
Ha szeretnél személyesen 
találkozni a jóságos fehér 
szakállú télapóval, akkor 
gyere el december 6-án  
16 órakor a  
városközpontba!

Várod már  
a Mikulást?

Minden érdeklődőt szeretettel várnak  
a szervezők!

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018 november • XXVII. évfolyam 10. számA tartalomból:
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Két régóta várt fejlesztés is 
megvalósulhat Üllőn: új piac, 

valamint kerékpárút és ke-
rékpársáv épülhet a városban, 
amennyiben pozitív elbírálás-

ban részesülnek az önkormány-
zat által benyújtott pályázatok. 

A beruházások összértéke  
több százmillió forint.
  Részletek a 7. oldalon
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Október 23-án a település központjában 
lévő szoborparkban tartották a városi meg-
emlékezést. A forradalom és szabadságharc 
eseményeire emlékezve ünnepi beszédet 

Városi emléknap
mondott Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter. Az emlékműsorban közreműködtek az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói és 
az iskola kórusa (a műsort rendezte: Vargá-

né Fazekas Éva és Fenyvesiné Ladányi Brigitta, 
a kórust vezényelte és a dalokat betanítot-
ta: Dudinszky Gézáné), valamint Mr. Basary, a 
Kormorán együttes énekese.

Az  áldozatok emlékműve 56-os barikád

Kissné Szabó Katalin polgármester és az ünnepi műsor szereplői

Mr. Basary rockénekes Az iskola kórusa

A megemlékezés résztvevői
Karácsonyfadísz-kiállítás  
és -vásár
November 23. 16 óra
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár

Adventi kézműves-
foglalkozás
November 25. 15 óra
Kiss Sándor 
Művelődési Ház

Advent 1. vasárnap  
– adventi koszorú  
1. gyertyagyújtás
December 2. 16 óra
Közreműködik a Mecénás Művészeti Klub. 

Advent 2. vasárnap  
– adventi koszorú 2. gyertyagyújtás
December 9. 16 óra
Közreműködik az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület.

Ünnepi programok  
november–december
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Balaton János rendőr őrnagy október 31-én elkö-
szönt az Üllői Rendőrőrstől, helyét a szomszéd telepü-
lés korábbi őrsparancsnok-helyettese vette át. 

A városközpontot az 
Állomás utcával ösz-
szekötő útszakasz mű-
szaki átadására augusz-
tus 30-án került sor. 

Üllő város önkormányzata számára kiemelten fontos az üllői logisztikai 
központ építési munkálatai által érintettek álláspontjának megismerése. 
Ennek érdekében az önkormányzat 2018. október 19-én lakossági fóru-
mot tartott, ahol a Goodman Hungary Kft. és a későbbi bérlő is megjelent.

Hirdetés

Leköszönt az 
örsparancsnok

Befejeződött a Deák  
Ferenc utca fejlesztése

Terv a Zsaróka út  
tehermentesítésére

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–18

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

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  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.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

A z önkormányzat eddig is folyama-
tos kapcsolatban állt a beruházó-
val, hogy megbizonyosodjon arról, 

az építkezés a jogerős és végrehajtható 
építési engedélyben foglaltak betartásá-
val történik, és számos, az érintett utcák 

tehermentesítését szolgáló intézkedést 
hozott. 
 Az Árvácska utcai útépítésre az önkor-
mányzat sikeres pályázatot nyújtott be, amely-
nek eredményeként a beruházás – mintegy 75 
millió forintos költséggel – 2019-ben elkészül-
het. Emellett 2018. szeptember 26-án meg-
született a döntés a Maglódi úti felüljárónál 
új lehajtó kialakításáról, amellyel a Zsaróka út 
mentesíthető a teherforgalomtól. További po-
zitív fejlemény, hogy a Ferihegy Ipari Park, il-
letve annak címbirtokosa (továbbiakban: 
címbirtokos), valamint földtulajdonosok ösz-
szefogásának köszönhetően, az Utiber Kft. el-
készítette az ipari parkon belüli szervizút kiépí-
tésének tanulmánytervét. A címbirtokos és a 
földtulajdonosok által folyamatban van a szer-
vizút engedélyezési tervének megrendelése is. 
 A zaj- és porterhelés csökkentése érdeké-
ben az önkormányzat tárgyalásokat folytat az 
Árvácska utcai lakóingatlanok mögötti kes-
keny földsáv megvásárlásáról, és azon zöldte-
rület kialakításáról, továbbá napirenden van 
a zajvédő fal magasítása, illetve meghosszab-
bítása is. A Zsaróka út másik oldalán is folya-
matban van – a Goodman Hungary Kft. által – 
egy zöldsáv létesítése. 
 Az önkormányzat folytatni kívánja a pár-
beszédet a lakossággal az ipari parkkal kap-
csolatos észrevételeik, fejlesztési kéréseik 
kapcsán. Kissné Szabó Katalin, polgármester

U tolsó beszélgetésünkre 
készültünk október vé-
gén Balaton János rendőr 

őrnaggyal. Az Üllői Rendőrőrs pa-
rancsnoka új kihívások elé néz és 
több mint négy év szolgálat után 
elhagyja üllői munkahelyét. Mint 
megtudtuk, továbbra is rendvé-
delmi feladatokat lát el, de más 
területen és az eddigiektől elté-
rő munkát végez majd.  Balaton 
János utódja, az Üllői Rendőrőrs 
megbízott parancsnoka novem-
ber 1-jétől Antal László százados, 
a Gyömrői Rendőrőrs volt helyet-
tes vezetője, akit reményeink sze-
rint az Üllői Hírmondó következő 
lapszámában mutathatunk be ol-
vasóinknak. 
 Balaton Jánostól megtud-
tuk, hogy az elmúlt hónapok 

viszonylag nyugodtan teltek a 
városban, kiemelten kezelt bűn-
cselekmény nem történt Üllőn. 
Kerékpárlopások sajnos előfor-
dultak a településen, a bejelen-
tések alapján buszmegállókból, 
illetve az egyik benzinkútról is 
eltulajdonítottak kerékpárt. A 
lopások elkerülése érdekében 
a kerékpárok tulajdonosainak 
is körültekintőbben kell eljár-
nia – hangsúlyozta Balaton Já-
nos. Több esetben előfordul, 
hogy a kerékpárokat egyálta-
lán nem, vagy nem megfelelő-
en zárják le, ez pedig azonnal 
feltűnik a tolvajoknak. Tökéletes 
módszer sajnos nincs a kerékpá-
rok védelmére, de már azzal is 
sokat tehetünk az értékeinkért, 
ha a minimális óvintézkedéseket 

betartjuk. Fontos, hogy megbíz-
ható, jó minőségű zárat válasz-
szunk, amellyel lehetőleg minél 
szilárdabb és nagyobb tárgyhoz 
rögzítjük a kétkerekűt. Az egyik 
legbiztonságosabb megoldás az 
U-lakat, használata mindenkép-
pen ajánlott a nagyobb értékű 
kerékpárok védelmére.  
 Több bűncselekményről ér-
kezett bejelentés a város körül 
található logisztikai központok-
ból, melyek kivizsgálása folya-
matban van. Elmondható, hogy 
a város fejlődésével együtt ezek-
ben az objektumokban elköve-
tett bűncselekmények száma ki-
sebbfajta emelkedést mutat. 
 Balaton János felhívta a fi-
gyelmet a közelgő év végi ün-
nepek alkalmával elkövetett va-

A Deák Ferenc utca fej-
lesztése A PM_ONKOR-
MUT_2016 jelzésű, „Ön - 

kor mányzati tulajdonú belterü-
leti utak szilárd burkolattal tör-
ténő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatá-
sa gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” tárgyú pályá-
zat keretében a Nemzetgazda-
sági Minisztérium támogatásá-
val valósult meg. A pályázaton az 
előzetes becslések alapján brut-
tó 85  576  551  forint összegű tá-

mogatást nyert el az önkormány-
zat, melyet 42  439  081 forint saját 
erővel kellett volna kiegészíte-
ni. A kivitelező kiválasztása köz-
beszerzési eljárás keretében tör-
tént, a kivitelezést a Szabó-TLM 
Bt. nyerte el. A tervező által elő-

gyon elleni bűncselekmények 
megelőzésére. Az ünnepek so-
rán fokozottan figyeljünk ér-
tékeinkre, mert a karácsonyi 
forgatagban a bűncselekmé-
nyek elkövetői sokkal aktívab-
bak és kihasználják a vásárlók 
figyelmetlenségét. Bevásárló-
központokban és karácsonyi vá-
sárokban fordul elő a legtöbb 
bűncselekmény, ezért ezeken a 
helyeken különösen figyeljünk 
pénztárcánkra, kézitáskánkra, 
ne hagyjuk őrizetlenül gépko-
csinkban az ajándékokat és az 
egyéb értékeket, illetve foko-
zottan figyeljünk a gépjárműbe 
való átpakoláskor, mert a trük-
kös tolvajok ilyenkor ezeket a 
helyzeteket is gyakran kihasz-
nálják.  VN

zetesen készített költségvetés-
hez képest a nyertes ajánlatte-
vő cég mintegy 20 millió forinttal 
kedvezőbb ajánlatot adott, így a 
felhasznált támogatás és a fize-
tendő önerő is ennek arányában 
csökkent. 

 A Szabó-TLM Kft.-vel kötött 
vállalkozási szerződést egy alka-
lommal módosítani kellett a köz-
műfeltárás során kiderült ma-
gas talajvízszint okán (vis major), 
amelyet a felek kellő gondos-
sággal eljárva sem láthattak elő-
re. A vállalkozó az eredetitől el-
térő műszaki megoldást javasolt, 
amit a műszaki ellenőr és a ter-
vező is egyenértékűként elfoga-
dott, a szerződés szerinti összeg 
változatlanul hagyása mellett.
 A fejlesztés eredményekép-
pen a település központi részén 
található Deák Ferenc utca új 
szilárd útburkolatot kapott, to-
vábbá megtörtén az utcában a 
csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítése. A projekt keretében 
jelzőtáblák kihelyezése is meg-
történt a közlekedés biztonsá-
gának növelése érdekében, vala-
mint kerékpársáv és járda is épült 
a gyalog, illetve kerékpárral köz-
lekedők részére. A területen több 
mint 2000 négyzetméter zöldsáv 
is létesül, 20 új facsemete ülteté-
se mellett.

Üllő Város Önkormányzata

A projekt záró rendezvényének megtartására 
2018. november 6-án 16 órától került sor. 

Balaton János több mint 4 évig vezette a rendőrőrsöt 

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

egyszerű, betanított 
munkára, napi 4 órás 

munkaidőben Üllőre, Vácra, 
Szolnokra, Sülysápra, 
Szentmártonkátára, 

Gombára.
Érdeklődni a 06-29/321-876 

telefonszámon lehet.

A Civil Nonprofit 
Kft. megváltozott 
munkaképességű 

munkavállalókat keres 
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Két régóta várt fejlesztés is meg-
valósulhat az elkövetkező idő-
szakban: piaccsarnok és ke-
rékpárút létesülhet a városban 
nyertes pályázatok esetén. 

Értesítjük az érintett lakossá-
got, hogy tartós helyettes házi-
orvos látja el a sajnálatosan meg-
üresedett ötödik üllői háziorvosi 
körzethez tartozó betegeket. 

Piac és kerékpár- 
út épülhet

Új háziorvos látja 
el a betegeket

Hirdetés

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a Pénzügyminisztérium által kiírt 

„Helyi piacok fejlesztése Pest megye 
területén” című PM_PIAC_2018 azonosító-
számú pályázati konstrukció keretében.
 Új piac kialakítása esetén az elnyerhető 
maximum támogatás 150  000  000  Ft. Az el-
érhető támogatási intenzitás maximális mér-
téke településünk adóerő-képessége alapján 
80 százalék.
 A jelenleg engedélyezés alatt álló ter-
vek szerint épül egy fedett építmény, amely 
más rendezvények alkalmával is hasznosít-
ható lesz, továbbá megoldott lesz az árusok 
standjainak megközelítése külön kiépített 
úttal, a piacfelügyelőnek és egyéb kiszolgá-
ló funkcióknak külön épület fog épülni.
 A beruházás a pályázat nyertessége 
esetén kerülne megvalósításra. Tekintettel 
arra, hogy a pályázat eredményhirdetésé-
nek időpontja előre nem jósolható meg, a 
reménybeli pozitív döntés esetén sem ál-
lapítható meg jelenleg, hogy a beruházást 
a jövő év folyamán meg tudnánk-e valósí-
tani, vagy átütemezésre kerülne a 2020-as 
évre? Fontos megjegyezni, hogy amennyi-
ben pályázatunk pozitív elbírálásban része-
sül, a beruházás megkezdése előtt még ki-
viteli terveket kell készíteni és a kivitelező 
kiválasztása érdekében közbeszerzési eljá-
rást kell lebonyolítani, ezek a feladatok leg-
alább 5 hónapot vesznek majd igénybe.
 Tekintettel arra, hogy a pályázat kereté-
ben maximum bruttó 150  000  000  Ft támo-
gatás igényelhető, és hogy az építési költ-
ségek ennek dupláját teszik ki a tervezői 
költségvetés alapján, ezért a beadott pályá-
zatban bruttó 150  000  000  Ft támogatást 
igényel az önkormányzat. A beruházás tel-
jes értéke bruttó 329  642  659  Ft (tartalmazza 
az építési költségeket, az eszközbeszerzés, a 
projekt előkészítés, a nyilvánosság, a közbe-
szerzés, a projektmenedzsment és a műsza-
ki ellenőri költségeket egyaránt), így a támo-
gatási lehetőség felett bruttó 179  642  659  Ft 
önerőt kell, hogy biztosítson az önkormány-
zat (a beruházás értékének 54   %-a). Az önerőt 
a jövő évi költségvetés terhére szükséges biz-
tosítani.

Kerékpárút

A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása Pest me-
gye területén” című PM_KEREKPARUT_2018 
azonosítószámú pályázati konstrukció kereté-
ben önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
kerékpárút kiépítésére a település belterületi 
szakaszán, országos főutak mentén. Jelen pá-
lyázat keretében a 400-as főút mentén a tele-
pülés belterületi szakaszán kerül sor kétirányú 
kerékpársáv létesítésére, valamint az Ócsai út 
egy szakaszán elválasztott kerékpárút épül.
 A kerékpárút tervei engedélyezésre be-
nyújtásra kerültek a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság felé.
 Az elnyerhető maximum támogatás brut-
tó 200  000  000  Ft.  Az elérhető támogatási 
intenzitás maximális mértéke településünk 
adóerő-képessége alapján 85 százalék.
 Tekintettel arra, hogy a pályázat ered-
ményhirdetésének időpontja előre nem jósol-

ható meg, a remény-
beli pozitív döntés 
esetén sem állapít-
ható meg jelenleg, 
hogy a beruházást 
a jövő év folyamán 
meg tudnánk-e va-
lósítani, vagy átüte-
mezésre kerülne a 
2020-as évre? Fontos 
megjegyezni, hogy 
amennyiben pályá-
zatunk pozitív elbí-
rálásban részesül, a 
beruházás megkez-
dése előtt még kivi-

teli terveket kell készíteni és a kivitelező kivá-
lasztása érdekében közbeszerzési eljárást kell 
lebonyolítani, ezek a feladatok legalább 5 hó-
napot vesznek majd igénybe.
 A pályázat keretében maximum brut-
tó 200  000  000  Ft támogatás igényelhető, de 
az építési költségek a bruttó 300 millió fo-
rintot is meghaladják a tervezői költségve-
tés alapján, ezért a beadott pályázatban brut-
tó 200  000  000  Ft támogatást igényel az 
önkormányzat. A beruházás teljes értéke brut-
tó 318  743  014  Ft (tartalmazza az építési költsé-
geket, a projektelőkészítés, a nyilvánosság, a 
közbeszerzés, a projektmenedzsment és a mű-
szaki ellenőri költségeket egyaránt), így a tá-
mogatási lehetőség felett bruttó 118  743  014  Ft 
önerőt kell hogy biztosítson az önkormányzat 
a támogatási intenzitás így 62 százalék).
 Az önerőt a jövő évi költségvetés terhére 
szükséges biztosítani.

R eméljük, hogy hosszútávra visszaáll te-
lepülésünkön a háziorvosi szolgáltatás 
megszokott rendje. Köszönjük a bete-

geknek az elmúlt nehéz időszakhoz való al-
kalmazkodást és a megértő türelmet, egyben 
köszönjük az eddigi helyettesítést felvállaló 
háziorvosainknak az áldozatos munkát. 
 Az alábbiakban az új háziorvos bemutat-
kozó írását olvashatják.
 „Dr. Awid Adnan Ádám magyar-szír állam-
polgár vagyok. A kilencvenes években ma-
gyar állami ösztöndíjasként folytattam tanul-
mányaimat a debreceni orvosi egyetemen. A 
diákéveimben megnősültem, feleségem ma-
gyar, gyógyszerészeti szakon végzett. Kislá-
nyunk 12 éves.

 Az orvosi diploma megszerzése után ak-
tív belgyógyászati osztályon dolgoztam há-
rom és fél évig, majd külföldön folytattam az 
orvosi tevékenységemet sürgősségi- és bel-
gyógyászati betegellátásban. Kutató és tudo-
mányos munkát is végeztem.

Dr. Awid Adnan Ádám Üllő új háziorvosa

Üllő Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete október 18-án tartotta soron következő 
rendes ülését, amelyen elfogadták a Humán 
Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Ren-
delő által benyújtott – 5 tagóvoda által elké-
szített – 2017/2018. nevelési évre vonatkozó  
beszámolót és a 2018/2019. nevelési évre vo-
natkozó munkatervet.
 Az ülésen döntés született a 3758 hrsz-ú, 
az épülő ALDI áruház mellett fekvő, közforga-
lom elől el nem zárt magánút elnevezéséről, 
mely fizikailag folytatása a K-Sped körútnak. 
A képviselő-testület a „K-Sped körút” elneve-
zés mellett döntött, hiszen így a körútjelleg 
még inkább hangsúlyossá válik. 
 A testület döntésének megfelelően térí-
tésmentesen önkormányzati tulajdonba ve-
szik a Sportliget lakópark 2015–2016-ban ki-
épített közvilágítási hálózatát (Dóra Sándor 
utca, Bozsik József körút, Pelle István utca, 
Csík Ferenc utca, Kozma István utca, Papp 
László utca, Puskás Ferenc utca, Zakariás Jó-
zsef utca, Budai László utca, Kocsis Sándor 
utca, Lóránt Gyula utca, Hajós Alfréd utca, Ku-
tasi György utca, Lőrincz Márton-köz, Mészá-
ros Ervin-köz, Földes Dezső-köz) az elkészült 
átadási dokumentáció szerint. 
 Az ülésen módosításra került az Üllő Vá-
ros Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet. Petz Nándorné, ügyintéző

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az 
illegálisan kialakított kutak fennmaradási en-
gedélyezése ügyében a moratórium 2020.
december 31-ig történő meghosszabbítását 
kezdeményezte. A kormány október 20-án az 
Országgyűlés felé benyújtotta a módosítási 
javaslatát, mely a határidő hosszabbításán kí-
vül az engedélyezési eljárás egyszerűbb, költ-
séghatékonyabb és gyorsabb kivitelezésére 
is irányul.
 Erről a napokban tárgyal a kormány. Az 
ügyben várjuk a jogszabály-módosítást.
 Fentiekre tekintettel kérjük az ügyben 
érintett lakosok türelmét. Amint döntés szü-
letik az ügyben, a részletekről és a teendőkről 
tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. nfo

Ülésteremből 
jelentjük

Haladékot 
kaphatnak  
a fúrt kutak 
tulajdonosai

 Semmelweis Orvosi Egyetemen házior-
vos tanból sikeres licenszvizsgára tettem szert. 
Ezután a debreceni orvosi centrumban há zi-
orvostanból sikeresen leszakvizsgáztam. 
 Foglalkozás-egészségügy szakorvos je-
löltként jelenleg is folytatom tanulmányimat. 
Háziorvosi ügyeleti ellátásban folyamatosan 
részt veszek. Életem egyik legjobb döntésé-
nek tartom, hogy a gyógyításnak ezt az em ber-
közelibb, személyesebb, hosszú távú bizalmi 
kapcsolatra épülő formáját választottam. Bí-
zom abban, hogy az Üllő város vezetőség törek-
vésének és biztatásának megfelelően, illetve a 
kollégáim pozitív hozzáállása és segítőkészsé-
ge mellett az elvárásoknak eleget tudok tenni.
 Célom a betegellátásban, hogy a hoz-
zám fordulók számára a legjobb életminő-
séget biztosítsam a legjobb tudásom szerint 
a legmagasabb szakmai színvonalon. A gyó-
gyításban a bizalom elnyerésére és megtar-
tására, az őszinte, nyílt kommunikációra és a 
partneri viszony kialakítására törekszem.
 Kérem forduljanak hozzám bizalommal, 
hogy segíthessek önöknek egészségi prob-
lémájuk megoldásában, illetve egészségük 
megőrzésében! 
 Tisztelettel: dr. Awid Adnan Ádám”
 Dr. Awid Adnan Ádám rendelési ideje: 
hétfő, szerda: 13.30-18.00, kedd, csütörtök: 
8.00-12.30, péntek páros hét: 8.00-12.30, pén-
tek páratlan hét: 13.30-18.00. nfo

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.

Cégünk azonnali kezdéssel  
a következő pozíciókra  

hirdet állást:

segédmunkás

gépkoCsivezető  
B, C jogosítvánnyal  

Amit kínálunk:
•  stabil jól működő 

munkahely
• versenyképes fizetés
• próbaidő után munkaruha
• egyéb juttatások

Jelentkezni lehet 
Frühwirth dániel telepvezetőnél.

Személyesen: 
2225 Üllő, zsarókahegy 1.
Telefonon: 06-20/566-3314

E-mailben: natikft@monornet.hu

NATI Kft. 
Üllő

2225 Üllő, Ócsai út 1.  •  +36-30/758-1312
www.korrektoptika.hu

Nyitvatartás: vasárnap, hétfő: ZÁRVA • kedd–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

MEGHOSSZABBÍTVA!

A jelenleg enge-
délyezés alatt 
álló tervek sze-
rint épül egy 
fedett épít-
mény, amely 
más rendezvé-
nyek alkalmá-
val is haszno-
sítható lesz
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Iskolánk sikeresen pályázott a Határtalanul! programra, 
így a 8. évfolyamból negyven fővel  kirándulhattunk a Fel-
vidékre. A határtalan lelkesedést négy programokkal teli, 
élménydús nap követte, amelyekről diákjaink számolnak be.

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete október 25-én közmeghallgatást tartott, ahol az érdek-
lődőket tájékoztatták a 2018. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról, bemutatták a városköz-
pontba tervezett piac valamint kerékpárút terveit, továbbá – várva a véleményeket – ismertették a terve-
zők az elkészült közlekedési koncepció néhány elemét.  A HungaroControl Zrt. képviselője tájékoztatást 
adott a repülőgépek új, augusztus óta érvényes indulási útvonaláról és a bevezetés első tapasztalatairól. 

Határtalanul! – történelmi 
helyszíneken a tudomány  
és a muzsika nyomában

Közmeghallgatást  
tartott a képviselő-testület

Szeptember 27-én a reggeli órákban iz-
galommal telve indultunk el Szlováki-
ába. Dél körül megérkeztünk Fülekre, 

ahol meglátogattuk a II. Koháry István Alap-
iskola hetedik osztályát. Az osztályfőnök me-
sélt az iskola névadójáról, Fülek történelmé-
ről és a környékbeli nevezetességekről, az 
itteni iskolai életről. Mi beszámoltunk, mer-
re kirándulunk majd a követke-
ző napokban és énekeltünk ven-
déglátóinknak. Ezután gyorsan 
továbbutazunk Balassi Bálint szü-
lővárosába, Zólyomba. A belvá-
ros fő nevezetessége a várkastély, 
amely Nagy Lajos vadászkasté-
lyaként épült, később itt született 
a költő és katona. Késő délután 
minden erőnket összeszedve fel-
kapaszkodtunk a selmecbányai 
Kálváriához, majd elfoglaltuk a 
szállást és vacsorázni mentünk. 
 A második nap a bőséges 
svédasztalos reggeli után Sel-

mecbánya belvárosát jártuk vé-
gig, amely a Világörökség ré-
sze. Megtudtuk miért hívják a 
helyiek a Szentháromság téren 
álló emlékművet pestis oszlop-
nak, megkerestük Petőfi Sándor 
emléktábláját a líceum falán és 
megtekintettük a helyi múzeu-
mot is. Ezután ellátogattunk a 
középkori templomból erőddé 
alakított Óvárba, amelynek ud-
varán áll az 1848/49-es szabad-
ságharc emlékműve. A követ-
kező állomásunk Körmöcbánya 
volt, ahol megnéztük a Szent Ka-
talin templomot, jártunk a vár-
negyedben, valamint a Pénzér-
mék és Érmék Múzeumában. Itt 
láthattunk többek római kori fi-
zetőeszközt, Károly Róbert lilio-
mos aranyforintját, de régi ma-
gyar papírpénzt is találtunk a 
kiállítási tárgyak között. Délután 
Alsócsitárig utaztunk, ahol meg-

koszorúztuk Kodály Zoltán emléktábláját, itt 
elénekeltük A csitári hegyek alatt című nép-
dalt. Alsóbodokon az Esterházy János Zarán-
dokközpontban 20 perces filmvetítésen is-
merkedtünk meg a legjelentősebb felvidéki 
magyar mártír politikus életével és munkás-
ságával. Az itteni kápolnában megkoszo-
rúztuk az emlékművét, majd a Himnuszt el-

énekelve tisztelettel adóztunk szavainak: „itt 
maradok köztetek és veletek fogom átélni a 
rossz napokat is (…) mert ha másokat ma-
radásra biztatok, én sem mehetek el innét”. 
Majd megnéztük az összetartozást szimbo-
lizáló Turul-emlékművet. A szobrot a Zobor-
hegy oldalában megtalált eredeti alkotás da-
rabjaiból restaurálták. 
 A harmadik nap is sűrű volt: Hajdu Irén 
néni szenvedélyesen mesélt nekünk a De-
áki Bencés Apátsági Templom történetéről, 
az itt őrzött Pray-kódexről, amelyben a Ha-
lotti Beszéd és Könyörgés olvasható. Jártunk 
Gútán is, ahol a Kis-Duna medrénél megte-
kintettük a reformkori hajómalom műszaki 
emlékművét és Közép-Európa leghosszabb 
fahídját.  Szimőn egy összefoglaló filmrészle-
tet néztünk meg a világhírű bencés tudósról, 
Jedlik Ányosról. Azután a Nyitrai Püspökvár-
ba sétáltunk, megtudtuk, hogy építészeti-
leg három templomból áll. A középső rész, a 
Szent Emmerám székesegyház a legrégeb-
bi egyházmegyei templom a Felvidéken. A 
csoportkép készítésekor kiderült, hogy ma-
gyarok vagyunk…, egyszer csak meghallot-
tuk, hogy a magyar Himnuszt játsszák az or-
gonán. Nagyon megható pillanat volt!  Késő 
délután a palóc kultúrát ismertük meg: meg-
néztük a koloni tájházat, Zséren pedig egy 
idős hölgy és unokája az itteni hagyományo-
kat mutatta be, népi éneket énekelt nekünk, 
majd házi pogácsával kínált minket. 
 Vasárnap a dévényi várban jártunk. Nem 
csak a Magyarország nyugati kapujának ne-
vezett várat, hanem a két folyó találkozását 
is sokat fényképeztük. Gyönyörű volt a tür-
kizkék Duna és a barna Morva folyó! Utunk 
végén megálltunk Pozsonyban, ahol a Szent 
Márton dómot tekintettük meg. Több kirá-

lyunkat és királynőnket is itt ko-
ronázták meg, erre utal a dóm 
tetején a Szent Korona másolata. 
Ezután a városban kaptunk sza-
badidőt. 
 Nagyon jó hangulatban telt ez 
a négy nap. Sok élménnyel, új ba-
rátságokkal és rengeteg fénykép-
pel gazdagodtunk. 
 Köszönjük szépen a minket kí-
sérő tanárnőknek és az igazgató-
ságnak az emlékezetes 4 napos 
kirándulást!

Tamási Kiara, Mezei Panna Kata, 
Bácskai Csenge – 8. osztályos tanulók

A polgármesteri hivatal díszterme 
megtelt, az érdeklődő lakosok szép 
számmal voltak jelen. Elsőként Kissné 

Szabó Katalin polgármester az idén megvaló-
sult beruházásokról számolt be, kiemelve a 
nyár folyamán az általános iskola udvarán ki-
alakított rekortánpályát, a Deák Ferenc utca 
út-, kerékpárút- és járdaépítését, a kondipark 
létesítését a Cigri Szabadidőparkban, az ócsai 
úti üzletsor előtti parkolók kialakítását illetve 
a katolikus temetőben kiépített térkövezett 
utat. Elmondta, hogy a Sportliget Lakópark-
ban a szikkasztóárkok kiépítése, helyreállítá-
sa folyamatban van, továbbá beszámolt arról, 
hogy a város belterületi szakaszán útkarban-
tartásokra 20 millió forintot költött az önkor-
mányzat. 
 Tájékoztatta a jelenlévőket az önkor-
mányzat által benyújtott pályázatokról, illet-
ve azok eredményéről. Elhangzott, hogy a 
Sportliget Lakóparkban megépítendő óvo-
dára 400 millió forint összegű támogatást 
kapott a település, és folyamatban van a 
bölcsőde, a kerékpárút és a piac létesítését 
támogató pályázat elbírálása. 
 A közlekedési koncepcióról Balázs István 
tervező és Pej Kálmán, a Tandem Kft. ügyveze-

tője beszélt. A koncepció megalapozásához 
több helyen, például az iskolánál forgalom-
számlálást végeztek, ezen kívül megkapták 
a lakosok észrevételeit, véleményeit, s azokra 
igyekeztek reagálni. Kiemelték, hogy – mint 
ahogy ez a nevében is benne van – egy hosz-
szú távra szóló elképzelés, amely alapja lehet 
az operatív intézkedéseknek.  
 A HungaroControl Zrt. részéről meghí-
vott vendég, Székely Zoltán osztályvezető el-
mondta, hogy feladatuk a magyar légtérben 
a biztonságos közlekedés, a légiforgalmi irá-
nyítás. Uniós jogszabályi változások miatt 
volt szükséges átalakítani a korábbi eljárást, 
a felülvizsgálattal egy új, optimális indulá-
si, érkezési nyomvonalat hoztak létre, mely-
nél fontos volt, hogy a lakossági zajterhelést 
csökkentsék. Ennek megszűntetésére sajnos 
lehetőség nincs, a forgalom teljes mértékben 
nem terelhető el a lakott terület felől.
 A piac kialakításáról Rombauer Gábor ter-
vező tartott előadást, aki tájékoztatta a lakos-
ságot arról, hogy ez nem csak piac, hanem 
egy közösségi tér is lenne valójában. Egy 
több funkciót is ellátó épület kerülne kialakí-
tásra, 700 négyzetméter fedett és 1500 négy-
zetméter burkolt felülettel.  

 A közérdekű kérdések, javaslatok téma-
körben Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony kiemelte, hogy számos kérdés érke-
zett, amelyek egy részére szeretne is válaszol-
ni, míg a továbbiakra a jelzett elérhetőségre 
az érintettek írásban kapják meg a választ 15 
napon belül. 
 Ezt követően a jelenlévőknek volt lehe-
tősége kérdéseket intézni a városvezetők-
höz és szakértőkhöz. A lakosok érdeklődtek 
többek között a szemétszállítással kapcso-
latosan cserezsákok, üvegkonténerek kihe-
lyezéséről, egyéb támogatásokról, tervben 
lévő beruházásokról, a folyamatban lévő 
kerékpárút terveinek részleteiről, illetve a 
Zsaróka utcai demonstráció részleteiről. Ez 
utóbbi téma kapcsán Zahorecz Sándor Mo-
nor város rendőrkapitánya adott bővebb tá-
jékoztatást. 
 Szóba került a helyi újság megújításának 
igénye, az V. háziorvosi praxis helyettesítésé-
nek megoldása.
 A közmeghallgatás sikeresen lezárult, ez-
úton köszönjük Üllő város lakosainak az aktív 
részvételt, a meghívott vendégek közremű-
ködését, széles körű tájékoztatását.   

Fehér Imre, alpolgármester

A Cigri szabadidőpark fejlesztésének első 
szakaszaként 2018. október 12-én fejeződ-
tek be azok a munkálatok, melynek követ-
keztében a park területén hat darab új külté-
ri fitneszgép került letelepítésre, 
kifejezetten az idősebb korosz-
tály részére. A gépek okkersár-
ga-galambszürke színkombi-
nációjúak, van köztük elliptikus 
sétáló, derékmozgató, sí-gya-
logló, szörf, lovagló és vállízület-
lazító gép. Beszerzési, telepítési 
költségüket a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zrt. 2018. évi Társadalmi Fele-
lősségvállalás Programjában el-
nyert pályázati támogatás finan-
szírozta. 

 Az új fitneszgépeket november 17-én adta 
át Kissné Szabó Katalin polgármester és Fehér 
Imre alpolgármester. Az átadáson részt vevő 
érdeklődők kipróbálhatták az eszközöket, a 

Cigri szabadidőpark fejlesztése 
megjelentek között pedig olyan személlyel is 
találkoztunk, aki elárulta, baleset utáni reha-
bilitációja alatt hasonló gépeken végzett át-
mozgató gyakorlatokat, ezért nagyon hasz-

nosnak találta az új 
eszközöket, melye-
ket a későbbiek so-
rán biztosan használ-
ni fog. 
 Köszönjük a BeFitt 
Kft.-nek az eszközök 
telepítésében vég-
zett gyors munkát! 
 Az eszközök hasz-
nálatával kívánunk 
önöknek kellemes és 
hasznos időtöltést! 

Üllő Város Önkormányzata
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
Érdekes programok, kiállítás és 
visszaemlékezés a könyvtár több 
évtizedes múltjára. No meg per-
sze jobbnál jobb könyvek vár-
ják az olvasókat és az érdeklő-
dőket a városi könyvtárban. 

A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat és az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület ruhaosz-
tást tartott  szeptember 23-án 
délelőtt 10 órától 14 óráig az ül-
lői Turulházban (volt Sport presz-
szó épülete). A jótékonysági kez-
deményezés sikeres volt, nagy 

Ruhaosztás volt 
a Turulházban

Üllői Roma kulturális 
nap és „Ki mit tud?”
Negyedik alkalommal rende-
zik meg az Üllői Roma Kulturális 
Napot a Kiss Sándor Művelődé-
si Házban. A program része lesz 
a „Ki mit tud?” vetélkedő is mely-
re minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők. 
 – A roma hagyományokat és 
értékeket szeretnénk bemutatni, 
melyben nagy hangsúlyt kap a 
mese, a zene, a tánc, a nyelv és a 
tehetség. A programon több elő-

A Farkas Gyula Tradíció Egyesü-
let október 14-én vasárnap a Kiss 
Sándor Művelődési Házban sike-
res nótaműsort szervezett Dócs 
Péter és Kalina Enikő énekesek 
közreműködésével. Az előadókat 
Szomora Zsolt és cigányzeneka-
ra kísérte. A programon híres ci-
gányzenészeink címmel fotókiál-
lítás is látható volt. 
 Az érdeklődők örömmel és 
nagy tapssal értékelték a fellé-
pőket, akik egy igen színvona-
las zenei műsorral lepték meg a 
közönséget. Ezúton szeretném 
megköszönni a részvételt a fel-

„Nótázzunk Együtt”
lépőknek és az érdeklődőknek 
egyaránt. Külön köszönöm Üllő 
oktatási, közművelődési, sport, 
és ifjúsági bizottságának az anya-
gi támogatást, valamint, a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár, a Kiss 
Sándor Művelődési Ház, az üllői 
Spar Shulcz Market segítségét és 
támogatását.
 Szeretnénk a 2019. év tava-
szán is rendezni zenei műsort, 
melyben az ismert és kedvelt 
sanzonok, slágerek és filmzenék 
kerülnek bemutatásra. 

Szomora Zsolt, Farkas Gyula 
Tradíció Egyesület elnöke

segítséget jelentett a szociálisan 
nehéz helyzetű üllői lakosoknak. 
 A kiosztott adományt ezúton 
is köszönjük a Baptista Szeretet 
Szolgálatnak.
 Köszönjük az önkéntes segítők-
nek a segítséget és a lakosság ado-
mányait, felajánlásait is. Szervezők

adó is szerepel majd, ezen kívül 
lesz filmvetítés, prevenciós prog-
ram, és kreatív gyermekfoglal-
koztató is. A rendezvény esti fel-
lépője Váradi Olasz, aki énekkel 
fogja szórakoztatni a vendégeket 

– mondta Szomora Zsolt, a roma 
önkormányzat elnöke. 
 A rendezvényre minden ér-
deklődőt szeretettel várnak de-
cember 7-én, 16 órától a Kiss Sán-
dor Művelődési Házba.  ÜHM

Hirdetés

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.  
Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

Ha igényli, házhoz is megyek.

Kézi pediKűr
Ha igényli, házhoz is megyek.

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.
Hívjon bizalommal!

Dócs Pétert (jobbra) operetténekes

Kalina Enikő Szomora Zsolttal és zenekarával

Üllőn járt a népszerű Holden Rose. Ki is 
ő valójában? Ő az a Kovács Attila, aki 
Holden Rose álnéven ír detektívre-

gényeket gyerekeknek. Az őszi szünet előt-
ti utolsó napon, az Árpád Fejedelem Általá-
nos iskola teljes 4. és 7. osztályos évfolyama 
rendkívüli, kihelyezett könyvtári óra kereté-
ben ismerhette őt meg. Könyvtárunk meg-
hívásának eleget téve tartott olvasás- és 
írásnépszerűsítő órát a gyerekeknek az isko-

lában. Magával ragadó stílusa, előadásának 
diákközeli hangvétele, rendkívül jó humora 
egy percre sem hagyta lankadni hallgatósá-
gának figyelmét. Bízunk benne, hogy sokak 
érdeklődését sikerült felkeltenie a könyvei-
ből olvasott izgalmas részekkel, és hamaro-
san többekkel is találkozunk a könyvtárban, 
ahol Holden Rose több regénye is kölcsönöz-
hető. Mindezek mellett felidézve a sok csil-
logó gyerekszemet, ahogyan az író minden 
szavát lelkesen figyelték, ajánlom a szülők fi-
gyelmébe is ezeket a könyveket, ha ajándé-
kot keresnek a közelgő ünnepekre.

Karácsonyfadísz-kiállítás és -vásár

November 23-án, pénteken 16 órakor nyí-
lik kézműves karácsonyfadíszekből összeál-
lított kiállításunk a könyvtár Merczel termé-
ben. Ez alkalommal öt alkotó mutatkozik be, 
akik mindnyájan különböző kézműves tech-

nikákat alkalmazva 
készítették el kará-
csonyi díszeiket. Gö-
rög Béla festőművész 
rézdrótból hajtott dí-
szei, Dudás Zsuzsa 
és Robicsek Ibolya 
gyöngydíszei, Szélyes 
Magdolna mézeska-
lácsai, Országné Szász 
Anikó quillingtech-
nikával készült papír-
díszei és a Viczkóné 
Marika által vezetett 
könyvtári horgolókör 

Holden Rose az üllői iskolában. 
A gyerekek élvezték a kihelyezett könyvtári órát

horgolt karácsonyfadíszei ékesítik majd fe-
nyőfáinkat. A kiállítás ideje alatt korlátozott 
mennyiségben vásárlásra is lesz lehetőség. 
Jöjjenek el, kezdjék nálunk az ünnepi készü-
lődést!

Hogy volt?! Könyvtár Üllőn.

December 1-jén lesz 40 éve, hogy átadták 
Üllőn a Könyvesházat, amelyben akkor a 
községi könyvtár és a Művelt Nép Könyv-
terjesztő Vállalat könyvesboltja kapott he-
lyet. Az ismert TV-műsor után szabadon 
arra vállalkozunk, hogy felidézzük azt a sok 
évtizedes múltat, ami az üllői könyvtár tör-
ténetéről szól. Ebből az alkalomból vendé-
günk lesz Zimáné Lengyel Vera, az első ül-
lői könyvtáros, aki még 1963-ban állította 
össze, szervezte meg a mai könyvtár alap-
jait. Szeretettel hívunk és várunk minden-
kit, akinek bármilyen emléke van Üllőn a 
könyvtárról és szívesen találkozna az egy-
kori könyvtárosokkal, könyvtári munkatár-
sakkal. A régi fotókat, olvasójegyeket se 
hagyják otthon!  A birtokunkban lévő do-
kumentumokból, képekből és könyvek-
ben felejtett holmikból összeállított kiállí-
tás január végéig látogatható. Ekkor nyílik 
szokásos téli könyvvásárunk is, amelynek 
bevételéből új könyvekkel bővítjük állomá-
nyunkat. Mindenkit várunk szeretettel de-
cember 1-jén, szombaton 10 órára egy kel-
lemes könyvtári délelőttre!

Diadélután Paulovics Effivel

December 4-én, kedden 16.30-kor az iskolai 
mesemondó verseny győztese, Paulovics Effi 
lesz a diadélutánunk vendége, aki győztes 
meséjét velünk is megosztja. Meséje után kö-
vetkezik majd a múltidéző diázás, apró meg-
lepetéssel a gyerekek számára. Minden me-
sekedvelőt szeretettel várunk!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Gazsi Csaba emlékére (1959–2018)
Dr. Gazsi Csaba az üllői Humán Szolgáltató 
Központ igazgatója életének 59. évében, au-
gusztus 27-én hunyt el. A következő sorokkal 
emlékezünk az intézményvezetőre. 
 Gazsi Csaba 1990-ben költözött felesé-
gével Üllőre. Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában kezdett dolgozni pszicho pe da-
gógusként. Vezetője lett az 1991-ben megala-
kult nevelési tanácsadónak, feladata volt az 
iskola magatartásproblémás tanulóinak gon-
dozása. 1993-ban az önkormányzat döntése 
értelmében a nevelési tanácsadó önálló in-
tézmény lett, melynek ő lett az igazgatója. 
 1996-ban vitathatatlan szerepe volt az 
Üllői Családsegítő Központ felállításában.  
2005-ben újabb szervezeti átalakulás követ-

kezett be, megalakult a Humán Szolgáltató 
Központ melynek az igazgatója lett. 
 Sok ember dolgozott a keze alatt, jó kö-
zösséget formált belőlük. Kollégái tisztelték, 
becsülték, amikor kellett egy emberként áll-
tak ki mellette. Ami kölcsönös volt, hiszen 
minden egyes dolgozójáért tudott küzdeni, 
harcolni ha szükség volt rá. 
 Az évek alatt számos elismerésben része-
sült, 2006-ban Árpád-díjat vehetett át.  Fontos 
volt számára a tanulás és tanulásra ösztönzés. 
A kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyete-
men szerezte meg doktori címét 2016-ban. 
 Tisztelt igazgató úr, kedves Csaba! Nyu-
godj békében! 

Üllő Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
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Kiss Károly üllői cipészmester és 
sírásó önszorgalmának köszön-
hetően lett országos szenzáció.

Az üllői sírásó álma

A z 1931-es év nagy hírre lett figyelmes 
az ország, egy üllői sírásó álmaira hall-
gatva megtalálta az ország legna-

gyobb avartemetőjét Üllőn. Visszaemlékezé-
seiben így beszél az esetről:
 „Kiss Károly vagyok Üllőről. Cipész vagyok 
és a katolikus temetőnek sírásója. A múze-
umban csodálkoztak is látogatásomon, mert 
nem tudták megérteni, hogy mit akar a vidéki 
suszter sírásó? Majd folytatta…, azért jöttem, 
hogy megmondjam az uraknak ősmagyar 

A képen Kiss Károly 
és Szabó Jenő plébános látható 

temetőjére akadtam”. Kis batyujából rög-
vest elő is kerültek a leletek: égetett agyag-
edény, nyílvesszőnek a hegye, aranyozott réz-
fülbevaló – amelynek a fotója a Helytörténeti 
Gyűjteményben is megtekinthető –, cifra füg-
gőékszer és egy emberi koponya. Hamarosan 
ki is derült, hogy Kiss Károly bizony nem ős-
magyar sírokra, hanem avar kori sírokra és ék-
szerekre bukkant. Ekkor helyi sírásónk a maga 
bevallása szerint igen elkeseredett, de a bú 
hamar messze szállt, mikor megtudta, hogy 
hiánypótló leleteket talált. 
 A múzeumi látogatás után néhány napra 
valóságos expedíciót indítottak Üllőn Feltich 
Nándor és Honót Tibor vezetésével az úgyne-
vezett Disznójárásban. Az itt talált csontvázak 
nagy része női és gyermekcsontvázak voltak. 
A maradványok kb. 2,80-3,20 méternyi mély-
ségben feküdtek az agyagos földben.
 Az ásatás közben Kiss Károly elmesélte a 
megtalálások történetét: „Január huszonhato-
dikára virradó éjszakán megálmodtam, hogy 
itt egy régi temetőnek kell lenni. Ősmagyarok 
temetőjének. Reggel fogtam az ásómat és ki-
jöttem a határba. Ásni kezdtem az út mentén 
a laposban. És csakhamar koponyákba ütkö-
zött a vasam. Én azt hittem, hogy valamelyik 
régi magyar atyámfiának a feje. Csak Pesten 
tudtam meg, hogy avar sírt bontottam fel. 
Szeretem a régi dolgokat. A világháborúban 
Albániában szolgáltam a térképrajzolóknál. 
Ott egy geológus tiszt úr gyakran kivitt magá-
val a szabadba, s ott tanultam meg, hogy ho-
gyan kell az ilyen dolgokban tájékozódni.”
 Az ásatásban mindenki kivette a részét, 
többek között Szabó Jenő plébános úr is. Kiss 
Károly 1940-ig folyamatosan segítette a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum régészeinek a mun-
káját, nagy sikerrel. Úgy gondolom települé-
sünk büszke lehet arra, hogy egy ilyen lelkes 
ember mennyi mindent adott hozzá a ma-
gyar történelemhez. Emlékét a Helytörténe-
ti Gyűjteményben található régészeti kincsek 
a mai napig őrzik.

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

Kiss Károly és felesége

Iskolánk szervezésében osztályommal októ-
ber 12-én interaktív pályaorientációs foglal-
kozáson vettem részt, amire külön busz vitt 
minket, és melynek helyszíne a Monori Rend-
őrkapitányság volt.
 Az érdekes bemutató alatt megismerhet-
tük azoknak a rendőröknek a munkáját, akik 
az utakon vigyáznak ránk, valamint az irodák-
ban a háttérmunkát végzik. 
 Rendőrkutyával is találkoztunk és ujjle-
nyomatot is készítettek velünk.
 Nagyon jól éreztük magunkat, sok érde-
kes információt tudtunk meg a rendőrök 
munkájáról, akik nap mint nap vigyáznak 
ránk.  Szécsi Bettina 8.a

Az aradi 
vértanúkra 
emlékeztünk

Pályaorientációs 
foglalkozás

Október 5-én az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolában reggel 8 órakor az aradi vér-
tanúk emlékére az iskolarádióban megemlé-
kezési műsorral indítottuk a napot. A műsort 
a 6.z/b osztály tanulói és kórusa adták elő. A 
műsorban részt vettek: Antal Anna, Körözsi Ba-
lázs, Maróthy Rebeka, Kovács Rebeka, Szántó 
Noémi, Halassy Vivien, Huszár Dániel, Turai Bog-
lárka, valamint az osztály énekkara. A műsort  
Dudinszky Gézáné és Erdő Endre készítette.
 Az iskola folyosóján mécseseket gyújtot-
tunk a vértanúk emlékére.
 Az órák végeztével az iskola előtti park-
ban emlékfát ültettünk és márványtáblát 
avattunk a vértanúk emlékére.
 Köszönet a fáért az Oázis kertészetnek, a 
márványtábláért Pántya Ferenc úrnak és a ko-
szorúért a Zöld sziget virágboltnak. Erdő Endre

Tűzvédelmi Kft.  
férfi munkásokat keres

bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi 

vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint.
Nagyon fontos: 

jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!  
Esetenként létrán kell dolgozni.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Feladat:  
Termékek összeszedése lista alapján
Elvárás: 8 általános iskolai végzettség
Munkaidő: 
Délelőttös műszak: 6.00–14.45  
(H–V, heti két pihenőnap)
Délutános műszak:  14.45–23.45  
(H-P)
Bér: bruttó 216 000 Ft + műszakpótlék  
+ cafetéria + bruttó 100 000 Ft bónusz

Komissiózó 
munkalehetőség
Alsónémediben

Bejárás a környező 
településekről céges 

busszal biztosított

Érdeklődni a  
fuchs.bettina@manatwork.hu e-mail 
címen, illetve a +36-20/421-0606-os 
telefonszámon lehet.

Hirdetés

A gyerekek a napot egy közös mozizás-
sal kezdték, ahol a felelős állattartás 
hét alapszabályával ismerkedtek meg, 

majd ezt követte egy interaktív állatbemuta-
tóval egybekötött foglalkozás. A tréning alatt 
megtanulhatták, hogyan kommunikálnak az 
állatok, milyen fontos jeleket küldenek az em-
berek felé, mire van szükségük a kiegyensú-
lyozott élethez, hogyan kell viselkedni, ha egy 
kutya megtámad minket.  A délelőtt során 
Rocky, a border collie, Rafi, a sün és Maszat, a 
nyúl kalauzolta el a gyerekeket az állatok vilá-

gába, ezzel is elősegítve a gyerekek és az álla-
tok közötti pozitív kapcsolatrendszerek kiala-
kítását. A délelőtti állatasszisztált foglalkozást 
egy közös festéssel zártuk, ahol az óriás szita-
kötőt festette meg az egész alsó tagozat, tisz-
telegve, hogy ő lett az év rovara 2018-ban. A 
festés során egyedi módon minden gyermek 
kéznyoma felkerült a szitakötőre, ezzel is je-
lezve, hogy számára fontosak az állatok a leg-
kisebb élőlénytől a legnagyobbig. 
 A délután során minden osztály egy-egy 
négy főből álló csapata állati vetélkedőn ve-
hetett részt, ahol az osztályát képviselve az 
év állatai állomásokat bejárva ismerkedhet-
tek meg a kiválasztott állatokkal. 
 Az év hala állomáson a balinról és halak-
ról készült informatikatechnikás állomáson 
vehettek részt, ahol videók, képek és játékok 
teljesítésével nyerhették el Állati útlevelük 
első matricáját. Innen az út a tornaterembe 
vezetett, ahol az év madara sportállomáson 
versenyezhettek a gyerekek és megtanulták 
például, hogy a vándorsólyom milyen gyor-
san tud repülni, hogyan eteti kicsinyeit. Miu-

tán az iskola leggyorsabb sólymát kiválaszt-
va az idő lejárt, a gyerekek újabb matricával 
gazdagodva indulhattak tovább a következő 
állomásra, ahol egy hagyományos vetélkedő 
fogadta  a csapatokat. Itt az év rovaráról tud-
hattak meg még többet egy meséből. A fel-
adatlapok csoportos kitöltését követően a ro-
varos matrica elmaradhatatlan kellékévé vált 
az Állati útlevélnek. 
 Végül a délután utolsó közös állomására 
megérkezve kreatív ötleteiket kihasználva az 
év hüllője állomás kellőképp összekovácsol-
ta a csoportokat. Ezen az állomáson közösen 
kellett elkészíteniük az év hüllőjét, az eleven-
szülő gyíkot. A sikeresen együttműködő és 
kreatív csapatokat természetesen matricával 
jutalmazták az állomás vezetői. Az utolsó, az 
év emlőse matricát azon osztályok érdemel-
ték ki, akik a délelőtti keresztrejtvényt meg-
oldva, időben leadták és a megfejtésük is tö-
kéletes volt. 
 Délután háromkor elérkezett a nap fény-
pontja, az eredményhirdetés. Azonban idén 
nem helyezéseket hirdettünk, hanem minden 
osztály egy-egy totemállattal gazdagodott, 
akinek az adott éven belül a védnökei lesznek. 
A gyerekek öröme minden fáradozást megért, 
hiszen láttuk, hogy jobban örülnek totemálla-
taiknak, mintha helyezést értek volna el. Nem 
voltak vesztesek, csak nyertesek. 
 A diákok hasznos napot zártak, mindenki 
vitt haza valami új tudást a tarsolyában. 

Jónak lenni jó!

Állatok világnapja 2018

Mertünk nagyot álmodni, ada-
kozó, állatokat szerető gyereke-
ket és szüleiket az ügy mellé állí-
tani – s az ötletet tett követhette. 

Az idei évben is fontos szerepet töltött be az iskola életé-
ben az állatok világnapja megrendezése. Ebben az évben 
egy kis újítás várta a gyerekeket október első szerdáján, hi-
szen rendkívüli módon az iskolában állatokkal is találkozhat-
tak, és megtanulhatták, hogy milyen egy felelős állattartó. 

K özeledett az állatok világnapja, s szep-
tember közepén álmodtunk egy na-
gyot. Október negyedikére és az azt 

megelőző hetekre állateledelt, meleg takarót, 
edényeket, s mindent, ami egy állatmenhely-
ben fontos és nélkülözhetetlen lehet, gyűjte-
ni kezdtünk. 
 Iskolánkban minden diák és így a szüleik is 
kézhez kaphatták azt a szórólapot, amit készí-
tettünk. 
 A szórólapokat plakátok követték. Volt aki 
behozta, volt aki beküldte, voltak akik osztály-
keretek között gyűjtötték az adományokat. 
Számunkra biztos pont volt az október negye-
dike, s az a hit, amivel elindítottuk a gyűjtést: 
vannak még segíteni akaró, jó szándékú em-
berek. 

 De kiknek gyűjtöttünk? 
 A Gyömrői Kutyamentsvár Alapítvány lakó-
inak, akik nem csak kutyusok. Herczig József a 
menhely vezetője elmondta, több mint hat-
száz állatot gondoznak naponta.  Kutyákat, ci-
cákat, struccot, mosómedvét és még folytat-
hatnám a sort. 
 A Gyömrői Kutyamentsvár Állatotthon Ala-
pítvány Gyömrő első hivatalos engedélyekkel 
rendelkező állatmenhelye. Foglalkoznak hely-
telenül tartott és megkínzott állatok menté-
sével, kóbor állatok begyűjtésével, elpusz-
tult kedvencek elszállításával, hamvasztásával. 
Rengeteg szeretnivaló kutya és macska várja 
régi vagy új szerető gazdiját ezen a menhelyen. 

 A gyűjtés a két hét folyamán zökkenőmen-
tesen zajlott. Iskolánk portájára lehetett „oda-
varázsolni” a kutyusoknak, cicáknak szánt ele-
delt, vagy más nélkülözhetetlen dolgot. 
 Büszkék voltunk, amikor átadhattuk a men-
hely vezetőjének és munkatársainak a sok-sok 
adományt. 
 Iskolánk diákjai és szüleik bizonyságot tet-
tek amellett, hogy jó jónak lenni. Segíteni min-
dig jó érzés. Melegséggel, örömmel, mosollyal 
tölti meg az ember szívét, ha adhat. 
 Szavakkal a kutyusok és a cicák nem tudják 
megköszönni ezt a sok adományt, amit diák-
jaink gyűjtöttek, de egy vakkantással, pacsival 
szívesen jelzik majd ha ellátogat valaki a men-
helyre, hogy köszönet jár minden segítő em-
bernek, gyermeknek.  
 Mi is köszönjük önöknek, hogy az ügy 
mögé felsorakoztak, s állateledelt, meleg taka-
rókat és sok más fontos eszközt küldtek vagy 
hoztak be gyermekeikkel. Nem szabad elfelej-
tenünk egy percre sem, hogy az állatvédelem 
és az állatok szeretete kisgyermekkorban kez-
dődik.  A felnőttek felelőssége az, hogy egy 
kisgyermek hogyan viszonyul az állatokhoz, 
hogyan néz rá egy segítségre szoruló állatra. 
Mutassunk hát példát, követendő példát eb-
ben is.   Nagyné Seres Anikó
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Ez az a vásár,  
amit már várnak! 
– idén utoljára

Jön a Mikulás!
Babaszínház

Kreatív  
karácsonyÜllő város képviselő-testületének dön-

tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítés-
mentes jogi tanácsadást tartanak a vá-
rosházán (Templom tér 3.) a lakosság 
részére. A tanácsadás előzetesen egyez-
tetett időpontban vehető igénybe. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart december 3-án. Be-
jelentkezés: 06-20/555-6513. Dr. Sziko-
ra Gábor tanácsadásai 14 órától 16 óráig 
tartanak november 19-én és december 
10-én. Bejelentkezés: 06-30/456-0889

Üllő Város Önkormányzata

Térítésmentes 
jogi tanácsadás

Apróhirdetések

Köszönet

Aprók tánca
November 15.  17 óra 30  
Üllői Kulturális Központ

Jubiláló házasok 
köszöntése
November 16.  17 óra  
Katolikus templom, 
Kiss Sándor Művelődési Ház

„Azt a ragyogóját!” nótaest
November 18.  15 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Kölyökklub
November 21. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Pihi-Puhi címmel az 
Aranyszamár 
Színház előadása
November 22. 10 óra  
Üllői Kulturális Központ

Zenés néprajzi 
barangolás
November 22. 10 óra    
Vezeti: Majorosi Marianna   
Kiss Sándor Művelődési Ház 

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:
29/748-240

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: 
06-80/383-940 
(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

Hirdetés

Hirdetés

10 éve dinamikusan fejlődő 
nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT   
és KONYHAI KISEGÍTŐT 
KErES kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról! 
Jelentkezni lehet: 

E-mailben: karrier.city@gmail.com  
fényképes önéletrajzzal

Telefonon: 06-20-77-111-53

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével, rászoruló családokat tá-
mogat. 
 Várjuk önt November 21-én, szerdán,  8-13 
óra között, a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.).

Ismét alkotunk, készülünk az ünnepekre nov-
ember 25-én 15 órakor a KISsMŰVHÁZBAN 
(Gyömrői út 24.).
 „Csuda” dolgokat készítünk. Adventi ko-
szorút, lakásdekorációt, asztal-, ajtó-, és kará-
csonyfadíszeket, mécsestartókat, ajándékokat.
 Mért jó önnek, ha eljön?
 Nem kell magányosan agyalnia, ez egy 
ötletbörze kreatív emberekkel és ötletekkel. 
Szakemberek segítik a munkáját. Nem kell 
szaladgálnia az alapanyagok után, itt minden 
szükséges dolgot megtalál. Nem lesz csata-
tér az otthonából. És mert alkotni jó! 
 A belépés ingyenes. A tea ingyenes. Az 
arcfestés ingyenes. 
 Eszközöket (ollót, metszőollót, ragasztó-
pisztolyt, stb.) – ha tud – hozzon magával, a 
szükséges alapanyagokat a helyszínen ol-
csón  megvásárolhatja. Felnőtteket, gyere-
keket egyaránt várunk. Készüljünk együtt az 
ünnepre!
 Adventi kézműveskedés: November 25. 
15 órától a Kiss Sándor Művházban

„Pihi-Puhi” címmel az Aranyszamár Színház 
babaszínházi előadását láthatják az Üllői Kul-
turális Központban november 22-én, csütör-
tökön 10 óra 30-kor. 
 Az előadást a baba-mama klub kívánságá-
ra szervezzük, de minden érdeklődőt szere-
tettel várunk a rendezvényre, amely elsősor-
ban a 2-5 éves korosztálynak szól. Belépődíj 
babáknak (tehát lehet több kisgyerek is a csa-
ládból) és a kísérőnek összesen 1000 Ft.

Ebben az évben is a mézeskalács-
sütő versenyt a Mindenki Karácso-
nya városi rendezvénnyel össze-
vonva szervezzük meg december 
20-án délután. (Részletes program 
a Hírmondó következő számában.)
 Felhívás: várjuk a versenyre a 
jellegzetes karácsonyi receptú-
ra alapján összeállított, mézeska-
lácstésztából házilag elkészített 
figurákat, mázas süteményeket, 
mézeskalács-házikókat stb.
 Nevezési kategóriák: óvodás, 
általános iskolás, felnőtt (lehet-
nek munkahelyi közösségek is).
 Az elkészített műveket zsű-
ri értékeli, és a rendezvény nap-
ján a városházán megtekinthe-
tők lesznek.
 A versenyműveket december 
19-én, kedden 16 óráig adhatják 
le az Üllői Kulturális Központban 
(Városháza épülete).
 Az ünnepélyes eredményhir-
detés és díjkiosztás december 20-
án lesz a városháza dísztermében.
 További információk: ÜKK: 06-
29/320 011/128

December 6-án, csütörtökön négy órára 
várjuk a Mikulás érkezését Üllőn, a városköz-
pontban. A Mikulás zenével, édességgel és kí-
vánságládikóval várja a kisgyerekeket. Lehet 
majd pónifogattal kocsikázni, közös fényké-
pet készíteni a Mikulással, aki örömmel fogad-
ja a gyerekek produkcióit: éneklést, szavalást 
és más kedveskedő előadást is, valamint to-
vábbítja a megfelelő helyre az előre megírt 
és ládikóba dobott kívánságokat. Minden ér-
deklődő kisgyereket és az őket kísérő felnőt-
teket is szeretettel várjuk a Mikulással való ta-
lálkozóra. 

Mézeskalács 

Karácsonyfadísz- 
kiállítás és -vásár
November 23. 16 óra       
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Adventi kézműves- 
foglalkozás
November 25. 15 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Irodalmi teázó
November 27. 10:30.
Vezeti: Bege Nóra 
fotográfus-művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Régi könyvek vására
December 1. 8:30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Hogy volt?   
December 1. 10 óra 
Üllőn könyvtár – beszélgetés 
Zimáné Lengyel Verával.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub bál
December 1.19 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház

Jegesmaci és barátai 
címmel bábszínházi előadás
December 2. 16 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Advent 1. vasárnap –  adventi 
koszorú 1. gyertyagyújtás
December 2.  16 óra  
Közreműködik a Mecénás 
Művészeti Klub. Városközpont

Adventi hírnök 
December 2. 17 óra 
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
alkotói közös kiállításmegnyitója.
Üllői Kulturális Központ

Diadélután
December 4. 16 óra 30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Jön a Mikulás!
December 6.  16 óra  
Városközpont, Üllői 
Kulturális Központ

Roma Mikulás
December 7. 17. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület bálja
December 8. 19 óra       
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Természetjáró klub 
évzáró találkozója
December 9. 10. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Advent 2. vasárnap – adventi 
koszorú 2. gyertyagyújtás
December 9. 16 óra 
Közreműködik az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Téli nyitvatartás: H–P: 8–17.30,  Szo: 8–13.00

Üllő, 
Pesti út 206. 

   Új termék

Házhoz szállítás zárás után

Csirke: 2990 Ft-tól 
Kacsa, liba: 3180 Ft-tól 
Pulyka: 4100 Ft-tól
Nyúl:  2900 Ft-tól
Tojó: 2800 Ft-tól 
Sertés:  2640 Ft-tól 
Tápok

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.

Köszönetet szeretnék mondani 
az üllői Plus Market dolgozóinak. 
Szórakozottságomnak vagy fele-
dékenységemnek köszönhetően 
vásárlás után a pulton felejtettem 
a pénztárcámat, amibe az irata-
im is voltak. Csak otthon vettem 
észre, hogy nincs meg. Rövid idő 
múlva visszamentünk az üzlet-
be, ahol visszakaptam a pénztár-
cámat, ezért szeretnék köszöne-
tet mondani az ott dolgozóknak 

– vagy annak, aki leadta a tárcát. 
Becsületből jelesre vizsgáztak!

Tóth Balázsné

Eladó lakást, házat keresek Budapesten és 
Pest megyében. Érd.: 06-30/333-3661

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, (mobil-fix) NAP  - 
ELLENZŐ – AKCIÓ ÜLLŐN és környékén! 
VÉDJE OTTHONÁT REDŐNNYEL! 25 éves ta-
pasztalat! Legjobb áron. Minőség és garan-
cia. Ingyenes felmérés, árajánlat! Nyugdí jas-
kedvezmény! Tel: 06-30/401-1029

Termelői mézek 1 090 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5 000 Ft feletti vásárlás ese-
tén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

Eladó-kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%. 18 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai vona-
lú) nőstény és bakkecskék széles választékban 
600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70/607-4444

Kőkerítések kőműves kivitelezése. 
Ingyenes árajánlat, garancia. 06-70-6399-733
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A Spartan Race versenysoro-
zat idei zárófutamát a miskol-
ci Csanyik völgyben rendezték 
meg. Több távon több ezer ver-
senyző rajtolt el és mindent be-
leadva teljesítette a számára ki-
tűzött távot, célokat. Csapatom 
a Power Runners SRD team sem 
hagyhatta ki ezt a megpróbál-
tatást, és a versenyhétvége leg-
hosszabb távján felsorakozott a 
rajtvonalon. 
 Egy 28 km-es erdei hegyi te-
repverseny vette kezdetét a szo-
kásos rajtot jelző füstgomolyag-
ban. Várakozásokon túlmutató 
remek versenyt hozott össze ne-
künk a szervezőbizottság és a ter-

mészet. Gyönyörű időben, gyö-
nyörű helyszínen vezetett végig 
a versenyszakasz. Azért nem volt 
egy fáklyás menet ez a 28 kilo-
méter, nagyon változatos, hol fu-
tós, hol pedig mászós szakaszok 
váltogatták egymást. Futottunk 
erdőben, sziklákon a szakadék 
mentén, patakokban, Lillafüred 
csodálatos turistaútjain, és a futás 
mellett természetesen ott voltak 
az akadályok. Néhány könnyebb 
és nagyon sok embert próbáló 
extrém próbatétel. Vadásztunk 
lándzsával szalmabábúra, kúsz-
tunk szögesdrót alatt, másztunk 
kötelet, alámerültünk pocsolyá-
ba vagy éppen cipeltünk zsáko-

kat dombról le és fel. Volt ahol 
egy függeszkedésre cseréltük a 
futócipőnket, és volt ahol a fizi-
kai igénybevétel mellé egy kis el-
méleti feladatot szúrtak be ne-
künk: egy betűs számsort kellett 
a verseny végéig a fejünkbe tar-
tani, majd ott bediktálni. Ha már 
szóba került a verseny vége, ak-
kor ebben az esetben nem egy 
egyszerű befutóra kell gondolni. 
Igen nehezen teljesíthető, több 
akadályból álló végső megpró-
báltatás után vehettük csak át a 
jól megérdemelt érmeinket. 
 A Spártán nem csak egy futó-
verseny, ez egy hatalmas kaland. 
Valakinek ez egy életmódváltást 

Spárta bevette Miskolcot is!
jelent, mely segítségével sikerül 
kijutnia a gödörből, vannak akik 
itt barátokra, szerelemre lelnek, 
van aki rövid távú izgalmas kalan-
dokat él meg egy-egy versenyen. 
Csapatunknak a 4 év alatt mind-
ből kijutott. Nevettünk, sírtunk, 
fájtunk. Szebbnél szebb helyekre 
jutottunk el, és őrületes megpró-
báltatásokat éltünk meg együtt, 
a csapatunk, a támogatóink és a 
Spártán Race !
 Köszönjük a támogatóinknak, 
Üllő és Gyál önkormányzatának, 
az Üllő Stihl Annzol Soft Kft.-nek 
és a BiotechUsa-nak, hogy idén is 
részesei lehettünk ennek a hatal-
mas kalandnak. Tóth Gábor

Könyvelőiroda vállalja 
Bt., kft. könyvelését, 

bérszámfejtését.

Teljeskörű NAV-, 
és TB-ügyintézés.

Érdeklődni: 
Varga Ágnes

Tel: 36-70/456-3910
e-mail: vargaagi@mandalakft.hu

MANDALA 

KÖNYVELŐ IRODA KFT.

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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Környezetvédelmi aKció!

20% 
 kedvezmény t 

biztosítunk!

Hozza vissza hozzánk 
bármilyen típusú 

használt elemét  
és a  nálunk  

vásárolt  
új elemekre

Közelednek  
az ünnepek! 

Érdemes már most leellenőrizni,  
van-e otthon elegendő elem, melyek 

a világító dekorációs díszekhez, 
kiegészítőkhöz, játékokhoz szükségesek. 

Az akció  
2018. november 13-től 

december 8-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.

tipp:

Hirdetés

A z ünnepség a római katolikus temp-
lomban kezdődött Üllőn. Rendezvény 
fővédnökéül a Honvédelmi Miniszter 

Sándor Tamás dandártábornokot kérte fel.
 A közönség az eseményen szép szám-
mal volt jelen. A teljesség igénye nélkül ér-
keztek Budapestről, Gyálról, Monorról, Nyár-
egyházáról, Szolnokról, Egerből. Jelen voltak 
a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségé-
nek szolnoki képviselői, egykori ejtőernyős 
mélységi felderítő katonák, a CAMP – movie 
comes true (II. Világháborús Amerikai 101-es 
hagyományőrző egyesület), a történelmi vi-
tézi rend, a vitézi rend és a Magyar Ejtőernyős- 
Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör 
és az1956-os nemzetőrség.

 A gyászmisét Kovács Kornél plébános ce-
lebrálta, a résztvevők visszaemlékezése sze-
rint egyszerre volt jelen a hazaszeretet, s a 
büszke emlékezet a hősökre és Üllő szülöt-
tére, vitéz Török János ejtőernyős őrmester-
re. A honvédelemre a katonáink és a II. vi-
lágháborúban elhunyt ejtőernyős őrmester 
életútja révén, mint büszke hivatásra nézünk 
fel. Városunk és annak fiatalsága megláthat-
ták, hogy ez az ifjú fiatalember, aki hazájá-
ért magát feláldozta, sok mindenre megtanít 
minket. Nem többet sem kevesebbet mutat, 
mint: „a haza mindenek előtt!”
 A megemlékezők díszes menete temp-
lomból a temetőbe vonult. Legelöl az őrmes-
ter mellképét – a 76 éves, szintén üllői szüle-
tésű – katonai ejtőernyős felderítő veterán 
vitte, aki megtiszteltetésnek élte meg ezt a 
feladatot. Őt követték díszpárnán az őrmes-
ter kitüntetései: Felvidékért, Erdélyért, Délvi-
dékért. Majd a zászlók, a város vezetősége, a 
rendezvény fővédnöke, Sándor Tamás dan-
dártábornok, a hagyományőrző egyesületek, 
az őrmester családja, s végül az emlékező kö-
zönség. 
 A megemlékezés a temetőben folytató-
dott, ahol Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter és Sándor Tamás mondott beszédet. Kiss 

Dávid, a Magyar Ejtőernyős- Felderítő Kato-
nai Hagyományőrző Baráti Kör képvisele-
tében emlékezett meg az ejtőernyősökről. 
A légierő szolnoki zenekara katonai tiszte-
letadás alatt katonazenét játszott. Horváth 
András előadásában Gyóni Géza Sírvers című 
versét hallhattuk. Jákó Krisztina ejtőernyős 
indulót énekelt, mellyel még személyeseb-
bé tette az ünnepet. Az őrmester még ma 
is köztünk lévő húga meghatódva, elcsuk-
ló hangon köszönte meg az egykori ejtő-
ernyős katonáknak, résztvevőknek a test-
véréről való megemlékezést, s ezt a szép 
ünnepet. Az egykori ejtőernyős mélysé-
gi felderítő katonáknak a dicső hős elődök 
közé tartozik Török János, aki bajtárs és test-
vér egyaránt. 
 A temetőbeli események után az ünnep-
ség az Üllői Kulturális Központban folyta-
tódott, az ott elhelyezett kiállítással, amely 
bepillantást enged 2 hétig a látogatóknak a 
katonai ejtőernyőzésbe, a kezdetektől napja-
inkig. A tárlat anyagából természetesen nem 
maradhattak ki vitéz Török János személyé-
ről szóló képek és tárgyak sem. 
 A megemlékezés méltóságteljes és feled-
hetetlen volt mindenki számára. 

v. Zentai István Szabó Tamás

Török János és bajtársai
Az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület és a Történelmi Vi-
tézi Rend Közép-Magyarország 
Keleti Törzsszék szervezésében 
november 3-án vitéz Török Já-
nos ejtőernyős őrmesterről és 
bajtársairól emlékeztek meg. 

Szakkereskedés és szerviz

www.gyalikisgep.hu  •  info@gyalikisgep.hu

Erdészeti és kertészeti gépek kereskedése
3trial@stihl-kereskedes.hu • www.3trial.stihl-shop.hu

Nyitva: H–P: 7–13,  14–17, Szo: 8–12

2360 Gyál, Ady Endre u. 27.
Tel.: +36-20/519-1227

Gyáli Kisgép

Szerviz
áruSítáS

kölcSönzéS



Szaunaestek 
a Nádas Tó Park Hotel***

superiorban

nadastoparkhotel.hu  

+36-21/233-3032

   2211 Vasad,  
Monori út 100. Szauna program hossza: 12–15 perc.   •   A program ára külsős, nem szállóvendégeink számára: 1 500 Ft (+ wellness belépő).

Előzetes bejelentkezés szükséges legkésőbb a szaunázást megelőző napon 18 óráig.

  2018. november 16. péntek: 

 19.15   Francia hangulatban narancsos peelinggel
 20.15   Olivaolajos hidratálás az Eiffel torony lábainál

  2018. november 23. péntek: 

 19.15   Africa calling tengeri sós bőrradírral
 20.15   Ázsiai mézédes gyömbéres hidratálás 

  2018. november 30. péntek 

 19.15   Adventi hangulatban
 20.15   Őszvégi didergés

  2018. december 7. péntek 

 19.15   Virágos illatfelhőbe burkolózva
 20.15   Isztambuli iszapparti


