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Üllői
Zarándoklat

Hét zarándok megtette 
azt, amit az üllői katoliku-

sok a negyvenes évek végé-
ig évszázadokon át: Üllőről 
Máriabesnyőre, a Nagybol-

dogasszony-nap ünnepé-
re gyalogosan mentek. Üllő, 
Gyömrő, Maglód, Pécel, Isa-
szeg, Gödöllő–Máriabesnyő 

útvonalon tartott a zarándok-
lat augusztus 12-én.

Részletek a 7. oldalon

  

Újra becsöngettek szeptem-
ber 1-jén, az Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskolában 
is megkezdődött a 2017–2018-
as tanév. Az iskola épülete je-
lentős átalakuláson ment át a 
vakáció alatt: a régi nyílászá-
rókat korszerű újakra cserél-
ték és új hőszigetelést is ka-
pott az épület, amelyet éppen 
40 évvel ezelőtt építettek meg 
a Malom utca 1. szám alatt.

Augusztus  
20. Üllőn

Fodor-Lengyel  
Zoltán, a világ- 

hírű művész

oldal oldal3 10

Elkezdődött  
az iskolaÙ
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Könyvtári programjaink ingyenesek, 
de regisztrációhoz kötöttek. 

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék 
elérhetőségeinken!

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
 2225 Üllő, Vasadi u. 1. | Telefon: (+36-29) 320-102 | e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu

Országos Könyvtári Napok 2017
„Csak tiszta forrásból! – könyvtárak összefogása a társadalomért”

Pulitzer- és Prima 
Primissima-díjas író, 
újságíró, a Nők Lapja 
munkatársának 
előadása

Október 4-én, 

szerdán 17 órakor

„A csoda 

Schäffer
bennünk van”

Október 3-án, kedden 16.30-kor

Nicsak, ki mesél most? 

Csepregi Éva,

Erzsébet 

a Neoton Família énekesének 
olvasással, játékkal tarkított 
mesefoglalkozása

 
Meghívó 

 
Szeretettel meghívjuk  a Harmónia Zeneiskola 

hangversenyére, melyet 
a Zene Világnapja alkalmából rendezünk 

október 2-án 17.00 órától 
 

Helyszín: Üllői Kulturális Központ 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
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A nagyszínpadon a Maglódi mazsorett, 
a Mirabell, a Gamedance és a Star light 
tánccsoportok bemutatóit láthatta az 

egyre gyarapodó közönség.
 Közben utcazenészek műsora szórakoz-
tatta a járókelőket: Kelevézek, Vincze-Boris 
duó és a Borsos duó zenekar. Ezalatt bubo-
rék partiztak a kisgyerekek.
 Az ünnepi szertartás után a templom-
ból kijövő és az út köré csoportosult kö-
zönség a Fresco Ballo zászlóforgató csoport 
bemutatójában, a hangos dobszólóra be-
mutatott színes kavalkádban gyönyörköd-
hetett. 
 A nagyszínpadon következett a Lufikutya 
zenés játék gyermekekkel: P. Nagy Ferenc (ex 
Tolcsvay) és Kovács József László (ex 100 Folk 

Celsius) című műsora. Ezután a Vaga Banda: 
Óriáscirkusz élőzenés, gólyalábas, óriásbá-
bos interaktív előadása hozta lázba a legif-
jabb nézőket.
 Óriási érdeklődés kísérte az est sztárven-
dégét, az Irigy Hónaljmirigy négy népszerű 
előadójának műsorát, akik a várakozáshoz hí-
ven nagy-nagy hahotára ingerelték a publi-
kumot.
 Az esti koncertet a Boka és a Klikk (koráb-
bi formációból közismerten Sárga taxi) zene-
kar szolgáltatta remek rock&rollt játszva, lát-
ványos táncos bemutatókkal kísérve. 

Augusztus 20-án vasárnap délután kezdődtek az ünnepi rendez-
vény programjai. Kirakodóvásár és a szabadtéri játékok kínálata 
már a déli óráktól csalogatta a látogatókat.  14 órától a Helytörté-
neti Gyűjtemény udvarán az Üllői Mecénás Művészeti Klub szabad-
téri kiállítása, idősek vendéglátása, térzene várta az érdeklődőket. 

Augusztus 20. Üllőn

Augusztus 18-án, az ünnep előtti pénteken 
a Zenés Nyári Esték keretében a Jerry Lee’s 
Rock&Roll Service szórakoztatta, kápráztatta, 
varázsolta el a szép számú közönséget ferge-
teges műsorával. Az együttes hatalmasat ze-
nélt, még a zongora tetejéről is énekeltek, s 
a tombolásig lázba hozott publikum tapsolt, 
csápolt, táncolt. A zenekar a tavalyi csülök-
fesztivál után immár másodízben játszott Ül-
lőn, reméljük, nem utoljára!

Ünnepre han-
goló koncert

Üllő Város Önkormányzata részéről köszö-
netünket fejezzük ki a Szent István-napi 
városi rendezvény előkészítésében, szerve-
zésében és sikeres lebonyolításában részt-
vevő valamennyi közreműködőnek.
 Külön köszönjük Tekes-Fejes József úr-
nak (Robogó Pékség) hogy ez évben is fel-
ajánlásként biztosította az ünnepségünk 
keretében megszentelt új kenyeret és pék-
áruval járult hozzá az idősek vendéglátá-
sához.
 A díszítéshez használt nemzeti színű 
szalagot – mint már évek óta – ezennel is a 
Hableány Ruházati üzletből Békyné Valika 
felajánlásának köszönhetjük.

Támogatók

 Este kilenc órakor az ünnep legfontosabb 
szellemi üzeneteként elhangzott a Szent Ist-
ván ének Horváth Lilla és Kökény Levente, isko-
lánk kiváló énekeseinek előadásában. Majd, a 
polgármester asszony köszöntő szavai után 
következett a várva várt tűzijáték, amely so-
kak véleménye szerint minden eddiginél lát-
ványosabb volt.
 A koncert folytatódott, ki ameddig bírta, 
táncolt és hallgatta a zenét. 
 Az éjszakai órákban véget érő ünnepi ren-
dezvény sok-sok üllői érdeklődőnek szerzett 
maradandó, szép élményeket.

Az új kenyér megáldása

 Irigy Hónaljmirigy

Szent István dalt énekel  
Horváth Lilla és Kökény Levente

Boka és a Klikk koncert

Győri zászlóforgatók
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 Betegnek lenni csak a gyermekirodalomban jó, ott is csak elvétve, ami-
kor az ember – természetesen gyerekemberként – valami könnyű lefolyá-
sú nyavalyával ágynak esik pár napra, miközben kompótokkal és egyéb fi-
nomságokkal, aggodalommal és ritka, kivételes odafigyeléssel kényeztetik.

Ellenőrzi az egészségét?

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–14.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

Purina tápok, koncentrátumok,  
premixek.

Termények, vitaminok,  
kutya-, macskaeledel

 : Ibolya- István Takarmány boltja

    Kis üzlet 

    NAGY 

    választékkal 

Házhoz szállítás

Fabrikett  is kapható

Folyamatos akcióval várjuk vásárlóinkat!    

KOZMETIKA

Professzionális bőrápolás 
természetes hatóanyagokkal!

Várom szereteel!

Üllő, Viola utca 19.

Bejelentkezés:

Nagy Eszter

+36-30/201-3067

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

G

Amúgy betegnek lenni nem 
jó semmiképpen, sőt, van-
nak olyan idők, amikor vég-

képp nem engedhetjük meg ma-
gunknak a betegség „luxusát”. 
Csakhogy az nem kéri a beleegye-
zésünket, lecsap a semmiből, sok-
szor a legsúlyosabb formákban.

 De valóban a semmiből érke-
zik? Tudjuk, hogy nem. Mindig 
vannak előjelei. De ha még nem 
lennének is, módunkban áll, hogy 
megelőzzük a bajt, elébe menjünk 

– mégpedig szűrővizsgálatokkal. 
Amelyek ugyan nem kötelező-
ek – már a tüdőszűrés sem az – de 
jól felfogott érdekünkben ajánla-
tos felkeresni a szakrendeléseket 
időnként akkor is, ha nincs semmi-
lyen panaszunk.
 Üllőn  – amint az lapunknak 
egy másik információjából is kide-
rül – hamarosan tüdőszűrés lesz. 
Ebből az apropóból kiindulva kér-
dezgettük a járókelőket, mikép-
pen gondolnak ők a betegség-
megelőzésre, a szűrővizsgálatokra.
 Szívesen megálltak ugyan be-
szélgetni velünk, de hosszú ne-
gyedórákig csak olyan partnerekre 
találtunk, akik nevüket és arcu-
kat nem adták a véleményükhöz. 
Egyikük arról beszélt, hogy várja a 
mostani tüdőszűrést, mert két éve 
is elmúlt már, hogy legutóbb ott 
járt. Pedig fontosnak tartja, mert 
dohányzik. Másikuktól azt tudtuk 
meg, hogy éppen most tiltotta el 
őt az orvos az éjszakai munkától és 
a gépkezeléstől, ugyanis súlyosan 
kimerült, egyik hajnalban a mun-
kahelyén el is ájult. De hiába érezte 
ő előre, hogy ez így lesz – mesélte –  
nem engedheti meg magának a 
betegszabadságot, hiszen „ tudjuk 

mindannyian, hogy van ez mos-
tanában”, a pénzre mindenkinek 
nagy szüksége van.
 Egy nevét elhallgató fiatal-
ember annyit mondott: nem tud 
időt szakítani a szűrővizsgálatokra, 
amik egyébként soha nem is jut-
nak eszébe, hiszen semmilyen pa-
nasza nincs az egészségére. 
 Serbán Diána, aki a védőnő-
höz igyekezett éppen a kisbabá-
jával, arról beszélt, hogy ő maga a 
kicsi miatt is orvosok szeme előtt 
volt most jó ideig, de egyébként is 
figyel az egészségére. A családtag-
jainak többsége pedig amiatt jár 
vizsgálatokra rendszeresen, mert 
már mindegyikük küzd valamilyen 
betegséggel. 
 Szalai Pétertől azt tudtuk meg, 
hogy az infarktusa óta nagyon 
nagy odaadással törődik egész-
ségének megőrzésével. Fiatal, de 
máris meg kellett ismerkednie 
az egyik legsúlyosabb betegség-
gel. Emiatt aztán leszokott a do-
hányzásról – mesélte – ami viszont 
nemkívánatos súlygyarapodással 
járt. Most megpróbálja leadni a fe-
lesleges kilókat.
 Nagy Orsolya is nyugodt lelki-
ismerettel – rá volt írva az arcára – 
mondhatta, hogy rendszeresen jár 
szűrővizsgálatokra. Az élelmiszer-
iparban dolgozik ugyanis, ahol kö-
telező az évenkénti szűrővizsgá-
lat. De minden bizonnyal elmenne 

Serbán Diána

Szalai Péter

Nagy Orsolya

Tóth Géza

enélkül is, hiszen az édesapja, aki 
már nyugdíjas, ugyancsak rend-
szeresen ellenőrizteti az egészsé-
gi állapotát, jól tudva, hogy ez az 
egyik leghatásosabb módja a baj 
megelőzésének.
 Tóth Géza egész filozófiát épí-
tett fel egészségének megőrzé-
sére. Úgy vélekedik, aki szereti az 
életet, azt a betegségek is jobban 
elkerülik. Márpedig ő szeret élni, 
méghozzá vidéken, emiatt is vá-
lasztották a feleségével éppen Ül-
lőt lakóhelyül.
 A szülei abban a szellemben 
nevelték – mesélte –, hogy ha az 
ember akar valamit, azért tennie 
is kell. Aki tesz, aki megdolgozik a 
céljaiért, annak gyakran van siker-
élménye, öröme. Aki pedig örülni 
tud, az életét is tudja szeretni.
 Erre a filozófiára alapozza Tóth 
Géza a mindennapjait, s eközben 
rendszeresen átjár Monorra, mert 
a tüdőgondozóban kontrollvizs-
gálatokon kell megjelennie, egy 
korábbi betegsége miatt. A fe-
lesége is lelkiismeretesen felke-
resi az orvost, hogy ellenőriztes-
se aktuális egészségi állapotát 

– tudtuk meg. S mivel Tóth Géza 
személyében olyan életvidám be-
szélgetőpartnerre találtunk, aki 
munkánk során meglehetősen rit-
kaságszámba megy, alkalmilag mi 
is egészen szerethetőnek találtuk 
ezt a munkanapot. Molnár Anna
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Hirdetés

Ellenőrzi az egészségét? Ülésteremből jelentjük

Az ilyen tervek miatt van nálunk személyi kölcsön
Szabad felhasználásra, egyszerűen

* Az akció 2017. július 20. és 2017. szeptember 30. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű, Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre 
érvényes. Nem akciós THM: 15,97-17,13%.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő PÁTRIA Takarékszövetkezeteknél érhető el, amelyek listáját a www.akcio.patriatakarerk.hu/szemelyikolcson web-
oldalon találja. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott PÁTRIA Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az 
Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a PÁTRIA Takarékszövetkezet honlapján érhet el. 
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99% és típusa: fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet összege:  64 029 Ft/hó. A 
fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 895 260 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 895 260 Ft. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön, 
most akár évi 9,99%-os fix hitelkamattal*

Akciós THM: 11,38%-17,13%
Már 150 000 Ft jövedelem-jóváírás 
vállalásával is igényelhető, a futamidő 
alatti változatlan törlesztőrészlettel.
www.akcio.patriatakarerk.hu/szemelyikolcson

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

TB P SZK_Fix 185x129 patria.indd   1 2017. 08. 31.   10:04

Üllő város önkormányzatának képviselő-
testülete augusztus 30-án, szerdán tartotta 
soron következő rendes ülését. Írásunkban 
a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A 
határozatok hátterét, testületi és bizottsá-
gi ülések jegyzőkönyveit Üllő város hon-
lapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdek-
lődők.
 A naptári nyár utolsó előtti napján meg-
tartott testületi ülésen a város döntésho-
zói elfogadták az Üllői Városüzemeltető és 
Fejlesztő Kft. kötelező feladatain felül el-
végzett munkáiról szóló szakmai beszá-
molót, valamint módosították az Üllő Vá-
ros Humán Szolgáltató Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. 
 Az ülésnapon döntés született a Deák 
Ferenc utca építésére vonatkozó  hirdet-
mény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 

 Döntés született a Sportliget lakópark-
ban lévő Kocsis Sándor utca útépítéséről. A 
munkálatok elvégzésével a GX Beton Kft.-t 
bízták meg. A Kocsis Sándor utca 4 méter 
széles új aszfaltburkolatot kap, az út szélén 
süllyesztett betonszegély épül. Az útépí-
téssel párhuzamosan az utcában lévő szik-
kasztóárkokat is felújítják. 
 Az Ócsai úti üzletsor előtti parkoló épí-
tését is a GX Beton Kft. végzi – derült ki a 
testületi ülésen. Az Ócsai úton lévő üzletso-
rok előtt közvetlen a meglévő út szélén, a 
meglévő út tengelyével párhuzamosan 10 
parkolót alakítanak ki. Mivel itt régen egy 
árok is volt, ezért a helyén zárt rendszer-
ben lesz megoldva a csapadékvíz elveze-
tése. Természetesen az üzletekhez történő 
bejutás megmarad, illetve a meglévő jár-
dát kiszélesítik és térkő burkolattal látják el, 
hasonlóan az új parkolókhoz. 
 A képviselő-testület engedélyezte az 
Üllő SE futsalcsapat támogatását: a bajnok-
ságban való indulásra 1,5 millió forintot fi-
zet ki az önkormányzat, 1,5 millió forintot 
pedig működési költségekre fordíthat az 
egyesület. A támogatás összegét már ko-
rábban elkülönítette a költségvetésben a 
képviselő-testület.   Kiss Adrienn, ügyintéző

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
meghirdette az önkormányzat a helyi 
ösztöndíjpályázatot. A 2017–2018-as tan-
évben 26 tanuló részesül tanulmányi 
ösztöndíjban.

Önkormányzati ösztöndíj

Értesítjük olvasóinkat, hogy a Törökbálinti Tü-
dőgyógyintézet október 11-től október 19-ig 
(csütörtök) tüdőszűrést tart településünkön.
 Jogszabályváltozások miatt a szűrővizsgá-
lat 40 év felettieknek évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizs-
gálat díja 1700 forint, amely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőál-
lomáson kapható csekken történik. A 14-18 év 
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beuta-
ló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A 
törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idő-
sebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. 
 A tüdőszűrőn való részvétel nem kötelező, 
csak ajánlott!
 A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismerésére! 
Tüdőszűrés helye: Kiss Sándor Művelődési Ház 
(Gyömrői út 24.). Tüdőszűrés ideje: október 11-
től (szerda) október 19-ig (csütörtök). Hétfőn, 
kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken: 8 órá-
tól 18 óráig. Kivétel: október 11. (szerda) – ezen 
a napon 13 órától 18 óráig tart a szűrés. 
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy személyi 
igazolványukat, TAJ-kártyájukat, illetve ha 
van, az előző évi  tüdőszűrő igazolást hozzák 
magukkal! Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

Értesítő tüdőszűrésre
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Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is augusztus 20-án ad-
ták át a városi kitüntetéseket. 

Átadták a városi  
kitüntető díjakat 

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: 2017. szeptember 13-án  9.00–17.00

Hirdetés

Dr. Gombos László, Prikrillné Erős Ildikó, Fehér László,  
Kissné Szabó Katalin, Békiné Gulyás Gizella, Németh Elekné

A képviselő-testület által adományozott 
városi kitüntető díjakat idén is a Keresz-
telő Szent János katolikus templom-

ban adta át Kissné Szabó Katalin polgármester 
és dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő. 

 A város érdekében kifejtett, kiemelkedő 
érdemű szakmai tevékenységéért Békiné Gu-
lyás Gizella Üllő Város Szolgálatáért díjat ve-
hetett át. Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la biológia és földrajz szakos tanára 1977-ben 
kezdte pályáját az üllői iskolában, amelyhez 
40 éven át hű maradt. Kiváló munkája elis-
meréseként korábban már elnyerte az Év pe-
dagógusa címet és az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola legmagasabb kitüntetését, az 
Árpád díjat is. Olyan pedagógus, aki igényes 
a környezetére, nem fordul félre, ha bajt ész-
lel, a tanulóit egymás elfogadására, tisztele-
tére neveli – így jellemezte őt pedagógus-na-
pi köszöntőbeszédében Barna Tibor, az iskola 
igazgatója.
 Szintén a város érdekében tett kiemelke-
dő érdemű szakmai tevékenységéért vehette 
át az Üllő Város Szolgálatáért díjat Németh Elek-
né, az önkormányzat nyugalmazott munkatár-
sa. Németh Elekné közel 50 éven át, 2017 már-
ciusáig dolgozott az önkormányzatnál, illetve 

annak jogelődjénél, a tanácsnál. Juci – a leg-
többen csak így ismerik a városban – neve fo-
galom lett Üllőn, ami nem csak abból adódik, 
hogy munkája révén sok embert ismert, so-
kakkal találkozott nap mint nap, hanem abból 
is, hogy hosszú éveken át társadalmi pártfo-
góként is működött. Mindemellett a Vöröske-
reszttel és egyéb adománygyűjtő szervezet-
tekkel kapcsolatot tartva, gondot fordított a 
rászorult családok megsegítésére: közreműkö-
dött élelmiszerosztásban, ha kellett akár kará-
csony szentestéjén is intézkedett. 
 A város sportéletének fejlődése érdekében 
kifejtett, kiemelkedő érdemű támogató tevé-
kenységéért Prikrillné Erős Ildikó kapta meg a 
Sport Támogatásáért járó díjat. Ildikó életében 
végig jelen volt a sport, édesapja az üllői lab-
darúgócsapat egyik alappillére volt: több évti-
zeden át védte szeretett csapata kapuját. Ildi-
kó 2006-ig aktívan kézilabdázott, a Budapesti 
Spartacusból vonult vissza. 2006 óta az Üllői 
Diáksport Egyesület vezetőségi tagja, emel-
lett általános iskolásoknak tart edzéseket. Va-
lamennyi városi gyermekrendezvény és sport-
esemény szervezésében és lebonyolításában 
részt vállal, nagy odaadással segíti az üllői 
sportéletet, elhivatottsággal tesz a gyermekek 
hasznos és egészséges időtöltése érdekében.
 Üllő Kiváló Sportolója díjjal tüntette ki a 
képviselő-testület dr. Gombos Lászlót, az Üllői 
Lövész Klub versenyzőjét. 2015-ben a francia-
országi Európa-bajnokságon egyéniben két 
arany-, egy ezüst- illetve egy bronzéremmel 
öregbítette Magyarország és Üllő hírnevét. A 
magyar bajnokságban egyéniben egy arany-
érmet és három ezüstöt gyűjtött be. Gombos 
László tudását edzőként adja tovább, egy vi-
lágbajnoki és négy európa-bajnoki címet el-
nyert tanítványokkal büszkélkedhet. 
 Az Országos Honismereti Szövetség díját 
Kissné Szabó Katalin adta át Fehér László nyu-
galmazott iskolaigazgató-helyettesnek, aki 
Üllőért végzett honismereti munkájával már 
1971-óta gazdagítja ismereteinket települé-
sünk múltjáról. A szövetség díját a honismere-
ti mozgalomban végzett kiemelkedő munká-
jáért kapta. Fehér László 1995-ben a város Pro 
Urbe díjában részesült.

Következő lapszámunkban interjúsoroza-
tot indítunk, mely keretében megszólaltat-
juk a városi kitüntetésben részesített pol-
gárokat. A sorozat első részében Németh 
Elekné, az önkormányzat nyugalmazott 
munkatársa mesél a hivatalban eltöltött 
közel ötven évről, önkéntes munkáról, el-
kallódni látszó fiatalok pártfogásáról. Ke-
ressék az interjút az októberi lapszámban!

Az én történetem
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A képeken is látható hét za-
rándok megtette azt, amit az 
üllői katolikusok a negyve-
nes évek végéig évszázado-
kon át: Üllőről Máriabesnyőre, 
a Nagyboldogasszony-nap ün-
nepére gyalogosan mentek. 

Hirdetés

Földutakon, erdei utakon keresztül az 
Üllő, Gyömrő, Maglód, Pécel, Isaszeg, 
Gödöllő–Máriabesnyő útvonalon tar-

tott a zarándoklat 2017. augusztus 12-én. 
 Mészáros Olivér, az egyházközség ako li-
tusa vezetésével – aki egy kisebb társasággal 
néhány héttel korábban bejárta már a terve-
zett útvonalat – reggel hét órakor indult Kor-
nél atya búcsúáldásával a gyalogmenet. 
 Gyömrőig a műúton mentünk, ezt köve-
tően Maglódot, Pécelt kikerülve szántóföl-
dek, legelők mellett földutakon, erdei ös-
vényeken át. Több helyen is találkoztunk 

emlékművekkel és a régi zarándokok által ál-
lított út menti keresztekkel. 
 Időnként meg-megálltunk, és imával, 
énekekkel fejeztük ki azt a jó érzést, ami el-
töltött bennünket a fáradságos út során. 
 Délután érkeztünk Isaszegre, ahol a 
templom előtti emlékműnél hódoltunk a ta-
valy elhunyt Gulyka József prépost emléké-
nek, aki a hatvanas években volt Üllőn igen 
nagy népszerűségnek és szeretetnek örven-
dő káplán.
 Ezután az Isaszeget Gödöllővel összekö-
tő erdei átjárón – amit Mária útnak neveznek – 
tizenegy órás gyaloglás után elértük célunkat, 
Gödöllő túlfelén, a ma már a városhoz tartozó 
kegyhelyet, Máriabesnyőt.
 Megtekintettük a csodatévő Mária tisz-
teletére épült Nagyboldogasszony Bazilikát, 
imával fejeztük ki hálánkat, hogy itt lehetünk 
és megadatott nekünk őseink, a régi zarán-
dokok emlékét is felidézni az úttal.
 A plébánia közösségi épületében rendbe 
hoztuk magunkat, átöltöztünk, és hét órától 
mi is részt vettünk az ünnepi szentmisén. Itt 
számos üllői és környékbeli ismerőssel talál-

Gyalogos zarándoklat 
Máriabesnyőre

koztunk, akik csodálkozó elismeréssel fogad-
ták, hogy gyalogosan tettük meg az utat.
 Az est beálltával még várt ránk egy kis 
gyaloglás, a templom előtti szép parkban a 
szokásos gyertyavilágos körmenet. Az ün-
nepi szertartás végén főesperesi áldásban 
részesültünk, ami végigkísért minket a ha-
zavezető úton, amit immár egy kisbusz segít-
ségével az autópályán tettünk meg.
 Akik végigjárták a zarándokutat: Mészáros 
Olivér, Mészáros Anikó, Éder Annamária, Pus-
kás Orsolya, Gombos Tímea, Butacu Gusztáv, 
Laza István. Laza István

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

Bejelentkezés: 06-30/592-3125 Bejelentkezés: 06-30/441-0512Bejelentkezés: 06-30/441-0512

Talpreflexológia
Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 

felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 
méregtelenít (salakanyagok) kiürülnek belső 

szerveinket életre kelti.  
Helyre  hozza  a testi, lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-

lóbak a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotba aktívabbak kevesebbet 
sírnak. Javítja a légző, keringési rendszerüket. 

Segíti a mozgás fejlődését, fejleszti a koordinációs 
rendszerüket. A súlygyarapodásuk  fejlődésük 

kiegyensúlyozott. Mellékhatása nincs.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Teljes TesTmasszázs 
Ízületi manipuláció, ízületi fájdalmak/bántalmak 

enyhítése, gyógyítása, köpölyözés (méregtelenítés) 
moxázás (belső szervek regenerálása feltöltése), 

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, 
vagy elektroterápiás kezelés.

1 alkalmas kezelés:  5000 ft
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal!

Isaszegen Gulyka József emlékművénél

Zarándokkeresztnél  
Maglód és Pécel között

Indulás az üllői templomból
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A város hagyományaihoz híven, az 
önkormányzat képviselő-testülete 
döntésének köszönhetően az Üllő 
Város Humán Szolgáltató Központ 
az idén is megszervezte a nyári 
napközit. Az ehhez szükséges he-
lyet az idén is az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában biztosították. 

A 2016–2017 nevelési évről el-
mondhatjuk, hogy egy újabb, 
mozgalmas, tevékenységek-
ben gazdag év volt. A Pitypang 
óvodában az elmúlt nevelé-
si évben is sok minden történt.

Nyári 
napközi

Visszatekintés az  
elmúlt nevelési évre

A napközi július 3-án indult, és augusz-
tus 18-án ér véget.
 A célunk az, hogy olyan színvona-

las nyári programot kínáljunk, hogy a szülők 
ne a munkahelyi szabadságolások kényszer-
helyzete miatt, hanem szívesen írassák be 
ide gyermekeiket. Úgy értékeljük, ez sikerült 
is, már az év elején elkezdődtek a jelentkezé-
sek, és sajnos volt olyan gyermek, akit nem is 
tudtunk fogadni.
 A gyerekek nagyon élvezték a programo-
kat. Igyekeztünk olyan elfoglaltságokat kita-
lálni, amelyek lekötik őket és játékos módon 
megmutatják a szabadidejük eltöltésének 
hasznos módját is. 
 Erre a célra nagyon sok segítséget kap-
tunk önkormányzati keretekből. A képvise-
lő-testület biztosította a forrást a tábor és a 
programok költségeire.
 A célkorosztály 7-12 éves volt. A progra-
mok mellett figyelmet fordítottunk a pihe-
nésre, feltöltődésre is, például ebéd után a 
gyerekek csendespihenőt tartottak.
 A programok között szerepelt a népi ha-
gyományok megismerése, ápolása, a csalá-
di életre, az egészséges életmódra, a men-
tális egészségre való nevelés, áldozattá válás 
megelőzésére irányuló szakmai jellegű té-
mák is, illetve minden héten voltak külső 
programok, kirándulások.
 Reméljük, hogy programjainkkal színeseb-
bé és izgalmasabbá tettük a gyermekek nyá-
ri szünetét, és a szülőknek is valós segítséget 
tudtunk nyújtani azáltal, hogy gyermekei-
ket felügyelet mellett biztonságban tudhat-
ták. Nem csak a rászorulók, az átlag keresettel 
rendelkező családok gyermekeit is szeretet-
tel várjuk a napközibe a jövőben is, hiszen az 
önkormányzati támogatásnak köszönhetően 
csak az étkezésért kell fizetniük, így a gyerme-
kek nyári táboroztatása nem ró aránytalanul 
nagy terhet a szülőkre, családokra.
 A táborozó gyermekek pedig az iskola-
kezdés alkalmával be tudnak számolni társa-
iknak arról, hogy milyen programokon vettek 
részt. Gazsi Csaba, HSZK- igazgató

A nyári karbantartási munkák mellet, 
amit a fenntartó végzett, a szülők tár-
sadalmi munkákat is végeztek.

 Tavaly szeptemberben ünnepeltük óvo-
dánk fennállásának 70. évfordulóját. Nem sze-
retném újra leírni mi minden történt, de na-
gyon színvonalas és ünnepélyes hangulatban 
telt el.
 Alig telt el az ünneplés, máris egy hagyo-
mányápolással készülődtünk az Adventi Ka-
rácsonyi vásárra. A hideg ellenére nagyon 
sokan jöttek el, hamar elfogyott a sok zsíros 
kenyér, forró tea, forralt bor, és természete-
sen a sok-sok csodálatos portéka.
 Januárban sajnos történt egy igen kelle-
metlen dolog a Napraforgó óvodában, ami-
nek következményeként egy csoportjukat a 
tornaszobánkban helyeztük el. Elmondha-
tom, hogy a megnövekedett gyermeklét-
szám ellenére, semmilyen probléma nem 
adódott. Rugalmasan oldottuk meg azokat a 
tevékenységeket, amiket a tornaszobában vé-
geztünk az elmúlt években.
 Februárban megtartottuk farsangi mu-
latságunkat. Köszönjük a sok süteményt, far-
sangi fánkot, amit a kedves szülők varázsol-
tak asztalainkra.
 Mint minden évben, idén is megünnepel-
tük a Víz világnapját, amit óvodánkban kiemel-
kedő feladatnak tekintünk. Az óvó nénik mesét 
dramatizáltak, a gyerekek különböző ügyes-

ségi versenyjátékokon vehettek részt, amely a 
vízzel kapcsolatos. A sok élmény mellett, több-
féle ajándékot vihettek haza a gyerekek. 
 A Föld napja alkalmából, megszépítettük 
óvodánkat, minden kisgyermek hozott egy 
tő virágot, amit elültetethetett a virágosker-
tünkben, balkonládáinkban. A nagycsopor-
tosok a veteményeskertünkbe zöldségfélé-
ket ültettek.
 Idén azt hittük a rossz idő ellenünk lesz, 
de az égiek megkegyelmeztek és sikeresen 
megtartottuk a Családi sportnapunkat. A 
gyerekek nagyon élvezték a feladatokat és 
főleg a felnőtt-gyermek kötélhúzó versenyt.
 Hagyományunkhoz híven újra megtartot-
tuk a Pitypang-partinkat, újra hatalmas sikert 
aratott, több mint százan voltunk. Több he-
tes szervezés, díszítés, lázas készülődés előz-
te meg a várva várt napot. Elmondhatom, 
hogy tényleg fergetegesre sikeredett a bál, 
de ezt mi megígértük. 
 Itt szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki valamilyen módon hozzájárult a sikerhez, 
akár a belépővel, akár pártolói jeggyel, sü-
teménnyel, fényfüzérrel, lampionokkal, fel-
ajánlásokkal, bútorrendezéssel. Külön köszö-
netet mondunk az SZMK elnökünknek Füles 
Anitának, aki lendületes, temperamentumos 
hozzáállásával összefogta a kis csapatunkat 
és segített az egész parti lebonyolításában! 
Helyhiány miatt nem tudjuk a közreműkö-
dők nevét leközölni, bár szívünk szerint ezt 
tennénk, de az óvodánkban a faliújságon ezt 
megtekinthetik!
 Gyermeknapon megvalósult a régóta dé-
delgetett álmunk: egy szaletli. Hálás köszö-
net Bedőcs Zsolt apukának, aki munkája és 
három kisgyermeke mellett szabadidejében 
rengeteg órát töltött el a készítésével.

Ledneczky Julianna, óvodavezető

A Pitypang óvoda szaletlijét Bedőcs Zsolt készítette
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170 éve vágtat  
a vasparipa Üllőn át
Az első gőzmozdonnyal 
vontatott vasúti szerel-
vény 16 személykocsi-
val és 700 utassal indult 
el a szolnoki állomásra. 

A Pest–Szolnok vasút terve 
már 1827-ben felmerült, 
ám ekkor még oszlopo-

kon vezetett, sínen guruló lóvas-
út építésére gondoltak. 1827. áp-
rilis 8-án adták ki a Lebegővasút 
vasúti engedélyét. Ez eleinte csak 
Pest határától a kőbányai tég-
lagyárig közlekedett. 1827. júni-
us 8-án, Medárd napján indultak 
meg az építési munkálatok. 1827. 
június 16-án el is készült, de nem 
volt sikeres a próbaút, ugyanis 
az oszlopok túl távol voltak egy-
mástól és a szerkezet összedőlt. 
 A problémát gyorsan sikerült 
orvosolni, így Szent István nap-
ján működésbe lépett az első Le-
begővasút. József nádor adta át 
a forgalomnak délután fél ötkor, 
hat kocsival és 300 mázsa téglá-
val indult Kőbányáról a vonat. A 
7,58 kilométer távolságot 1 óra 
alatt sikerült megtennie. 
 Később további terhelés alá 
vetették a vasutat, hozzácsatol-
tak még négy szerelvényt, benne 
68 gránátos katonával, így 448 
mázsa terhelés érte már. Hiába si-
került kifejleszteni a Lebegővas-
utat, mindössze 8 hónapig mű-
ködött, mert egyre jobban nőtt 
az érdeklődés a gőzvasút iránt. 
 A földmunkálatok 1844-ben 
indultak meg és 1847. szeptem-
ber 1-jén az Osztrák Államvasút-
társaság beruházásaként meg-
nyílt a Pest–Szolnok közötti 99 
kilométer hosszú vasútvonal. Ha-
zánkban akkoriban ez volt a má-
sodik gőzvontatású vonal. A Ma-
gyar Középponti Vasúttársaság 
építette gróf Zichy Ferenc vezeté-
sével, 800  000 forint ráfordításá-
val. Így éppen 170 évvel ezelőtt 
elindulhatott az első gőzmoz-
dony vontatta vasúti szerelvény 
Pestről, 16 személykocsijával és 

700 utasával a szolnoki állomás-
ra. A szerelvényt az István nevű 
mozdony vontatta, melyet a 
megnyitóra virágokkal díszítet-
tek fel. Pár száz méterrel előttük 
a Haza nevű lokomotív haladt, 
hogy a pályán előforduló aka-
dályokat eltávolítsa. Szolnokon 
a vendégeknek pompás ebédet 
adtak.   Az utasok között ott volt 
István nádor, Kossuth Lajos, Szé-
chenyi István és Jókai Mór is. En-
nek az útnak a megtétele, abban 
az időben 3 óra 22 perc menet-
időt jelentett. 1847-ben munká-
ba állt a vonalon az Üllő nevet vi-
selő mozdony is.

A Pesti Hírlap így  
írt a vonal átadásáról

„Nagy nap, dicső nap! Ezen na-
pot, szpt. első napját nem is lehet 
azon közönséges képen kimon-
danunk, mellyel a napi esemé-
nyekről beszélni szoktunk. Kő-
bánya, Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, 
Alberti-Irsa, Berczel, Czegléd, 

Abony: az egész vonal 53,123 öl, 8 
láb. 16 kocsiban közel 700-an ül-
tek. Az utat 3 óra 22 perc alatt tet-
tük meg...”
 A mozdonyok belsőkeretes, 
külső vízszintes henger-elrende-
zésűek voltak. Az állókazánfedél 
félgömb alakú volt. Ezeknél a 
mozdonyoknál alkalmazták elő-
ször a John Ba illie, az MKpV moz-
donyépítési igazgatója által ki-
fejlesztett nyomó-, húzó- és 
tartórugókat. Miután 1850-ben 
a MKpV államosításával a császá-
ri és királyi Délkeleti Államvas-
út (németül k. k.  südöstlichen 
Staatsbahn, SöStB) része lett, a 
mozdonyok is új, 17-27 közöt-
ti pályaszámokat kaptak. Az-
után, hogy 1855-ben a SöStB-t 
megvásárolta az Államvasút-tár-
saságot  (ÁVT), a pályaszámo-
kat 78-84-re változtatták. Az Üllő, 
Szolnok, Nagymaros, Bihar moz-
donyokat megvásárolta a Kaiser-
Fer dinands-Nordbahn (KFNB) 
és ott a 61, 67, 55 és az 51 pálya-
számokat kapták a mozdonyok. 

1896-tól 1900-ig lettek leselejtez-
ve, miközben az ÁVT ezt a moz-
donysorozatot már 1876-ban és 
1879-ben is leselejtezte. 
 A magyarországi vasút kezde-
teitől a történelmi Magyarország 
vasutasainak többsége német és 
cseh anyanyelvű volt, a szolgála-
ti nyelv pedig a német volt. A ki-
egyezés után a magyar kormány 
engedélyezte a hazai vasutakon 
a magyar nyelv használatát. 
 A vasút a lakosság szempont-
jából nem váltotta be a várt re-
ményeket, megindulásakor vesz-
teséges lett, a társaság nem 
tudott osztalékot fizetni, így ál-
lami támogatásra szorult. Még 
1847-ben kiderült, hogy költség-
vetésükben nem különítettek el 
pénzt váratlan kiadásokra.
 Az első üllői vasútállomás 
1903-ig állt fent. Ez az épület még 
igen kicsi utasforgalmat bonyolí-
tó földszintes kis épület volt, mi-
nimális üzemi funkciókkal. A 
Magyar Államvasutak 1869. ok-
tóber 31-én alakult meg, és in-
nentől kezdve ő vált a vonalsza-
kasz üzemeltetőjévé. Talán ez volt 
az a pont, ami az üllői vasútállo-
más további fejlődését megha-
tározta. A rohamosan növekvő 
vasútiforgalom miatt új felvéte-
li épület építése vált indokolttá. 
Az épület el is készült, mai for-
májában. Ezt már a Magyar Ki-
rályi Államvasutak balparti Üz-
letvezetősége tervezte, illetve 
kivitelezte. Ebben már két típusú 
váróterem várta az utazni vágyó-
kat, első és másodosztályon. Az 
emeleten szolgálati lakásokat lé-
tesítettek, ami nem kis segítség 
volt a munkavállalók számára. A 
forgalmi iroda jelenlegi kialakí-
tása az 1918–1919 évekre tehető. 
1918-ban óriási technikai újítások-
ra volt szükség a megnövekedett 
forgalom miatt. Elsősorban a biz-
tosítóberendezések beépítése 
kezdődött meg. Ekkor készült el 
a MÁV típusterveként a 2 db vál-
tóállító-torony és a Siemens típu-
sú mechanikus váltórendszer is. 
Az épület utolsó átépítése a Ma-
gyar Királyi Államvasutak Ceglédi 
Osztálymérnöksége által valósult 
meg 1932-ben. Az épület szinte 
sértetlenül vészelte át a II. világ-
háború idejét is. A község 700. év-
fordulója alkalmából újabb fel-
újítások történtek az épületen, 
ekkor érte el eredeti formáját.

Fehérné Fazekas Anett, Velkei Hajnalka
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Fodor-Lengyel  
Zoltán, a világ- 
hírű művész
Fodor-Lengyel Zoltán annak a dr. Fodor Árpád orvosnak az uno-
kája, aki 1944-ben az üllőiekkel együtt menekült Ócsára, és ott is 
gyógyította a rászorulókat. Szüleit korán elveszítette. Családja a 
legendás hírű másik üllői orvossal, Lengyel Istvánnal volt szoros ba-
ráti kapcsolatban, így a tragédia után a doktor úr unokaöccse, Len-
gyel Márton fogadta őt örökbe. Ezért vette fel a Lengyel nevet is.

Z oltán (1963-) Üllőn töltötte gyerekkorát, 
ma is számos jó ismerőse van itt.
 Ragyogó művészi karriert ért el, 

nagy formátumú alkotó: festő, grafikus, szob-
rász, író.
 Goya-nagydíjas, a cádizi Királyi Képzőmű-
vészeti Akadémia tagja.
 Képzőművészeti tanulmányait Budapes-
ten kezdte, majd Párizsban a Sorbonne Egye-
tem grafikus szakán folytatta, miközben Ma-
gyarországon az ELTE magyar-történelem 
szakán is tanult.
 Húszévesen nyitotta első kiállítását a fran-
cia fővárosban, ahol exkluzív szerződést kötött 

a Galeria Art 3000-rel, majd 1986-ban a galéria 
művészeti vezetője és társtulajdonosa lett.
 A nyolcvanas évek elejétől napjainkig közel 
200 egyéni kiállítást rendezett Magyarorszá-
gon, Ausztriában, Németországban, Belgium-
ban, Svájcban, Franciaországban, Nagy-Britan-
niában, Spanyolországban, Orosz országban 
és az Amerikai Egyesült Államokban.
 Jelenleg Madridban él és alkot, s vezeti 
az általa létrehozott kortárs spanyol-magyar 
alapítványt, a Fundación Apoyo el Arte-t.
 Számos művét láthatjuk nemzetközi gyűj-
teményekben, intézmények és kortárs múze-
umok falain.
 Pályafutása során megjelent 11 könyve, 
közel száz kiadványa, valamint munkáinak 
reprodukcióit láthatjuk grafikai alkotásokban, 
kerámiai alkotásokon és egyéb más kiadvá-
nyokban és címlapokon is.
 Életéről és munkásságáról számos televízi-
ós dokumentumfilm készült különböző orszá-
gok tv-csatornáin, valamint közel 400 riportot 
és egyéb médiaszereplést tudhat magáénak.
 Augusztus 26-án Budapesten, a Magyar 
Tudományos Akadémia épületében kiállítá-
sa nyílt, és a Judo VB alkalmából köztéri szob-
rát avatták fel a Széchenyi téren, az Akadémia 
épülete előtt.
 Vajon egyszer Üllőn is találkozhatunk vele 
ismét, itt is láthatnánk az alkotásait, nálunk is 
lehetne köztéri szobra? Laza István

Rejtő Jenő művei alapján készült Piszok Alfréd 
című színdarab a Kanavász Színház előadásá-
ban szeptember 22-én, pénteken este 19 órá-
tól látható az Üllői Kulturális Központban. 
 A könnyed stílusú előadás során a terem-
ben bárpult működik, így a műsor alatt is ita-
lozhat a kedves vendég a szerző szellemisé-
gének megfelelve.
 Bár igyekszünk stílusosan a kikötői 
kocsmák hangulatát idézni, jelen esetben 
nem teljesül az ismert felirat előírása, mi-
szerint A BELÉPÉS DÍJTALAN, A KILÉPÉS BI-
ZONYTALAN. 
 Jegyek (1 000 Ft) még korlátozott szám-
ban kaphatók az ÜKK-ban! Asztalfoglalás: 
ugyanitt.
 Üllő, Templom tér 3. Telefon: 320-011/128

ÜKK

Rejtő reinkarnáció  
az ÜKK-ban

Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban

Beszélgetés  
dr. Csókay Andrással

Gerinctorna minden korosztálynak: hétfőn 
és szerdán 18 és 19 órakor, kedden és csütör-
tökön 9 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a létező 
problémák tüneteinek enyhítése; orvosi ja-
vaslat nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné Kele-
men Erika
 Felnőttjóga új időpontban! Hatha-jóga-
foglalkozás kedden és csütörtökön 19 órakor. 
Vezeti: Olasz Szilvia jógaoktató.
 Ringató – zenei nevelés a legkisebbeknek 
is (1/2-től 3 éves korig) szerdán 10 órakor.
 Utána: baba-mama klub összejövetele. 

ÜKK

Csókay András idegsebész, agykutató orvos 
lesz az első vendége a szeptember 24-én in-
duló új előadássorozatnak.  
 Csókay András nevét az általa kifejlesztett 
éralagút-technika tette ismertté Magyaror-
szágon és az ország határain túl egyaránt. A 
módszer egy új fejlesztés a koponya-térnye-
rési technikák műtéti megoldását illetően. 
Lényege, hogy az ereket egy alagúttal védik 
meg az elzáródástól, miután a koponyatetőt 
eltávolították. 
 Csókay András előadása szeptember 24-
én, 17 órakor lesz a városháza dísztermében. 
Jegyek elővételben 1500 forintért kaphatók 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola portáján, 
a Gabi Könyvesboltban és a polgármesteri hi-
vatal portáján.

Judo szobor a leleplezés után

Interjú közben

Fodor Lengyel Zoltán  
(jobbról a második) üllőiek körében
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Tavaly novemberben az Üllőn szervezett kórustalálkozón szerepelt 
két csoport Győrszentivánról is. Vendégeink a városnéző séta és 
az előadás után olyan szép élményekkel távoztak Üllőről, hogy el-
határozták, viszonozzák a vendégszeretetet, és meghívták a Zrí-
nyi Ilona Kórust az ősz legnagyobb helyi kulturális eseményére, a 
szüreti programokra. A rendezvényre szeptember 2-án, szomba-
ton került sor. Énekeseink nagy izgalommal készültek a fellépés-
re, hiszen ilyen távol még nem szerepeltek a szűkebb pátriától.

Szeptember 1-jén elkez-
dődött a tanév az üllői 
általános iskolában is. 
Az ünnepélyes évnyitón 
tapssal és nagy-nagy 
szeretettel köszöntöt-
te iskolánk közössége 
az új első osztályosokat.

Üllő jó hírét vittük

Elkezdődött az új tanév

A fogadtatás a kultúrházban szeretet-
teljes volt kölcsönös köszöntések, 
ajándékozások, vendéglátás kísére-

tében.
 Ezután lovas kocsikra szálltunk, és fúvós-
zenekar felvezetésével bejártuk szinte az 
egész városrészt. (A tizenkétezer lakosú Győr-
szentiván közigazgatásilag évtizedek óta 
Győr városához tartozik.) Így láthattuk, hogy 
a közművekkel, közutakkal kitűnően ellátott 

településen többségében milyen módos, 
igényes házakban élnek a környéken kiváló 
munkalehetőségeket találó szentivániak.
 Menet közben a Kis Pipa vendéglőnél ki-
szálltunk és szüreti dalokkal szórakoztattuk 
az érdeklődő lakosokat és a felvonulókat.
 A színpadi műsorra a Molnár Vid Bertalan 
Közösségi Ház impozáns, új épülete előtt fel-
állított szabadtéri színpadon került sor. A kó-
rus már megjelenésével is hódított, újonnan 

vásárolt elegáns mályvaszínű ruhában itt sze-
repelt először. A műsoron elhangzott dalok: 
szüreti énekek, Garam menti és magyarbődi 
népdalcsokor előadását a helyi közönség elis-
merő tapsa kísérte. Az igényes összeállítás és 
a dalok betanítása Dudinszky Gézáné kórusve-
zető érdeme. Külön érdekessége a szereplés-
nek, hogy a konferáló, a híres-neves Csonka 
„Pici” András volt, aki az előadás után készsé-
gesen fotózkodott az „üllei lányokkal”.
 Ezután a jól megérdemelt ebéd követke-
zett: gulyásleves, marhapörkölt, amit a ven-
déglátó énekkar és nótaklub tagjai készítet-
tek számunkra, és persze a hozzá tartozó 
válogatott innivalók.
 Mi is szép emlékként őrizzük a látogatá-
sunk és szereplésünk minden egyes részletét. 
Köszönjük az Üllőről Győrszentivánba került 
Szőkéné Béki Erzsikének a kórusaink között ki-
alakult kapcsolat megteremtését és minden 
segítőtársával együtt a vendéglátás meg-
szervezését. Külön köszönjük Üllő Város Ön-
kormányzatának és ezen belül az Oktatási, 
Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság-
nak az utazás költségeinek megtérítését. Re-
ménykedünk az élményekkel teli hasonlóan 
szép folytatásban. LI

R égóta hagyomány, hogy 
elsőseink az iskola címe-
rével ellátott nyakkendőt 

megkapják, melyet akkor is visel-
nek majd, amikor a ballagáson 
búcsúzunk tőlük.
 Négy évtizeddel ezelőtt ad-
ták át a mai iskolaépületet és negyed szá-
zada vette fel az iskola az Árpád fejedelem 
nevet. A jubileumokat figyelembe véve ké-
szítette el a tantestület az éves munkatervet.
 A tanévnyitó ünnepségen jelen volt töb-
bek között a város vezetése, Hamikus Fe-
rencné címzetes igazgató asszony, az in-
tézmények vezetői, a történelmi egyházak 
képviselői.
 Az ünnepi műsor keretében új iskolazász-
lót avattunk, melyet megáldott, megszentelt 
dr. Marjovszky Tibor református lelkész, nyu-

galmazott egyetemi professzor és Kovács 
Kornél plébános úr.
 Mindketten a zászló közösségformáló, 
kö zös ségösszetartó erejét hangsúlyozták és 
áldást kértek az iskola tanulóira, dolgozóira.
 Békiné Gulyás Gizella biológia-földrajz sza-
kos tanárnő nyugdíjba vonulása alkalmából 
dr. Barna Tibor igazgatótól vette át az Embe-
ri Erőforrások Minisztere által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet a 
tanárnő 4 évtizedes, eredményes munkájá-
val érdemelt ki.

 Kissné Szabó Katalin, polgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket, sikeres tanévet kívánt és az 
iskola építésének 40. évfordulója, 
alkalmából emléklapot adott át 
az iskola igazgatójának.
 Ebben a tanévben 35 tanuló-
csoport és 7 napközis csoport 
működik az iskolában. Bízunk 
abban, hogy mindenki, az ered-
ményes munkavégzést követő-
en fáradtan, de ugyanakkor bol-
dogan zárhatja a tanévet.
 Kívánunk mindenkinek sikeres 
tanévet, a városunk vezetőinek, 
a tankerület vezetőinek, az intéz-
ményvezetőknek, a történelmi 
egyházak vezetőinek, minden 
partnerünknek és a kedves szü-
lőknek jó együttműködést.
 Szeretnénk köszönetet 

mondani a szülői munkaközösségnek, hi-
szen segítségükkel elkészült az udvari sakk-
tábla, melyet a diákok már használatba is 
vettek.
 Végül, de nem utolsó sorban köszöne-
tet mondunk Üllő Város Önkormányzatá-
nak és a Monori Tankerületnek, hiszen a se-
gítségükkel napról napra szépül iskolánk és 
fejlődik szakmai eszköztárunk. Mindezek azt 
szolgálják, hogy az üllői gyermekek nyugodt, 
szép, jó körülmények között tölthessék el 
mindennapjaikat iskolánkban.
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 Október 4-én, szerdán 17 óra-
kor a könyvtár vendége Schäf er 
Erzsébet, Pulitzer- és Prima Pri mis-
sima díjas író, újságíró, publicista, a 
Nők Lapja munkatársa.
 A csoda bennünk van című 
előadásából megtudhatjuk, hogy 
ő hiszi, hogy minden emberben 
ott az isteni. Tényleg mindenki-
ben. A tetovált fiúban és a nyolc-
vanöt éves néniben egyaránt.
 A könyvtári rendezvények in-
gyenesek, de az OKN rendezvé-
nyeire részvételi szándékukat 
kérjük, előre jelezzék elérhetősé-
geinken!

Helytörténeti Gyűj- 
temény programjai  
(Pesti út 96.)

Az állandó várostörténeti kiállítás 
csütörtökönként 12 órától 16 óra 
30-ig várja az érdeklődőket. A ki-
állítás előre bejelentett csoporto-
kat nyitvatartási időn kívül is szí-
vesen fogad.

Olvasni jó!

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei
Ünnepi pillanatok a 
Helytörténeti Gyűjte-
ményben, országos elis-
merés Fehér Lászlónak.

Lassan beköszönt az ősz ezer-
nyi színével, de a lelkünkben 
még mindig élénken élnek a 

nyár szikrázó emlékei. Felejthetet-
len élmény volt az idei Mecénás 
Művészeti Klub kiállítása, amelyet 
a Helytörténeti Gyűjteményben 
rendeztek meg. Nagyné Kékedy 
Ibolya köszöntötte a jelenlévőket, 
majd Laza István megnyitója után, 
a Békásmegyeri Patchwork Klub 
bemutatkozó alkotásait, valamint 
egy új, ifjú mecénás tag, Földi Ni-
kolett grafikáit is megismerhette 
a közönség. A klub tagjai és segí-
tőik immár 12. alkalommal látták 
vendégül az időseket az államala-
pítás alkalmából. A gyűjtemény 
udvarán hangulatos zeneszó kísé-
retében fogyaszthatták el vendé-
geink a gondos kezek által készí-
tett finomságokat, kemencében 
sült, finomabbnál finomabb po-
gácsákat, valamint az ünnep tisz-
teletére sütött új kenyérből is kós-
tolhattak. A vendéglátás után 
Gyarmati Miklóssal sétáltak át töb-
ben a római katolikus templom-
ba, ahol az ünnepi szertartás ke-

retein belül Miklós bácsi szegte 
meg a felszentelt kenyeret. A ha-
gyományokhoz híven ekkor adta 
át Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony a város kitüntetéseit. 
Ebből az alkalomból kapta meg a 
honismereti mozgalomban vég-
zett kiemelkedő munkájáért Fehér 
László tanár úr az Országos Honis-
mereti Szövetség által adományo-
zott emléklapot, amelyet számára 
a polgármester asszony méltató 
szavak kíséretében adott át.

Programajánló

Minden hónap első keddjén 16 
óra 30-tól Diadélután, múltidéző 
diavetítés kicsiknek.
 Minden hónap utolsó kedd-
jén 10 óra 30-tól Irodalmi teá-
zó, meghitt beszélgetés, verselés 
egy csésze finom tea mellett. Ve-
zeti: Bege Nóra fotográfus, művé-
szet-terapeuta.
 Minden csütörtökön 15 órától 
Horgoló kör, kezdőket és haladó-
kat egyaránt várunk
 Vezeti: Viczkó Ferencné Marika.

Kreatív gyermek- 
műhelyt indítunk!
Szeptember 20-tól, minden hó-
nap harmadik szerdáján 15 órától 
kreatív kézműves-foglalkozásra 

várjuk a gyerekeket 10 éves kor-
tól a könyvtárba, ahol különböző 
praktikákkal készült, egyedi dísz- 
és használati tárgyakat készíthet-
nek majd.
 Vezeti: Kanizsai May. Első alka-
lom szeptember 20. 15 óra.
 Szeptember 22. és októ-
ber 14. Szép magyar és hangu-
latos tájak címmel Jancsovicsné 
Bakosi Mária festőművész min-
dig bővülő és megújuló tárlata 
a könyvtár Merczel Erzsébet ki-
állítótermében. A művész cél-
ja a magyar és más hangulatos 
tájak megismertetése, megsze-
rettetése. Természetet ábrázo-
ló alkotásaival kívánja megnyit-
ni szívünk kapuját a boldogság, 
az öröm előtt.
 Megnyitó szeptember 22-én, 
pénteken, 16 órakor.

Országos Könyvtári 
Napok 2017

Október 3-án, kedden, 16 óra 
30-kor: Nicsak, ki mesél most? 
Csepregi Éva, a Neoton együttes 
énekese tart a gyerekeknek ol-
vasással, játékkal tarkított mese-
foglalkozást. Célunk az olvasás 
megszerettetése és minél több 
gyermekkönyv megismertetése 
kis olvasóinkkal.

Schäf er Erzsébet

Az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola szülői munkaközös-
sége az évnyitóra átadta az isko-
la diákjainak és pedagógusainak 
az iskola udvarán elhelyezett tér-
sakkot. Reméljük, hogy ez a játék 
is sok örömmel és élménnyel gaz-
dagítja az iskola életét. Köszön-
jük mindazok segítségét akik tá-
mogatták 2016/2017 tanévben 
az SZMK munkáját, s az általunk 

Térsakk
Sulikezdésre 

szervezett iskolabált! Hisz en-
nek a támogatásnak köszönhető 
az új játék is. Köszönetünket sze-
retnénk kifejezni Szegedi András, 
Varga László és Tóth Péter apukák-
nak valamint a Város Üzemelte-
tésnek, akik segítettek a játék fel-
állításában. Bízunk benne, hogy 
továbbra is szebbé és gazdagab-
bá tudjuk tenni iskolánkat! 

Tóthné Kostyalik Tímea, SZMK-elnök
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 Kulturális Örökség Napok 
2017. szeptember 16-án, 10 órától 
16 óráig. Kézzelfogható történe-
lem. Darálj, vasalj, dagassz, mor-
zsolj, mint a régiek! Csak ezen 
az egy napon látogatóink kipró-
bálhatják a Helytörténeti Gyűjte-
ményben megtalálható és még 
jól működő, régi korok használati 
tárgyait. Búbos kemencében sült 
zsömlét kóstolhatnak az ideláto-
gató vándorok!
 Népdalkör a Kenderes kuckó-
ban, minden kedden 17 órától. 
Vezeti: Majorosi Marianna. Díja: 
200 forint alkalmanként. 

Könyvajánló

Vadadi Adrienn, Leszel a padtár-
sam? Lea, Peti, Maja, Ákos, Dorci, 
Dani: a nagy ovisok iskolába men-
nek! Ki félénken lépte át az isko-
la küszöbét, ki magabiztosan, de 
egy biztos, mindannyiuknak ren-
geteg újdonságot tartogatnak az 
elkövetkező hetek! Az újdonsült 
elsősök hamar rájönnek: az isko-
lában éppen olyan jó lenni, mint 
az oviban! Ennek a könyvnek, 
minden a lsós polcán ott a helye!

Olvasni jó!

 Gurmai Beáta, Borka könyve. 
Mottója egy Goethe-idézet: „A 
legtöbb, amit a gyerekeinknek 
adhatunk, a gyökerek és a szár-
nyak!” A könyvben Borkának az 
ükmamájától kapott varázsru-
hája segít, és a róla olvasó gye-
rekeknek is eligazodni a család 
ágas-bogas fájának rejtelmeiben. 
A világon mindenkinek van va-
rázsruhája, itt a lehetőség, hogy 
belebújjunk és a gyerekeinkkel 
összebújva továbbmeséljük saját 
történeteinket!

 Dr. Lisa Miller, A spirituális 
gyermek. Új, tudományos meg-
közelítésű gyermeknevelés az 
egészséges és élethosszig tar-
tó jólétért. A pszichológus író-
nő a lélekgyógyászat egyik forra-
dalmian új területét mutatja be: 
a spiritualitás erejének tudomá-
nyos alapjait. Gondolatébresztő 
és vitára ösztönző könyv!

 Márai Sándor, Amerika déli-
báb. Az „újságba író” Márai két 
évtizedes Amerika-képe alap-
jaiban változik meg az új élet-
helyzettel, amikor 1952-ben 
szembesül az Újvilág közönyé-
vel. Az amerikai emigrációjának 
éveit, a New Yorkban és San Di-
egóban töltött negyven esz-
tendőt mutatja be a képes fü-
ves könyv. Számos, eddig nem 
közölt tárca- és levélrészlet, úti 
rajz és rádiós jegyzet segítsé-
gével ismerhetjük meg az öt-
venes évek és a hidegháborús 
időszak Amerikáját. Az út- és 
honkeresés viszontagságainak 
különleges lenyomata ez, pá-
ratlan fotóanyag kíséretében.

 Robert K. Massie, A Romano-
vok – Az utolsó felvonás. 1991 
júliusában kilenc csontvázat 
emeltek ki egy sekély tömegsír-
ból Szibériában, Jekatyerinburg 
közelében, alig néhány mér-
földnyire az elhíresült pincehe-
lyiségtől, ahol az utolsó cárt és 
a családját hetvenhárom évvel 
korábban meggyilkolták. De va-
jon a Romanovok maradványai 
kerültek elő? A Pulitzer-díjas 
szerző élethű leírást ad a korabe-
li szereplőkről, ismerteti a kirob-
banó tudományos vitát az orosz 
szakértők és amerikai kollégáik 
között, akiknek a vizsgálati ered-
ményei – csakúgy mint Oroszor-
szág, Amerika és Nagy-Britannia 
DNS-specialistáié – kellettek ah-
hoz, hogy megoldódjon a hu-
szadik század egyik legnagyobb 
rejtélye.
 Találkozzunk a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Kulturális Örökségi  
Napok 2017
Szeptember 16.   
10 órától 16 óráig
Helytörténeti Gyűjtemény

Kreatív gyermekműhely  
tízen túliaknak Kanizsai  
Maya vezetésével
Szeptember 20. 15 óra  
Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Szép, magyar 
és hangulatos tájak 

– Jancsovicsné Bakosi Mária 
kiállításának megnyitója
Szeptember 22. 16 óra  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Piszok Alfréd 
– a Kanavász Színház 
előadása
Szeptember 22. 19 óra  
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó 
 – vezeti: Bege Nóra 
fotográfus-művészet-
terapeuta
Szeptember 26. 10 óra 30    
Vargha Gyula 
Városi Könyvtár
   
Anya és lánya címmel 
Virág Tímea és Virág Luca 
kiállításának megnyitója
Szeptember 29. 18 óra 
Üllői Kulturális Központ

Az Üllő-Kenderes  
Hagyományőrző Egyesület  
jótékonysági bálja
Szeptember 30. 19 óra
Városi Sportcsarnok

A Zene Világnapja alkalmából 
a Harmónia Zeneiskola 

– hangversenye
Október 2. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Nicsak, ki mesél most? 
Október 3. 16:30    
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
A Csoda bennünk van!

– Schäffer Erzsébet előadása
Október 4. 17 óra    
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Emlékezés az Aradi Vértanúkra
Október 6. 18 óra 
Városközpont, 
1848–1849-es emlékmű

Városi kulturális 
programok
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Anya és lánya képei

Ezt a vásárt várják! 

Várják  
a jelentkezőket

Köszönet

Apróhirdetés

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (2225 Üllő, Templom 
tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 
szeptember 25-én 15 órától 17 óráig, 
október 30-án 14 órától 16 óráig tart.  
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása ok-
tóber 2-án 9 órától 11 óráig tart.
 A tanácsadást előzetes telefonos 
bejelentkezés után vehetik igénybe. 
Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 06-
30/456-0889. Dr. Szkalka Tamás tele-
fonszáma: 06-20/555-6513.

Ügyvédi tanácsadás 

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik édesanyámat, Mada-
ras Sándornét utolsó útjára elkísérték, 
virágaikkal megemlékeztek, mély gyá-
szunkban együttérzésüket fejezték ki.
 Hálás köszönetünk az ALPHAVIK 95 Kft. 
dolgozóinak, Gábornak és Tündének áldo-
zatkész munkájukért, a temetés méltóságtel-
jes lebonyolításáért. Köszönjük Gattér Zsu-
zsának a szívhez szóló búcsúztatást.
Róza Zoltán és felesége, Madaras család

Köszönetnyilvánítás

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 rende-
lő, gyermekorvos, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083

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
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Anya és lánya címmel Virág Tímea és Virág 
Luca közös kiállításának megnyitója lesz az 
ÜKK-ban szeptember 29-én, 18 órai kez-
dettel.
 Az alkotókat Vámos Éva, a Kiss Sándor Mű-
velődési Ház igazgatója méltatja. 
 Közreműködik László István és Rimóczi 
András gitáron.
 Mindenkit szeretettel várunk!
 Helyszín: Üllő, városháza, Templom tér 3.

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szere-
tetszolgálat segítségével, rászoruló csalá-
dokat támogat.
 Várjuk önt szeptember 21-én, 8-13 óra kö-
zött, a Kiss Sándor Művelődési Házba (Üllő, 
Gyömrői út 24.).

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub nevében ez-
úton szeretném megköszönni mindazok se-
gítségét, akik az augusztus 20-i rendezvényen 
a nyugdíjasaink megvendégelésében közre-
működtek, továbbá a Fazekas Bt. adományát. 
 Most először a Helytörténeti Gyűjtemény 
gyönyörű szép, virágos udvarán rendezett 
környezetben tartottuk meg hagyományőrző 
eseményünket. 
 Külön köszönet Üllő Város Önkormányza-
tának, hogy minden évben lehetővé teszi tá-
mogatásával, hogy nyugdíjasaink ezen a na-
pon együtt legyenek és jól érezzék magukat.     
 N. Kékedy Ibolya , klubvezető  

A Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
hívja és várja jelentkezőit a 2017/18-as tanév-
re magánének tanszakra!
 Érdeklődni lehet a 320-924-es telefon-
számon, vagy a Pesti út 53. szám alatt a tit-
kárságon!

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 
2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlapfotó: Varga Norbert

Impresszumi

Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelés 
és javítás! Gurtni csere. Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

Eladó ingatlant keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: +36-20/288-4831
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06/70-391-7946 
Sajczné Laborczvölgyi Júlia

Harmony Style 
Dance Club- 

Pole Akadémia

 Üllő, Pesti út 59.

Ezt a műfajt sporttmúlttól és életkortól 
függetlenül bárki elsajátíthatja, csak 
akarat és kitartás szükséges hozzá.

Sporttánc, akrobatika, 
felnőtt latin társastánc 

óvodás sporttánc  
és hip-hop.

Órarendünk a facebook-oldlunkon:  
 poleakademia

Minden kedves érdeklődőt  
és táncolni vágyót  

szeretettel várunk csoportjainkba!

Rúdfitnesz 
óvodás kortól  

30 + korosztályig.

szerviz • árusítás • kölcsönzés
FLEXI kisgép

2360 Gyál, Ady Endre utca 27. 
Tel.: 06-20/519-1227 

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 8-12
flexikisgep@t-online.hu  
www.flexikisgep.hu

Részletekért fáradjon be üzletünkbe!

Fűmagok, 
folyékony 
és szilárd 

gyeptrágyák
akcióban!

boltunkban 
Őszi stihl-akció

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

Az akció  
2017. szeptember 

12-től 30-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Garden kerti seprű
550 Ft helyet t 

300  Ft
az újság  

fel mu ta tójá nak!
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

Hétvégi gyermek- és felnőtt- 
fogászat a 17. kerületben.
Szombaton: 09:00–19:00
Vasárnap: 09:00–19:00

1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
Web: www.protectdental.hu
E-mail: info@protectdental.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Web: www.jeneifogaszat.hu
E-mail: info@jeneifogaszat.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen



HÁZTARTÁSI GÉP 
SZERVIZ 

Szenpona first kft.

Mosógép, mosogatógép, szárítógép, 
villanybojler, elektromos sütő 

szervizelése, beüzemelése.

Díjtalan kiszállás.

06-20/378-0427
www.haztartasigepszerelofirst.hu

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 300   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6.00–20.00-ig, Szombat: 6.30–18.00-ig, Vasárnap: 7.30–12.30-ig

Szeptemberben 
minden reggel 

nyitástól 8 óráig 
távozáskor 

egy frissen 
főzött 

kávéval 
búcsúzunk.

Kedves Vásárlóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 
Üllő, Malom utca 2. szám alatt 

megnyílt SPAR üzletünk!

Több mint 3800 termékkel, helyben sütött pékáruval,  
friss zöldség-gyümölcs kínálattal, SPAR márkatermékekkel,  

csemege- és húspulttal várjuk vásárlóinkat.




