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Az ünnepi műsorban közreműködik 
és a rendezvényt követően koncertet ad a
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Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi megemlékezésre!

Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom  

60. évfordulóján
2016. október 23-án 15 órakor

Üllő, Templom tér

Üllő város önkormányzatának lapja • 2016. október • XXV. évfolyam 9. számA tartalomból:

Üllői
Sportbál

A jótékony cselekedetekre 
egyre nagyobb szükség van 
a világban. Tudják ezt az ül-
lői sportbál szervezői is, akik 

immár hetedik alkalommal 
rendezik meg a jótékonysá-
gi eseményt. Aki ellátogat a 

bálra, az üllői gyerekek spor-
tolási lehetőségét és a Szere-

tetgombóc Klubot támogatja.
Részletek a 16. oldalon

Mihály-napi  
sokadalom

Legyen-e testvér- 
városa Üllőnek?

Értesítő  
tüdőszűrésre

Üllői rajzok a  
legjobbak között

„De nehéz  
az iskolatáska”

Bursa  
Hungarica  
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2 ÜllőiHázunk táján

A támogatásból valósulha-
tott meg az ingatlan böl-
csőde felőli oldalán a zárt 

téglakerítés, a cseréptetővel fe-
dett kemence és bográcsozó, az 
udvar rendezése és a kemence 
körüli terület viacolorral való bur-
kolása, valamint a néptáncosok 
számára is megfelelő 55 négyzet-
méter padlóburkolat létesítése. 
 Ez a fejlesztés a meglévő kis 
udvari konyha kihasználásával 
együtt lehetővé teszi, hogy a jö-
vőben valódi közösségi mulatsá-
gok, alkotással vagy táncházzal 
egybekötött jó hangulatú főzé-
sek és sütögetések valósulhassa-
nak meg – ezen a számunkra oly 
fontos közösségi színtéren. Cé-
lunk, hogy a helytörténeti gyűj-
temény és annak udvara egyfajta 
művésztelepként funkcionálhas-
son és civilszervezeteink hasz-
nosítani tudják a helyszín adta 
lehetőségeket közös alkotásra, ki-
állításra, közösségi programokra.
 A Hungarocontrol által bizto-
sított támogatás továbbá lehe-
tővé tette, hogy a beruházás át-
adásakor megtarthassuk a nagy 
sikernek örvendő Mihály-napi so-
kadalmat, melyet az Üllő-Kende-
res Hagyományőrző Egyesület 

A Helytörténeti Gyűjtemény udvarán közössé-
gi tér, művésztelep létesítésére, az udvar rende-
zésére és a Mihály-napi sokadalom megrende-
zésére az önkormányzat bruttó 2 millió 700 ezer 
forint támogatást nyert a Hungarocontrol Ma-
gyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társa-
dalmi Felelősségvállalás Program keretében.

Hagyományőrzés, közösség-
építés a kemence melegénél

szívvel-lélekkel szervezett meg 
és bonyolított le október 1-jén.
 A beruházás sikeres megvaló-
sításához hozzájárult a Budapest 
Airport Zrt. által biztosított bruttó 
400 ezer forint támogatás, melyet 
a beruházási összköltség fedezé-
séhez az önkormányzat 3 millió 
forint saját forrással egészített ki.

A Mihály-napi soka- 
dalom megnyitóján  
kisült az első cipó  
az új kemencéjében

Október 1-jén tovább szépült a 
Pesti út 96. szám alatt található 
Helytörténeti Gyűjtemény. Han-
gulatos kerthelyiséggel bővült az 
udvar, amelyben egy táncos ci-
pőket vonzó színpadi rész mellet, 
egy gyönyörű búbos kemence is 
helyet kapott, amely Győri Sándor 
keze munkáját dicséri. Szombaton 
délelőtt kenyér és pogácsasütés-
sel avattuk fel a pályázati forrás-
ból megvalósult fejlesztést. Győ-
ri Katinka segítőivel finom csülkös 
kenyeret készített, Evarics György-
né pedig ízletes pogácsát sütött 
az új kemencében. A megnyitón 
Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony elismerő oklevelet nyúj-
tott át mindazoknak, akik a meg-
valósításban a segítségünkre vol-
tak. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő úr ünnepi beszéde után, 
Majorosi Marianna, az Üllő-Kende-
res Hagyományőrző Egyesület ve-
zetője köszöntötte az egybegyűl-
teket és ismertette a nap további 
programját. Ezután rendkívüli tör-
ténelemóra következett. Betyáros 
fegyverbemutató keretében is-
merhettük meg különböző korok 
harci eszközeit és kialakulásuk tör-
ténetét, miközben az érdeklődők 
népi hangszerkiállítást is megte-
kinthettek a Kenderes-kuckóban, 
ahogyan a néptáncosok nevezik. 
Délután színvonalas műsorral és 
kézműves kirakodóvásárral várták 
a szervezők a Mihály-napi sokada-
lomba a város apraját és nagyját 
a városközpontba! Aki ott volt, jó 
helyen volt! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Mihály-napi sokadalom
Szeptember elejétől lá-
zasan készülődött az 
Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület a 
harmadik Mihály-napi 
sokadalomra. Minden 
szombaton az üllői pia-
con népviseletbe öltö-
zött táncosok hirdették 
a rendezvényt. A vásá-
rosok és a nézelődők is 
szeretettel, érdeklődés-
sel figyelték a kikiáltókat.

Október 1-jén már kora 
reggel épült a színpad a 
városházánál. 10 órától 

érkeztek a vásárosok, felállították 
a sátrakat és kipakolták a szebb-
nél szebb portékáikat. Aki meg-
nézte láthatta, hogy csak népi 
kézművesmesterek kaptak meg-
hívást. 
 A gyerekek számára kovács-
mester tartott bemutatót. Ré-
giségek gyűjteménye és régi 
betyárfegyverek bemutatója szí-
nesítette a vásárt.
 Mivel szeptember 30. Ma-
gyarországon a népmese napja, 
a Gabi Könyv- és Nyomtatvány-
bolt többek között Benedek Elek- 
mesekönyvekkel érkezett.
 Kodály Zoltán szerint: „ A zene 
az életnek olyan szükséglete, 
mint a levegő. Sokan csak akkor 
veszik észre, ha már nagyon hi-
ányzik”. Október 1-je, 1975 óta a 
zene világnapja is egyben, mely-
nek tiszteletére a helytörténeti 
gyűjteményben Népi hangsze-
rek címmel nyílt kiállítás, amely 
október 10-ig volt látható.
 Az egész napos rendezvény 
megnyitójára is a Helytörténe-
ti Gyűjteményben került sor, mi-
vel a program keretein belül itt 
megszépült az udvar, ahol fel-
avattak egy búbos kemencét is. 
Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony beszéde után átadta 
a város elismerő okleveleit, majd 
Dr. Szűcs Lajos mondott ünne-
pi köszöntőt, melyben kiemelte 
hagyományaink megőrzésének 
fontosságát. 

 A megnyitó műsora Herbály 
András Betyár tanodájával foly-
tatódott, ahol különböző be tyár-
fegyverekkel és azok kialakulásá-
nak történetével ismerkedhetett 
meg a nagyérdemű.
 A műsor a városközpontban 
14 órakor Gulyás Ferenc néprajz-
kutató, a Magyar Kultúra Lovag-
ja népihangszer-bemutatójával 
kezdődött, amit a Fölszállott a 
páva televíziós gyermekvetélke-
dő két döntős néptáncosa, Busai 
Bori és Mahovics Tomi színesítet-
tek. Őket követte a Langaléta Ga-
rabonciások gólyalábas társula-
ta, akik Háry János A nagyot lépő 
obsitos című komédiáját ad-

ták elő. A szórakoztató vígjáték 
után, kicsit más műfaj követke-
zett, szárvendégünk volt a Kos-
suth-díjas és Príma Primissima-
díjas Kaláka együttes, akiknek az 
egyéni hangzású, ám sokstílusú 
zenés-verses műsorát élvezhet-
te a közönség. Az együttes 2014-
ben elnyerte a Magyar Örökség 
Díjat is. 
 A következő óra szerep-
lői többek között a Fölszállott a 
páva műsor további döntősei 
voltak: Egri Zsófia énekes és cite-
rás, Gál Tibor énekes, Ürmös Sán-
dor cimbalmos. 
 A helyiek képviseletében az 
Üllői Árpád Fejedelem Általános 

Iskola 3.a és 4.z/b osztály tanulói 
Kissné Dobos Ildikó vezetésével 
Dél-alföldi játékokat és táncokat 
adtak elő. Váradi Barbara 4.c és a 
4.b osztályos tanítványai folytat-
ták a műsort Mezőföldi és Somo-
gyi táncokkal – szüleik és a kö-
zönség nagy örömére.
 A Kendermorzsa, Kenderkóc 
és Kenderes tánccsoportok is-
mét új táncokkal mutatkoztak 
be, Küküllő menti, Ajaki, Moldvai 
és Bökönyi táncok alatt roskado-
zott a színpad. 
 A fiatalokból álló Bara zene-
kar remek muzsikájával kísérte a 
táncosokat, aminek igazán nagy 
taps volt a jutalma. 
 A gyerekek és a felnőttek egy-
aránt kimelegedve, de mosolygó 
arccal hagyták el a színpadot, lát-
szott, hogy minden tudásukat és 
erejüket beleadták a táncba.
 Ezek után Boka Gábor egy-
személyes vásári produkciója kö-
vetkezett, amelyben a Kende-
res tánccsoport táncosai voltak a 

„színészek”. Ludas Matyi mindenki 
által ismert története kelt életre 
sajátos módon. A nézők lelkesen 
számolták a botütéseket és önfe-
ledten kacagtak a jeleneteken.
 Az idén a Gödöllő táncegyüt-
tes remek Mezőségi műsora zár-
ta ezt a szép napot.
 A közelmúltban azt kérdez-
ték tőlem: mi a boldogság? Sok-
féle boldogság létezik. Számom-
ra az egyik, amikor egyesületünk 
munkája nem hiábavaló. Napsü-
tés, vidámság, zene, tánc, móka, 
kacagás, színes forgatag, mo-
solygó emberek, családok, kicsik 
és nagyok egy helyen. Nekünk ez 
a boldogság. 
 Remélem mindenki jól szóra-
kozott, aki ott volt. 
 A Hungarocontrol Zrt., a Bu-
dapest Airport Zrt.,  Üllő Város 
Önkormányzata, Üllői Városüze-
meltető és fejlesztő Kft. dolgo-
zói, Vargha Gyula könyvtár, Gabi 
Könyvesbolt, Hableány Ruházati 
Üzlet, R-Creative Bt. – Halassy Zol-
tán, Thermik Plus Kft. – Gombai 
László, Üllői Mecénás Művészeti 
Klub és az Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület minden tag-
jának köszönet a rendezvény tá-
mogatásáért, a szervezésben és 
lebonyolításban való részvéte-
lért.  Majorosi Marianna



4 ÜllőiKörkérdés

A barátságos, meleg 
szobák szezonja jött el, 
melyekről tudjuk – ha 
máshonnan nem, hát 
Petőfitől – hogy ott a 
boldogság mostanában.

Aggódva gondol a télre,  
vagy örömmel várja?

Hirdetés

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

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

 SZERELŐMUNKATÁRSAKAT  

Szabó Zsuzsa

Décsi István

Gallai Eszter Farkas József

Ha szerencsés családba 
születik az ember, az év-
szakváltásról nem az el-

következő gondok és kellemet-
lenségek jutnak eszébe, hanem 
a nagy téli szánkózások, a kará-
csony éji havazás az ablak túlol-
daláról, pattogó parázs mellől fi-
gyelve a kinti világot.
 Most még csak készülünk rá, 
a kellemetlen őszi időjárás jó elő-
gyakorlatnak bizonyul. Az utcákat 
járva mi is egy csípős, szeles na-
pon kérdeztük: hogy vannak ezzel 
az üllőiek? Aggódva gondolnak-e 
a hideg napok megérkezésére, 
vagy beletörődve az elkerülhetet-

lenbe? Esetleg kellemes várako-
zással, mert szeretik a tél örömeit?
 Szabó Zsuzsától azt a választ 
kaptuk, hogy nem örül a télnek, 
mert meglehetősen drága év-
szak. Még egy éve sincs, hogy 
Szabolcsból Üllőre költöztek, 
nincsenek itteni téli tapasztala-
taik, de sejtik, hogy a gázfűtés 
itt is jelentős kiadással jár majd. 
A fiatalasszony elmondta azt is, 
hogy szerette volna, ha vegyes 
tüzelésre is módjuk lenne, de a 
mostani fűtési rendszert nagyon 
bonyolult és költséges lenne át-
alakítani, így egyelőre le kellett 
mondania erről.
 Décsi István ugyancsak úgy 
vélekedett, hogy a tél sok baj-
jal jár, mind között a legna-
gyobb pedig az, hogy drága a 
fűtés. Szinte mindegy, hogy tű-
zifa vagy gáz, mindkettő alapo-
san próbára teszi a családi költ-
ségvetést. Úgy gondolja, mivel 
a fizetés általában nagyon kevés, 
a legtöbb ember aggodalommal 
gondol a télre.
 Simkó Ferenctől megtudtuk, 
hogy épp a minap hozattak két 
köbméter tűzfát 53 ezerért, de ez 
épp csak indulásnak elég, még 
kétszer-háromszor ennyire lesz 
szükségük. Kandallókkal fűtik a la-
kást, de ha gázzal tennék ugyan-
ezt, akkor sem járnának jobban. 
A rokonoktól tudja, hogy a gáz 
ugyan valamivel olcsóbb a fatü-
zelésnél, de hiába, ha annak a fű-
tőértéke olyan alacsony, hogy bár 

fűtenek, mégis fáznak. Ráadásul a 
nyári hónapokban is számolniuk 
kell a rendelkezésre állási költsé-
gekkel, úgyhogy nem járnak job-
ban ők sem.
 Gallai Eszter nem aggódik 

– ezt szinte felüdülés volt halla-
nunk. Amint elmondta, a lakásuk 
nagyon jó energetikai mutatók-
kal rendelkezik, nem kell csilla-
gászati összegeket költeniük a 
fűtésre. Egyébként pedig nyár 
végén szinte mindent befőztek, 
tartósítottak, amit gyümölcs- és 
zöldségfélékből csak tudtak. Kis-
lánya, Dorka mellé november-
ben újabb baba érkezését várják, 
úgyhogy ő örömteli várakozás-
sal néz a tél elébe – tudtuk meg.
 Farkas József roppant szűk-
szavúan, szinte tőmondatokban 
válaszolt, bár ezt mosollyal kí-
sérte, amiből azt következtettük 
ki, hogy kérdésünk elhangzásá-
ig eszébe sem jutott a télre és an-
nak esetleges viszontagságaira 
gondolni. Gázzal fűt – mondta – 
aztán, ha jön a számla, kiegyen-
líti. Ennyit a fűtésről. Egyebekben 
pedig nem aggódik, a közleke-
dés miatt sem, mert autóval jár, 
ami télen sem olyan viszontag-
ságos, mint a tömegközlekedés. 
Amúgy pedig minek aggódna 
amiatt, amiről még azt sem tudja, 
milyen lesz? – merült fel, ami akár 
újabb kérdést generálhat. Neve-
zetesen, hogy mi a jó nekünk: ha 
hideg, vagy ha enyhe a tél? Mert 
persze egyik sem. Molnár Anna
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Hirdetés

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

A kormány a kéményseprő-ipari tevékeny-
ség ellátására kéményseprő-ipari szervként 
a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöl-
te ki.
 A Kstv. 2. § (1) bekezdése alapján Pest me-
gye valamennyi településén a természetes 
személy tulajdonában lévő és gazdálkodó 
szervezet székhelyeként, telephelyeként, fi-
óktelepeként be nem jegyzett ingatlan (és 
társasház vagy lakóépület esetében, amely-
ben az égéstermék elvezető osztatlan közös 
tulajdonban van) esetében a kéménysep-
rő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari 
szerv közfeladatként látja el.
 A kéményseprő-ipari tevékenység sor-
munka keretében és sormunka keretén kívül 
ellátandó feladatokból áll.
 A sormunka keretében végzett tevékeny-
ség az előzetes írásbeli értesítés első és má-
sodik időpontjában térítésmentes. A társas-
házban, lakásszövetkezeti lakóépületben 
lévő, nem természetes személy tulajdoná-
ban álló, vagy gazdálkodó szervezet székhe-
lyeként, telephelyeként, fióktelepeként be-

jegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás 
az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és 
második időpontban is költségtérítés ellené-
ben történik.
 A közületi szektorban a szolgáltatást 
azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthat-
ják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság ál-
tal nyilvántartásba vételre kerültek.
 A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság honlapján (pest.katasztrofavedelem.
hu/szolgáltatási-felugyelet) közzétették azon 
kéményseprő-ipari szolgáltatók listáját, akik 
Pest megye illetékességi területén a közületi 
szektorban tevékenységet végezhetnek.
 Közületi szektorban a kéményseprő-ipari 
szolgáltatás nem sormunka keretében törté-
nik, azt az ingatlanhasználója köteles igény-
be venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlan 
használók a Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság honlapján közzétett nyil-
vántartásból maguk választják meg, hogy a 
szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. (A 
szolgáltatási díjakat minden közszolgáltató 
a honlapján köteles közzétenni).

Tájékoztató a kéményseprő- 
tevékenység változásairól

A szeptember 15-ig teljesített helyi 
adó (iparűzési és építményadó) va-
lamint a gépjárműadó fizetési kö-
telezettségeik teljesítésekor azt ta-
pasztaltuk, hogy nem a megfelelő 
adószámlára tesznek eleget a fizetési 
kötelezettségeiknek.
 Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a 
továbbiakban fordítsanak nagyobb fi-
gyelmet arra, hogy minden adónem 
tekintetében a megfelelő adószámlára 
utalják a fizetendő adó összegét!
 Üllő Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett számlaszámai: 
 Gépjárműadó számlaszám: 
11742056-15392141-08970000
 Iparűzési adó számlaszám: 
11742056-15392141-03540000
 Építményadó számlaszám:  
11742056-15392141-02440000
 Késedelmi pótlék számlaszám: 
11742056-15392141-03780000 
 Köszönjük együttműködésüket!

Dévai Éva, adócsoport-vezető

Ezekre a számlaszá- 
mokra kell fizetni az adót
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Az Oktatási Közművelődési Sport és Ifjúsági 
Bizottság legutóbbi ülésén azt a megtisztelő 
feladatot kaptam, hogy foglalkozzam az Üllő 
testvértelepülése kérdéssel. A téma az elmúlt 
évtizedek során már többször felmerült, de 
valójában nem vezetett eredményre.
 Egy ilyen típusú kapcsolat, ha jól működik, 
sok-sok élménnyel és tapasztalattal gazda-
gíthatja életünket, sok örömöt szerezhetünk 
a partner településen élőknek, különös te-
kintettel az országhatáron túli honfitársaink-
nak. Üllőnek mindenesetre egy új színfoltot 
jelentene elsősorban a kulturális életében. 
Ám ehhez számos feltétel teljesülésén ke-
resztül vezet az út. Elsősorban az üllői em-
berek szándéka, az önkormányzat, a város 
intézményeinek, civilszervezeteinek az el-
szántsága, sok-sok munka és alkalomadtán 

Legyen-e testvér- 
városa Üllőnek?

a különböző események pénzügyi hátteré-
nek biztosítása.
 Nem olyan egyszerű ez, de nem is lehe-
tetlen, bizonyítja ezt többszáz magyar falu 
és város, amelyeknek van, vannak testvérte-
lepülései.
 Kérem tehát, ha van ötlete, gondolata a 
testvérváros(ok), testvérfalu(k) kiválasztásá-
val kapcsolatban, elképzelése a hosszú távú 
együttműködés tartalmát illetően, szívesen 
dolgozna az ügy érdekében, esetleg anyagi 
források eléréséhez is tudna segítséget nyúj-
tani, keressen meg a 320-011/128 telefonszá-
mon! 
 Azért hogy közösen és minél többen fog-
lalkozzunk a kérdéssel, azért hogy erőnket 
összeadva eredményre jussunk azért hogy 
legyen testvérvárosa Üllőnek!  Laza István ÜKK

Ülésteremből 
jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete szeptember 29-én tartotta soron kö-
vetkező ülését. Írásunkban a legfontosabb, 
közérdeklődésre számot tartó döntéseket is-
mertetjük. A határozatok hátteréről és továb-
bi információkról a testületi és a bizottsági 
ülések jegyzőkönyveiben olvashatnak, ame-
lyeket Üllő város megújult honlapjáról (www.
ullo.hu) tölthetnek le az érdeklődők. 
 A képviselő-testület elfogadta az Üllői 
Polgármesteri Hivatal 2015–2016. évi első fél-
éves munkájáról szóló beszámolót.
 A testületi ülésen döntés született a 
Hatházai (Monor felé) és a központi (Pest 
felé) buszmegálló felújításáról. 
 A képviselő-testület a Városfejlesztési 
Zrt.-t bízta meg az M0–M4 ipari területek 
térségi jelentőségű ipari területekké alakítá-
sának komplex projekt-előkészítési felada-
taival. 
 A testület döntésének megfelelően az 
önkormányzat idén is részt vesz a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázaton, amelyet a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására hoztak létre. 
 Az ülésen kijelölték a negyedik negyed-
évi testületi ülésnapokat. A képviselő-testü-
let október 27-én, november 4-én és decem-
ber 15-én tartja soron következő üléseit. 
 Idén november 14-én 17 órai kezdettel 
kerül sor az éves közmeghallgatásra. 
 A képviselő-testület módosította az ön-
kormányzat és az általa irányított költségve-
tési szervek 2016. évi költségvetéséről szóló 
7/2016. (V.07.) számú önkormányzati rende-
letet. Kiss Adrienn, ügyintéző

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Vecsési Járási Hivatal ügyfélfo-
gadása a 2016. november 1-jei ünnep-
nap miatt módosul. Az üllői kirendelt-
ség október 14-én (péntek) 8 órától 12 
óráig, október 15-én (szombat, munka-
nap) 8 órától 12 óráig várja ügyfeleit. 
 Október 31. (hétfő) és november 1. 
(kedd) szünnap.  
 A többi munkanapon már a megszo-
kott ügyfélfogadási rend szerint fo-
gadjuk ügyfeleinket!

Pest Megyei Kormányhivatal  
Vecsési Járási Hivatala

Járási hivatal 
nyitvatartása

Ha ezek a falak  
mesélni tudnának…
Sokszor tűnődtem azon, hogyan szervez-
zük meg óvodánk fennállásának 70. jubileu-
mi ünnepségét.
 Az óvoda dolgozói lelkesedéssel fogad-
ták gondolataimat, hiszen több kolleganő is 
részt vett az 50., majd a 60. ünnepség lebo-
nyolításában. Mindenki hozott valamilyen 
ötletet, és összeállt a forgatókönyv. Az óvo-
dánk apraja-nagyja segített a termek és a fo-
lyosó dekorációjának elkészítésében.  A ven-
déglista elkészítésénél kissé összeszorult a 
szívem, hiszen sajnos már nagyon sokan nin-
csenek közöttünk, akik korábban velünk ün-
nepeltek.
 Az ünnepség megnyitója után, Jámbor 
Barbara, a Babarózsa Bölcsőde vezetője sza-
valta el azt a verset, amit húsz évvel ezelőtt 
az óvoda 50. jubileumi ünnepségen mon-
dott el, majd Gazsi Csaba, a Humán Szolgál-
tató Központ igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket. Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony ünnepi beszédét követően Lehoczky 
Károlyné, Nusika néni osztotta meg velünk 
nosztalgikus ünnepi gondolatait,  majd So-
modi Lászlóné öntötte kedves szavakba az e 
falak között eltöltött szép időket idéző visz-
szaemlékezését.
 A legmeghittebb pillanat talán az volt, 
amikor az óvoda legidősebb óvónénijét, Edit 
nénit köszöntötte egykori óvodása, aki mára 
már nagypapa.
 Műsorunkban gyermekdalokkal és tán-
cokkal kedveskedtek a vendégeknek a Csi-
be nagycsoportosok Szőnyiné Vasadi Klára és 

Monostori Edina óvónénik közreműködésé-
vel, majd Gazsi Csaba igazgató úr külön kö-
szöntötte a hölgyvendégeket egy szál fehér 
rózsával, melynek átadásában a gyermekek 
közreműködtek.
 Végül felavattuk az épület falára elhelye-
zett gyönyörű emléktáblát, amelyre immár a 
70-es szám került. Kollegáim egy pohár pezs-
gővel és sok-sok finomsággal, a szülők által 
készített süteményekkel kínálták vendége-
inket. Kellemes hangulatban, az emlékek fel-
idézésével estébe nyúló kötetlen beszélge-
téssel folytatódott a rendezvényünk.
 Úgy gondolom, mindannyiunk számára 
maradandó szép élményt nyújtott ez a nap, 
lesz mire emlékezni a legközelebbi jeles év-
fordulón…  
 Ezúton is köszönjük valamennyi segítő-
nek és közreműködőnek azt a támogatást, 
amellyel hozzájárultak az óvodánk jubileumi 
ünnepségének méltó megrendezéséhez!

Ledneczky Julianna, óvodavezető
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A Törökbálinti Tüdőgyógyinté-
zet október 13-tól október 21-ig 
tüdőszűrést tart településünkön.  

A Központi Statisztikai Hiva-
tal az egész országra kiterje-
dő népszámlások között idő-
szakos, a lakosság 10 százalékát 
érintő kis népszámlást – hivata-
los nevén mikrocenzust – tart. 

Értesítő  
tüdőszűrésre

Üllő is érintett az idei  
„kis népszámlálásban”

Jogszabályváltozások miatt a szűrővizs-
gálat 40 év feletti lakosoknak évente 
egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 

éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-

sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, 
amely az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár által országosan elrendelt összeg. A befi-
zetés a szűrőállomáson kapható csekken tör-
ténik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése 
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által köte-
lezetteknek, illetve a 18 évnél idősebb tanu-
lóknak, akiknek az oktatási törvény ezt előír-
ja, a vizsgálat 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 

Tüdőszűrés helye: Kiss Sándor Művelődé-
si Ház (Gyömrői út 24.). Tüdőszűrés ide-
je: október 13-tól október 21-ig, hétfőn, 
kedden, szerdán, csütörtökön és péntek: 8 
órától 18 óráig. Október 15-én szombaton 
(munkanap) nincs szűrés!

Ugyan a tüdőszűrésen nem kötelező a 
részvétel, mégis célszerű legalább a 40 
év feletti korosztálynak komolyan ven-
ni a röntgenvizsgálatot, hiszen számos 
súlyos tüdőbetegség felismerésére alkal-
mas. Egyáltalán nem mindegy, hogy idő-
ben sikerül elkapni a betegséget, amikor 
még jó eséllyel gyógyítható, vagy túl ké-
sőn, mikor már menthetetlenül elharapó-
dzott a szervezetben. A tüdőszűréssel pa-
naszmentes stádiumban is felfedezhető a 
tüdőrák. 
 Férfiak és nők egyaránt érintettek a 
súlyos betegségekben, egyre több nő tüde-
jében alakul ki daganat, amely jó eséllyel 
gyógyítható, ha idejében felfedezik. 

Hol, mikor?

Nem kötelező, de fontos!

Ù

Ù

A 2016. évi mikrocenzus során Üllőt is 
az érintett települések listájába vá-
lasztották. Ez azt jelenti, hogy a ha-

tályos törvények szerint az üllőiek részvétele 
kötelező az összeírásban – akárcsak a nép-
számlálás esetében.
 A 2016. október 1-től 31-ig tartó adatfel-
vétel két szakaszból áll: október 1. és 9. kö-
zött van lehetőség az internetes válaszadásra 
egyedi azonosító kódot használva, ezt követő-

en pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást 
a háztartásokat felkeresve. A KSH a kijelölt cí-
mekre szeptember 26-a és 30-a között postai 
úton eljuttatja az adatfelvételre felkérő levelet, 
amely tartalmaz egy tájékozatót, valamint az 
internetes kitöltéshez szükséges azonosítót is. 
Az adatokat 2016. október 1-je szombat, 0.00 
órai időpontnak megfelelően kell megadni.
 A számlálóbiztosok október 10-étől kez-
dik felkeresni azokat a lakosokat, akik nem 
éltek az internetes kitöltés lehetőségével. 
 Minden válaszadónak ki kell töltenie az 
alapkérdőíveket és egyet a kiegészítő felvéte-
lekből, ha az vonatkozik rá. A mikrocenzussal 
a KSH adatokat kap a népesség nagyságáról 
és összetételéről életkor, nem, családi állapot, 
iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nem-
zetiség és számos más demográfiai mutató 
alapján, továbbá képet kap a lakásállomány 
főbb adatairól is.

 A számlálóbiztosok arcképes személyi 
igazolvánnyal és a KSH által kiadott számlá-
lóbiztosi igazolvánnyal tudják igazolni ma-
gukat. Kérem, hogy mielőtt bárkit is been-
gednének otthonukba, győződjenek meg a 
számlálóbiztos hitelességéről.
 Kérjük a lakosság szíves együttműködé-
sét az összeírás zavartalan lebonyolítása ér-
dekében! Vilcsek-Győri Hajnalka, számlálóbiztos

Vízelvezető 
árkokkal  
kapcsolatos  
észrevételek 
Az Üllőn lévő szikkasztóárkok, átereszek, fo-
lyókák mindennemű problémájával, így az 
ezzel kapcsolatos lakossági bejelentésékkel 
is az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 
foglalkozik majd.
 Felhívjuk ugyanakkor a lakosság figyel-
mét, hogy a köztisztaságról szóló 17/2013.
(IX.22.) számú önkormányzati rendelet 6.§. 
szerint „az ingatlan tulajdonosa /használó-
ja/ a járdaszakasz melletti átereszeknek, fo-
lyókáknak, árkoknak, csatornanyílásoknak 
hótól, jégtől és más folyás gátló egyéb anya-
goktól való megtisztításáról, is köteles gon-
doskodni”.
 Kérjük, hogy az árokból kikerülő felesle-
ges földet ne az árok és az út közötti részre, 
az útpadkára helyezzék, ugyanis ezzel meg-
akadályozzák a csapadékvíz bejutását az 
árokba előidézve azt a problémát, hogy az 
úton megáll a víz és előbb-utóbb az a kátyúk 
kialakulásához fog vezetni!
 Kérem a fentiek betartását, elősegítve ez-
zel is egy élhetőbb kisváros megteremtését!

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Üllő Város Önkormányzata a helyi közutak állapotának védelme, il-
letve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek, a 
környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának biz-
tosítása érdekében megalkotta az önkormányzati tulajdonú uta-
kon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási en-
gedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 11/2016.
(IX. 03.) rendeletét, mely 2016. október 1-jén lépett hatályba.

Súlykorlátozás Üllő 
város közútjain

A gépjármű össztömege
A díj mértéke (nettó díjtétel)

eseti 4 napra 30 napra 1 évre

7,5–12 t 2 000 Ft 4 000 Ft 10 000 Ft 60 000 Ft

12 t–24 t 3 000 Ft 6 000 Ft 20 000 Ft 90 000 Ft

24 t–40 t 4 000 Ft 8 000 Ft 30 000 Ft 120 000 Ft

O któber 1-jétől az Üllő Város Önkor-
mányzata tulajdonában és kezelé-
sében lévő közutakon csak behajtá-

si engedéllyel lehet közlekedni 7,5 tonnánál 
nagyobb össztömegű járművel. 
 Az önkormányzat kezelésében áll vala-
mennyi üllői közút a Pesti út, az Ócsai út, a 
Gyömrői út és a Kossuth utca kivételével. 
(Természetesen továbbra is fennáll a súly-
korlátozás a korábban bevezetett szabályok 
szerint a Gyömrői úton és a Pesti úton a köz-
ponti forgalomirányító berendezéstől Ve-
csés irányában.) A súlykorlátozást közleke-
dési táblák jelzik.
 A kötelezettség nem terjed ki a fegyveres 
erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szol-
gálatok, a büntetés-végrehajtás, a kataszt-
rófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szervezete által üzemben tar-
tott, a katasztrófaelhárítást, -megelőzést és 
segítségnyújtást végző, a műszaki és balese-
ti mentést ellátó, a kommunális közfeladatot 
ellátó, az út-, vasút-, vagy közműépítést, illet-
ve az út-, vasút-, vagy közműfenntartást, ja-
vítást vagy tisztítást végző, a külön jogsza-
bályban meghatározott postai szolgáltatást 

végző, Üllő Város Önkormányzatának saját 
beruházásaihoz használt gépkocsikra. 
 A rendelet hatálya alá tartozó járművek 
önkormányzati úton közlekedése esetén be-
hajtási engedélyt kell kérni, a kérelmet az 
erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
egy járműre vonatkozóan a jogosultság fel-
tételeinek egyidejű igazolásával a jármű 
üzembentartója (tulajdonosa), vagy a kére-
lemben célállomásként feltüntetett ingatlan 
tulajdonosa, használója nyújthatja be a köz-
terület-felügyelőnél. 
 Az engedély kiadásának feltétele, hogy a 
kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag ön-
kormányzati úton közelíthető meg és a ké-
relmezett időszakban az alábbi feltételek va-
lamelyike fennáll: a járművel a kérelemben 
feltüntetett ingatlanra vagy onnan árut szál-
lítanak és az áru be- és kirakodása másként 
nem oldható meg; a gépjármű üzembentar-
tójának/tulajdonosának lakóhelye, tartóz-
kodási helye, székhelye, telephelye a súly-
korlátozással érintett területen található és 
a gépjárművet – jegyzői igazolás alapján – 
a kérelemben megjelölt ingatlanon garázs-
ban vagy az udvaron tárolják; a súlykorlá-

tozással érintett területen építési, felújítási 
munkát végeznek és az építőanyagok oda-
szállítása, illetve a bontási anyagok elszállítá-
sa másként nem oldható meg. 
 A behajtási engedély kiadása a polgár-
mester hatáskörébe tartozik, aki 8 napon be-
lül elbírálja a kérelmet és meghozza a dönté-
sét. Tehát a kérelmet legkésőbb a behajtást 
megelőző 9. napon kell benyújtani. 
 Az engedély kiadható: eseti behajtási en-
gedély meghatározott napon történő egysze-
ri be- és kihajtásra, 4 napra, 30 napra, 1 évre.
 Az engedély eredeti példányát a gépjár-
mű vezetőjének a súlykorlátozással érintett 
területen történő közlekedés során magánál 
kell tartania és az ellenőrzést végző személy-
nek át kell adnia.
 Az önkormányzati utak használata okán 
a jármű üzembentartójának, tulajdonosának 
útfenntartási hozzájárulást kell fizetni a táb-
lázatban foglaltak szerint. 
 Mentes az útfenntartási hozzájárulás 
megfizetése alól azon gépjármű-üzemben-
tartó vagy tulajdonos, aki Üllőn bejelentett 
telephellyel rendelkezik és tevékenysége 
után helyi iparűzési adót, járműve után gép-
járműadót Üllő Város Önkormányzatának fi-
zet, adóhátraléka egyik adónemben sincs.
 Ebben az esetben is meg kell kérni a be-
hajtási engedélyt, de annak kiadása nem jár 
útfenntartási hozzájárulás fizetési kötele-
zettséggel. 
 A helyi közútban bizonyíthatóan az enge-
délyes gépjármű által okozott károk helyre-
állítása annak a kötelessége, akinek a nevére 
az önkormányzat az engedélyt kiállította. 
 Az e rendeletben meghatározott szabá-
lyok betartását a rendőrég és a közterület-
felügyelő ellenőrzi.
 Tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el, aki Üllő város közigazgatási területén a súly-
korlátozott önkormányzati tulajdonú közterü-
letekre behajtási engedély nélkül 7,5 tonnánál 
nagyobb össztömegű járművel behajt, vele 
szemben Üllő Város polgármestere – átruhá-
zott hatáskörében eljárva – kétszázezer forin-
tig terjedő pénzbírság kiszabását rendeli el. 
 Az önkormányzat honlapján megtalálha-
tó a rendelet teljes szövege és annak mellék-
leteként a kérelem-nyomtatvány. 
 Kérdéseikkel forduljanak bizalommal 
Tóth Gábor, közterület-felügyelőhöz (tel.: 06-
70/312-4134, e-mail: Toth.Gabor@ullo.hu).

Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető

A Hunyadi utcában (Petőfi utcától a Vörös-
marty utcáig) a burkolat felújítása lezárult. 
A burkolat rekonstrukciója során szélesebb, 
szegéllyel ellátott új útfelületet kapott. A ki-
vitelezés költsége bruttó 19 millió forint volt.

nfo

Elkészült  
a Hunyadi utca
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A NEK-rendszer egy olyan elekt-
ronikus tárolóelemet (chipet) tar-
talmazó kártyák rendszerezett 
kibocsátását támogató keret-
rendszert jelent, amely közpon-
tilag szabályozza a legfontosabb, 
alapvető technológiai, eljárási, 
szervezeti és egyéb feltételeket.

Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer

E gyetlen rendszerhez csatlakoztat – a 
NEK célja, hogy az egyes elektronikus 
kártyát kibocsátó és elfogadó szerep-

lők (pl.: állam, önkormányzatok, közlekedési 
vállalatok, egyéb szolgáltatók és gazdasági 
szereplők) az állam által szabályozott és el-
lenőrzött rendszerhez csatlakozzanak.
 Megvalósítja az egységes kártyatechno-
lógia alkalmazását – a rendszerhez való csat-
lakozással ugyanis megvalósulhat az egysé-
ges és szabványosított kártyatechnológia 
alkalmazása, valamint a magas fokú bizton-
ságot nyújtó gyártási, kibocsátási, logiszti-
kai és működési rendszerben, központilag 
kezelt és hitelesített (közhiteles) megszemé-
lyesítő adatok felhasználásával létrehozott 
elektronikus kártyák kibocsátása. 
 Egy kártyához több funkciót is biztosít 

– a NEK keretében kiadott kártyák egyszer-
re több funkcióval felruházhatók lesznek, így 
a kártyafelhasználó (állampolgár) választása 
szerint, a különböző elektronikus kártyával 
igénybe vehető alkalmazások, kártyatípusok 
akár egyetlen kártyára is egyesíthetők lesz-

A Bethesda Gyermekkórház hivatalos alapít-
ványa szeptember 10-i leadási határidővel 
rajzpályázatot hirdetett „Mindennapi hősök” 
címmel. Arra voltak kíváncsiak, hogyan vé-
lekednek a gyermekek a mentősök, a rend-
őrök, a katonák, a tűzoltók munkájáról.
 A rajzpályázat szorosan kapcsolódott a 
SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ-
ban szeptember 17-én immár negyedszerre 
megrendezett TEK Gálához. A küzdősportok 
kedvelői így az izgalmas összecsapások mel-
lett a gyermekek rajzaiból rendezett kiállítást 
is megtekinthették. A legjobb 10 rajzot pedig 
ünnepélyes keretek közt adták át a küzdőspor-
tokat hazánkban meghonosító veteránoknak. 

 Hogy hogyan kapcsolódik ez Üllő életé-
hez? Több szálon is. 
 Hajdú Jánost, a Terror Elhárítási Központ 
(TEK) főigazgatóját szoros szálak fűzik város-
unkhoz. 
 Továbbá a Bethesda Gyermekkórház 
egyik munkatársa, Timár Julianna, aki felhív-
ta figyelmemet erre a pályázatra szintén ül-
lői lakos.
 Harmadsoron pedig úgy kapcsolódik vá-
rosunk életéhez ez a rendezvény és rajz-
pályázat, hogy az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanulói is jelentkeztek pálya-
rajzukkal, összesen 24-en a 3.z/b, 4.c, 4.z/a és 
az 5.z tanulói közül. Hat pályázó rajza beke-

Üllői rajzok a legjobbak között

nek, de igény szerint a szolgáltatások mű-
ködhetnek külön kártyán is.
 Egyszerűsít és biztonságot ad – a NEK le-
hetőséget biztosít arra, hogy a polgárok egy-
szerűbben, gyorsabban vehessenek igény-
be kapcsolódó szolgáltatásokat, mindehhez 
pedig megteremti az egységes, költségha-
tékony működés feltételeit, lefekteti egy biz-
tonságos kártyarendszer alapjait. 
 Közhiteles nyilvántartások alapján mű-
ködik – valamennyi NEK-kártyán a közhite-
les nyilvántartásokban (okmányirodai szak-
rendszerekben) szereplő adatok kerülnek 
megjelenítésre.
 Az elsődleges kártya vizuálisan tartal-
mazza a kártyafelhasználó arcképmását, csa-
ládi és utónevét, NEK-re utaló jelzést, kártya 
egyedi sorszámát.
 Elektronikusan tartalmazza a kártya 
elektronikus egyedi azonosítóját és a kártya-
kibocsátó egyedi azonosítóját.
 Az elsődleges kártya tartalmazhatja: a 
kártyafelhasználó születési helyét és idejét, 
lakó- és tartózkodási helyének településne-
vét, 12. életévét betöltött kártyafelhasználó 
esetében az aláírását, kártyakibocsátó meg-
nevezését, a kártya kiállításának napját és az 
érvényességére vonatkozó adatot.
 A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához 
egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás- 
és aláírás-felvételezés) szükséges, amely va-
lamennyi okmányirodai- és kormányablak- 
ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Szemé-
lyes Ügyfélszolgálatán megtehető.
 A NEK-rendszerben jelenleg diákigazol-
vány kerül kiadásra, azonban hamarosan az 
egyes közösségi közlekedési szolgáltatók 

(pl. BKK, MÁV, Volán) által bevezetésre kerü-
lő elektronikus jegyrendszer igénybevételé-
hez szükséges közlekedési kártya is a NEK-
rendszerben kiállított kártya lesz.
 A személyazonosság igazolására alkalmas 
okmányok (személyazonosító igazolvány, ve-
zetői engedély, útlevél) igénylése, illetve a 
személyes úton történő pótlásuk során önnek 
lehetősége nyílik arra, hogy ingyen, előzetes 
időpontfoglalás nélkül, az okmányirodai- és 
kormányablak-ügyfélszol gá  laton, valamint a 
KEKKH Személyes Ügy félszolgálatán az ok-
mányigénylés és okmánypótlás mellett NEK-
regisztrációt is kérjen. (Az ügyintézés ideje 
mindössze kb. 2-3 perccel növekszik meg.)  
Mindehhez annyit kell tennie, hogy az adott 
okmányigénylés/okmánypótlás során az arc-
képmás- és aláírás-felvételezésnél jelezze az 
ügyintézőnek, hogy ön NEK-regisztrációt 
is szeretne rögzíteni az okmányügyintézés 
mellett. 
 Amennyiben ön már rendelkezik 2016. ja-
nuár 1. után elektronikus tároló elemet tar-
talmazó személyazonosító igazolvánnyal, 
úgy NEK-regisztráció nélkül is igénybe vehe-
ti az egyes közösségi közlekedési szolgálta-
tók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díj-
termékeket. 
 Amennyiben ön a közösségi közleke-
désben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 
90%-os jegykedvezmény, stb.) is igénybe kí-
ván venni, ebben az esetben NEK-regisztrá-
ció val is rendelkeznie kell, függetlenül attól, 
hogy 2016. január 1. után kiadott elektroni-
kus tároló elemet tartalmazó személyazono-
sító igazolványa is van.
 Az egyes közösségi közlekedési szolgál-
tatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által kialakításra 
kerülő elektronikus jegyrendszer tervezet-
ten az elkövetkező háromnegyed évben – a 
szolgáltatók szakmai együttműködésében –
lépcsőzetesen kerül bevezetésre.
 További információt olvashatnak a rend-
szerről a www.nek.hu internetes oldalon.

rült a legjobb tízbe, munkájuk gyümölcsé-
ben pedig ma már egy-egy veterán gyö-
nyörködhet otthonában.
 A legjobb tíz közé került Marton Georgi-
na és Varga Kristóf 4.z/a, valamint Böckl Jó-
zsef Dominik, Hegyedűs Csaba, Mező Márton 
és Strobán Botond 4.c osztályos tanuló rajza.
 Jutalmuk oklevél, értékes társasjáték, és 
bibliai történetet feldolgozó füzet volt, me-
lyet nagy örömmel vehettek át saját osz-
tálytermükben szeptember 29-én. A díjak 
átvételét és örömüket fotók örökítik meg, 
melyeket szüleik, tanítóik és az egész város 
büszkén csodálhat most. 

Gőgösné Bársony Teréz
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Horner (Vezekényi)  
István (1808–1891)
Horner István (orvosdoktor, kir. tanácsos, nyug. kórházi főorvos) 1808-ban 
született Üllőn. Édesapja kántortanító volt. Családjáról keveset tudunk: 
az biztos, hogy „Bemondási tábla az országos jövedelmekből kármente-
sítő úrbéri jobbágy és úrbéri zsellér telkeiről, 1848 (a személyek saját be-
vallása)” c. megyei levéltári iratban szerepel Horner Pál, mint egésztel-
kes jobbágy. Későbbi iratokban a Horner névvel már nem találkoztam.

H orner István a pesti egyetemen ka-
pott orvosdoktori oklevelet 1832-ben, 
a vörhenyről írt disszertációja szere-

pel az interneten (Dissertativinaug. medica 
de scarlatina, Pesthini, 1832). Mint gyakor-
ló orvos 1834–1835-ben Gyöngyösön tele-
pedett le, 1836-ban már a város tisztiorvo-
sává választották. Megismerve az uralkodó 
közegészségügyi állapotokat segítőivel any-
nyi adományt, pénzt gyűjtött össze, hogy 
az egykori posztógyár épületében – melyet 
özv. báró Orczy Józsefné adományozott a vá-
rosnak – 1836 szeptember 16-án, 180 évvel 
ezelőtt alapítványi közkórházat hozott létre, 
melynek igazgató főorvosa lett. Ekkor a kór-
ház három helyiségből állt; egy férfi és egy 
női betegszoba három-három ággyal, és 
egy szoba a személyzet számára. 1878-ra az 
ágyszám 120-ra nőtt, sőt 1881-től a ragályos 
betegek számára külön osztályt nyitottak.

 1848 telén kinevezték a pesti Ludovi-
ka Akadémia főorvosává, de 1849 februárjá-
ban már visszatért Gyöngyösre nagyrészt a 
katonai eseményeknek köszönhetően – és 
itt gyógyította a februári kápolnai csata se-
besültjeit. (1848–1849-ről szóló visszaemlé-
kezései a szabadságharcról később a Gyön-
gyösi Lapokban jelentek meg.) 1853–1886-ig 
az általa alapított, ma Bugát Pál nevét vise-
lő kórház főorvosa. Orvosi működése 51 éve 
alatt mindent megtett a kórház fejlesztésé-
re, a város közegészségügyi helyzetének ja-
vítására. Kórházi körülmények között először 
alkalmazta Magyarországon a homeopata 
gyógymódot, illetve szerkesztette a „Hason-
szenvi Közlönyt ” 1864–1865 között.
 A homeopátia eszméinek Magyarországra 
áramlását segítették az itt állomásozó osztrák 
katonaorvosok is. Közülük többen Bécsben is-
merték meg az új gyógymódot, és felkeltették 

az érdeklődést a magyar orvosokban is. A ha-
zai orvosok személyes döntéseiben segített az, 
amikor magukon, esetleg családtagjaikon ta-
pasztalták a homeopátiás szerek hatását. Így 
vált maga Horner István is a homeopátia hí-
vévé, illetve az itthon hozzáférhető szakiroda-
lom hatására próbálta ki a gyakorlatban.
 Ez a személyes döntés egész életére kiha-
tott. Nem csak az orvosi működését változ-
tatta meg, mert a laikusok körében hamar 
szimpátia ébredt a „szelíd gyógymód” iránt, 
szakmai körökben azonban hitetlenkedéssel 
és elutasítással találkozott.
 A tudományos cikkek, tanulmányok írását 
már jóval korábban elkezdte. 
 „A szórványos és görcsös cholerának egy-
szerű és biztos orvoslása” – Pest 1848. „Nép-
szerű oktatás a tehén- vagy védhímlő oltá-
sáról. Községek előjárói, lelkészek és szülők 
számára” – Eger 1852. „A magyar karlsbadi ta-
nácsadó. Különös tekintettel vagyontalanabb 
hazánkfiaira” – Pest 1863.
 Orvosi ténykedése mellett foglalkozott 
Gyöngyös oktatásügyével is; pl. ő alapította 
a Mária tanoda nevű leányiskolát, foglalko-
zott a település történetével: „Gyöngyös vá-
ros történeti, statisztikai, geographiai leírása” 

– Pest 1863. Azt mondhatjuk, hogy egyszerre 
foglalkozott szakmai és közérdekű kérdések-
kel, így aztán cikkei az országos és helyi lapok-
ban egyaránt megjelentek (Orvosi Tár, 1845, 
Társalkodó 1840, Hasonszenvi Közlöny 1864, 
Gyöngyös 1887, stb.)
 Volt igazgató-főorvos, de iskolaszéki el-
nök is. Aranyérdemkereszttel tüntették ki, de 
később királyi tanácsosi címet kapott.
 Életének utolsó éveiben vette fel a 
Vezekényi nevet: a századvég névmagyaro-
sítási hullámából ő sem maradhatott ki.
 1891. május 7-én halt meg Gyöngyösön. 
Sírja – másik két kórházigazgatóéval együtt – 
Gyöngyösön, a Felsővárosi temetőben talál-
ható. Személyes anyaga nem maradt. Össze-
írásokból annyit tudni, hogy 1835-ben Gyön-
gyösön a Jókai utcában említik a kertjét.
 Mai ismereteink szerint Horner–Ve ze-
kényi István volt a település első itt született- 
orvosa. Még ha nem is szülőhelyén tevé-
kenykedett, de munkásságával, hivatásával, 
elhivatottságával szakmailag és emberileg 
egyaránt elismertséget vívott ki magának.
 Halálának 125. évében (1891–2016) Üllő is 
emlékezzen meg tehát elismert szülöttjéről, 
még ha csak egy cikk terjedelméig is!
Fehér László, Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

Üllő Város Önkormányzata ebben az évben 
is megszervezi a jubilálók ünnepségét a 25, 
50, és 60 éve házasságot kötött párok kö-
szöntésére. A rendezvény november 18-án 
17 órakor a katolikus templomban a Harmó-

nia Zeneiskola tanárainak, növendékeinek 
koncertjével és fogadalomtételi szertartás-
sal kezdődik, majd közös vacsorával zárul. 
 Az Üllőn házasodott jubiláló párokat ki-
értesítjük az ünnepségről. Azok az érintettek, 

akik nem kapnak értesítést Lazáné Széll Éva 
anyakönyvvezetőnél (tel.: 06-70/313-7099, 
e-mail: Laza.Eva@ullo.hu)  jelezhetik részvé-
teli szándékukat.  

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Jubiláló házaspárok ünnepsége
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„De nehéz az iskolatáska”
Az emberi jólétünk a mindennapokban 

megélt pozitív érzelmekből táplálkozik. 
A pozitív érzelmek mozgósítják a belső 

erőforrásainkat, segítenek leküzdeni a nehéz-
ségeket, vagyis fontos szerepük van a mentá-
lis és fizikai egészség megőrzésében. Az öröm, 
a jó hangulat, a sikerélmény a gyermek számá-
ra pozitív energiát teremt. Az iskolai öröm szá-
mos feltétel megléte esetén jön létre, a peda-
gógus attitűdje nagymértékben befolyásolja 
azt. Hétköznapokon a gyerekek több időt töl-
tenek az iskolában, mint otthon, tehát nem 
mindegy, hogy milyen az iskolai légkör.
 Egy gyermek egész életét meghatározhat-
ja, hogy milyen iskolába jár, milyen pedagó-
gusokkal kerül nevelési-oktatási helyzetbe. 
Itt nem az elért érdemjegyekre gondolok, hi-
szen tapasztalatból tudjuk, hogy az életben 
való beváláshoz nem sok köze van az iskolai 
osztályzatoknak. Több, ma már elismerten te-

hetséges embert ismerünk, akik maradandó 
alkotásokat hoztak létre, azonban az iskolá-
ban sikertelenek voltak. Talán Einstein példá-
ja a legismertebb, aki feltételezhetően diszle-
xiás volt, csak négyéves kora után tanult meg 
beszélni, az iskolában bukdácsolt. Minden 
azon múlik, hogy a gyerek ki tudja-e bonta-
koztatni a potenciálisan benne rejlő képessé-
geket, elhiszi-e magáról, hogy ő is értékes, ő is 
fontos, találkozik-e olyan hiteles személyiség-
gel, aki észreveszi benne az értéket, szeretet-
tel fordul felé.
 A mai iskola a verbalitásra, az ismeretek 
elsajátítására helyezi a hangsúlyt, azaz tu-
dásközpontú. Az a gyermek, akinek az adott 
készségei, képességei nem támogatják meg-
felelően a kultúrtechnikák (olvasás, írás, szá-
molás) elsajátítását és mi szakemberek nem 
megfelelően kezeljük a problémáját, jelentős 
hátránnyal vesz részt az iskolai életben, rend-
szeres kudarcban lesz része, amely negatív ér-
zelmekkel jár, hosszú távon megbetegítheti.
 A pedagógiai szakszolgálat klienseinek 
nagy részét ezek a gyermekek teszik ki. A ta-
nulási problémával jelentkező tanulók egy 
része tanulási gyengeséggel küzd, ami nem 
azonos a tanulási nehézséggel. Ezek a gyer-
mekek is jelentkeznek szakértői vizsgálatra, 

tanulási nehézség megállapítása céljából, Saj-
nos, ha a szakértői vizsgálat eredménye alap-
ján tanulási gyengeség kerül megállapításra, 
nem javasolhatunk kedvezményeket a tanuló 
számára.  Tanulási nehézségről akkor beszé-
lünk, amikor a gyermek teljesítménye jelentő-
sen elmarad intelligenciaszintjétől, nehezen 
tanul olvasni, írni, számolni. 
 A tanulási nehézséggel küzdő tanulókat 
speciális módszerrel fejleszti a fejlesztőpeda-
gógus. Ezeknek a gyermekeknek a korrepe-
tálás nem elégséges. Tantárgyértékelés aló-
li mentességet is kaphatnak, de csak nagyon 
indokolt esetben. Az ő esetükben nagyon 
fontos, hogy a pedagógus vegye figyelem-
be a szakértői véleményben leírt javaslatokat, 
és a gyermek értékelésénél vegye figyelem-
be a gyermek tanulási nehézségét. A szülő 
a szakértői vizsgálat után, keresse meg az is-
kolát és beszéljenek a pedagógussal a gyer-
mek problémájáról, illetve a megoldás lehe-
tőségeiről. Igazi segítséget a pedagógus és a 
szülő konstruktív együttműködése nyújthat. 
Amikor pedig a pályaválasztásra kerül a sor, 
nagyon fontos, hogy reális célokat tűzzenek 
ki a gyermek elé, olyan iskolát válasszanak to-
vábbtanulásra, ami nem állít irreális elváráso-
kat a gyermek elé!

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ül-
lői Tagintézmény címe: Üllő, Pesti út 98. 
Honlap: http://pestmszaksz.hu. E-mail: 
ullo.pmpsz@gmail.com. Telefonszámok: 
06-29/321-904, 06-30/684-7972.

Elérhetőségeink

Ù

In Memoriam Szél Sándorné és Nagy Sándorné
A nyár folyamán két nyugdíjba vonult pedagógust veszítettünk el. 

Néhány sorban rájuk, az üllői gyerekekért végzett munkájukra tekintünk vissza.
Emlékük örökké a szívünkben él! – Kollégái így búcsúznak tőlük.

                Szél Sándorné, Marika néni
Magyar‑történelem szakos tanár volt. Munkáját mindig oda-
adóan végezte, a rábízott gyermekeket nem csak az irodalom 
szépségeire és a történelmi ismeretekre tanította, hanem nevelte 
is őket. 
Igazi pedagógus volt. Fáradtságot nem ismerve vett részt az 
iskolai közéletben, szervezett vetélkedőket, ünnepélyeket, ta-
nulmányi kirándulásokat még az ország határain túlra is. Nem 
csak szűkebb családjának örömeit élte meg, hanem diákjainak, 
s azok hozzátartozóinak minden sikerének is szívből örült. Kol-
légáival igaz, tartós barátságokat ápolt. 
Élete során mindig pozitívan, optimistán, vidáman gondolko-
zott, még akkor is, amikor más már elcsüggedt volna. Minden 

igyekezetével azon volt, hogy környezeté-
ben békét, boldogságot teremtsen.

                  Nagy Sándorné, Jolika  
Olyan személyiség volt, aki imádta a pályát, szerette az iskolán-
kat, a települést. A nyáron távozott közülünk tragikus hirtelen-
séggel, két évvel a nyugdíjba vonulása után. 
A pályán töltött évtizedek alatt folyamatosan képezte magát, 
számos továbbképzésen vett részt. 
Nagyon segítőkész volt, szívesen vállalt többletfeladatot, amit 
mindig időben pontosan, precízen fejezett be. Az ő munkálko-
dásával kezdődött el iskolánkban tanórai keretek között a nép-
tánc oktatása, mely meghatározó színfoltja intézményünknek. 
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetett a nevelésre is. Jó 
kapcsolatot ápolt tanítványaival és azok szüleivel is. Számtalan 
tanulmányi versenyen vett részt, ahol nagyszerű eredményeket 
értek el közösen a tanítványokkal. 
A kimagasló színvonalú pedagógusi pályá-
ja elismeréseként a Nemzeti Erőforrás Mi-
niszter a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozta számára 2014-ben.

Kosztolányi Dezső: HALOTTI BESZÉD (részlet)
Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. 

Bursa Hungarica-  
ösztöndíjpályázat

Szeptember 8-án az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola 7-8. évfolyamának majdnem 
50 fős csoportja tanulmányi kiránduláson 
vett részt a győri Audi Hungária gyárkomp-
lexumban.
 A gyártórészlegek megtekintése előtt a 
látogatóközpontban egy virtuális sétát tet-
tünk meg a gyárban, sok érdekes informáci-
ót megismerve a mai modern autógyártásról. 
Megtudtuk, hogy a gyár területe körülbelül 
Üllő város területével azonos nagyságú és 
körülbelül 12 ezer ember dolgozik ott.
 Kaptunk egy rádiós fejhallgatót, mivel a 
gyárban nagy volt a hangzavar, így az ide-

Tanulmányi kirándulás az Audinál
genvezetőnk ezen keresztül mondta az infor-
mációkat.
 A karosszériaszerelő épületbe a gyár sa-
ját buszával vittek minket. Hatalmas épüle-
tek között mentünk és nagyon sok új autót 
láttunk.
 Amikor beértünk az üzembe, megkértek 
minket hogy kövessük az idegenvezetőt, mi-
vel az üzemben különféle járművek közle-
kednek.
 A fejhallgatón keresztül sok érdekes dol-
got tudhattunk meg.
 A gyártósorok között sétálva láttuk 
a gyárban dolgozó munkásokat is, de a 

munka érdemi részét nagy robotok végez-
ték el. Nagyon érdekes volt nézni, ahogy a 
robotok szerelik és hegesztik össze a ka-
rosszériát. 
 A munkások elektromos targoncával és 
rollerrel közlekedtek odabent.
 Amikor végére értünk a gyárlátogatásnak, 
visszavittek minket a látogatóközpontba és 
kaptunk ajándékba egy látogatói kártyát. 
 Mielőtt hazaindultunk volna, megnéztük 
Győr történelmi belvárosát, ami gyönyörű 
volt. Sok élménnyel értünk haza. 
 Köszönjük Kovács Anna Mária szülőnek a 
kirándulás szervezését.

Üllő Város Önkormányzata csatlakozott 
az ösztöndíjrendszer 2017. évi fordu-
lójához, a támogatásra jogosultak kö-

rét a 23/2001. (VIII.8.) számú önkormányzati 
rendelet szabályozza.
 Szociálisan rászorult az az üllői állandó la-
kóhellyel rendelkező hallgató/tanuló, akinek: 
családjában az egy főre jutó nettó átlagjöve-
delem nem haladja meg a mindenkori öreg-

ségi nyugdíj legki-
sebb összegének 200 
százalékát (57 ezer 
forint) és a család-
ja tulajdonában álló 
vagyon nem halad-
ja meg a 2/A §-ban 
meghatározott va-
gyoni értéket, vagy 
családjában az egy 
főre jutó nettó átlag-
jövedelem nem ha-
ladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegé-
nek 250 százalékát 
(71 250 forint) és a 
családja tulajdoná-

ban álló vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban 
meghatározott vagyoni értéket, továbbá árva 
vagy félárva eltartásáról egyedülálló szülő 
gondoskodik, a családjában élő eltartottak 
száma három vagy annál több, krónikus be-
tegségben szenved, kollégiumi ellátásra jogo-
sult, de helyhiány miatt abban nem részesül. 
 A rendelet 2/A §-a szerinti vagyon  (ha tör-
vény másként nem rendelkezik, az a haszno-
sítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni ér-
tékű jog): külön-külön számított forgalmi 
értéke, illetőleg összege az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a har-
mincszorosa (855 ezer forint), vagy együttes 
forgalmi értéke az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének a nyolcvanszo-
rosa (2 millió 280 ezer forint) azzal, hogy az 
ösztöndíj elbírálása kapcsán nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érin-
tett személy életvitelszerűen lakik, az a va-

gyoni értékű jog, amely az általa lakott in-
gatlanon áll fenn, a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű, valamint a 
család 1 darab személygépjárműve, foglal-
kozáshoz használt munkaeszköze, ha annak 
(külön-külön számított) forgalmi értéke a 2 
millió 500 ezer forintot nem haladja meg.
 Üllő Város Önkormányzata havonta az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szege egyhatod részének megfelelő összegű 
(4 800 forint) önkormányzati ösztöndíjrészt 
biztosít azon szociálisan hátrányos helyzetű 
hallgatóknak, akik megfelelnek a rendelet-
ben foglalt jogosultsági feltételeknek.
 Az ösztöndíjrendszer kétféle, „A” és „B” tí-
pusú pályázati lehetőséget biztosít.
 Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2016/2017. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségizet-
tek és a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 
 A pályázatot november 8-ig lehet be-
nyújtani az EPER-Bursa rendszer alkalmazá-
sával az Üllő  honlapján (www.ullo.hu) ta-
lálható részletes „A” és „B” típusú pályázati 
kiírás szerint. Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető
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Hirdetés

Könyvtári programok

Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

3 műszakos 
munkarendbe a Prologis 

ipari parkba, valamint

raktárosokat
2 műszakos munkarendbe 

Alsónémedibe és Üllőre

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Üllőről, Monorról megoldott.

Felvételi interjú 2016. október 26. 
szerda, 13.00 óra, Üllő, 

Közösségi Ház, Gyömrői u. 24. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Kukoricázz velünk!
Vajon hány gyerek tudja mivel játszottak 
nagyszüleink, dédszüleink? Sajnos kevés. 
 Mi örömmel megmutatjuk!  Időutazást 
szervezünk régmúlt idők világába. Célunk: 
az őszi néphagyományok megismertetése.
 A paraszti kultúra eredeti eszközei (vesz-
szőkosarak, teknők, zománcos edények, 
bütykös-tárcsás morzsoló, stb.) és gyermek-
méretű eszközök (zsákok, talicskák, seprű, la-
pát, babos kendők) segítségével bevezetjük 
a résztvevőket a kukoricával való foglalatos-
ságok fortélyaiba.
 Jellegzetes kukoricafosztó környezetet 
alakítunk ki. Halomba rakjuk a kukoricacsö-
veket, tökökkel és színes krizantémokkal to-
vább díszítjük a helyszínt. A lányok fejére ba-
bos kiskendőt kötünk. Előkészítjük a munka 
kellékeit: vesszőkosarakat, zsákokat, morzso-
lót, talicskákat, lapátokat, seprűket. A beve-
zető után egymás mellett kisebb csoportok-
ban foglalatoskodunk.
 A gyerekek körbeülik a kukoricahalmot. 

„Igaz mesét” mondunk a kukoricafosztási 
népszokásokról és a parasztgazdaságokról, 
ahol a kukorica minden részét felhasználták. 
Bemutatjuk a kukoricafosztás és a kézi mor-
zsolás munkaműveleteit. Jellegzetes techni-
kák: szemenként morzsolunk, „egérutat nyi-
tunk”, majd egész sorokat félrebillentünk. 

„Kalákában”, vidám nótázás közepette  dol-
gozunk. Teknőkbe, fazekakba és talicskák-
ba  gyűjtjük a lemorzsolt kukoricaszemeket. 
Zsákokba lapátoljuk azt, majd eltalicskázzuk 
egy másik tárolóhoz és kiöntjük. A gyerekek 
kedvük szerint mozoghatnak a különböző 
tevékenységi lehetőségek között. Kipróbál-
hatják a kézzel hajtós bütykös-tárcsás kuko-
ricamorzsolót is.
 A foglalkozást elsősorban óvodásoknak 
szánjuk, de minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 
 Kukoricázzanak velünk október 26-án, 
vagy 27-én a Kiss Sándor Művelődési Ház-
ban. 
 A foglalkozások mindkét napon 10 órakor 
kezdődnek. 

       H
ívjon a

06-70/319-4317

        
    számon!

390
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó

Hasznos, érdekes, és vidám olvasnivalók 
a könyvtárban! Legújabb könyveink közül 
ajánlok most néhányat. Makovecz – Orga-
nikus építészeti útikönyv, amely a Makovecz 
Imre, illetve tanítványai által tervezett alkotá-
sok közül mutat be válogatást rövid leírással, 
fotókkal és jellemző rajzokkal. A több mint 
hatvan, határon innen és túl megvalósult, 
eredeti formáját őrző épületet különböző, 
gépkocsival egy nap alatt bejárható útvona-
lakra felfűzve ismerteti a kötet. Kiváló alapja 
lehet egy őszi kirándulásnak.
 Nagy Réka, Ökoanyu – Egyszerúen zöld 
című könyve a környezettudatos és takaré-
kos ötletek tárháza. Segítséget nyújt mind-
azoknak, akik a lehető legjobbat akarják 
családtagjaink és a környezetünk számára 
egyaránt, vagyis mindenkinek.
 Laszlo Bock, A google titok. A kötet éppen 
tanulságos olvasmány mindenkinek, aki cé-
get vezet, munkát vállal, vagy csupán érdekli, 
hogyan lehetne hatékonyabb és sikeresebb 
a saját életében. Bock egyik aranyszabálya, 
hogy nem az életrajz, hanem a gyakorlat 
dönti el, ki a rátermett munkatárs. 
 Sabján Tibor, A búbos kemence. A Mi-
hály-napi sokadalom alkalmával avattuk fel 
a búbos kemencét a Helytörténeti Gyűjte-
ményben. A könyvből megismerhetjük a ke-
mencék történetét, a különböző formai vál-
tozatokat, a használat csínját-bínját és nem 
utolsósorban a kemenceépítés fortélyait, 
amelyre kiemelt hangsúlyt helyez az író.
 Legek napja a könyvtárban. Üllőn lak-
nak a legbátrabb, legokosabb, legügyesebb 
és leggyorsabb óvodások a világon! Egy 
esős októberi délelőttön a Napraforgó óvo-
da nagycsoportosai voltak nálunk látogató-
ban, amikor Vadadi Adrienn meseírónő volt 
a vendégünk az Országos Könyvtári Napok 
keretében. A mi ovisaink, óvó nénijükkel, és 
dadus nénijükkel kézen fogva, esernyőkkel 
felfegyverkezve megküzdöttek az időjárás-
sal, és megismerkedtek az írónővel, aki nem-

rég még maga is óvónő volt. Az interaktív 
foglalkozáson közösen „sütöttek”, „főztek”, 
játszottak és elvarázsolódtak. Vadai Adrienn 
bájos személyisége teljesen magával ragad-
ta a kicsiket, akik a találkozó végén még egy 
tűzriadó-gyakorlat lebonyolításában is se-
gítettek nekünk, és ők voltak a leggyorsab-
bak! Reméljük jól érezték magukat a könyv-
tárban, várjuk őket vissza szeretettel!
 „Hol volt, hol nem volt…” Madár Olga tűz-
zománcos-meseillusztrátor kiállítása nyílik 
ok tóber 21-én, pénteken 16 órakor a könyv-
tár Merczel Erzsébet Kiállítótermében. Va-
rázslatos mesevilággá változik három hétre 
a kiállítótermünk, benne kedves tündérek-
kel, csibész koboldokkal, Nappal, Holddal és a 
csillagokkal. A megnyitóünnepségen vendé-
geinket a Kovász zenekar ifjú muzsikusai szó-
rakoztatják majd népzenei műsorukkal. 
 Október 25-én, kedden 10 óra 30-kor kez-
dődik októberi teázónk, amikor régi hagyo-
mányaink megtartásáról és a nyugatról érke-
ző angolszász hagyományok terjedéséről és 
hatásairól oszthatják meg nézeteiket a részt-
vevők egy finom csésze tea mellett. A be-
szélgetést Bege Nóra fotográfus-művészet-
terapeuta vezeti. 
 November 8-án, kedden 16 óra 30-kor 
újabb diafilmezésre várunk kicsiket és nagyo-
kat a könyvtárba.  Velkei Hajnalka, könyvtárvezető 
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Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett párom, Simon Sándor 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak és utolsó útjára elkísér-
ték, mély fájdalmunkban osztoztak.
 Köszönetünket fejezzük ki Tündének 
és Gábornak a méltóságteljes búcsúzta-
tásért, és az Alfa Vic Kft. dolgozóinak a 
kegyeletteljes munkájukért. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik drága édesanyánk, nagyma-
mánk és dédmamánk, dr. Győri József-
né, Balázs Ibolya temetésén részt vettek, 
sírjára a szeretet virágait elhelyezték és 
együttérzésükkel fájdalmunkban osz-
toztak. Köszönjük a kegyeletteljes végső 
tisztességadást az Alfa-Vic 95. temetkezé-
si vállalkozás vezetőinek és dolgozóinak, 
amit mindannyiunk lelki nyugalmáért 
megadtak. Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

Doberdói Bánlaky József- 
emléktábla avatása
Október 14. 14 óra 
Üllő, Pesti út 174. 

Koszorúzás 
Október 15. 9 óra 
Doberdói Bánlaky József sírjánál.
Katolikus temető 

Doberdói Bánlaky József  
műveltségi vetélkedő
Október 15 9:30   
Üllői Kulturális Központ 
                       
Interaktív játszóház óvodásoknak
Október 19. 9 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Kiállítás  
Október 21. 16 óra   
Madár Olga tűzzománcos és mese- 
illusztrátor kiállításának megnyitója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi ünnepség  
az 56-os forradalom  
60. évfordulóján

Városi kulturális programok

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

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával, a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével rászoruló családo-
kat támogat. Várjuk Önt október 20-án, 8-13 
óra között, a Kiss Sándor Művelődési Házban 
(Üllő, Gyömrői út 24.).

Október 23. 15 óra   
Városközpont

„Irodalmi teázó” 
Október 25. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Diadélután
November 8. 16 óra 30    
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Márton-nap   
November 11.  9 óra 30   
A Bóbita óvoda Márton-napi  
hagyományőrző rendezvénye
Üllői Kulturális Központ 

Kórustalálkozó
November 13.  15 óra   
Győrszentiván, Pomáz és Üllő 
nyugdíjascsoportjainak előadása
Kiss Sándor Művelődési Ház

Jubiláló házaspárok ünnepsége
November 18. 17 óra
Katolikus templom

Üllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055.

Xbox 360 készülékhez Fifa 15 eladó. A le-
mez jó állapotú, karcmentes. Érdeklődni a 
06-20/366-8228 telefonszámon lehet. 

A polgármesteri hivatal jogi képviseletét el-
látó ügyvédek térítésmentes jogi tanács-
adást tartanak a városházán (Templom tér 3.). 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 órától 17 
óráig tart október 24-én.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 11 
óráig tart november 7-én.
 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.

Ügyvédi tanácsadás
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Igényes női ruhák készítése különleges 
alkalmakra: bálokra, estélyekre, esküvőre, 
táncosoknak stb.
Egyedi igényét megvalósítom  
rajz vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal! Nagy gyakorlattal, magas 
szakmai színvonalon, különleges anyagokból is 
elkészítem gyönyörű ruháját!

Egyedi, méretes női ruhák  
                         tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

Üllő, Medikus u. 1. • Tel.: +36-20/983-1080, 06-29/267-959 
E-mail: belkoaniko@gmail.com

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
Folyamatosan induló tanfolyamok.

Budapest
Csíkszentmárton
Kassa
Lugos
Üllő

Üllő, 
2016. 
október 15.

DoberDói bánlaky József
műveltség i vetélkeDŐ

Támogatók:  Üllő Város Önkormányzata

Studinka József

Fővédnök:  Szabó István, 
a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke

Nemzeti Kulturális Alap

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Rendező: ÜKK
Üllői Kulturális Központ

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a programhoz 
tartozó eSeményekre:

Október 14-én, 14 órakor  
emléktábla-avatás a Pesti út 176. 
sz. háznál (itt élte Doberdói Bánlaky 
József utolsó hónapjait 1945-ben).

Október 15-én, 9 órakor közös 
koszorúzás a katolikus temetőben. 

9:30-kor a városházán kezdődő 
vetélkedőn olyan településekről 
érkező 5-5 fős diákcsapatok vesznek 
részt, amelyek fontos helyszínei voltak 
Doberdói Bánlaky József életének.

A műveltségi vetélkedő 
nyilvános, közönséget korlátozott 
létszámban előzetes bejelentkezés 
alapján tudunk fogadni.
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Városi sportcsarnok 
programjai

Nagyarányú győzelemmel lé-
pett át soron következő ellen-
felén az Üllő SE a Pest megyei 
labdarúgó-bajnokság másod-
osztályában október 2-án. A Hé-
vízgyörki SC otthonában megví-
vott mérkőzésen az üllői gárda 
négyszer is betalált a Galga men-
ti település csapatának hálójába, 
amire egyetlen válasz sem érke-
zett a házigazdáktól, így 4-0-ás 
végeredménnyel zárult a talál-
kozó. A győzelemért járó három 
ponttal egy helyet előrelépve a 
nyolcadik forduló után a 12. he-
lyen áll az Üllő SE. A 13. helye-
zett Bagi TC egy mérkőzéssel ke-
vesebbet játszott, ha a későbbre 

halasztott találkozót megnyeri a 
bagi alakulat, akkor egy ponttal 
megelőzi az Üllőt.
 A győzelem ellenére nem 
mondható el, hogy a Pest me-
gyei első osztálytól tavasszal 
búcsúzó Üllő SE nyugodtan ké-
szülődhetne a következő mérkő-
zésekre. Az eddigi eredmények 
alapján távol került a feljutás re-
ménye az üllői labdarúgóktól. Ha 
nem sikerül erőt meríteni a leg-
utóbbi győzelemből és nem kez-
di meg a felzárkózást a zöld-fe-
hér alakulat, akkor egyre inkább 
a kiesés elleni harcra kell majd 
berendezkedni, nem pedig a fel-
jutásért vívott küzdelemre. V. N.

Sima győzelem  
a Galga mentén

Pest – II. osztály, Keleti csoport 

H. Cs. M Gy D V LG KG GK P

1. Sülysáp SE 8 7 1 0 23 6 17 22

2. UFC Gyömrő 8 6 1 1 18 5 13 19

3. Törteli KSK 7 5 1 1 17 12 5 16

4. Valkó KSK 7 5 0 2 24 15 9 15

5. Aszód FC 8 4 2 2 20 16 4 14

6. Iklad KFC 8 4 1 3 28 15 13 13

7. Aranyszarvas SE 8 4 0 4 12 13 -1 12

8. Tápiószele SE 8 4 0 4 16 21 -5 12

9. Úri KSK 8 3 2 3 10 13 -3 11

10. Péteri KSK 8 3 2 3 18 23 -5 11

11. Zsámboki SE 8 3 1 4 17 16 1 10

12. Üllő SE 8 2 2 4 20 18 2 8

13. Bagi TC96 7 2 0 5 19 23 -4 6

14. Hévízgyörki SC 8 1 2 5 11 30 -19 5

15. SURBER-Nyáregyháza 8 0 1 7 6 23 -17 1

16. Ecser SE 7 0 2 5 8 18 -10 0(-2 p.)

Kastélydombi SE 
–Újpesti Futsal Club
Október 14. 20 óra 
Futsalmérkőzés

Üllő–Domony
Október 16. 
14 óra és 16 óra 
Junior és felnőtt férfi megyei 
Üllő kézilabda-mérkőzés.

Kastélydombi SE 
–Nagykáta
Október 28. 20 óra 
Futsalmérkőzés

Vecsés–Tata
Október 30. 
16 óra és 18 óra
Junior és felnőtt férfi NBI/B  
Vecsés kézilabda-mérkőzés.

Kastélydombi SE 
–UFC Gyömrő
November 11. 20 óra 
Futsalmérkőzés

Kastélydombi SE 
–SZTE EHÖK SE
November 25. 20 óra 
Futsalmérkőzés

Magyar Testnevelési  
Egyetem SE (TFSE) 
–Nagytétény SE
Október 17. 20 óra 

TFSE–Törökbálinti FS
Október 31. 20 óra 

TFSE–Tihanyi FC
November 14. 20 óra 

Heti programok
Zumba péntekenként  
18 óra 30-tól. 
Jóga hétfőn és szerdán  
19 órától 20 óra 30-ig. 
Aerobik kedden és csütörtökön 
18 óra 30-tól.
Newdanceworld hip hop-  
táncoktatás hétfőn és szerdán  
16 órától 18 óráig.

Hetedik alkalommal rendezik meg 
Üllőn a jótékonysági sportbált. A 
bál résztvevői az üllői gyerekek 
sport- és szabadidős tevékenysé-
gét, továbbá a Szeretetgombóc 
Klub működtetését támogatják. A 
rendezvény fővédnöke Kissné Sza-
bó Katalin polgármester. 
 A belépőjegy ára 4200 forint, 
amely tartalmazza az üdvözlő 
italt, a vacsorát – amelyet a Zsálya 
Bisztró csapata készít – és a meg-

Jótékonysági sportbál
lepetésvendéget. A bál hangula-
tát a Prestige Band biztosítja. Je-
gyek csak elővételben kaphatók 
november 12-ig a városi sport-
csarnokban. 
 A bál időpontja és helye: no-
vember 19. 19 óra, Üllői Városi 
Sportcsarnok.
 Bővebb információ: Halasi Ka-
talin, Prikrillné Erős Ildikó, tel.: 06-
70/531-0288, e-mail: erosildi@cit-
romail.hu.

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 méz-
különlegességek  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

Natura 2000 
területen termelt!

Hirdetés
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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.Nyitvatartás: H–Szo: 5–21 V: 7–17

Akció!
Október  
11–31

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

99
Ft 269

Ft

399
Ft 459

Ft

349
Ft 169

Ft

Tisza 
papír-

zsebkendő, 
100 db, 
3 rétegű

Pur mosoga-
tószer, 450 

ml, többféle 
illat

  Old Spice 
tusfürdő, 
250 ml, 
többféle 

illat

Virág-
méz, 
250 g

Pickwick 
tea, 

20 db-os, 
filteres, 
több íz

 Márka  
üdítőital,  

1,5 l, több íz

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

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Kisöpörtük az árakat!

Az akció  
2016.  

október 11-től 
november 5-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Garden kerti seprű

350  Ft
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