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VÉGRE ISMÉT EGYÜTT ÜNNEPELHETÜNK

Cikkünk alján megtalálják augusz-
tus 19-i Világzenei Estünk rész-
leteit, amelyen Szomora Zsolt és 

a Romano Glaszo zenekar fog nagyon 
érdekes, izgalmas hangulatot rejtő 
koncertet adni a Piac színterünkön, 
majd azt követően a sétálóutcán felál-
lított nagyszínpadon a Balkán Fanatik 
együttes előadását láthatják.

Augusztus 20-án pedig több hely-
színen zajlanak majd a programok, 
a Vargha Gyula Városi Könyvtárban 
13.00-kor az Üllői Mecénás Művésze-
ti Klub vendégül látja az időskorúakat, 

13.30-tól Sajtosné Öllei Andrea rajz 
szakos művésztanár kiállításával, 14 
órától pedig Szigeti Juli akusztikus 
koncertjével várják az érdeklődőket. 

Az Üllő Piac területén működik majd 
a Piac színtér, ahol egész napos elő-
adásokkal, bemutatókkal várjuk az 
érdeklődőket. A nagyszínpad pedig 
a megszokott helyén áll a kétnapos 
programhoz a sétálóutca elején.

A színpadi programokat megtalálják 
a plakáton, ám az idei évben számos 
ingyenes kísérő eseménnyel is készü-
lünk.

Furfangos csudavilág kiállítás lesz 
egész nap a piac árnyékos területén 
gyermekeknek, interaktív, játékosan ta-
nító játszóbirodalomban egyszerre akár 
80 gyermek is tud elfoglaltságot találni a 
szülőkkel együtt. 

A Monori Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya egész napos prog-
ramokkal készül: játékos KRESZ-pályá-
val, detektívjátékkal, rendőrsapka- és 
jelvényhajtogatással, prevenciós játé-
kokkal, de ki is lehet hívni valamelyik 
rendőrt egy meccsre.

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezényletével működik egész nap egy 
füstsátor, ahol színlelt mentési akcióban 
lehet részt venni, illetve vízsugaras céllö-
völdét is ki lehet próbálni.

Edukációs sátrunkban állatvédelmi 
előadásokkal, környezetvédelmi vetélke-
dővel, játékos oktató feladatokkal várjuk 
a gyermekeket, hiszen fontos, hogy már 
kis korban megismertessük gyermeke-
inket a felelős viselkedéssel, a környe-
zetvédelemmel. A Farkas Gyula Tradíció 
Egyesület pedig 50 db kerékpárt szerel 
fel díjmentesen világítással, fékekkel a 
rászorulók részére, hogy biztonságosan 
tudjanak közlekedni kicsik és nagyok is a 
varosunkban, ezért kérjük, hozzák ki ke-
rékpárjaikat.

Ezen kívül a Deák Ferenc utcában 
található füves területen játékos esz-
közök lesznek felállítva, az Exatlon pá-
lyát felnőttek és 6 éven felüli gyerme-
kek is ingyenesen használhatják, de az 
ugrálóvárért sem kell idén fizetni. Sze-
retnénk, ha Önök és gyermekeik a hosz-
szú kihagyás után ismét felhőtlenül ki-
kapcsolódhatnának, szórakozhatnának 
együtt. Bízunk benne, hogy sokan kiláto-
gatnak a programjainkra.

Várunk mindenkit nagy szeretettel!
Üllő Város Önkormányzata

Az idei évben városunkban már meg lehet tartani a rendezvényeket, eseményeket, 
ezért augusztus 19-én és 20-án is rendezvénnyel készülünk lakosainknak.

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEP 
A MECÉNÁS KLUBBAL
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
ismét szeretné vendégül látni vá-
rosunk idős, de örökifjú polgára-
it az augusztus 20-i ünnepség al-
kalmával. A Vargha Gyula Városi 
Könyvtár udvarán felállított sátor 
pavilonjában fogadjuk Önöket egy 
jókedvű beszélgetésre. 

Várjuk Önöket szeretettel!
Mecénások – Kékedy
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VÁGD KI,
TEDD EL!

TISZTELT ADÓZÓ ÜGYFELEINK!
Ezúton hívjuk fel szíves fi-
gyelmüket, hogy a 2021. II. 
félévi helyi adók (iparűzé-
si adó és építményadó) fize-
tési kötelezettség határideje 
2021. szeptember 15.! 

A magánszemélyek ré-
szére a 2021. II. félévi fizetési 
kötelezettségekről és 2020. 
évi adóhátralékokról szóló 
értesítések – adószámla-ki-
vonatok – postázása 2021. 

augusztus hónap végéig megtörténik.
 A gazdálkodó szervezetek: egyéni és társas vállalko-

zók 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre köte-
lezettek (ügyfélkapu, cégkapu). 

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók bár-

mikor lehívhatják adószámla-egyenlegüket az önkor-
mányzati hivatali portálon keresztül: https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap, ami alapján kötelesek az adófizetési 
kötelezettségüket teljesíteni. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen adózók sok 
esetben nem követik az adószámla-egyenlegüket a szá-
mukra biztosított elektronikus elérhetőségen, ezért ke-
rülnek fizetési késedelembe.

A 2020. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának 
határideje 2021. május 31. napja volt. 2020. évre „Külön-
bözetként” megállapított adó összegét az adózó 2021. 
május 31-ig napig, minden további értesítés nélkül köte-
les volt megfizetni.

Kérjük azon adóalanyokat, akik a helyi iparűzési adó-
bevallási és a 2021. május 31. napig fizetendő adófizetési 
határidőt elmulasztották, hogy a kötelezettségüket mie-
lőbb teljesítsék!

Tisztelettel megkérünk minden adózót, hogy az adó-
fizetési kötelezettségeinek az előírt fizetési határidőre 
tegyen eleget!

Amennyiben adófizetési kötelezettségüket banki uta-
lással kívánják teljesíteni azt a következő számlaszá-
mokra tehetik:

Üllő Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
számlaszámai:
Iparűzési adó számlaszám: 11742056-15392141-03540000
Építményadó számlaszám: 11742056-15392141-02440000
Késedelmi pótlék számlaszám: 11742056-15392141-
03780000
Gépjárműadó számlaszám: 11742056-15392141-08970000

Felmerülő kérdéseikkel az Adócsoport munkatársai-
hoz fordulhatnak: 
• személyesen: hétfőn 13:00 – 17:30 óra között, valamint 
• telefonon: 29/320-021/116, 131, 109-es melléken, to-

vábbá 
• e-mailben: devai.eva@ullo.hu

Köszönjük, hogy adókötelezettségük teljesítésével, a 
befizetéseikkel hozzájárulnak Üllő város fejlődéséhez.

Dévai Éva, adócsoport vezető

A TANKÖNYVOSZTÁS MENETE
Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola idei tan-
könyvosztásának időpont-
jai az alábbiak szerint ala-
kulnak: 2021. augusztus 
23-án az 1.-2.-3. évfolyam 
tanulóit várják, augusztus 
24-én a 4.-5.-6. évfolya-
mokba indulókat, valamint 
augusztus 25-én a 7. és 8. évfolyamok diákjait. A tan-
könyvosztás az adott napokon 8-tól 16 óráig fog tar-
tani, ekkor leadhatják a napközi és menza igényeket is. 
Ha valaki lemarad a könyvátvételről, akkor augusztus 
27-én 8 és 14 óra között, valamint augusztus 30-31-én 
délelőtt még pótolhatja. A tankönyvosztásra az iskola 
tornatermében kerül sor. ÜH infó
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ITT AZ IDŐ A PARLAGFŰIRTÁSRA
A parlagfű számos ember életét keseríti meg, rá-
adásul gazdasági károsító hatása is számottevő. 
A parlagfű-mentesítés mindenki közös érdeke, 
látványos eredményt pedig csak összefogással, 
illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. 

Azonban emellett jogi 
kérdés is, hiszen, ha 
nem teszünk eleget kö-
telezettségünknek, bír-
ság is lehet a vége. 

A parlagfű elleni vé-
dekezés elsősorban 
az adott ingatlan tu-
lajdonosának, illetve 
használójának a köte-
lezettsége. Amennyi-

ben valaki nem tesz eleget az irtási kötelezett-
ségének, úgy a hatóságok feladata lesz, hogy a 
mulasztó költségén rendelje el az ún. közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot is 
kiszabnak rá.

A növényvédelmi bírság kiszabására a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság jogosult, a bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke belterületen és külterületen is 
egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A közterület-felügyelő és a polgármesteri hiva-
tal munkatársai folyamatosan ellenőrzik a terüle-
teket, és ahol indokolt, megteszik a szükséges in-
tézkedést, felszólítják az érintett tulajdonosokat a 
parlagfű-mentesítésre. Hírmondó infó

A NYUGODTABB ÉS 
BIZTONSÁGOSABB UTCÁKÉRT
Üllőn megkezdődött a sétálóutca virágládákkal való 
lezárása, és hamarosan el fog készülni a sorompó is, 
hogy ne tudjanak oda behajtani gépkocsival.

 Munkavégzéshez, rendezvények előkészületeihez, 
lebonyolításához, ha szükséges, engedéllyel ugyan, 
de továbbra is lesz lehetőség gépjárművel behajtani 
a területre. A virágládák egy másik jó célt is szolgálni 
fognak: a forgalmat lassítják majd a város egyelőre 
meg nem határozott utcáiban. Még tartanak azok a 
felmérések, hogy hol indokolt és lehetséges ezeket 
kihelyezni, ám a Deák Ferenc utcában az ilyesfajta 
szabályozás már szóba is került, mint opció. Illetve a 
forgalomlassító párnák is, mint amilyenek a Malom 
utcában, az Árpád Fejedelem Általános Iskola előtt, 
vagy éppen a Sportliget lakóparkban lévő új óvodá-
nál is találhatók. Tulajdonképpen az úttest minősége 
adja meg, hogy milyen technikát lehet alkalmazni, 
tehát például mart aszfaltos utaknál nem szabad a 
forgalomlassító párnát használni, mivel nincs mihez 
rögzíteni, míg virágládát szinte bárhova lehet tenni, ott 
a láthatóságra kell nagyon ügyelni. 

Az új kezdeményezéssel a sétálóutca nyugalma 
mellett a virágládák szépsége is színesíteni fogja a 
város egyébként is kellemes központját. Jurik Bianka

BÉRELHETŐ ÜZLETHELYISÉGEKRE 
LEHET PÁLYÁZNI

Az Üllő Piac területén található bérlemények közül megüre-
sedett 12-es számú üzlethelyiség már üzemeltetőre is talált, 
a képviselő-testület döntése alapján egészséges alapanya-
gokat árusító üzlet fog benne nyílni. A fennmaradó további 
két üzlethelyiség bérbevételére pedig még lehet pályázni. Az 
egyenként 6 m² alapterületű, zárható üzlethelyiségek bérleti 
díja havi bruttó 10 000 Ft. A bérleti jogviszony kezdő időpont-
ja 2021. szeptember 1. A pályázat benyújtási határideje 2021. 
augusztus 10., melyeket elektronikus úton a titkarsag@ullo.hu 
e-mail-címre, vagy postai úton az Üllői Polgármesteri Hivatal 
2225 Üllő, Templom tér 3. címére lehet benyújtani. A pályá-
zatok elbírálása az augusztus havi képviselő-testületi ülésen 
lesz, melynek eredményéről mi is beszámolunk majd. ÜH infó

A HÁZIORVOSOK SZABADSÁGA 
ÉS A HELYETTESÍTÉSEK
A háziorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi helyettesítések 
várhatók:

Dr. Halas Katalin augusztus 9-től 19-ig. Őt dr. Tóth Jolán helyet-
tesíti.

Dr. Tóth Jolán augusztus 23-tól 27-ig. Őt dr. Halas Katalin helyet-
tesíti.

Dr. Zayats Sergiy augusztus 2-től 13-ig. Dr. Molnár Amália au-
gusztus 2. és 6. között helyettesíti, míg  dr. Kókay József augusztus 
9-től augusztus 13-ig.

Dr. Kókay József augusztus 26-tól 27-ig. Dr. Zayats Sergiy au-
gusztus 16-tól 20-ig, míg dr. Molnár Amália augusztus 23-tól 27-ig 
helyettesíti.

Dr. Molnár Amália augusztus 30-tól szeptember 10-ig. 
Dr. Zayats Sergiy augusztus 30-tól szeptember 3-ig, míg 
dr. Kókay József szeptember 6-tól 10-ig helyettesíti.

Dr. Zayats Sergiy szeptember 13-tól szeptember 24-ig. Dr. Mol-
nár Amália szeptember 13-tól 17-ig helyettesíti, míg dr. Kókay Jó-
zsef szeptember 20-tól 24-ig.

Új telefonszám
Az orvosi rendelő új vezetékes telefonszámot kapott, mely 
várhatóan enyhíteni fogja a telefonvonalak leterheltségét. Az 
új +36-29/740-699 szám mellette a két másik régi vezetékes 
szám is hívható +36-29/320-082 és +36-29/320-083.
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A város területén jú-
nius végén zajlott 
a földi úton törté-
nő szúnyoggyérítés 
első szakasza. A la-
kosság részéről sok 
visszajelzés érke-
zett a hatékonyság-
gal kapcsolatban, és 
ugyan a fennakadás 

nélkül kivitelezett gyérítést követően számot-
tevően csökkent a szúnyogok mennyisége, 
ahhoz hogy a jelenlegi állapot fenntartható 
legyen, még egy alkalomra szükség volt. Ezt 
augusztus első napjaiban végezték el.

A vegyi gyérítés mellett a második ütem-
ben is alkalmazták a kiegészítő biológiai 
módszert, amelynek során a Gyáli-csatorna 
vizében, illetve tűzivíz-tárolókban élő szú-
nyoglárvák számát csökkentették. 

A készítmény a kijuttatott csekély meny-
nyiségben kizárólag az érzékenyebb rovaro-
kat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre 
nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra 
alatt lebomlik, de óvintézkedésként azért az 
ajánlások között szerepelt a szabadban tárolt 
gyermekjátékok, élelmiszerek, evőeszközök, 
medence és kerti tó letakarása, és ilyen eset-
ben érdemes újramosni a kint hagyott ruhá-
kat, illetve a szabadban tárolt, termelt zöldsé-
geket, gyümölcsöket. 

 A szabadban, fedetlenül álló vízgyűjtő 
edényekben, a különböző tárgyakban megülő 
esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek 
a szúnyoglárvák, így a lakosság is segíthet 
a szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ab-
ban, hogy megszüntetik, rendszeresen kiürí-
tik vagy letakarják az épületek körüli kisebb 
pangó vizeket, esőgyűjtőket.          ÜH infó

A Semmelweis-napot, vagy-
is a magyar egészségügy 
napját 1992 óta ünnepeljük 
július 1-én, 2010 óta pedig 
az egészségügyi dolgozók 
számára munkaszüneti nap 
is egyben. 1818-ban, ezen 
a napon született Semmel-
weis Ignác orvos, akit más 
néven az „anyák megmen-
tőjeként” is ismerhetünk. 

ÚJABB SZAKASZHOZ ÉRT 
A SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

HÁLA AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK 
A SEMMELWEIS-NAPON IS 
Minden évben július 1-én ün-
nepeljük a magyar egészség-
ügy napját, amely más években 
talán csak egy volt a sok ünnep 
között, azonban az elmúlt, jár-
vánnyal terhelt időszakra visz-
szatekintve még fontosabb lett 
a hála kifejezése az egészség-
ügyi dolgozók felé. 

A megrendezett ünnepség 
keretén belül a lakosság nevé-
ben Kissné Szabó Katalin pol-
gármester mondott köszönetet 
az egészségügy területén dol-
gozók áldozatos munkájáért, 
helytállásukért. – Sokan segí-
tették munkájukat, példaértékű 
összefogást tapasztalhattunk, 
amelyben városunk egy csapat-
ként működött a pandémia alatt. 
Őrizzük meg ezt a nyitottságot 

a jövőben is, figyeljünk egy-
másra, mentális és fizikális 
egészségünkre. Nagyon szé-
pen köszönjük ezen a fórumon 
is egészségügyi dolgozóinknak, 
megnyugtató, hogy egészsé-
günk a legjobb kezekben náluk 
van! 

Jelenleg 17 kamera támogatja folyamatosan a város közbiztonságát, 0-24 
órában figyeli a gépjárműforgalmat és a közterületeket. Most további 10, ún. 
pásztázókamerát helyeznek ki, 11 régebbi kamerát pedig fejlettebb minőségű-
re cserélnek. 

A városba bejövő és a városból kilépő gépjárműforgalom figyelésében, a köz-
területeken előforduló rongálások, szabálysértések, bántalmazások megelőzé-
sében jelent hatalmas segítséget a kültéri kamerarendszer.  A nyertes pályá-
zóval szerződést kötöttünk, így a meglévő 17 kamera mellé további 10 kamerát 
helyeznek el városszerte. Ezek már ún. pásztázókamerák, melyek egy központ-
ból vezérelhetők, forgathatók, így nagyobb területet lesznek képesek belátni. Az 
új kamerákon kívül 11 meglévő analóg kamerát is jobb minőségű IP eszközökre 
cserélnek. 

A kamerákat egy vállalkozó üzemelteti, a rendszer összeköttetésben áll a 
rendőrséggel, és a közterület-felügyelőnek is joga van betekinteni a felvételek-
be. Bizonyítható haszna is volt már a kamerarendszernek: korábban cserben-
hagyásos gázolás történt a Pesti úton, ám a szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy az alig pár héttel korábban felszerelt, egyik közeli kamera rendszámfelis-
merésre is alkalmas. Ennek segítségével hamarosan elfogták a gázolót.    ÜH infó

Óvodák:
2021. augusztus 2-től 13-
ig zárva tart a Bóbita, Pity-
pang és Napraforgó Óvoda  
– nyitva a Gyöngyvirág és 
Csicsergő Óvoda

Bölcsődék:
2021. augusz-
tus 16-tól 30-ig 
zárva tart a Ba-
barózsa Bölcső-
de és a Szellőró-
zsa Bölcsőde is 
a karbantartási 
munkálatok mi-
att. ÜH infó

TOVÁBB BŐVÜL ÜLLŐ KAMERARENDSZERE ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI 
ZÁRVATARTÁSOK
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SZÉP KORÚAK KÖSZÖNTÉSE
„…dolgoztam mindig…” – Irénke néni
Június 15-én ünnepélyes meghívás-
nak tettünk eleget: az 1931-ben, e na-
pon született Varga Józsefné, Irénke né-
nit látogattuk meg 90. születésnapján.

Takaros házba érkeztünk a Tölgy-
fa utcában, a kapun belül rendezett, 
szép kert fogadott bennünket. A nap-
pali szoba kellemes hűsében várt ránk 
az ünnepelt; vidáman, 
fiatalos mosollyal és 
büszkeséggel az arcán. 
Meghatódva vette át 
Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszonytól az 
önkormányzat virágát és 
a díszoklevelet. 

Elmesélte, hogy a szü-
lei is Üllőn éltek, ő pedig 
a Berkes András utcában 
született, később a Gyár 
utcában lakott, majd éle-
te későbbi párjának há-
zába költözött a Tölgyfa 
utcába. Négyen voltak 
testvérek, 13-14 évesen 
a földeken kapált, markot 
szedett. A háború után 

az édesapja mondta: „gyermekeim, 
mindenünk elveszett, csak az életünk 
maradt.” …és mindent újrakezdtek.

Férjével három gyermekük született: 
két fiú és egy lány. Van öt csodálatos 
unokája és dédunokái, fia gyermekei 
külföldön élnek.

Hisz abban, hogy aki szorgalmas és 
dolgozni tud, az megállja a helyét az 

életben, és a vesz-
teségek, az időskori 
megfáradás ellenére 
is derűsen és pozi-
tívan látja a világot, 
töretlen életkedvvel 
kezdi meg és fejezi be 
a napokat. 

„…víz van itt és veti 
a hullámot…” – Juci néni
Június 21-én délelőtt 
az 1931-ben, e napon 
született Precsinszki 
Jánosné, Juci nénit lá-
togattuk meg és kö-
szöntöttük a 90. szü-
letésnapján.

A Dobó utcában, 
sok kis takaros ház 
között az egyik az 
ő otthona. A nagy 
hőség után kelle-
mes volt belépni a 
hűs szobába, ahol 
beszélgettünk az 
ünnepelttel és le-
ányával. Juci néni 
vidáman, fiatalosan, 
mosollyal az arcán 
köszöntött bennün-
ket. Meghatódva 
vette át Kissné Sza-
bó Katalin polgár-
mester asszonytól az önkormányzat 
virágát a díszoklevéllel.

Az Ócsai úti házukban született, a 
szülei gazdálkodók voltak, az édesapja 
mezőőrként is dolgozott, négy testvér 
közül már csak ő él. 

A Lőrinci Szövödében, majd az üllői 
papírgyártó üzemben dolgozott nyugdí-
jazásáig. Szeretett férjével két hét híján 
60 évig voltak házasok. Egy fiúk és egy 
leányuk született. A fia házasságából 2 
unokája van, egy kisfiú és egy kislány.

Búcsúzóul megajándékozott ben-
nünket egy szép verssel, könnyet csalt a 
szemünkbe.

Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető 

Precsinszki Jánosné

Varga Józsefné

DÍJAZTÁK A KITŰNŐ TANULÓ NYOLCADIKOSOKAT
A 2020/2021-es tanév legjobban telje-
sítő nyolcadikosait a hagyományoknak 
megfelelően az önkormányzat is meg-
jutalmazta. A képviselő-testület által 
alapított jutalmakat a tanévzáró ün-
nepségen összesen kilenc ballagó diák 
vehette át: Fonó Panka a 8.a osztályból, 

a 8.z/a. osztályból Bálint Eszter, Kun 
Balázs Péter, Rostás Péter Hunor és 
Varga Kristóf, míg a 8.z/b. osztály-
ból Bond Luis István, Maróthy Rebeka, 
Szolnoki Szilvia Viola és Turai Boglárka.

Gratulálunk a diákoknak, és sok 
sikert kívánunk a tanulmányaik 

folytatásához minden üllői végzős 
nek. Ezúton kérünk elnézést a 8.z/b. 
osztályos Antal Annától, mivel elő-
ző számunkban kimaradt a neve a 
ballagók névsorából, neki is minden 
jót kívánunk tanulmányai folytatá-
sához. Üllői Hírmondó

Bálint Eszter Bond Luis István Fonó Panka Kun Balázs Péter Maróthy Rebeka

Varga KristófTurai BoglárkaSzolnoki Szilvia ViolaRostás Péter Hunor
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TÖBB KERÉKPÁRTÁROLÓ TALÁLHATÓ 
AZ ÜLLŐ PIAC TERÜLETÉN

MEGTÖRTÉNT A LAKOSSÁGI  
JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

Április 24-én sokak álma valóra vált 
Üllőn: a régóta áhított Üllő Piac végre 
megnyitotta kapuit. A vásárlók és el-
adók egyaránt gyorsan megszokták a 
kulturált, rendezett környezetet, azon-
ban mindig kell egy kis idő ahhoz, hogy 
egy új terület működésének dinamiká-
ja természetessé váljon a környéken. 
Ezért hívja most fel a városvezetés a 
lakosság figyelmét a kerékpártárolók 
használatára.

Az Üllő Piac területén több helyen 
találhatók kerékpártárolók, azonban 

Minden évben meghirdetésre kerül a 
lakossági járdaépítési pályázat, így ez 
idén sem volt másképp. Eddig össze-
sen 29 igénylést nyújtottak be, melyek 
mindegyikét jóváhagyták. Olyan lako-
sok indulhattak a pályázaton, akik in-
gatlana előtt egyáltalán nincs épített 
járda, esetleg nagyon rossz állapot-
ban van vagy balesetveszélyes. 

Az önkormányzat az 1,3 méter szé-
lességű járdákat támogatja, ennél 

mindennapos jelenség, hogy a Temp-
lom tér felé nyíló bejáratnál kihelyezett 
tárolók nagyon gyorsan megtelnek, míg 
a többi tároló szinte teljesen üres. A le-
hető leghatékonyabb működés érdeké-
ben a városvezetés arra kéri a lakossá-
got, hogy amennyiben a Templom téri 
tároló zsúfolt vagy megtelt, a kerékpárt 
vigyék át a néhány méterrel hátrébb 
található tárolók valamelyikébe, hogy 
mindenki akadály nélkül hozzáférjen a 
biciklijéhez, és ne alakuljon ki fennaka-
dás.  ÜH infó

szélesebb felületet is ki lehet alakíta-
ni, ám azt már a pályázónak saját költ-
ségére kell vállalnia. Az új járdasza-
kasznak mindenképp illeszkednie kell 
mind szélességében, mind szintben 
a szomszédos járdákhoz: sem lép-
csőzetes kialakítást, sem rámpát nem 
lehet elhelyezni. Segítség a pályázók-
nak, hogy a betontörmeléket térítés-
mentesen szállítják el. A nyerteseket 
levében értesítették a részletekről. 
Október végéig kell elkészülniük, ezt a 
levélben megadott telefonszámon kell 
jelenteni, a kész járdaszakaszokat pe-
dig az Üllői Városfejlesztő Kft. szakér-
tője fogja leellenőrizni. – Nagyjából e 
körül szokott lenni az átlagos létszám 
évente, de jövőre ugyanígy meghirdet-
jük a pályázatot. Ami változás az előző 
évekhez képest az az, hogy eddig volt 
lehetőség beton, illetve térkő- bur-
kolatra is pályázni, jövőre már csak 
térkő burkolatot lehet majd építeni  
– nyilatkozta lapunknak Tordai Szilárd 
beruházási ügyintéző. ÜH infó

A város látképének javítására és a 
fontos információk aktualizálásá-
ra egyaránt szolgál a plakáthelyek 
rendezése, melyet előreláthatólag 
augusztus közepén kezdenek el 
kivitelezni.

Az Üllői Városfejlesztő Kft. kol-
légái hamarosan megkezdik az 
Üllő területén lévő hirdetési helyek 
rendezését. Lekerülnek a régi, el-
avult plakátok, ez egyrészt a tele-
pülés látképén is sokat javít majd, 
másrészt a lakosság így valóban 
a lényegi, aktuális információkhoz 
juthat hozzá.

A tisztításra várhatóan augusz-
tus közepén fog sor kerülni, a 
pontos időpontjáról mindenképp 
értesítik a lakosságot. Arra kérik 
az érintetteket, akiknek most ak-
tuális plakátjuk volt kint, hogy a 
plakáthelyek rendezését követően 
ismét helyezzék ki szórólapjaikat, 
immár az új felületekre, és próbál-
ják megőrizni azok rendezettsé-
gét.

A hirdetési felületek igencsak 
népszerűek, pontosan ezért a te-
lepülés több pontján megtalálha-
tók: szemben a piac Gyömrői úti 
bejáratával, a Penny parkolóban, 
a Hunyadi utca sarkán, a Sportli-
get lakóparkban, a Sarki Diszkont 
előtt, valamint a vasútállomáson. 

ÜH infó

RENDBE TESZIK  
A VÁROS PLAKÁTHELYEIT
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MEGVALÓSUL AZ ERDŐSOR UTCA ÁTÉPÍTÉSE
Hamarosan elkezdődik az Erdősor 
utca átépítése, melynek során 
nem csak az aszfalt újul meg, de 
az új út kétirányú forgalom részé-
re is alkalmassá válik majd. 

Az Erdősor utca összesen 72 
lakóépület megközelítését biz-
tosítja. 1998-ban kapott szilárd 
burkolatot, majd az út 2011-ben 
felújításon esett át, mivel a felü-
leti bevonatok tervezési élettarta-
ma 7 év, így a szükséges felújítás 
akkor már azonnali hatályúnak 
minősült. A meglévő burkolat 
ugyan szilárd burkolat – aszfalt-
makadám –, de az út mindenna-
pos használatát nagyban nehezí-
tette, hogy két személygépkocsi 
találkozása esetén az egyiknek 
félre kellett húzódnia a padkára, 
ami balesetveszélyes helyzetet 
idézhet elő. 

Üllő város önkormányzata fel-
ismerte az utca szilárd burkolatá-
nak, az út tartozékainak, valamint 
a csapadékvíz elvezetését szol-
gáló vízlétesítmény felújításának 
fontosságát, melyet most a Bel-
ügyminisztérium által támogatott 
„Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása” című pályázat keretében 
– melyben a támogatás intenzitá-
sa 50% – meg is tud valósítani. Az 
érintett útszakaszok az Erdősor 
utca és a Hajcsár utcai útcsatla-
kozás. 

A beruházás fő célja, hogy a je-
lenleg 4 méter széles út kétirányú 
forgalom részére is alkalmassá 
váljon. A városvezetés folyamato-
san értesíteni fogja a lakosságot 
az építés alatti ideiglenes szabá-
lyozásról és esetleges korlátozá-
sokról.  ÜH infó

A város képviseletében Kissné Szabó Ka-
talin polgármester vette át Esztergom-
ban a Humanitárius település címmel 
járó elismerést. A címet a Magyar Vörös-
kereszt adományozza 
olyan településeknek, 
ahol a városvezetés és 
a lakosság aktívan se-
gíti a szervezet mű-
ködését, támogatja a 
szociálisan rászoru-
ló rétegeket és segíti 
a társadalmi összefo-
gást egészségügyi és 
szociális területen egy-
aránt. 

Június 25-én, pén-
teken Esztergomban 
tartották meg a Vö-
röskereszt Világnapja 
és fennállásának 140. 
évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepséget, ahol Dr. Göndöcs 
Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke 
több mint 100 elismerést adott át, köztük 
Üllőnek is. A város képviseletében Kissné 
Szabó Katalin polgármester vette át a Hu-
manitárius település címet.

HUMANITÁRIUS TELEPÜLÉS
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TERMÉSZETKÖZELI ÉS KIKAPCSOLÓDÁST 
NYÚJTÓ PARKOK TERVEZÉSE ÜLLŐN
Üllőn az elmúlt években az itt élők 

igényeinek kiszolgálására került a 
fejlesztési hangsúly. Többek kö-

zött megépült az új óvodánk, bölcső-
dénk és az európai színvonalú piacunk 
is. Felújításra került több intézmény, 
épületek és utak.

Ezen beruházások miatt – sajnos – 
eddig nem volt lehetőség a szabadidős 
tevékenységek fejlesztésére fordítani a 
forrásokat, ám ezek lezárta után most 
elkezdődött a tervezés, amelynek célja, 
hogy az itt élők komfortérzete növe-
kedjen. Lakosaink helyben is találjanak 
olyan elfoglaltságokat, amelyek kikap-
csolódást tudnak nyújtani a dolgos hét-
köznapok során. A hosszú bezártság 
és nehéz időszak után arra törekszünk, 
hogy lakosaink olyan minőségi kikap-
csolódási és rekreációs lehetőségek 
közül választhassanak majd városunk-
ban, amelyek a mentális egészségüket 
is szolgálják amellett, hogy remek szó-
rakozást, szabadidős tevékenységet is 

jelentenek gyermekeknek, időseknek 
egyaránt.

Azon dolgozunk, hogy a szükséges 
erőforrásokat megteremtsük a parkok 
létrehozásához, a város saját forrásain 
kívül keresünk pályázatokat és a város-
unk területén működő cégeket is sze-
retnénk bevonni, hogy minél előbb meg 
tudjuk valósítani a terveket és néhány 
éven belül már használhassa mindenki 
a fejlesztéseket. 

Jelen információk egyelőre csak kiin-
dulásként szolgálnak, a tervezés későb-
bi szakaszában nagyon számítunk majd 
az Önök véleményére is. 

1. Pihenőerdő és túraösvény
A Hajcsár utca végére elképzelt beruhá-
zásban több, mint 1 hektáros területen 
túraútvonal állna majd a lakosok rendel-
kezésére, 11 állomásos edukációs fel-
építéssel, amelyeken bemutatnánk az 
élővilágot, erdei életet, illetve számos 
környezetvédelmet hangsúlyozó elem is 
helyet kapna benne. 

2. KRESZ- és szabadidőpark
A Kisfaludy téren található területen egy 
oktató jellegű közlekedési park kialakí-
tása merült fel, ahol a közlekedés sza-
bályait lehetne játékos formában elsa-
játítani, miközben a köztes területeken 
szabadidős tevékenységekre is lehető-
ség nyílna.

3. Rekreációs városi park és erdőfürdő
Az Árpád fejedelem utcában, a Városi 
Sportcsarnokkal szemben helyezkedik 
el a teniszpálya mellett egy önkormány-
zati tulajdonban lévő cca. 3500 m2-es 
park, amelyet szeretnénk megnyitni a 
lakosság előtt. A parkban lenne meditá-
ciós ösvény, pihenőligetek, gerincnyúj-
tó padok és egy hangulatos kis híd a tó 
fölött segítené a regenerálódást, kikap-
csolódást.

Bízunk benne, hogy elnyerik lakosa-
ink tetszését az ötletek, törekszünk rá, 
hogy mihamarabb megteremtsük a for-
rásokat is hozzájuk.   

Üllő Város Önkormányzata

Erdőfürdő tervezett helyszíne 
a cserélendő kis híddal

A KRESZ-PARK lehetséges helyszíne

Illusztráció

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

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164
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Jelentkezés: 
06-20/215-0699 • munka@humilitas.hu

Feladat: 
alkatrészek  
összeszerelése (gépkezelés,  
forrasztás, tekercselés,  
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Feltétel:
  8 általános iskolai végzettség
  megbízhatóság

Amit kínálunk:
  kereseti lehetőség: bruttó  
320 000–400 000 Ft
  teljesítménybónusz
   jelenléti bónusz
   év végi jutalom

A bejárás 
céges busszal 
az alábbi 
településekről 
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monor, 
Monorierdő, Üllő, Gomba, 
Káva, Bénye, Pánd, Vasad, 
Csévharaszt, Péteri, Ecser, 
Gyál irányából

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?

 Hosszú távú,

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos munkarendbe!

Érdemes odafigyelni, hiszen fontos változások álltak be 
a szemétszállításban: mostantól csütörtökönként szál-
lítják a hulladékot az egész településen, ráadásul új 
csapat végzi a munkát, így a városvezetés mindenképp 
kéri a lakosság türelmét és együttműködését. 

A megszokottól eltérő módon történik mostantól a 
hulladékszállítás: érdemes már szerda este vagy csü-
törtök hajnalban kitolni a kukákat, hogy biztosan el-
szállítsák a hulladékot csütörtökön napközben. Mivel 
új kollégák végzik a munkát, a lakosság megértésére is 
szükség lesz. Az új munkatársak egytől egyig jó szak-
emberek, bizonyosan rövid időn belül megtanulják a 
település területeinek sajátosságait, ám addig előfor-
dulhat, hogy bizonyos utcák kimaradnak. A DTkH Zrt. 
törekedni fog rá a jövőben, hogy senki ne maradjon ki az 
elszállításból, de ha mégis megtörténik, várják a beje-
lentést, és a visszajelzések alapján a kollégák igyekez-
nek minél előbb visszamenni az érintett szakaszokra 
a hulladékért. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy 
pár hétig még legyenek türelemmel, ameddig kialakul a 
rendszer és automatikussá válik a mechanizmus.

A szelektív és zöld-
hulladékot továbbra is 
kéthetente csütörtökön 
szállítják el. A munka-
társak egy darab csoma-
golási hulladékzsákot és 
annyi zöld zsákot hagy-
nak ott, amennyi tele 
zsák ki volt rakva.  ÜH  infó

ÚJ IDŐPONTBAN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS!

Közösség

ZENÉS NYÁRI ESTÉK 
– EMELVÉNYES ELŐADÁSOKBÓL 
KISSZÍNPADOS KONCERTEKIG FEJLŐDÖTT 

A Zenés Nyári Esték egy kellemes 
program azoknak a helyieknek és 
környékbelieknek, akik a péntek 

estéjüket szívesen töltenék egy kisebb 
koncerten a város szívében. Akik régebb 
óta laknak Üllőn és évről-évre figyelem-
mel kísérték a programsorozatot, talán 
emlékeznek, hogy Laza Bálint és cimbo-
rája voltak az elsők, akik zenéjükkel el-
kápráztatták a közönséget a Zenés Nyári 
Esték keretében. Azóta eltelt nyolc év és 
a kis emelvényes koncertsorozat egyfaj-
ta városi hagyománnyá nőtte ki magát. 
Egyre népszerűbb lett, mára pedig any-
nyira a szívünkhöz nőtt, hogy a szerve-
zés elején, hónapokkal az első koncert 
előtt érdeklődnek a fellépők iránt. Az 

előadók oldaláról is hasonlóan jók az él-
mények, szeretnek itt fellépni, hiszen jó 
környezetben, minden téren jó körülmé-
nyek között szívesen adnak koncertet.

Az első gondolat az volt, hogy ingye-
nes ajándék legyen minden koncert az 
itt élőknek, ehhez viszont hozzátartozik 
az is, hogy viszonylag kis költségvetés-
sel működjön a programsorozat. Ennek 
is köszönhető, hogy sok olyan fellé-
pőt ismerhetett meg a közönség, amire 
máshol nem lett volna alkalma, valamint 
bemutatkozási lehetőség a helyi formá-
cióknak. Ahogy teltek az évek, a Zenés 
Nyári Esték egyre nagyobb sikerű lett, 
a kis emelvény egy technikailag jól fel-
szerelt kisszínpaddá fejlődött. Júliusban 

például hatalmas sikert aratott a tehet-
séges üllői énekesnő, Petrovics Eszter 
előadása és az újonnan alakult WIN-WIN 
zenekar koncertje, akik többek között sa-
ját számaikat is bemutatták. A koncer-
tek között a Táncsziget Rúd Akadémia 
SE fantasztikus bemutatóját is láthatták 
a nézők. Augusztus közepén és szept-
ember elején még két nagyobb szabá-
sú koncert várja a kedves közönséget, 
augusztus 19-én a népszerű Balkán 
Fanatik, illetve szeptember 3-án a Liver-
poolban is nagy sikert aratott Beatles 
emlékzenekar, a Black Birds.    AF

A 2013-ban épült új városháza átadása többek között a kulturális 
rendezvényekre is nagy hatást gyakorolt, hiszen a megújult 
környezet, a kellemes légkör tökéletes helyet biztosít az évek 
óta már-már hagyománnyá vált Zenés Nyári Estéknek.
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ELKÉSZÜLT 
A ZENEISKOLA TETŐFELÚJÍTÁSA

ÚTKARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK KÖVETKEZŐ ÜTEME

A Harmónia Zeneiskola tetőszerkezetének felújítása és tetőhéja-
zat cseréje már régóta aktuális kérdés volt, most végre sor került 
rá. Az új és biztonságos tetőhéjazat, valamint az oldalfalazat ha-
táridőn belül el is készült.

Az iskola épületét (Pesti út 53.) évekig bérelte az önkormány-
zat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól, 2002-ben végül sikerült 
megvásárolni, így azóta az önkormányzat tulajdonát képezi az 
ingatlan. Mostanra időszerűvé és szükségessé váltak bizonyos 
átépítések, javítások. 

A kivitelező cég megkezdte a tetőszerkezet felújítását, emel-
lett a tetőhéjazatot is cserélték és a födém szerkezeti hibáit is 
kijavították. Ezzel egyidőben az iskola szomszéd felőli falaza-
tának renoválása is megtörtént, hiszen mind az iskola, mind a 
szomszédos építkezés miatt ez elengedhetetlen.

Az iskola a nyári időszak alatt is tart ügyeletet, amikor a szü-
lők ügyeket tudnak intézni, és a vezetővel vagy a helyettesével 
egyeztethetnek. Ezek az időpontok: augusztus 11. 9–13 óra kö-
zött, augusztus 18. 9–13 óra között. ÜH infó

A városban egész nyáron folyamato-
san zajlanak a padkák és a kátyúk ja-
vításai, az ütemtervnek megfelelően 
haladnak a munkálatok.

Megkezdődött az üllői belterü-
leti utak karbantartásának máso-
dik szakasza a Pesti út- és az Ócsai 
út területén, amely előreláthatólag 
augusztus 9-ig fog tartani. Megtör-
tént a kátyúk kijelölése az előzetes 
felmérések alapján és jelenleg azok 

körbevágása folyik. A kátyúk tovább-
bontására még nem került sor, hiszen 
csak akkor fognak hozzá, amikor az 
aszfalt is megérkezett, hogy ne hagy-
janak gödröket az úton, ami baleset-
hez vezethetne, ha valaki kerékpárral, 
vagy autóval belehajtana. Egyelőre a 
vágás van folyamatban. Egy nagyobb 
területet előkészítettek, és amikor 
már tudják, hogy mikor érkezik pon-
tosan az aszfalt, majd kibontják a 

Amint arról már beszámoltunk, az Üllő Piac terüle-
tének központi falára kikerült ötletládán keresztül 
adhatnak hangot a piacra látogatók az észrevétele-

iknek, újító javaslata-
iknak. Fontos a lakos-
ság véleménye, hiszen 
használat közben, a 
gyakorlat által támad-
hatnak olyan ötletek, 
melyekre a tervezők 
nem gondoltak, de ja-
vítja a piac közönsé-
gének komfortérzetét.

Az Üllő Piac falán 
kihelyezett ötletládá-
ba érkezett észrevé-
telnek köszönhetően 
kikerültek az étkező-
asztalok fölé az árnyé-
kolók, így tűző napsü-
tésben is kényelmes 
pihenési lehetőséget 
nyújtanak.

Az ötletládába to-
vábbra is várják az újí-
tó gondolatokat!

ÜH infó

NAPERNYŐK VÉDIK 
A PIACRA LÁTOGATÓKAT

töredezett aszfaltot. A felületet elő-
készítik egy emulzió-szerű anyaggal 
és abba teszik bele a meleg aszfaltot. 
A padkákat pedig mart aszfaltos bi-
tumenemulziós technológiával javít-
ják, ahol gödrök vagy hiányosságok 
vannak, szükség szerint visszasze-
dik, vagy pótolják azokat. A pótlás a 
szokásos mart aszfaltos technológia 
segítségével fog elkészülni, ami olyan 
mintha kőzúzalék lenne, de tulajdon-

képpen mart aszfalt, ami 
tartalmaz kőanyagot is. 
Emulzióval fellocsolják, 
és erre kerül egy finom 
zúzalékréteg, amit behen-
gereznek, és ezzel készí-
tenek egy olyan padkát, 
ami később a melegtől és 
a forgalomtól összeköt. 
Gyakorlatilag olyan, mint-
ha aszfaltos felület lenne.

A munkálatok folya-
matosan és teljes erővel 
zajlanak Üllő területén 
előreláthatólag egészen 
augusztus végéig, ami 
alatt a lakosság szíves 
türelmét kérik!         ÜH infó

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632  www.naphaszon.hu  naphaszon@gmail.com

Lakásfelújítási 
támogatásba 
beszámítható

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!



Közösség

132021. augusztus | Üllői HírmondóFü
st

öl
t t

ok
as

za
lo

nn
a

49
5

Ft/kg

Fü
st

öl
t c

sü
lö

k

1.
30

0

Ft/kg

H
áz

i d
is

zn
ós

aj
t

2.
49

5

Ft/kg Ft/kg
M

ar
ha

co
m

b

2.
49

5
Ft/kg

M
ar

ha
 le

ve
sh

ús

1.
39

5

Ft/kg

Se
rt

és
ka

ra
j

1.
15

0

Ft/kg

Er
dé

ly
i s

za
lo

nn
a

2.
39

5

Ft/kg

HH
AJ

D
Ú

 p
ar

as
zt

ko
lb

ás
z

1.
40

0

Ft/kg

Fő
tt

 c
sá

sz
ár

2.
49

5
Ft/kg

Fü
st

öl
t 

an
go

ls
za

lo
nn

a

1.
79

5

Ft/kg

H
áz

i z
sí

r (
za

cs
kó

s)

39
5

Ft/kg

Cs
ík

oz
o�

 p
ac

al

1.
69

5

Ft/kg

M
ar

ha
lá

bs
zá

r

2.
39

5

Ft/kg

Ju
hb

el
es

 v
irs

li

99
5

Ft/kg

Sü
tn

iv
al

ó 
ko

lb
ás

z

1.
19

5

Ft/kg

H
áz

i h
ur

ka

69
5

Ft/kg

Ka
cs

ac
om

b

1.
99

5

Ft/kg

G
ril

lk
ol

bá
sz

1.
49

5

Ft/kg

Mi
nd

en
 na

p
FR

IS
S T

EP
ER

TŐ
/h

aj
na

lb
an

 sü
tö

tt/



1414

Fejlődő kisvárosKözösség

Üllői Hírmondó | 2021. augusztus

Üllőn idén is számos, jobbnál 
jobb gyermektábor közül 
választhatnak a szülők. 
Minőségi programok, kreatív 
foglalkozások, sportolási 
és alkotási lehetőségek: 
minden érdeklődési körű 
gyermek megtalálhatja azt 
az elfoglaltságot, mellyel 
szívesen tölti a nyári szünidőt.

TÁBORRA FEL! 

Balett-tábor a Sportcsarnokban, 
tánctábor a Kiss Sándor Művelő-
dési Házban, önvédelem, film, sport 

vagy gasztronómia – idén is számtalan 
témában találhatnak szórakozási le-
hetőséget gyermekeik számára azok 
a szülők, akik a tartalmas táborozást 
szeretnék elfoglaltságként választani a 

nyári szünetre. Az Üllő Diáksport Egye-
sület szervezésében, az önkormányzat 
támogatásával a sportcsarnokban és a 
futballpályán közel száz helyi gyermek 
töltheti el aktívan a szabadidejét, míg 
mások sütnek-főznek vagy épp filmet 
forgatnak. A hőség ellenére a gyerme-
kek kitartóan gyakorolnak, táncolnak, 
sportolnak, tanulnak, játszanak és ba-
rátkoznak, így mondhatjuk, hogy az idei 
év is sikeres, ami a táborozást illeti.

HSZK napközis tábor 
Az önkormányzat támogatásával meg-
valósuló gyermektáborban színes 
programokkal és változatos foglalko-
zásokkal biztosítanak egész napos el-
foglaltságot a hátrányos helyzetben lévő 
lakosok gyermekei részére. A Humán 
Szolgáltató Központ szervezésében, 
a régi Gyöngyvirág Óvoda épületében 
megvalósuló táborban minden héten 
kézműves foglalkozással, kirándulások-
kal, meghívott vendégekkel és izgalmas 
játékokkal várják a gyerekeket. Nemrég 
maga Kalap Jakab látogatott el a kicsik 
közé, aki jótékonysági koncerttel szó-
rakoztatta a résztvevőket, de volt olyan 
nap, mikor a Jászberényi Állatkertben 
jártak a táborozók.

Önvédelmi tábor
A Tóth Gábor közterület-felügyelő által 
vezetett, már több év óta rendszeresen 
megrendezett krav maga tábor elsőd-
leges célja a test fizikai karbantartása 
és az önvédelem játékos formában tör-
ténő oktatása. Ez a különleges sport-
ág megtanítja a gyerekeknek azokat a 
fogásokat, melyekkel bizonyos szintig 
megvédhetik magukat. Az intenzív, napi 
nyolcórás testmozgás kellőképpen le-
fárasztotta a több mint 20 gyermeket, 
emellett további érdekes eladásokon 
is részt vehettek: ilyen volt a rendőrsé-
gi vagy a kutyás bemutató, de beszél-
gettek velük a számítógép veszélyeiről 

is, illetve filmes délutánt és íjászatot is 
szerveztek. 

Mirabell tánctábor
A Táncsziget és Rúd Akadémia SE ál-
tal szervezett tánctáborban egész hé-
ten gyakorolták azt a koreográfiát, amit 
a csapat a július 23-ai Zenés Nyári Esték 
elnevezésű rendezvényen mutatott be.  
A színpad előtt adta elő az üllői tánctá-
bor az előadást, bemutattak egy akro-
batikus és művészi tánc elemekkel öt-
vözött rúd koreográfiát, majd a nézők 
láthatták azt a produkciót is, mellyel az 
augusztusi Európa-bajnokságra kvalifi-
káltak profi kategóriában.

ÜllőWOOD – a filmes tábor
Július 5-i kezdettel, immáron negye-
dik alkalommal rendezték meg Bán 
Lilla (MovieKids) nemzetközi díjnyer-
tes filmrendezővel és Jászter-Simon 
Anita sminkmester közreműködésével 
az „ÜLLŐWOOD 4” filmes tábort a Városi 
Sporttelepen. A gyermekek három na-
pon keresztül ismerkedhettek a moz-
góképkészítéssel, forgatókönyvírással, 
digitális vágással, sminkeléssel és a ka-
mera kezelésével. Az akciódús tábor az 
elkészült kisfilm megtekintésével zárult.

DSE sporttábor
Az Üllő Diáksport Egyesület évek óta 
rendszeresen megrendezi a sport- és 
szabadidőtábort, ahol 5 éves kortól egé-
szen 14 éves korig fogadják a mozogni 
vágyó gyerekeket. A csarnokban a bir-
kózók, a kézilabdázók és a kisebb labda-
rúgók kaptak helyet, a nagyobbak pedig 
kint edzettek a focipályán. Az érdeklő-
dőbbek többféle sportot is kipróbál-
hattak. A hőség ellen a locsoló nyújtott 
egy kis enyhülést, de a fiatalokat sem-
mi sem tántoríthatta el az önfeledt moz-
gástól.  ÜH infó

KUKTANODA GASZTRONÓMIAI  
GYERMEKTÁBOR
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
főzőtábora véget ért. Vidám, csil-
logó szemű gyerekek  ismerked-
hettek meg játékosan az ízek vilá-
gával. Volt kézműves foglalkozás 
mindennap, barátkoztak a főzés 
alapanyagaival, a magyar konyha 
étkezési szokásaival. 

Szeretnék köszönetet mon-
dani, akik lehetőséget és támo-
gatást adtak e hasznos projekt 
megvalósításához: Üllő Város 
képviselő-testületének, Zsigmond 
Attilának és csapatának a mun-
kájukért, Mecénás társaimnak 
a kézműves foglalkozásokért, 
Fialka Lászlónak a remek fotókért, 
a Tani Pékségnek és a Lark Tőke-
Hús Kft.-nek, végül Kovács Julian-
nának és leányának, Eiben Linda 
séfünknek, akik nélkül mindez 
nem valósulhatott volna meg.

Tartalmas, jókedvű hét volt, jö-
vőre ugyanitt! - kékedy -
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SZERETETTEL VÁRJA ÚJ MUNKATÁRSAIT 
A LOGISZTIKAI KÖZPONT

Az  Oriflame életében mérföldkő az 
idei év, hiszen 30 éve szolgálják ki a 
magyarországi vevőket és 10 éve nyi-
totta meg kapuit az üllői Logisztikai 
Központ.

A Logisztikai Központ születésnap-
jára már az év elején készültek, de a ví-
rushelyzet miatt csak most keríthettek 
sort egy kis ünneplésre. A munkatársak 
egyedi szülinapi pólóval, finom ételek-
kel, tortával, és külön erre az alkalomra 
fotózással is készültek. Mivel a vállalat 
értékei között kiemelten fontos a kör-
nyezetvédelem és a zöld gondolkodás, 
fát is ültettek, mely szimbóluma lett 
az elmúlt 10 év és a következő évek 
sikereinek. Készült egy megható fotó 
is, amin a munkatársak a tízes számot 
formálják meg. Az itt dolgozók igazi 
csapatként működnek együtt, a cég-
vezetés pedig sokat tesz azért, hogy a 
munkatársak komfortérzetét növeljék. 

Biztosítanak számukra ingyenes jogi, 
pszichológiai, pénzügyi tanácsadást, 
a működésük fejlesztésébe folyamato-
san beépítik a munkatársak ötleteit, il-
letve szemüveg és munkavédelmi cipő 
támogatásban is részesülnek. Egy foci 
Eb is jó lehetőség náluk egy kis játék-
ra, csapatépítésre. A közösség erejét 
pedig mi sem bizonyítja jobban, mint 
a közös programok, hiszen minden ki-
magasló eredményt ünnepelnek, tarta-
nak gyümölcsnapot, családi napot, és 
rendszeresek a vállalati véradások.

Az üllői Logisztikai Központ kollégái 
13 ország megrendeléseit készítik ösz-
sze és csomagolják. A munkatársak a 
legmodernebb logisztikai rendszerrel 
dolgoznak, amely egyszerűen, lám-
pákkal jelzi, hogy melyik termékből 
hány darabot és honnan kell kivenni 
és a dobozba helyezni. Így nem kell az 
árukiszedőknek papír alapú listákkal 

bajlódniuk, és nagyon gyorsan tudnak 
haladni, amire szükség is van, hiszen 
rendkívül rövid határidővel jut el a cso-
mag a kedves vevőhöz.

A beérkező megrendelések dina-
mikája adja a munka nehézségét, mi-
vel a tömeges mennyiség a hét elején 
érkezik, ezért szükség van 12 órás és 
éjszakai mű-
szakokra is, 
de havonta öt-
hat alkalom-
nál nem több 
esetben. Ezt 
ellensúlyozza, 
hogy heti négy 
napon folyik 
a munka, míg 
három nap a 
pihenőnap, így 
a kollégák rendszeresen élvezhetik a 
„hosszú hétvége” előnyeit.

A Logisztikai Központba folyama-
tosan lehet jelentkezni árukiszedőnek 
és árufeltöltőnek. Az új munkatársa-
kat könnyen betanulható munka vár-
ja, modern gyártósor mellett, tiszta 
környezetben, egy nagyszerű, pörgős 
csapatban. A régió több településéről 
pedig közvetlen járattal segítik a mun-
kába járást. Az önéletrajzos jelentke-
zéseket a hrullo@oriflame.com oldalra 
lehet küldeni.       (x)

Sajnálatos módon Üllő sem kivé-
tel a rongálások alól: itt is rend-
szeresen kárt tesznek a ját-
szótereken található játék- és 
sporteszközökben, melyeket a 
városvezetés kénytelen újra és 
újra pótolni, hogy a sportkedve-
lő lakosok játéklehetősége meg-
maradjon. Most a Kisfaludy téren 
lévő játszótér kosárpalánkját és 
gyűrűjét, valamint a Sport téren 
lévő palánkot tette tönkre valaki, 
így azokat cserélni kell. Az új esz-
közöket már megrendelte a gyár-
tótól az Üllői Városfejlesztő Kft., 
remélhetőleg néhány héten belül 
megérkeznek az új eszközök.

A városvezetés a lakosság se-
gítségét és együttműködését kéri 
abban, hogy vigyázzanak közösen a település értékeire, 
hogy mindenkinek legyen lehetősége használni az esz-
közöket, játékokat és tereket, valamint erre gyermekeik 
figyelmét is fokozottan hívják fel. 

Arra is van lehetőség, hogy ha bármilyen rongálást 
vagy hiányosságot észlelnek, azt jelezzék Tóth Gábor 
közterület-felügyelőnek a toth.gabor@ullo.hu címen 
vagy a +36-70 /312-4134-es telefonszámon.  ÜH infó

KICSERÉLIK A MEGRONGÁLT 
KOSÁRPALÁNKOKAT

Vasrárnap–hétfő: zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Hétfő, péntek, vasrárnap: zárva,  
kedd, szerda, csütörtök: 9–17, 

szombat: 9–12

Retro keretek   
28  000 Ft helyett

14   000 Ft/db

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft/db

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft/db

Multifokális lencse  
35  000 Ft/db helyett
22   500 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
20  000 Ft/db helyett
10   000 Ft/db

Nyári 
akció!

2360 Gyál, Kőrösi út 156.
A MOL kúttal szemben    •   +36-30/979-7073

2225 Üllő, Ócsai út 1.
+36-30/758-1312

www.korrektoptika.hu
http://lokacio.hu/korrekt-optika/

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!
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Közösség

FUT AZ ÜLLŐ! – MÉG LEHET NEVEZNI
Idén végre ismét megrendezik a Fut 
az Üllő futóversenyt, már fogadják a 
nevezéseket, és szurkolni is szere-
tettel várják az érdeklődőket. Több 
kategóriában lehet indulni, a lényeg 
a mozgás, a sport szeretete: a szer-
vezők cserébe pedig minden indulót 
éremmel jutalmaznak. 

Idén negyedszer rendezik meg a 
Fut az Üllő! versenyt, igaz, a pandémia 
miatt tavaly mindössze virtuális ver-
senyre futotta. Most azonban újra itt 
a lehetőség ténylegesen rajthoz állni: 
többféle kategóriában és különböző 
távon tudnak indulni a lelkes futni vá-
gyók. Óvodás kortól egészen 120 éves 
korig várják a nevezőket, ennek meg-
felelően több kategóriában hirdettek 
futamokat, amelyek alapján minden 
sportrajongó kipróbálhatja erőnlétét 
és állóképességét. 

A futóverseny szeptember 5-én 
reggel 9:00 órakor startol el. A ver-
seny fő szervezője Üllő Város Önkor-
mányzata, az Üllő Diáksport Egyesü-
let és a Zsálya Bisztró. Az érdeklődők 
Üllő város honlapján, az www.ullo.hu 
oldalon minden nevezéssel kapcsola-
tos információt megtalálnak, többek 
között a jelképes összegű nevezési 
díj és a regisztráció részleteit. A szer-
vezők arra is figyelnek, hogy senki se 

menjen haza üres kézzel: a versenyen 
minden beérkező díjazásban része-
sül, és éremmel a nyakában mehet 
haza. 

– Még várjuk a nevezőket, senkinek 
nem kell attól félnie, hogy túl nagy tö-
meg lesz, így ez ne tartsa vissza az 
érdeklődőket az indulástól! – kezdte 
Tóth Gábor, a verseny egyik szerve-
zője. – A nagy versenyen 7 vagy 21 
kilométeres távon lehet indulni, ezt 
teljesíthető egyénileg, de csapatban 
is. Az óvodások versenye nevezéstől 
független, mindössze el kell jönni és 
részt kell venni az örömfutáson. A 
legkisebbek is kapnak érmet és aján-
dékokat. Emellett lesz iskolás és csa-
ládi futam 1,2 km-es távon – mondta 
Tóth Gábor.

A 2021-es kategóriák és futamok a 
következők:

• Ovis örömfutás
• Iskolás futam (6-14 év között)
• Családi futam (1 felnőtt és 1 vagy 

2, 10 év alatti gyermek)
• 7 km-es egyéni minimaraton
• 21 km-es egyéni félmaraton
• 21 km-es félmaraton váltó (vegyes 

váltó)
Nevezési határidő: személyesen és 
online 2021. augusztus 27. (péntek) 
12:00 óra. ÜH infó

LAKOSSÁGI JAVASLATOKAT VÁR A TÖOSZ
Az Alapvető Jogok Biztosának a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettese, Dr. Bándi Gyula munká-
ja során számos olyan állampolgári pa-
nasszal foglalkozik, mely az egészséges 
környezethez való joghoz kapcsolódik. A 
leggyakoribb sérelem a jellemzően falu-
si, kisvárosi települések belterületén je-
lentkező tipikus probléma: a haszonál-
lattartás korlátozásának tilalma. Most 

a városvezetés segítségét kéri, hogy a 
Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségén keresztül osszák meg ta-
pasztalataikat és véleményüket, mely 
alapján új megoldási javaslatok szület-
hetnek a békés együttélés jegyében. 

A falusias környezetnek mindig is 
szerves része volt az állattartás, azon-
ban ma már sokak számára zavaróak le-
hetnek az ezzel járó hatások: a szűkebb 

• Ön szerint milyen fogalmak merítik ki az egészséges környezethez való jog 
fogalmát? 

• Ön szerint hogyan kellene változtatni a békés együttélés körülményein a te-
lepülésen? 

• Mivel lehetne javítani a lakosok közti nézeteltérések megoldását?
• Milyen jogi vagy egyéb segítségre lenne szükség a birtok- és szomszédi viták 

megoldásához?
• Tudja-e, hogy kihez kell fordulni, ha vitás ügyben érintett?
• Korlátozni kellene-e a helyi önkormányzatoknak a háztáji állattartás meny-

nyiségét és minőségét?
• Amennyiben igen, mely területeken (belterület, külterület) kellene korlátozá-

sokkal élni?
• Mely állatok esetében kellene tartási korlátozást szabni?
• Mekkora mennyiségi korlátot kellene szabni?
• Milyen tartási korlátozásokat kellene szabni?
• Szükség lenne-e a kedvtelésből tartott állatok számának korlátozására? 
• Amennyiben nem, hogyan lehetne csökkenteni az abból adódó feszültségeket?

lakókörnyezet kénytelen eltűrni a körül-
ményeket, illetve birtokvédelmet is csak 
kimondottan tág határokat átlépve lehet 
kérni az életkörülményeiket jelentősen 
rontó hatások ellen. A vonatkozó jogi 
szabályozás elsősorban az állatok tartá-
sának állatvédelmi, állatjóléti és egész-
ségügyi szempontú védelmére helyezi a 
hangsúlyt, azonban nem ad lehetőséget 
sem országos, sem helyi, speciális sza-
bályozásra. 

A beérkező panaszok egyik leghang-
súlyosabb jellemzője, hogy az eljáró 
hatóságok intézkedési kereteik kimeríté-
sével sem tudják megoldani a lakossági 
panaszokat, melyek szinte mindegyike 
az életvitel jelentős romlására hivatko-
zik. Az Alapvető Jogok Biztosának a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettese javaslatot tehet a meg-
oldásra, ha a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségén keresztül kel-
lő mennyiségű, a problémára vonatkozó 
tapasztalat és vélemény érkezik be. A la-
kossági javaslatokat Kajó Cecília birtok-
védelmi és állattartási ügyintéző részére 
tudják eljuttatni a kajo.cecilia@ullo.hu 
e-mail-címre.

Az idei nyár nem szűkölködik forró 
napokban, a hőségriadók egymást 
érik. Üllő Város Önkormányzata 
június végén párakapukat helye-
zett ki a Deák Ferenc utca felől az 
Üllő Piacra vezető járdasáv fölé, 
ahol az arra járók felfrissíthetik 
magukat. Nagy segítséget jelen-
tett ez a piac látogatóinak is a júli-
usi hőhullámok ideje alatt.   ÜH infó

PÁRAKAPUKKAL FRISSÜLVE  
A NAGY HŐSÉGBEN
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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

ÜNNEPI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
Hagyományainkhoz híven augusztus 20-án a könyvtárban is színes 
programokkal várjuk az érdeklődőket. Idén is otthont adunk az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub által szervezett nyugdíjasok vendéglátásának. Szokás 
szerint, az ízletes falatok mellett, szellemi táplálékkal is szolgálunk.

Ünnepi kiállításunkon, Sajtosné Öllei 
Andrea rajz szakos művésztanár 
alkotásaiból válogatunk, „Szemez-

getés” címmel. A kiállítást megnyitja 
Fenyvesiné Ladányi Brigitta tanár, fej-
lesztő. Sajtosné Öllei Andrea neve sokak 
számára ismerősen cseng, hiszen amel-
lett, hogy 2006 óta tanít az iskolánkban, 
2011-ben a MÁV által a gyalogos aluljá-
rók színesítésére kiírt pályázatot meg-
nyerve festette ki diákjaival az üllői vas-
útállomás aluljáróját. Az iskola ebédlőjét 
szintén a tanulókkal együtt díszítették 
színes fi gurákkal, amelyhez az alap-
anyagot az önkormányzat biztosította. 
Az első pandémiás időszakban többek 
között az ő szervezésében változott szí-
nes mesevilággá a Cigri Szabadidőpark, 
segítő „krétát” nyújtott az idei városi 
Gyermeknap megrendezéséhez is. Va-
lamint a Let’s Colour Településszépítő 
Egyesület pályázatán „Mikor szürkék a 
tegnapok, színezz szép holnapot!” cím-
mel 50 liter falfestéket nyert az iskola be-
tonfalának kifestésére, amit lelkes üllői 
lakosok, vállalkozók és civil szervezetek 
további festék adományokkal egészíte-
nek ki. Ez a mostani kiállítás, első önálló 
tárlata Üllőn, ahol portrék és tájképek 
mellett, népi motívumokkal díszített 
gyermekbútorokat, tulipános ládákat és 
porcelánfestéseket tekinthetnek meg 
az érdeklődők. A kiállítás 13:30-kor nyí-
lik, és szeptember 10-ig látogatható a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

A kiállításmegnyitó után, 14 órától 
Szigeti Juli akusztikus koncertje hallha-
tó majd a kertben. Igazi feltöltődés min-
denki számára ez az energikus, vérpezs-
dítő zenei stílus. Szigeti Juli bársonyos 

hangján szólal meg a swing, ez a ko-
rokon átívelő világzene. Mindenkit sok 
szeretettel várunk!

Állandó programok a könyvtárban
Szeptembertől folytatódnak állandó 
programjaink, a kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt élményt nyújtó Diadélutánok 
minden hónap első keddjén 16:30-
tól. Az olvasás szerelmeseinek szó-
ló Irodalmi teázó, minden hónap utol-
só keddjén 10:30-tól, és a kártyajátékok 
kedvelőinek a Kártyaklub, minden csü-
törtökön 13 órától.

„Szívvel hímezve, lélekkel csipkéz-
ve” címmel nyílik szeptember 17-én, 
pénteken 16 órakor a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület két tagjá-
nak Györfi Károlyné hímző, szakokta-
tó és Tóth Károlyné csipkekészítő népi 
iparművész kiállítása a könyvtárban. 
A Békés megyei egyesület célja a nép-
művészet, ezen belül kiemelten a népi 
kézművesség hagyományainak ápolá-
sa, a mai kornak megfelelő népi iparmű-
vészeti alkotásokon keresztül a közízlés 
formálása. Tagjaik a megye különböző 
településein élnek, számos kiállításuk 
volt már itthon és külföldön egyaránt. 
Kiállítóink Békéscsabán szerezték meg 
oktatói végzettségüket és azóta is szív-
vel-lélekkel kézimunkáznak, és adják át 
a tudást az érdeklődőknek. Mindketten 
fontosnak tartják a magyar nyelvterület 
népi mintakincsének továbbéltetését, 
ezért olyan tárgyakat, viseleti darabokat 
készítenek ezek felhasználásával, ame-
lyek a mai modern világban is hasz-
nálhatóak, viselhetőek. Terítők, blúzok, 

s z o k n y á k , 
telefon- és 
pendrive-tartók, 
kendők, könyvjel-
zők, nyakláncok, arc-
maszkok válnak ügyes kezeik nyomán 
a hagyományos népi motívumok hor-
dozóivá. E gyönyörű alkotásokat októ-
ber 16-ig csodálhatják meg a könyvtár 
Merczel Erzsébet kiállítótermében.

Családbarát szolgáltató- és munkahely 
A Családbarát Magyarország Köz-
pont Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-
1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 kódszá-
mú, Családbarát ország című projektje 
keretén belül pályázatot nyújtottunk be 
családbarát szolgáltatóhely és munka-
hely címre. A projekt céljai között szere-
pel a családbarát társadalom fejlesztése, 
a családi szféra társadalmi jelentőségé-
nek és a prevencióban betöltött szerepé-
nek tudatosítása, a családok tájékozott-
ságának növelése a családtámogatási 
és gyermeknevelést segítő lehetőségek-
kel kapcsolatban, a szakemberek felké-
szültségének növelése a családpoliti-
ka, a családi életre nevelés, valamint a 
kisgyermekek nappali ellátása terüle-
tén, továbbá a nők munkaerő-piaci hely-
zetének javítása. A kétkörös audit során 
könyvtárunk elnyerte a CSALÁDBARÁT 
HELY tanúsító védjegy bronz fokozatát. 
Büszkék vagyunk rá, hogy ami számunk-
ra természetes a szolgáltatásaink minő-
sége és a munkatársaink megbecsülése 
terén, az egy szakértői feltételrendszer-
ben is megállta a helyét.

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

s z o k n y á k , 
telefon- és 
pendrive-tartók, 
kendők, könyvjel-
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TÍZ ÉVES AZ ASTRA HUNGARY FOOTBALL CLUB
Bár az Astra Hungary Football Clubnak több jogelődje is volt, ebben a formában 2011 óta
létezik, így idén már a 10. születésnapját ünnepli. Ugyan a klub vezetésének eddig el 
kellett tekintenie a hivatalos ünnepléstől, azonban úgy gondolják, mi sem volt nagyobb 
öröm és büszkeség a kerek évfordulóra, mint a számos győzelem, amit arattak. A klub 
elnökével és vezetőedzőjével beszélgettünk múltról, jelenről és a távlati tervekről. 

Az Astra klub, mint sportvállalko-
zás, elsősorban női labdarúgó-
klubként tevékenykedik. Több 

alközpontja létezik az országban, és 
ahogy Dombó János elnök fogalmaz: a 
női labdarúgás teljes vertikumát lefedi 
a pici óvodásoktól kezdve egészen a 
felnőtt labdarúgókig. Emellett a futsal 
szakágban is a legeredményesebb női 
klubként tekinthetünk rá, hiszen csa-
patai négyszeres magyar bajnokok, 
hatszoros magyar kupagyőztesek, és 
egymást követő 10 alkalommal zsi-
nórban sikerült bejutniuk a futsal „fi nal 
four”-ba. – Ez egy fantasztikus évad 
volt, mi így ünnepeltük meg közösen 
a 10. születésnapunkat. A felnőtt csa-
patunk bajnoki bronzérmes lett, illetve 
Magyar Kupa döntőt is játszhatott a te-
levízió nyilvánossága előtt, élő közvetí-
tésben a Hidegkuti Nándor Stadionban 
a Ferencváros ellen. De bízunk benne, 
hogy a járványhelyzet lehetővé teszi azt 
is, hogy az összesen 21 éve létező Astra 
család idén együtt tudjon ünnepelni a 
régmúlt és a jelen nagy alakjaival, sztár-
jaival, akikkel együtt értük el a sikereket.

Az elnök és a klub jövőbeni cél-
jai között szerepel, hogy továbbra is 
folytassák azt a munkát, amit eddig, 
emellett viszont a fókuszban mindig 
is az utánpótlás-nevelés lesz, hiszen 
felelősséggel tartoznak a gyermekek 
képzéséért. – Nem minden gyermekből 
lesz hivatásos profi sportoló, de óriási 
felelősségünk van abban, hogy egész-
séges, értelmes, normális értékrenddel 
és értékítélettel rendelkező gyermeke-
ket neveljünk és biztosítsuk számukra 
akár azt, hogy hivatásos sportolók vál-
hatnak belőlük, akár „csak” a mozgás 
örömét – részletezte Dombó János.

Az elnök szerint egy klub sikeres-
sége elsősorban az abban résztvevő 
szakemberek tudásán, hozzáállásán és 
szakmai felkészültségén múlik, emel-
lett Üllőn mindenki magáénak érzi a 
klubot, mindenki odaadóan vesz részt a 
közös építkezésben és működtetésben. 
Bene Ferenc vezetőedző Dombó János 
elnök megkeresésére került a klubhoz 
mint az Astra HFC-Üllő együttesének 
szakmai irányítója. 

Ferenc örömmel mondott igent a 
meghívásra, ugyan még nem dolgozott 
női sportolókkal, de volt rálátása a női 
futballra. – Rendkívüli sportág iránti 
alázattal rendelkeznek, igazán szeret-
nének fejlődni és tanulni. Elsősorban 
a felnőtt csapat irányításával bíztak 
meg, de a klubnál dolgozó bármely kol-
légám számíthat a segítségemre. Én is 
szeretek tanulni, tapasztalatokat gyűj-
teni másoktól, és állok is olyan edzők 
rendelkezésére, akik az én tapasztala-
taimra kíváncsiak. Nagyon befogadó 
és családias légkör vesz minket körül 

Üllőn, és ezért hálásak vagyunk a he-
lyieknek.

A vezetőedző véleménye szerint még 
több ilyen egyesületre lenne szükség, 
ahol ennyire összetartó közeg van, és a 
klub vezetője éjjel-nappal azért dolgo-
zik, hogy a fejlődés töretlen maradjon, 
és amit eddig felépített, az példaértékű. 

Ferenc elsősorban szeretne egy hosz-
szú távú fejlődési folyamatot végigvinni. 
Nem helyezésekben, hanem fejlődésben 
gondolkodik. – Azt tűztem ki célul, hogy 
lépésről lépésre legyenek egyre jobbak 
a játékosaim, és ezzel párhuzamosan 
váljon egyre vonzóbbá az Astrában fut-
ballozás. A mi küldetésünk ez, és ezzel 
együtt szeretnénk, ha az egész női lab-
darúgás elfogadottabb lenne, és a já-
tékosok a „hatalmas szívükhöz” méltó 
elismerésben részesülnének a jövőben. 
Nagyon tisztelem őket, hiszen munka 
mellett futballoznak. Ugyanakkor vilá-
gos elvárásaim vannak, a klubunk nem 
egy szabadidősport klub. Igenis ténye-
zők vagyunk, és leszünk is a magyar női 
labdarúgás világában! És ehhez tovább-
ra is nagyon sok lemondásra lesz szük-
ség, és talán még több edzésre – szö-
gezte le az edző. VNyL

Ifj. Bene Ferenc, a 2008 óta pro-
licenc birtokában lévő szakember 
a férfi labdarúgástól érkezett a 
klubhoz, ahol férfi NB I-ben, NB II-
ben is dolgozott vezetőedzőként, 
valamint korábban az U18-as fiú 
utánpótlás válogatottnál is volt. 
Édesapja az olimpiai bajnok lab-
darúgó, Bene Ferenc, aki szintén 
dolgozott női csapattal. 

A futsal a nagypályás labdarúgás 
hivatalos, elsősorban teremben 
játszott változata. A név a portu-
gál futebol de Salão-ból és a spa-
nyol fútbol sala-ból származik, 
mindkettő azt jelenti: teremfoci. 
Kezdetben Five a Side volt a játék 
neve, később az angol football és 
a spanyol sala (terem) szavakból 
született meg a futsal elnevezés. 
Az egész világon elterjedt, népsze-
rű és dinamikusan fejlődő sportág. 
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A LEGENDÁS 1980-AS 
FUTBALLGYŐZELEMRE EMLÉKEZTEK ÜLLŐN
1980. június 10-én Üllő labdarúgócsapata 5-4-re legyőzte Baja csapatát Budapesten az Üllői 
úton, a Fradi stadionban, ezzel elhódítva a Szabadföld Kupát. A tavalyi évben a Covid-járvány 
miatt a nagy siker 40. kerek évfordulóját nem tudták megünnepelni, ám most mindent bepótoltak 
az üllőiek: a bajai csapatot is vendégül látva méltó módon emlékeztek az idei, 41. évfordulón.

Tavaly a híres győzelem 40. évfor-
dulójának megünneplését keresz-
tül húzta a pandémia, ám idén 

szerencsére sikerült megvalósítani az 
élmények felidézését. 1980. június 10-
én Üllő labdarúgócsapata a Baja ellen 
egy gólgazdag meccsen 5-4-re győzött, 
ezzel elhozva a Szabadföld Kupát. 41 év 
után idén ismét találkozott a két labdarú-
gócsapat. Az egész napos rendezvény-
sorozat részeként Üllő és a Baja U19-es 
csapata egy gálamérkőzésen vett részt, 
emellett pedig a 41 évvel ezelőtti hősök-
re emlékfal avatással is emlékeztek a 
szervezők. – Tavaly sajnos nem tudtuk 
a Covid-járvány miatt megünnepelni 
ezt a sikert – nyilatkozta Fricsovszky-
Tóth Péter, az Üllő SE elnöke a Williams 
Televíziónak. – Most egy évvel később, 
pár nap híján tényleg 41 éve sikerült a 
Bajai Sportegyesülettel is egyeztetve 
meghívni őket egy egész napos rendez-
vényre. Nagyon kellemes, megható nap 
ez a mai, ahol emlékfalavatással, külön-
böző érmekkel, emléklapok átadásával 
ünneplünk, mert azt gondoljuk, hogy a 
legendákra, a múltra emlékezni kell!

A győztes kupadöntőre és a 
csapattársakra az akkori mér-
kőzésen pályára lépő Csor-
ba István egykori labdarúgó 
örömmel emlékezett vissza. 
Sajnos ketten már nem élnek 
az akkori csapatból, de a töb-
biek mindig szívesen jönnek 
össze és emlékeznek vissza a 
legendás mérkőzésre. – A vá-
rosunk akkor még csak nagy-
község volt, de sokan még a 
mai napig is bókolnak, hogy 
milyen sikereket értünk el. A 
kupadöntő 1226 csapat rész-
vételével indult, abból kellett 
kiharcolni a lehetőséget, hogy eljussunk 
a kupadöntőig. Tulajdonképpen megyei 
csapatokon és négy NB II-es csapaton 
voltunk túl, utána jött ide a Diósgyőr, a 
Magyar Kupa nyolc csapata között 8 
magyar válogatottal, ők tudtak minket 
megállítani.

A 41 évvel ezelőtti mérkőzésen részt 
vett bajai játékosok még jól emlékeznek 
az üllői ellenfelekre, egészen ponto-
san egy játékosra. – Mi hozzá voltunk 

szokva a győzelemhez, mert aki jött, 
még az NB I-es csapatokat is mindegyi-
ket vertük, de az üllői csapat ellen nem 
ment a játék. Az az igazság, hogy nem 
is úgy lett összerakva a csapat, ahogy 
kellett volna: voltak, akik jutalomból 
játszottak, ők már öregebbek voltak, 
és ez a Tóth Sándor bizony lebringázott 
bennünket – emlékezett vissza Kovács 
László (Tojás), aki maga is lőtt egy gólt a 
legendás mérkőzésen.  ÜH infó



> Ingyenes hozom-viszem szolgáltatás
> Gyors munkavégzés
> 20+ év tapasztalat
> A legmodernebb diagnosztikák
> Javításainkra garanciát vállalunk
> Műszaki- és eredetiségvizsgálat

autószerviz
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