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Megalakult az új
i lő
l
A városháza tanácstermében
ünnepélyes keretek között
tartotta meg alakuló ülését
október 24-én Üllő Város Önkormányzat új képviselő-testülete. Csakúgy, mint
az előző ciklusban, 2019–2024
között is 12 fős testület
irányítja a várost.
Részletek a 3. oldalon
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Üllői

Fotók: Varga Norbert

Közösség

Az Árpád Fejdelem Általános Iskola kórusa

ő i

A

Az általános iskola diákjainak műsora

l

z '56-os forradalom és szabadságharc emlékét megidéző magas
színvonalú ünnepi műsor és szép
idő fogadta a közönséget október 23-án
délelőtt a városközpontban. Az esemény
szervezői jó érzékkel választották ki az előadó csoportokat, a Kanavász Színház és a
Csepp Színház társulatát, akik az Árpád
Fejdelem Általános Iskola tanulóival kiegészülve az alkalomhoz minden tekintetben

méltó előadást mutattak be az üllői megemlékezésen.
Ünnepi köszöntő beszédet dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott, az
eseményen részt vett Kissné Szabó Katalin
polgármester, az újonnan megválasztott
képviselő-testület több tagja, az üllői civil
szervezetek képviselői, intézményvezetők,
akik koszorúkkal tisztelegtek '56 mártírjainak emléke előtt.
ÜH info

'56 másképp – a Kanavász Színház
és a Csepp Színház társulata

Pillanatkép az előadásból

Ünnepi köszöntőt mondott dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

Az önkormányzat nevében Kissné Szabó
Katalin polgármester és Fehér Imre

A megemlékezésen részt vettek a civil szervezetek-,
az intézmények vezetői, és a képviselő-testület tagjai
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Megalakult az új
i lő
l
A városháza tanácstermében ünnepélyes keretek
között tartotta meg alakulóülését október 24-én Üllő
Város Önkormányzat új képviselő-testülete.

A

z alakulóülés elején Balázsné Varga
Gizella, a Helyi Választási Bizottság
elnöke tájékoztatott a 2019. évi önkormányzati választás üllői eredményeiről.
A Helyi Választási Bizottság elnökének
beszámolóját követően először a képviselők, majd Kissné Szabó Katalin, Polgármester tette le az esküt. Az ünnepi eseményen részt vett és – a polgármester
mellett – köszöntőt mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
A képviselő-testület Kissné Szabó Katalin előterjesztése alapján titkos szavazással megválasztotta Üllő alpolgármesterét, mely tisztséget a titkos szavazás
eredményeként ebben a ciklusban ismét

Fehér Imre tölt be. Ezt követően a testület a polgármester és az alpolgármester
illetményét és költségtérítését határozta meg.
A képviselők döntöttek a szervezeti és működési szabályzat részleges módosításáról, az új bizottsági struktúráról.

Üllő Város Önkormányzat
képviselő-testülete
Kissné Szabó Katalin polgármester,
Fehér Imre alpolgármester, képviselő
(6. számú választókerület). Képviselők:
Csákvári Istvánné (1. számú választókerület), Fazekas Violetta Adrienn (2. számú
választókerület), Medvedovszky Béla (3.

Kissné Szabó Katalin átvette
a polgármesteri megbízólevelet
számú választókerület), dr. Lőre Attila (4.
számú választókerület), Hadadi-Fekete Ilona (5. számú választókerület), FricsovszkyTóth Péter (7. számú választókerület), Udvardi Mátyás (8. számú választókerület),
Juhász Andrea (kompenzációs lista), Kerezsi Sándor (kompenzációs lista), Nagyné
Prém Szilvia (kompenzációs lista).
A képviselő-testület valamennyi tagjának jó egészséget, a város fejlődése érdekében jó munkát és sikeres együttműködést kívánunk!
ÜH info

Megalakult az új képviselő-testület. A képen balról jobbra: Fricsovszky-Tóth Péter,
Prém Szilvia, Csákvári Istvánné, Udvardi Mátyás, Hadadi-Fekete Ilona, Medvedovszky Az eskütétel után megkezdték a munkát
Béla, Juhász Andrea, dr. Lőre Attila, Kerezsi Sándor, Fehér Imre, Fazekas Violetta
a képviselők
Hirdetés

Állatorvostudományi Egyetem
Tangazdaság – 2225 Üllő, Dóra major

2 főt keres
ÁLLATGONDOZÓI
munkakörbe.
A munkaviszony főállású, közalkalmazotti.
Részletekért érdeklődhet a 06-30/201-19-11-es telefonszámon
Kiss Brigitta állattenyésztési ágazatvezetőnél.
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Ünnepélyes keretek között,
a városháza tanácstermében
vették át megbízóleveleiket
az üllői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői
október 28-án.

A

z alakuló testületi ülést Szomora Pál
korelnök nyitotta meg, majd az október 13-án lezajlott nemzetiségi
választás eredményeit ismertette Balázsné
Varga Gizella, a Helyi Választási Bizottság elnöke.
A leadott érvényes szavazatok alapján
hárman jutottak be a roma nemzetiségi képviselő-testületbe. Szomora Zsolt, Szomora Pál
és Lakatos Erzsébet, a Fiatal Romák Országos
Szövetsége (FIROSZ) jelöltjeként szereztek
mandátumot.
A nemzetiségi önkormányzat elnökének
Szomora Zsoltot választották, helyettese Lakatos Erzsébet lett.
Az alakuló ülést követően Szomora Zsolt
elmondta, a következő években szeretnék
folytatni azokat a programokat, amelyek az
előző ciklusban sikeresek voltak. Emellett új
elképzeléseiről is beszélt az elnök, egyebek
között egy gyerekeknek szervezett önismereti és személyiségfejlesztő foglalkozásról,
melyet Nótár Ilona író, roma mentor vezetésével rendeznének meg az Árpád Fejedelem

i
Az elmúlt hónapokban több felületen
is gyűjtést szervezett az önkormányzat
Koncsik Csabának, szeptember 15-én a 100
templomi koncertsorozat keretében Mága
Zoltán adott jótékonysági koncertet az ül-

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Szomora Zsolt (elnök), Lakatos Erzsébet (elnökhelyettes) és Szomora Pál

l
l

i

Vöröslevelű hársfákat szerzett be az önkormányzat a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság kezdeményezésére. Bizottság pénzügyi keretéből vásárolt
facsemetéket október első heteiben az
Agyagos szabadidőpark és játszótér területén ültették el. De nem csak erre a területre jutott a növendék fákból, amint megtudtuk, a Sport téren is több csemetét
telepítettek az Üllői Városüzemeltető és
Fejlesztő Kft. munkatársai.
Az akcióval kapcsolatosan Fehér Imre alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat lényeges feladatnak tartja és a jövőben fontos célnak tekinti a parkosítást és
a fák ültetését.
ÜH info

Általános Iskolában. A program részleteiről
már megkezdték az egyeztetéseket Barna
Tibor iskolaigazgatóval.
– Fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk az iskoláskorú gyerekekkel, hiszen a
jövőjük szempontjából szükségük van arra,
hogy minél többet tanuljanak, fejlődjenek
– mondta az elnök.
Szomora Zsolt hozzátette, az elmúlt
évekhez hasonlóan az új önkormányzati ciklusban is több pályázatot szeretnének benyújtani, az elnyerhető támogatást közösségi programok szervezésére fordítanák.
A már hagyományosnak nevezhető Mikulás-nap sem marad el – tudtuk meg –,
várhatóan idén is egy kulturális programmal egybekötve szervezi meg az elsősorban
gyerekeknek szóló ünnepséget a roma ön- A facsemetéket az Üllői Városüzemeltető
kormányzat.
varga és Fejlesztő Kft. munkatársai ültették el

i
lői katolikus templomban, emellett felhívással keresték meg a lakosságot és levélben az Üllőn működő vállalkozásokat is.
Ennek eredményeként örömmel jelentjük, hogy 1 300 000 forint támogatás
gyűlt össze Koncsik Csaba javára, melynek köszönhetően Csaba számára biztosított a műkezek beszerzéséhez szükséges
önerő. Az összegyűlt adományokat Kissné Szabó Katalin
polgármester és munkatársai
október 10-én adták át a balesetben mindkét kezét elvesztő károsultnak.
Az adománygyűjtésen felül
az önkormányzat minden lehe-

tőséget igyekezett megragadni az eredményes segítségnyújtás érdekében: az
Emberi Erőforrások Minisztériumának segítségkérő levelet írtak és megkeresték a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt is, hogy Csaba ügyét képviseljék
és előmozdítsák, bízva benne, hogy ezek
eredményeként Koncsik Csaba részére
mielőbb rendelkezésre állnak majd a szükséges műkezek.
– Örülünk, hogy a lakossággal együtt
segíthetettünk Koncsik Csabának, egyúttal a nevében is köszönetet mondunk
azoknak az üllőieknek, akik támogatták adománygyűjtő kezdeményezéseinket – mondta Kissné Szabó Katalin polgármester.
ÜH info
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Ajánló

Hirdetés

Gumi és felni

szerviz és kereskedés

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.
Tel.: 06-29/410-595

i

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

i

www.gumiszervizmonor.hu

Delta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban

E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
Tantermi tanfolyam legközelebb 2020. januárjában indul.
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
Nyilvántartási szám:13-0519-05
Nyitvatartás:
IÓS
H–Szo: 9–20, AKrkCetták és
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k
ő e e
V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon: 29/412-320

A Vasadi utca útfelújítási munkálataira 2019 júliusában kötött szerződést Üllői Város Önkormányzata a Kinamé Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.-vel. A beruházásra bruttó 47 397 770 forint támogatást, majd bruttó
7 062 270 forint többlettámogatást nyert önkormányzatunk, és
ehhez még 30 818 030 forint önerőt biztosítva valósulhatott meg
a beruházás.
Az útfelújítás megkezdése
előtt a DPMV Zrt. munkatársai
elvégezték a meglévő vízbekötések cseréjét.
A beruházás keretén belül
a Vasadi utca teljes hosszában
süllyesztett szegély kiépítésére, az útalap – szükség szerinti – megerősítésére, valamint
új aszfaltburkolat kiépítésére
került sor. Ezen kívül a Vargha

Gyula Városi Könyvtár előtti
parkoló teljes egészében felújításra került, valamint új parkoló épült a Harmónia Zeneiskola
Vasadi utca felőli oldalán. Ezeken a helyeken kerékpártárolók
is elhelyezésre kerültek.
Az útburkolat felújítása mellett a meglévő csapadékvíz
-szikkasztó árkok és ezek csőátereszei is tisztításra kerültek. A
zöldterületeken humuszolás és
füvesítés történt, valamint 35 új
facsemete is szépíti az utcát. Az
5 közterületi hulladékgyűjtő elhelyezése pedig reméljük, segít
megőrizni a Vasadi utca tisztaságát.
Ezúton is köszönjük a lakosság megértését és türelmét!
Balesetmentes közlekedést
kívánunk!
Kissné Szabó Katalin, polgármester

1%

eladó ingatlanokat keresünk
jut
alé
meglévő készpénzes ügyfeleink részére
kt
ól!
a dél-Pest megyei
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

ingatlan
PIACI.com

közvetítő iroda

tel.: 06-70-935-5181

Kossuth téri Piac Üzletház
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!
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Bár hosszúra nyúlt ősz és egészen október végéig elkényeztetett minket a kellemesen meleg
időjárással, lapunk megjelenésekor ez már csak a múlt, már benne vagyunk a fűtési szezonban.
Írásunkban az ehhez nyújtható önkormányzati támogatásról tájékoztatjuk olvasóinkat.

A

köznyelvben elterjedt
szociális tűzifa Üllőn
nem biztosítható, mert
a szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatásra csak az
ötezer lélekszám alatti önkormányzatok pályázhatnak, így
településünk arra nem jogosult.
Az önkormányzat azonban
– szociális rendelete alapján –
fűtési támogatást biztosít a rászorulók számára. Szociálisan
rászorultnak kell tekinteni azt a
családban élőt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
71 250 forintot, egyedül élő esetén pedig a 85 500 forintot.
A fűtési támogatás évente két
alkalommal adható, egyszer a

január 1-jétől április 15-éig, egyszer pedig az október 15-től december 31-ig terjedő időszakban a fűtési költségekre tekintettel.
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akiknek
a havi jövedelme még alacsonyabb – családban 42 750 forint,
egyedül élőnél 28 500 forint – a

ő

ll

l
ii ő

fűtési támogatás évente négy
alkalommal, január 1-jétől április
15-éig kétszer, október 15-étől
december 31-éig kétszer, legfeljebb azonban havonta egy alkalommal adható.
Ha az önkormányzat rendelkezésére áll tűzifa a fűtési támogatás természetben biztosítandó, egyébként pénzbeli tá-

l

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján Üllőn a házhoz
Hirdetés

Épületek
energetikai
tanúsítása
G

Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 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

menő zöldhulladékgyűjtés és
szelektívhulladék-gyűjtés valamint csomagolási hulladékgyűjtés aktuális időpontjai: október
10., 24., november 7., 21., december 5., 19. november 21.,
december 5., 19.,
A kertgondozás során keletkezett zöldhulladékot és a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit

Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű
lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70
cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezzék ki az ingatlanok elé, a közterületet nem szennyező módon.
Csomagolási hulladékgyűjtés esetén: A csomagolási hulla-

mogatásként, melynek összege alkalmanként nem lehet kevesebb 20 000 forintnál és nem
haladhatja meg az 50 000 forintot.
A fűtési támogatás mértékét
az egészségügyi és szociális bizottság a kérelmező jövedelme,
az általa eltartott gyermekek
száma, szociális körülményei, rászorultsága, egyéb támogatásai
és a kérelemben megjelölt indok figyelembe vételével állapítja meg.
A támogatási iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban
a szociális ügyintézőknél lehet
benyújtani a kérelmező és családja utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolás csatolásáÜllő Város Önkormányzata
val.
dék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az
üveggyűjtőpont(ok)on történik! (Városháza mögötti parkolóban a fedett kerékpártárolónál.)
Általános információ cserezsákokról: a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft. munkatársai annyi
cserezsákot (zöld színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
Csak egy apró javaslat: a gyűjtőzsákokba történő elhelyezés
előtt érdemes a PET-palackokat,
műanyag palackokat, különböző flakonokat tömöríteni, öszszepréselni. Ezzel egyrészt jóval
kevesebb helyet foglal az elszállításra kerülő szelektív hulladék
másrészt jóval kevesebb műanyag szemeteszsák felhasználására lesz szükség. Óvjuk közösen a környezetet!
ÜH info
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A képviselő-testület november 7-ei döntései alapján hat szakbizottság kezdi meg az
önkormányzati munkát. A képviselők társadalmi alpolgármestert is választottak.

A

Fekete Ilona. A bizottság képviselőtagjai:
Juhász Andrea, Nagyné Prém Szilvia. A bizottság külsős tagjai: Mezei Andrea, Németh Sándor.
Pénzügyi bizottság, elnök: dr.
Lőre Attila. A bizottság képviselőtagjai: Medvedovszky Béla, Nagyné Prém Szilvia. A bizottság külsős tagjai: Füles József,
Urgyán György.
Rendvédelmi és ügyrendi bizottság,
elnök: Udvardi Mátyás. A bizottság képviselőtagjai: Csákvári Istvánné, dr. Lőre Attila.
A bizottság külsős tagjai: bizottság, elnök: Medvedovszky Béla. A bizottság képviselő tagjai: Fricsovszky-Tóth Péter, Kerezsi Sándor, Udvardi Mátyás. A bizottság
külsős tagjai: Gyetvainé D’Elhougne Tünde, Kovács Attila, Nagy Lajosné.
A képviselő-testület a november 7-én
megtartott ülésén a polgármester javaslatára, munkájának segítésére Varga
Lászlót társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta.
A
társadalmi
megbízatású alpolgármesteri munkakör alkalmazását
indokolta a következő évek jelentős
beruházásai,
belterületi kerékpárút-, kerékpársáv-fejlesztés, bölcsődeépítés,
új
Az önkormányzati szakbizottságok külsős tagjai
piackivitelezés egy-

képviselő-testület az október 24-i
alakuló ülésén a szervezeti és működési szabályzat módosításával
döntött az új bizottsági struktúráról és az
egyes bizottságok létszámáról. A képviselők ezek alapján a november 7-én megtartott ülésen döntöttek az új bizottságok
személyi összetételéről. Ennek megfelelően a bizottságok elnökei és tagjainak névsora a következő.
Egészségügyi és szociális bizottság, elnök: Fazekas Violetta. A bizottság képviselőtagjai: Csákvári Istvánné, Juhász Andrea. A bizottság külsős tagjai: Dr.
Ablonczyné Kelemen Erika, Incze István.
Környezetvédelmi bizottság, elnök:
Fricsovszky-Tóth Péter. A bizottság képviselő tagjai: Fazekas Violetta, Kerezsi Sándor. A bizottság külsős tagjai: Szabó Zoltán, Tímár László.
Köznevelési, közművelődési, sport
és ifjúsági bizottság, elnök: Hadadi-

Közmeghallgatás 2019
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy legfontosabb beruházásairól, fejlesztéseiről.
Üllő Város Önkormányzatának képviselő– Tájékoztatás az egészségügyi alapeltestülete 2019. december 9-én (hétfő) 17 látás jelenlegi helyzetéről.
órakor közmeghallgatást tart. Helyszín: Ül– Közérdekű kérdések, javaslatok.
lői Kulturális Központ – Üllői Polgármesteri
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy
Hivatal épülete.
kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írásban is eljuttathatják a polgármesteri hivatal titkárságára, vagy a titkarsag@ullo.hu
Napirendek
e-mail címre.
– Új Képviselő-testület bemutatása.
Számítunk megtisztelő jelenlétükre!
Kissné Szabó Katalin, Üllő város polgármestere
– Tájékoztatás az önkormányzat 2019. évi

Varga László társadalmi alpolgármester (balra) a polgármester munkáját segíti
2020. január 1-jétől
szerre valósulnak meg. A fejlesztések kiemelt figyelmet követelnek meg mind a
pénzügyi, mind a feladatok koordinálása terén.
Varga László versenyszférában szerzett vezetői tapasztalatokkal bír, szociálpolitikus-közgazdász és településfejlesztési szakértő, valamint matematikatanári
diplomákkal rendelkezik. Német és angol
nyelvű „C” típusú közgazdasági szakmai
nyelvvizsgái vannak.
Varga László munkáját társadalmi
megbízatású alpolgármesterként 2020.
január 1-jétől kezdi meg.
ÜH info
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Az októberi 13-ai önkormányzati választáson négy új képviselő szerzett mandátumot,
Csákvári Istvánné, Fricsovszky-Tóth Péter, Prém Szilvia (mindhárman Üllő Te Vagy Egyesület) és
Juhász Andrea (Fidesz-KDNP) első önkormányzati ciklusát kezdte meg a képviselő-testületben.

A

képviselőknek írásban juttattuk el
a következő kérdéseket: 1. Miért
döntött úgy, hogy közügyekkel
szeretne foglalkozni, mi terelte a képviselői pálya felé? 2. Min szeretne változtatni a választókörzetében a következő
öt évben? 3. Mit tart a város legnagyobb
problémájának? 4. Mit tart a település
erősségének, amit érdemes lenne kiaknázni a jövőben? 5. Milyennek képzeli Üllőt az önkormányzati ciklus végén?
A visszaküldött válaszokat a következő oldalakon olvashatják.
A képviselők neve után csak a kérdésekre adott válaszokat tüntettük fel. Az Üllő Te
Vagy egyesület felvetésére a képviselőik válaszát egy cikkben közöljük. Juhász Andreával készített interjúnkat a 9. oldalon olvashatják.
A válaszadás lehetősége mind a négy új
képviselőnek biztosítva volt. Fricsovszky-Tóth
Péter visszaküldött írása két esetben tartalmazott olyan állítást, amely nem tűnt kellően megalapozottnak és további kérdéseket
vetett fel. Kértük, hogy az idevonatkozó részeket azok tisztázásáig hagyjuk ki, de a képviselő ezzel a feltétellel nem járult hozzá a
válaszok közléséhez. Az Üllői Hírmondó szerkesztőjének álláspontja, hogy minden képviselő kapja meg a lehetőséget nézetei széleskörű ismertetésére, ezért bízunk benne,
hogy a Fricsovszky-Tóth Péterrel most elmaradt interjút a későbbiekben tudjuk pótolni.

2. Tovább fejleszteni a cigri szabadidőpark és játszóteret, az iskola és környéke közlekedésének megoldása, parkolás, csapadék
és vizelvezetés, járdaépítés folytatása, a református temető és az ingatlanok előtti területek rendbentartása.
3. A legnagyobb problémát a széthúzásban látom. Célom az összefogás, mindenkit
egyenlő módon és egyenlő értékűen kezelni.
4. A település legnagyobb értéke a földrajzi elhelyezkedés, a főváros közelsége.
5. Öt év elteltével erre a kérdésre lesz válaszom.

Nagyné Prém Szilvia
(kompenzációs lista)

1. Mondhatnám, hogy a véletlen, de úgy
gondolom, hogy minden okkal történik.
Fricsovszky-Tóth Péter keresett meg az ötletével 1,5 éve és elindított bennem egy folyamatot. Azelőtt eszembe se jutott politikával,
közügyekkel foglalkozni, csak aktív szemlélő voltam. Mivel Péter „munkásságát” követtem, sőt érintettje voltam, láttam elhivatottságát és azt, hogyan küzd nem csak
saját, hanem több száz ember igazáért, így
számomra hiteles személy. A férjemmel átbeszélve indultam el ezen az úton, bízva
abban, hogy szemléletemmel tenni tudok
városunkért.
2. Nehéz külön választanom Üllőt körzetekre,
hiszen vannak egész várost érintő kérCsákvári Istvánné
dések, de természetesen a 2. számú vk.-re
(1. egyéni választókerület)
nézve is sok dolgot tudnék felsorolni. Néhány példa: Hosszúberek Üllő „mostoha1. Szeretnék aktívan részt venni és segíte- gyermeke”. '93 óta várják, hogy gyermekeni jobbá tenni az itt élő emberek életét.
ik, idősek, családok biztonságban tudjanak
hazaérni és már tele van a padlásuk a kifogásokkal, ígérgetésekkel. A Pesti út/Gyömrői
út/Ócsai út lakosai folyamatosan küzdenek a
zajszennyezéssel, szerte a körzetben problémát okoz a járdák minősége, hiánya. Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni az állat- és
környezetvédelemre, továbbá a szociális segítségnyújtást átgondolni, bővíteni.
3. Üllő problémája nem sajátos: fel kellene ismernünk, hogy az eddig megszokott
politikai irányelvekre az embereknek nincs
igazán szüksége. Megszoktunk valamit, azt
tartjuk normálisnak, viszont van más út. Lehet egy városvezetés nem „felsőbbrendű”.
Nagyon bosszantó az a ránk kényszerített

frázis, hogy „úgyis mindegyik ugyanazt csinálja”, „a húsosfazék érdekel mindenkit”. A
civil értékekben hiszek! Abban, hogy a politika mindenkié. A legnagyobb problémának a
városvezetés és polgárok közötti elhatárolódást látom. Azt, hogy megszokott, civilekkel
szemben elfogadtatott sémák mentén zajlik a képviselet és vezetés. Változást szeretnék, és ebben lehet, hogy idealista vagyok,
de végre azt szeretném, ha olyan városban/
országban élnénk, ahol a vezetők, képviselők vannak értünk és nem pedig fordítva.
4. Üllő nagyon jó adottságokkal rendelkezik, azonban fontos az egyensúly: ne legyen Üllő befektetőbarát település a polgárok kárára.
5. Elképzelni sem tudom (nevet). Az biztos, hogy az egyesület tagjai színt visznek a
testület életébe. Ezt arra értem leginkább,
hogy nem lesz egynemű a testület döntése. Nem háborúzni szeretnénk, a célunk továbbra is Üllő jobbá tétele. A változás mindig nehéz és nagyon sokszor kényelmetlen,
azonban bizalmat kaptunk és azzal nem fogunk visszaélni. Nekem a legnagyobb visszaélés az lenne, ha a „barátság” és „közös csónakban evezés” egyet jelentene azzal, hogy
beleülnénk abba a trendbe, amin változtatni
szeretnénk. Üllő rálépett a változás útjára és
azt gondolom, hogy ez visszafordíthatatlan.
Hajrá Üllő, hiszen Üllő Te Vagy!
Összeállította: Varga Norbert

Üllői

9

Önkormányzat

l

ő

lő ő
Üllő

l

Mindig szívesen vett részt olyan dolgokban, amelyek előremozdították a helyi
közösség helyzetét. Az önkormányzati választáson azért mérette meg magát,
mert úgy érezte, képviselőként még többet tehet Üllőért és az itt élő emberekért.
Juhász Andrea első ciklusát kezdte meg az üllői önkormányzatban.
– Mi terelte a képviselői pálya felé?
– 28 éven át vezettem egy helyi kis
boltot, ahol sok betérő vásárló avatott
be a mindennapi gondjaiba, én pedig
igyekeztem rajtuk segíteni, amiben tudtam. Később csatlakoztam a szemétszedési akciókhoz, a virágosításhoz és a Jézuska Járat szervezésében is szerepet
vállaltam, mert úgy éreztem, így hozzájárulok ahhoz, hogy Üllő egy jobb hely legyen. 2013-ban az egészségügyi és szociális bizottság külsős tagja lettem, ezáltal
nagyobb rálátásom lett a helyi szociális
ügyek alakulására és segíteni tudtam a
rászorulók problémáin. Végül azért döntöttem el, hogy indulok a választáson,
mert úgy éreztem, képviselőként még
több lehetőségem lesz tenni Üllőért és az
itt élő emberekért.
– Min szeretne változtatni a választókerületében a következő öt évben?
– Kompenzációs listáról jutottam a testületbe, így nincs olyan körülhatárolt területem, mint azoknak, akik egyéni választókerületben nyertek mandátumot.
A 7. választókerület jelöltje voltam, de a
2. választókerületben élek. Mindkét terü-

li

i li

November 8-án a szociális munka napja alkalmából a városházán tartották meg
a Humán Szolgáltató Központ (HSZK) dolgozóinak ünnepségét, melynek résztvevői
bölcsődei dolgozók, gyermeknevelők, szociális gondozók és az intézményhez tartozó védőnők voltak.

leten korszerűsíteni kellene az utakat, járdákat, hiszen ezeket nap mint nap használjuk. Fontosnak tartom továbbá, hogy
megépüljön a piac és a kerékpárút, mert
ezekre szüksége van Üllőnek.
– Mit tart a város legnagyobb problémájának?
– Ha továbbra is ilyen ütemben növekszik Üllő népességszáma, akkor a meglévő infrastruktúra egy idő után nem tudja kiszolgálni a lakosságot. Ezen érdemes
elgondolkodni például az iskola, a gyermekorvosi és akár a háziorvosi praxisok
fejlesztése szempontjából.
– Mit tart a település erősségének, amit érdemes lenne kiaknázni a jövőben?
– Közel van a főváros, a repülőtér, és
jó a közlekedési infrastruktúra, ezért Üllő
egyik legnagyobb erősségének az elhelyezkedését tartom. Ennek köszönhető,
hogy több nagyvállalat is letelepedett a
városban, a befizetett adóikból pedig jelentős mértékben gyarapodott a város
költségvetése. Az elhelyezkedésből adódó előnyöket a jövőben is ki kell használni, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a
cégek beruházásai ne menjenek a lakó-

l

l

Szabó Katalin Ildikó, HSZK igazgató köszöntője után Szomora Zsolt, Majorosi Marianna és zenésztársaik adtak felejthetetlen
zenei műsort az ünnepeltek részére. Ezt
követően Kissné Szabó Katalin polgármester méltatta az egybegyűlt szakdolgozók
munkáját.
Ezen a napon búcsúztak a dolgozók
Jámbor Barbarától, aki 24 év szolgálat után
a jövő évtől más munkakörben végzi feladatait.
Az ünnepség keretében Kissné Szabó
Katalin polgármester és Szabó Katalin Ildikó igazgató közösen adták át az elismeréseket a szociális dolgozóknak. Díjazottak:
Az Év kiváló védőnője Czeglédi Zsigmondné, az Év kiváló bölcsődei dolgozója Molnár
Krisztina és Gyarmati Beatrix kisgyermek-

közösség rovására és élhető város maradjon Üllő.
– Milyennek képzeli Üllőt az önkormányzati ciklus végén?
– Azt szeretném, ha minden tekintetben egy fejlődő és élhető város lenne,
ahol a város érdekeit szolgáló egészséges
és építő viták kerülnek előtérbe.
VN

l

nevelők, az Év kiváló szociális gondozója
Bokrosné Jeges Tünde, az Év kiváló családsegítője Rónai- Nemes Krisztina lett.
A díjazottaknak szívből gratulálunk! A
Humán Szolgáltató Központ valamennyi
munkatársának jó egészséget és további
eredményes munkát kívánunk!
ÜH info

10

Üllői

Civil érték

i
A Civil Érték Egyesület október 19-én immár ötödik alkalommal
rendezte meg a Szeretetgombóc Vigalom rendezvényt.

l

mint Erdő Endre osztályfőnök úr megható
szavak kíséretében egy nagy képernyős
okostelevíziót adták át a Gombócoknak.
Köszönöm szépen a nevükben is.

Gyönyörű hangú látássérült
énekesnő volt a sztárfellépő

A Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus a Tábortűz című dallal nyitotta meg a műsort

M

a következő műsorszámokból állt. Nyitó
műsorszám: Tábortűz című dal. Előadók:
Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus, Árpád Fejedelem Általános Iskola 6.z/b., 7.z/a. és
7.z/b osztálya és a Gombócok. A műsorban fellépett a Zrínyi Ilona Nyugdíjas kórus, felkészítőjük Dudinszkyné Ildikó volt.
Az általános iskola 7.z/b osztálya az Isztambul című vidám jelenetet adta elő,
amely Erdő Endre osztályfőnök és a szülők
támogatásával jött létre. Ezt követően a
Gombócok adták elő a Mindannyian mások vagyunk és a Lazítani című dalokat.
A műsor az Árpád Fejedelem Általános
Iskola 7.z /a. és 7z/b. osztály tanulóinak
Szőlőtaposó című néptánc-koreográfiájával zárult. A diákokat Földesi Éva készíVáltozatos és szórakoztató
tette fel.
műsorral készültek
Különösen nagy meglepetést okozott,
Külön köszönetemet fejezem ki a vál- amikor a Csodacsapat (7.z./b.) képvisetozatos és szórakoztató műsorért, mely letében Maróthy Tímea és a szülők, vala-

indenekelőtt szeretném szívből
jövő köszönetemet kifejezni a Civil Központ önkénteseinek, akik
rengeteg időt és fáradságot nem kímélve,
mindenki megelégedésére megszervezték ezt a színvonalas rendezvényt. A Civil
Központ ereje mindig is ebben a csapatban volt, van és lesz.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte és megnyitotta dr. Szűcs Lajos, térségünk
országgyűlési képviselője és Kissné Szabó
Katalin, Üllő város polgármestere.
A képviselők közül Juhász Andrea, Fehér
Imre, Medvedovszky Béla és Udvardi Mátyás
vett részt a rendezvényen.

A Vigalom sztárfellépője Agárdi Szilvia látássérült énekesnő volt. Szilvia
édesapja és pedagógusai ösztönzésére
indult el a zenei pályán. Nyolc évig népdalversenyeken majd 2012-ben a pop
zenei versenyeken is sikeresen megmérette magát.
17 évesen The Voice Magyarország
hangja című műsorban lett ismert, ahol
legfeledhetetlenebb párbaját elevenítették meg színpadon duett partnerével, Pál
Dénessel.
2013-ban az MTVA „A Dal” című műsorában Szíveddel láss című duettjükkel
a döntőig jutottak. Azóta önállóan építi
karrierjét, saját dalokat mutat be, erkölcsi
munkásságáért és jószolgálati tevékenységéért 2013-ban Aranyharang Nívódíjban részesült. 2014/15-ben a Vodafone
Főállású Angyalává választották, esélyegyenlőségi aktivistaként. A fény árnyékában című interaktív érzékenyítő előadásával járta az országot és előadásokat
tartott, segítve ezzel a nyitott társadalmat. Azóta is folytatja küldetését.
2015 őszén Krakkóban megnyert egy
Nemzetközi Dalfesztivált az It Is Love
című dalával. 2016-ban ezzel a dallal beválasztották A Dal Eurovíziós magyarországi dalválogatójába.
2019-ben a Budapesti Metropolitan
Egyetem HR szakán végzett. Szilvia mottója: mindenki kap valamit az élettől csak
fel kell ismernie, hogy mit kapott.

Hegyeket mozgat meg
az összefogás

A Szeretetgombóc Klub tagjai is produkcióval készültek a Vigalomra

A Gombócbál becenévre hallgató rendezvényünk meglepően széles körű elismertséget vívott ki magának. Minden jelenlévő nagyon jól érezte magát, jó volt
látni, hogy hegyeket mozgat meg az öszszefogás.
Köszönetemet fejezem ki minden
egyes támogatónknak. Volt, aki egy tálca
süteménnyel, tombolaajándékkal vagy
pénzadománnyal járult hozzá a rendezSkultéti Ildikó
vényhez.
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Az előző lapszámban a gyermekek számára kínáltunk hasznos időtöltést a könyvtárban.
Ez alkalommal a felnőtteket szeretnénk tájékoztatni arról, hogy milyen lehetőségeket kínálunk
számukra a szabadidő tartalmas és szórakoztató eltöltésére.

M

inden csütörtökön 13 órától kártyaklubba várjuk a játékos kedvűeket. A résztvevők kedve szerint
lehet elmerülni az ulti, kanaszta, snapszer
vagy éppen a römi világában. A horgolókör
tagjai minden páratlan hét csütörtökön 15
órától várják nem csak a horgolás iránt érdeklődőket. Novemberben babatakaró készítésébe fognak, amihez Viczkóné Marika
vezetésével várják az érdeklődőket. Minden
hónap utolsó kedd délelőttje az olvasás szerelmeseié. Fél tizenegytől irodalmi teázóban oszthatják meg olvasmányélményeiket a résztvevők. A beszélgetéseket Bege
Nóra fotográfus, művészetterapeuta terelgeti. Várjuk szeretettel a játék, az alkotótevékenység vagy az irodalom iránt érdeklődőket egyaránt közösségeinkbe!

Ősi nemez egy modern világban
A Melynda Felting márka alkotója az erdélyi születésű Tar Melinda, aki gobelin készítéssel kezdte pályafutását a 80-as évek
elején. Miután elvégezte a Marosvásárhelyi Népművészeti Szakiskola festészeti szakát, textilfestőként kamatoztatta tudását,
egyedi, kézzel festett és batikolt saját tervezésű ruhák kivitelezésében. Három évig tanulmányozta a nemezelés ősi technikáját.
Az aktuális divatirányzatokat követve készít hordható, modern ruhát, blúzt, egyedi
sálat, kalapot, ékszert, táskát és nem utolsó sorban csizmát. A 19. Budapest Fashion
Weeken is nagy sikerrel mutatta be megvalósult ruhakölteményeit. Ami a legfon-

Nemez mellény kesztyűvel. Finom
meleg és nem szúr!

tosabb, hogy a tervező a saját kollekciójához maga készíti el az alapanyagot, víz
és szappan használatával, ősi technikával,
kézi nemezeléssel formára alakítva, varrásmentesen. Termékeit azoknak a hölgyeknek ajánlja, akik értékelik a természetes
anyagok (selyem, extra minőségű gyapjú,
hernyóselyem) viselését, szeretik azt, ami
egyedi és időtlen. Divatbemutatóval egybekötött kiállítása november 29-én, 16 órakor nyílik a könyvtár Merczel Erzsébet kiállítótermében. A kiállítást megnyitja Németh
Bea nemezkészítő szakoktató (Hagyományok Háza), közreműködik Hajdan Vali előadó-művész, költő. A kiállított darabok
nagy része megvásárolható lesz, gondolva
a közelgő ünnepekre!

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. További információ: Madár Olga, madarolga78@gmail.
com, 06-30/502-0160.

Könyvszobrok és bőr
karácsonyfadíszek
December 1-jén, az első gyertya fellobbanása után nyílik az Üllői Mecénás Művészeti Klub karácsonyi kiállítása A szeretet il-

Tűzzománc-workshop

Egyedi könyvszobrokkal is találkozhatnak
A szeretet illata kiállítás látogatói
November 30-án, 9-14 óráig Madár Olga
tűzzománcos, porcelánfestő alkotóműhelyévé válik a Merczel-terem a könyvtárban.
Az érdeklődők több különböző téma közül
választhatnak, amelyekből egyet kiválasztva készíthetik el saját ékszerüket vagy dísztárgyukat. Az egyes témákhoz kapcsolódó gyakorlati és elméleti tudnivalókat nem
csak szóban hallhatják a részvevők, hanem
írásban is megkapják a foglalkozás végén.
A munkák elkészítéséhez szükséges összes
alapanyagot és szerszámokat (lemezek, ékszeralkatrészek, zománcok, fogók, ecsetek)
biztosítjuk. 8 éves kortól várjuk a jelentkezőket november 20-ig, a létszámkeret erejéig.
Szükséges felszerelés: kényelmes ruha,
ami nem baj, ha koszos lesz, esetleg kötény.
Témák: 1. Egyiptomi kincsek. 2. Honfoglalás kori motívumok. 3. Kelta ékszerek. 4.
Bizánci stílusú fülbevalók. 5. Hundertwasser
házikós képek. Az elkészült munkákat a készítők hazavihetik.

lata címmel az Üllői Kulturális Központban,
amelyhez immár hagyományosan könyvtárunk is csatlakozik kiállítóként. Egyedi könyvszobrainkat az idén a Down Alapítvány
művészeti alkotóműhelyének tagjai által készített bőr karácsonyfadíszek teszik majd
még különlegesebbé. Bege Nóra művészetterapeuta csoportjának kézműves alkotásait az adventi időszakban a könyvtárban is
megcsodálhatják, és meg is vásárolhatják
támogatva ezzel az alkotóközösséget!

Régi könyvek vására
December 3-án, 10 órától nyílik hagyományos téli könyvvásárunk, a leselejtezett
vagy adományokból megmaradt, jó állapotú, használt könyvekből, amíg a készlet
tart!
Mindenkit várunk szeretettel programjainkra, mert Üllőn nem csak élni, de
könyvtárba járni is jó!
VHK
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Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 8.b osztálya október 17-én vett rész a múzeum
immár hagyománnyá vált programsorozatán, amely két történelmi esemény köré csoportosul.

A

örténelmi előadások fókuszában a közel 30 éves
rendszerváltoztatás áll,
amelyről a téma szakértői 1-1
órában adtak elő. 10 órakor Békés
Márton vezette be a hallgatóságot a rendszerváltás jelképeibe.
Előadása kezdete a hétköznapok
világából indult, hiszen egy-egy
márka színvilágával, betűinek vonalvezetésével, szlogenével üzenet közvetít. A Coca-Cola, BMW,
Audi és a többi ismert márka logója után számunkra még nem
ismert vizekre eveztünk. A legitimációs küzdelmek után a rendszerváltoztatás idejében lévő
pártok plakátjainak, jelképeinek
és üzeneteinek részletes elemzésére került sor. Volt szó stabilitásról, az ég felé törő szabadságot

Gyűjtsünk, hogy adhassunk
szlogen alatt futott az idei jótékonysági gyűjtésünk az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolánkban. Mindent megtettünk
annak érdekében, hogy minél
több adakozni vágyó tanulónkhoz, szülőhöz, üllői és nem üllői
lakoshoz eljusson az akciónk híre.
Mivel nagyon szeretem az állatokat, azon gondolkodtam,
hogyan tudnék segíteni rajtuk,
főként a gazdik nélküli, kiszolgáltatott helyzetben lévő, menhelyen élő állatokon. 2018 októberében megvalósulhatott az
álmom. Az állatok világnapja közeledtével hozzáfogtam a szórólapok, plakátok szövegének
megfogalmazásához, szerkesztéséhez, majd a kollégáim segít-

jelképező madarakról, a búzakalász szimbólumáról, régi és új
rendszert jelképező csókról, tavaszi nagytakarításról, valamint
rendszerváltó házibulira való felhívásról. A múzeum összefoglaló füzetéből megtanultuk: „Magyarországon a négy évtizedes
pártállami időszak után 1990.
március 25-én és április 8-án rendezték meg évtizedek óta újra az
első szabad, többpárti parlamenti választásokat. 34 párt szállt
ringbe a több mint 7 millió 798
ezer választásra jogosult szavazatáért”.
A második előadás előtt egy
telefonos applikációval ismerkedhettünk meg. A Budapest
’56 mobilalkalmazás a kiterjesztett valóság technikájának segítségével jeleníti meg az 1956-os
forradalom legfontosabb fővárosi helyszíneit, s azok történetét.
Kalmár Miklós a megszálló szovjet csapatok kivonásáról szóló
előadásának kezdetén a hazánkban tartózkodó szovjet hadsereg
jogi keretét vázolta fel. Ezután
a megszálló erők folyamatosan

változó számát, elhelyezkedését
ismertette a korszak nagy eseményeinek párhuzamba állításával. Így jutottunk el a Kádárkortól az 1991-es évig, amikor az
utolsó szovjet katona is átlépte a
határt – erről korabeli képsorokat
láthattunk. A kivonulás utóéletére, annak gazdasági és pénzügyi
szempontjaira is kiért az előadó.
Az információval teli 45 perc hamar elrepült, lezárásul pedig más
értelmet nyertek Nagy Feró sorai az Azok a boldog szép napok
című dalból.
Délután négykor kezdődött
a csoportnak tartott tárlatvezetés a múzeum épületében, amely
egyben „a terror áldozatainak állít emléket, de mementó is, ami
a terrorista diktatúrák rémtetteire emlékeztet”. Az épület történetével az áldozatok fala és az ott
kiállított tank mellett ismerkedtünk meg. „Az Andrássy út 60. a
rettegés és félelem házává vált.”
Három szinten vezettek minket
végig. Olyan tárgyakat láttunk,
amelyek ebből a korszakból származnak: a szobákban a szemé-

lyi kultuszt alátámasztó szovjet
vezetőket ábrázoló festményeket, náci és nyilas egyenruhákat,
a GULAG munkatáborok helyszínei ábrázoló padlószőnyeget, a
lehallgatásra használt készülékeket, a korszak rettegett fekete
autóját, beszolgáltatási jegyzőkönyvet. A termek nevei is beszédesek: Picebörtön, ’56-os terem, Megtorlás, Könnyek terme.
Közelebbről megismerhettük a
felekezeti egyházak és diktatúra
viszonyát, át- és kitelepítéseket,
a kivándorlás jellemzőit, a pincében elkövetett kínzásokat. Szó
volt 1956 eseményeiről és az azt
követő megtorlásról, az AVO felépítéséről és vezetőjéről, Péter
Gáborról, és Mindszenty József bíborosról, aki 39 napon keresztül viselte el a kínzást (az átlagos
5-7 nappal szemben). A közel két
órás tárlatvezetés végén a Könynyek termén távozott a csoport,
egy olyan múzeumból, amely a
magyar történelem legsötétebb
korszakával foglalkozik, mert
ahogy József Attila írta: „A múltat
be kell vallani”.
ÁFÁI

ségével nyomtattunk, plakátoztunk, szórólapoztunk és persze
szóban is felhívtuk a gyerekek figyelmét az akciónkra és egyúttal
az állatvédelem fontosságára is.
Rengeteg adomány gyűlt össze a
tavalyi évben is, mely a Gyömrői
Kutyamentsvár Állatmenhely részére került átadásra.
Miért pont rájuk esett a választás? Ők Pest megye egyik
legjelentősebb állatmenhelye,
ahol több mint 700 elárvult állatról gondoskodnak. Munkakörükbe beletartozik a helytelenül tartott és megkínzott állatok
mentése és a kóbor állatok begyűjtése. Az elmúlt években
több ezer kutyának találtak új,
szerető gazdit és otthont. Célom
az volt, hogy minél több men-

helyen lévő állatnak nyújthassunk segítséget, ezért esett rájuk
a választás. A menhely vezetőjével, Herczig Józseffel való beszélgetésem kapcsán kiderült, hogy
sajnos még mindig rengeteg a
felelőtlen állattartó, és ami még
elszomorítóbb, hogy vannak,
akik kínozzák is az állatokat.
Nem tudom elfogadni azt a
kegyetlen, embertelen bánásmódot, ami szegény kiszolgáltatott állatokat éri! Nem értem,
hogy van szíve valakinek bántalmazni, kínozni egy állatot? Ezen
talán akkor változtathatnánk, ha
már gyermekkorban az állatok
szeretetére, védelmére hívnánk
fel a figyelmet, az oktatás nagyobb hangsúlyt fektetne rá. Ezt
a mi iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk, ezért tavaly egy kolléganőnk – Dia néni – a kutyusa
jelenlétében tartott előadást, já-

tékos foglalkozást, melyet a gyerekek nagy érdeklődéssel fogadtak. Az idei évben pedig a
gyömrői menhellyel kapcsolatban álló Kutya-Gazdi Tanoda Csoport munkatársai tartottak előadást tanulóinknak és próbálták
meg lurkóink gondolatait pozitív
irányba terelni az állatgondozás/
állatvédelem vonatkozásában.
Idén is szórólapoztunk, plakátoztunk, internetes felületen hirdettünk, plüsskutyusokat szereztünk, dekoráltunk a minél
sikeresebb gyűjtés érdekében.
Külön köszönet a napközis vezetőnknek –Anikó néni– a sok segítségéért.
Iskolánk és a Gyömrői Kutyamentsvár dolgozóinak nevében
ezúton is köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult adományával a sikeres jótékonysági gyűjtésünkhöz!

Üllői

13

Ajánló

i l

l

ő

Ebben az évben is a mézeskalácssütő ver- Felhívás
senyt a Mindenki Karácsonya városi rendezVárjuk a versenyre a jellegzetes karávénnyel összevonva szervezzük december
20-án, délután. (A részletes programokról csonyi receptúra alapján összeállított,
az Üllői Hírmondó következő számában ol- mézeskalácstésztából házilag elkészített
figurákat, mázas süteményeket, mézeskavashatnak.)
lács-házikókat stb.
Nevezési kategóriák: óvodás, általános iskolás, felnőttek
(lehetnek munkahelyi közösségek is).
Az elkészített műveket zsűri értékeli, és a rendezvény napján, a városházán megtekinthetők lesznek.
A versenyműveket december 19-én, csütörtök 16 óráig
adhatják le az Üllői Kulturális
Központban (a városházán).

i

Az ünnepélyes eredményhirdetés és
díjkiosztás december 20-án lesz a Városháza dísztermében.
További információkat kérhetnek az Üllői Kulturális Központban a 06-29/320-011
/128 mellék telefonszámon.
LI

l

December 6-án, pénteken négy órára
várjuk a Mikulás érkezését Üllőn, a városközpontban. 16 órakor a Mikulás varázsládája című zenés meseműsort láthat-

ják, majd maga a Mikulás édességgel és
kívánságládikóval várja a kisgyerekeket.
Lehet majd pónifogattal kocsikázni, közös fényképet készíteni a Mikulással, aki
örömmel fogadja a
gyerekek produkcióit:
éneklést, szavalást és
más kedveskedő előadást is, valamint továbbítja a megfelelő
helyre az előre megírt, és ládikóba dobott
kívánságokat. Minden
érdeklődő kisgyereket
és az őket kísérő felnőtteket is szeretettel várjuk a Mikulással
való találkozóra.
ÜKK info

Állatkert címmel a Pódium Színház babaszínházi előadását láthatják az Üllői Kulturális Központban november 21-én, csütörtökön, 10 óra 30-kor.
Az előadást a baba-mama klub kívánságára szervezzük, de minden érdeklődőt
szeretettel várunk a rendezvényre, amely
elsősorban a 2-5 éves korosztálynak szól.
Belépődíj babáknak (tehát lehet több kisgyerek is a családból) és a kísérőnek összesen 1000 forint.
L.

Hirdetés
Üllőre keresünk

raktári árukezelőt,
targoncavezetőt,
készletgazdát
2 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Céges busszal a bejárás
Csemő, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Nyáregyháza,
Monor irányából megoldott.
Bérezés: br. 1300 Ft/óra,
+ 200 Ft/óra magas emelésű
kompenzáció vagy áruátvételárukiadási kompenzáció,+ 30%
műszakpótlék, + nettó 45 000 Ft
belépési bónusz, +15 000 Ft jelenléti
bónusz, + próbaidő után
br. 37 500 Ft/hó cafeteria.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Akarsz a
szomszédban
dolgozni?

Jelentkezz
raktárba!
Érdeklődj:
06-70/197-5295
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“Mit mondasz annak, aki szenved? Nem
tudom, mit mondhatnék. De szeretném,
ha tudnátok, hogy osztozom a gyászotokban.” N.Wolterstorff: Korai sirató
Minden haláleset szinte hordozhatatlanul mély sebet okoz. Számtalan ki nem
mondott kérdés, kétség, reménytelenség súlyosbíthatja a gyászoló fájdalmát.
A támogató csoport az egyik leghatékonyabb segítségnyújtás lehet. Szeretettel hívom és várom a novemberben induló gyászfeldolgozó csoportba, ha akár
régebben, akár a közelmúltban veszí-

i
REDŐNY,
SZÚNYOGHÁLÓ
/mobilfix/, NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! 25
éves tapasztalat! Ingyenes felmérés!
Nyugdíjaskedvezmény! Pál redőny: 06tette el hozzátartozóját! A gyászfeldol- 30/401-1029
gozó csoport ideje: kéthetente, szerdai
napokon 17 órától 19 óráig (összesen 10 14 darab 25 kg-os süldő húsmalac (pietrain
alkalom). Tervezett első alkalom: 2019. vérvonalú) 20 000 Ft/db áron eladó Maglónovember 20. Helye: református gyüle- don. Érd.: 06-30/152-0388
kezeti terem (Kossuth u. 3.). Díja: 1000
Ft/fő/alk. (fűtés hozzájárulási díj). Kérem Kisebb lóhoz való kézzel varrott munkabármely kérdését, részvételi szándékát hám 1 pár 60 000 Ft-ért eladó Maglódon.
a timar.julianna@bethesda.hu e-mail cí- Érd.: 06-30/152-0388
men vagy a 06-30/676-5602 telefonszáNagy körbálás lucernás réti széna 6500
mon jelezze.
Timár Julianna lelkigondozó, gyásztanácsadó, Ft/bála áron eladó Maglódon. Érd.: 06gyászcsoport-vezető 30/152-0388

i
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Polgármesteri
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs:
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület:
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület:
29/748-240

Orvosi rendelők

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjelnappal hívható)

i

Központi rendelő, 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

Első osztályú kitűnő minőségű zabszalma kalásszal betakarítva nagy körbálában 10 000 Ft/db áron eladó Maglódon
Érd.: 06-30/152-0388
Monoron hús és tej típusú (Búr – Núbiai vonalú) nőstény és bak kecskék
széles választékban 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70-607-4444

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat
fillérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat segítségével, rászoruló családokat támogat.
Várjuk önt november 21-én, csütörtökön 8 és 12 óra között a Kiss Sándor Művelődési Házba (Gyömrői út 24.).
VÉ

%

Üllői

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

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Szent Benedek Gyógy- Iskola
szertár: 29/322-002
Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
Hibabejelentés
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053
DPMV Zrt.:
Harmónia Zenemunkaidőben:
iskola: 29/320-924
29/320-014
munkaidőn kívül:
Óvodák,
29/340-010
bölcsőde
Eurovill Kft.
(közvilágítási hiba
1. sz. (Faiskola u. 17.):
esetén): 06-80/980-030 29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág
ELMŰ-ÉMÁSZ
tér l/A): 29/320-022
Dél-pesti régió:
3. sz. (Állomás u. 17.):
06-40/383-838
29/320-059
(lakossági)
4. sz. (Templom tér
TIGÁZ: 80/300-300
(éjjel-nappal hívható) 2.): 29/320-966

5. sz. (Kisfaludy tér):
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi
intézmények

Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ:
29/321-876

Egyházak

Kiss Sándor
Katolikus plébánia
Művelődési Ház:
hivatala: 29/263-005
29/321-933
Református lelkészi
hivatal: 29/321-340
Humán Szolgáltató
Központ: 29/320-023
Evangélikus
lelkészi hivatal:
Pedagógiai
29/350-371,
szakszolgálat:
06-20/770-0442
29/321-904
Vargha Gyula Városi
Könyvtár:29/320-102 Falugazdász
Világosné Ágota
Postahivatal:
06-20/933-5767
29/320-046

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 ügyvezető. 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
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Üllő az első világháborúban
November 15. 16 óra
Fotókiállítás és könyvbemutató.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Kristály- és kisállat-kiállítás
November 24. 15 órától 17
óráig
Kiss Sándor Művelődési Ház

Klub és a Vargha Gyula Városi
Könyvtár kiállításának megnyitója.
Üllői Kulturális Központ

Természetjáró klub évzáró
találkozója
December 8. 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Illés Adorján: Kerékpárral a
Föld körül c. előadása
November 15. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó
November 26. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfusművészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Diadélután
December 3. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Napsugár Nyugdíjas Egyesület évzáró bál
December 14. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Aprók táncháza
November 28. 17 óra 30 óra
Üllői Kulturális Központ

Shadows retroparty
November 16. 20 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
„Azt a ragyogóját!” nótaest
November 17. 15 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Kölyökklub
November 20. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Babaszínházi előadás: Állatkert
November 21. 10 óra 30
Üllői Kulturális Központ

Melynda Felting divatbemutató és kiállítás
November 29. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Suminugasi workshop
November 29. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Tűzzománc workshop
November 30. 9 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub
évzáró bál
November 30. 16 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Gál Judit: Léleksimogató
mesék – könyvbemutató
December 6. 15 óra 30
Üllői Kulturális Központ
Jön a Mikulás!
December 6. 16 óra
Mikulás varázsládája című előadás és találkozás a Mikulással.
Városközpont, Üllői Kulturális
Központ
Roma Mikulás
December 6. 18. óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Őszirózsák Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvény
December 7. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Advent 1. vasárnap
December 1. 16 óra
Jubiláló házasok köszöntése
Adventi koszorú 1. gyertyaNovember 22. 17 óra
gyújtás. Közreműködik a MecéKatolikus templom,
Advent 2. vasárnap
nás Művészeti Klub.
Kiss Sándor Művelődési Ház
December 8. 16 óra
Városközpont
Adventi koszorú 2. gyertyagyújSzMK jótékonysági retroparty A szeretet illata
tás. Közreműködik az Üllő Vezér
November 23. 20 óra
December 1. 16 óra
Hagyományőrző Egyesület.
Kiss Sándor Művelődési Ház
Az Üllői Mecénás Művészeti
Városközpont

Advent 3. vasárnap
December 15. 16 óra
Adventi koszorú 3. gyertyagyújtás. Közreműködik az Üllő-Kenderes Hagyományőrző
Egyesület
Városközpont
Irodalmi teázó
December 17. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfusművészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Kölyökklub
December 18. 15 óra.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Karácsonyi koncert
December 19. 17 óra
Az Árpád Fejedelem Általános
Iskola és a Harmónia Zeneiskola karácsonyi koncertje
Katolikus templom
Mindenki karácsonya
December 20. 14 órától
Városközpont
Jézuska járat
December 21. 15 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Hirdetés

TERMELŐI MÉZDISZKONT
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Nyitva: K, Sz,: 8–12h, Cs, P: 8–17h, Szo.: 8–13h

Gyógynövényágyon érlelt
termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves,
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás,
köményes, bazsalikomos és ánizsos.

Minden
Natura 2000
mézünk
területen
egységesen: termelt

990

mézek!

Ft/ ½ kg

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok,
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

Családi házak teljes körű

kőműves kivitelezése
alapozás • falazás • födémkészítés
lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés
MEGBÍZHATÓ, ÖTFŐS CSAPAT
szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

Helyi referenciákkal!

Drapály imre • 06-70/6399-733
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tegóriával jelentkezőket – tanulmányi szerződés keretein belül – E minősítéshez segíti.
A vállalat kiemelkedő kereseti lehetőséget biztosít: a sofőr kollégák átlagosan
havi bruttó 500-600 ezer forintot kereshetnek, amely teljesítményarányosan jóval több
is lehet.
A dolgozók 13. havi bért, havonta bruttó 10 000 forint béren kívüli készpénzes
juttatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a délutáni, éjszakai és hétvégi munkavállalás esetén. A versenyképes alapjövedelem és a számos béren kívüli juttatás mellett
a vállalat támogatja a munkatársak szakmai
fejlődését is. Döntést segítő szempont lehet, hogy a belföldi fuvarozás a nemzetközivel szemben azért előnyös, mert a munkatárs
minden nap otthon lehet a családjával.
A bejelentett, az érvényes jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő – többek

között a vezetési időt és pihenőidőket maximálisan betartó – hosszú távú munkalehetőség során a SPAR a rugalmas műszakbeosztás lehetőségét is kínálja. A kulturált,
minőségi munkakörülményeket a legmodernebb eszközpark és közel 100 hűtős
szerelvényből álló gépjármű-flotta garantálja, a járművek átlagkora mindössze 3
év. A magyarországi kiskereskedelmi láncok
piacán a SPAR az egyetlen cég, amely saját
járműállománnyal rendelkezik, ezáltal is jobban oda tud figyelni kollégái igényeire.
Aki szeretne egy összetartó, dinamikus
csapat tagja lenni és szereti az önálló, felelősségteljes munkát, külje el az önéletrajzát az olah.krisztina@spar.hu e-mail címre a
megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével, vagy érdeklődjön +36 20 823 8352-es
telefonszámon.
(X)

i

A jelentősen megnőtt forgalom miatt a vállalat üllői
logisztikai központjába sofőr munkatársakat keres.

A

SPAR Magyarország üzletlánca – az
újabb áruháznyitásoknak és a franchise hálózat szélesedésének köszönhetően – dinamikusan, gyors ütemben növekszik. A jelentősen megnőtt forgalom miatt
a SPAR megkezdte a bicskei és üllői logisztikai központjainak bővítését. Az első körben
négy-négyezer négyzetméterrel megnövelt
elosztó- és szervezőcentrumok így összesen
már 90 000 m² területen szolgálják ki és támogatják az üzlethálózatot. A látványos növekedés indokolja, hogy a kiskereskedelmi vállalat
új gépjárművezető kollégákkal erősítse a
munkatársai mintegy 13 000 fős csapatát.
A SPAR Magyarország az üllői logisztikai központjába sofőr munkatársakat keres, akik legalább C kategóriás jogosítvánnyal
és emelő-hátfalkezelői engedéllyel rendelkeznek. Az E besorolású vezetői engedély
előny, de nem feltétel, mivel a vállalat a C ka-

„Az ünnep a szív leg főbb gazdagsága”
Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt a

jubiláló házaspárok
üllői Római Katolikus
Templomban tartandó
ünnepségére
2019. 11. 22.
17 óra
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Ifj. Pindák László személyében új igazgatója van az Üllői Sport és Szabadidő Kft.-nek.
Aki kevésbé járatos a jégkorongban, talán nem is tudja, hogy az új vezető hétszeres
magyar bajnok sportoló is. Annak a Ferencvárosnak volt az egyik meghatározó játékosa,
amelyik a ’90-es években hosszú időn keresztül uralta a hazai jégkorongbajnokságot.
A hoki után most az üllői sportlétesítmények vezetésében szeretne sikeres lenni.

–Édesapja labdarúgó volt, hogyan lett
önből jégkorongozó?
–Birkózással kezdtem a sportot a Ferencvárosban, Kruj Iván majd Klinga László
volt az edzőm. Egész jó eredményeket értem el, de amikor harmadszor tört el a porc
a fülemben, úgy döntöttem, nem csinálom tovább. Szerelem volt a labdarúgás is,
sokan nem tudják, de a hoki mellett sokáig futballoztam is a Ferencvárosban. Reggel és délután hoki edzésre jártam, akkoriban már a felnőttek között játszottam, nap
közben pedig a Fradi ifi futballcsapatában
edzettem. Hajtós játékos voltam, a jégkorongból hoztam a mentalitást. Albert Flóri bácsi, Isten nyugosztalja, szólt rám, hogy
jó lenne, ha eldönteném, a jégkorongot
vagy a futballt választom, mert számítanak rám a munkabírásom miatt. Azt válaszoltam neki, ha be tudok kerülni a felnőtt
jégkorong-válogatottba, akkor a hokit választom. Rövid idő múlva beválogattak, én
pedig végleg elköteleződtem a jégkorong
mellett.
– Aktív sportpályafutása után edzősködni
kezdett, több klubnál megfordult, jelenleg a
Ferencváros egyik korosztályos csapatát irányítja. Mi motiválta, hogy egy kis város sportlétesítményeinek a vezetője legyen?
– Azt már korábban eldöntöttem, hogy
az aktív éveim után is a sport területén sze-

retnék dolgozni. Tudatosan készültem erre
a pályára, a Testnevelési Főiskolán edző
és sportmenedzser diplomát szereztem,
most pedig a szakedzői és sportvezetői
szakot végzem az egyetemen. Üllőt akkor
ismertem meg, mikor a Vecsés SE kézilabdacsapatainak az erőnléti edzője voltam.
Ebben a csarnokban voltak az edzéseink és
a mérkőzéseinket is itt játszottuk. Már akkor megkedveltem a várost, rendezett és
szép helynek találtam, a főváros közelsége
pedig sok lehetőséget kínál a sport terén.
Egy éve foglalkozom gyerekekkel az üllői
jégpályán a Magyar Jégkorong Szövetség
mentorprogramja keretében. Ezt a programot szeretném tovább vinni, hiszen egyre
jobban fejlődnek az üllői srácok. Összességében úgy éreztem, itt eredményes munkát lehet végezni, hiszen adottak hozzá a
feltételek. A jelentkezés előtt több ismerősöm véleményét kikértem, köztük sok ismert élsportolóét is, és mindenki arra bíztatott, hogy próbáljam meg, adjam be a
pályázatomat.
– Egy bejáratott létesítmény vezetését vette át. Mi az, amit szeretne megtartani a múltból és milyen változtatásokat tervez a csarnok életében?
– Egy hónapja neveztek ki, egyelőre
még ismerkedem a körülményekkel. Sok
mindent szeretnék megtartani és akár tovább erősíteni. Dienes András megkövetelte a tisztaságot, a rendet és a fegyelmet,
ebből például én sem szeretnék engedni. Ez a sportcsarnokra és a labdarúgótelepre egyaránt érvényes. Úgy vélem, az a
legnagyobb kincs, amikor az itt élők játszanak egy-egy helyszínen, ezért szeretném erősíteni a létesítmények és a helyiek
közötti kötődést. Fontos szempont, hogy
jó csapatokat, színvonalas sporteseményeket hozzunk a falak közé. Amit biztosan tudok, hogy folytatódnak a nagysikerű futsalhétvégék, és a Magyar Kézilabda
Szövetséggel is megállapodtunk, hogy
egyes korosztályos csapatok nálunk játszszák a bajnoki mérkőzéseiket. A sportesemények mellett szeretnék olyan koncerteknek és színházi előadásoknak is helyet

biztosítani, amelyekkel örömöt szerezünk
az üllőieknek. Várom a civil szervezeteket
is, a programjaik előtt is nyitva áll a csarnok. Némileg szeretnék változtatni az épület hangulatán, szeretném, ha fiatalosabb
környezet fogadná a vendégeket, de erről
egyelőre nem szeretnék többet elárulni.
– A városi sporttelepet is az Üllői Sport és
Szabadidő Kft. üzemelteti. Milyen lehetőségeket lát abban a létesítményben?
– Örülök a kérdésnek, mert elképzeléseim szerint egy fontos sportberuházásra
lenne lehetőség a labdarúgótelepen. Szeretném, ha épülne az edzőpálya köré egy
futókör, amelyet minden üllői lakos használhatna. A Magyar Atlétikai Szövetségtől
szeretnék véleményt kérni, hogy milyen
pályázati lehetőségek vannak a pálya megvalósítására. Az edzőpálya mögött van egy
üres terület, ahol elférne egy műfüves pálya, ezt szintén használhatná a lakosság, de
a labdarúgócsapatnak is hasznára válna. A
futballpálya nagyon jó minőségű, így akár
NBI-es csapatokat is idecsábíthatunk egyegy edzőmérkőzésre. A homokos pályát
már megvizsgálták a szakértők és strandkézilabda-mérkőzésekre alkalmasnak találták, professzionális strandfocira azonban a
méreteiből adódóan nem, de az utánpótlás számára megfelelő, így ezeket a lehetőségeket is érdemes lenne kihasználni.
– Sportcsarnok, sporttelep homokos pályával és talán futókörrel, jégpálya és teniszpálya is van Üllőn. Mit gondol, egy hosszabb
távú terv részeként el lehet érni, hogy a mozgás központi szerepet töltsön be a lakosság
életében?
– Szerintem minden további nélkül.
Nem hiányozhat a sport a mindennapi életünkből, és itt nem kifejezetten a versenysportra gondolok, hanem a tömegsportra,
az amatőrökre. A városban sok lehetőség
adja magát, ezeket kell kiaknázni. Fontos, hogy legyenek céljaink, amelyeket ha
csak kis lépésekben is, de el tudunk érni.
Az első, hogy minél többen érezzék magukénak ezeket a létesítményeket, ezért mindenkit szeretettel várok a csarnokba és a
többi helyszínre.
Varga Norbert
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Vadonatúj

Korando
modell

Heteken belül
megérkezik és
kipróbálhatja
szalonunkban!

Induló ár:
5 949 000 Ft-tól
Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
5-8,3
l/100 km, felszereltségtől függően.
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
Károsanyag-kibocsátási szint:
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.

A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része
már idén átvehető.

Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes):
144-190 g/km.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.
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Játék időtartama:
2019. november 2-től december 8-ig

Játsszon velünk

Vásároljon a Plusmarket üzletek
valamelyikében bármely Henkel* által
forgalmazott mosó- és tisztítószerekből
legalább 3000 Ft értékben!
Töltse ki nyereményszelvényünket és
a blokkal együtt összetűzve dobja a
gyűjtődobozunkba és nyerje meg a
3 db Whirlpool mosó10.15-kor.
mber 19.
szárítógép egyikét!
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2225 Üllő,
Pesti út 100.
Tel.: 06-20/548-4317
Nyitva: H–P: 08–18, Szo.: 08–13

Sorsolás:

Esküvő-és Rendezvényhelyszín

www.szazaspince.hu
Cím: 2200 Monor, Strázsahegy Mézes sor
Email: info@szazaspince.hu • Frank József – Rendezvényszervező: +36-70/329-7773
Facebook: @szazaspincerendezvenyhaz • Instagram: @szazaspincerendezvenyhaz
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