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NÉPSZÁMLÁLÁS KEZDŐDÖTT 2022. OKTÓBER 1-JÉN
2022. október 1. és 2022. november 28. között népszámlálásra kerül sor, ezzel pedig 
tizenhatodik alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. 
Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a 
szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, 
amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

Az elmúlt héten a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) a népszám-
lálás részleteiről, a válaszadás 

módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosí-
tóról) felkérő levelet küldött valamennyi 
magyarországi címre. 

A népszámlálásra vonatkozó legfon-
tosabb szabályokat, beleértve a gyűj-
tendő adatok körét, a 2022. évi nép-
számlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
írja elő. A törvény szerinti adatszolgál-
tatás – az egészségügyi állapotra, a 
fogyatékosságra, a vallásra, az anya-
nyelvre és a nemzetiségre vonatkozó 
adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek 
megfelelően az interneten a kérdőívek 
önálló kitöltésével vagy elektronikus 
eszközöket használó számlálóbiztosok 

közreműködésével valósul meg az 
alábbiak szerint:

1. 2022. október 1. és október 16. kö-
zött: internetes önkitöltési időszak, 
amikor az erre a célra létrehozott, 
zárt rendszerű online felületen van 
lehetőség a kérdőívek kitöltésé-
re. A felületre belépni a kiküldött 
felkérőlevélben szereplő 12 jegyű 
kóddal lehet. A kitöltés végén ka-
pott igazolókódot mindenki őrizze 
meg, mert azzal igazolható, hogy 
valóban megtörtént az online vá-
laszadás.

2. 2022. október 17. és november 
20. között: számlálóbiztosok általi 
személyes adatgyűjtés (azon la-
kosok körében, akik nem töltötték 
ki az online kérdőívet). Amennyi-
ben az adatszolgáltató az előző két 

lehetőség közül egyikkel sem él, a 
pótösszeírás során 2022. november 
21. és november 28. között a pol-
gármesteri hivatalban jelentkezve 
megválaszolhatja a kérdéseket.

A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, ami azt jelenti, 
hogy az ekkor fennálló állapotot alapul 
véve kell a kérdőív kérdéseit megvála-
szolni. 

A népszámlálás során gyűjtött ada-
tok kizárólag statisztikai célra használ-
hatók fel. Azok összesített formában 
kerülnek nyilvánosságra, semmilyen 
módon nem összeköthetők a válasz-
adók szemé-lyével. 

A népszámlálással kapcsolatos in-
formációk a www.nepszamlalas2022.hu 
oldalon megtalálhatók.

Üllő Város Önkormányzata
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FELÚJÍTJÁK A REPÜLŐTÉR 2-ES SZÁMÚ FUTÓPÁLYÁJÁT
2022 őszén a biztonságos és haté-
kony üzemelés fenntartása érdekében 
a Budapest Airport karbantartási és fej-
lesztési munkákat végez a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 2-es számú 

futópályáján, tervezetten két hónapos 
időtartamban.

A 2-es számú futópályát 2022. 
szeptember 12-én a reggeli órák-
ban zárják le, majd tervezetten 2022. 

november 15-én a délutáni órákban 
nyitják meg és adják vissza ismét a 
légiforgalom számára.

A karbantartási és fejlesztési mun-
kálatok miatti pályazárás időtartama 
alatt átmenetileg megnövekszik az 
1-es számú futópálya tengelyvonalá-
ban élő üllői lakosokat érintő repülési 
műveletek száma.

A mellékelt térképen zöld vonal-
lal jelöltük meg, hogy az 1-es számú 
leszállópálya vonalában mely terü-
leteken élők számíthatnak nagyobb 
légiforgalomra (elsősorban az alábbi 
utcákban és a környékükön: Kölcsey 
Ferenc u., Gárdonyi Géza u., Tamá-
si Áron u., Kisfaludy u., Szőlőskert u., 
Ócsai út kb. 66-tól 85-ig, Kinizsi u., 
Mátyás király u., Mikszáth Kálmán u., 
Halomhatár u., Hajcsár u. kb. 33-tól 
63-ig, Gazdák erdeje u., Erdősor u., 
Vadvirág u.).

A munkálatok ideje alatt kérjük min-
denki türelmét és megértését!

Üllő Város Önkormányzata
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134
     Molnár András 06-30/265-6166

Háziorvosok, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699,  
29/320-083.  
Védőnők: Templom tér 3.: 29/320-011/130-as mellék

Gyógyszertárak
Csillag Gyógyszertár: 29/320-940
Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
Szent Benedek Gyógyszertár: 29/322-002

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014,  
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén):  
06-80/980-030
Elmű Hálózati Kft.: +36 80/383-940 
MVM Földgázhálózati Kft.: +36-1-474/9911
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Hulladékszállítás DTkH: 53/500-152, 53/500-153

Köznevelési intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pedagógiai szakszolgálat: 06-30/444-9143
Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
Gyöngyvirág Óvoda, Dóra Sándor krt. 13.  
29/320-022

Bóbita Óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó Óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő Óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa Bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985
Szellőrózsa Bölcsőde, Dóra Sándor krt. 13., 29/700-123

Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó szervezetek
Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023 
Vargha Gyula Városi Könyvtár: 29/320-102
Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
Üllői Közösségi Színtér: 06-29/320-011/128 
Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Városi sporttelep: 06-70/396-8124
Postahivatal: 29/320-046
Civil központ: 29/321-876
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

Egyházak
Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
Református lelkészi hivatal: 06-20/355-9818
Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

Taxiszolgáltatás 
(egészségügyi intézménybe történő fuvarnál jelentős  
kedvezmény, részletes információk telefonon) 
Nagy Lajos (Surda) 06-20/479-8318.

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ
Kombi cirkó, kazán, konvektor,  

villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier, Duval, Biasi, Beretta, Westen, Ocean,  

Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

Győrfi Balázs gázkészülékszerelő-mester, épületgépész-technikus
www.ep-gep.hu

Klíma
 telepítése, karbantartása, javítása

Karbantartás, javítás gyári alkatrészekkel, garanciával.

06-30/342-8288  •  06-30/345-3451

I n g y e n e s  k i s z á l l á s !

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

2022. november 18-án (pénteken) 17.00 órakor
a római katolikus templomban tartandó városi 

ünnepségre, majd az azt követő,
vacsorával egybekötött zenés 

megemlékezésre

azokat a házaspárokat, akik 25, 50 
vagy 60 évvel ezelőtt Üllőn kötöttek 

házasságot.

Hagyományainkat megőrizve, 
ünnepélyes keretek között szeretnénk emlékezetessé 

tenni ezeket a nevezetes kerek évfordulókat.
Az ünnepeltek részére rendezvényünk valamennyi 
költségét városunk önkormányzata fedezi, de 

lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az esti zenés 
összejövetelen – térítés ellenében – családtagjaik is 
részesei lehessenek ennek a szép, közös ünnepnek.

Várjuk szíves visszajelzésüket, kérdéseiket 
személyesen az Üllői Polgármesteri Hivatalban, 

telefonon a 29/320-011/108 melléken vagy e-mailben 
a Bukkos.Hajnalka@ullo.hu címre,  

Bükkös Hajnalka anyakönyvvezetőnél.
Kissné Szabó Katalin polgármester

2022. október | Üllői Hírmondó

BÉRELHETŐ ÜZLETHELYISÉGRE LEHET PÁLYÁZNI
Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Üllő 
Piac területén található megüresedett 5-ös szá-
mú üzlethelyiség bérbeadására. A 6 m² alapterületű, 
zárható üzlethelyiség bérleti díja havi bruttó 10 000 
Ft. A pályázat benyújtási határideje 2022. november 
3., melyeket elektronikus úton a titkarsag@ullo.hu 
e-mail-címre, vagy postai úton az Üllői Polgármesteri 
Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3. címre lehet benyúj-
tani. A pályázatok elbírálása az október havi képvise-
lő-testületi ülésen lesz, mely eredményéről mi is be-
számolunk majd.

A pályázat részletes kiírása, feltételei elolvashatók 
a www.ullo.hu oldalon, és Üllő város hivatalos közös-
ségi oldalán is megtekinthetők.

ÜH infó
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Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

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

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel

EdzésEk:
hétfő–péntek: 16.30–17.30

Monor, Jókai Mór u. 3.
INFORMÁCIÓ: 06-20/548-9537

ÖNVédELEM
TRAdÍCIÓ
TIszTELET

ÖNFEGYELEM

ELINDULT AZ ÜLLŐI TELEPÜLÉSI 
ÉRTÉKTÁR WEBOLDALA
Üllő Város Önkormányzata támogatást nyert az Üllői Települési 
Értéktár weboldalának elkészítésére az Agrárminisztériumtól. 
Hosszas tervezőmunka és programozás eredményeképpen 
végül elkészült a tematikusan összeállított weboldal, melyen az 
érdeklődők a település minden értékével megismerkedhetnek. A 
részletes leírásokat fotók és kisfilmek teszik még színesebbé. 

A honlap alapvető célja 
az üllői értékek feltér-
képezése és az adott 

kategóriának való megfelelés 
esetén az értéktárba sorolá-
sa. Az értéktár bizottság el-
nöke Laza István, tagjai pedig 
Majorosi Marianna, Virág And-
rea és Medvedovszky Béla. 
Munkájuk során szeretnék 
megismertetni – elsősorban 
a helyi lakosság körében – a 
település szép számú érté-
keit. A honlap segít megőrizni 
ezeket az értékeket, hogy a 
későbbi generációk is méltán büszkék 
lehessenek rájuk. 

QR-kódok a Rekreációs Parkban
Különleges, egyedi megoldásként a 
nemrégiben átadott Rekreációs Park 
területén található Értéktár-sétányon a 
fák tövébe leszúrt táblákon elhelyezett 
QR-kódok leolvasásával nézhetik meg 
az üllői vonatkozású értékekről készült 
kisfilmeket. A nemrég lezajlott meg-
nyitó ünnepségen volt lehetőség sze-
mélyesen is találkozni néhány értéket 
teremtő személlyel. A megnyitó alkal-
mával a megjelent értékek a saját fájuk 
mellett vehették át az emléklapokat.

Értékek kategóriák szerint 
Az oldalon minden üllői értékről külön 
aloldal készült, részletes leírással, 
fotódokumentációval és kisfilmmel. 
Jelenleg összesen 42 érték található 
meg a honlapon, az érdeklődők az 
alábbi kategóriák közül válogathatnak: 

• Agrár- és élelmiszergazdaság
• Egészség és életmód
• Épített környezet
• Ipari és műszaki megoldások 
• Kulturális örökség
• Nemzetiséghez kapcsolódó érték
• Sport
• Természeti és épített környezet
• Turizmus és vendéglátás.

Az értékek között olyan építményeket 
találhatunk, mint a temetőkápolna, 
Bitterer Borbála sírköve, vagy a vasút-
állomás felvételi épülete. A honlap a 
helyi szervezetekre, művészekre, alko-
tók bemutatására is nagy hangsúlyt 
fektet: az értékek közt szerepel festő-, 
szobrász- és iparművész, valamint 
fafaragómester is. Az oldal a kiemel-
kedő sportteljesítményeket is össze-
gyűjti, és a környéken már hagyomány-
ként megszervezett rendezvényeket is 
értékként kezeli, amilyen a Csülökfesz-
tivál is. 

A honlapon új érték felvétele is 
javasolható
Laza István, az Üllői Telepü-
lési Értéktár Bizottság elnöke 
az alábbi szavakkal köszönti a 
honlapra látogatókat.

„Biztatjuk a város minden 
lakóját Üllő múltbeli és jelen-
kori értékeinek megbecsülé-
sére, közismertté tételére és 
olyan példák gyarapítására, 
amelyek érdekessé, tartalmas-
sá, értékessé teszik életünket 
itt, a mi szűkebb pátriánkban. 
Kívánjuk, hogy mindezek lo-

kálpatrióta jóérzéssel, büszkeséggel 
és önbizalommal töltsék el városunk 
lakóit, tiszteljék értékeinket, fedezze-
nek fel további értékeket, és javasol-
ják kiegészíteni a jelenlegi értéktárat! 
Valamint – és talán ez a legfontosabb 
– teremtő tevékenységgel, alkotó élet-
tel ki-ki tehetsége szerint gyarapítsa a 
jövőben is Üllő értékeinek sorát!”

Értéket javasolni az online felületen 
is lehetséges egy űrlap segítségével, 
de levélben, vagy e-mailen is szívesen 
fogadják a lakosság aktivitását.

Látogassanak el a www.
ulloiertektar.hu oldalra, böngésszék 
végig az aloldalakat, tekintsék meg a 
kisfilmeket mert érdemes!

Üllői Hírmondó | 2022. augusztusÜllői Hírmondó | 2022. október
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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSE 
TÖBBLAKÁSOS INGATLANBAN ÉLŐKNEK
2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági 
bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, 
hogy a többlakásos ingatlanban élő, azonban egy mérőórával 
rendelkező lakossági fogyasztók is jogszerűen vehessék 
igénybe a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításá-
nak feltétele, hogy

– a kérelmezett ingatlan nem minő-
sül a társasháznak, lakásszövetke-
zetnek,

– a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás 
található.

A hatósági bizonyítvány kiadása 
iránti kérelemnyomtatványt megta-
lálják Üllő város honlapján vagy papír 
formátumban a polgármesteri hivatal 
recepcióján. Esetleges kérdéseiket a 
titkarsag@ullo.hu címre küldhetik meg. 
Az eljárás költségmentes, az ügyintézé-
si idő 8 nap. A hatósági bizonyítványt a 
lakossági fogyasztó (akinek a nevére a 

számla szól!) nyújtja be az egyetemes 
szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasz-
náló, aki saját háztartása – egy fel-
használási helyet képező egy vagy 
több lakóépület, lakás, üdülő vagy 
hétvégi ház, továbbá lakossági célra 
használt garázs – fogyasztása céljá-
ra vásárol földgázt földgáz vételezé-
sére megkötött szerződés alapján, és 
az így vásárolt földgázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági 
tevékenységet. Ha a lakóépületben a 
műszakilag megosztott, önálló laká-
sok száma meghaladja az épületben 
lévő önálló nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek számát, a lakóépületet, 

mint felhasználót a közös fogyasztás 
vonatkozásában úgy kell tekinteni, 
hogy saját háztartás céljára vételez és 
a vásárolt földgázzal nem folytat jöve-
delemszerzés céljából gazdasági tevé-
kenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt 
észleli, hogy az ingatlan lakás rendel-
tetési egységeinek száma nem egye-
zik meg a hatósági bizonyítványban 
foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés 
lefolytatása érdekében jelzi az eljáró 
hatóság felé.

Amennyiben kézhez kapták a ha-
tósági bizonyítványt, kérjük, az aláb-
bi linken található nyilatkozatot is 
töltsék ki, és mindkettőt küldjék el a 
csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-
címre, vagy adják le az MVM vala-
melyik ügyfélszolgálati irodájában 
személyesen időpontfoglalást köve-
tően, vagy postai úton küldjék be. A 
kitöltendő nyilatkozatot itt találják: 
https://www.mvmnext.hu/foldgaz/
informaciok /Saj tokozle me nye k /
aktualis/2022/09-22.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
az MVM Next részletes, számos kér-
désre választ adó tájékoztató webol-
dalt állított össze, amely elérhető az 
mvmnext.hu/lakossagirezsi címen.

Üllői Polgármesteri Hivatal

2022. október | Üllői Hírmondó

- érettségi felkészítés
- felvételi előkészítő

- egyéni fejlesztés
-  javítóvizsgára felkészítés

- napközis, tematikus táborok
- szakdolgozati tanácsadás

- kézműves foglalkozások
- gyermekfelügyelet

- önéletrajz készítése
- lektorálás

Pillangó Fejlesztő- és 
Szabadidőközpont

Érdeklődj az  
alábbi elérhetőségeken!

Segítség egyénre szabottan,
hogy megvalósíthasd álmaidat!
Teljesedj ki nálunk!

Barna Tilda 06-20/480-9376 
Barna Anikó 06-20/215-1355

pillangokozpont@gmail.com

Kizárólag 

a Monori 
  -nál! 

 

Keresse

AKciós 

termékeinket!
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„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” 
– KENYÉR HETE AZ OVIBAN
A hagyományokhoz híven idén is megtartotta Kenyér hetét 
a Bóbita tagóvoda, mely a kenyér tiszteletére és szeretetére 
épülve ismerteti a gyermekekkel a búza életútját. A gabo-
nafélék megismerésével és a dagasztással örömteli pilla-
natokat élhettek át a kisgyermekek, miközben felfedezték, 
milyen utat tesz meg a búzamag, mire kenyér formájában 
az asztalunkra ér. A Kenyér hetén mindhárom csoport meg-
sütötte saját kenyerét, amit ezután meg is kóstolhattak az 
óvodások.   Üllő Város Önkormányzata

HÁROM ÉVTIZEDE AZ ÜLLŐIEKÉRT
30 éve értünk, az egészségünkért! – Köszönjük szépen!

Dr. Halasi Katalin 30 éve rendel háziorvosként Üllőn 
és lelkiismeretesen dolgozik az itt élő emberek egész-
ségéért.

A nehéz időszakokban erőn felüli helytállással bizo-
nyított, a mindennapokban pedig elhivatottan, megbíz-
hatóan áll a páciensei szolgálatára.

Kissné Szabó Katalin polgármester szeretettel kö-
szöntötte Halasi doktornőt ezen a jubileumi évfordulón 
és az üllőiek nevében is tolmácsolta hálás köszönetét a 
30 év munkájáért.

Köszönjük szépen Doktornő!

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!

ÜLLŐI SPORTOLÓ ULTRAMARATON SIKERE
Idén nyolcadik éve rendezték meg az ausztriai Bad 
Radkersburgban a Double Ultra Triathlon versenyt. Választani 
lehetett a kategóriák között, hogy az induló sportoló me-
lyik megmérettetésben teszi próbára magát: a sima ultra, 
a dupla ultra és a tripla ultra versenyek között dönthettek a 
maratonisták.
Mayer Viktor üllői sportoló a dupla-ultra kategóriában indult, 
melyben kimagasló eredményt ért el: 7200 méter úszás, 360 
km kerékpározás, majd 84 km futás után, nagyjából 35 óra 
alatt a legjobb magyar versenyzőként, a 17. helyen ért célba.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, gratulálunk példa értékű ki-
tartásához, erejéhez, teljesítményéhez!” – köszöntötte őt a 
város vezetése a település közösségi oldalán.

Üllői Hírmondó | 2022. augusztusÜllői Hírmondó | 2022. október
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KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

keresünk gyálra  
ingyenes targoncavezetői képzés. 

(3 műszak 8 óra) Jogosítvány 
megszerzése után béremelés. 

ingyenes céges buszok: 
Csévharaszt, Cegléd, Ceglédbercel, 

Albertirsa, Nyáregyháza, Monor,  
Sülysáp, Pilis, Dánszentmiklós, Káva, 
Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód,  

Üllő, Vecsés. 

Érd.: 06-70-779-4447

Bruttó 200 000 Ft 
belépési bónusz! 

BURSA HUNGARICA: 
A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÉRT
Önkormányzatunk – ahogyan 2001. 
óta minden évben – idén  
is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 
következő évi fordulójához.  

A jogosultsági feltételeket megál-
lapító önkormányzati rendeletet 2022 
februárjában módosította a képviselő-tes-
tület: mind a jogosultsági jövedelemhatár, 
mind a támogatási összeg emelésre ke-
rült.

Most, első ízben hirdetjük meg az ösz-
töndíj pályázatot az új, kedvezőbb szabályokkal:

Pályázatot nyújthat be minden szociálisan rászorult, üllői 
állandó lakóhellyel rendelkező hallgató/tanuló, akinek

a) családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 
nem haladja meg a 130 000 Ft-ot és a családja tulajdoná-
ban álló vagyon nem haladja meg a 2/A. §-ban meghatá-
rozott vagyoni értéket, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 
nem haladja meg a 150 000 Ft-ot és a családja tulajdoná-
ban álló vagyon nem haladja meg a 2/A. §-ban meghatá-
rozott vagyoni értéket, továbbá

ba) árva vagy félárva,
bb) eltartásáról egyedülálló szülő gondoskodik,
bc) a családjában élő eltartottak száma három vagy annál 

több,
bd) krónikus betegségben szenved,
be) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 

nem részesül.
Üllő Város Önkormányzata havonta 10 000 Ft összegű ön-
kormányzati ösztöndíjrészt biztosít azon hallgatóknak, akik 
megfelelnek a rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek. 
Ehhez az összeghez adódik a megyei önkormányzatok által 
nyújtott és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Bursa Hungarica pályázati kiírást – a jelenlegi felsőok-
tatási hallgatók számára („A” típusú pályázat), illetve a felső-
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára („B” típusú 
pályázat) – Üllő város honlapján tettük közzé, a benyújtási ha-
táridő 2022. november 3.

Kérdéseikkel Magyar Irén ügyintézőt kereshetik a követke-
ző elérhetőségeken: 06-29/320-011/11 mellék, magyar.iren@
ullo.hu.  Üllő Város Önkormányzata

2022. október | Üllői Hírmondó

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489

deltabau54@gmail.com

Családi és társasházak  
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés, 

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Külső homlokzatfelújítás, 
burkolás.

Szobafestés, mázolás,  
tapétázás.
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88

PARKÁTADÁSOK SZEPTEMBERBEN: 
ZÖLDTERÜLETEKKEL GAZDAGODOTT ÜLLŐ
2022. szeptember 9-én ünnepélyes körülmények között átadták a Hajcsár utcai 
szabadidőparkot. A Fut az Üllő csapata 5 km-es futással avatta fel a parkot, a vendégekhez 
és érdeklődőkhöz több óvodáscsoport és iskolai osztály is csatlakozott. 

Atanösvényen összesen tizenegy 
tábla került kihelyezésre, melyek 
bemutatják az erdőben élő növé-

nyeket és állatokat. A madarak etetőket, 
odúkat, a bogarak hotelt kaptak, így ér-
demes lesz figyelni a fákat a gazdag ál-
latvilág megfigyelésére.

A különféle sporteszközökkel az ide 
látogatók testüket is megmozgathat-
ják, a terület sétára, kocogásra is alkal-
mas, de ha valaki nagyobb közösséggel 
együtt jön, annak a szaletli és a főzésre 
kijelölt hely biztosítja a megfelelő szóra-
kozást. A tizenháromezer négyzetméte-
ren a Pilisi Parkerdő Zrt. kivitelezésében 
összesen ötvenöt fát ültettek.

Brandhuber Ádám, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. társadalmi kapcsolatokért felelős 
igazgatója a Williams Tv-nek elmond-
ta: egy olyan természeti és közössé-
gi területet tudtak kialakítani az itt élő 

lakosságnak, mely tovább gyarapítja a 
XXI. század követelményeinek megfe-
lelő parkerdők sorát. – Négy hónappal 
ezelőtt nagy munka vette kezdetét: a 
terület sajnos magán viselte az elmúlt 
néhány évtized számos negatív hatását: 
nem csak engedély nélküli fakitermelés 
és illegális homokbányászat zajlott, ha-
nem a hatalmas mennyiségű illegálisan 
elhelyezett hulladékkal is számolnunk 
kellett, nem beszélve az itt található bok-
rok és fák állapotáról. Tudjuk azonban, 
hogy a természet utat tör magának, ha 
megfelelő támogató kezekre talál. Hiva-
tásunk alapvető célja, hogy az erdei élet-
közösséget hosszú távon fenntartsuk, 
ökológiai és társadalmi értékeit növeljük. 
A most átadásra kerülő parkerdő ennek 
az elhivatottságának talán a legjobb 
bizonyítéka, hiszen egy leromlott álla-
potú területen olyan parkerdőt tudtunk 

létrehozni, mely egyszerre szolgálja a 
természeti kincsek bővülését és a benne 
kirándulók pihenését. 

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő köszöntőjében emlékeztetett min-
denkit, mennyire fontos, hogy minden 
látogató vigyázzon a park értékeire. – 
Ezt a nagyon szép környezetet valahogy 
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meg is kell tudnunk őrizni. Arra kérek 
mindenkit, hogy úgy vigyázzon erre a 
parkerdőre, mintha a sajátja lenne. Ha 
olyan dolgot lát, tapasztal, ami nem ide-
való, minél gyorsabban jelezze az érin-
tettnek vagy a parkerdő működtetői felé. 

Átadták a rekreációs parkot is 
2022. szeptember 17-én, szomba-
ton 10:00-kor került sor az Üllő Városi 
Sportcsarnokkal szemben épült 
Rekreációs Park átadójára. A hivata-
los megnyitón minden felszólaló hang-
súlyozta a parkok és zöldterületek fon-
tosságát, és felhívták a figyelmet az 
Értéktár-sétány kiemelkedő jelentősé-
gére a térségben. 

A megnyitóünnepségen a Hun-
garikum-program keretében műsort 

adott Majorosi Marianna népdalénekes, 
néptáncművész, aki rövid köszöntőjé-
ben beszélt a hungarikumok szerepéről, 

kiemelte a hagyományőrzés fontos-
ságát és a közösségek szerepét. Fel-
lépett Kökény Richárd táncművész, az 
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egye-
sület, Dócs Péter nóta- és operetténekes 
és Szomora Zsolt zenész is. A park-
ban Olasz Szilvia jógagyakorlásába és  
Dr. Ablonczyné Kelemen Erika gyógytor-
na bemutatójába is többen bekapcso-
lódtak.

A megnyitóünnepségen részt vettek 
a park területén található Értéktár-sétá-
nyon szereplők is, akiknek a számukra 
megjelölt fák tövében adták át az emlék-
lapokat. A park mostantól nyitvatartási 
időben várja látogatóit (hétfő kivételével 
09:00–18:00-ig)!
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IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK
– RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 18. §-18/B. §

Ü llő Város Önkormányzata rendkívüli települési támo-
gatást nyújt az alábbi három módon azoknak a sze-
mélyeknek, akik a létfenntartást veszélyeztető élet-

helyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
– azt a családban élőt, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a 85 000 Ft,
– azt az egyedül élőt, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg a 100 000 Ft-ot, és vagyona nincs. 
A támogatás negyedévente 1 alkalommal nyújtható, össze-
ge nem lehet kevesebb, mint 3 000 Ft, és nem haladhatja meg 
a 42 750 Ft-ot,  melyet a bizottság a kérelmező jövedelme, a 
gyermekek száma, szociális körülményei, egyéb támogatásai 
és a kérelemben megjelölt indokok figyelembevételével álla-
pít meg.

A támogatási összeg 10 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig terjedhet 
eseti jelleggel azon rászorultak esetében, akiknél a család-
ban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000 
Ft-ot, egyedülállók esetében a 142 500 Ft-ot, és az alábbi 
feltételek valamelyike fennáll:

• lakhatása veszélybe került kilakoltatása miatt, vagy
• gyógyászati segédeszköz megvásárlásához az önré-

sze meghaladja az 50 000 Ft-ot, vagy
• súlyos betegség esetén, ha a munkaképtelenséget oko-

zó állapot 2 hónapot meghaladóan fennáll és hetente 
legalább egyszer gyógykezelésre, orvosi ellenőrzésre 
kell járni, vagy

• a lakás fűtése a fűtőberendezés hiánya vagy alkalmat-
lansága, továbbá a gázszolgáltató általi lekötése mi-
att nem megoldott,

• kérelmezőnek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja sze-
rinti közeli hozzátartozója vagy élettársa elhalálozott.

A rendkívüli települési támogatás összege fenti esetekben 
legalább 10 000 Ft, de nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot 
és évente egy alkalommal adható.

A veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatás a koro-
navírus járvány miatt a létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetbe került személyek és családok részére 
nyújtható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

• a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg család-
ban élő esetén az egy főre jutó jövedelem a 85 000 Ft-
ot, egyedül élő személy esetén a 114 000 Ft-ot,

• kérelmező munkanélküli és munkaviszonya – a máso-
latban benyújtott, jogviszony megszűnését igazoló 
iratok szerint – a koronavirus okozta járványügyi ve-
szélyhelyzet ideje alatt szűnt meg, 

• kérelmező munkaviszonya igazoltan a koronavirus vi-
lágjárvány hatása miatt a munkáltató felmondásával 
szűnt meg és 

• a kérelmét a munkaviszony megszűnését követő 1 hó-
napon belül benyújtja.

A támogatás összege a jogosult részére 50 000 Ft, minden 
eltartott családtag részre személyenként további 10 000 Ft.  
E támogatási forma tekintetében eltartottnak tekintendő 
minden, jövedelemmel nem rendelkező családtag.

A kérelemhez csatolandó:
• az igénylő érvényes személyigazolványa, lakcím- és  

TAJ-kártyája
• a közös háztartásban élők utolsó havi nettó jövedelem-

igazolása, TAJ-kártyája
• vagyonnyilatkozat.

Kérdéseikkel Katona Sándorné és Magyar Irén hatósági 
főmunkatársakhoz fordulhatnak. Elérhetőség: Városhá-
za, Üllő, Templom tér 3. I. 128.; telefon: 29/320-011/111.  
E-mail: Katona.Katalin@ullo.hu vagy Magyar.Iren@ullo.hu.

Üllő Város Önkormányzata

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-tes-
tületének döntése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek segítik a lakosságot a jogi 
kérdésekben való eligazodásban. Az ügyvédi tanács-
adás helyszíne a földszinti 1. számú iroda, ahol előre 
megadott időpontokban kereshetik az ügyvédeket.

Az alábbi időpontokban kereshetők fel az ügyvédek:
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9 órától 11 

óráig tartanak 2022. október 25-én, november 22-én 
és december 13-án.

Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadása 15 órá-
tól 17 óráig tartanak 2022 november 3-án és december 
1-én.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 
dr. Szkalka Tamás 06-20/555-6513, dr. Beneczki Tí-
mea 06-70/459-1401 Üllő Város Önkormányzata
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FORGALOMLASSÍTÓ PÁRNÁK 
Üllőn több helyre is helyeztek már forga-
lomlassító párnákat a gyorsan közleke-
dő autósok miatt, de most újabb utcákba 
fognak telepíteni ilyen eszközt.

A járművezetők gyakran figyelmen 
kívül hagyva a sebességhatárokat túl 
gyorsan közlekednek. Erre nagyon jó 
megoldás lehet az, amit Üllőn már két he-
lyen is, a Malom utcában az iskola előtt 
és a Dóra Sándor körúton az óvoda előtt 
telepítettek. Ez az úgynevezett forga-
lomlassító párna, melyek zajhatása mi-
nimális és balesetvédelmi szempontból 

is megfelelő. A közeljövőben a Deák Fe-
renc utcában, a Széchenyi utcában és a 
Damjanich utcában is lesznek ilyen „pár-
nák”. A felsorolt három utca mindegyike 
aszfaltburkolattal rendelkezik, amelyek 
állapota megfelelő az eszközök telepíté-
séhez.

Az utcákban elhelyezendő forgalom-
lassítók számát az utcák hossza alapján 
célszerű meghatározni, ezért van, ahova 
több is fog kerülni. Ezen utcák szélessége 
alapján egy-egy 1800 x 2000 x 65 mm-es 
forgalomlassító párna telepítése elegen-
dő lesz helyszínenként. Ezeknek az anya-
ga UV-álló piros vulkanizált gumi, fehér 

fényvisszaverő fóliával ellátva, ráadásul 
felülete csúszásgátló kialakítású. Az esz-
köz nappal és éjszaka is jól látható. Fon-
tos tudni, hogy a párna lassításra kény-
szeríti a gépjárművezetőket, mivel ekkora 
eszközt nem tudnak csak kikerülni. Pont 
úgy vannak tervezve, hogy az egyik ke-
rékkel mindenképp le kelljen hajtani róla, 
ám a tűzoltóautók és a kukásautók zök-
kenőmentesen át tudnak haladni rajta, 
nem okoz számukra fennakadást. 

A forgalomlassító párnák funkciójukat 
tökéletesen, gond nélkül ellátták eddig is, 
ráadásul telepítésük óta karbantartásra 
vagy javításra sem volt szükségük.      JB

Az aktuális információkat megtaláljátok a 
Ringató- Pozsgai-Majsai Julianna foglalkozásai 

Facebook oldalon.
 

Minden
Pénteken
 9.30-tól 

 

Kiss Sándor 
Művelődési

Ház
 

Szeretettel várom Ringató foglalkozásaimra 
az Üllői Családokat!

 

Belépő ára: 1500 Ft/ család
 

Foglalkozásvezető: Pozsgai-Majsai Julianna
 

+Havonta egyszer délutáni, 
"Apás Ringató"

JELENTKEZZ OPERÁTORNAK VECSÉSRE!
 BRUTTÓ ÓRABÉR: 1670–2400 Ft
 BÉRKIEGÉSZÍTÉS: br. 15   000 Ft 
 MOZGÓBÉR: br. 20   000 Ft 
 REZSITÁMOGATÁS: 50   000 Ft 
 MŰSZAKPÓTLÉK: 30% délutáni, 50% éjszakai

JELENTKEZZ: 06-70/610-2360 • 06-20/215-0699
BRUTTÓ: 385   000–425  000 Ft

BEJÁRÁS 
CÉGES 

BUSZOKKAL 
BIZTOSÍTOTT
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Önkormányzat

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD–  
ÉS CSOMAGOLÁSI  
HULLADÉKGYŰJTÉS  
2022-BEN

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2022-ben:
Október 20., november 3., 17., december 1., 15., 29.

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 2022-ben:
Október 13., 27., november 10., 24., decemberben nem lesz.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős üvegek kiöblítve. Üllő, Deák Ferenc utca

Használt sütőolaj-gyűjtő pontok: sportpálya gyűjtőpont: Üllő, 
Dóra Sándor krt.; Gyöngyvirág téri gyűjtőpont: Üllő, Gyöngyvirág 
tér; Deák Ferenc utcai gyűjtőpont: Üllő, Deák Ferenc utca, Berkes 
András utcai gyűjtőpont: Üllő, Berkes András utca 40.

Zöldhulladék: (fű, gally, levél, termések, növények) a DTKH által 
meghirdetett időpontokban. A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé, az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot 
adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kom-
munális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól lát-
ható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) 
szabványos edényzetben is.

Konténeres hulladékelszállítás: 5 m3-es konténer díja: 10.833 Ft+ 
áfa, plusz 2500 Ft+ áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Építési törmelék: (kizárólag beton, tégla, cserép, kerámia kerül-
het bele) A DTKH Nonprofit Zrt-nél lehetőség van konténeres hul-
ladék-elszállítás megrendelésére (kizárólag beton, tégla, cse-
rép, kerámia kerülhet bele): 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, 
plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Háztartási lom: (bútorfélék) a DTKH Nonprofit Zrt. házhoz menő 
lomtalanítás keretében évente két alkalommal díjmentesen el-
szállítja előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: +36-
53/500-152. Vagy akár konténer is rendelhető hozzá szintén a 
DTKH-nál amelyek ára: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, plusz 
2500 Ft + áfa napi bérleti díj, vagy 8 m3-es konténer díja: 17.333 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Papír: csomagolási hulladékként kidobható a szelektív sárga 
zsákba, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8.00–20.00 kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.
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HALOTTAK NAPJA: ESTE 21 ÓRÁIG  
LESZNEK NYITVA A TEMETŐK
November elseje minden-
szentek ünnepe a katolikus 
egyházban az összes üdvözült 
lélek emléknapja, az azt köve-
tő halottak napja pedig fokoza-
tosan vált az egyházi ünnepből 
az elhunyt szeretteinkről való 
általános megemlékezés nap-
jává.

A halottak napjára és az ez-
zel járó megnövekedett forga-
lomra való tekintettel az Üllőn található mindkét temető a két 
ünnepnap alatt reggel 7 órától este 21 óráig tart nyitva.

November 1-jén, mindenszentek ünnepén a római katolikus 
templomban 9:30-tól szentmisét tartanak az elhunytak lelki 
üdvéért, 16:00 órától pedig a temetőben lesz lehetőség az el-
hunytakért közösen imádkozni.

November 2-án, halottak napján reggel 7:30-tól requiem 
szentmise lesz a templomban minden elhunytért. 

A katolikus temető az Ócsai útról gyalog, gépjárművel pe-
dig a Kertekalja utca felől közelíthető meg, ez esetben pedig 
kérik, hogy lehetőség szerint a kijelölt parkolókat használják. 
Ezeken a napokon is fokozottan ügyeljenek az értékeikre, 
táskáikat, mobiltelefonjaikat ne hagyják a sírokon, illetve a 
gépjárművek bezárásával is legyenek körültekintőek. Nagyon 
figyeljünk a gyertyák és mécsesek elhelyezésére is, hiszen 
ezek könnyen tüzet okozhatnak, azonban kis odafigyeléssel 
megelőzhető a baj.

ŐSZI AVARÉGETÉS
A lakosok kérésére Üllő Város Önkormányzata kijelölt 
egy időpontot, amikor a megszokottól eltérően engedé-
lyezi a kerti hulladék és az avar elégetését. Ennek oka, 
hogy a nagykertek tulajdonosainak az avarégetés meg-
szüntetésével problémát jelent az őszi kerti munkálatok 
során termelt zöldhulladék elhelyezése.

A képviselő-testület döntése értelmében 2022. ok-
tóber 21-én 9 és 21 óra között lehetősége nyílik Üllő 
lakosságának a kertekben felhalmozott kerti hulladék 
elégetésére a szabályok betartásával szélmentes, derült 
időben. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendkívüli avar-
égetés pótnapja 2022. november 14-e lesz.
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Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR    Maglód

BRUTTÓ: 435   000–550  000 Ft 

+ CAFETERIA:

BRUTTÓ: 33   500 Ft/hó

Az eltöltött idő alapján sávosan emelkedik.JELENTKEZZ MOST!
06-70/903-9037
DAVID.EVA@HUMILITAS.HU

NYUGDÍJASOKAT 
IS VÁRUNK!

FELVÉTEL:
8 ÁLTALÁNOS VÉGZETTSÉG

ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERET
2 VAGY 3 MŰSZAK VÁLLALÁSA

JÓ LÁTÁS, KÉZÜGYESSÉG

ÚJ ÚTVONALAK CÉGES BUSZJÁRAT:
DÁNY, ISASZEG, PÉCEL, NAGYKÁTA, 

SZENTMÁRTONKÁTA, TÁPIÓSZECSŐ, SÜLYSÁP, 
MENDE, GYÖMRŐ, MONOR, ÜLLŐ, MAGLÓD

TÁPIÓSÁG, TÁPIÓBICSKE, TÓALMÁS 

>  >  > 

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•    A számla végösszegének fele visszaigényelhető

NAPHASZON Kft.

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

50% család-
támogatási 

kedvezménnyel

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV A ZENEISKOLÁBAN
Az üllői Harmónia Zeneiskolában is megkezdődött a tanév: az iskolában már most 
több mint kétszáz növendék tanul, de még mindig van lehetőség jelentkezni 
– kortól függetlenül, hogy a zenei tehetségeknek semmi se szabjon határt. 

– Teljes létszámmal indulunk, 203 nö-
vendékünk van. Egyelőre minden tan-
szak feltöltésre került, de ettől függetle-
nül nem venném el senki kedvét, hiszen 
egy művészeti iskolában azért történnek 
változások, úgyhogy 1-2 kimaradó he-
lyünk mindig szokott lenni – nyilatkozta 
korábban a Williams Tv-nek Pálné Mezei 
Márta, a Harmónia Alapfokú Művészeti 
Zeneiskola igazgatója. – Arra biztatnék 
mindenkit, aki szeretne jönni hozzánk 
zenét tanulni a megszokott tanszakok-
ra, hogy adjon be jelentkezési lapot és 
ha adódik lehetőség, akkor természete-
sen hívni fogjuk a jelentkezőket.

A zeneiskolában a klasszikus szakok 
közül többek között fúvós tanszakon (fu-
rulya, fuvola, klarinét, trombita, bariton 
kürt, szaxofon), vonós tanszakon (hege-
dű), zongora tanszakon, gitár tanszakon 
illetve ütőhangszer- és magánének tan-
szakon van lehetőség tanulni. Emellett 
a jazz tanszakon immár 3 hangszerrel 

várják a gyerekeket: jazz basszusgitárt, 
jazzgitárt és jazzbőgőt lehet tanulni. 

Felújítás az épületben
A tanév felújításokkal együtt indult 
el: több renoválás is régóta váratott 
magára a réginek számító épületben, 
ezekre most sor került önkormányzati 
és tankerületi támogatással. Az épület 
udvara körül kicserélték a kerítést és a 
mosdók is felújításra kerültek, így egy 
megújult környezetben kezdhették meg 
a diákok a tanulást.

Az iskolavezetés figyelme a tanév-
kezdés mellett az intézmény épületé-
nek felújítási munkálataira is kiterjed: 
folyamatosan zajlanak modernizációs 
fejlesztések. Első körben a kerítés és a 
mosdók cseréje szerepelt napirenden. 

– Két hatalmas dolog történt az is-
kolánkban. Az egyiket Üllő Város Ön-
kormányzatának köszönhetjük: végre, 

hosszú idő után kicserélésre került a ze-
neiskolánk kerítése. Azt gondolom, hogy 
az új kerítés most már végre a városunk-
hoz méltó, és igazán szép képet nyújt a 
zeneiskolának. A másik átalakítás a 
tankerület jóvoltából valósulhatott meg: 
egy tavasszal adódó dugulási problé-
ma után felszínre került a vízvezetékek 
problémája, egy régi épület lévén sajnos 
már időszerű volt kicserélni a rendszert. 
Úgyhogy most teljesen megújulnak a 
mosdóink is.



ÜLLŐ JEGYZŐJE HARMINC ÉVE  
DOLGOZIK A TELEPÜLÉSEN 
Földváriné dr. Kürthy Krisztina 1992-ben kezdte meg a munkát 
az Üllői Polgármesteri Hivatalban, akkor még hatósági 
irodavezetőként. 1999-ben nevezték ki jegyzőnek, azóta végzi 
lelkiismeretesen, teljes elhivatottsággal jegyzői munkáját. 

– Ha jól tudom, 
nem itt lakik a 
városban. 

– Így van, de 
va l ósz í n ű l e g 
több időt töltök 
itt, mint otthon, 

és  ezáltal már úgy érzem, erősen idekötődöm.  Ennek elle-
nére úgy gondolom, nem hátrány, hogy nem itt élek, mert így 
egy picit kívülről tudom nézni a települést, van lehetőségem 
az összehasonlításra. 

– Hol született? 
– Budapesten születtem és azóta is ott élek, a XVII. kerü-

letben. Általános iskolába Rákoshegyen jártam, ezt követően  
pedig a Leővey Klára Közgazdasági Szakközépiskolában ta-
nultam igazgatási-ügyviteli szakon. Mikor érettségiztem, két  
lehetőséget láttam magam előtt: az egyik a közigazgatás, a 
másik pedig, a nagy vágyam, ami már nem fog megvalósul-
ni, mivel másképp alakult az élet, a bíráskodás. Büntetőbíró 
szerettem volna lenni.

– Hogyan döntött végül? 
– Felvettek az Államigazgatási Főiskolára, és ez a jelenlegi 

életpályámat alapvetően meghatározta. A főiskolai szakmai 
gyakorlatomat a X. kerületi Tanácsnál töltöttem, a diploma 
megszerzését követően pedig adta magát a lehetőség, hogy 
ott helyezkedjek el. Egy fővárosi kerületben sokkal tagoltabb 
és nagyobb létszámú a hivatali szervezet, ott az egyes ügy-
intézők viszonylag szűk területtel foglalkoznak. Munkámat 
lakcímnyilvántartóként és anyakönyvvezetőként kezdtem. Ez 
később bővült, olyanokkal, mint például a hagyatéki ügyinté-
zés, birtokvédelem, de  foglalkoztam  olyan ügyekkel is, amik 
ma már nem is léteznek.  Szerencsém volt az akkori vezetők-
kel, mert nagyon sokat tanulhattam tőlük. Szinte minden te-
rületbe volt lehetőségem belekóstolni. Talán ez a tapasztalat 
volt az, ami bátorított és önbizalmat adott ahhoz, hogy egy 
nagyobb volumenű feladatot is elvállaljak. 

– Hogyan került ide? 
– 1988-ban férjhez mentem, 1989-ben megszületett a lá-

nyom, majd a következő évben a fiam. Ebben az időszakban 
átalakult az egész világ körülöttünk, a rendszerváltás ered-
ményeként egy teljesen más államszervezet és jogrendszer 
alakult ki, ezáltal a feladatok is átalakultak. Amíg otthon vol-
tam a gyerekekkel, elkezdtem a jogi egyetemet, ott ismer-
kedtem meg a korábbi jegyzővel, Danka Ferenccel. Ő jelez-
te, hogy Üllőn nyugdíjba megy a hatósági csoport vezetője, 
munkatársat keresnek a helyére. Nekem a „szívem csücske” 
volt a hatósági munka, szeretek emberekkel foglalkozni, se-
gíteni ügyeik intézését,  így szívesen jelentkeztem a csoport-
vezetői munkakörre. 

– Milyen érzés ennyi időt egy helyen tölteni? 
– Harminc év hosszú idő, ha valaki egyetlen feladatkört 

lát el: felmerülhet a kiégés, a fásultság. Ezért alapvetően úgy 
gondolom, hogy bizonyos időközönként szükséges  az em-
bernek váltani. Ugyanakkor ez az önkormányzati és különö-
sen a jegyző munka  teljesen más: itt nincs két egyforma nap, 
minden nap új kihívásokkal nézünk szembe. Ez gyakran fá-
rasztó, ugyanakkor ez a szépsége is, hiszen ez visz bennün-
ket előre. Ez már az a településszint, ahol minden feladattal 
foglalkozhatunk, ami egy település működtetésével kapcso-
latban csak felmerülhet. Muszáj folyamatosan fejlődnünk, 
alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, rend-
szeresen tovább kell képezni magunkat.

– Mi volt látványos változás?
– Az elmúlt 30 év alatt az egész önkormányzati rendszer 

folyamatos változáson ment keresztül, amely itt egy nagy-
községben, majd kisvárosban is éreztette hatását. A feladat 
és hatáskörök állandóan változnak, hol szaporodnak, hol 
csökkennek. Ehhez különböző munkaszervezési intézkedé-
sekkel, struktúra-átalakításokkal alkalmazkodni kell. A há-
rom évtizeddel előtti helyzethez képest mennyiségi, és ami 
még fontosabb minőségi változáson ment át a hivatal sze-
mélyi állománya. Akkor mindössze 3-4 felsőfokú végzettsé-
gű munkatárs dolgozott itt, ma viszont az érdemi ügyintézők 
közel fele diplomával rendelkezik. 

A változások megkövetelték a tárgyi feltételek javítását 
is. Amikor idekerültem, még mechanikus írógépen dolgozott 
szinte mindenki, az  már szerencsés volt, akinek elektromos 
írógépe volt. Pár évvel később kaptunk egy számítógépet, 
ami maga volt a csoda, igaz,  a fél irodát elfoglalta.  A szá-
mítástechnikai eszközök bevezetése és a munkafolyamatok 
ezzel összefüggő átalakítása nem volt egyszerű feladat, hi-
szen tudjuk, hogy minden újdonság először ellenállásba üt-
közik. Ma már el sem lehet  képzelni a munkát ezek nélkül.

Természetesen a település egésze is megváltozott, ami az 
évtizedek óta itt élők számára úgy gondolom, igen látványos. 
Üllő a fővároshoz közeli alvó kis településből egy fejlődő kis-
várossá vált.

– Hogyan tekint vissza az elmúlt harminc évre? 
– Ahhoz, hogy az ember vezetőként ennyi időt el tudjon 

tölteni egy szervezet élén, három dologra mindenképpen  
szüksége van: az egyik a szakma iránti elhivatottság, a má-
sik az, hogy a választott városvezetők, a mindenkori képvi-
selő-testület tagjai elfogadják, a harmadik pedig, s talán ez 
a legfontosabb, hogy olyan munkatársak vegyék körül, akikre 
lehet támaszkodni. 

Én köszönöm valamennyi kollégának, akikkel az eltelt idő 
alatt együtt dolgoztam, hogy segítették a munkámat, s amel-
lett, hogy elfogadták döntéseimet, szakmai iránymutatásai-
mat, azonosultak is azokkal.
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ÚJ REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORT  
KÖSZÖNTÜNK A TELEPÜLÉSEN
Dr. Kun Mária református lelkész nyugdíjba vonulása miatt új lelkipásztor érkezett az üllői 
református egyházközséghez. Oláh Pál Olivér szeptember első napján foglalhatta el hivatalát, 
de már augusztus közepén bemutatkozó istentiszteletet tartott, szeptember első vasárnapján 
pedig hivatalos istentiszteletére is ellátogathattak a hívek. Ismerjük meg közelebbről! 

– Honnan származik? 
– Üllőről nézve messziről 

jöttem, egy borsodi faluból, 
Tiszapalkonyáról származom, 
ott vannak a gyökereim, ott él-
tem a szüleimmel. Egyke gye-
rek vagyok, református csa-
ládban nőttem fel. Én vagyok 
az első lelkipásztor a csa-
ládban, de nagypapám közel 
negyven évig presbiter volt, a 
szüleim most is presbiterek. 
Már gyermekként jelen vol-
tam és szolgáltam a gyüleke-
zetben, így vezetett tovább az 
utam, és már a konfirmáció után megfogalmazódott bennem 
a gondolat, hogy lelkipásztori pályára megyek. Később Mis-
kolcon a Lévay József Református Gimnáziumban tanultam 
tovább, amiért nagyon hálás vagyok, mert ott is olyan neve-
lők és tanárok foglalkoztak velem, akik még közelebb vittek  
az Úr Istenhez. 

– Mikor döntött végleg a hivatásáról? 
– Akkor még két lehetőség állt előttem: a gépészmérnöki 

illetve a lelkipásztori hivatás. Végül egy furcsa baleset veze-
tett el a döntéshez: a gimnáziumban egy díszharangba si-
került úgy beverni a fejem, hogy felrepedt, és bár ez kívülről 
nevetségesnek tűnhet, de én jelnek vettem, és a lelkipásztori 
irány felé indultam tovább. Így kerültem Budapestre a Károli 
Gáspár Református Egyetemre, teológiára 2012-ben.

– Merrefelé szolgált? 
– Az öt év elmélet után a gyakorlati éveimet Dunaharaszti-

ban töltöttem Faragó Csabánál, akit a lelki atyámnak is neve-
zek. Nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, sokat tanultam 
tőle az igazi lelkipásztori szolgálatról. Később Szigetszent-
miklósra kerültem, ott egy évet töltöttem el, mint beosztott 
lelkipásztor, majd Székesfehérváron folytattam. Ott kötöttük 
össze az életünket a feleségemmel, aki az ottani gyülekezet 
ifi csoportjának egyik vezetője, illetve a református iskola ta-
nítója, majd igazgatóhelyettese volt. Így töltöttünk el három 
évet, miközben megszületett a kislányunk, Panna, ő most 
lesz két éves. 

– Hogy került a településre? 
– Az üllői gyülekezettől megkerestek, hogy Kun Mária lel-

kipásztor asszony nyugdíjba vonulása miatt új vezető lelki-
pásztort keresnek, érdekelne-e a lehetőség. Igent mondtam, 
ezután egy hosszú, várakozással teli folyamat következett, 
de végül az Úr Isten úgy alakította, hogy én kerülhettem ide. 
2022. szeptember elsejétől töltöm be ezt a hivatalt. Egy-
előre próbálom feltérképezni mind a várost, mind pedig a 

gyülekezetet, annak múltját és 
jelenét. Szeretnénk új alkal-
makat is indítani. Most indul 
egy női kör, amit a feleségem 
fog tartani, illetve egy klubnak 
is nevezhető ifjúsági alkalom, 
ezt péntekenként 18:00 óra-
kor tartjuk a konfirmáció utáni 
gimnazista korosztálynak. 

– Érdekelte valami más is gyer-
mekkorában? 

– Igen, sokáig régész akar-
tam lenni. Nagyon érdekelt, 
hogy vajon milyen kincseket 

rejthet a föld. A múlt és a történelem megfogható része iránti 
szeretetem megmaradt: amíg Székesfehérváron voltam, az 
ottani múzeummal együttműködve csatlakoztam egy ön-
kéntes fémkereső csoporthoz, így lehetőségem nyílt arra, 
hogy régészeti területeken műszeres felderítést végezhes-
sünk, érték- és kincsmentéssel foglalkozhassunk. Nagyon 
élveztem. 

– Soha nem bizonytalanodott el a választását illetően? 
– A lelkipásztori szolgálatnak is vannak nehezebb felada-

tai, ott is vannak konfliktusok, akkor nyilván megfordul az 
ember fejében a kísértés, hogy lehet, máshol jobb lenne, de 
az Úr Isten mindig visszavezetett ide. Nekem itt van a he-
lyem, itt van a szolgálatom. Az én lelkipásztori ars poeticám 
– ha fogalmazhatok így –, az, hogy ahogyan az Úr Jézus is 
személyesen ott volt az emberek életében, én is szeretnék 
egy olyan lelkipásztor lenni, aki nem csak vasárnaponként 
látható, hanem jelen van a gyülekezetben, foglalkozik ve-
lük, ismeri az övéit. Nagyon fontosnak tartom a személyes 
kapcsolattartást: a megkeresztelt családok látogatása, vagy 
épp a gyászoló családok utógondozása során kialakított 
kapcsolat kincset ér. Nagy öröm, amikor egy-egy személyes 
beszélgetés során őszintén meg tudunk nyílni egymás előtt, 
elmondani az életünk küzdelmeit és Istentől kapott áldásait. 
Amikor így tudunk őszintén a hitünkről is beszélni, az nagyon 
építő. 

– Miben tud a település szolgálatára lenni? 
– Elsősorban mi az Isten országát és egyházát építjük, de 

mivel az Úr Isten ide helyezett minket Üllőre, az elsődleges 
célunk és feladatunk, hogy az itt lakók közül minél többen 
megismerjék Istent és a gyülekezetünk felé forduljanak, a 
közösségnek élő, tevékeny, gyümölcstermő tagjai legyenek, 
ebből pedig nemcsak a gyülekezetünk, hanem mindenki, 
maga a település is profitál. Az ajtóm, a gyülekezet ajtaja 
mindenki előtt nyitva áll, aki kérdéseire a választ, vigaszta-
lást, az Istent keresi. 
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„A 100 ÉVES HÁZ ÉLŐ TÖRTÉNELEM…”
A Kiss Sándor Művelődési Ház épülete immáron 100 éves. 
Az 1903-ban alakult Üllői Dal- és Önképzőkör székháza volt, 
amit Üllő legjelentősebb egyesületének tagjai az 1920-as évek 
elején építettek olyanná, hogy színpadi előadások, bálok és 
egyéb rendezvények megtartására is alkalmas legyen. A há-
ború után a legendás egyesület megszüntetése és az épület 
államosítása után is még évtizedekig mint „Dalkör” élt az üllői 
nép nyelvén.

Eltelt száz év. Szeptember közepén háromnapos rendez-
vénysorozattal ünnepelhettünk, melynek keretében számtalan 
programmal – többek között koncertekkel, kiállításokkal, elő-
adásokkal és gyermekfoglalkozásokkal – várták a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. 

„Csodálatos, felemelő pillanatokkal teli három napot tudha-
tunk magunk mögött” – emlékezett vissza Vámos Éva, a Kiss 
Sándor Művelődési Ház intézményvezető asszonya a szeptem-
ber 16-tól 18-ig tartó közös ünneplésre. A Művház 100 elneve-
zésű háromnapos programsorozat ünnepélyes megnyitójára 
elsősorban azokat várták, akik szerepeltek a 100 év, 100 arc 
című, erre az alkalomra készült filmben, azonban rajtuk kívül 
még számtalan érdeklődő eljött. A film olyan, mint egy moza-
ik. A szereplők élményeiből kirajzolódik, hogy a százéves falak 
közt nemzedékek adták egymásnak a kilincset és az idők során 
az üllőiekben erős kötődés alakult ki művelődési házukhoz. A 
Dobos család egy azok közül, akiknek immáron harmadik gene-
rációja „koptatja a küszöböt”. Laciék írtak egy verset erre az al-
kalomra, amit meg is zenésítettek. Ennek A százéves ház című 
dalnak az előadásával ajándékoztak meg bennünket a megnyi-
tón. Beszédet mondott Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és 
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony is. Vámos Éva intéz-
ményvezető asszony a százéves évforduló tiszteletére megala-
pította a művelődési ház udvarán álló óriási diófáról elnevezett 
Arany Dió Díjat. Ebben az évben Arany Dió Díjban részesült a 
30 éves Ipartestület mindenkori vezetősége, a 15 éves Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület vezetői, Majorosi Marianna és Kö-
kény Richárd, a közel negyed évszázada az intézményben mű-
ködő Mirabell Táncegyesület táncpedagógusa, János Rita, az 
intézmény volt és jelenlegi kollegái: Csókó Lászlóné Évike, Bod-
rogközi Szilárd, Gera Béla, a Williams Televízió kollektívája,  Kiss-
né Szabó Katalin polgármester asszony, valamint posztumusz 
az intézmény névadója, Kiss Sándor. A születésnapi tortán elfúj-
ták a gyertyákat, majd megtapasztalták, hogy a torta nemcsak 
szép, hanem finom is. Ezután nyitották meg az Életünk lapjai 
című, az elmúlt  évszázadot felölelő fotókiállítást, valamint a 
GerArt festőstúdió táltos hagyományokra épülő, nagy sikerű ki-
állítását, melynek megnyitóján szintén az ősi táltos hagyomá-
nyokra épülő meghökkentő, kissé meditatív-jellegű előadáson 
vehettek részt az érdeklődők. Este 19 órától a Karakürt Zenekar 
adott koncertet, melynek zenéje ethno-folk-ambient elegy, amit 
Vörösmarti Imre és felesége, Vörösmarti Anikó buzuki, doromb 
és dobkísérettel adott elő. A programsorozat első napjának 
zárásaként került megrendezésre a hajnalig tartó Százas Bál, 
amely szintén kapcsolódott az intézmény történetéhez, múlt-
jához. A Laza István által összeállított, helytörténeti kérdésekre 
épülő Százas Totó legtöbb pontszámot elért megfejtői Maróti 
Marika, Sajtosné Öllei Andrea és Zentai Erika voltak.

A második nap délután, a Kiss Sándor Művelődési Ház al-
kotó közösségeinek bemutatkozásával kezdődött, így a Dalma 
Dance Club, a Mirabell Táncegyesület, a Zrínyi Ilona Kórus, az 
Üllői citerások, valamint a Kenderes Hagyományőrző Egyesület 
szívmelengető produkcióit láthatták az érdeklődők. Az elmúlt 
évszázadban több generációnyi lakodalmat ültek meg a mű-
velődési ház falai közt. Ezeket az örömteli pillanatokat idézte 

meg a Szerelemsátor azoknak a pároknak a képeivel, akiknek itt 
zajlott életüknek ez az emlékezetes, örömteli eseménye. Ehhez 
kapcsolódott egy romantikus, komolyzenei koncert Lassánné 
Balogh Andrea, Plutzer Gábor, Pozsgai-Majsai Julianna, vala-
mint Gasztonyi Ákos kiváló előadásában. Este hat órakor már 
nagy érdeklődéssel várták a látogatók Lengyel Tamás rendkívül 
szórakoztató, Kitolás című egyszemélyes vígjátékát, ami ferge-
teges szórakozást ígért és adott. Az estét az üllőiek által már 
jól ismert és szeretett Shadows Band színvonalas koncertje, 
valamint Vadkerti Imre, a Kormorán Együttes frontemberének 
lélekemelő, katartikus élményt nyújtó estje zárta.

A Művház100 programsorozat utolsó napja „gyerekparadi-
csom” volt. Volt itt állatsimogató, arcfestés, csillámtetoválás, 
hennafestés, szekerezés, kisvonatozás a városban, maskarás 
fotózkodás a Szín-Játszó-Tér sztárjaival. Több száz ingyen pa-
lacsintát „vettek” és majszoltak el a gyerekek a Peták-boltban. 
Lehetőség nyílt kipróbálni a Mesejóga és a Ringató foglalkozá-
sokat. A gyerekeket elvarázsolta a NEKTÁR Színház Világszép 
nádszálkisasszony című előadása, amely nem csupán  Szarka 
Tamás zenéjével, hanem izgalmas díszleteivel és jelmezeivel 
is maradandó élményt nyújtott. 11:30-tól Kecskés Diána moz-
gatta meg a gyermekeket a Dia-tornán, majd 12:30-tól egy 
újabb gyermekelőadás, a szegedi Grimm-Busz Színház inter-
aktív koncertje várta a lelkes kicsiket. Ezt követően bemutatót 
tartott a Pólus Kutyakiképző Iskola, akik kis és nagy négylábú 
barátaikkal mutatták be hatalmas siker arató produkciójukat. A 
délutáni programok már elsősorban a felnőtteknek szóltak. A 
nagyteremben a Szín-Játszó-Tér előadását, a Hyppolit a lakájt 
vetítették. Szokatlan módon a nézők a film közben is tapsol-
tak, ugyanolyan tapsviharral fogadták a sokak által szeretett 
előadást, mint az első bemutató alkalmával. A vetítés alkalmat 
adott a Szín-Játszó-Tér tagjainak is a találkozásra és egy kis 
nosztalgiázásra. A délután az A TAG tinizenekar koncertjével 
folytatódott, akik bár a színpadon még viszonylag kezdőnek 
számítanak, mégis olyan magabiztosan mozogtak, mintha már 
évek óta folytatnák a koncertezést. A fiatalok után egy, az  idén 
félévszázados jubileumát ünneplő együttes, a Dinoszaurusz 
Band mozgatta meg a közönséget egy jó kis rockzenével. Az 
utolsó nap vége felé közeledve is folytatódtak a zenei progra-
mok, Sárkány Krisztián és Kiss Réka, a Fedák Sári Színház mű-
vészei adtak nagy sikerű operettestet. Este hat órakor pedig 
a méltán „elhíresült” üllői származású előadó, Dócs Péter és 
partnere Kalina Enikő tartott nótaestet. A Szomora Zsolt által 
vezetett héttagú cigányzenekar kísérte őket, kiváló muzsiká-
jukkal a közönséget is nótára csábítva. A programsorozat zá-
rásaként a The BlackBirds adott Beatles Show-t, ami  a sza-
badtéri színpadra lett megálmodva. Az esti hűvös időjárás egy 
percre sem tántorította el a közönséget a koncert örömétől, a 
The BlackBirds töretlen sikerét az egy emberként daloló tömeg 
is bizonyította.

Üllőn még nem volt ilyen nagyszabású, változatos progra-
mokat kínáló háromnapos rendezvény. A vendégek száma és a 
visszajelzések is arról árulkodnak, hogy az itt élők magukénak 
érezték az ünnepet. A három nap alatt méltón emlékeztünk és 
ünnepeltük az épület fennállásának 100. évfordulóját. Kívánjuk, 
hogy a következő 100 évben legalább annyi jó élménnyel gaz-
dagítsa Üllő lakosságát a művelődési házunk, mint amennyivel 
az elmúlt évszázadban. Számtalan közreműködő hosszú, kitar-
tó munkájának köszönhető a rendezvény szervezése és lebo-
nyolítása. Köszönjük Vámos Éva intézményvezető asszonynak, 
aki ezt a szervező munkát hónapokig a kezében tartotta és 
szívügyeként tekintett a művelődési házunk 100. születésnap-
jának méltó megünneplésére!  Antal Fanni
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A Művház 100 rendezvény városunkban eddig még soha nem 
tapasztalt összefogás eredményeként jöhetett létre. Végtelen 
hálával tartozom mindazoknak, akik valamilyen módon hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez.

Íme a segítők végtelennek tűnő sora:
• Üllő Város Önkormányzata,
• Üllői Városüzemeltető Kft. dolgozói,
• Üllői intézmények: Vargha Gyula Városi Könyvtár,
• Harmónia Zeneiskola,
• Árpád Fejedelem Általános Iskola,
• Üllői Kulturális Színtér,
• Üllői Polgárőr Egyesület,
• Williams TV, Kortye Katalin.
• Akinek a városi vonatozást köszönhetjük: F.I.P. Ipari Park 

Fejlesztő Kft.
• Akivel szekereztünk: Majoros Ferenc.
• Aki a „közvetítőkocsit” biztosította:  Kortye Vilmos.
• Akik tomboladíjat ajánlottak fel: Korrekt Optika, Saskáné 

Kadenszki Rozália, Gombosné Kadenszki Éva,  Hopka Lajos 
(GinkoÉkszer), Smaragd Kertészeti Áruda, Állomás Pékség, 
Hableány Rövidáru üzlet (Valika), Gera Béla festőművész, 
Tömösközi Ágnes kerámikus, Bodnárné Cserpák Júlianna, 
Némethné Marcsi, Antal László, Nagy Andrea (Virág), Sarki 
Drogéria (Bárány Ica), Horváth Fruit Plusz Kft., Villamossá-
gi  Szaküzlet (Bajusz), Vámos Éva, Káposzta Olga, Nagy Ani-
ta fodrász, Virág Tímea kozmetikus, Laza István, Gabikönyv 
(Gabika), Lackalol Kft. (Plusz Market).

• Akik sütit sütöttek az ünnepélyes megnyitóra: Bodáné Mar-
gó, Makai Ildi, Bognárné Julcsi, Zentai Erika, Koczóné Terike, 
Tóth Józsefné Margitka, Asi Magdi, Zárayné Sándorházy Eleo-
nóra, Maróti Marika, Nagy Mátyásné Katika, Margitka, Méhes 
Magdolna, Róza Zoltánné Évi.

• Aki innunk adott: Boda Béla szódás.
• Aki a ház gyönyörű és nagyon finom szülinapi tortáját meg-

álmodta, és megvalósította: Dundler Izabella (Dundlersüti).
• Akik kereskedelmi mennyiségű palacsintát sütöttek a gye-

rekeknek: Vági Ferencné Kati, Kosztyu Vasánszki Krisztina, 
Fodor Tímea, Simon Magdika, Zentai Erika, Koczóné Terike.

• És akik hozták a palacsintába valót: Zárayné Sándorházy Ele-
onóra, Koczóné Terike, Bognárné Julcsi, Győri Katinka.

• Akik a Petákbolt „kofái” voltak: Moral-Tánczos Beáta, Győri 
Katinka.

• Akik a fotózkodás kedvéért maskarába bújtak: Virág Luca, 
Zárayné Sándorházy Eleonóra, Záray Emil, Laza István.

• Aki Luca frizuráját elkészítette: Nagy Anita.
• Aki a Vöröskereszt nevében apró ajándékokat ajánlott fel a 

gyerekek jutalmazására: Körmendi Krisztina.

• Akik utolsó pillanatig szépítették a környezetünket: Korcs-
máros János (festés), Szajkó István (famunkák)

• Aki a plakátokat, szórólapokat, okleveleket, molinókat ter-
vezte, grafikájukat megálmodta: Gera Béla

• Aki molinóink nyomdai előállítását magára vállalta:  
Halassy Zoltán

• Akik a feliratok, szóróanyagok, információs táblák előállítá-
sában együttműködtek: Párizs Éva, Bodáné Rusznyák Gab-
riella.

• Akik a rendezvény és az épület dekorálásához a nyersanya-
got biztosították: Bodrogközi Szilárd, Bodáné Margó, Major 
Pál, Presinszki János

• És akik a dekorációt elkészítették: Birta Babett és Laza Bá-
lint.

• Akik a kiállítások rendezésében tüsténkedtek: Sajtosné Öllei 
Andrea, Barta Marika Maja, István Rita, Ripp Gábor, Zárayné 
Sándorházy Eleonóra, Méhes Magdika, Szajkó-Tóth Anna.

• Aki a kiállításokhoz képeket bocsátott a rendelkezésünkre, 
mindenkinek nagyon hálás vagyok, de olyan sokan van-
nak, hogy képtelenség felsorolni. Külön köszönet azonban 
Ripp Gábornak, Kiss Tibornak és Czompó Ferinek, akik teljes 
gyűjteményeikkel gazdagították anyagunkat.

• Aki vállalta a hennafestést: Sajtosné Öllei Andrea, az arc-
festést: Virág Tímea, a csillámtetoválást: Kosztyu Vasánszki 
Krisztina.

• Akik  fellépésükkel önzetlenül segítették a rendezvény si-
kerét:  A megnyitón konferálást vállaló Zárayné Sándorházy 
Eleonóra, a formabontó kiállításmegnyitót tartó Gera Béla, 
a Dalma dance Club, a Zrínyi Ilona Kórus, a Mirabell Tánc-
egyesület, az Üllői citerások, a Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület, a Szerelemsátor muzsikusai: Lassánné Balogh 
Andrea, Pozsgai-Majsai Julianna, Plutzer Gábor, Gasztonyi 
Ákos, a mesejógát tartó Mezei Edit, a dia-tornát vezető Kecs-
kés Diána, a Ringató foglalkozást tartó Pozsgai-Majsai Juli-
anna, az A TAG Zenekar tagjai: Nagy Koppány Károly, Nagy 
Marcell Nimród, Szabó Lénárd, Reinbold Gergő, a Shadows 
Band, a Dinoszaurusz Band, Dócs Péter és Kalina Enikő, a 
Polus Kutyakiképző Iskola, a XV. ker. Állatvédők Egyesülete. 

• Akik három napra a csapatunk tagjaivá váltak: Sztankó Ákos 
és párja Vivien, a Mandeli fáradhatatlan tulajdonosai, akik a 
büféket működtették, beszálltak a „Petákboltba”, s mellette 
segítették a fellépők vendégül látását is.

• Aki briliáns módon oldotta meg az összes produkció han-
gosítását Kiss Zoltán.
Köszönöm kollégáim, Bognárné Cserpák Julianna, Berkesi 

Zsófia, Bodorné Horváth Brigitta türelmét, kitartását, megfe-
szített munkáját.

Mindig hittem az összefogás erejében. MEGCSINÁLTUK. 
Köszönöm.  Vámos Éva

1 0 0
éves

2 2 2 5 Ü l l ő , G y ö m r ő i ú t 2 4 .
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50 ÉVES ÁLTALÁNOS ISKOLAI TALÁLKOZÓ
Szeptember 3-án ünnepelte az 1972-es 
8/a osztály a bankettjük 50. évforduló-
ját, ugyanis abban az évben nem enge-
délyezték számukra a ballagás megren-
dezését. Donnert Károly osztályfőnök 
nagy odafigyeléssel kovácsolt össze-
tartó társaságot belőlük, akiket lelemé-
nyes szülőkkel áldott meg az ég, és pil-
lanatok alatt bankettet szerveztek az 
osztálynak a Magyar Csárdába. Az idei 
jubileumot Kamaszné Szűcs Rozália és 
Olléné Méhes Magdolna szervezte. A 32 
fős osztályból 20-an jöttek el, és elmon-
dásuk szerint ott folytatták a beszélge-
tést, ahol ötven éve abbahagyták. Hét 
társuk és osztályfőnökük már sajnos 
nem lehetett köztük, de második osz-
tályfőnökként tisztelt tanáruk Ferenczy 
László viszont nagy lelkesedéssel vett 
részt a találkozón. Javaslatára egy év 
múlva találkoznak újra! A két főszer-
vező, pár nappal később Fehér László 
tanár urat is meglátogatta Vecsésen, 
aki kezdő pedagógusként tanította ne-
kik a földrajzot. Ő is azt mondta, mint 
a többiek, akik elkerültek Üllőről, hogy 
szívükben örökre ülleiek maradtak! 
Gratulálunk és sok sikert kívánunk a 
2023-as találkozóhoz! VHK

TEXTILBŐL SZOBROK
Októberi kiállításunk meghívott al-
kotója, Bakos Veronika Albertirsán 
élő textilszobrász. Az ellentétek 
vonzzák egymást, mondjuk sok-
szor. Talán ez a gondolat ihlette 
ennek a technikának is a létrejöttét, 
hiszen a textil puha, a szobor ke-
mény, mégis fantasztikus alkotá-
sok születhetnek a szerelmükből. 
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kell 
egy alkotó ember, aki megálmodja 
és létre is hozza ezeket a különle-

ges műveket. A technika, amelyet 
Vera alkalmaz, a paverpol. Maga a 
Paverpol egy dekorációs és szob-
rászkellék-termékcsalád, amelynek 
a fő alapanyaga egy textil keményí-
tő és ragasztó. Az anyag száradás 
után megkeményíti a textilt, és így 
adja meg a domborműves képek és 
szobrok végső formáját. A techni-
kát és az alapanyagokat Josefine 
de Roode, holland művész fejlesz-
tette ki 1998-ban, Magyarországra 
2011-ben került Katonáné Tóth Ju-
ditnak köszönhetően. 

Vera az alkotásaihoz szinte bár-
mit felhasznál, amit a természet 
ad: kavicsokat, kagylókat, termé-
seket, fakérget, tollakat, de van, 
hogy egy ajándékba kapott tárgy 
indítja el a fantáziáját. Szeretettel 
várunk mindenkit erre a különleges 
kiállításmegnyitóra október 28-án, 
pénteken 16 órára a könyvtárba!

Velkei Hajnalka könyvtárvezető

TARJA KAUPPINEN MÁGIKUS REALIZMUSA
Szeptemberi Irodalmi teázónk ven-
dége Tarja Kauppinen Bekezdés-díjas 
író volt. Most már elárulhatjuk, hogy a 
finn név egy ízig-vérig magyar írót ta-
kar. Sőt, írásait olvasva egyből kitűnik, 
hogy a magyar nyelv oly magas szintű 
művelőjét, akit stílusa a nagy klasszi-
kusok közé emel. Tarja értékes és le-
bilincselő szépirodalmi műveket alkot, 
melyekben az emberi gyarlóságok elé 
tart görbe tükröt. Írásai a szépirodal-
mon belül a mágikus realizmusba so-
rolhatók.

Ripp Gábor, a Trivium Egyesület tit-
kára és Topor István irodalmár faggat-
ták az írót, aki nagy odaadással vála-
szolt minden kérdésre. Megerősített 
minket abban, hogy az igényes írás 
bizony az olvasással kezdődik. Meg-
tudhattuk, hogy nagy hatással volt rá 
Voltaire, Huxley vagy éppen Esterházy 
Péter. Több novella után 2020-ban je-
lent meg első regénye, A nép igazsá-
ga, majd idén júniusban a második, A 
rendszer ellensége. Bár van a művek 
között hasonlóság, nem alkotnak so-
rozatot, sőt, az ismerkedést az írónő 

munkásságával A rendszer ellensé-
gével érdemes kezdeni. Könyvei erős 
társadalomkritikát fogalmaznak meg, 
néhol burkolva, néhol pedig egészen 
tetten érhetően. Ez sokszor eredmé-
nyez komor hangulatot, amit Tarja a 
maga szatirikus humorával kiválóan 
ellensúlyoz.

Célközönségeként elsősorban az 
ötven feletti korosztályt jelölte meg, 
mert a történetei megértéséhez kell 
az élettapasztalat, rálátás, intelligen-
cia. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
fiatalabbak óvakodjanak tőle, mint a 
tűztől, de szép kihívás számukra.

A találkozó végén Tarja az összes 
könyvtári könyvünket dedikálta, ame-
lyekben írásai szerepelnek. A Trivium 
Egyesület három novelláskötetében 
is találhatók művei, sőt a Galaktika 
magazin júliusi számában olvasható 
Ararát című Ószövetség-parafrázisa, 
melyet a világban zajló erkölcsi- és 
klímaválság ihletett. Mindkét regé-
nye és novellái már kölcsönözhetők a 
könyvtárból!  Velkei Hajnalka

könyvtárvezető



IDŐSEK VILÁGNAPJA ÜLLŐN 
Az idősek tudása, élettapasztalata, bölcsessége olyan 
érték, amely erkölcsi iránytűként szolgálhat a fiatalabb 
generációk számára. Ezért fontos, hogy megbecsüljünk, 
értékeljünk, ünnepeljünk minden szépkorút.

Változatos programokkal tettük ezt 
október 1-jén, a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban. A rendezvény 

egy különleges eseménnyel kezdődött. 
Az üllői Vöröskereszt és az érdeklődők 
többszáz piros tulipánhagymát ültettek 
el a művház udvarán kialakított Szeretet-
kertbe. Kicsik és nagyok lelkesen tették a 
földbe a hagymákat, közben Garics Lau-
rával, a Zeneakadémia növendékével vi-
rágos népdalokat énekeltek. Virág Tímea, 
az üllői Vöröskereszt elnöke a virágülte-
tés kapcsán a türelemről, a segítségnyúj-
tásról, és az összefogásról beszélt. A kis 
ünnepség után mindenki hazavihetett 
egy hagymát, hogy ez emlékeztesse arra, 
hogy ő is része az egésznek.

Ezt követően Vámos Éva igazga-
tó köszöntőjével, majd vetélkedővel 
folytatódott a program. Ennek során 
az üllői nyugdíjasklubokból és vendé- 
geikből verbuválódott 7 fős csapatok 
számot adhattak énekesi tehetségükről, 

ügyességükről, valamint helytörténe-
ti ismereteikről, aminek legfőbb fel-
készülési forrása a nemrég elkészült  
ulloiertektar.hu honlap volt. A másfél 
órás vetélkedőt Laza István, az Üllői Tele-
pülési Értéktár Bizottság elnöke állította 
össze és vezette le.

A szellemi megpróbáltatást a tár-
saság körében jól ismert és szeretett 
gyáli Kovács István Pál Dalkör szóra-
koztató operett-, sanzon-, magyarnóta 
műsora követte. Ennek záró számait, az  
aktuális örökzöld slágereket (Nem csak a 
húszéveseké a világ, Szeressük egymást 
gyerekek) a közönség együtt énekelte az 
előadókkal.

Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony üdvözlő beszéde után sor került 
az eredményhirdetésre és a díjak átadá-
sára. A zsűri tagjai Virág Tímea és Vámos 
Éva, Elnöke: Fehér Imre alpolgármester 
voltak. A legmagasabb pontszámot el-
ért csapat tagjai: Devecseri Ferencné Ica, 

Magócsi Tiborné Ica, Makai Rozália, Nagy 
Mátyásné Kati, Szabó László, Záhonyi 
Elekné és Záhonyi Elek voltak. Gratulá-
lunk nekik!

A több órás program után jól esett a 
vacsora, amely a művelődési ház mun-
katársainak mesefinom töltött káposz-
tájában öltött testet. Köszönet azoknak, 
akik segítettek a többszáz „takart” elké-
szítésében.

Utolsó felvonásként jöhetett a bál, 
amelynek hangulatáról a Sasa Music 
zenekar gondoskodott. Köszönjük a Vö-
röskereszt Üllői Szervezetének, a Zsálya 
Bisztrónak, és a Monori Oázisnak ren-
dezvényünkhöz nyújtott támogatását.

Reméljük mindannyian jól érezték ma-
gukat, a nap élményszerű eseményei szí-
nesítették, gazdagították az életünket. Jó 
egészséget, békés, szeretetteljes életet 
kívánunk, őrizzék magukban a gyereket, 
hogy jövőre is tudjunk együtt játszani!
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REPÜLŐGÉP KARBANTARTÁS

BERENDEZÉS KARBANTARTÁS

ADMINISZTRÁCIÓ

MÉRNÖKSÉG

LOGISZTIKA ÉS RAKTÁROZÁS

SZAKMUNKÁK

BESZERZÉSMINŐSÉGÜGY HR

AZ AEROPLEX,
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB FÜGGETLEN
REPÜLŐGÉP KARBANTARTÓ VÁLLALATA
dinamikusan növekszik, ezért sok nyitott
pozícióval várjuk a legjobb szakembereket!

MIÉRT ÉRI MEG
          -SNAK
LENNI?

KISZÁMÍTHATÓ MUNKAREND - MUNKAKÖRTŐL FÜGGŐEN NORMÁL ÉS 2X12 ÓRÁS

ÁTFOGÓ, KOMPLEX ÉS NEMZETKÖZILEG ELISMERT KÉPZÉSEK

RÉSZVÉTEL A LEGISMERTEBB BOEING ÉS AIRBUS TÍPUSOK KARBANTARTÁSÁBAN

HOSSZÚ TÁVÚ, STABIL MUNKALEHETŐSÉG, CSALÁDIAS ÉS TÁMOGATÓ LÉGKÖR

BEJELENTETT, TISZTESSÉGES FIZETÉS, 2022-ES BÉRFELZÁRKÓZTATÁS ÚJ BELÉPŐKNEK IS!

NÉZD MEG AZ ELÉRHETŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET,
ÉS CSATLAKOZZ A CSAPATUNKHOZ! www.joinus.aeroplex.com

További
információk és

álláslehetőségek:

www.joinus.aeroplex.com



Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

Monor-Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929

www. szazaspince. hu

Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód.  
Érintésmentes fizetés!

Telefon: 06-20/548-4317 

Monoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontján

 Tel.: 06-70/329-7773

FITNESS TEREM

SQUASH

BOWLING

Időpontfoglalás: +36-21/233-3032
2211 Vasad, Monori út 100.

nadaspihenopark.hu  

Nyitvatartás: 
Hétfő–vasárnap: 

 bowling: 10:00 –22:00 
 squash pálya:  8:00 –22:00 
 fitness terem:  7:00 –22:00 

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Ha október,  
akkor 

szemüveg!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

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

Egyes kereteinkből  
annyi százalék 

kedvezményt adunk,  
ahány évEs!

Multifokális lEncsE
30 000 ft/db helyett

20 000 ft/db

Az akció visszavonásig érvényes. 
Az akció részletiről  

érdeklődjön üzleteinkben!

%

-33%


