanulmánytervnek megfelelő-
en, azzal összhangban készül el.
 Kérjük a tisztelt lakosokat, figyeljünk 
környezetünkre, és ha bármilyen rongálást 
észlelnek, jelentsék az újság hasábjain ta-
lálható telefonszámon a polgárőrségnek, 
rendőröknek.

Kiss Tibor, Városfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A padok kihe-
lyezését a Vá-
rosüzemelte-

tő Kft. végzi. Az 
utcai padok ér-
téke telepítés-

sel együtt közel 
350 ezer forint.

Iskolánk alsó tagozatos tanulói évek óta 
részt vesznek a Suli-Guru országos leve-
lező versenyben. Gyermekeink szép ered-
ményeket érnek el minden évben. Ezt a 
tanévet kiváló eredményekkel zártuk. A 
versenyzők 2.z/a, 2.c, 3.b, 4.b, 4.z osztályok-
ból összesen 29-en mérettették meg ma-
gukat. Az eredményeink büszkeséggel töl-
tik el pedagógusainkat, az osztálytársakat 
és a szülőket. Kovács Lili 2.z/a első helyezett 
magyar nyelvből, Peterdy Nóra 2.z/a  máso-
dik helyezett környezetismeretből, Kovács 
Lili 2.z/a angolból, Móni Regina 2.c környe-
zetismeretből, Szabó Máté 3.b 3.helyezett 
környezetből.
 Az első 10 között végzett Lantos Zsófi, 
Kovács Lili, Kozák Boldizsár, Nagy Koppány, 
Úti Laura, Kovács Emma, Pesti Andi, Peterdy 
Nóra, Hayti Ferenc, Péter Lili. Szép munka 
volt! Köszönjük a segítőknek!  

Molnárné Gyöngyösi Katalin
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Tájékoztató a népszavazásról
Magyarország köztársasági el-
nöke 2016. október 2-ára or-
szágos népszavazást tűzött ki 
az alábbi kérdésben: „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra tör-
ténő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazáson minden 
választójoggal rendelkező nagykorú 
magyar állampolgár szavazhat, aki a 

választási névjegyzékben szerepel.
 A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a névjegyzékbe automati-
kusan felkerülnek, amelyről 2016. augusztus 
15-ig értesítést kapnak. 
 Az a választópolgár, aki a szavazás napján 
Magyarországon, azonban a lakóhelyétől el-
térő településen – vagy ugyanazon a tele-
pülésen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén – tartózkodik, át-
jelentkezéssel szavazhat.
 Az átjelentkezés iránti kérelmet a ma-
gyarországi lakcíme szerinti helyi választá-
si irodának (a település jegyzőjének) legké-
sőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 
16 óráig nyújthatja be személyesen, levél-
ben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A ké-
relem személyesen vagy levélben történő 
benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány igényelhető a helyi választási irodában, 
vagy letölthető a www.valasztas.hu interne-
tes oldalról. 
 Személyes ügyintézés esetén a bejelen-
tett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási 
hely szerinti helyi választási irodában is be-
nyújtható a kérelem.
 A helyi választási iroda vezetője felveszi 
az érintett település kijelölt szavazókörének 
névjegyzékébe és törli a lakóhelye szerin-
ti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag 
abban a szavazókörben adhatja le szavaza-
tát, ahova átjelentkezett.
 Az a magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgár, aki a szavazás napján 
külföldön szeretne élni a választójogával, 
külképviseleten (nagykövetségen, főkonzu-
látuson) adhatja le szavazatát. Ehhez kérel-
meznie kell a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét legkésőbb 2016. szept-
ember 24-én 16 óráig a magyarországi lakó-
helye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújt-
ható személyesen, levélben vagy a www.
valasztas.hu oldalon, ahonnan a levélben 
történő benyújtásához szükséges  forma-
nyomtatvány is letölthető.

 A kérelem alapján a jegyző felveszi a vá-
lasztópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, 
egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szava-
zók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a 
választópolgár kizárólag a megjelölt külkép-
viseleten adhatja le szavazatát.
 A népszavazáson (levélben) szavazhat-
nak a magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező választópolgárok is, ehhez azonban 

– amennyiben ez eddig nem történt meg – 
kérniük kell a Nemzeti Választási Irodától a 
névjegyzékbe történő felvételüket (regiszt-
ráció).
 A kérelem benyújtható levélben (1397 
Budapest, Pf.: 547, Magyarország) vagy on-
line (https://kerelem.valasztas.hu/vareg/
KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml).
 A Nemzeti Választási Iroda a magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkező, regisztrált 
magyar választópolgárnak arra a (magyaror-
szági vagy külföldi) címre küldi meg a szava-
zási levélcsomagot, amelyet a választópol-
gár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
 A választópolgár a szavazási levélcso-
mag személyes átvételét is kérheti a re-
gisztrációs kérelemben, ebben az esetben 
a szavazást megelőző két hétben munka-
napokon, munkaidőben átveheti azt az or-
szággyűlési egyéni választókerületek szék-
helyein, Magyarország kijelölt, határmenti 
településein vagy Magyarország kijelölt kül-
képviseletein.
 Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 
óráig lehet. Az a választópolgár, aki a szava-
zóköri névjegyzékben szerepel, de egész-
ségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna 
iránti kérelmet 2016. szeptember 30-án 16 
óráig a Választási Irodához lehet benyújtani.
A szavazás napján mozgóurnát már csak a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni, 

mely kérelemnek a szavazás napján legké-
sőbb 15 óráig be kell érkeznie.
 A kérelem személyesen, meghatalmazott 
útján vagy levélben az előírt formanyomtat-
ványon, vagy a www.valasztas.hu oldalon 
nyújtható be. A nyomtatvány letölthető a 
www.valasztas.hu internetes oldalról. 
 Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 
 A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választó-
jogának gyakorlása érdekében: Braille-írás-
sal készült értesítő megküldése, könnyített 
formában megírt tájékoztató anyag meg-
küldése, Braille-írással ellátott szavazósab-
lon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során, akadálymentes 
szavazóhelyiség alkalmazása.
 Az akadálymentes szavazóhelyiség igény-
bevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet 
benyújtani a helyi választási irodának.
 A Braille-írásos sablon iránti kérelmet leg-
később szeptember 23-án 16 óráig lehet be-
nyújtani a helyi választási irodának.
 Ha a választópolgár már kérelmezte a 
fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 
2014-es választások alkalmával), az a mosta-
ni népszavazásra is érvényes.
 A szavazás eredményét a szavazóköri, a 
külképviseleti szavazás és a levélben leadott 
szavazatok megszámlálásának eredményét 
megállapító jegyzőkönyvek alapján a Nem-
zeti Választási Bizottság állapítja meg. 
 Az országos népszavazás érvényes, ha az 
összes választópolgár, azaz a magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgárok és a 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

„külhoni” regisztrált választópolgárok több 
mint fele érvényesen szavazott.
 Az országos népszavazás eredményes, 
ha az érvényesen szavazó választópolgárok 
több mint fele a megfogalmazott kérdésre 
azonos választ adott.
 Kérem kísérjék figyelemmel a www.
valasztas.hu oldalon megjelenő híreket, in-
formációkat.
 Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda 
munkatársaitól is kérhető felvilágosítás sze-
mélyesen munkaidőben, vagy a következő 
elérhetőségeken: Polgármesteri Hivatal (2225 
Üllő, Templom tér 3.), tel.: 29/320-011/105 
(Földváriné dr. Kürthy Krisztina, HVI-vezető, Vi
rág Andrea, HVI-vezetőhelyettes), a 108 mellé-
ken (Lazáné Széll Éva, névjegyzékkel kapcsola-
tos kérdések, átjelentkezés, mozgóurna iránti 
kérelmek) illetve a 147 melléken (Almási Adri
enn, technikai információk). Fax.: 29/521-930. 
E-mail: titkarsag@ullo.hu;  jegyzo@ullo.hu.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző,  
Helyi Választási Iroda vezetője
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Meghívó

Férfi munkatársat 
felveszünk 

könnyű fizikai munkára. 
Nyugdíjas is lehet.

Gépkocsi szükséges.

Tűzvédelmi Centrum • Üllő, Pesti út 198.
Az önéletrajzokat hétköznap 8-16 óra között várjuk.

Hirdetés

Tagozatunkon az idei évben is sok lelkes kis-
diák több pályázaton és levelezős versenyen 
is megméretette magát. Az egyik ilyen siker-
történet a maga nemében a Csodaceruza 
gyermekmagazin és a flamand kormány ma-
gyarországi képviselete által meghirdetett A 
tenger titkai című pályázat. A gyerekek rövid 
fogalmazásokat készítettek a tenger téma-
körből, fantáziájuk segítségével kellett be-
mutatniuk az általuk elképzelt vízi világot.
 Iskolánk 2. z/a osztálya elkészítette fogal-
mazását, melyet egy közös élményekkel teli 
hónap előzött meg, mely a vízről szólt. Min-
dent bemutathattak osztálytársaiknak, be-
szélhettek állatokról, növényekről, élmé-
nyekről, mely a vízhez köti őket.
 Az osztályból 11 munkát küldtünk elbírá-
lásra, melyeket neves szakemberek – Lénárt 

Zsuzsanna, a flamand kormány magyaror-
szági képviseletének munkatársa; Czomba 
Magdolna pedagógus-újságíró; Boldizsár
né Kovács Gizella szerkesztő, a Rajztanárok 
Országos Egyesületének főtitkára; Sándor 
Csilla, a Csodaceruza alapító-főszerkesztő-
je és Wittmann Ildikó újságíró, a Csodaceru-
za szerkesztője – díjazták a beküldött szöve-
geket három korcsoport kategóriájában (5-6 
évesek, 7-8 évesek és 9-10 évesek).
 Két pályázónk, Szabó Viola 2. z/a és Bar
nóth Áron 2. z/a osztályos tanulók június 8-án 
a budapesti flamand képviselet fogadóter-
mében kisebb ünnepség keretében David 
Maenout úr, a flamand kormány magyaror-
szági megbízottja jelenlétében átvehették 
a 7-8 évesek kategóriájában megszerzett kü-
löndíjért járó jutalmat. nfo

Pályázatok, eredmények

Bármennyire is élvezzük a nyarat, au-
gusztusban már az utolsó napjait éljük 
át, a tanulók gondolatai lassan újra az 
iskola körül forognak majd, kezdőd-
het a felkészülés a következő tanévre. 
Egyes tanulók sajnos ilyenkor izgul-
hatnak a pótvizsgák miatt, melyekre 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolá-
ban idén augusztus 25-én reggel 8 órá-
tól kerül sor.
 Az iskola évnyitója szeptember 1-jén, 
csütörtökön reggel 8 órakor lesz, az 
elmúlt évekhez hasonlóan a városi 
sportcsarnokban. Az ünnepség után 3 
osztályfőnöki órát tartanak a diákok-
nak az iskolában. 
 Az első évfolyam számára szeptem-
ber 1-jén 17 órakor szülői értekezletet 
tartanak az iskolában.

Információk  
iskolakezdésre

Üllő Város Önkormányzata, az Üllő Sport-
egyesület és az Üllői Sport és Szabadidő Kft. 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt az Ül-
lői Városi Sporttelep fedett lelátójának ünne-
pélyes átadására, melyre augusztus 21-én 14 
órai kezdettel kerül sor. A rendezvény hely-
színe: Dóra Sándor körút 47. 

 Az esemény programjai: 14 órától Üllő–
Vecsés öregfiúk-mérkőzés. 14 óra 40-től 
ünnepélyes átadás. 
 Az ünnepség után 17 órától az Üllő SE 
első bajnoki mérkőzését is megtekinthetik. 
Az üllői labdarúgók a tápiószentmártoni 
Aranyszarvas SE csapatával mérkőznek 
meg a Pest megyei bajnokság másodosz-
tályának Keleti csoportjában.

Üllő Sportegyesület
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Sulilövészet az  
Üllői Lövészklubban
Az Üllői Árpád Fejedelem Általános iskola néhány tanulójának  
különleges élmény volt az utolsó tanítási nap, melyet  
az Üllői Lövészklubban meglátogatása tett emlékezetessé.

H arminckét gyermek vehetett részt 
azon a bemutatóval egybekötött él-
ménynapon, melyet a lőtéren ren-

deztek június 15-én. Az idei tanév utolsó, a 
diákok körében igen népszerű eseménye 
volt ez, vagyis a lövészklub meglátogatá-
sa, mely Kiss Sándor testnevelőtanár, Simon 
Gyula fizikatanár és jómagam, Lázár Zsuzsan
na rajztanár felügyelete mellett zajlott.
 Zemen József, a helyi lövészklub elnöke fo-
gadta a diákokat, sor került több légfegyver- 
bemutatóra, valamint hagyományőrző íjá-
szati ismereteket is szerezhettek a résztvevők. 
A vendégváró zsíros kenyér majszolása köz-
ben tanulóink szájtátva hallgatták a különbö-
ző fegyverekről szóló tudnivalókat, valamint 
az élvezetes lövészeti bemutatókat, akciókat.
 A bemutatók, ismertetők után lehető-
ség volt élesben is kipróbálni a szóban forgó 
fegyvereket, természetesen szigorú felügye-
let mellett.
 Az íjászatot a Sztyeppék Népe Egyesület 
képviseletében három gyakorlott íjászbajnok 
irányította. Először Kiss István Európa-bajnok 
íjász-edző, minősített „A” kategóriás bíró ve-
zette be a gyerekeket az íjászati ismeretekbe 
a tradicionális, a vadászreflex és a csigás íj be-
mutatásával, valamint némi történelmi isme-
rettel és gyakorlati tudnivalókkal. Íjhasználati 
ismereteket oktatott a gyerekeknek Kocsis Pál 
íjkészítő mester és Európa-bajnok íjász, vala-

mint Nagy Ferenc, aki 
a magyar bajnokság 
kiemelkedő szemé-
lye a 3D és terepíjász 
szakágakban.
  Tanulóink játékos 
íjászpróbán vehet-
tek részt, ahol pon-
tozással dőlt el, ki a 
legügyesebb. Lőhet-
tek lufira, terepbe he-
lyezett medvefigu-
rára és céltáblára is. 
A gyakorlatokat a lö-
vészklub részéről Ba
csa István, olimpiász 
nyugdíjas íjászunk fe-
lügyelte.

 A  légfegyverek versenyében is változatos 
és játékos célok tartották lázban a gyereke-
ket. Még a nyakunkba zúduló zápor sem tán-
torította el őket sem a légpuskától, sem az íj-
jal való lövészet gyakorlásától.
 A rendezvény természetesen ünnepélyes 
eredményhirdetéssel zárult, a díjakat Kissné 
Szabó Katalin polgármester adta át Barna Ti
bor iskolaigazgató  társaságában.
 A résztvevők mindegyikének járt az ok-
levél, ám az ügyesebbek éremmel is gaz-
dagodhattak, melyet három kategóriában: 
légfegyverlövészetben, íjászatban és össze-
vontan is értékeltek.
 Szeretettel várja továbbá a lövészklub a 
helyi érdeklődőket, szülőket, ismerősöket is.

Lázár Zsuzsanna

Élesben is kipróbálhatták a fegyvereket a diákok

Barna Tibor iskolaigazgató és Kissné Szabó Katalin polgármester adta át a díjakat

A bemutatók, 
ismertetők 
után lehetőség 
volt élesben 
is kipróbálni 
a szóban for-
gó fegyvere-
ket, természe-
tesen szigorú 
felügyelet  
mellett.
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A város hagyományaihoz híven, 
az önkormányzat képviselő-tes-
tülete döntésének köszönhetően 
az Üllő Város Humán Szolgálta-
tó Központ 2016-ban is megszer-
vezte a nyári napközit. Az eh-
hez szükséges helyet idén is az 
Árpád Fejedelem Általános Is-
kolában biztosították. Ezúton is 
köszönetet mondunk Barna Ti-
bornak, az iskola igazgatójá-
nak. A napközi június 27-én in-
dult, és augusztus 12-vel ér véget.

Kétévente kerül meg-
rendezésre a Herman 
Ottó Intézet által meg-
hirdetett országos rajz-
pályázat, melyet idén 
,,A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország 
legszebb konyhakert-
jei program kereté-
ben hirdettek meg. 

Nyári napközi

,, Én kis kertet 
kerteltem…” 

A HSZK munkatársai már hetekkel 
előbb elkezdték a programok szer-
vezését. 

 A célunk az, hogy olyan színvonalas nyá-
ri programot kínáljunk, hogy a szülők ne a 
munkahelyi szabadságolások kényszerhely-

zete miatt, hanem szívesen írassák be ide 
gyermekeiket.
 A gyerekek nagyon élvezték a tábort, 
igyekeztünk olyan programokat kitalálni, 
amelyek lekötik őket és játékos módon meg-
mutatják a szabadidejük eltöltésének hasz-
nos módját. 
 Nagyon sok segítséget kaptunk önkor-
mányzati keretekből. A programok szerve-
zésében pedig külön köszönet illeti Zalka 
Balázst, aki ezen túlmenően önkéntes ci-
vil segítséget nyújt a városban élő rászorult 
családok számára.
 Megköszönjük a színvonalas és a gyerme-
kek számára is élvezetes bemutatót az Üllői 
Rendőrőrs parancsnokának, Balaton János
nak és munkatársainak is.
 Vendégünk volt egy afrikai kongadobos 
művészeti csoport, műsoruk felejthetetlen 
élményt nyújtott a gyerekeknek.
 A gyermekek felügyeletében és a prog-
ramok szervezésében segítségünkre van-
nak még az Erasmus-program kapcsán 
külföldi diákok, akik a gyakorlati idejüket 
töltik intézményünkben.

Az „Én kis kertet kertel-
tem…” rajzpályázatra ó vo-
dáskortól általános iskolás 

korig lehetett jelentkezni, azok-
nak a gyermekeknek, akik vállal-
ták, hogy idén a legszebb zöldsé-
ges-gyümölcsös kerteket alkotják 
meg. Kitétel volt továbbá, hogy a 
pályaműnek címet kell adni, va-
lamint fogalmazást kell írni, hogy 
milyen elgondolás alapján alkotta 

a kertjét, mit jelent számára a kert-
je és miért gondozná azt?
 Az Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskolából több alsós és 
felsős diáknak, valamint osztály-
főnökének, rajztanárának felkel-
tette az érdeklődését a pályázat. 
A határidő március 31. volt,  mely-
re a 3z/a osztály nagy része je-
lentkezett. Rövid várakozás után 
meg is jött az eredmény, mely-
ben Bálint Esztert, Marton Georgi
nát és Tóth Botondot díjazottnak 
jelölték. A személyre szóló meg-
hívóval izgatottan készültünk az 
eredményhirdetésre, melyre a 
Herman Ottó Intézetben, Budán 
a Park utcában került sor, június 
3-án, a délelőtt folyamán. 
 A moderátori köszöntő után 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter köszönte meg a 
pályaműveket. Beszélt a föld mű-
velésében rejlő szépségekről és a 
biogazdálkodás jövőjéről. 
 Ezt követően Dr. Mezőszent
györgyi Dávid, a Herman Ottó In-

tézet főigazgatója fejezte ki elis-
merését az igényes, felnőttet is 
ámulatba ejtő, ötletgazdag, még-
is a figyelmet a gyakorlatias gaz-
dálkodásra irányító, a való élet-
ben is megvalósítható ötletekre. 
Gratulált a jól felkészült pedagó-
gusoknak, akik a tehetségekben 
a szikrát meggyújtották és a vizu-
ális kifejezésmód szinte minden 
eszközével remekművekre inspi-
rálták tanítványaikat. 
 A pályaműveket kortárs szob-
rászmesterek értékelték. Az első 
3 helyezés mellet különdíjakat 
is osztottak, melyben mi része-
sültünk. Az oklevél mellet tárgyi 

 A napközi célkorosztálya a 7-12 éves gye-
rekek. A programok mellett figyelmet for-
dítunk a pihenésre, feltöltődésre is, például 
ebéd után a gyerekek csendes pihenőt tar-
tanak.
 A programok között szerepelnek kirán-
dulások, prevenciós jellegű foglalkozások, a 
családi életre nevelés, az egészséges élet-
módra nevelés, a mentális egészségre való 
nevelés, áldozattá válás megelőzésére irá-
nyuló szakmai jellegű témák is.
 Reméljük, hogy programjainkkal színe-
sebbé és izgalmasabbá tesszük a gyerme-
kek nyári szünetét és a szülőknek is valós 
segítséget tudunk nyújtani azáltal, hogy 
gyermekeiket felügyelet mellett bizton-
ságban tudhatják. Nem csak a rászorulók, 
hanem az átlag keresettel rendelkező csa-
ládok gyermekeit is szeretettel várjuk a nap-
közibe, hiszen az önkormányzati támoga-
tásnak köszönhetően csak az étkezésért kell 
fizetniük, így a gyermekek nyári táborozta-
tása nem ró aránytalanul nagy terhet a szü-
lőkre, családokra.
 A gyermekek pedig az iskolakezdés alkal-
mával be tudnak számolni társaiknak arról, 
hogy milyen programokon vettek részt. 

Gazsi Csaba, HSZK-igazgató

jutalomat is kaptak kis diákjaim. 
Az eredményhirdetés befejezé-
sével igényes vendéglátásban ré-
szesültünk, mely az étkezésen 
túlmenően a gyermekek játékos 
foglalkoztatásával a tanösvény 
megtekintésével az ország leg-
nagyobb rózsaligetének körbejá-
rásával zárult. 
 Végezetül megnéztük a nyer-
tes pályamunkákat, melyek mű-
vészi kifejezéséből sokat tanul-
tunk, s magunkkal hoztuk egy 
eredményes nap minden vizuális 
és gasztronómiai élményét.

Harainé Schweitzer Zsuzsanna,  
3z/a osztályfőnöke és rajztanára
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150 éve született, 90 éve halt meg

Macourek Lajos (1866–1926)

Morvaországban, Lipniken (a mai 
Ostrava mellett) 1866-ban szüle-
tett Macourek Lajos, és 1926-ban 

Üllőn halt meg az egykori váci káptalani 
birtok üllői bérlője. Felesége, Gregor Má
ria volt, aki hat gyerekkel, három fiúval, 
három lánnyal ajándékozta meg férjét. A 
gyerekek születési sorrendben: ifj. Lajos 
(1882–1915) jogász, mezőgazdász, I. világ-
háborús hősi halott; Károly (1884–1932) 
katonatiszt (főhadnagy); Mária Ludovika 
(1886–1980), férje Zimmer Tódor mérnök; 
Béla (1889–1944) mezőgazdász, I. világ-
háborús vadászpilóta; Leopoldina (1890–
1938), férje Jausz Jenő; Blanka (1895–1988) 
ifj. Vargha Gyula felesége.     
 Macourek Lajos családjával együtt a 
19. század vége felé érkezett Üllőre, s lett 
a váci káptalani uradalom bérlője 1924-
ig. A bérlet 3000 magyar hold kiterjedé-
sű volt, amelyhez a vasadi és a vecsési 
határból is tartoztak részek. Emellett a so-
mogyi Gálosfán gr. Festetics Páltól is bé-
relt 3 800 magyar holdat. Az üllői bérleten 
kert és beltelek 45, szántóföld 2 379, ka-
száló 60, legelő 50, erdő 400, szőlő 18, ná-
das 8 és adó alá nem eső terület 40 magyar 
hold volt. Hármas vetésforgóban dolgoz-
tatott. Rozsot 1 200 holdon termelt. Lóál-
lomány 30, szarvasmarha 536 (ebből jár-
mos ökör 36, magyar bonyhádi tehén 400, 
hízómarha 100 kevert volt). A hízómarhát 

– melyet a szeszgyári mellékterméken, s a 
Darvas, Gólyás dűlők legelőjén hizlalt fel, 

az Osztrák-Magyar Monarchia közös had-
seregének szállította. A gazdaság napi tej-
termelése 3500 liter volt, amit Budapesten 
értékesített. Erdészetében az uralkodó fa-
nem az akác. Borászatában a fő borsző-
lő a rizling és a kadarka, a fő csemegefaj-
ta a saszla és passatutti. A Gyár utcában 
gazdasági szeszgyárat, évi 1400 hl kontin-
genssel, a Malom utcában két kővel dará-
ló és finom őrlésre is alkalmas gőzmalmot 
üzemeltetett. A hagyomány szerint burgo-
nyából főzött szeszt. A malomban rozsból 
őrölt liszt nagy részét valószínűleg szin-
tén a monarchia hadseregének szállítot-
ta. Rendelkezett még három készlet 4-6-8 
lóerős gőzcséplővel, egy gőzekével és há-
rom aratógéppel. A munkaerőt, 1910-es 
adatok alapján, Üllőn szerezte. 
 A gazdaság központja a Gyár utcai ma-
jor volt, amely később a téesz központja 
lett. A család a Nagykastélyban, vagy Nagy-

id. Macourek  Lajos   

 Nagykastély (Nagyudvar, ma Pesti út 78. sz) kb. az 1910-es években

udvarban lakott, amely ma a Pesti út 78. sz. 
alatti többszörösen átalakított épület. A 
régi kastély beosztását, udvarát, kertjét áb-
rázoló rajzot a család leszármazottainak jó-
voltából a Honismereti Gyűjtemény – több 
más anyaggal, fényképpel, visszaemléke-
zéssel együtt – idén június 4-én kapta meg.
 Macourek Lajos 1924-ig lakott ebben az 
épületben, majd a bérlet lejárta után kiköl-
tözött családjával valószínűleg az Ócsai út 
2. sz. alatti épület északi oldalába, amely 
régen a Penny Market helyén állt. 1926-
ban halt meg, gondozott sírja a katolikus 
temetőben található, ahol több családtag-
jával együtt nyugszik.
 A község társadalmi életének irányítá-
sában, fejlődésében is iránymutató szere-
pet vállalt. A katolikus egyház Historia Do-
musa szerint 1903-ban, mikor a templom 
környékét rendezték – földdel töltötték 
fel, néhány helyen akár másfél méter ma-
gasan is – Macourek Lajos 400 kocsi földet 
hordatott oda. Ekkor ültették körbe bok-
rokkal a templomot, illetve készítették el 
a templom és plébánia vaskerítését is. Az 
1921. április 23-án felavatott vecsési telepi 
zárdaiskola és templom – amely ma a Pe-
tőfi téri Jézus szíve templomként ismert –
építéséhez 300 000 koronával járult hozzá. 
Ezért később a Pápai Szent Gergely rend 
kitüntetését kapta. Az iskola közelsége jó-
tékonyan hatott Üllő kulturális életére is. 
Abban az időben az üllői lányok nagy része 
ott végezte el a polgári iskola négy osztá-
lyát.  Elmondható róla, hogy nem csak csa-
ládjától, de a Morvaországból hozott ura-
sági dolgozóktól, mint pl. Bielik István 
gazdasági gépésztől, vagy Postpisil asz-
talostól is mindig megkövetelte a pontos, 
időbeni munkát. A hozzá betérő szegénye-
ket mindig kisegítette. Ugyanakkor szere-
tett vadászni, tarokkozni a község elöljáró-
ival. Nagyon családszerető volt. Morvából 
igazi magyarrá vált, családtagjaival együtt.

Fehér László, Fehérné Fazekas Anett
Helytörténeti GyűjteményA családi sír a katolikus temetőben
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Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk, 3 műszakos munkavégzéssel, folyamatos 
munkarendben foglalkoztatott kollégát az alábbi 

munkakörben:

 ANYAGMOZGATÓ (Jetes, targoncás)

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: rnagy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Autók rakodása, áru felpakolása, 

leszedése,
•  Belső anyagmozgatás (vezetőállá-

sos elektromos targoncával),
•  Készletrendezés,
•  Leltárban való részvétel.

Elvárások:
•  Erős fizikai munkabírás,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári tapasztalat,
•  Targoncavezetői jogosítvány: 

vezetőállásos targoncához (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk, délelőtti és délutáni, folyamatos 
munkarendben foglalkoztatott kollégát az alábbi 

munkakörbe:

 KOMISSIÓS

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: rnagy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Áru összekészítése scanner segítségével,
•  Készletrendezés,
•  Összekészített raklapok fóliázása, csomagolása,
•  Raktár tisztántartása a munkavégzés folyamán.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Fizikai terhelhetőség,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 1-éves raktári tapasztalat.

Előny:
•  Érvényes targonca-

vezetői jogosítvány: 
vezetőüléses (3324) 
vagy –állásos (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllői telephelyünkre keresünk három műszakban, 
folyamatos munkarendben foglalkoztatott kollégát a 

következő munkakörbe:

 RAKTÁRI ADMINISZTÁTOR

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: rnagy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Fuvarokmányok kezelése,
•  Raktári operációs rendszerek használata,
•  Napi jelentések készítése,
•  Raktári folyamatok segítése,
•  Nyomtatványok és dokumentumok archiválása.
 
Elvárások: 
•  MS Office (Excel) alapos ismerete,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Jó kommunikációs készség,
•  Pontos és precíz munkavégzés,
•  Monotonitástűrés.

Előny:
•  Logisztikai területen 

szerzett tapasztalat, 
•  Üllő és környéki 

lakóhely,
•  Azonnali munkakezdés.

Amit kínálunk:
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil és hosszú távú 

munkalehetőség.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk, délelőtti és délutáni, folyamatos 
munkaidőben foglalkoztatott kollégát az alábbi 

munkakörbe:

 ÁRUÁTVEVŐ

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: rnagy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  áru tételes átvétele és mérése,
•  szállítási dokumentumok ellenőrzése,
•  beérkező és kimenő göngyöleg számolása, 

ellenőrzése és dokumentálása,
•  átvételhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos, precíz munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári vagy áruátvevői 

tapasztalat,
•  Határozottság és koncentrációkészség.

Amit kínálunk
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet, 
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil hosszútávú 

munkalehetőség, 
•  Juttatási rendszer.

Előny:
•  Targoncavezetői jogo-

sítvány: vezetőállásos 
(3313),

•  Azonnali kezdés.



Ajánló14 Üllői

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

A vásár, amit várnak!

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (2225. Üllő, Temp-
lom tér 3.) a lakosság részére. 
  Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 
órától 17 óráig tart augusztus 29-én.
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szi-
kora Gábor telefonszáma: 06-30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett feleségem, édesanyánk, Maj-
zik Andrásné, Jakus Julianna temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoz-
tak, utolsó útjára elkísérték, mély fájdal-
munkban osztoztak. Külön köszönet, Tün-
dének és Gábornak, valamint minden 
dolgozójuknak a méltóságteljes búcsúzta-
tásért,  a mindenre kiterjedő figyelmessé-
gükért és segítségükért.  Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy Sára Jánosné, 
született Varsányi Mária (Wágner Maca) 
életének 90. évében hosszú szenvedés után 
2016. június 15-én elhunyt. Amíg élünk, 
emlékét szeretettel megőrizzük.

Lánya Andi, keresztlánya Ildi,  
unokatestvére, Ica és rokonai

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Lővei Gyula – szeretett férjem, édes-
apám, nagyapánk – temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek el, fáj-
dalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.  
 Köszönetünket fejezzük ki Tündének 
és Gábornak, az Alfa-Vic Kft. dolgozóinak 
kegyeletteljes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett édesapám, Nagy János te-
metésén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot hoztak, utolsó útjára elkísérték, mély 
fájdalmunkban osztoztak. 
 Köszönetünket fejezzük ki Tündének és 
Gábornak, valamint minden dolgozójuk-
nak a méltóságteljes búcsúztatásért, a min-
denre kiterjedő figyelmességükért és segít-
ségükért. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Baba-mama börze

A baptista szeretetszolgálat augusztus 25-
én, 8-13 óráig a Közösségi Házban ruhavá-
sárt tart.
 Ön fillérekért vásárolhat használt ruhát, 
cipőt és nagyon olcsón juthat új, eredeti ter-
mékekhez.
 Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat 
karitatív tevékenységét támogatja, s ezen 
keresztül sok rászorulónak varázsol mosolyt 
az arcára.

Kinőttétek, meguntátok? Eladnád vagy el-
cserélnéd? Csupán vásárolni szeretnél? Ak-
kor augusztus 14. a te napod! A polgármes-
teri hivatal mögötti füves területen 9 órától 
12 óráig vár a Nagycsaládosok Üllői Egyesü-
lete szervezésében a baba-mama börze.
 Jelentkezni lehet a 06-30/645-5217 vagy a 
06-20/412-1682 telefonszámokon. nfoÜllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, tel-

ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055

Bénye központjában üzletnek is alkalmas 
lakóház eladó. Ár: 5,9 millió Ft. Bankmentes 
részletfizetés megoldható. Azonnal költöz-
hető! Tel: 06-60/423-7806 

Suzuki Ignis 2004 piros 80  000 km, benzin 
1328 cm3 1,3 GLX, klíma, vonóhorog, cent-
rálzár, 1 tulajdonos, színes üveg, pótkerék, 
légzsák, rádió, ködlámpa,  szervizkönyv, 
garázsban tartott. Tel.: 06-20/9-229-440. 
Ár: 1 100 000 Ft
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Legnagyobb  
bölcsesség az előrelátás
Biztosítások terén a nyár két legfontosabb témája a lakás- és utasbiz-
tosítás. Előbbire akkor van nagy szükségünk, ha biztonságban szeret-
nénk tudni ingatlanunkat még a legnagyobb viharok idején is, míg 
utóbbi a külföldi nyaralás idejére nyújt megnyugvást az utazóknak.

M ég mindig sokan vannak, akik ké-
telkednek a biztosítások fontos-
ságában. Pedig a biztosítás a két 

leginkább áhított állapot, a nyugalom és a 
biztonság hosszú távú fenntartásában ját-
szik fontos szerepet. A megfelelő lakásbiz-
tosítások célja, hogy védje az ingatlanokat 
és a bennük található értékeket a természe-
ti csapásoktól és az ember okozta károktól, 
azaz akkor is fizet, ha a viharral érkező jég-
eső megrongálta a tetőt, vagy betörők sza-

badítottak meg a legféltettebb értékeinktől. 
Manapság nem ritkák a szélsőséges időjárá-
si viszonyok, ráadásul az előrejelzések sze-
rint egyre inkább arra kell berendezkednünk, 
hogy az özönvízszerű esőzések, az égből hul-
ló golflabdaméretű jégdarabok, a cikázó vil-
lámok és a fákat kicsavaró szélviharok ideje 
következik. És akkor még nem beszéltünk a 
földrengésről, a vandalizmusról, az elektro-
mos tüzekről, a csőtörésről, a falból kiszaka-
dó konyhaszekrényről, hogy csak néhányat 
említsünk a kockázatok közül, melyek a leg-
váratlanabb helyzetekben válhatnak való-
sággá. A károk helyreállítása akár több millió 
forintba is kerülhet, amelyet biztosítás és je-
lentős megtakarítás híján hitelből kell finan-
szírozni. A biztosítás leveszi ezt a terhet a tu-
lajdonos válláról.
 A betörésekkel és rablásokkal okozott 
kárt is jelentősen enyhíti egy biztosítás. Per-
sze a feldúlt otthonra és az ezzel járó lelki 
megrázkódtatásra nincs gyógyír, mégis nyu-
godtabbak lehetünk, hogy a kárunkat fede-
zi a biztosításunk. Életünk egyik legnagyobb 
értéke az otthonunk, ne hagyjuk, hogy per-
cek alatt kárba vesszen, amiért hosszú éve-
kig dolgoztunk!

 A nyaralás a pihenésről és az élmények 
gyűjtéséről szóljon, hogy legyen mire emlé-
kezni az idő múlásával. Ezért nem mindegy, 
hogy milyen élményekkel gazdagodunk az 
utazásaink során. A tengerparti üdülés, a he-
gyi túrák, a kerékpárral vagy motorral meg-
tett kilométerek számos boldog pillanatot 
tartogatnak, de egy másodperc elég, hogy 
megtörjön a varázs és egy rég áhított álom 
helyett a rémálmaink váljanak valóra. Ma-
gyarországtól távol egy betegséget vagy bal-
esetet követő ellátás akár több millió forintba 
is kerülhet biztosítás híján, ez pedig nem csak 
a nyaralást, hanem az utána következő hóna-
pokat is tönkreteheti, a lelki megrázkódtatá-
son túl anyagilag is. A megnövekedett ter-
rorveszély miatt pedig új kockázatokkal is 
számolni kell a külföldi utak során.
 Ne bízza a véletlenre! Bárhova is utazzon 
a világban, mindig rendelkezzen utasbiztosí-
tással!  (x)

Nyitva: H–Cs: 13–17, P: 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

Legyen szó lakás- vagy utasbiztosításról, 
a DORADO XXI. Biztosítási Alkusz Kft.-
nél a számukra legmegfelelőbb ajánlatot 
választhatják ki maguknak az ügyfelek. 
Független biztosítási alkuszként az iroda 
munkatársai az értékesítésben és a kár-
rendezési folyamatban egyaránt az ügy-
fél érdekeit képviselik.
 Érdemes tanácsot kérni a már megle-
vő biztosításokkal kapcsolatban is, hiszen 
számos tényező változhatott. Szánjon né-
hány percet meglevő biztosítása aktuali-
zálására!

Segítségre van szüksége?

Ù
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Partium meghódításán  
az üllői Árpádosok

Idén a Határtalanul!-pályázat ke-
retében a történelmi Magyaror-
szág Máramaros és Szatmár me-
gyéinek településein jártunk. 

Átkeltünk a Gutin-hegységen, hogy 
megcsodálhassuk a híres fatemplo-
mok közül kettőt, a deszeit és a ba r-

cánfalvit. Idegenvezetőnktől megtudhattuk, 
hogy Máramarossziget az ország só- és faipa-
rának központja volt. Mivel Tisza melletti tele-
pülésről van szó, itt kezdték meg az átkelést 
az erdélyi bevonulás idején a honvédcsapa-
tok, később szovjet kézre került.
 Lenyűgöztek minket az egykori szabad 
királyi város, Szatmárnémeti főbb látnivalói: 
a Láncos templom, a volt Pannónia szálló, a 
színház (melynek magyar tagozata is van), a 
római katolikus székesegyház.
 Sokat fotóztuk az 1770-ben épült deszei fa-
templomot. Egyedülálló abban, hogy a temp-
lomban foglal helyet a harang, és a kevés, tor-
nác nélküli fatemplomok számát gyarapítja. 
A lépcsőket megszámolva megnéztük a régi, 
már alig látszódó ószövetségi festményeit is. 

Leginkább a magasságán, a kapu kötélmintás 
díszítésén és azon csodálkoztunk, hogy min-
den részlete fából van. Az idegenvezetőnk azt 
is megemlítette, hogy a legbelsőbb részbe 
csak a pópa és az uralkodó mehetett be.
 Az este Koltón ért minket, a település ne-
vét mindenki ismeri Petőfi miatt, de itt láthat-
tuk azt a kőasztalt is, ahol verseit írta a hat-
hetes nászútja alatt. Betekinthettünk a helyi 
általános iskolába, a mellette lévő Teleki-mú-
zeumban pedig megnéztük az állandó kiállí-
tást is. Az erkélyen kinézve pedig megpillant-
hattuk a magyar irodalom talán leghíresebb 

„bérci tető”-jét. 
 Nagybányán, ami Máramaros megye szék-
helye, megtudhattuk, hogy a várost eredetileg 
Asszony patakának hívták. Nevét az arany- és 
ezüstbányáiról kapta, ami a város lakosságá-
nak fő megélhetési forrása volt. A II. világhá-
ború után a lakosság száma robbanásszerűen 
megnőtt.
 A nagybányai festőiskola művészei mara-
dandó festményeket alkottak. 
 Szaplonca az úgynevezett Vidám temető-
jéről híres. A nyolcszáznál is több fakereszten 
egy-egy élettörténet olvasható. Ennél is meg-
döbbentőbb volt látni, hogy a temető kert-

jében lévő templomot 22 méterrel emelték 
meg, hogy magassági csúcsot döntsön. Az 
építkezést várhatóan 2017 júniusára fejezik be.
 A barcánfalvi kolostor mindenki kedven-
cévé vált, nem csoda: kristálytiszta levegője, 
csodálatos zöld hegyoldalak között található. 
A faragott kapunál készítettük el utunk leg-
szebb csoportképét.
 Nagykárolyt szintén Petőfi életrajzából is-
merjük, az itteni megyebál alkalmával ismer-
kedett meg Szendrey Júliával. A felújított Ká-
rolyi-kastély ma városi múzeum, melynek 
izgalmas része volt az Afrika-kiállítás. A park-
ban egy 1810-ből származó platánfa is áll, az 
arborétum egyik része pedig más országok 
híres szülötteit mutatja be példaértékűen.
 Érmindszenten Ady szülőházát járhattuk be, 
az eredeti bútorokkal berendezve. Ér semjén 
Kazinczy Ferenc nyelvújító szülőfalujaként hí-
res. Az itt lévő emlékmúzeumban megtudhat-
tuk, hogy Kölcsey és Kazinczy rokonok, miért 
híresek a Rhédey grófok, milyen kapcsolat van 
köztük és az angol uralkodócsalád között.
 Ezeket az élményeinket megbeszéltük egy 
értékelő óra keretei között. Összegyűltünk 
délután, hogy elkészíthessük a 2016-os Határ-
talanul tablónkat, ami később ki is került isko-
lánk folyosójának falára. A diákok négy cso-
portba osztották be magukat és kérdéseket 
tettek fel egymásnak: kinek mi tetszett a leg-
jobban? Közben az Erdélyben készült fotókat 
is megnézték, azokból egyértelműen kide-
rült, hogy a táj és az építészet jelentette szá-
mukra a legtöbbet. Természetesen a buszon 
is készült sok kép. Napjaink nagy divatja a ti-
nédzserek között az ételfotózás, erdélyi ven-
déglátóink bizony kitettek magukért, így a 
gyerekek hódolhattak szenvedélyüknek.
 Mindegyikőjük egyetértett abban, hogy 
meglepő és eddig számukra ismeretlen érzés 
volt átlépni egy országhatárt, de mintha nem 
történt volna semmi. Mindenhol magyar szó 
és magyar nevek voltak. Többen megjegyez-
ték, hogy nem ez volt az utolsó útjuk Erdélybe.
 A négy csoport ezután összeállította a tab-
lót és izgatottan készültünk a késő délutáni 
bemutatóórára, ahol iskolánk többi diákjának 
és tanáraiknak számoltak be a felejthetetlen 
útról videók, fotók és előadások formájában.
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Német tulajdonú partnercégünk számára 
keresünk 

összeszerelő operátor
munkakörbe munkatársakat 3 műszakos 
munkarendbe.

Amit kínálunk: ingyenes céges 
buszjárat, hosszú távú, bejelentett 
munkaviszony, versenyképes 
alapbér+műszakpótlék+mozgóbér+cafeteria
Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát 
a job1840@prohumanallas.hu e-mail 
címre, vagy érdeklődjön a 70/440-3598 
telefonszámon.

Munkalehetőség vecsésen 

www.prohuman.hu

Hirdetés

Gyáli erőfutás
Harmadik alkalommal rendeztük meg a mára már ha-
gyományosnak mondható futóversenyünket a Gyá-
li Integrál Motorcross Pályán. Tény, hogy elég szokat-
lan párosítás a motokrosszpálya és a futóverseny.

A nnak idején nagy fejtörést 
okozott ezt a helyszínt 
összepárosítani egy ilyen 

típusú rendezvénnyel, de már az 
első próbálkozásunk után tudtuk, 
hogy ebből valami jó fog kisül-
ni. Két verseny után – kellő jó és 
rossz tapasztalattal a hátunk mö-
gött – belevágtunk a harmadik 
megszervezésébe, amelyet má-
jus 21-én rendeztünk meg. Ma-
gunknak és a kételkedőknek is 
sikerült bebizonyítani, hogy fan-
tasztikus lehetőségeket rejt egy 
olyan futóverseny, amit nem ha-
gyományos körülmények között 
szerveznek, nem aszfalton vagy 
közúton, hanem egy igen nehéz, 
laza talajú dimbes-dombos, leg-
inkább motoroknak kialakított 
helyszínen.

 A 8 kilométeres futóversenyt 
nem csak a pálya adottságai ne-
hezítették a versenyen résztve-
vő nőknek, gyerekeknek, férfiak-
nak, hanem az a 20 őrültebbnél 
őrültebb mesterséges akadály, 
amelyek nagyban hátráltatták az 
elszánt versenyzők célba érkezé-
sét. Volt, hogy egy gyors folyá-
sú patakot kellett legyőzni, vagy 
egy igen komoly drótakadály ne-
hezítette a továbbhaladást, ezek 
után jöttek az igazi megpróbál-
tatások: egy embert próbáló kat-
lan, egy „céllövölde” vagy éppen 
két hatalmas konténer melyek 
mesterséges vízesést teremtet-
tek a versenypályán.
 Természetesen mindenki, aki 
a rajtvonalnál felsorakozott és 
belekezdett a küzdelmes nyolc 

kilométerbe győztesként ünne-
peltethette magát a képzeletbeli 
célszalag átszakításánál. Ki így, ki 
úgy teljesítette a távot, a kitűzött 
célt. Voltak, akik a verseny végé-
ig küzdöttek a minél jobb helye-
zésért, voltak olyanok, akik saját 
magukat akarták legyőzni és vol-
tak, akik egy nagyon jót szeret-
tek volna szórakozni a verseny 
elejétől egészen a végéig. A rajt-
nál győzelemre éhes emberek 
sorakoztak fel, a célban pedig 
igazi kőkemény bajnokokat lát-
hattunk! Mindenki büszkén vi-
selte a nyakában az emlékérmet, 

ami bizonyította számukra, hogy 
sikerült legyőzni a távot, a homo-
kot, a pályát, az akadályokat és 
nem utolsó sorban önmagukat.
 Mindez a rendezvény nem 
jöhetett volna létre az Integrál 
Motorcross Pálya, gyáli Eisberg 
salátaüzem, Gyál Város Önkor-
mányzata, Alibi sport music 
pub, Aktív Fitness Clubb 2 Üllő, 
Kravmaga Üllő-Gyál, ASA Ma-
gyarország Kft. és nem utolsó 
sorban a Stihl Magyarország ül-
lői Annzol Soft Kft. támogatása 
nélkül.
Tóth Gábor és Bánki János, versenyszervezők
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Vártuk július 9-én a Sport téren, a víz-
torony alatt, akinek volt kedve egy kis 
időutazásra, ahol megidéztük törté-

nelmünk századait.  Ahol felelevenedett a szá-
zadelő autentikus néptánca-népzenéje, ahol 
figyelhettük a sólyom röptét. Rózsa Sándor nyo-
mán forgatták a karikást a betyárok, bőrpán-
célban és láncingben harcoltak a tizedik szá-
zadi marcona legények. Megtudhattuk mi is 
a „baranta”, bepillanthattunk eleink hajlékába, 
a jurtába. Kipróbálhattuk az íjat: vajon jól lak-
tunk volna ezer évvel ezelőtt a Kárpát-meden-
ce erdeiben? Forgott a kosaras körhinta, bog-
rácsban főtt az ebéd, szálltak a finom illatok, 
miközben hallgathattuk a koncerteket: Boróka, 
Hangos Banda, Nemzeti Hang és Szkítia. Este 
gyönyörködhettünk a tűz játékában, melyet a 
tűzzsonglőrök varázsoltak elő és táncolhattunk 
kifulladásig kellemes „retro” hangulatban. 
 Köszönetünket fejezzük ki Üllő Város Ön-
kormányzatának és képviselő-testületének, 
Gyömrő Gyöngyének, Teremtés Háza Me-
ditációs Központnak Gyömrőről, Péteri Bo-
rászok Egyesületének, Kajári Lajosnak és 
nejének, Olgikának, Kőbányai Élő Közösség-
nek, Turáni Hagyományéltető Egyesületnek, 
minden segítőnek, felajánlónak, az egyesü-
letünk tagjainak és családtagjainak, baráta-
inknak a támogatásért, segítségért, áldoza-
tos munkáért.  Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület

Üllő Vezér Nap 2016

Szeretettel vártunk mindenkit 
2016. július 8-án, akit érdekelt, 
hogy zajlott a 907-es csata, mi-
lyen egy ágyúlövés, kik is a Re-
gélő Fehér Táltos Dobkör tagjai, 
hogyan kápráztatják el a hallga-
tóságot Üllőn a városközpont-
ban tartandó koncertjükön.

Szkítia zenekar

Táncház, melyet  Laza István tartott

X. századi harcászat

Csévharaszti néptánccsoport

Íjászdíjak átadása polgármester  
asszony vezetésével

Baranta - Seres Arnold és barátai

Táncház Laza Istvánnal

Kováts Judit gyermektáncosai Budapestről

Hangos Banda Dudinszky  
Balázs vezetésével

Vadászmadár Kft. 

Íjászverseny

Regélő Fehér Táltos Dobkör előadása a 
pénteki megemlékezésen

Ünnepélyes megnyitó jelenete  
szombat Sport tér



Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

3 db-os  
üvegmosó- 

szett

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Lemossuk  az árakat!

350 
Ft/szett

Az akció  
2016.  

augusztus 9-től 
szeptember 3-ig,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

A 3db-os 

szett ára:

Lakástextil
Méteráru, rövidáru

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655

Lakástextil hatalmas választékban.
Karnisozás, függönyözés, 
ruhaszerviz, szalagfüggöny, 
reluxa, napellenző méretre vágva 
és szerelve.

Barátságos 
kiszolgálás. 

Látogasson el!

Bútorvászon- és műbőr- 
mintakollekció érkezett. 
Térjen be, rendelje meg!

Nyitvatartás: H–Szo: 5–21 V: 7–17

Akció!
Augusztus 

31-ig.

149
Ft

349
Ft

139
Ft

239
Ft

369
Ft

Arany 
Fácán 0,5l 
dobozos 

sör

Pepsi 
Cola  
2,5l UHT tej  

1l, 1,5% 

Kristály-
cukor 
1 kg

Majola 
étolaj 1l 

Üllő, Baross Gábor u. 1/B.
Tel.: 06-70/319-3126
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Ladát azonnal készletről!

Részletek a márkakereskedésünkben 
és a ladadelpest.hu weboldalon.

Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. 
LADA Granta Sedan • Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km).  A fotók illusztrációk.

LADA Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/d
+36 20 318 3760

Klímával már
2.449.000 Ft-tól!  
Te tényleg nem tudtad?

A részletekről és finanszírozási feltételekről  
érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Lada_Keszletkisepru_Hirdetes_215x142_Delpest.indd   1 25/07/16   10:48

Használtautó beszámítással is!


