
Mindenkit szeretettel várunk  
az ünnepi megemlékezésre!

Ünnepi beszédet mond
Kissné Szabó Katalin

polgármester

Emlékműsort adnak elő 
az Üllői Árpád Fejedelem
Általános Iskola tanulói

Rendezte:  
Vargáné Fazekas Éva  

és Fenyvesiné Ladányi Brigitta

Közreműködik  
Mr. Basary, a Kormorán énekese

Az iskola énekkarát  
Dudinszky Gézáné vezényli

Koszorúzás,  
a kegyelet virágainak elhelyezése,  

gyertyagyújtás

2017. október 23-án  
10 órakor

Üllő, Templom tér
 

(Rossz idő esetén:  
Városi Sportcsarnok)

Október 23.
Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom 

évfordulóján

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018. október • XXVII. évfolyam 9. számA tartalomból:

Üllői
Ösztöndíjpályázat

 
A Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer az esély-

teremtés érdekében támo-
gatja a szociálisan rászoru-
ló fiatalok felsőoktatásban 

való részvételét. Üllő ön-
kormányzata idén is csatla-
kozott a programhoz, hogy 

segítse a helyi diákok to-
vábbtanulását.

Részletek a 7. oldalon

Mihály-napi
sokadalom

Ülésteremből 
jelentjük

Kormányablak-
busz

Könyvtár 
hírei

Fociakadémia 
Üllőn

Városi
kulturális 

programok 
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2 ÜllőiKözösség

Meghívó 
jubiláló házaspárok

ünnepségére

Kissné Szabó Katalin
polgármester

„Az ünnep 
a szív legfőbb gazdagsága”
 mottó jegyében szeretnénk meghívni  

november 16-án pénteken 17 órakor  
a római katolikus templomban tartandó városi ünnepségre,  

majd az azt követő vacsorával egybekötött zenés megemlékezésre 
azokat az üllői házaspárokat, akik 25, 50 vagy 60 évvel ezelőtt 

kötöttek házasságot.

Hagyományainkat megőrizve, ünnepélyes keretek között szeretnénk 
emlékezetessé tenni ezeket a nevezetes, kerek évfordulókat.

Az ünnepeltek részére rendezvényünk valamennyi költségét az 
önkormányzat fedezi, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a zenés 

összejövetelen – térítés ellenében – családtagjaik is részesei lehessenek 
ennek a szép, közös ünnepnek.

Várjuk szíves visszajelzésüket, kérdéseiket személyesen  
a polgármesteri hivatal 129-es irodájában,  

telefonon (320-011/108 mellék)  
vagy e-mailben a Bukkos.Hajnalka@ullo.hu címre,  

Bükkös Hajnalka anyakönyvvezetőnél.
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Akik eljöttek, színes forga-
tagban volt részük. A he-
lyi óvodások, iskolások 

mellett olyan országosan elis-
mert előadók szórakoztatták a 
közönséget, mint a BaHorKa tár-
sulat, Szomora Zsolt, Szász Kati és 
Dócs Péter, Kenderes és Kender-
kóc táncegyüttes, Karácsony Já
nos James és a Napos oldal ze-
nekar.

Mihály-napi 
sokadalom
Negyedik Mihály-napi  
sokadalom volt szeptem-
ber 29-én városunkban.

 A magyarországi kissebsé-
gek képviseletében német, szerb, 
horvát és bolgár táncegyüttesek 
táncoltatták a nézők szívét-lelkét.
 Az Üllő-Kenderes Hagyo mány-
örző Egyesület nevében szeretet-
tel gondolunk mindazokra, akik ezt 
a szép napot munkájukkal támo-
gatták: Kissné Szabó Katalin, Győ
ri Sándor, Győri Katalin, Makai Ildi
kó, Koczó Pálné, Süttőné Erős Éva, 
Mátray Tamás, Mecénás klub, Üllő 
Vezér Egyesület, KS Közösségi ház, 
Reflex Kft., Thermik Kft., Üllöi Lö-
vész Klub, Üllő önkormányzata, 
Gabi könyvesbolt, Civil Központ.
 Majorosi Marianna

Napos oldal zenekar

Az Üllői Bóbita Tagóvoda műsora

Délszláv Nemzetiség Egyesület Tököl A Paramisi társulat műsora

Az Üllői Kenderkócok gyermeknéptánccsoport műsora 

Majorosi Marianna és Kissné Szabó Katalin

Az általános iskola 6.z/b osztálya

Szomora Zsolt és zenekara 
Dócs Péterrel énekessel

Az Üllői Kenderes  
néptáncegyüttes műsora 
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Hirdetés

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Folyamatosan induló tanfolyamok.

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 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
16/2017 (VI./03.) önkormányzati rendelet 3. § 
bekezdése értelmében előzetesen tájékoz-
tatjuk a tisztelt lakosságot, és az 1. § (2) be-
kezdés szerinti partnereket, hogy Üllő város 
egész közigazgatási területére megkezdjük 
a 32/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 
azaz a településképi arculati kézikönyv (to-
vábbiakban TAK) és a településképi rende-
let módosítását.
 A településképi rendelet 2017. decem-
ber 22-i hatálybalépését követően, a jogsza-
bályváltozások és a használat során szerzett 
tapasztalatok átvezetése miatt szükségessé 
vált a településképi rendelet (továbbiakban 
TKR) módosítása.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy Üllő Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete október 25-én (csütörtö-
kön), 17 órakor közmeghallgatást tart. A 
közmeghallgatás helyszíne: Üllő város-
háza (Templom tér 3.). 
 A közmeghallgatás formailag testü-
leti ülésnek minősül, melyen napirendi 
pontok keretében számol be a testület az 
aktuális fejlesztésekről. 

NAPIRENDI PONTOK 

 1. Tájékoztató a 2018. évben megvaló-
sult beruházásokról. 
 2. A piac létesítésére vonatkozó enge-
délyezési tervek bemutatása. Meghívott: 
Rombauer Gábor tervező. 
 3. Közlekedési koncepció ismerteté-
se és a kerékpárút tervének bemutatása. 
Meghívott: Balázs István tervező. 
 4. A HungaroControl Zrt. tájékoztatá-
sa az új indulási útvonal bevezetéséről. 
 5. Közérdekű kérdések, javaslatok.
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, 
hogy kérdéseiket, felvetéseiket előze-
tesen írásban is eljuttathatják a pol-
gármesteri hivatal titkárságára, vagy a 
titkarsag@ullo.hu e-mail címre.
 Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk.  Üllő Város Önkormányzata

Közmeghallgatás Változik a településképi 
arculati kézikönyv

 A jelenlegi TAK és a hatályos TKR letölthe-
tő az önkormányzat honlapjáról a „Közigaz-
gatás” fejezet „Rendeletek” címszónál.
 A partnerségi rendeletben meghatáro-
zott partnerek és a lakosság előzetesen javas-
latot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a 
közzétételtől számított 30 napon belül, ok-
tóber 1-jétől november 2-ig levélben vagy 
e-mailben, vagy október 25-én, a 17 órakor 
kezdődő közmeghallgatás után közvetlenül, 
a lakossági tájékoztatáskor szóban.
 Előzetes véleményüket, észrevételeiket, 
módosítási javaslataikat a 2225 Üllő, Temp-
lom tér 3. Polgármesteri Hivatal Városfejlesz-
tési Iroda levélcímre, vagy a partnerseg@ullo.
hu e-mail címre várjuk.  

Ahogy azt önök is tapasztalhat-
ták valaki megrongálta a Városi 
sétány „Idővonal” szoborcso-
portjának egy elemét. A tettes 
nem jelentkezett, de a városhá-
za kamerarendszere rögzítette 
az esetet. A felvételen jól látha-
tó, hogy 2018. szeptember 25-én 
15 óra 17 perckor egy bútorszál-
lító kisteherautó nekitolatott a 
szobornak, a sofőr észlelte ezt, ki-
szállt az autóból, megnézte a ki-
döntött szoborelemet, majd el-
hajtott. 
 A kár mintegy 2 millió fo-
rint. A rendszám alapján sikerült 
megtalálni a kisteherautó tulajdonosát, illet-
ve vezetőjét, aki nem volt együttműködő a 
probléma megoldásában. A kártérítési igé-
nyünket megküldtük a biztosítónak.
 Az eset tanulságait levonva a jövőben szi-
gorítani fogjuk a Városi sétányra való behaj-

Károkozás a Városi sétányon

tás rendjét. Az utcát lezárjuk a gépjárműfor-
galom elől, behajtásra csak egyedi esetben, 
regisztrált módon lesz lehetőség – remélve, 
hogy így kizárhatjuk az ilyen vagy hasonló 
károkozást. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Vecsési csomagszállító 
céghez keresünk

szortírozó
kollégát keresünk

(5-50 kg) 
4-6 órás munkarendbe.

Hajnal 3.00–8.00 óráig 
vagy 15.00–22.00 óráig.

Bérezés br. 1500 Ft 
+15% éjszakai pótlék.

Céges busz megoldott.

Érdeklődni lehet:
06 70 342 1653

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket és betege-
inket, hogy a gyermekorvosi praxisok túlter-
heltsége miatt, betöltött 16 éves kortól nem 
áll módunkban gyermekorvosi ellátásban új 
bejelentkezőket fogadni. 
 Kérjük, hogy a 16. életévüket betöltött sze-
mélyek a területileg illetékes felnőtt házior-
voshoz jelentkezzenek be. Megértésüket kö-
szönjük!   Üllői gyermekorvosok

Felhívás
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Üllő Város Önkormányzat  
képviselő-testülete szep- 
tember 20-án tartotta soron  
következő rendes ülését. 

Hirdetés

Kerékpárút épülhet Üllőn

női, férfi, gyermek
hajvágások • melírtechnikák • ombre 
hajfestés • kontykészítés • dauer

Bejelentkezés: Mráz-Szabó Tímea: 06-20/929-0635    
Üllő, Hunyadi u. 34.

Fodrászat

Újra megnyítottam fodrászatomat!
Sok szeretettel várok minden kedves régi és új vendégemet!

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 szeptember testületi ülésen – több 
fontos téma mellett – új kerékpárút 
és kerékpársáv létesítéséről is tárgyal-

tak az üllői képviselők. A kerékpáros közleke-
dés megkönnyítése és biztonságosabbá téte-
le érdekében nagy szüksége van a városnak a 
kerékpárutakra és – jobb híján – kerékpársá-
vokra, melyek megvalósítására most a „Kerék-
párutak létesítésének, felújításának és korsze-
rűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázat keretében nyílik lehetőség. A 
képviselő-testület döntésének megfelelően 
sikeres pályázat esetén a Pesti út belterüle-
ti szakaszán kétirányú kerékpársáv létesülhet, 
az Ócsai úton pedig elválasztott kerékpárút 
épülhet.
 Az Üllői Hírmondó korábbi lapszámában 
terjedelmes írás jelent meg a Sportliget la-
kóparkba tervezett új négycsoportos óvoda 

építéséről. A szeptemberi testületi ülésen az 
óvoda témája is napirenden volt, a képviselő-
testület döntést hozott az épület kivitelezésé-
re kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról. 
 Az ülésen döntés született az Üllői Diák-
sport Egyesület futsalcsapatának 1 millió 500 
ezer forint összegű támogatásáról.
 A Kiss Sándor Művelődési Ház üzemelte-
tését hosszú évek óta a Colore 2000 Bt. vég-
zi. A megbízást és az üzemeltetésre vonatkozó 
szabályozást a város közművelődési megálla-
podása tartalmazza, amelyet most további 
két évvel meghosszabbított a testület, így a 
Colore 2000 Bt. 2020 december 31-ig üzemel-
tetheti tovább az üllői művelődési házat. 
 Gazsi Csaba, a Humán Szolgáltató Központ 
igazgatójának halálhíréről múlt havi lapszá-
munkban tájékoztattuk az olvasókat. A meg-
üresedett igazgatói álláshelyre pályázat útján 
keresi az új vezetőt az önkormányzat. 
 Új megállapodást kötött a város a Jégkris-
tály jégpálya üzemeltetőjével, így idén télen is 
térítésmentesen használhatják a korcsolyapá-
lyát az üllői gyerekek. Az iskolás és óvodás cso-
portokat október 20. és március 31. között, ta-
nítási napokon reggel 8 órától 14 óráig várja 
a jégpálya. A csoportok számára fenntartott 

időpontok költségeit – 4,5 millió forint – az ön-
kormányzat vállalja.  
 A Humán Szolgáltató Központ védőnői 
szolgálat részére új eszközök beszerzésére 
520 ezer forintot biztosít az önkormányzat. 
 A képviselő-testület a Cigri szabadidőpar-
kot fejleszti új kültéri fitneszeszközökkel (ellip-
tikus sétáló, derék mozgató, sí-gyalogló, szörf, 
lovagló, vállízület lazító beszerzéséről) brut-
tó 1 671 702 forint értékben. Ennek fedezetét 
a HungaroControl 2018. évi társadalmi fele-
lősségvállalás programban elnyert támogatás 
biztosítja. 
 A testület döntésének megfelelően idén is 
csatlakozik a város a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatá-
sára létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
 Az ülésen elfogadta a képviselő-testü-
let az önkormányzat és költségvetési szervei 
költségvetésének 2018. I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztatót, továbbá  meghatározták 
a negyedik negyedév testületi ülésének idő-
pontjait (október 18., november 22., decem-
ber 13.), valamint a közmeghallgatás időpont-
ját (október 25. csütörtök, 17 óra). nfo

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.
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Egy régi keletű probléma az elmúlt hetekben csú-
csosodott ki. Az üllői református temetőről van 
szó, egy olyan helyről, ahová kegyeleti okból jár-
nak be a látogatók, vagy legalábbis arra szolgál. 
De sajnálatos módon az esetünkben más történt. 

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–13.30

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.

Angol 
nyelvoktatás 

csoportokban illetve cégeknek is.
Kezdőtől a haladó szintig,  

üzleti nyelv oktatása.
Ingyenes szintfelmérés

Jelentkezni lehet: Sipos Anita
06-30/278-4988 illetve 

siposanita3@gmail.com 
elérhetőségeken.

Az Agitem 95 Kft., a temető 
üzemeltetője jelezte a Ül-
lői Polgármesteri Hivatal 

felé, hogy egyes lakosok a teme-
tőbe kihelyezett szemetes konté-
nert magukénak érzik. A szakadt 
pokróctól, a kommunális hulla-
dékig, az elhullott állatokig min-
denfélét odahordanak. A temető- 
üzemeltető elmondása alapján 
kiderült, hogy ez nem új problé-
ma, sőt rendszeressé is vált már 

A temető nem 
szemétlerakó

Október 15-ig még igényelhető 
a téli rezsicsökkentés azok számá-
ra, akik vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasz-
náló háztartásban élnek.
 Ennek érdekében a gázszol-
gáltatással nem rendelkező ház-
tartásonként egy darab igény-
bejelentés nyújtható be az 
Ül lői Polgármesteri Hivatalnál. 
Az igénybejelentő nyilatkozaton 
rögzíteni szükséges az igényelt 
fűtőanyag fajtáját, amely később 
nem módosítható. Az igénylő sze-
mélynek az adott háztartás a be-
jelentett lakhelye, vagy a bejelen-
tett tartózkodási helye.
 „Igénybejelentő nyilatkozat” 
nyomtatvány rendelkezésre áll 
a polgármesteri hivatal szociális 
ügyintézőinél és a recepción, va-
lamint a Humán Szolgáltató Köz-
pontban (Ócsai út 8.).  

Üllői Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Tájékoztató a  
téli rezsicsök-
kentés végre-
hajtásáról

az évek során. A temető minden-
ki számára nyitva áll. Ezt a tényt 
sajnos többen félreértelmezik és 
nem törődnek azzal, hogy ez a 
szemétgyűjtő konténer a teme-
tői hulladék, a temetőben kelet-
kezett szemét kihelyezésére van 
fenntartva. 
 Úgy tűnik – tudatlanságból 
vagy nemtörődömségből adó-
dóan –, az emberek nincsenek 
tisztában azzal, hogy szinte min-

den a háztartásokban keletke-
zett, felgyülemlett szemét el-
szállítására van már megoldás. A 
kommunális, háztartási hulladé-
kot heti egy alkalommal, a zöld 
és szelektív hulladékot kétheten-
te csütörtöki napon elszállítják. 
Ezen felül évente két alkalom-
mal ingyenesen lehet igényelni 
lomtalanítást minden háztartás-
ban. Az elhullott állatok tetemé-
vel kapcsolatban pedig a közte-
rület-felügyelőt lehet értesíteni, 
aki az önkormányzattal szerző-
désben lévő vállalkozónak to-
vábbítja a bejelentést.
 Úgy gondolom, nem az a meg-
oldás, hogy titokban, az éj lep-
le alatt hulladékot csempésszünk 
egy temető szemetes konténeré-
be. Nézzünk utána a lehetőségek-
nek, éljünk azokkal, ne legyünk a 
környezetünkkel szemben igény-
telenek és közömbösek. Oda-
figyeléssel és példamutatással 
változtathatunk a településünk 
képén, s egyszer változhatnak a 
szemetelő embertársaink szoká-
sai is.  Tóth Gábor, közterület-felügyelő

Az Üllőn lakó, 45-65 év közöt-
ti asszonyok, akik utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta  eltelt 
2 év, névre szóló meghívót kap-

nak mammográfiás szűrővizs-
gálatra.
 Kérjük, tegyen eleget meg-
hívásunknak, vegyen részt ön 

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

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! 
is a mammográfiás szűrővizs-
gálaton! 
 A vizsgálatot októberben 
végzik a Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 
1., tel.: 06-28/507-126). 
 Az idejében felismert mell-
daganat gyógyítható! A lehe-
tőség adott, éljen vele! A szűrő-
vizsgálat díjmentesen igénybe 
vehető! 
 További információ: Buda-
pest Főváros Kormányhivata-
la Népegészségügyi Főosztály 
tel.: 06-1/465-3823. 
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Üllőre jön a kormányablakbusz

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

Bursa Hungarica  
ösztöndíjpályázat

Üllő Város Önkormányzata csatlakozott 
az ösztöndíjrendszer 2019. évi forduló-
jához, a támogatásra jogosultak körét 

a 23/2001. (VIII.8.) számú önkörmányzati ren-
delet szabályozza.
 Szociálisan rászorult az az üllői állandó la-
kóhellyel rendelkező hallgató/tanuló, akinek:
 a) családjában az egy főre jutó nettó át-
lagjövedelem nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
200 %-át (57 000 Ft) és a családja tulajdo-
nában álló vagyon nem haladja meg a 2/A 
§-ban meghatározott vagyoni értéket, vagy 
 b) családjában az egy főre jutó nettó át-
lagjövedelem nem haladja meg a mindenko-
ri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 
%-át (71 250 Ft), és a családja tulajdonában 
álló vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban 
meghatározott vagyoni értéket, továbbá
 –  árva vagy félárva,
 –  eltartásáról egyedülálló szülő gondos-

kodik,
 –  a családjában élő eltartottak száma há-

rom vagy annál több,
 –  krónikus betegségben szenved,

 –  kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhi-
ány miatt abban nem részesül.

A rendelet 2/A §-a szerinti  vagyon  (ha tör-
vény másként nem rendelkezik, az a haszno-
sítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni ér-
tékű jog):
 a) külön-külön számított forgalmi érté-
ke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a harmincszo-
rosa (855 000 Ft), vagy 
 b) együttes forgalmi értéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosa (2 280 000 Ft)
 azzal, hogy az ösztöndíj elbírálása kap-
csán nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerű-
en lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az ál-
tala lakott ingatlanon áll fenn, a mozgáskorlá-
tozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, 
valamint a család 1 db. személygépjárműve, 
foglalkozáshoz használt munkaeszköze, ha 
annak (külön-külön számított) forgalmi érté-
ke a 2 500 000 Ft-ot nem haladja meg.
 Üllő Város Önkormányzata havonta az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szege 1/6-od részének megfelelő összegű 
(4 800 Ft) önkormányzati ösztöndíjrészt biz-
tosít azon szociálisan hátrányos helyzetű hall-
gatóknak, akik megfelelnek a rendeletben 
foglalt jogosultsági feltételeknek.
 Az ösztöndíjrendszer kétféle, „A” és „B” tí-
pusú pályázati lehetőséget biztosít.
 Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 
 A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
 a) a 2018/2019 tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
 b) felsőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; és a 2019/2020 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
 A pályázatot 2018. november 6-ig lehet 
benyújtani az EPER-Bursa rendszer alkalma-
zásával az Üllő város honlapján (www.ullo.hu) 
található részletes „A” és „B” típusú pályázati 
kiírás szerint. Ladányi Ágnes,  hatósági irodavezető

Intézze el hivatalos ügyét a pol-
gármesteri hivatal udvarára érke-
ző kormányablakbuszban!
 Az üllői lakosoknak is lehe-
tőségük nyílik kipróbálni a mo-
bil kormányablakbusz szolgál-
tatásait, október 15-én 12 és 16 
óra között a polgármesteri hi-
vatal udvarán – tájékoztatott a 
Pest Megyei Kormányhivatal. A 
kormányablakbusz már több településen 
megfordult, hogy segítse az ügyintézést. Az 
akadálymentesített járműben a kormányab-
lakoknál elintézhető valamennyi feladatot ké-
pesek elvégezni az ügyintézők.
 Személyi okmányokkal kapcsolatos ügy-
intézés: személyazonosító igazolvány (eSZIG) 
ügyintézés, útlevélügyintézés, vezetői enge-
délyekkel kapcsolatos ügyintézés, elveszett, 
eltulajdonított személyi okmányok pótlása, 
megrongálódott személyi okmányok cseréje; 

parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek át-
vétele), lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügy-
intézés, NEK-adatlap (regisztráció).
 Gépjármű-ügyintézés: járművek forgalom-
ba helyezése (kizárólag személygépkocsi, te-
hergépkocsi és motorkerékpárra kiadható 
rendszámok esetén), járművek forgalomból 
történő kivonása, jármű üzembentartói és 
tulajdonjogának változásával kapcsolatos 
ügyintézés, közúti közlekedési nyilvántartás 
adattartalmát képező adatok változtatása, el-

veszett, eltulajdonított rendszám-
tábla (kizárólag személygépkocsi, 
tehergépkocsi és motorkerékpár-
ra kiadható rendszámok), forgal-
mi engedély, törzskönyv pótlása; 
megrongálódott forgalmi enge-
dély, törzskönyv cseréje; szárma-
zásellenőrzés iránti kérelmek át-
vétele.
 Egyéb feladatok: adatszolgálta-

tás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, 
a járműnyilvántartásból, a vezetői engedély-
lyel kapcsolatban, illetve az előéleti pontrend-
szer nyilvántartásból (kérelmek átvétele, illet-
ve az adatszolgáltatás teljesítése postai úton 
8 napon belül); adatletiltási kérelmek átvéte-
le; egyéni vállalkozói ügyek intézése, ügyfél-
kapu-regisztráció, rendelkezési nyilvántartás 
szolgáltatásainak igénybevétele, telefonos 
azonosítás szolgáltatás ügyfél-regisztráció, 
időszaki értesítés szolgáltatás igénylése.
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1914. június 17-én született Ül-
lőn. 1935-ben, 21 éves korában 
vonult be egy műszaki alakulat-
hoz, mint utász. Szolgálati ide-
je lejártával hivatásos katonai 
szolgálatra jelentkezett ejtő-
ernyősnek Pápára. Kiképzését 
a Magyar Királyi Jutasi Hon-
véd Altisztképző és Nevelőin-
tézetben töltötte, ahol őrmes-
teri rangot ért el, ezt követően 
végleg Pápára, az 1. ejtőernyős 
zászlóaljhoz került.
 Részt vett mindhárom (felvi-
déki, erdélyi és délvidéki) bevo-
nulásban.
 Sajátos volt az ejtőernyő-
sök harctéri alkalmazása, hi-
szen az egyetlen Délvidéki be-
vetés kivételével nem kerültek 
többé ejtőernyősként – amint 
ma mondanák, légideszantos-
ként – felhasználásra. 1943-ban 
már túl van a 25 ugráson ezért 
megkapta a mesterugró jelvényt. 
1944 szeptemberében került ki a 
frontra, 1944. október 23-án Ti-
szafüred térségében gránátszi-
lánktól megsebesült, még aznap 
az Egri 547 számú hadikórházba 
szállítás közben elhunyt.
 1944. október 25-én az egri 
Hősök Temetőjében római kato-
likus szertartás és katonai tiszte-
letadás mellett temették el.
 Részletes életrajzát a novem-
beri számban közöljük. 

vitéz Zentai István

Török  
János  
őrmester

1911. június 3-án született Budapesten, de Alag-
ról származott. Igen vallásos család gyermeke-
ként látta meg a napvilágot. Ő maga  így em-
lékezett vissza édesanyjára: „Édesanyám, aki 
mélyen vallásos volt, gyermekkoromban so-
kat imádkozott azért, hogy pap legyek” . Édes-
apja dr. Klekner Mihály Alag ügyvédje volt.  Már 
kisgyermekkorában eldőlt, hogy Isten és a ka-
tolikus egyház szolgálatának szenteli életét.

Dr. Korompay 
Klekner Tibor

Tizenkét évesen a piaristák 
váci kisszemináriumába ke-
rült, holt befejezte a közép-

iskolát.  1929-ben leérettségizett, 
majd kispapnak a váci egyházme-
gyei szemináriumba került, ahol 
Hanauer István megyepüspök a 
Központi Szemináriumba irányí-
totta továbbtanulásra. Tanulmá-
nyait a bécsi Pázmáneumban 
(ahol Mindszenty is lakott 1971–
1975-ig) folytatta. 1934. június 15-
én szentelték pappá. Két évvel ké-
sőbb a bécsi tudományi egyetem 
hittudományából doktorált. Ha-
zatérve a szolgálatát Mezőtúron 
kezdte, ahol 1934–1937-ig volt hit-

oktató. Ezután 3 évig 
dolgozott Csongrá-
don, mint gimnáziu-
mi tanár, majd 1939 
karácsonyán „udva-
ri szolgálatra” hívta 
be Hanauer püspök. A 
háborús évek egy ré-
sze elég nyugodtan 
telt Korompaynak, 
de amikor híre jött a 
katonai atrocitások-
nak és a Vörös Had-
sereg közeledtének, 
és egyre fokozódott 
a hangulat, akkor 
megnyitották a püs-
pöki palota pincéjét, 
ahol közel 2000 em-
ber talált menedé-
ket. Ebben az időben 

„befolyásos, nagy-
tekintélyes püspö-

ki bizalmi embernek” tituláltál 
Korompay Tibort. A váci székhe-
lyen közel 2 évtizedig tevékeny-
kedett. Először püspöki titkárként, 
majd teológiai tanárként dol-
gozott, később kisszemináriumi 
igazgató volt. 1945-ben püspö-
ki tanácsosnak nevezték ki, illet-
ve 1946-ban pápai kamarás címet 
is megkapta. Később 1951 és 1955 
között irodaigazgató lett. 1955-
ben Kovács Vince külső utasítás 
alapján elhelyezte Tiszekécskére, 
majd Nagykőrösre (1955–1956) 
káplánnak. Itt élte meg a forra-
dalom kitörését. Azonban érez-
te „mozdulnia kell”, mert tud-

ta Vácon a munkája félbemaradt. 
Nagykőrösről egy fejes káposztá-
kat szállító teherautóval ment Bu-
dapestre, innen tovább, meg sem 
állt Vácig. Ahová hamarosan visz-
szatért Pétery püspök is Hejcéről. 
Itt újra titkárként tevékenykedett, 
egészen 1957-ig. 1957-ben letar-
tóztatták Petróczi Sándor iroda-
igazgatóval együtt és a „begyűj-
tendők csoportjába” került.
 1957. március 10-én paptársai-
val, már a Gyűjtőfogházban „ven-
dégeskedett ”.
 Kiszabadulása után Örkény-
be (1958–1961), majd Héhalom-
ra került káplánnak, ahol az ő ve-
zetésével indult meg a templom 
felújítása, illetve bővítése. 1961–
1963-ig tevékenykedett itt.
 Korompay Tibor így emlékszik 
vissza a történtekre: „Szolgálati 
helyemre büntetés gyanánt ke-
rültem, ugyanis nem voltam haj-
landó bekapcsolódni a békapapi 
mozgalomba”. 
 1963-ban Üllőre helyezték, és 
itt tevékenykedett egészen 1968-
ig. 1967-ben Cegléden lett kerü-
leti esperes plébános az Ó-plébá-
nián. Majd a sors úgy hozta, hogy 
ismét Vácra került 1985-1995-ig, a 
Fehérek Templomába. 1994. jú-
lius 16-án, szombaton 10 óra-
kor tartotta, ekkor már 83 évesen  
gyémántmiséjét  Fehérek Temp-
lomában 60 évnyi szolgálattal a 
háta mögött.
 Ekkor így nyilatkozott a mun-
kásságáról:
 „ Az Úr meghallgatta a kérését 
(édesanyjának), amiért nagyon 
hálás vagyok. Elképzelni sem tu-
dok ugyanis szebb hivatást, mint 
a papi szolgálatot, soha egyet-
len pillanatra sem bántam meg, 
hogy emellett az életpálya mel-
lett döntöttem”. 1995. június 7-én 
érte a halál Vácot. 
 Köszönet a képért Laza La
josnak. Fehérné Fazekas Anett,

Helytörténeti Gyűjtemény

(1963–1968)

Elképzelni sem tudok 
ugyanis szebb hiva-
tást, mint a papi szol-
gálatot, soha egyetlen 
pillanatra sem bán-
tam meg, hogy emel-
lett az életpálya mel-
lett döntöttem.
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O któber 19-én, pénte-
ken 16 órakor nyílik Bege 
Nóra fotográfus-művé-

szetterapeuta fotóterápiás cso-
portjának kiállítása a Merczel te-
remben. Nóra 2008-ban szerzett 
képesítést a MMSZKE művészet-
terápia szakán. Saját élményei-
ből kiindulva ma már bizonyos 
abban, hogy a fotográfiának na-
gyon fontos személyiségfejlesztő 
szerepe van. Évek óta fényképez 
sérült embereket, akiket meg-
próbált a saját érzelmein átszűr-
ve dokumentálni, fényképein is 
megjeleníteni mindazt, ami vi-
lágukat jellemzi. A fényképeken 
keresztül sokféleképpen lehet 
őket látni és láttatni, de ő arra is 
kíváncsi volt, hogy ők hogyan lát-
nak minket és az őket körbe ölelő 
világot, ezért a Down Alapítvány 
keretein belül immár harmadik 
éve szervez fotóterápiás csopor-
tokat, amelynek tagjai sérült fia-
talok, fogyatékkal élő fiatal fel-
nőttek. A mostani kiállításunkon 
bemutatott fényképek és az ab-
ból készült alkotások épp attól 
válnak igazán értékessé, hogy a 
szemlélő számára nem az alkotó 

„állapota” válik fontossá, hanem 
a képek által sugárzott erő, szép-
ség, ami mindannyiunkat magas-
ba emel. Várunk szeretettel min-
denkit, aki érdeklődik a fotózás 
és a fotóterápia iránt.

Könyvélmények

Az októberi irodalmi teázón friss 
könyvélményeinkről beszélge-
tünk majd. Minden résztvevő-
től várunk egy-egy verset, vagy 
prózai idézetet, ami hatással volt 
életére. Mindenkit szeretettel vár 
Bege Nóra fotográfus-művészet-
terapeuta október 30-án, ked-
den 10 óra 30-kor!

Októberben is vál-
tozatos programok-
kal várja a könyvtár 
az üllői lakosokat.

Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei

Bridzspartner  
kerestetik!
A bridzs (angolul bridge) kártya-
játékot több 10 millióan játsz-
szák világszerte. A bridzs egyike 
azon kevés kártyajátéknak, ame-
lyet versenyszerűen is lehet űzni: 
1999-ben a NOB olimpiai sport-
nak minősítette, majd 2002-ben 
bemutatójátékot játszottak a 
téli olimpián. A mai bridzs törté-
nelme bő 70 évre tekinthet visz-
sza, bár előzményei több száz 
évesek. A játékhoz 4 fő szüksé-
ges. A nemrég indult kártyaklu-
bunkban két fő várja további 
bridzspartnerek jelentkezését! 
Kanasztázni, römizni, vagy ép-
pen sakkozni vágyókat is várjuk 
minden csütörtökön 13 órától a 
könyvtárban!

Tündérek költöztek  
a kertünkbe
Minden év október első hetében 
a legtöbb könyvtárban nagy a 
készülődés. Ünnep ez a könyvtá-
rosoknak, mert ilyenkor rendez-
zük meg országszerte az Orszá-
gos Könyvtári Napokat. Bizony 
nagy mozgolódás zajlott nálunk 
is az elmúlt időszakban, és szép 
lassan apró meselények, tündé-
rek, koboldok és barátaik költöz-
tek be a kertünkbe. Ezentúl, ha 
valaki eljön az üllői könyvtárba, 
minden alkalommal találkozhat 
majd velük és választhat magá-
nak egy-egy szép könyvet az ő 
történeteikkel. Sok ismerős me-
sehőst fedezhetünk fel a lombok 
között, Pán Pétert, a Fogtündért, 
az Álomtündért vagy történe-

tesen egy házi sárkányt, aki mi 
mást is tehetne, éppen könyvet 
olvas!
 Az örökös könyvtári tagság-
gal rendelkező Kissné Szabó Ka
talin polgármester asszony, Ha
da diFekete Ilona a Kulturális 
bizottság elnöke, Fehér Imre al-
polgármester úr és meghívott 
vendégünk, Bosnyák Viktória író-
nő leplezte le a kiskert ékességét, 
a tündérpalotát, valamint a tün-
dérkapunk névtábláját. Ezután 
már teljes pompájában gyönyör-
ködhettek a jelenlévők a könyv-
tár Tündérkertjében!
 A kis avatóünnepségünk ke-
retében Bosnyák Viktória író-
nő, minden tündérboszorkányok 
anyja, kaméleonkeresésre buz-
dította a gyerekeket, akik meg is 

találták a két pici hüllőt a mini-
kertünkben. A legügyesebbeket 
tündéreledellel jutalmazta és el-
mesélte azt is, hogy Kamillnak, 
az egyszínű kaméleonnak, ho-
gyan segítettek a tündérmesék 
abban, hogy ő is meg tudja vál-
toztatni a színét. Akik megszom-
jaztak a kaméleonkeresésben 
azok igazi Tündérvízzel olthatták 
szomjukat, amit a tündércsalád-
fa dunavarsányi ágáról származó 
tündérek friss harmatból gyűjtöt-
tek és ajándékoztak nekünk, amit 
ezúton is köszönünk Duldner 
Albert egyéni vállalkozónak!
 Ezért a varázslatos kertért na-
gyon sokan szorgoskodtak, amit 
ezúton is szeretnék nekik meg-
köszönni. Köszönöm a kollégáim 
kreativitását, Szabó Tamás kavics-
makett-készítő alkotásait és se-
gítségét; Ferenczi Gyula címfestő 
munkáját itt a kertben és a hom-
lokzaton egyaránt; az Üllői vá-
rosfejlesztő és városüzemeltető 
Kft. munkatársainak a segítségét 
és végül, de nem utolsó sorban a 
tündérkert palotáját Dudás Emese 
keramikusművésznek.
 Tündéri történetekkel és Tün-
dérvízzel várunk mindenkit sze-
retettel a könyvtárba, mert olvas-
ni jó! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

A Tündérkert egyik lakója, Virág Tündér

Bosnyák Viktória írónő (középen), 
minden tündérboszorkányok anyja

Tündéri történetekkel 
és Tündérvízzel vá-
runk mindenkit sze-
retettel a könyvtárba, 
mert olvasni jó!
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A képeken is látható hét zarándok – akárcsak tavaly 
ilyenkor – megtette azt, amit az üllői katolikusok a 
negyvenes évek végéig évszázadokon át: Üllőről 
Máriabesnyőre, a Nagyboldogasszony-nap ünne-
pére gyalogosan mentek. Földutakon, erdei uta-
kon keresztül az Üllő, Gyömrő, Maglód, Pécel, Isa-
szeg, Gödöllő útvonalon tartott a zarándoklat. 

Üllői  
zarándokok
Máriabesnyőn

Augusztus 11-én, reggel 
hét órakor indult a me-
net Kornél atya búcsúál-

dásával. 
 A 35 km-es gyalogút végén 
késő délután érkeztünk a Gö-
döllő túlfelén található Mária-
bes nyőre, a csodatévő Mária 
tiszteletére épült Nagyboldog-
asszony Bazilikához. 
 Az esti szentmisére számta-
lan helyről érkeztek a hívek. So-

kan gépkocsival, busszal és né-
hány csoport hozzánk hasonlóan 
gyalogosan. Némi büszkeséggel 
állapíthattuk meg, hogy mi tet-
tük meg a leghosszabb zarán-
dokutat. 
 Immár második alkalommal 
zarándokoltunk így, és a szentmi-
sén kifejezhettük hálánkat azért is, 
hogy képesek és alkalmasak vol-
tunk a hosszú út megtételére. 

Laza István

Induláskor az üllői templomból

Pléh-Krisztus előtti ima Maglód és Pécel határában

Közelítünk Máriabesnyő kegytemplomához

Sokadalom a bazilika kertjében tartott ünnepi szentmisén

A kulturális örökség napjai al-
kalmából több száz épület nyi-
totta meg kapuit az érdeklődők 
előtt országszerte, többek kö-
zött az Üllői Helytörténeti Gyűj-
temény is csatlakozott ehhez az 
országos rendezvénysorozat-
hoz. Ezen a napon látogatóink 
kicsit más szemszögből nyerhet-
tek betekintést a helytörténeti 
gyűjtemény életébe. Kipróbál-
hatták a régi korok még működő 
használati tárgyait, olvashattak 

korabeli újságokat, de kipróbál-
hatták a kemencét is. Egy lelkes 
kis gyermekcsapat a rendezvény 
ideje alatt finomabbnál fino-
mabb diós süteményekkel ör-
vendeztette meg az idelátoga-
tókat.
 Az idei kulturális örökség nap-
jai rendezvénysorozat mottója: 

„Örökségünk Európában” volt. Így 
a témához kapcsolódva az Üllői 
Települési Értéktár kihelyezett ki-
állítását is megtekinthették az ér-
deklődők.

Fehérné Fazekas Anett Rita
Üllő Helytörténeti Gyűjtemény

Kulturális örökség napjai Üllőn

Korabeli újságokat is 
olvashattak a helytörténeti 
gyűjteményben

Kemencében sütötték a finom 
diós süteményt a gyerekek
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„Mindig tud adni, akinek a szí-
ve szeretettel van tele. A sze-
retethez nem kell teli er-
szény.” Szent Ágoston idézet.

Szeretetgombóc Klub

Hirdetés

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.
1000 Ft-os nettó órabér.

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

A Civil Érték Egyesület, 2015. április 1-jén 
elindította a Szeretetgombóc Klubját, 
mely céljául tűzte ki, hogy az üllői és 

a környékbeli fogyatékkal élő fiatalok, idősek 
és családtagjaik számára tartalmas elfoglaltsá-
got biztosítson.
 Alapelvünk, hogy a klub tagjai minél kel-
lemesebben, vidámabban töltsék itt az időt. 
A játékokba gyakran bevonjuk a hozzátarto-
zókat is, ezzel szeretnénk kizökkenteni őket 
a mindennapi nehézségek forgatagából. A 
klub létrehozásával, a fogyatékossággal élő fi-
atalok és idősek, illetve hozzátartozóik lehető-
séget kapnak a közösséghez tartozásra, színes, 
érdekes foglalkozásokon történő részvételre.

 A klubfoglalkozások során a képességek, 
készségek fejlesztése nagy hangsúlyt kap, 
melyet igyekszünk mindig, a résztvevők egyé-
ni szükségleteihez igazítani. Továbbá nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyógytestnevelésre, az 
irodalmi, a kulturális és a sportprogramokra.
 Fontosnak tartjuk a mindennapos kom-
munikáció mellett, a nagyfokú szeretetet, a 
személyre szabott figyelmet, az empátiát, a 
megbecsülést, a türelmet és a toleranciát.
 Már három alkalommal került megrende-
zésre a „Szeretetgombóc Klub Vigadalom” jó-
tékonysági est, mely egy zenés-táncos, szóra-
koztató rendezvény, melynek célja az anyagi 
és egyéb adományok gyűjtése egyesületünk 
részére, hogy a klub folyamatos működését 
biztosítani tudjuk. A befolyt összeget uszo-
dabérlet, rehabilitációs-, sport- és kézműves-
eszközök vásárlására, kirándulásra fordítjuk!
 Sok jótékony szándékú ember azért nem 
küld semmit, mert úgy gondolja kevés, amit adni 
tudna. Mivel azonban sokaknak a legapróbb ki-

Rendszeres tevékenységeink: heti 1 alka-
lommal járunk a Gyömrői Harmónia Uszo-
dába, heti egy-két alkalommal kézműves- 
foglalkozást tartunk, heti egy alkalommal 
gyógytornát tartunk a Gombóc házban.
 A foglalkoztatásokat önkéntes segítőink 
tartják: dr. Ablonczyné Kelemen Erika és 
Prokopecz Ferenczné.
 2018-ban adományozóink jóvoltából a 
következő programokkal tudtuk gazdagí-
tani kis gombócaink életét: bográcsozás 
az üllői Gombócházban, megünnepeltük 
a Szeretetgombóc Klub 3 éves fennállá-
sát a Paradise étteremben, kiránduláso-
kat szerveztünk busszal, Gyömrőn szín-
házi előadáson vettünk részt, Budapesten 
a Tropicariumba látogattunk el, Örkényen 
kézműves-kiállítást néztünk meg, Parád-
sasváron üvegmanufaktúrában jártunk, 
kézműves-foglalkozásunkhoz eszközöket és 
anyagokat vásároltunk, Monoron kirándul-
tunk az utaztatásokat minden alkalommal 
busszal biztosítottuk – Üllő Város Helytör-
téneti Házban kenyérlángost sütöttünk.
 Az adományokból a Gombócház üze-
meltetési és fenntartási költségeit is fedez-
ni tudtuk.
 Működésünk fő támogatója Üllő Város 
Önkormányzata.  

Várunk minden délután  
a Gombócházban!

adások is nehézséget okoznak, ezért a legap-
róbb felajánlások is számítanak (akár pénzbeli, 
akár tárgyi). Miként a hatalmas tenger is cseppek-
ből tevődik össze, ugyanígy egyetlen üveg ital, 
egyetlen tálca sütemény vagy pár forint is mind-
mind hozzájárul ahhoz, hogy ezeknek az embe-
reknek továbbra is segítséget tudjunk nyújtani.
 A klubunk életéről további információhoz 
juthat a www.civilkozpont.hu oldalon.
 Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on is, a 
keresőbe írja be: Civil Érték Egyesület!
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Első osztályú olasz 
fociakadémia Üllőn

Beérett a hosszú hónapok előkészítő munkája, melynek eredménye- 
képpen hivatalossá vált, hogy az olasz első osztályban szereplő Frosinone 
Calcio, Európában első nem olasz akadémiáját Üllőn, az üllő SE-vel nyit-
ja meg. Az ünnepélyes sajtótájékoztatón Salvatore Gualtieri marketing-
igazgató köszöntötte Üllő város polgármesterét, Kissné Szabó Katalint és 
a képviselőket, akik támogatták a két nagy múltú klub együttműködését. 

A sajtótájékoztatón Király 
Zoltán, az Üllő SE elnöke és 
Rácz Roland, az egyesület 

klubmenedzsere is az üllői egye-
sület előtt álló kivételes lehető-
ségről beszélt, míg Antonio Silvestri, 
az új akadémia egyik vezetője is-
mertette annak jövőbeli céljait. 
Utánpótláscsapatainknak ezentúl 
lehetősége nyílhat például Olasz-
országban, olasz edzők vezetésé-
vel edzőtáborozni, és részt venni a 
régió legnagyobb olasz utánpót-
lástornáján, a Lazio-kupán. A Üllő 
SE-ben folyó képzést folyamato-
san segítik ezentúl olasz szakem-
berek, akik speciális módszereik-
kel segédkeznek a helyi fiatalok 
továbbfejlődésében, míg az Üllő 
SE edzői rendszeres képzéseken 
vehetnek részt Frosinoneban. 
 Hamarosan az olasz klub veze-
tői is Magyarországra látogatnak, 
ahol az országos sajtótájékoztató 
után sor kerül a szerződés aláírásá-
ra, amely szentesíti a felek meglévő 
megállapodását. Az Üllő SE mind-
eközben  töretlenül dolgozik céljai 
elérésért, s több saját nevelésű já-
tékossal  felálló felnőttcsapata ve-
retlenül vezeti a Pest megyei II. osz-
tály déli csoportját. Az akadémia 
indulásával kapcsolatban Király 
Zoltánnál (elnök, +36-30/951-0782) 
és Rácz Rolandnál (klubmenedzser, 
+36-20/266-6977) lehet érdeklődni. 

A gárda régen szerepelt 
ilyen jól: valamennyi mér-
kőzésüket győzelemmel 

zárták az új idényben – az elmúlt 
szezont is figyelembe véve 14 
mérkőzést nyert zsinórban az Üllő 
SE –, aminek köszönhetően meg-
telepedtek a tabella élén. Hozzá 

kell tenni, hogy a megszerezhe-
tő maximális pontszám mellett 
magasan a legtöbb szerzett gólt 
jegyzi az üllői alakulat, szám sze-
rint 36-szor találtak be az ellenfe-
lek kapujába, míg az Üllő SE kapu-
sának csak 12 alkalommal tudtak 
gólt lőni. 
 – Most érik be az elmúlt há-
rom év munkája, Sinkó Balázs 
edzőnek sikerül összeráznia a 
csapatot, egységesek vagyunk és 
ez az eredményekben is vissza-
köszön – mondta Király Zoltán, az 
Üllő SE elnöke. 
 A játékoskeretnek közel fe-
lét üllői labdarúgók alkotják és 
az U19 korosztályos csapatból is 
rendszeresen kapnak meghívót a 
tehetséges játékosok. 
 – A munka és a hozzáállás 
alapján dönti el az edző, hogy ki-
nek ad lehetőséget a nagycsa-
patban. Aki tehetséges és szor-

galmas, előbb-utóbb a felnőttek 
között is bizonyíthat – hangsú-
lyozta Király Zoltán. 
 A csapat egyik húzóembere 
az NBI-et is megjárt rutinos csa-
tár, Po te mkin Károly, aki temérdek 
góllal segíti az együttest a sikerek 
elérésében. Ebben a szezonban 
13 gól szerzett a BVSC-t és a Fe-
rencvárost is megjárt labdarúgó, 
tavaly pedig egészen hihetetlen 
mennyiségű gólt termelt, össze-
sen 53-szor talált a kapuba. Úgy 
tűnik, nagyon is jó az öreg a ház-
nál, a 41 éves Potemkin góljaira 
szükség lesz a jövőben is, hiszen 
ilyen rajt után nem is lehet más 
célja az egyesületnek, mint kihar-
colni a feljutást.
  – Jövőre a megyei első osz-
tályban szeretnénk szerepel-
ni, de a szezon végéig még ke-
mény mérkőzések várnak ránk 
Tö rökbálint (jelenleg Üllőtől négy 
ponttal lemaradva a második he-
lyén áll), Bugyi, Gyömrő és Ha-
lásztelek csapata is erős ellenfél, 
de szerencsénkre több pontot is 

elhullajtottak a bajnokság elején 
– mondta az egyesület elnöke. 
 Az eredményes szereplés mel-
lett fontos megemlíteni az olasz 
első osztályú Frosi no ne Calcioval 
kötött megállapodást is, amelynek 
kulcsszerepe lehet az utánpótlás- 
nevelés szempontjából. 
 – Sok munkánk van abban, 
hogy ez a nagy múltú olasz egye-
sület Üllőt választotta az első euró-
pai utánpótlás akadémiája helyszí-
néül. Több érv is mellettünk szólt, 
például a repülőtér és a főváros kö-
zelsége, a gyors és jó megközelít-
hetőség, emellett pedig az egye-
sületünk olyan szakmai programot 
tudott letenni az asztalra, ami meg-
győzte az olasz szakembereket. 
 Király Zoltán hozzátette, ha 
kialakul egy hosszú távú együtt-
működés, abból nem csak az ül-
lői labdarúgás profitálhat, ha-
nem a város is. Frosinone egy 
fejlett település, így a jövőben 
akár az olasz gazdasági kapcso-
latok erősítésére is lehetősége 
nyílik Üllőnek.  Varga Norbert

Hétből hét
Lapzártánkig hét fordu-
lót játszottak le a Pest 
megyei II. osztályú fel-
nőtt labdarúgó-bajnok-
ság Déli csoportjában. 
Az Üllő SE számára re-
mekül indult az új idény, 
a csapat jó formája tö-
retlen volt az eddig le-
játszott mérkőzéseken. 
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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!

Kiss Sándor Művelődési Ház

Kenderkóc néptánc szerdán 17 órától. 
 Kenderes néptánc szerdán 19 órától. 
 Mirabell tánc 9-14 éves korosztálynak 16 
óra 30-tól, 15-18 éves korosztálynak 17 óra 
30-tól, felnőtteknek 18 óra 30-tól. 
 Festő szakkör: kedden, szerdán és csütör-
tökön 17 órától. 
 Napsugár Nyugdíjas Egyesület teadél-
után: minden hónap első szerdáján 14 órától. 
 Zrínyi Ilona nyugdíjasklub teadélutánja 
minden hónap második szerdáján 14 órától. 

Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Horgolókör csütörtökönként 15 órától.
 Diadélután minden hónap 
első keddjén 16 óra 30-tól. 
 Kölyökklub minden hónap harmadik szer-
dáján 15 órától. 
 Irodalmi teázó: minden hónap utolsó 
keddjén 10 óra 30-tól. 
 Kártyaklub: csütörtökönként 13 órától. 

Üllői Kulturális Központ

Ringató baba-mama foglalkozás 
szerdánként 10 órától. 
 Bábos mesekuckó 
minden kedden 10 óra 30-tól. 

Kulturális közösségek, cso-
portok foglalkozásai Üllőn

 Aprók tánca minden hónap 3. csütörtök. 
 Jóga kedden és csütörtökön 19 órától. 
 Gerinctorna hétfőn és szerdán 
18 órától és 19 órától, kedden és csütörtökön 
8 óra 30-tól. 
 Gyógytorna kedden és csütörtökön 
9 óra 30-tól. 

Árpád Fejedelem  
Általános Iskola 
GameDance hétfőnként 16 óra 30-tól.  
 Starlight Dance Company kedden és csü-
törtökön 16 órától az alsó tagozatosoknak, 
17 órától a felső tagozatosoknak. 
 Mirabell tánc alsó tagozatos pénteken-
ként 16 órától. 

Sportcsarnok

Mirabell tánc óvodásoknak minden 
csütörtökön 17 órától. 

Civil Központ

Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus programjai 
hétfőnként 16 órától.

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, 
életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyo-
ni helyzete, egészségi állapota, szexuális irá-
nyultsága, nemi identitása, faji hovatartozása 
vallási, vagy világnézeti meggyőződése, poli-
tikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogya-
tékossága, családi állapota, anyasága vagy 
apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hát-
rányos megkülönböztetés éri!
 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
diszkriminációval okozott jogsértések kivizs-
gálása és megszüntetése. Keresse fel dr. Szat
mári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-re-
ferens ügyfélfogadását, tel.: 06-30/960-2657, 
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com. Helyszín: 
Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, 
Városház u. 7., tel: +36 1/485-6957), ügyfélfo-
gadás: október 15. hétfő 11 óra 30-tól 15 óra 
30-ig. Üllő Város Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal (2225 Üllő, Templom tér 3. tel.: +36 
29/320-021), október 30., kedd 11 óra 30-tól 15 
óra 30-ig.  
 Ne feledje, az egyenlő bánásmód minden-
kit megillet! nfo

Önnek is segít  
az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság! 
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Megemlé- 
kezés Ócsán

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Köszönjük mindazoknak, akik szeretett 
férjemet, Földi Pált utolsó útjára elkísér-
ték, virágaikkal megemlékeztek, mély 
gyászomban együttérzésüket fejezték ki. 
Köszönjük az ALPHAVIK 95 KFT. dolgo-
zóinak, Gábornak és Tündikének áldo-
zatkész munkájukat, a búcsúztató méltó-
ságteljes lebonyolítását. 

Földi Pálné Magdika

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetések

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

November 11-én, vasárnap délután három 
órakor ismét tiszteletünket tesszük Ócsán, 
annál a kopjafánál, amit négy évvel ezelőtt, 
az üllői menekültek befogadásának 70. év-
fordulóján, az akkor szervezett emléknapon 
avattunk fel a szomszéd város központjában.
 Emlékezzünk a 74 évvel ezelőtt történt 
megrázó eseményekre, az ócsai emberek 
életmentő, önzetlen segítségére!
 Közös indulás Üllőről 14:30-kor. A szállítást 
megszervezzük, jelentkezés (lehetőleg nov-
ember 8-ig) a Városházán, az ÜKK-ban. Tele-
fon: 320-011/128. L. 

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével rászoruló családokat 
támogat. Várjuk önt október 24-én, szerdán,  
8-13 óra között, a Kiss Sándor Művelődési 
Házba (Gyömrői út 24.).

A Kiss Sándor Művelődési Házban festő szak-
kör indul gyermek és felnőtt korosztálynak. 
Heti három alkalommal rajzolhatnak, festhet-
nek itt az alkotni vágyók, kedden, szerdán és 
csütörtökön 17 óra és 20 óra között.
 Jelentkezni lehet folyamatosan a művelő-
dési házban (Gyömrői út 24.) illetve telefonon 
a 06-20/449-2685 számon.
 A foglalkozásokat Gera Béla Miklós festő-
művész vezeti.
 Kreatív plusz: Jobb agyféltekés rajztanfo-
lyam október 27–28 és november 3–4 (kb. 3,5 
nap).
 Jelentkezni a fenti telefonszámon lehet.
 Kreatív tanévet kíván mindenkinek a 
gerArt festő stúdió! nfo

Festő szakkör

Eladó lakást, házat, keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: 06-30/612-4371

REDŐNY-, SZÚNYOGHÁLÓ-, NAPELLEN-
ZŐAKCIÓ ÜLLŐN! 25 éves tapasztalat! Né-
met minőségi termékek. Nyugdíjas ked vez-
mény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. 
Ingyenes felmérés! Garancia! 06-30/401-1029 

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére, a siker díja 2%-3%.16 éves szakmai 
tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás  
minőségi munka, tiszta környezet 
megbízható, tapasztalt szakemberek. 
Árajánlat, időpont-egyeztetés: 
Gerstenbrein István – 06-20/260-3768



Programok 15Üllői

„Kedvenc képeink”
Október 12. 17 óra
Az Üllői Fotóklub kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Nótázzunk együtt!
Október 14.  16 óra   
Fellépők: Dócs Péter, Szász Kati, 
Szomora Zsolt és zenekara.
Kiss Sándor Művelődési Ház
  
Kölyökklub
Október 17. 15 óra   
Mesés, játékos alkotóklub gyerekeknek
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Aprók tánca
Október 18. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ

HSzK Halloween – kézműves-foglalkozás
Október 19. 13 óra   
Üllői Kulturális Központ

Élményterápia
Október 19. 16 óra     
Down-szindrómás alkotók kiállítása.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi kulturális programok

Hirdetés

Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület bálja
Október 20. 19 óra        
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
DIY őszi lakásdekorációk készítése
Október 21. 15 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi ünnepség az 56-os 
forradalom évfordulóján
Október 23. 10 óra   
Városközpont (rossz idő esetén: 
városi sportcsarnok)
                                    
Piroska és a farkas
Október 25.  10 óra        
A Grimm-Busz Színház előadása.
Kiss Sándor Művelődési Ház
 
Közmeghallgatás
Október 25. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Civil Érték Egyesület: 
Szeretetgombóc Klub IV. vigadalom
Október 27. 16 óra   
Városi sportcsarnok 

Irodalmi teázó
Október 30. 10 óra 30     
Vezeti: Bege Nóra fotográfus-
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Megemlékezés
November 3. 12 óra 30-tól 
Vitéz Török János ejtőernyős 
őrmesterről, a magyar ejtőernyőzés 
100. évfordulója alkalmából.
Katolikus templom, katolikus temető, 
Üllői Kulturális Központ

Megemlékezés a Nemzeti 
Gyásznap alkalmából
November 4. 17 óra   
Városközpont

Diadélután
November 6. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
SZMK iskolabál
November 10. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

  2018. október 12. péntek: 

 19.15.   Tengerparti lazulás sós-olivás peelinggel
 20.15.   Hűsítő kényeztetés mentával és teafával

  2018. október 19. péntek: 

 19.15.   Radler: citromos sörös felfrissülés
 20.15.   Melange: mézes kávés bőrszépítés

Szaunaestek 
a Nádas Tó Park Hotel***

superiorban

nadastoparkhotel.hu  

+36-21/233-3032

   2211 Vasad,  
Monori út 100.

  2018. október 26. péntek 

 19.15.   Toszkán tájakon illatos füvek nyomában
 20.15.   Holdfényséta: jeges cirógatás, levendulával és 

zöldteával

  2018. november 2. péntek 

19.15.   Mediterrán utazás levendulás peelinggel
20.15  Zöldfűszeres őszi este spanyol dallamok szárnyán

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.
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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 ügyve-
zető. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 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. • Címlap: Gergely Margit

Impresszumi

Jól sikerült a városi 
sportválasztó nap

Ötödik alkalommal rendezték 
meg Üllőn a sportválasztó napot, 
idén új helyszínen, az Árpád Feje-
delem Általános Iskola udvarán. 

J ó ötletnek bizonyult, hogy idén először az 
általános iskola udvarára költöztettük a 
sportválasztó nap programjait. Szerettük 

volna összekötni az új városi re kor tán pálya 
ünnepélyes átadását a sportnappal, illetve az 

új helyszínnel igyekeztünk bevonzani a sport 
iránt érdeklődőket. Idén is az előző évek ten-
denciáját kívántuk folytatni, az volt a célunk, 
hogy minél több sportágat bemutassunk az 
érdeklődőknek, akiknek természetesen le-
hetőségük volt ezeket kipróbálni. Meghívott 
sztársportolónk idén Baji Balázs volt (Baji Ba-
lázs a 2017. év sportolója, világbajnoki har-
madik helyezett, Európa-bajnoki második 
helyezett gátfutó), aki jelenlétével emelte a 
rendezvény színvonalát. Balázs nagy érdek-
lődéssel járta körbe a különböző sportágak 
helyszíneit, sok mindet kipróbált. A taktikai 
lövészpályán például az abszolút harmadik 
helyen végzett a nap során – tájékoztattak a 
szervezők, Tóth Gábor és Szomora Zsolt.
 A sportágakat tekintve igen színes volt a 
felhozatal: lóra is pattanhattak, akik ellátogat-
tak a rendezvényre, beszállhattak egy szimul-
tán sakkbajnokságba, ahol Juhász Ármin ellen 
játszhattak közös erővel. A sakknagymestert 
végül senki nem tudta legyőzni, pedig a nap 
folyamán harmincan is próbára tették őt. 
 Lehetőség volt edzeni a kondiparkban és 
az érdeklődők kipróbálhatták a teqballt és a 
dartsfocit. Mindkét labdás sportág népsze-

A sportválasztó nap megvalósításában se-
gítettek, a rendezvényt támogatták: Üllő 
Város Önkormányzata, Decathlon, Pátria 
Takarékszövetkezet, Quzin Fitnes, Üllő 
DSE, Üllő SE, Spar Magyarország Kft., Spar 
Schulcz Market, Üllői Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola pedagógusai.

Köszönet a támogatásért

rűnek bizonyult, a teqballt egy speciális hajlí-
tott asztalon – hasonló a pingpongasztalhoz – 
játsszák, a dartsfoci pedig a darts és a labda-
rúgás keresztezéséből született – a labdák-
kal egy nagy dartstablát kell eltalálni, a pon-
tok számítása a dartsnál megszokott módon 
történik. 
 A rendezvényen jelen volt a Decathlon, 
az áruház standjánál levezető mozgást lehe-
tett végezni és különböző sportbemutatókat 
nézhettek meg az érdeklődők. 
 A frissen átadott rekortánpálya sem volt 
magára hagyva, az átadás után az Üllő Diák 
Sportegyesület és az Üllő Sportegyesület 
tagjai koptathatták először a pálya burkola-
tát. Délután a Takarék-kupán hat üllői foci-
csapat játszott, hogy a végén megszerezze a 
győztesnek járó dicsőséget. A sportnap zök-
kenőmentesen lezajlott, a nap végére pedig 
igen nagy látogatottságra tett szert a családi 
sportrendezvény.           
 – Szerettünk volna utat mutatni a spor-
tolni vágyó üllői lakosoknak, felnőtteknek, 
gyerekeknek. A visszajelzés alapján ez sike-
rült is. Örülnénk, ha jövőre is legalább ennyi 
vagy több érdeklődőnek mutathatnánk be 
a sportágakat – zárta gondolatait a rendez-
vény két szervezője, Tóth Gábor és Szomora 
Zsolt. nfo

Ünnepélyes szalagátvágás az általános iskolában 
a rekortánpálya átadásakor Harcművészek bemutatója

 Teqball: fejleszt is, nem csak szórakoztat

Az iskola új sportpályáján focizni, 
kézi- és kosárlabdázni egyaránt lehet

Jobbra a dartsfoci hatalmas céltáblája
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HÍVJON BENNÜNKET MOST!
06-30/182-6434

JÖJJÖN 
HOZZÁNK 
dolgozni!

HA MÉG IDÉN 
MUNKÁBA ÁLL,  

ADUNK 
30 000 Ft 

BELÉPÉSI 
BÓNUSZT!

Tájékoztatókat tartunk lakóhelye közelében!
JÖJJÖN EL és HALLGASSA MEG a részleteket!

ÁTLAGKERESET: 
végzettség,  tapasztalat és 

ledolgozott idő függvényében
bruttó 

250 000–350 000  
Ft/hó! 

SZÁMOS 
MUNKA-

LEHETŐSÉGGEL 
VÁRJUK!

INGYENES CÉGES 
BUSZJÁRATOKKAL

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

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

Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.
Propoliszos méz.

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek  

30 g-os csomagban, 10 féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,



A rendezvényt megnyitja Kissné Szabó Katalin, Üllő város 
polgármestere, köszöntő beszédet mond  

Skultéti Ildikó a Civil Érték Egyesület elnöke.

Helyszín: Üllő Város Sportcsarnok (Üllő, Árpád fejedelem u. 1.)

Adományjegyek megvásárolhatók elővételben 3  000 Ft
a Civil Központban 2225 Üllő, Pesti út 124.,

a helyszínen 4  000 Ft

Tel.: 06-29/321-876, e-mail: molnar.orsolya@civilkozpont.hu

A CIVIL ÉRTÉK EGYESÜLET
2018. OKTÓBER 27-én
16.00 órai kezdettel tartja

IV. SZERETETGOMBÓC- 
KLUB VIGADALOM

nevű 
jótékonysági  
rendezvényét

Sztárvendég: 

Bereczki Zoltán 

 akusztikus koncert

19.00 órától

A rendezvény bevételét a klub működésére fordítjuk.
Asztalnál ülőhelyet korlátozott számban tudunk biztosítani.

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

■ két műszakos munkarend (H-P; 6-14; 14-22)
■ saját állományú, hosszútávú foglalkoztatás
■ bejárást költségtérítési hozzájárulással 
 vagy céges buszainkkal támogatjuk az alábbi 
 településekről: Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, 
 Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis,  
 Monor,Monorierdő, Péteri, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel,  
 Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Tápióság 
■ ingyenes targonca jogosítvány megszerzését  biztosítjuk

Üllői raktárunkba 
ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ kollégákat keresünk

BRUTTÓ
250.000 – 
500.000 FT 
+ JUTTATÁSOK 

A MEGHATÁROZOTT 
FELTÉTELEKTŐL 

ÉS A TELJESÍTMÉNYTŐL 
FÜGGŐEN

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

Az akció  
2018. október 9-től november 3-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

   Keresse üzletünkben!

Curver 
40 l-es

szennyes-
tartó 

1500  Ft /db




