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Üllői
Útfelújítás

Üllő önkormányzata 2011-
ben közel 30 utcát újított fel 

az útprogram keretében.  
A felújításokat bitumen-
emulziós technológia al- 
kalmazásával végezték.  

Az ilyen módon készített út-
burkolatokon öt évente kar-

bantartást kell végezni. Idén 
erre a célra 110 millió forin-

tot szánt a városvezetés. 
Részletek az 5. oldalon

  

Augusztus 20-án átadták az ön-
kormányzati kitüntetéseket, 
melyek idén a sporthoz kapcso-
lódtak. Barta István – Kissné 
Szabó Katalin jobbján – a helyi 
kézilabdáért tett sokat, Dienes 
András – Szűcs Lajostól jobb-
ra – a sportcsarnok igazgatója-
ként érdemelte ki az elismerést, 
György Réka – nem szerepel a 
képen – úszó olimpiai szereplé-
séért kapott kitüntetést. 

Rendőrségi  
hírek

Szeretettel  
készült  

alkotások  
kiállítása
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Kitüntetés Ù
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3Üllői Házunk táján

Állampolgár-
sági eskü
Augusztus 11-én ismét állampolgársági es-
küt tartottunk. A mostani ünnepélyes esküt  
a négygyermekes Gerzánics Szvitlana  tet-
te le.  Szvitlana nyolc éve él magyar állam-
polgár férjével és népes kis családjával Ül-
lőn. Elmondása szerint nagyon szeret Üllőn 
lakni, környezete befogadta. Kissné Szabó Ka-
talin polgármester ünnepi beszédét követő-
en Szvitlana esküjében megfogadta, hogy 
Magyarország hű állampolgára lesz, új ha-
záját megvédi, képességeinek megfelelően 
szolgálja.  A köztársasági elnök által aláírt ho-
nosítási okirat átvétele után Kissné Szabó Ka-
talin polgármester és Lazáné Széll Éva anya-
könyvvezető gratulált az ünnepeltnek.  nfo

Értesítjük a lakosságot, hogy a Törökbálin-
ti Tüdőgyógyintézet október 13-tól október 
21-ig tüdőszűrést tart településünkön.  
 Jogszabályváltozások miatt a szűrővizs-
gálat 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor 
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgá-
lathoz a vizsgálat díja 1 700 Ft, amely az OEP 
által országosan elrendelt összeg. A befize-

Értesítő tüdőszűrésre

Kiss Sándor Művelődési Ház, Gyömrői út 
24. Október 13-tól október 21-ig. Hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek 8 órától 18 
óráig.

Tüdőszűrés helye és ideje

Ù

Az önkormányzat képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetésében is forrást külö-
nített el a lakóingatlanokon történő rágcsá-
lóirtáshoz. Azokon a területeken biztosítjuk 
a szolgáltatást, ahol nagymértékben elsza-
porodtak a patkányok és a lakosok jelzik az 
igényüket a polgármesteri hivatal recepció-
ján személyesen, a 320-011/100-as melléken 
vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail címen.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a 
Né-Du Kkt. szakemberei szeptember 23-án 
és 24-én, majd október 7-én és 8-án végzik 

Önkormányzati segítség  
a patkányirtáshoz

tés a szűrőállomáson kapható csekken tör-
ténik. A 14-18 év közötti gyermekek szűré-
se ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötele-
zettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes. 
 A tüdőszűrőn való részvétel nem kötele-
ző, csak ajánlott!
 A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok 
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! 
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy személyi 
igazolványukat, TAJ-kártyájukat, illetve ha 
van az előző évi tüdőszűrő-igazolást hozzák 
magukkal! Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

a patkányirtást a bejelentett ingatlanokon. 
Ahol további ellenőrzés szükséges, azt októ-
ber 21-én és 22-én teszik meg. 
 A cég szakemberei már jól ismerik tele-
pülésünket és a veszélyeztetett területeket. 
A helyszínen a gázmester dönt az irtás szük-
ségességéről, és csak indokolt esetben he-
lyez ki csalétket. 
 Kérjük segítő együttműködésüket és azt, 
hogy fogadják meg a szakember tanácsát a 
rágcsálók elszaporodásának megakadályozá-
sa érdekében.  Polgármesteri hivatal, hatósági iroda

A testületi ülésen megalkotásra került 
az önkormányzati tulajdonú utakon 
a járművek közlekedésének súlykor-

látozásáról, a behajtási engedélyek kiadásá-
nak és felhasználásának rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet. 
 A képviselő-testület döntött a Humán 
Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata – nyitvatartás idejét érintő – mó-
dosításának elfogadásáról, továbbá a Magyar 
Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Ön-
kormányzata által a 2024.évi XXXIII. Olimpiai 

Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok 
Budapesten történő megrendezéséhez be-
nyújtandó pályázathoz kapcsolódó garancia-
levél elfogadásáról. 
 A testületi ülésen elfogadták a DPMV 
Zrt. és Üllő Város Önkormányzat közöt-
ti üzemeltetési szerződés módosítására 
irányuló javaslatot, majd döntöttek Mo-
nor város településrendezési eszközei vé-
leményezési eljárásában való részvételről 
és a G-Four Mérnöki és Szolgáltató Beté-
ti Társasság gazdasági szolgáltató házban 

található, 51 m2 alapterületű – büféként 
hasznosított üzlethelyiség bérleti joga fel-
mondásának elfogadásáról, továbbá a he-
lyiség bérlésére meghívásos pályázat kiírá-
sáról.
 Döntés született az M4 autópálya M0–
Cegléd közötti szakasza, mint közérdekű 
beruházás építése során érintett az önkor-
mányzati ingatlan – kisajátítást helyettesí-
tő adásvételi szerződés útján történő – 2 325 
162 Ft összegért történő értékesítéséről. 
 Módosításra került Üllő Város Önkor-
mányzat képviselő-testületének a települési 
szilárd-  és folyékony hulladékkal összefüg-
gő tevékenységről, a szervezett köztisz-
tasági közszolgáltatás kötelező igénybe-
vételéről szóló 8/1996. (IV.13.) számú Ö.K. 
rendelete, továbbá a lakások és helyiségek 
bérletére és elidegenítésére vonatkozó sza-
bályokról szóló 6/2006. (III.30.) számú Ö.K.  
rendelete. Almási Adrienn, ügyintéző

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete augusz-
tus 25-én tartotta soron következő ülését. Írásunkban a leg-
fontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok hátterét, 
testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő város meg-
újult honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből jelentjük



4 ÜllőiKörkérdés

Az egyik leggyakrabban elhangzó mon-
dat, amit életünkben hallunk, egy udva-
riasnak szánt kérdés, ami a hogylétünket 
firtatja. „ Hogy tetszik lenni?” „ Na, hogy va-
gyunk, hogy vagyunk?” „ Hát hogy vagy?” 

Jó napot, hogy van?

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. október 5-én 9.00–17.00

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

Barna György

Varga József

ifj. Varga József

Nagy Sándor Kovácsné Galgóczi Éva

Jól – szoktuk felelni, mert a 
kérdés legtöbbször szónoki, 
ami ezt a nyúlfarknyi választ 

érdemli. Általában úgy gondol-
juk, igazából senki nem kíváncsi 
a másik bújára-bajára, megvan 
neki a magáé.
 Szerencsére vannak kivéte-
lek is, amikor valaki őszintén ér-
deklődik a pillanatnyi állapotunk 
iránt, meg egyébként is szeretné 
tudni, hányadán állunk gonddal, 
nehézséggel, életörömmel.
 Mi is megpróbáltuk úgy fel-
tenni ezt a kérdést a járókelők-
nek, hogy kiérezzék belőle: ko-
molyan kíváncsiak vagyunk.
 Barna György meg se le-
pődött. Azt mondta, két napja 
kérdezték ezt tőle legutóbb, és 
akkor is őszinte érdeklődéssel. 
Amúgy nekünk is ugyanazt vála-
szolja – felelte –, köszöni jól van. 

A vállalkozása, a régiségkeres-
kedés – aminek éppen a szóró-
lapjait osztogatta, amikor talál-
koztunk – sínen van. A családja 
egészséges, ő maga is az. Meg 
aztán optimistán szemléli a vilá-
got – derült ki. Tudja, hogy van-
nak az életben hullámvölgyek 
is, de azokból ki kell kapaszkod-
ni. Ő most éppen a hullám há-
tán van, egy ideje nyugodtabb 
életszakaszát éli – mondta, és 
ezt mindannyian elégedetten 
nyugtáztuk.
 Apa és fia, ifjú és idősebb 
Varga József válasza már nem 
tükrözött ennyi derűt és elége-
dettséget. A nyugdíjas édesapa 
arról beszélt, hogy annyi pénz-
ből, amennyiből a családoknak 
gazdálkodniuk kellene, képte-
lenség kijönni. Ha pedig az em-
ber élete azzal telik, hogy foly-
ton számolgatja, mire telik, mire 
nem, nem mondhatja el magáról, 
hogy jól van.
 Hasonlóképpen vélekedett 
a fia is, megtoldva azzal, hogy 
bár folyamatos munkával telik 
az emberek többségének élete 

– ráadásul sokszor nem is a vég-
zettségüknek vagy a képessége-
iknek megfelelő munkával –, de 
az abból szerzett jövedelemből 
még csak szórakozásra, kikap-
csolódásra sem futja, akkor jobb 

nem megkérdezni tőlük, hogy 
vannak.
 Nagy Sándortól mosolyog-
va szállt le a biciklijéről a ked-
vünkért, és olyan nyugodt-
nak, kiegyensúlyozottnak tűnt, 
mint senki más, akivel aznap 
beszélgettünk. De hamar kide-
rült, hogy nagyon komolyan be-
teg, éppen a rendelőintézetből 
jött most is, ahol nem bíztatták 
gyors gyógyulással. Ezzel egyéb-
ként is tisztában van – közölte –, 
de neki elhihetjük, hogy a be-
tegség gondolatához hozzá le-
het szokni. Vele is ez történt, és 
bár nem könnyű napok köve-
tik most egymást, mert magára 
van utalva, azért igyekszik túlél-
ni életének ezt a nehéz időszakát 

– mondta, és mivel a derű még 
ekkor is kint ült az arcán, nem 
volt okunk kételkedni benne.
 Kovácsné Galgóczi Éva azt 
felelte: aránylag jól. Aztán kide-
rült, hogy nagyon is rosszul, csak 
hát azt mégsem vághatja oda 
egy ismeretlennek. Beszélgeté-
sünk közben derült ki, hogy fel-
mondták az albérletét, mert a 
ház tulajdonos rokonának van 
szüksége a lakásra. Ő viszont nem 
talált másikat helyette, a környék-
beli albérletek ugyanis megfizet-
hetetlenek, már, ha egyáltalán 
sikerül egyet kifogni – mondta. 
Neki és a 14 éves lányának arra 
futná, hogy egy hatvanezer fo-
rintos lakást béreljenek, olyan vi-
szont nincs a piacon – avatott be 
minket élete drámájába, aminek 
a jövő héten az lehet a végkifejle-
te, hogy a gyerekkel együtt az ut-
cára kerülnek.  

Molnár Anna



5Üllői Beruházás

Üllő Város Önkormányza-
ta 2011-ben közel harminc ut-
cát újított fel bitumenemúlziós 
technológiával. 

Hirdetés

Útfelújítások a városban 

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

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

E S Z T E R G Á LyO S  M ű h E Ly

Kereseti lehetőség:
Bruttó 170 000 – 250 000 Ft/hó

+ Cafeteria; + Extra bónusz

 INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK!
Feladatok: ventilátorok összeszerelése, tekercsek 

készítése, kész termékek ellenőrzése 
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, jó 

kézügyesség, kiváló színlátás, precíz munkavégzés

MUNKA-
LEHETŐSÉG 
VECSÉSEN!

JELENTKEZZEN 
mielőbb a

06-30/523-5991-es 
telefonszámon!

Azonnali kezdéssel  
hosszú távra keresünk

 összeszerelő munkatársakat  

Ezt az eljárást öt évenként meg kell ismé-
telni, így az önkormányzat idén 25 ut-
cát újból ezzel a technológiával újított 

fel. A felületi bevonat készítése előtt a köz-
műszerelvények szintbeemelése is megtör-
tént. A technológia két munkamenetben 
történik: bitumenemulzió kipermetezésé-
vel azt követően zúzalékszórással és a zúza-
lék behengerlésével készül. A felületi bevo-
nat javítja a burkolat érdességét, csökkenti 
ill. megakadályozza a víz behatolását a mé-
lyebben fekvő rétegekbe, egyenletes meg-
jelenést ad és javítja a víz elvezetését a felü-
leten. A felületzárással érintett utcák: Mező 
utca, Török Ignác utca, Nefelejcs utca, Dió-
fa utca, Vásártér utca, Móricz Zsigmond utca, 
Vörösmarty utca (Öregszőlő utcától az Erdő-
sor utcáig), Öregszőlő köz (Öregszőlő utcától 
a Vadvirág utcáig), Vadvirág utca, Nagy Sán-
dor utca, Hosszúberek útja, Pipacs utca ele-
je, Homok utca (Zöldfa utcától a Vörösmarty 

utcáig), Arany János utca, Hársfa utca, Dobó 
István utca, Kisfaludy tér, Tompa Mihály utca, 
Kenderes utca, Öregszőlő köz zsákutca, Ber-
kes köz, Kinizsi utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Tamási Áron utca, Kisfaludy utca. Az útfelújí-
tást a Bitunova Kft. végezte.
 A Sportliget lakópark útjainak javítása is 
megtörtént. A lakóparkban a következő ut-
cákban végeztek karbantartást: Zakariás Jó-

zsef utca, Budai László utca, Kocsis Sándor 
utca, Lóránth Gyula utca, Kutasi Gy. utca, Ha-
jós Alfréd utca, Bozsik József krt., Puskás Fe-
renc utca, Papp László utca, Kozma István 
utca, Pelle István utca. A javítást az Ép-Gép 
2002 Kft. végezte.
 A Hunyadi utca (Petőfi utcától a Vörös-
marty utcáig) burkolat rekonstrukciója tart. A 
felújítás előtt szükséges volt kicserélni a házi 
vízbekötéseket. A burkolat rekonstrukciója 
során szélesebb, szegéllyel ellátott új útfelü-
letet kap. A felújítás 2016. szeptember végé-
ig tart. A felújítást az Ép-Gép 2002 Kft. végzi.
A Zsaróka út javítása folyamatban van, szep-
tember 16-án készülhet el. A karbantartást 
az Ép-Gép 2002 Kft. végzi.
 Az önkormányzat az ősz folyamán az Ist-
ván utca burkolatát szeretné még felújítani. 
A kivitelezés előtt itt is szükséges kicserélni a 
házi vízbekötéseket. A felújítás előkészületei 
folyamatban vannak.
 Üllő Város Önkormányzata a felsorolt fel-
újításokra, útjavításokra összesen bruttó 110 
millió forintot fordít.
 Kérjük a lakosság megértését, illetve tü-
relmét a munkálatok befejezéséig. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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A hagyományokhoz híven 
idén is augusztus 20-án ad-
ták át a városi kitüntetéseket. 
Idén a város szolgálatáért, a 
sport támogatásáért és a kivá-
ló sportteljesítményért adott el-
ismerést a képviselő-testület.  

Átadták a városi 
kitüntetéseket

Augusztus 20. képekben

D r. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő ünnepi beszédét követően dr. Kun 
Mária református lelkész és Kovács 

Kornél plébános által megáldásra, megszen-
telésre került a Szent István-napi ünnepre 
készített ropogós, gömbölyű új kenyér. Ez 
évben Béresné Fazekas Etelkát kértük fel a ke-
nyérszelésre, amelyből a közreműködő gyer-
mekek kóstolót kínáltak a téren ünneplő kö-
zönségnek. A szertartás után Etelka néni 
elénekelte Szőke István Attila megzenésített 
versét, a Fohászt.
 A templomi ünnepség Üllő Város Ön-
kormányzat képviselő-testülete által ado-
mányozott városi kitüntető díjak átadásával 

Üllő Város Önkormányzata részéről kö-
szönetünket fejezzük ki a Szent István-
napi városi rendezvény előkészítésében, 
szervezésében és sikeres lebonyolításá-
ban részt vevő valamennyi segítőnek és 
közreműködőnek.
 Külön köszönjük támogatóinknak: 
Te kes-Fejes József úrnak (üllői Robo-
gó Pékség), hogy idén is felajánlásként 
biztosította az ünnepségünk keretében 
megszentelt új kenyeret – és további tá-
mogatásként pékáruval járult hozzá az 
idősek vendéglátásához – Békyné Va-
likának (Hableány Ruházati üzlet) aki 
mint eddig is minden évben felajánlásá-
val a nemzeti színű szalagot biztosította 
a díszítéshez.

Köszönet a segítségért

Ù

folytatódott. Idén hárman részesültek városi 
elismerésben.
 A város érdekében kifejtett, kiemelke-
dő érdemű szakmai tevékenységéért Di-
enes András, Üllő Város Szolgálatáért díjat 
vehette át, Barta István a város sportéleté-
nek fejlődése érdekében kifejtett, kiemel-
kedő érdemű támogató tevékenységéért 
megkapta a Sport Támogatásáért járó díjat, 
György Réka, úszó olimpikont Üllő Kiváló 
Sportolója díjjal tüntette ki a képviselő-tes-
tület. A díjakat Kissné Szabó Katalin polgár-
mester adta át. 
 Dienes Andrást és Barta Istvánt talán nem 
kell bemutatni az üllői lakosoknak, mindket-
ten hosszú ideje élnek a településen, közis-
mert emberek. András közel egy évtizede 
a városi sportcsarnok igazgatója, István az 
Üllő Városi Kézilabda Sportegyesület alapí-
tója. A véletlen műve, hogy mindhárom dí-
jazottunk életében központi szerepet tölt be 
a sport, a sport szeretete. Réka esetében kü-
lönösen, hiszen gyermekkorától a sportnak 
rendeli alá az életét. 
 Talán nem túlzás kimondani, számunk-
ra az ismeretlenből került elő és egy csapás-
ra lett Üllő híressége a tehetséges húszéves 
úszólány. Csodálatos és felemelő érzés volt 
szurkolni György Rékának, aki „a mi lányunk” 
volt a riói magyar olimpikonok között. Nem 
volt kérdés, hogy őt illeti idén az Üllő Kiváló 
Sportolója díj. (György Réka riói szereplésé-
ről a 12. oldalon olvashatnak.)
 A műsorban ez alkalommal is közremű-
ködtek a Harmónia Zeneiskola pedagógusai: 
Hofbauer-Mezei Márta, Lassánné Balogh And-
rea Szerdahelyi Pál, Szeverényi Mátyás, Plutzer 
Gábor, Kiss Sándor, akiknek ez úton is köszön-
jük a színvonalas előadást. B. É.

A tüzijátéknak idén is sokan örültek Gyerekek a színpadon – élvezték a programokat
Hien énekhangját  
szerette a közönség

Béresné Fazekas Etelka
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A tavalyi Doberdói Bánlaky József emléknap 
folytatásaként vetélkedőt szervezünk ez év ok-
tóberében olyan települések csapatainak rész-
vételével, amelyek fontos szerepet játszot-
tak a hadvezér és hadtörténész életében.

Az Országgyűlés ta-
valy novemberi dön-
tésének megfelelően 
július 1-től a kémény-
seprés állami közfel-
adattá vált, melyet a 
lakosság térítésmen-
tesen vehet igénybe.

Szállásadókat keresünk

Változik a  
kéményseprő-
szolgáltatás

E nnek célja, hogy a saját ko-
rában kiemelkedő jelentő-
ségű személyiség méltatla-

nul feledésbe merült életútja és 
életműve ismertté váljon és el-
foglalhassa az őt megillető helyet 
emlékezetünkben – és a magyar 
történelmi köztudatban. 
 A meghívott csapatok a kö-
vetkezők: Lugos (a bánsági város-
ban anyakönyvezték, feltehető-
en itt vagy a környéken született). 
Kassa (az 1880-as, 90-es évek-
ben itt teljesített szolgálatot, fe-
lesége és annak családja itt élt).
Csíkszentmárton (közigazgatási-
lag ide tartozik Úzvölgye, ahol 
1917 tavaszán kiemelkedő harci 
sikereket ért el a parancsnoksá-
ga alatt harcoló hadtestével). Bu-
dapest, XII. kerület (idős korában 
itt élt, az egykori Fery Oszkár utca 

34. sz. házban). Üllő (élete leg-
utolsó korszakát itt élte, itt hunyt 
el, sírja a helyi katolikus temető-
ben található). 
 Mivel a vetélkedőre távolab-
bi településekről is várunk ver-
senyzőket (Kassa, Lugos, Csík-
szentmárton: összesen tizenöt 
diák és a kísérőik), gondoskod-
nunk kell egyéjszakás vendéglá-
tásukról október 14-én. 
 Kérem tehát, aki tudna segí-
teni egy-egy vendég ellátásában, 
és ezzel hozzájárulna e jelen-
tős üllői rendezvény sikeréhez, 
jelentkezzen az Üllői Kulturális 
Központban! 
 Üllő, Templom tér 3. (városhá-
za), 320-011/128, ukk@ullo.hu
 Tisztelettel várom mielőbbi 
jelentkezését: 

Laza István, ÜKK vezető

A döntést követően az ön-
kormányzatok választhat-
tak, hogy továbbra is vál-

lalják a feladat ellátását vagy 

átadják a katasztrófavédelem-
nek. A második félévtől mint-
egy 1,8 millió kémény került át a 
katasztrófavédelemhez, ami azt 
jelenti, hogy a szerv az ország 40 
százalékában látja el a feladatot 

– olvasható a kormány.hu por-
tálon.
 A kéménysepréssel járó fel-
adatokat Üllőn is a katasztrófa-
védelem látja el a jövőben – erre 
a korábbi szolgáltató, a Magyar 
Kéményseprő Kft. levélben is fel-
hívta a figyelmet. 
 A közületek számára kö-
telezően megrendelendő ké-
ményseprő-ipari tevékenység, 

valamint a tervekkel és azok en-
gedélyeztetésével, a kémények 
műszaki átvételével kapcsolatos 
teendőket továbbra is a korábbi 
szolgáltató, azaz az érdi Magyar 
Kéményseprő Kft. munkatársai 
végzik. 
 – A tevékenység szigorú en-
gedélyekhez kötött, azonban 
komoly előny számunkra, hogy 
korábban közszolgáltatóként 
ugyanezen feladatokat láttuk el 
mintegy 50 évig. Társaságunk 
megfelelő képzettségű szakem-
berekkel és korszerű műszerek-
kel végzi tevékenységét a közü-
letek részére. Fontos információ, 

hogy az állam által ingyenes köz-
szolgáltatásként biztosított el-
lenőrzés nem végezhető ott, 
ahol gazdálkodó szervezet szék-
helye, telephelye vagy fióktele-
pe van bejegyezve. Ezeken a he-
lyeken is Társaságunk, a Magyar 
Kéményseprő Kft. tudja a köte-
lező ellenőrzéseket elvégezni 

– írta levelében Gazsi György ügy-
vezető.
 Részletesebb tájékoztatásért 
keressék a Magyar Kéményseprő 
Kft. ügyfélszolgálatát a 06-70/338-
9923 telefonszámon, vagy látogas-
sák meg a www.magyarkemeny-
sepro.hu weboldalt.  V.
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Besurranásos lopásokkal 
tarkított üllői nyár

Új mentőállomást  
avattak Monoron

A bűnözők a legmelegebb na-
pokon sem pihentek. Pech-
jükre az üllői rendőrök sem. 

Szeptember 2-án ünnepélyes ke-
retek között adták át Monor új 
mentőállomását. Az új létesít-
mény korszerű körülményeket 
teremt az állomás munkatársai 
számára, amelynek köszönhető-
en csökken a kivonulási idő is. 

A nyár általában kikapcsolódásról, fel-
töltődésről, pihenésről szól – de nem 
mindenkinek. A biztonságra, a rend-

re ilyenkor is figyelni kell, sőt, talán még fo-
kozottabban is mint máskor. Nyáron talán a 
baj is könnyebben megtörténik, hiszen a la-
kások hosszabb-rövidebb időre kiürülnek, 
így a betörők szabad prédáivá válnak, olykor 
pedig a nyári bulik is féktelen szórakozásba 
hajlanak, ami akár könnyebb, rosszabb eset-
ben súlyosabb balesetekkel is járhat. Ezért a 
legmelegebb hónapokban sem lankadhat a 
rendőrök figyelme, a legnagyobb kánikulá-
ban is tettre készen kell állniuk, ha szükség 
van rájuk. Az üllői rendőrök munkájára pe-
dig többször is szükség volt az elmúlt hóna-
pokban – tudtuk meg Balaton János őrnagy-
tól, az Üllői Rendőrőrs parancsnokától. 
 – Május végén sajnálatos módon két-há-
rom hét leforgása alatt többször is előfordult, 
hogy besurranásos lopás miatt kaptunk be-
jelentést. Ezért több éjszaka is fokozott rend-
őri jelenlétre volt szükség a városban, aminek 
köszönhetően végül sikerült nullára redukál-
ni a besurranásos lopások számát. A nyomo-
zás jelenleg is folyik, szerencsére jó irányba 

haladunk, az elkövetők felderítése folyamat-
ban van – mondta az őrsparancsnok.
 Az említett bűncselekmények megféke-
zését követően nyugodtabb napok vártak az 
üllői zsarukra, nem történtek kiemelt esemé-
nyek, amelyek a lakosság biztonságérzetét 
befolyásolták volna. 
 Nyár végén a biciklitolvajok adtak felada-
tot az Üllői Rendőrőrs kollégáinak, mert a 
vasútállomás környékén elszaporodtak a ke-
rékpárlopások. Balaton János elmondta, si-
került elkapni az elkövetőt, aki beismerő val-
lomást tett, az ügy többi vonatkozásában 
még tart a nyomozás. 
 A rendőrség feladatai nem merülnek ki a 
bűnügyek felderítésében. A megelőzés leg-
alább annyira fontos, mint az elkövetett bűn-
cselekmények sikeres feltárása. Ezért az üllői 
körzeti megbízottak személyesen keresték 
fel a helyi idős lakosokat, hogy a bűn- és bal-
eset-megelőzési program keretében felhív-
ják a figyelmüket a rájuk leselkedő veszé-
lyekre, illetve tanácsokat adjanak a veszélyes 
helyzetek elkerülésére. A város forgalma-
sabb pontjain pedig a vagyon elleni bűncse-
lekmények megelőzésére osztogattak út-
mutatókat a járókelőknek. 
 A személyi sérüléses balesetek fő oko-
zói az ittas vezetők. Nyáron több alkalommal 
kellett intézkedni ittas sofőrökkel szemben 

– mondta Balaton János –, így a gépkocsive-

zetők a jövőben is számíthatnak közúti ellen-
őrzésekre, a rendőrség továbbra is mindent 
megtesz az ittas vezetők kiszűrése érdekében. 
 Szeptember 1-jén elkezdődött az új tanév, 
újra gyerekek lepik el a reggeli órákban az is-
kolához vezető utcákat. A Malom utca–Pesti 
út kereszteződésében a reggeli órákban és a 
tanítást követően kora délután is rendőr fel-
ügyeli a biztonságos átkelést. Természete-
sen az iskolarendőr-program is folytatódik 
tovább, az elmúlt évekhez hasonlóan. Bala-
ton János ezúton is felhívja az autósok figyel-
mét, hogy az iskolás gyerekek sok esetben 
figyelmetlenebbek lehetnek a felnőtteknél, 
ezért kellő odafigyeléssel és óvatossággal 
közlekedjenek az utakon.  varga

M onoron már az Országos Mentő-
szolgálat megalakulása előtt műkö-
dött mentőszolgálat. 1947-ben egy 

mentőkocsival teljesítettek szolgálatot a Vi-
rág utca 10. szám alatt kialakított mentőál-
lomáson. Az évek múltával a szolgálat fejlő-

dött, de az épület elhasználódott, 1992-ben 
életveszélyessé minősítették. A mentőszol-
gálat ekkor költözött a monori szakrendelő 
épületének második emeletére. 

 Az új mentőállomást ebben az épületben 
a volt orvosi ügyelet és a gyermekorvosi ren-
delők átalakításával hozták létre. A költsége-
ket teljes egészében Monor önkormányzata 
állta. 
 A mentőállomáson négy mentőgépkocsi 
teljesít szolgálatot, kettő napi 24 órában (eb-
ből egy esetkocsi), kettő pedig hétköznapo-
kon nap közben. 
 A Monori Mentőállomás mentőegysége-
ihez kilenc település tartozik (Monor, Gom-
ba, Bénye, Káva, Péteri, Vasad, Csévharaszt, 
Monorierdő, Úri), ezen felül Gyömrőn, Mag-
lódon, Mendén, Sülysápon, Nyáregyházán 
és Pilisien is segít a rászoruló betegeken, to-
vábbá gyakran végez feladatokat Üllőn is. 
Az ellátandó területen mintegy 95 ezer la-
kos él. 
 Tavaly összesen 5307 esetet láttak el a 
monori mentőegységek, az autók 272 ezer 
164 kilométert futottak a feladatok ellátá-
sa során. A mentőállomáson összesen 37 fő 
dolgozik: két teljes és öt részmunkaidős or-
vos-mentőtiszt, 15 mentőápoló és 15 gépko-
csivezető teljesít szolgálatot.  nfo
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Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Közel 15 éves tapasztalat,  
sok elégedett ügyfél

Hívjon bizalommal! Csak 4000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?

Hirdetés

M agyarország átfogó e- 
gész ségvédelmi szűrő-
programja keretében 

2010 és 2020 között összesen 
1500 helyszínen végeznek egész-
ségügyi szűrést a lakosság szá-
mára. Napjainkig 1193 helyszínen 
4 891 886 regisztrált vizsgálat zaj-
lott le a program internetes olda-
lán közzétett tájékoztató szerint.
 Az egészségvédelmi prog-
ram szeptember 24-én a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházban foly-
tatódik. Délelőtt 9 órától 16 órá-
ig számos vizsgálaton vehetnek 
részt, akik átfogó képet szeret-
nének kapni egészségi állapo-
tukról. A programban a beteg-
ségek felderítésén túl jelentős 
szerep jut a prevenciónak. A 
szűrések mellett az egészség-
re veszélyes káros jelenségek-
re is nagy figyelmet fordítanak a 
szervezők, így szó lesz a dohány-
zás, az alkohol, a mozgásszegény 
életmód, a helytelen táplálkozás 
és az elhízás veszélyeiről.
 A program keretében a szer-
vezők látványos anatómiai be-

mutató segítségével ismertetik 
meg az emberi test működését 
és felépítését, az érdeklődők el-
sajátíthatják az újraélesztés tech-
nikáját, továbbá tanácsadáso-
kon vehetnek részt, valamint 
egyedi 3D látvány- és hangele-
mekkel elkészített filmeket néz-
hetnek meg.
 A program minden látoga-
tó részére biztosít egy 168 olda-
las egészségügyi könyvet és egy 

ajándék információs prevenciós 
csomagot.
 Fontos, hogy a szűrőbusz ka-
pacitása véges, megadott meny-
nyiségű vizsgálat elvégzésére 
van lehetőség, bizonyos vizsgá-
latok elvégzése csak korlátozott 
számban lehetséges.
 Az eseményről részletes in-
formációk olvashatók a www.
egeszsegprogram.eu internetes 
oldalon.

Fiatalok és idősek egy-
aránt ingyenes vizs-
gálatok keretében 
kaphatnak képet egész-
ségi állapotukról.

Átfogó egészségvédelmi  
szűrés a Délpesti kórházban

Szűrőprogramok

Kardiológia, hipertónia: szív és 
ér rendszeri vizsgálat, vérnyo-
másmérés, artériamerevségi vizs-
gálat.
 Szív és érrendszeri kockázat: 
koleszterinmérés, vércukorszint - 
mérés, húgysavszint mérés.
 Tüdőgyógyászat: spirometria-
lég zés funk ció, COPD kérdőíves 
teszt, Szénmonoxid-mérés, vér-
oxigén-vizsgálat.
 Szemészet: szemnyomás- 
vizsgálat, computeres látásvizs-
gálat, szemüvegdioptria-vizsgá-
lat, szemszárazságteszt.
 Teljes testanalízis: magasság 
mérés, haskörfogatmérés, derék-
csípő arány vizsgálata, súly, cél-
súly-meghatározás, vázizomtö-
meg mé rés, testzsírtömegmérés, 
hasi zsírfelület vizsgálata, BMI 
testtömegindex.
 Testműködés-vizsgálat: ödé-
ma vizsgálata, neuropathia vizs-
gálat, hallásvizsgálat, csontok 
ásványianyag tartalmának vizs-
gálata, inkontinencia és vizelet-
ürítési zavarok kérdőíves tesztje, 
bőr hidratáltságának vizsgálata, 
bőr faggyútartalmának vizsgá-
lata, bőrpigmentáció-vizsgálat, 
visszérbetegség kockázati teszt, 
vastagbéldaganat rizikó teszt, 
tejcukorérzékenység-teszt (lak-
tóz), fizikai aktivitás szint jének 
felmérése. V.
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Szeretettel készült  
alkotások kiállítása
A Civil Érték Egyesület Szere-
tetgombóc Klubjának tagjai ál-
tal készített kézműves alkotá-
sokból nyílt kiállítás Üllőn.

Szeptember 2-án délután került sor a ki-
állítás megnyitójára a városháza kiállí-
tó teremében. A kiállítást Kissné Szabó 

Katalin, Üllő polgármestere nyitotta meg.
 Ezt követően Vécsey Adrienne, a Civil Szol-
gáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője köszön-
tötte a szép számban jelen lévő érdeklődőket, 
amely során ismertette a klub létrejöttének 
körülményeit, működési feltételeit, foglalko-
zásainak sokszínűségét. Megköszönte Üllő 
önkormányzatának a klub működéséhez 
nyújtott jelentős segítséget és a kiállítás lehe-
tőségét.
 A köszöntő után a Szeretetgombóc Klub 
elmúlt egy évéről, programjairól, kirándulá-
sairól láthattunk fényképeket, melyeket Pá-
dár Albertné mutatott be a résztvevőknek.
 Végül Prokopecz Ferencné, a kézműves-fog-
lalkozások vezetője ismertette az általuk hasz-
nált technika előnyeit és a kézügyesség fejlesz-
tésére, kreativitásra gyakorolt pozitív hatásait.
 A Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc 
Klubja egy rövid műsorral köszöntötte az al-
kotásaik iránt érdeklődő vendégeket.
 A kiállítás megtekinthető szeptember 30-
ig Üllő Város Polgármesteri Hivatalának nyit-
vatartási idejében. 
 Nagyon örültünk, hogy a nyitórendezvé-
nyen nagy létszámú érdeklődőt köszönthet-
tünk.
 A Szeretetgombóc Klub célja, hogy az ül-
lőn és környékén élő fogyatékos személyek 
és családtagjaik számára úgy biztosítson tar-
talmas elfoglaltságot, hogy egyben képes-
ségeiket és készségeiket is fejleszthessék, 
valamint segítse a gyógytornára, irodalmi-, 
kulturális és sportprogramokra való eljutást.
 Az Egyesület 2015-ben saját forrásból 
megvásárolta és akadálymentesítette a Pes-
ti út 122. alatt lévő ingatlant, ahol 2016. júni-
us 1-től fogadja tagjait.
 Klubunk működéséhez a legjelentősebb 
támogatást Üllő Város Önkormányzata biz-
tosította az elmúlt egy évben és 2016-ban is. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy Üllő lakossá-
ga is örömmel fogadta és folyamatosan tá-
mogatta tevékenységünket.
 Szeretettel várjuk minden kedves régi és 
leendő klubtagunkat Üllőn, a Pesti út 122. 
szám alatt! Civil Érték Egyesület
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Macourek (Makláry) Béla az első világháború 51 monarchiabe-
li ász-pilótáinak egyike volt. Az öt, vagy annál több légi győzel-
met elérő pilótákat hívták – későbbi elnevezéssel – ász-pilótának.

Macourek-Makláry  
Béla ász-pilóta

M acourek Béla Nebojszán (ma galán-
tai járásban Szlovákiában) született 
1889. február 4-én. A gimnázium 6 

osztálya után a Debreceni Mezőgazdasági 
Akadémián tanult 3 évig, majd önkéntesnek 
jelentkezett a hadsereghez. Sikeresen vizs-
gázott az 5. tábori tüzérdandárnál. 1911. ja-
nuár 1-jével tartalékos kadéttá nevezték ki. 
1914. január 1-jével tartalékos hadnagy lett, 
április 1-től pedig áthelyezték az 1. honvéd 
lovas tüzérosztályhoz.
 1914. szeptember 10-től hadosztálya a 
szerb frontra vonult, és december 17-ig min-
den harcban részt vett. Szakaszparancsnok-
ként harcolt, s Pudarci falunál tanúsított hősi-
es viselkedéséért bronz katonai érdemérmet 
kapott 1915. február 10-én. 1916 április 21-
ig a szerb fronton harcolt, majd kiképzőtiszt 
volt Szegeden. Közben beadta jelentkezését 
a repülőcsapatokhoz 
(légierőhöz). A bécs-
újhelyi repülőtiszti 
iskolában megfigye-
lő tisztté képezték 
ki. Közben 1915. nov-
ember 1-jén főhad-
naggyá nevezték ki. 
1916. november 25-
én a 23. Flik repülő-
századhoz osztották 
be az olasz frontra, 
Proseccora. 1917. ja-
nuár 8-án repülte 
Macourek az első is-
mert bevetését, melynek során lefényképez-
te az Isonzó-hidat, s az olasz pihenőhelye-
ket, majd márciusban Doberdót. Elismerésül 
kapta 1917. június 21-én az ezüst katonai ér-
demérmet.
 A következő 5 hónapban több mint 30 el-
lenséges terület feletti repülést végzett. 1917. 
május 21-én Franz Slalina szakaszvezetővel 
Brandenburg C.I repülőgépén két olasz va-
dászgéppel negyedórás légi harcot vívtak, 
melynek során az egyik gépet lelőtték. Ez 
volt Macourek Béla első légi győzelme. Köz-
ben pilótakiképzésre is jelentkezett, me-
lyet nem a hátországban, hanem a fronton 
végzett el. Október 1-től a bevetéseken már, 
mint pilóta repült. November 27-én már a 3. 
osztályú katonai érdemkeresztet kapta meg. 
Október 16-án áthelyezték az albán front-

ra, a 6. repülőszázad állományába, Tiranába. 
Ő lett a század főpilótája. 1918. január 29-
én vadászpilóta-kiképzésre rendelték Bécs-
újhelyre. Áprilistól megjöttek az új Aviatic 
D. I. vadászgépek, mellyel már a hónap vé-
gén elfogott egy motorhiba miatt leszállt 
olasz pilótát. Június 6-án egy angol bom-
bázót kényszerített leszállásra. Az angol pi-
lótát és megfigyelőjét elfogta, s még aznap 
délután egy olasz bombázót is lelőtt. Az al-
bániai olasz-francia arcvonal támadása erő-
södött, egyik lovasezredük elfoglalta Fieri 
városka repülőterét. Macourek Béla pont 
előtte szállt le a repülőtérre, hogy üzem-
anyagot vegyen fel. Estefelé ismét visszare-
pült Fieri fölé, majd látva, hogy az ellenség 
visszavonult, leszállt és eltemette elesett pi-
lótatársát. Az ellenség támadása fokozódott, 
és július 10-én már a berati repülőteret is el-
foglalták, így július 26-án Macourek Bélát át-
helyezték Cattaroba, az újonnan alakult 1. 
vadászrepülő század, a Flik 1/J parancsnoka-
ként. A Cattaroi-öböl a monarchia haditen-
gerészetének egyik legjelentősebb támasz-
pontja volt, ahol német tengeralattjárók is 
tartózkodtak. Repülőtere Igalo volt. A szá-
zadparancsnoki tisztséget 1918. július 29-
től a háború végéig töltötte be. A tiranai Flik 
6 állományban 3 bevetést teljesített, 3 légi 
harcban 3 győzelmet szerzett.
 Augusztus 23-án angol gépek jelentek 
meg Cattaro fölött, az egyiket Macourek Ju-
lius Arigi tiszthelyettessel lőtték le. Újabb 
légi győzelméért 1918. szeptember 3-án 
megkapta a 3. osztályú Vaskorona Rendet.
 Szeptember 6-án újabb angol támadás 
történt. Macourek többedmagával szállt fel. 
Egy angol gépet le is lőtt. Ötödik győzelmé-
ért, 1918. október 12-én tiszti, ezüst vitézségi 
érmet kapott.
 A monarchián egyre inkább jelentkeztek 
a kimerülés jelei. Október 28-án a német ten-
geralattjárók elhagyták Cattarot, 30-án pe-
dig a Monarchia is teljesen kiürítette a kikötőt. 
Macourek Béla repülőgépén hagyta el a terü-
letet, s szállt le Budapesten. Hazatérése után 
Üllőn gazdálkodással tartotta fenn magát, hi-
vatalos okmányok gazdatisztnek nevezték 
meg. Visszavonult a repüléstől. Amikor Horthy 
Miklós 1921-ben megalapította a Vitézi Ren-
det, Macourek Béla az elsők között kapta meg 
a címet. A névmagyarosítási hullám hatására 

Macourekről Makláryra magyarosított. Időköz-
ben századossá léptették elő. Jóval a háború 
befejezése után, 1931. október 3-án, a katonai 
Mária Terézia rend káptalanja „az 1914 decem-
ber 7-én, Pudarcinál mint lövészparancsnok-
nak, majd 1916-tól 1918-ig, mint repülő cso-
porthoz beosztott főhadnagynak az Isonzónál 
és a Balkánon tanúsított vitéz magatartásáért 
a tiszti arany vitézségi érmet ítélte oda”. 
 Makláry Béla 1941-ben vette feleségül 
Thorma Nagy Juliannát, akivel Budapesten él-
tek. Házasságukból egy fiuk született 1942-
ben dr. Makláry Béla, még ma is aktív állat-
orvos Tolna megyében, Felsőnyéken. A fenti 
adatok nagy része tőle származik, köszönet 
érte.
 Makláry Béla tehát Üllőn élt, gazdálko-
dott. A helyi közéletben nem vett részt. Va-
lamikor a 30-as évek végén az Angol-Magyar 
Bank kárbecslési felügyelője. Hosszú gyó-
gyíthatatlan betegségben halt meg 1944. jú-
lius 16-án. A Farkasréti Temető katonai par-
cellájában van eltemetve. 

Fehér László – Helytörténeti Gyűjtemény

Macourek Makláry Béla százados

Macourek Béla főhadnagy Aviatic D. I. tí-
pusú repülőgépével. 

Hazatéré-
se után Üllőn 
gazdálkodás-

sal tartotta 
fenn magát, 

hivatalos ok-
mányok gaz-

datisztnek ne-
vezték meg.



12 ÜllőiSport-Kultúra

Vargha Gyula Vá- 
rosi Könyvtár hírei
Szeptember – őszelő  
és Szent Mihály hava.

September latinul annyit tesz: hetedik. 
Miért hívjuk „hetediknek” az év kilen-
cedik hónapját? A magyarázat egysze-

rű: a hónapnév már a régi római naptárban 
is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, 
szeptember pedig a hetedik volt a sorban.
 A magyar kalendáriumokban őszelő ha-
vaként is említik szeptembert. Szent Mihály 
is névadónak számít, akinek ünnepét a hó-
nap utolsó előtti napján, 29-én üljük. 
 Az egyensúly, a kiegyensúlyozottság jel-
lemzi ezt a hónapot – amihez jó években a 
beérő gyümölcsök bősége is társul. Ezt az 
egyensúlyt érzékelteti a 23-ra eső őszi nap-
éjegyenlőség és ezt sugallja a természet az-
zal is, hogy a tavasztól végzett munka ilyen-
kor kapja meg jutalmát a beérő termésben, 
hisz szeptember a szüret kezdetének, a gyü-
mölcsszedésnek az időszaka is. 
 Szeptember elseje időjós napnak is szá-
mít: ha esik, gyenge lesz a tél. Ha viszont 
5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, 
kellemes őszre számíthatunk. Két Mária-nap 
követi egymást: ha 8-án kellemes, meleg éj-
szakát élünk, az finom bort érlel, de ha hi-
degre fordul az idő, savanyú lesz a szőlő leve. 
A 12-i Mária-nap Szűz Mária névünnepe, je-
les búcsúnap, a megfigyelések szerint ekkor 
indulnak útra a fecskék. A szőlősgazdák szá-
mára kritikusnak számít 21-e, Máté napja is: 
ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Ven-
cel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, ez 
szép tavaszt ígér a következő évre. Ha pedig 
Szent Mihály lova deres (29-én), az behozza 
a telet.
 „Szent György vetkőztet, Szent Mihály öl-
töztet” – tartja a mondás, miszerint április 
23-án melegre, szeptember végén pedig hi-
degre fordul az időjárás. E két nap különösen 
fontos a pásztorok, gulyások számára: Szent 
György napján hajtják ki a legelőkre a rideg-
tartáshoz szoktatott lábasjószágokat, hogy 
aztán Szent Mihály napján visszatérjenek a 
téli szállásukra. Könyvtárunknak ebben az 
évben két rendezvénye is kapcsolódik e té-
makörhöz.

Irodalmi teázó

Szeptember 27-én, kedden 10 óra 30-kor 
kezdődő teázónkban az általunk elvetett 
valóságos és virtuális magok beéréséről 
lesz szó, a magyar költészet klasszikusai-

nak őszi soraival fűszerezve. A beszélge-
tést Bege Nóra fotográfus-művészettera-
peuta vezeti.

Mihálynapi-sokadalom

Október 1-jén, szombaton 11 órakor kezdő-
dik a helytörténeti gyűjteményben a kemen-
ce átadó ünnepségünk, amely az idei Mi-
hály-napi sokadalom indító rendezvénye. Az 
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület-
tel és Üllő Város Önkormányzatával közösen 
várjuk szeretettel a város apraját és nagyját, 
hogy a Pesti út 96. szám alatt együtt vegyük 
birtokba az újabb fejlesztés eredményeként 
elkészült kültéri kemencét és kerthelyiséget. 
Az ünnepség keretében népi hangszerkiállí-
tás tekinthető meg. 14 órától Gulyás Ferenc 
Ex NOX, az Örökség Együttes népi hangsze-
res zenésze, népihangszer-készítő interaktív 
hangszerbemutatóját láthatják, hallhatják. A 
programban szerepel a citera, bőrduda, te-
kerőlant, körtemuzsika, török síp, tárogató, 
doromb, tambura, koboz, furulya, kaval, ti-
linkó, dobok, csörgők, köcsögduda és más 
egyéb hangszerek bemutatása is. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Kulturális Örökség Napjai

1984-ben Franciaországban Történel-
mi Műemlékek Nyílt Napja (mely Historic 
Monuments Open Day néven vált ismertté) 
címmel egyedülálló kezdeményezés indult 
útjára azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedő, 
várhatóan széles érdeklődésre számot tartó 
műemléképületek, amelyek általában zár-
va vannak a nagyközönség előtt, egy hétvé-
gén nyissák meg kapuikat, és ingyen, lehető-
leg szakszerű vezetéssel fogadják a kíváncsi 

JUNIOR ÉS FELNŐTT FÉRFI  
NBI/B-S MÉRKŐZÉSEK
Vecsés-Alba Máv: szeptember 17. 16 óra 
és 18 óra. 
Vecsés-Pénzügyőr szeptember 24. 16 óra 
és 18 óra.
Vecsés-PLER október 9. 16 óra és 18 óra.
Vecsés-Tata október 30. 16 óra és 18 óra.

ÜLLŐ JUNIOR ÉS FELNŐTT FÉRFI  
MEGYEI KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK
Üllő-Mogyoród szeptember 17. 11 óra  
és 13 óra. 
Üllő-Abony október 1. 17 óra és 19 óra.
Üllő-Domony október 16. 14 óra és 16 óra.

SPORTCSARNOK HETI PROGRAMJAI
Zumba pénteken 18 óra 30-tól. 
 Jóga hétfőn és szerdán19 órától 20 óra 
30-ig.
 Aerobik kedden és csütörtökön 18 óra 
30-tól. 
 Newdanceworld hip-hop táncoktatás 
hétfőn és szerdán 16 órától 18 óráig.

Városi sportcsarnok 
programjai

György Réka úszó, olimpikon a riói olimpi-
án 200 méteres hátúszásban versenyzett. Az 
üllői sportoló a kvalifikációs versenyen Hosz-
szú Katinka mögött a második helyen ért 
célba 2:09.64-es eredménnyel, ezzel bizto-
sította helyét az olimpiai csapatban. György 
Réka először vett részt az ötkarikás játéko-
kon, 2:12.99-es eredménnyel a 22. helyen ért 
célba. 
 Üllő képviselő-testülete György Rékának 
adományozta az Év Kiváló Sportolója kitün-
tetést, melyet az augusztus 20-i ünnepségen 
távolléte miatt nem tudott átvenni. A kitün-
tetést végül a harmadik sportválasztónapon 
vette át a sportoló, az átadás után pedig be-
számolt riói élményeiről és az olimpia kulisz-
szatitkairól.  N. 

Olimpikon lett az  
év kiváló sportolója

Kissné Szabó Katalin a repülőtéren üd-
vözölte az olimpiáról hazaérkező György 
Rékát
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látogatókat. A kezdeményezés rendkívüli si-
kerén felbuzdulva az Európa Tanács felkarol-
ta a rendezvényt, amely így nemzetközi mé-
retűvé vált. Hazánk 1999-ben csatlakozott a 
programhoz. Mára már több száz intézmény 
és kiállítóhely nyitja meg kapuit szeptember 
harmadik hétvégéjén. Az idén már az Üllői 
Helytörténeti Gyűjtemény is szerepel a ren-
dezvényhelyszínek között.
 Szeptember 17-én, szombaton 10 órától 
16 óráig várja vendégeit állandó kiállításunk. 
10 órától 13 óráig Fehér László tanár úr tart 
tárlatvezetéseket.

Népmese Napja

Szeptember 30-án a népmese napja alkal-
mából aki Benedek Elek mesekönyvet köl-
csönöz, elnyeri méltó jutalmát! Aki nem hi-
szi, járjon utána!

Országos Könyvtári Napok
 
Már hagyománnyá vált, hogy amikor kissé 
megfakul az ég kékje, s tollas vándorok né-
pesítik be az égi országutakat, szorgosan 
készülődnek a könyvtárosok az Országos 
Könyvtári Napok eseményeire.
 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
2006 óta sokféle hagyományt követve, de 
tartalmában mindig megújulva igyekszik 
ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtá-
rakra. Az évente változó, de mindig egymás-
ra épülő tematika a 
különböző korosztá-
lyok eltérő igényei-
re és érdeklődősére, 
a bennünket körül-
vevő gyors változá-
sokra figyelés tette 
a szakma legjelentő-
sebb, legtöbb érdek-
lődőt megmozgató 
programsorozatává 
ezeket az október 
eleji napokat. 
 Ennek keretében 
könyvtárunk a szak-
mai fórumokon meghirdetett témakörök kö-
zül háromhoz is csatlakozik.
 Október 4. Zöld Könyvtár Napja. Kedden, 
16 óra 30-kor Dia Délután a környezetvéde-
lem jegyében, öko-mesék minden mennyi-
ségben!
 Október 6. Legek Napja. A legjobb ba-
rát. Csütörtökön 9 órától, Leszel a barátom? 
címmel Vadadi Adrienn írónő mesél óvodá-
soknak barátságról, magányról, babázásról, 
építésről, rosszalkodásról és megbocsátás-
ról. Felnőttes dolgok, játékos formában, ovis 
nyelven!
 Helyismeret Napja. Csütörtökön, 12 órá-
tól 16 óra 30-ig Múltidéző tárlatvezetések a 
Helytörténeti Gyűjteményben.
 Várunk mindenkit szeretettel az OKN he-
lyi rendezvényeire!

Kályha- és öntöttvas-  
gyűjtemény gyöngyszemei

Augusztus 20-án egynapos kiállítást lát-
hattak az érdeklődők a Helytörténeti Gyűj-
teményben. A kiállított tárgyak a vecsési 
születésű Mankovics Tibor magángyűjtő tu-
lajdonát képzik. Tibor érdeklődése a régi tár-
gyak iránt még kisgyermek korában gyö-
kerezik. Gyűjtőszenvedélye fiatal felnőtt 
korában kezdett kibontakozni, amikor meg-
örökölte déd- és nagyszülei használati tár-
gyait. A gyűjtemény első darabját a 1992-ben 
vásárolta meg, egy salgótarjáni, úgyneve-
zett Jancsi kályhát. Gyűjteménye eleinte 
egy-egy darabbal bővült, de napjainkra ez a 
szám elérte a közel hétszázat.  Gyűjteménye 
mára igen sokszínűvé vált, a címeres, betűs 
tégláktól a kályhákig a tárgyak sokfélesége 
mutatja elkötelezett szenvedélyét a letűnt 
korok ipari termékei iránt.
 A kályhák az 1880-as években a történel-
mi Magyarország XIX. századi öntöttvas-mí-
vesség fénykorából, az országban található 
öntödékből kerültek ki, hirdetvén a magyar 
szakmunkások, mintakészítők, kohászok 
mesteri szinten űzött foglalkozását. Csak 
néhány közülük a teljesség igénye nélkül: 
Dolha, Munkács, (Kárpátalja), Kalán, Anina, 
(Erdély), Hisnyóvíz, Dernő, (Felvidék) Debre-
cen, Diósgyőr, Salgótarján stb.
 Díszítésük, ornamentikáik magukon hor-
dozzák az egyes korok stílusirányzatait. 
Egyes darabokon feltűnik Szent Borbála alak-
ja – a bányászok és kohászok védőszentje –
és a mesevilágból ismert állati motívumok, 
mint: sárkányfej, oroszlánfejek és -lábak alak-
zatai is.
 Mankovics Tibor célja, hogy a letűnt korok 
tárgyi emlékei, melyek ipari történelmünk fej-
lődésének egy-egy ciklusát mutatják be, mél-
tó helyre kerüljenek és fennmaradjanak az 
utókornak – mindazoknak, akik a magyar em-
berek történelmét, emlékeit szeretnék meg-
ismerni és szeretettel megbecsülni, értékelni. 
 Aki lemaradt a kiállításról, vagy szeretné 
látni teljességében a gyűjteményt, az keres-
se a „Vecsés Öntöttvas Gyűjtemény”-t a kék 
közösségi oldalon. Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Október 1-jén, 
szombaton 11 

órakor kez-
dődik a hely-

történeti 
gyűjtemény-

ben a kemen-
ce átadó ün-
nepségünk

Kulturális Örökség Napja
Szeptember 17.  10 órától 16 óráig
10 órától 13 óráig Fehér László  
tanár úr tárlatvezetése.
Helytörténeti gyűjtemény 

Nyugdíjasbál 
Szeptember 17.  19 óra 
Szervező: Napsugár nyugdíjas klub.  
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Nyugdíjasbál
Szeptember 24.  19 óra 
Szervező: Zrínyi Ilona nyugdíjas klub
Kiss Sándor Művelődési Ház

„Azt a ragyogóját” c. nótaműsor
Szeptember 25.  15 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház  
 
Irodalmi teázó
Szeptember 27. 10 óra 30. 
Vezeti: Bege Nóra fotográfus- 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Hangverseny
Szeptember 30. 17 óra   
A Zene Világnapja alkalmából  
a Harmónia Zeneiskola hangversenye. 
Üllői Kulturális Központ

Mihály-napi sokadalom
Október 1.    
11 órától nyitó ünnepség.  
12 órától Betyár Tanoda fegyverbemutatója. 
14 órától Gulyás Ferenc hangszerbemutatója.
A Mihály-napi sokadalom további program-
jain 12 órától a városközpontban vehetnek 
részt. 
Helytörténeti Gyűjtemény és városközpont

Dia Délután a  
környezetvédelem jegyében
Október 4.  16 óra 30    
Vargha Gyula Városi Könyvtár 
    
Múltidéző tárlatvezetés
Október 6.  12 órától 16 óra 30-ig  
Helytörténeti Gyűjtemény 

Emlékezés az aradi vértanúkra
Október 6.  18 óra  
Városközpont, 1848-49-es emlékmű 

„Illusztrációk”
Október 7. 17 óra    
Görög Béla festőművész  
kiállításának megnyitója.
Üllői Kulturális Központ

Kulturális  
programok
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Minden gyermeket és 
fiatalt vár a Mirabell!

Meghívó koncertre

Hulladékszállítás 

Illusztrációk

Ez az a vásár, 
amit várnak!

GYERMEKJÓGA: 
Kisgyerekeknek szerdán 16 órakor, kis-
gyerekeknek és szülőknek csütörtökön 
17 órakor. Vezeti Bartal Jana nemzetkö-
zi gyermekjóga-oktató.

FELNŐTTJÓGA: 
Hatha-jóga-foglalkozás kedden, 18 óra-
kor. Vezeti: Olasz Szilvia jógaoktató.  
 
GERINCTORNA: 
Minden korosztálynak hétfőn és szer-
dán 18 és 19 órakor, kedden és csütörtö-
kön 9 óra 30-kor. 
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a lé-
tező problémák tüneteinek enyhíté-
se; orvosi javaslat nélkül is. Vezeti: Dr. 
Ablonczyné Kelemen Erika.

ÜKK

Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban

Fájdalommal tudatom, hogy Sára János-
né, született Varsányi Mária – aki is-
merte Macának szólította – életének 90. 
évében hosszú szenvedés után, június 
15-én elhunyt. Feleségemnek nem volt 
gyermeke. 56 évet töltöttünk együtt sze-
retetben, békességben. Köszönet mind-
azoknak, akik szeretettel emlékeznek rá. 
Emléke örökké a szívemben él tovább. 
Nagy fájdalommal múlnak napjaim. 

Sára János 

Köszönetnyilvánítás
Ügyvédi tanácsadás 

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

Újra megnyitja kapuit régi és új növendékei 
előtt a 10 éve működő Mirabell Táncegye-
sület. Várunk minden gyermeket és fiatalt 4 
éves kortól induló művészi torna, balett, ak-
robatika, színpadi látványtánc és modern-
tánc tanfolyamainkon a művelődési ház-
ban és a városi sportcsarnokban. Év közben 
fellépéseken és versenyeken veszünk részt, 
ahonnan szinte mindig éremmel, renge-
teg kupával, díjjal, arany-, ezüst-, bronzmi-
nősítéssekkel és Európa-bajnoki helyezések-
kel térünk haza.  
 Fellépés és versenyzési lehetőség! Ha 
kedvet érzel a tánchoz, szeretnél egy jó csa-
pathoz tartozni, szeretettel várunk a Kiss 
Sándor Művelődési Házban szeptembertől 
induló új tanfolyamainkon. Érdeklődni: 06-
70/709-8654-es telefonszámon lehet.

A Kiss Sándor Művelődési Házban szeptem-
ber 23-án (pénteken) 8 órától 13 óráig tart a 
Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági ru-
havására.

Ezzel a címmel nyílik Görög Béla festőművész 
legújabb üllői kiállítása. Az ünnepélyes meg-
nyitó október 7-én, 17 órakor az Üllői Kulturá-
lis Központban, a Városháza galériájában lesz. 
A kiállítás megtekinthető november 18-ig. L.

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (2225. Üllő, 
Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 órától 17 
óráig tart szeptember 26-án.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 11 
óráig tart október 3-án.
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Sziko-
ra Gábor telefonszáma: 06-30/456-0889. Dr. 
Szkalka Tamás telefonszáma: 06-20/555-
6513. Üllő Város Önkormányzata

A Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
la tanárai és növendékei szeretettel meghív-
nak minden érdeklődőt a koncertjükre, me-
lyet a zene világnapja alkalmából rendeznek. 
 Az esemény az Üllői Kulturális Központ-
ban lesz szeptember 30-án, 17 órakor. A 
hangversenyen az iskola tanárai és növendé-
kei lépnek fel. 

Üllő Gyömrő felőli településrészén szep-
tember 22-én, október 6-án és október 20-
án szállítja el a szolgáltató a sárga zsákban 
szelektíven gyűjtött hulladékot. A zöldhul-
ladék  szállítási időpontja október 13. és ok-
tóber 27. 
 A város Ócsa felé eső településrészén 
szeptember 29-én és október 13-án, illetve 
27-én szállítják el a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot. A zöldhulladék szállítási időpontja 
szeptember 22., október 6., október 20.  nfo
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A Pátria Takarék Üllői Fiókja 
nem csak korszerű pénz-
ügyi szolgáltatásai miatt 

vált sokak kedvenc pénzintéze-
tévé. A Pátria Takarék megőrizte 
ügyfeleivel a személyes kapcso-
latot, a telefonhívások nem egy 
központi call centerbe futnak be, 
a fiók kollégáival személyesen 
és telefonon egyaránt közvetlen 
kapcsolatba léphetnek az ügyfe-
lek – mondta Farkas Emőke, az ül-
lői fiók vezetője. A munkatársak 
segítőkészek, minden esetben 
készséggel állnak az ügyfelek 
rendelkezésére, a bizalmat pedig 
tovább erősíti, hogy az ügyinté-
zők is helyi lakosok – tette hozzá. 
 – Nyitvatartási időn túl ügyfe-
leink korszerű internetbanki szol-
gáltatásaink segítségével intéz-
hetik pénzügyeiket, ezáltal a nap 
minden órájában elérhetőek va-
gyunk – mondta a vezető.
 Az ügyfélközpontú kiszolgá-
lás igazi érték a rohanó világban, 
de önmagában még nem elég a 
sikerhez. Korszerű pénzügyi ter-
mékekre is szükség van, ame-
lyekben szerencsére nincs hiány 
a Pátria Takaréknál. Az ügyfe-
lek kedvező ajánlatok közül vá-
laszthatnak, legyen szó hitelről, 
betétről, értékpapírokról, bizto-

sításról vagy bankkártyás szol-
gáltatásokról. 
 – A Pátria Takarék ügyfelei 
kedvelik a kedvező jelzáloghite-
leket – szögezte le a fiókvezető. 

– Jelenleg is futó akciónk kereté-
ben az ingatlanfedezettel biztosí-
tott hitel felvételekor ügyfeleink-
nek nem kell kezdeti költségekkel 
számolniuk, mert azokat a Taka-
rék átvállalja. Nincs értékbecslési 
és közjegyzői díj, nem kell fizetni 
a hitel előkészítésért és a folyósí-
tásért, nincs jutalék, így akár 100-
150 ezer forinttal több maradhat 
az ügyfél zsebében. A hitel sza-

badon is felhasználható, de akár 
korábban igényelt hitelek kivál-
tására is megoldás lehet. A kama-
tok is nagyon kedvezőek, erről 
pedig bárki meggyőződhet, ha 
összehasonlítja a Pátria Takarék 
és a kereskedelmi bankok kama-
tait – mondta Farkas Emőke.
 Sokan igényelnek szemé-
lyi kölcsönt. A kezdeti költsé-
gek minimálisak, a hitel össze-
gének egy százaléka folyósítási 
jutalék, amelyet nem kell külön 
befizetnie az ügyfélnek, mert a 
hitel összegéből vonják le. 350 
ezer forint felett kapcsolódik a 

Önt is kedvező ajánlatokkal 
várja a Pátria Takarék!
Stabilitás, kiszámítható-
ság, korszerű termékek, 
ügyfélközpontú, barát-
ságos légkör – így jel-
lemezhetjük röviden a 
Pátria Takarék üllői fi-
ókját, amely évtizedek 
óta biztos pont a telepü-
lés lakóinak életében.

szolgáltatáshoz egy hitelfedeze-
ti életbiztosítás, ami elsősorban 
az örökösöket védi, elhalálozás 
esetén a fennmaradó összeget 
megtéríti a biztosító a Pátria Ta-
karék számára.
 – Miután a piaci környezet 
úgy hozta, hogy minimális betéti 
kamatokkal lehet számolni az ala-
csony jegybanki alapkamat miatt, 
a biztonságosan működő hitel-
intézetek nem adhatnak kiemel-
kedő kamatot, hiszen vigyázniuk 
kell az ügyfelek pénzére. Ezért a 
Pátria Takaréknál értékpapírokba 
is fektethetik a megtakarításaikat 
az ügyfelek. 
 – A befektetéseket folyama-
tosan figyelemmel kísérjük és 
értesítjük az ügyfeleinket a vál-
tozásokról, hogy a pénzük a leg-
nagyobb hozamot érje el – hang-
súlyozta Farkas Emőke.
 A gyorsabb és egyszerűbb 
tranzakciók érdekében a bankkár-
tyás szolgáltatásokat is fejleszti a 
pénzintézet – tudtuk meg –, a jö-
vőben egyre több paypass-kártyát 
bocsátanak ki az ügyfelek részére. 
 A Nebuló számlacsomag a 
14-18 év közötti korosztálynak 
szól. Ezen a számlán gyűjthe-
tik a fiatalok a zsebpénzüket. A 
számlacsomag a szülők számá-
ra is biztonságos, hiszen szabá-
lyozhatják és felügyelhetik gyer-
mekük tranzakcióit. 
 Vállalkozóknak szóló hitel-
konstrukciók és számlavezetés a 
kapcsolódó pénzforgalmi szol-
gáltatásokkal egyaránt elérhetők 
az üllői fiókban. 
 – Vállalkozók számára elérhe-
tő a Széchenyi Kártya. Ezt a szol-
gáltatást is rugalmasan kezeljük, 
például 10 millió forint alatt nem 
kérünk ingatlanfedezetet – ma-
gyarázta Farkas Emőke. 
 Ősszel új programok várhatók 
a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 
hitelkonstrukciói keretében. Ezek 
elsősorban a vállalkozások szá-
mára lehetnek érdekesek, de vár-
hatóan a lakosság számára is lesz-
nek hitelprogramok, például a 
lakások korszerűsítésére. Ezekről 
a Pátria Takarék Üllői Fiókjában 
kialakított MFB Ponton érdeklőd-
hetnek majd az ügyfelek.  (x)

A kormány által nyújtott csa-
ládi otthonteremtési támoga-
tás a Pátria Takarék fiókjaiban 
is elérhető. A törvény által sza-
bályozott program keretében 
nyújtott szolgáltatásokról rész-
letes tájékoztatást kaphatnak 
az ügyfelek az üllői fiókban is. 

CSOK

Ù

A Pátria Takarék üllői épülete

Farkas Emőke fiókvezető
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Repülőtéri szállodát  
fejleszt a Budapest  
Airport és a WING Zrt.
Magyarország első, köz-
vetlen terminál össze-
köttetéssel rendelkező 
szállodájának időkap-
szuláját helyezték el a 
Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. A 145 szo-
bás, konferenciatermek-
kel tervezett Ibis Styles 
Budapest Airport Hotel 
építése várhatóan mint-
egy másfél évig tart.

A Budapest Airport és WING 
Zrt. együttműködésében 
megvalósuló szálloda a 

2. Terminál előtti külső parkoló 
helyszínén épül fel. A terepmun-
kákat és a szükséges infrastruk-
túra kiépítését a Budapest Airport 
már hónapokkal ezelőtt elkezd-
te, a napokban pedig elindultak a 
szálloda építési munkálatai, ame-
lyeket a Market Építő végez. Az 
új szálloda különlegessége, hogy 
közvetlen, fedett gyalogos folyo-
só köti majd össze a 2. Terminállal, 
tehát az utasok egyszerűen átsé-
tálhatnak a hotelből a repülőtérre. 
A szálloda üzemeltetését a fejlesz-
tők az Accor csoporthoz tartozó 
ibis Styles hotelláncra bízták.
 A tervek szerint az 5200 négy-
zetméteres, ötszintes, átriumos 
(belső udvaros) szállodában ösz-
szesen 145, a repülőtér hangu-
latát idéző, a kor belsőépítészeti 
trendjeit követő szobát alakítanak 
ki. Emellett több konferencia-te-

rem is áll az üzleti találkozók szer-
vezői rendelkezésére. Az összesen 
350 négyzetméteres, két különál-
ló teremre bontható konferencia-
részleg akár 120 fő befogadására 
is alkalmas lesz, emellett kisebb 
szemináriumi termeket és egy kü-
lönálló tárgyalót is igénybe vehet-
nek majd az üzleti utazók.
 Az Ibis Styles Budapest Air-
port Hotel vendéglátó részlege 
egy 100 fő befogadóképességű 
étteremből és egy lobby-bárból 
áll. A tervezett étterem és a bár al-
kalmas lesz arra, hogy egyszerre 
szolgálja ki a szállóvendégek igé-
nyeit és a repülőtérről érkező kül-
ső vendégeket is, akik két repü-
lőjárat között, az átszállás idején 
vennék igénybe a szálloda étter-
mét vagy bárját. A szálloda egy-

úttal tökéletes helyszín a magyar-
országi üzletemberek részére is, 
hogy itt bonyolítsák külföldi part-
ereikkel zajló találkozóikat.
 „Az új repülőtéri szállodával 
tovább növeljük a Budapest Air-
port vonzerejét, erősítjük verseny-
képességünket a régióban. Az 
elmúlt évek rekordmértékű, két-
számjegyű utasforgalmi növeke-
dése Budapesten, amely az idén 
is folytatódik, még sürgetőbbé 
tette ennek a hotelprojektnek a 
gyors megvalósítását” hangsú-
lyozta Jost Lammers a Budapest 
Airport vezérigazgatója. Hozzátet-
te: „Az új hotel megépítése szerve-
sen illeszkedik a BUD 2020 névre 
keresztelt, mintegy 50 milliárd fo-
rintos repülőtér fejlesztési progra-
munkba. A hotel leendő vendégei 

között éppúgy megtaláljuk majd 
az üzletembereket, a konferenciák 
résztvevőit vagy éppen a hétvégi 
városlátogatásra érkezőket, mint 
az itt éjszakázó repülőgépek sze-
mélyzeteit.”
 Az épület beruházója Magyar-
ország piacvezető kereskedel-
mi ingatlanfejlesztője, a WING Zrt. 
Noah Steinberg, a vállalat elnök-
vezérigazgatója elmondta: „Az 
ingatlanszektor fontos eleme a 
magyar nemzetgazdaságnak és 
fontos, hogy legyenek hozzáér-
tő, professzionális és tőkeerős ma-
gyar cégek, akik sikeresen tevé-
kenykednek ebben a szektorban. 
A Wing ilyen magyar ingatlanvál-
lalkozás, amely a Budapest Air-
porttal együttműködve most lét-
rehozza Budapest első repülőtéri 
szállodáját. Az új szálloda nyújtja 
majd az egyik első benyomást a 
Magyarországra érkező külföldi-
eknek. Fontos szerepet tölt be a 
turisták, az üzleti utazók és a Ma-
gyarországról induló utasok szá-
mára is. A Wing a többi épületéhez 
hasonlóan világszínvonalú épüle-
tet épít és világszínvonalú szolgál-
tatást fog nyújtani a magyar fővá-
ros repülőterén.”
 A rendezvényen felszólalt 
Gilles Clavie, az Accor-szállodák 
kelet-európai üzemeltetéséért 
felelős Orbis-csoport elnök-ve-
zérigazgatója, aki egyebek mel-
lett ezt hangsúlyozta:  „Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy az 
Orbis Group magyar leányválla-
lata, az Accor-Pannonia Hotels 
Zrt. kapta meg az első budapes-
ti repülőtéri szálloda üzemelteté-
si jogát. A magyar főváros fontos 
piaci szerepet tölt be a régiónk-
ban, fejlesztése iránt elkötelezet-
tek vagyunk, amihez a meglévő 
szállodahálózatunk további bő-
vítésével kívánunk hozzájárulni. 
A repülőtéri szálloda a dinamikus 
és jól ismert ibis Styles márkanév 
alatt fog üzemelni, amelyet nem-
régiben vezettünk be sikeresen a 
magyar piacra, újfaja szállodaél-
ményt kínálva vendégeinknek” – 
nyilatkozta Gilles Clavie.  nfo
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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!

Lakástextil varrásában jártas  eladót felveszek. 
Gyakorlott takarítónőt felveszek.

Jelentkezés önéletrajzzal személyesen az üzletben.

Heti 1x45 perc angol, barátságos környezetben,  
játszva, az alapszavaktól az egyszerű párbeszédig.

A kurzus végén minden gyerekkel külön kis párbeszédes videó készül.
A foglalkozások helyszíne: Üllő, Lejtő utca.

Az első óra ingyenes! 
A hatékony tanulás érdekében a csoportok maximális létszáma 10 fő.  

A jelentkezés feltétele a betöltött 4. életév.
A tanfolyam ára: 4900 Ft/hó.  

Testvérkedvezmény biztosítva!
Jelentkezés határideje: 2016. szeptember 30-ig.

A jelentkezés módja:  
telefonon a 06-70/429-5855-ös telefonszámon (Saskői Szilvia)  

vagy a saskoiszilvia@digikabel.hu e-mail címen.
Részletesebb információk:  

www.gyerekangol.hupont.hu, www.facebook.com/gyerekangolullo
Kérésre több videót is küldök, mely által betekintést nyerhetnek a 

foglalkozásokba!

BRIAN’S ENGLISH 
OVIS ANGOL FOGLALKOZÁS ÜLLŐN

2016 szeptemberétől ismét  
Brian’s English-csoport indul  
4–6 éves gyerekek részére!

Már  
7. éve! 

Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne? 
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon 
és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel! 
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel! 

A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A THM-ek meghatározása az 
aktuális feltételek fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén módosulhatnak.  A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként 
bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről 
tájéko zódjon a PÁTRIA Takarék fi ókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel
facebook.com/patriatakarek

Takarék Otthon Hitel 
THM: 3,04%-6,22%
Takarék 10+10 Otthonteremtő 
Kamattámogatott Hitel 
THM: 3,12%-3,20%

Bővebb információ: Üllői Fiók +36 70 370 7925

kerthelp@gmail.com 

Szakértő kertészmérnök 
vezetésével - garanciálisan 

Kerttervezés – építés, és – fenntartás, 

telektisztítás, fűnyírás/kaszálás - füvesítés, 

kerti tóápolás és egyéb kerti munkák … 

A mézeket minden esetben az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület mézesüvegeibe 

csomagoljuk!

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.

Gyógy-
növény 
ágyon 
érlelt 

mézek

Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás

500 g:  
1500 Ft
helyett:

990 Ft

       H
ívjon a

06-70/319-4317

        
    számon!

390
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

160 g-os

Viszkoz 
felmosófej

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Lemossuk  az árakat!

150  Ft
Az akció  

2016.  
szeptember 13-tól 

október 8-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.


