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Idén is részt vesz Üllő város a Bursa Hun-
garica ösztöndíjpályázaton, melynek célja 
az esélyteremtés érdekében a szociálisan 
rászoruló fiatalok támogatása a felsőokta-
tásban. A pályázat a 2021/2022. tanév má-
sodik és a 2022/2023. tanév első félévére 
vonatkozik, amire kizárólag a felsőoktatási 
intézményekbe jelentkező és oda járó hát-
rányos helyzetű felsőoktatási hallgatók pá-
lyázhatnak. Fontos még tudni a jelentkezés-
hez, hogy az igénylő személynek a települési 
önkormányzat területén, tehát Üllőn állandó 
lakóhellyel kell rendelkeznie, illetve nappali 
képzésen kell végeznie tanulmányait. Három 
forrásból tevődik össze az ösztöndíj: telepü-
lési önkormányzati, megyei önkormányzati 
és a felsőoktatási intézményi támogatásból. 
A pályázatokat 2021. november 5-ig lehet 
benyújtani, melyek részleteit a www.ullo.hu 
oldalon lehet elolvasni.  ÜH infó

BURSA HUNGARICA:  
A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÉRT
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési 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

Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699
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 hibabejelentő: +36 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
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

Közösségi intézmények
Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023
Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
Vargha Gyula Városi Könyvtár: 29/320-102
Postahivatal: 29/320-046
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ: 29/321-876

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

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

Az Üllő Humán Szol-
gáltató Központ óvoda-
pedagógus munkakör-
re várja a jelentkezőket. 
Gyes-en lévő kolléga 
hosszú távú helyettesíté-
sére keresnek munkatár-
sat a Csicsergő tagóvo-
dába, akár határozatlan 
idejű szerződéssel is.

Kiemelt bérezés és juttatások mellett pályakezdőt 
is szívesen látnak, de diploma feltétlenül szükséges.

Jelentkezés személyesen Szabó Katalin Ildikó igaz-
gatónál: Üllő, Ócsai út 8., 06-29/320-023, szabokata@
ullohszk.hu.

Szeretettel várják a jelentkezőket!

ÓVÓNŐT KERESNEK

TÜDŐSZŰRÉS LESZ 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2021. október 14. csütör-
töktől október 22. péntekig tüdőszűrést tart Üllőn.

 A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott szű-
rővizsgálat, mely a 40 év felettiek számára évente egy alka-
lommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt vagy mun-
kahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, 
amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befize-
tés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év 
közötti gyermekek és a törvény által kötelezettek szűrése 

ingyenes. A gyerme-
kek vizsgálatához 
beutaló és szülői be-
leegyező nyilatkozat 
szükséges. A tüdő-
szűrőn való részvétel 
nem kötelező, csak 
ajánlott.

Nagyon fontos a 
megelőzés, melyet 
nem lehet elégszer 
hangsúlyozni. A vizs-
gálat alkalmas a TBC, 
illetve sok más tüdő-
betegség időben tör-
ténő felismerésére.

A tüdőszűrés he-
lye: Kiss Sándor Művelődési Ház, 2225 Üllő, Gyömrői út 24. 
Időpontjai: 2021. október 14. (csütörtök), 15. (péntek), 18. 
(hétfő), 19. (kedd), 20. (szerda), 21. (csütörtök), és 22. (pén-
tek) 8.00 és 18.00 óra között.

Fontos, hogy a vizsgálatra érkezők a személyi igazolvá-
nyukat, a TAJ kártyájukat, és ha van, az előző évi tüdőszűrő 
igazolást vigyék magukkal. A tüdőszűrésen a maszk vise-
lése kötelező! Üllő Város Önkormányzata

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS 
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-testüle-
tének döntése alapján a Polgármesteri Hivatal jogi kép-
viseletét ellátó ügyvédek segítik a lakosságot a jogi kér-
désekben való eligazodásban. Az ügyvédi tanácsadás 
helyszíne a földszinti 1. számú iroda, ahol előre megadott 
időpontokban kereshetik az ügyvédeket.

Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9.00 órától 
11.00 óráig tartanak 2021. október 19-én, november 23-
án és december 14-én.

Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadásai 15.00 órá-
tól 17.00 óráig 2021. november 4-én és december 2-án.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 
Dr. Szkalka Tamás 06/20-555-6513, Dr. Beneczki Tímea 
06/70-459-1401 Üllő Város Önkormányzata
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ÖT TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE 
EGYEZTETETT A HELYI KÉRDÉSEKRŐL

E lőző számunkban már beszámoltunk a polgármes-
terek első egyeztetéséről, azóta szeptember 13-án 
is találkoztak a településvezetők. Akkor részt vettek 

az Információs és Technológiai Minisztérium és a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai, valamint 
dr. Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője is az 
ülésen. Az egyeztetés fő témái az ipari területek feltárása 
mellett a településeket összekötő kerékpárút-hálózat, va-
lamint a helyközi tömegközlekedés fejlesztésének lehet-
séges irányai voltak.

A harmadik egyeztetésre szeptember 29-én Gyömrőn 
került sor, ahol világosan kirajzolódott: sokkal több közös 
probléma, cél és feladat van a helyi településekben, mint 
azt a vezetők először feltételezték. A fő irányvonal tovább-

ra is az infrastrukturá-
lis kihívások megol-
dása, ami magában 
foglalja:
• a személy- és teher-
forgalom szétválasz-
tását: közvetlen le- és 
felhajtási lehetőség az 
ipari területekről a fő-
útvonalakra
• az M4 ecseri lehaj-
tónak a fontosságát: 
egy olyan útszakasz 
megépítése Ecsernél, 
ahol lehetőség van az 
M4-ről elérni az M0 
autópályát, és aminek 
végpontja az M3111 

Gyömrő-Maglód közötti szaka-
szába torkollik. Ennek a megépíté-
se 2-3 éven belül elkészülhet.
• a települések közötti tömegköz-
lekedés összehangolásának fon-
tosságát, valamint kerékpárutak 
létesítésének a prioritását, melyre 
várhatóan pályázati források is 
nyílnak a közeljövőben.
A közlekedés anomáliáinak fel-
oldása mellett azonban számos 
probléma, és azok megoldásainak 
lehetősége is felmerült a találko-
zón, a főbb témák ezek közül:
• Elöregedett vízvezetékek: sok te-
lepülés küzd az elavult vízvezeték-
rendszerekkel. Hol kisebb, hol na-
gyobb kellemetlenséget okoznak 
az elöregedett, néhol még azbesz-
tet tartalmazó vezetékek, amiknek 
cseréje milliárdos összegekbe 
kerülne. Az egyeztetés résztvevői 
úgy látják, együtt nagyobb eséllyel 
hívhatják fel a figyelmet erre az or-
szágszerte jelenlévő problémára, 
és a megoldás, a régi rendszerek 
cseréje is elérhetőbb közelségbe 
kerülhet.
• A közétkeztetés problémája: a 
megbeszélésen elhangzott, hogy 
az utóbbi évek bevételelvonásai 
sok önkormányzat költségvetésé-
re nyomták rá a bélyegüket, így kü-
lönösen fájó, ha olyan kiadással is 
számolnia kell egy-egy település-
nek, amely a jogtalanul megigé-
nyelt „ingyenes” étkezések miatt 
keletkeznek. Súlyos, több milliós 
összegekről van szó, amelynek 
lenne helye bőven máshol. Ez a 

felesleges, minden lakost hátrányosan érintő kiadás csak 
úgy szüntethető meg, ha a településvezetők, akár törvény-
módosítással is, de elérik, hogy az igényléshez szükséges 
feltételek szigorodjanak, és/vagy legyen az önkormányza-
toknak ellenőrzési jogköre. 

– Az egyeztetés ugyan túlmutatott az infrastrukturá-
lis kérdések megoldásán, de továbbra is eltökélt célunk a 
közlekedés megreformálása az öt település között, így az 
egyéb, szintén fajsúlyos problémák megoldása mellett fő-
ként erre fogunk fókuszálni a következő megbeszélés al-
kalmával is – állt az öt település egyeztetéséről megjelent 
nyilatkozatban. 

Ecser, Gyömrő, Maglód, Vecsés és Üllő vezetése korábban úgy döntött, hogy 
a jövőben közösen, egymással összehangoltan határoz a településeket érintő 
fejlesztésekről, infrastrukturális kérdésekről és az esetlegesen felmerülő problémákról. 
Szeptemberben először Üllő, majd Gyömrő adott otthont az egyeztetésnek. 

„Világosan kirajzoló-
dott: sokkal több közös 
probléma, cél és feladat 
van a helyi települések-
ben, mint azt a vezetők 
először feltételezték.
 A fő irányvonal továbbra 
is az infrastrukturális 
kihívások megoldása.”

Gál Zsolt, Kissné Szabó Katalin, Tabányi Pál, Gyenes Levente Zoltán, Szlahó Csaba

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!
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Bizonyára már mindenki legalább egyszer 
hallotta az „Adj vért és ments meg három 
életet!” szlogent, ami a 
véradás egyik legikoni-
kusabb és legtalálóbb 
mondata. A vér testünk 
legfontosabb alkotó-
eleme, semmi mással 
nem pótolható, mester-
ségesen nem előállítha-
tó. Nagyjából naponta 
1600-1800 véradóra van 
szükség az egészség-
ügyi intézmények folya-
matos és biztonságos 
ellátásához, ezért fontos, hogy lehetőség 
szerint minél többen menjünk el vért adni. 
Minden alkalommal van lehetőség irányított 
véradásra is, melynek alkalmával célzottan, 
konkrét beteg részére történik az adományo-
zás. Ez azonban csak abban az esetben le-
hetséges, ha a beteg és a donor vércsoportja 
megegyezik. Amennyiben nem, a véradó el-
döntheti, hogy szeretne-e nem irányítottan 
vért adni, amit egy másik, ismeretlen beteg 
kap meg. 

Minden magát egészségesnek érző, lel-
kes véradót várnak szeretettel a Kiss Sándor 
Művelődési Házban 2021. november 22-én 
13:30-tól 18:00 óráig. ÜH infó

„ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG 
HÁROM ÉLETET!”

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ŐSZI IDŐPONTJAI

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG
A PATKÁNYIRTÁSHOZ

A kommunális hulladék elszállításának 
időpontja csütörtök. 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjté-
se: október 21-e, november 4-e és 18-a, 
csütörtöki napokon. 

A házhoz menő csomagoldási hulla-
dék gyűjtése: október 21-e, november 
4-e és 18-a, csütörtöki napokon.  ÜH infó

A rágcsálók elszaporodásának 
megakadályozása érdekében 
2021 őszén is folytatódik a pat-
kányirtás a szükséges és elő-
írt járványügyi óvintézkedések 
mellett.

Az előre bejelentett patkányirtást a Né-Du 
Kkt. szakemberei szeptemberben már elkezd-
ték, október 15-16-án ott folytatják a rágcsá-
lómentesítést, ahol további ellenőrzés szük-
séges. 

A cég szakemberei már jól ismerik telepü-
lésünket és a veszélyeztetett területeket. A 
helyszínen a gázmester dönt az irtás szük-
ségességéről, és csak indokolt esetben he-
lyez ki csalétket. Kérjük, hogy ne közvetlenül 
a szolgáltatást végző cégnél jelezzék az igé-
nyüket, mivel csak azokon az ingatlanokon 
fogják elvégezni a patkányirtást, amelye-
ket előzetesen a Polgármesteri Hivatalnál 
bejelentettek(29/320-011/100-as mellék; 
vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail-cím). 

Szabó Ágnes, Polgármesteri Hivatal, 
Hatósági Iroda

NEMCSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG
Nagyszabású vetélkedővel, süti-
versennyel, töltött káposztával és 
koncerttel ünnepelte a három he-
lyi nyugdíjas egyesület az idősek 
napját. Húsz éve a méltóságteljes 
időskorra szerették volna felhívni 
a figyelmet a világnap megrende-
zésével, mára pedig hagyomány-
nyá vált a kezdeményezés.

Idén húsz éve, az 1991-es 
ENSZ-közgyűlés nyilvánította ok-
tóber elsejét az idősek világnap-
jává azzal a céllal, hogy felhív-
ják a figyelmet a méltóságteljes 
időskorra. Üllőn is megtartották 
az idősek napját a „Nemcsak a 
húszéveseké a világ” című ren-
dezvény keretében, amit a három 
helyi nyugdíjas egyesület közö-
sen szervezett október elsején 
a Kiss Sándor Művelődési Ház-
ban. Bár a három nyugdíjas klub 
külön utakon jár, ezen a napon 
mégis jó hangulatban telt el ez a 
néhány közösen eltöltött óra. Az 
ünnepség jó része nagyszabású 
vetélkedővel telt, melyre mind-
egyik egyesület három-három 
csapatot indított. A vetélkedő 
több részből állt: általános mű-
veltségi, logikai, helytörténeti és 
ügyességi feladatokban méret-
tethették meg magukat a részt-
vevők, melyek közül az Üllő Kul-
turális Központ igazgatója, Laza 
István a helytörténeti, a Kiss Sán-
dor Művelődési Ház igazgatója, 
Vámos Éva pedig a többi feladat 
összeállításában segédkezett. 

Háromtagú zsűrit Virág Tímea, a 
Vöröskereszt üllői szervezetének 
elnöke, Vámos Éva és Varga Lász-
ló társadalmi megbízatású alpol-
gármester alkották. A vetélkedő 
első helyezett csapatának tagjai 
Nagy Ervin, Maróthy Miklósné, 
Maróthy Miklós, Jarábik Jánosné, 
Somodi Mária, Eszéki Sándorné és 
Gyenge Julianna. 

Természetesen nem ma-
radhatott el a sütiverseny sem, 
melyben a legszebb, legjobb és 
legegészségesebb sütemények 
részesültek kitüntetésben. A dí-
jazottak: Horváth Györgyné, Róza 
Zoltánné, Asiné Magdi, Nagy Má-
tyásné és Lévai Józsefné.

Sor került a hagyományőrző 
töltött káposzta főzésre is. A há-
rom egyesület két-két képviselő-
je, a művelődési ház vezetője és 
kolléganője segítségével közel 
300 darab töltött káposztát ké-
szítettek. 

Az idősek napján koncertet 
adott Szomora Zsolt és zene-
kara, valamint Kolostyák Gyula 
nótaénekes. Az esti zenés-tán-
cos rendezvényen pedig Csaba 
László szaxofonművész és Tóth 
László billentyűs szolgáltatták a 
muzsikát. 

A szervezők köszönik a köz-
reműködők és támogatók se-
gítségét, hogy egy tartalmas, 
eseménydús délutánnal kedves-
kedhettek Üllő időskorú lakossá-
gának. Antal Fanni



2021. szeptember 26-án vasárnap rendkívüli őszi vásárt tar-
tottunk az Üllő Piacon, amely magában foglalta mindazt az 
árusítási formát, ami alkalmi jellegű (enyhébb szabályok vo-
natkoznak rá) és nem ré-
sze a rendes piacnapok-
nak. A Bolhapiac hírére 
sokan kezdtek gardrób-
jaik kiürítésébe, gyorsan 
beteltek az asztali áru-
sítóhelyek, így többen 
saját asztalt hoztak és 
arról kínálták a portéká-
jukat, emellett még jutott 
jelentkező a napernyős 
asztalokra is. Láthatóan 
nagy igény és élénk ér-
deklődés mutatkozik 
az ilyen jellegű szabad 
árusítás iránt. Sok po-
zitív visszajelzés érke-
zett mind az eladók, mind pedig a vevők oldaláról és volt, aki 
sajnos most lemaradt az eseményről, de reményét fejezte ki, 
hogy lesz ilyen legközelebb is. Elmondható, hogy akik részt 
vettek, összességében egy nagyon jó hangulatú vasárnapi 
zsibvásárnak lehettek részesei. 

Mint minden közérdeklődésre számot tartó témában, így e 
vásár kapcsán is többen kifejtették véleményüket leginkább 
az üllői csoportokban. Megköszönve a hozzászólásokat, né-
hány felvetésre amely összefügg a piac működésével és az 
erre vonatkozó szabályzattal, az alábbiakban válaszolunk a 
minél szélesebb körű tájékoztatás céljából. 

A megrendezés gyakoriságával kapcsolatban: Piacunk – 
mint tudják – többfunkciós, szabályzat rendelkezik a műkö-
déséről, beleértve a piacnapoktól eltérő vásárok és egyéb te-
vékenységek rendezését. Ennek keretein belül tudunk eleget 
tenni „közkívánatnak”, valamint figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy egyéb városi rendezvények helyszínéül is szolgál a piac.

A bolhapiac, garázsvásár alkalmi árusítási forma és nincs 
arra mód, hogy hetente, vagy akár havonta megrendezésre 
kerüljön – mint ahogy azt sokan kérték. Az esemény dátumát 
sem tudjuk igazítani a havi jövedelmek érkezéséhez, hiszen 
különböző csoportok (aktív dolgozók, nyugdíjasok, kisma-
mák, egyéb ellátásban részesülők) részére más-más idő-
pontban kerül sor a kifizetésre. 

Érkezett javaslat arra vonatkozóan is, hogy szórólapok út-
ján tájékoztassuk az érdeklődőket a vásár megrendezéséről. 
Ezek előállítása, kihordása költségekkel járna, amit nem tu-
dunk vállalni, emellett az a tapasztalat, hogy ezek a szóró-
anyagok általában olvasatlanul kerülnek kidobásra. Az Üllői 
Hírmondó eljut minden háztartásba és újságunk által azok 
számára is biztosítjuk az információt rendezvényeinkről, akik 
nem az interneten tájékozódnak. 

Garázsvásárt, bolhapiacot terveink szerint évente 4 alka-
lommal rendezünk, melyhez a lehetőségekhez mérten figye-
lembe vesszük az Önök javaslatait, felhasználva az eddigi ta-
pasztalatokat. Kérjük, használják a piac épületén elhelyezett 
Ötletládát, keressék Bogdán Éva piacfelügyelőt személyesen 
piacnapokon, vagy a 06-70/659-4530-as telefonszámon, 
illetve írhatnak a piacfelugyelo@ uvf.hu címre. 

 Mindenkit szeretettel várunk az Üllő Piacon! 
ÜVF Kft., Piacfelügyelőség

Önkormányzat
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VARGÁNÉ HARMATH ÁGNESRE
EMLÉKEZÜNK

HALOTTAK NAPJA: ESTE 9 ÓRÁIG LESZNEK 
NYITVA A TEMETŐK

Szeretettel emléke-
zünk Vargáné Har-
math Ágnesre, aki 
életének 77. évében 
elhunyt. 

Hosszú évekig 
volt az Üllői Polgár-
mesteri Hivatal 
pénzügyi vezetője. 
Munkáját 1988-ban 
kezdte a hivatalban, 
abban az időszak-
ban, amikor létrejött 
az önkormányzati rendszer. Ebben a nagyon szép, 
ugyanakkor rendkívül nehéz időszakban kamatoztat-
hatta a rendkívüli képességeit, közgazdász tudását. 
Közösségünk aktív tagjaként szívesen bekapcsoló-
dott a kulturális életbe és jótékonysági feladatokat is 
vállalt. 

2011-es nyugdíjazását követően is aktívan élt, sza-
badidejét utazással és a legendás bridzspartikkal töl-
tötte. 

Ágnest nagyon kedves, jóindulatú és barátságos 
embernek ismerhettük meg. Optimista volt, remény-
kedett a gyógyulásában. Családja, barátai és kollégái 
is nagyon szerették őt, jó szívvel gondolnak vissza 
rá és az együtt töltött boldog pillanatokra. Azon ritka 
emberek egyike volt, aki sohasem panaszkodott, so-
hasem haragudott és nem mondott senkiről rosszat 
– emlékeztek rá a munkatársai.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló család-
nak, nyugodjon békében. Üllő Város Önkormányzata

November elseje mindenszentek 
ünnepe, a katolikus egyházban az 
összes üdvözült lélek emléknapja, 
az azt követő halottak napja pedig 
fokozatosan vált egyházi ünnepből 
az elhunyt szeretteinkről való álta-
lános megemlékezés napjává.

A halottak napjára, és az ezzel 
járó megnövekedett forgalomra 
való tekintettel az Üllőn található 
mindkét temető a két ünnepnap 
alatt reggel 7 órától este 9 óráig 

tart majd nyitva. A katolikus temető az Ócsai útról 
gyalog, gépjárművel pedig a Kertekalja utca felől kö-
zelíthető meg. Az autóval érkezőktől kérik, hogy le-
hetőség szerint a kijelölt parkolókat használják. 

Fokozottan figyeljenek az értékeikre, táskáikat, 
mobiltelefonjaikat ne hagyják a sírokon, a gépjármű-
vek bezárásával is legyenek körültekintőek. Ahogyan 
a gyertyák és mécsesek elhelyezésére is különösen 
ügyelni kell, hiszen ezek könnyen tüzet okozhatnak, 
azonban kis odafigyeléssel megelőzhető a baj. 

ÜH infó 

ŐSZI VÁSÁRON CSERÉLTEK GAZDÁT 
A MEGUNT TÁRGYAK



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

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

Az akció visszavonásig érvényes. 
Az akció részletiről  

érdeklődjön üzleteinkben!

Egyes kereteinkből  
annyi százalék 

kedvezményt adunk,  
ahány évEs!

Multifokális lEncsE
30 000 ft/db helyett

22 500 ft/db

Márkás gyermekszemüveg-
keretek  22 990 ft helyett 

4 990 ft

%

Jelentkezni munka@humilitas.hu e-mailen 
vagy 20/215-0699 telefonszámon.

műszaki áruház raktárában dolgozni?

Szeretnél az egyik piacvezető
Érdekel a logisztika? 

Targoncás és 
komissiózó

kollégákat keresünk 
3 műszakos vagy állandó éjszakás 

munkarendbe Üllőre!
Feltétel:

•  targoncás esetén magasemelésű targoncával 
szerzett minimum 1–2 éves tapasztalat 
•  komissiózó esetén jó fizikum és megbízhatóság

Fizetés: 
pozíciótól függően nettó 

300 000–375 000 Ft/hónap.
Heti kifizetésre van lehetőség!
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A CSEND BÉKÉJE
Bár a kerti partik és az udvari munkák 
ideje lassan lejár, időről időre kérdéseket 
és panaszokat kapunk a csendrende-
let témájában, az alkalomszerűen vagy 
rendszeresen bulizó, az udvaron nagy 
teljesítményű erősítővel zenét hallga-
tó vagy az állandóan sarokcsiszolóval 
ügyködő szomszédok miatt. 

Kétféle eljárás ad lehetőséget ezen 
problémák orvoslására. Az egyik az 
önkormányzati rendeleten alapuló köz-
igazgatási eljárás. Üllő Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 
zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 
18/2014.(VII.25.) önkormányzati rende-
lete széles körűen szabályozza a zajos 
tevékenységeket.

1. Közterületi rendezvény hangosító 
berendezése csak jegyzői engedély-
lyel üzemeltethető.       Az engedélyezés 
részletszabályait a rendelet tartalmaz-
za.

2. Az alábbi tevékenységekhez nem 
kell engedély, de az előírások betartan-
dók:
• Sport és szabadidős létesítmények

területén szabadtéri rendezvény 
hangosító berendezései pénteken, 
szombaton és munkaszüneti napokat 

megelőző napon 
08.00 és 24.00 
óra között, további 
napokon 08.00 és 
22.00 óra között 
üzemeltethetők. 

• Vendéglátó egysé-
gek teraszán, kerthelyiségében han-
gosító berendezés 08.00 és 22.00 óra 
között üzemeltethető. 

• Magánszemélyek háztartási tevé-
kenysége (motoros vagy elektromos 
fűnyírás, motoros favágás, köszö-
rülés, kerti traktorozás, építési, bon-
tási munkálatok) szombaton 09.00 
és 18.00 óra között, vasárnap és ün-
nepnapon 09.00 és 12.00 óra között, 
egyéb napokon 7.00 és 20.00 óra 
között végezhető kivéve az azonnali 
hiba- és kárelhárítási tevékenységet.

• Magántulajdonú ingatlan udvarán 
hangosító berendezést munkanapon 
09.00 és 20.00 óra között, szom-
baton, vasárnap és ünnepnapokon 
10.00 és 22.00 óra között lehet üze-
meltetni úgy, hogy az ne zavarja a la-
kókörnyezetben élők nyugalmát. 
A rendeletben foglalt szabályok 

megszegőjével szemben 50 000  Ft-
ig terjedő helyszíni bírság, valamint 
150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
ság kiszabásának van helye. 

A másik intézke-
dés a Rendőrség ál-
tal lefolytatott sza-
bálysértési eljárás. 
A szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljá-
rásról és a szabály-

sértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. tv. 195. § (1) bekezdése ér-
telmében, aki lakott területen, az ott levő 
épületben vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, továbbá 
természeti és védett természeti terü-
leten indokolatlanul zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, 
illetve a természeti vagy a védett ter-
mészeti értéket zavarja, szabálysértést 
követ el.

A fentiekből kitűnik, hogy csendhá-
borítást bármely napszakban el lehet 
követni, az nem kötődik csak az esti-éj-
szakai órákhoz. 

Az információkat összegezve álta-
lános tájékoztatásként elmondhatjuk, 
hogy magánháznál vagy vendéglátó 
egységben ünnepség, összejövetel tart-
ható, azt nem kell engedélyeztetni vagy 
bejelenteni, azonban a lakókörnyezet 
nyugalmára tekintettel a helyi rendelet-
ben foglalt szabályokat be kell tartani. 

Szabó Ágnes, Üllői Polgármesteri Hivatal 
hatósági irodavezető

Önkormányzat
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„MIVEL NAGYON SOK A GYERMEK,  
NAGYON SOK NEVELŐSZÜLŐRE LENNE SZÜKSÉG”
Bakosné Szecsei Ildikó születése óta Üllőn él, nevelőszülő-tanácsadóként dolgozik a Szent 
Rita Nevelőszülői Hálózatban. Jelenleg 25 nevelőszülő és összesen 56 gyermek sorsát 
egyengeti a hétköznapokban, azonban a gyermekszám folyamatosan változik. Mindenben 
segíti a hozzá tartozó családokat, legyen az anyagi, egészségügyi vagy nevelési kérdés, 
és még akkor sem engedi el a gyermekek kezét, ha már betöltötték a 18. életévüket.

– Hogyan választottad ezt a hivatást?
– Mindig is humánus beállítottságú, 

szociálisan érzékeny ember voltam, kö-
rülbelül 16 éve vagyok kapcsolatban a 
szociális segítő szakmával. Először a 
Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatnál dolgoztam, mint utó-
gondozó.

– Mit jelent ez pontosan?
– Az utógondozó a fiatal felnőttek 

életvezetését segíti, akik még nagyko-
rúságuk után is a rendszerben marad-
nak egy időre. 18 éves koruk után sem 
engedjük el a kezüket, az utógondozás 
során az életük minden területén segít-
jük őket, legyen az a munkahelyen való 
elhelyezkedés, a családi kapcsolataik 
rendezése, vérszerinti családjuk felku-
tatása, pénzgazdálkodás, párkapcso-
lati kérdések, egészségügyi ellátások, 
illetve segítünk, hogy milyen költségeik, 
kiadásaik lehetnek majd felnőtt életük 
kezdetén. Sokaknak nincs meg erről a 
családi mintája, főleg, akik több csa-
ládnál nőttek fel. Míg természetes az, 
hogy bizonyos helyzeteket egy átlagos 
családban megbeszélünk, addig ezek 

a gyermekek nem biztos, hogy 
beszéltek valakivel ezekről. Tu-
lajdonképpen ez egy életvezeté-
si továbbképzés. 

– Mivel foglalkozol most?
– Az Otthon Szociális Szol-

gáltatóhoz kerültem, ami ma 
már Szent Rita Nevelőszülői Há-
lózat néven működik. Ez egy, a 
Váci Egyházmegye fenntartásá-
ban lévő nevelőszülői hálózat. 
Nevelőszülő-tanácsadóként 
és utógondozóként dolgozom, 
tehát itt már nem csak utógon-
dozói ellátottjaim vannak, ha-
nem az újszülöttektől kezdve 
minden korosztályból vannak 
gyerekek, akikkel foglalkozom. 
Jelenleg 25 nevelőszülővel dol-
gozom együtt és 56 gyermek 
tartozik hozzám. Ezeket a csa-

ládokat látom el tanácsokkal, segítem 
őket minden teendőjükben, legyen az 
iskolázás, nevelés, egészségügyi prob-
lémák, pszichés ellátás, a gyermekek 
fejlődésével kapcsolatos elmaradások, 
pénzügyi feladatok vagy a vérszerinti 
szülőkkel való kapcsolattartás.

– Mennyire van hiány nevelőszülőben?
– Mivel nagyon sok a gyermek, na-

gyon sok nevelőszülőre lenne szükség, 
így mondhatjuk, hogy hiány van belő-
lük, mi is folyamatosan keressük őket. 
Azért nagy kihívás, mert amellett, hogy 
speciális foglalkoztatási jogviszonyt 
kötünk a nevelőszülők-
kel, mindenképp szükség 
van nagy fokú hivatástu-
datra és alázatra is, hi-
szen a nevelőszülő egész 
családjának életminősé-
ge megváltozik egy ilyen 
döntés hatására. 

– Hogyan tudtok a gyer-
mekeknek és a nevelő-
szülőknek is egyaránt se-
gítségére lenni?

– Amikor megkapjuk a vezetőktől, 
hogy milyen gyermek érkezik a rend-
szerbe, törekszünk a gyermek és ne-
velőszülő megfelelő illesztésére, azaz 
olyan gondozási hely megtalálására, 
amely a gyermek szükségleteinek, ál-
lapotának leginkább megfelelő. Termé-
szetesen figyelembe vesszük a nevelő-
szülő kéréseit, de kapacitását is. Ebben 
a helyzetben nagyon fontos a nevelő-
szülő saját családtagjainak együttmű-
ködése, támogatása. Pontosan ezért 
mérjük fel előre a nevelőszülők életko-
rát, életkörülményeit és terhelhetősé-
gét is, hiszen utána a gyermek egész-
ségügyi állapotának megfelelően kell 
élniük és az esetek jelentős részében a 
vérszerinti családokkal is kapcsolatot 
kell tartaniuk.

– Hogyan jelentkezhet valaki nevelő-
szülőnek?

– Az első lépés mindenképp az, hogy 
az illető beszélje át a kérdést a házas-
párjával, családjával, hiszen egy ilyen 
döntést hosszú távra kell tervezni, kö-
zös döntésnek kell lennie, pontosan úgy, 
mintha saját gyermeket vállalnának. A 
második lépés az, hogy az érdeklődő 
megkeresi a nevelőszülői hálózatunkat, 
ezt többféle módon is meg tudja tenni. 
Szükséges egy bemutatkozó-motiváci-
ós levelet küldeni az elérhetőségekkel, 
hogy egy kicsit megismerkedhessünk a 
családdal, életkörülményeikkel. Minden 
egyes megkeresésre rövid időn belül 
reagálunk. VNyL

Közösség

Amennyiben valaki érdeklődik a nevelőszülői le-
hetőség iránt, az alábbi elérhetőségek egyikén 
jelentkezhet: 

Szent Rita Nevelőszülői Hálózat (volt Otthon 
Szociális Szolgáltató)
Cím: 1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca 34/B.
Telefonszám: +36-1-294-6420
Weboldal: www.otthongyermek.hu
E-mail cím: szentrita@vaciegyhazmegye.hu

Bakosné Szecsei Ildikó elérhetősége:
Telefonszám: +36-30/848-0748
E-mail cím: bszildiko@gmail.com
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MIHÁLY-NAPI VÁSÁR AZ ÜLLŐI ÓVODÁKBAN
A reggelek már csípnek, egyre gya-

koribb a korai és az esti köd, hi-
deg az eső, a lombok temperálttá 

válnak, s puhán, könnyedén hullanak a 
földre. Jól van ez így. Tudták ezt a régi-
ek is, akik a szeptembert Szent Mihály 
havának nevezték. Fokozatosan meg-
szűnik a mézelés, hiszen nincs már 
virág, a halak az iszapba húzódnak, 
a fű is megadja magát, nincs már mit 
legelni. A kihajtott állatokat Szent Mi-
hály napján, szeptember 29-én terelték 
be a faluba. A behajtáshoz pedig vásár 
társult meg ünnepség. Utóbbinak ma 
is örülünk, alig várjuk, hogy a Mihály-
napi forgatagban mulassunk, és így 
vannak ezzel az óvodások is, hiszen 

az üllői intézményekben hagyomány 
már a Mihály-napi vásár megtartása. A 
gyerekek ilyenkor műsorral készülnek, 
és kézműves portékák is várják a gyer-
mekek családjait.

A Pitypang és a Gyöngyvirág Óvo-
dákban szeptember 29-én tartották a 
vásári ünnepséget, melyen sok szere-
tettel látták vendégül a gyerekek szü-
leit is. Október 1-én, pénteken délelőtt 
zajlott a Napraforgó tagóvoda ünnep-
sége, ahol a gyermekek néptánccal és 
hagyományőrző előadással készültek. 
A vásárfiáért pedig napraforgós tallér-
ral lehetett fizetni. Utolsóként szombat 
délelőtt a Bóbita óvodában ünnepelték 
meg a Mihály-napot.

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Kedvezményes 
csomagcsomag

ajánlatok!

Előrendelést, 
nagyobb rende
lést házi és céges 
összejövetelekre, összejövetelekre, 

találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

06-30/983-6458 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC – 13. ÜZLET

ES METÉR

Nyitva tartás:
H: szünnap

K: 715, Sze: 715
Cs: 715, P: 718

Szo: 613
V: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON

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

Gyöngyvirág Óvoda

Napraforgó Óvoda

Napraforgó Óvoda

Bóbita Óvoda

Bóbita Óvoda dekorációja

Pitypang Óvoda
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ÉVTIZEDEK ÓTA A KÖZIGAZGATÁSBAN
Az Üllői Polgármesteri Hivatal jegyzője, aljegyzője és irodavezetője már hosszú évtizedek óta dolgoznak 
a közigazgatásban, idén mindhárman jubileumukat ünneplik. A 80-as és 90-es évek óta sok minden 
változott, az idáig vezető út sokszor tartogatott nehézségeket is a számtalan örömteli pillanat mellett.

F öldváriné dr. Kürthy Krisztina, az Üllői Polgármeste-
ri Hivatal jegyzője 35 éve dolgozik a közigazgatásban.  
A főiskola befejezését követőn a X. kerületi tanácsnál 

helyezkedett el, majd 1992-ben új lehetőség nyílt meg szá-
mára, Üllőre került, ahol a hatósági munka irányítását vette át 
csoportvezetőként, majd a belső szervezeti átalakítást köve-
tően irodavezetőként.

Rendkívül közel állt hozzá e feladat, hiszen nagyon szeret 
az emberekkel foglalkozni, a lakossággal való közvetlen kap-
csolattartás, az egyedi ügyek intézése az a munkaterület, ahol 
otthonosan mozgott.

1999-ben – miu-
tán elődje a terüle-
ti közigazgatásban 
folytatta munká- 
ját – az akkori pol-
gármester felkéré-
sére megpályázta a 
jegyzői állást. 

A jegyzői felada-
tok igen sokrétűek, 
hiszen az egyedi ún. 
hatósági ügyek mel-
lett az önkormány-
zati, valamint a funk-
cionális feladatok 
(szervezés, humánpolitika, pénzügy) ellátását is irányítani kell. 
Mindez egy személyben nem lehetséges, ehhez nélkülözhe-
tetlen az egyes területekért felelős munkatársak operatív ve-
zetői tevékenysége. A szervezet hatékony működéséhez pedig 
elengedhetetlen a megfelelő végzettséggel és tapasztalattal 
rendelkező ügyintézők munkája.

Eredményként értékeli, hogy egyre több felsőfokú végzett-
ségű kolléga van a hivatalban és bár az elmúlt közel 30 évben 
szinte kicserélődött a személyi állomány, a folyamatosság 
biztosított volt, a fiatalok mellett mindig voltak tapasztalattal, 
helyismerettel rendelkező idősebb munkatársak.

– E három évtized szinte folyamatos alkalmazkodást köve-
telt, hiszen felgyorsult körülöttünk a világ, állandóan változik 
a külső környezet, a közigazgatás egész rendszere, a jogal-
kotás soha nem látott léptékű. Mindez szinte nap mint nap új 
kihívások elé állít bennünket. Ez sokszor nehézséget jelent, de 
ugyanakkor pont ez a szépsége ennek a munkának – mesél-
te. Úgy gondolja, hogy bár nem üllői, már sokan ismerik és jó 
munkakapcsolatot sikerült kialakítania a tisztségviselőkkel, a 
mindenkori képviselő-testület tagjaival, intézményvezetőkkel 
és a lakossággal.

Virág Andrea, az Üllői Polgármesteri Hivatal aljegyzője  
1981-ben, 40 éve kezdett dolgozni a központi közigazgatás-
ban. 1995 novemberében pályázta meg az üllői önkormány-
zat aljegyzői állását, így lényegében 26 éve dolgozik itt, hely-
ben. A 90-es évek közepén, a  rendszerváltás után részt vett 
a hivatali struktúra átszervezésében, amelynek keretén belül 
kialakították az irodákat, és több, kisebb helyi informatikai 
fejlesztést végeztek, melynek köszönhetően például az addig 
manuális iktatásról informatikai alapú iktatásra tértek át. Ha-
bár azóta ezek már központilag működtetett nagy informatikai 

rendszerek lettek, ak-
koriban ezek a kisebb 
fejlesztések jelentő-
sen megkönnyítették 
a kollégák munkáját. 
Andrea területe min-
dig az önkormányzati 
működéshez kapcso- 
lódó képviselő-tes-
tületi, bizottsági dön-
téshozatali munkához 
kötődött. Az elmúlt 
években 7 képvise-
lőtestülettel és számos bizottsággal dolgozott együtt. Évek 
óta irányítja a városfejlesztési irodát, ahol nyolc kollégájával 
együtt dolgoznak a meglehetősen szerteágazó területeken. 
Foglalkoznak többek között hazai és uniós pályázatok lebo-
nyolításával, magas- és mélyépítési beruházásokkal, telepü-
lésrendezési eszközök módosításával, vízügyekkel, tulajdono-
si, közútkezelői és szakhatósági hozzájárulások kiadásával és  
környezetvédelemmel. 

Szabó Ágnes, az Üllői Polgármesteri Hivatal hatósági iro-
da vezetője 1998 márciusában kezdett Üllőn dolgozni, akkor 
még részmunkaidőben, mivel a kislánya éppen a bölcsődét 
kezdte. Eleinte négyórás munkaidőben foglalkozott a szociális 
ügyekkel ügyintézőként, majd szabálysértési és birtokvédelmi 
ügyintézőként folytatta. 1999-ben nevezték ki Földváriné dr. 
Kürthy Krisztinát jegyzővé, s mivel korábban ő volt az irodave-
zető, 1999 júliusától Szabó Ágnes vette át a munkakörét és lett 
a hatósági iroda vezetője, immár 22 éve megszakítás nélkül 
tölti be ezt a pozíciót.

– Maga a munka 
olyan sokrétű, annyi 
mindennel fordulnak 
hozzánk, még akkor 
is, ha nem a mi kom-
petenciánk, hogy ez-
által soha sem válik 
unalmassá. Mindig 
van új ügy, új szabá-
lyozás, új kihívás, ami 
így frissen tartja az 
embert. A változó világ 
és az emberek problé-
mái mindig mások és 
egyediek – mesélte. A helybéliek többnyire a helyi hivatalban 
kezdik az ügyintézést, még akkor is, ha nem ők a hatáskörrel 
rendelkező szervezet, de minden esetben próbálnak segíteni. 
Megkeresik, hogy az ügyfeleknek hová kell fordulniuk az adott 
problémájukkal, oda milyen nyomtatványokat kell magukkal 
vinniük. Sokszor ez az iroda munkatársainak is kihívást jelent, 
hiszen a saját feladatkörükön túl kell segíteniük az emberek-
nek, de megteszik, hogy a hozzájuk fordulók tovább tudjanak 
haladni az ügyeik intézésében.

Kezdetben Ecserről ingázva járt a hivatalba dolgozni, majd 
2006-ban Üllőre költözött a kislányaival, így már helyi lakos-
ként is érintetté vált a helyi közügyekben.  Antal Fanni

Közösség

Virág Andrea

Szabó Ágnes

Földváriné dr. Kürthy Krisztina,



Jelentkezni: 06-20/215-0699 telefonszámon 
vagy a munka@humilitas.hu e-mailen.

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?

Hosszú távú,

Jelentkezz 
 Maglódra vagy Vecsésre 

operátornak
2 vagy 3 műszakos  

munkarendbe!
Feltétel:
• 8 általános iskolai 

végzettség
• jó fizikum
• megbízhatóság
• előny: hasonló munkakör

ben szerzett tapasztalat

kereseti lehetőség:  
340 000–
420 000 Ft 

céges busz:
Üllő, Monor, Monorierdő, 
Pilis, Gomba, Bénye, 
Káva, Csévharaszt, Vasad, 
Cegléd, Budapest-Örs 
Káva, Csévharaszt, Vasad, 
Cegléd, Budapest-Örs 
Káva, Csévharaszt, Vasad, 

06-20/215-0699 telefonszámon 

előny: hasonló munkakör-
Cegléd, Budapest-Örs 
vezér tere, Nagykáta 
irányából.

figyelem

béremelés
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MESEVÁR SZÍNESÍTI A CSICSERGŐ ÓVODÁT
A Csicsergő Óvodában el-
készült az új mesevár, mely-
nek ünnepélyes avatása a na-
pokban zajlott le zárt körben. 
A gyerekek mostantól igazi 
mesevilágban érezhetik ma-
gukat a varázslatos falak közt.

 A megnyitón a résztvevő 
gyermekek a meseösvény öt 
állomásán különböző kézmű-
ves, ügyességi és interaktív 
mese jellegű játékokat játsz-
hattak, mozoghattak, majd 
mindenki nagy örömére az 
óvónők egy bábelőadást is 
tartottak.

 A játékot az óvoda veze-
tője, Odránné Kalina Krisztina, 
Farkasné Hárs Jolán, az Üllői 
Humán Szolgáltató Központ 
igazgatóhelyettese és Kissné 
Szabó Katalin polgármester 
adta át mindennapos hasz-
nálatra. Köszönetüket fejez-
ték ki a minőségi játék ötlet-
gazdáinak, megvalósítóinak. 
A legkisebbek bizonyosan 
nagy örömüket fogják benne 
lelni. ÜH infóOdránné Kalina Krisztina gitározott

Farkasné Hárs Jolán, Kissné Szabó Katalin 
vágják át a szalagot

Áruösszeállítót
keresünk!

Áruösszeállító:
●  bolti rendelések összeállítása rollkocsikba
●  kézi terminállal, vagy hangvezérelt
  eszközökkel dolgozunk

Amit kínálunk:
●  saját állományban foglalkoztatás
●  ingyenes céges buszjárat, vagy saját
  bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás
●  minőségi munkaruha és -cipő
●  hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
●  két műszakos munkarend,
  heti váltásban hétfőtől-péntekig
  (5:45-14:00, 14:00-22:15)
●  szabadságok rugalmas kezelése
●  jó hangulatú csapat!

hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha

● elérhető jövedelem:

   bruttó 315.000-600.000 Ft között

● alap- és teljesítményarányos bérezés

  (felső korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék

● jelenléti jutalom, 5S jutalom

● vásárlási és szolgáltatási kedvezmények

● dolgozói kedvezmény

● levásárolható ROSSMANN-kártya

● év végi leltárprémium (eredménytől függően)

JUTTATÁSOK:JUTTATÁSOK:

Főbb feladatok:

JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:a raktar@rossmann.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal, vagy
a rossmann.hu karrier oldalon
történő regisztrációval.

JELENTKEZÉS:



Közösség

12 Üllői Hírmondó | 2021. október

„AMIBEN NEM VAGYOK ANNYIRA ERŐS, 
ABBAN SZERETEK IGAZÁN FEJLŐDNI”
Bár Eisler Zsolt „gasztronauta” korábban sokáig színészként 
dolgozott, ma már inkább a főzés tölti ki a karrierjét: több 
főzőműsor résztvevője volt már, ma pedig a Street Kitchen 
produkció egyik arca. Feleségével, a jazz színpadokról ismert 
Szigeti Julival Üllőn éli mindennapjait, vele beszélgettünk. 

– Meddig nyúlik vissza az életedben a 
főzés?

– Az első komolyabb élmény hato-
dikos koromból van, mikor az általános 
iskolában főzőversenyt rendeztek. Ott 
készítettem egy paprikás krumplit, ami 
az első valamirevaló ételnek mondható, 
ami nem rántotta. Egyébként a nagyma-
mám főztjét lestem mindig, az ő koszt-
ján nőttem fel.
– Mikor kezdted komolyan venni?

– Nem tudom pontosan, de emlék-
szem, hogy a főzőverseny után odamen-
tem az osztályfőnökömhöz, és meg-
kérdeztem: mi legyek? Szakács vagy 
színész? Határozottan azt felelte, hogy 
színész. Kérdeztem, miért. Azt mond-
ta, egy színész bármikor főzhet vagy 
készíthet akár főzőműsort, viszont egy 
szakács nem biztos, hogy lehet később 
színész. Annyira megmaradt bennem a 
mai napig, hogy igazából ott döntöttem 
el magamban, hogy inkább a színészi 
pályát választom.

– Miért hagytad ott mégis?
– Nagyon szerettem, de egyszerűen 

kiszámíthatatlan szakma. Mindig várja 
az ember, hogy megkeresést kapjon, és 
hiába van olyan hónapunk, amikor két-
havi pénzt is megkeresünk, utána mégis 
lehet, hogy három hónapig nem jön egy 
lehetőség sem. Kicsit olyan, mint a ku-
tya vacsorája: vagy van vagy nincs.

– Hogy kerültél újra a főzés közelébe?
– Juli, a feleségem a hátam mögött 

benevezett a Konyhafőnök című műsor-
ba. Bár nagy kiugrási lehetőséget nem 
adott az a műsor, mégis nagyon élvez-
tem. Sokáig jutottam, sokan megismer-
tek, de akkor még nem éreztem azt, hogy 
mostantól a főzéssel fogok foglalkozni, 
inkább csak egy lehetőségként tekintet-
tem rá. Akkoriban bankettigazgatóként 
dolgoztam egy catering cégnél, de az 
egészségem nem bírta, mivel régebben 
elütött egy autó, így hatszor műtötték a 
lábaimat. A színházi körökből akkorra 
már kiszakadtam, oda nagyon nehéz 
lett volna visszakerülni. 

– Mi volt a sorsfordító lehetőség?
– Amikor megtudtam, hogy a Jóban 

Rosszban című sorozatban meg fog 
halni a karakterem, pont akkor láttam a 
Street Kitchen felhívását, hogy új arcot 
keresnek. Fördős Zét ismertem a Kony-
hafőnök kapcsán, mégsem volt könnyű 
menet. Ugyanúgy az egész castingot 
végig kellett csinálnom, mint bárki más-
nak, de végül én lettem a befutó. Nyilván 
előnyt jelentett, hogy színházi tapaszta-
lataim is vannak. Amikor belekezdtem, 
minden nagyképűség nélkül feltettem 
magamnak a kérdést: „ki, ha nem én?”. 
Szerencsére ők is így gondolták.

– Visszatérve: hogy nevezett be a felesé-
ged a hátad mögött?

– Soha nem felejtem el: szilveszter 
volt, amikor már ment a Konyhafőnök 
reklámja a televízióban. Két barátunk is 
velünk volt, amikor kifőztem pár virslit, 
és úgy találtam fel nekik a tányéron a 
ketchuppal és a mustárral, hogy az tény-
leg jól mutatott. A barátaink már akkor 
mondogatták, hogy jelentkeznem kel-
lene, de én nem éreztem magam olyan 
jónak. Juli is egyetértett velük, így fogta 
magát és jelentkezett a nevemben.

– Nem haragudtál érte?
– Egyáltalán nem, titkon vágytam 

rá, de féltem a kudarctól. Ciki lett volna, 
ha elindulok, bekerülök a televízióba és 

mondjuk már az első adásban kiesek. 
Ha nem is a legjobb vagyok, de szeretek 
mindig a legjobbak között lenni. Amikor 
viszont felhívtak, akkor már azt mond-
tam, legyen: sodródom az árral. 

– A főzés mellett sütsz is?
– Bár a sütés picit távolabb áll tőlem, 

de nagyon szívesen ugrok neki akár ko-
molyabb tortáknak és süteményeknek 
is, mert amiben nem vagyok annyira 
erős, abban szeretek igazán fejlődni.

– Van kedvenc ételed?
– Halászlémániás vagyok. Mohács-

ról származom, onnan hozom ennek az 
ételnek a szeretetét. A visszajelzések 
alapján alapvetően a magyaros, szaftos 
ragukban és pörköltekben vagyok a leg-
erősebb, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
szeretek mást: például az olasz és az 
ázsiai konyhát is nagyon kedvelem. Nem 
vagyok rest megenni egy disznókör-
möt vagy a cupákos ételeket, de emel-
lett szeretem a kifinomult konyhát is. 

– Szeretsz új ízekkel kísérletezni?
– Nagyon! Egyszer a marhapörkölt-

be vörösbor helyett étcsokoládét tettem 
és isteni lett! Én az a típus vagyok, aki 
elképzelem az ízeket, az összetevőket 
a számban, és úgy próbálom kitalálni, 
melyik működik. A Konyhafőnök VIP 
játékosait nemrég én készítettem föl 
a versenyre, és egyikük kitalálta, hogy 
céklapürét szeretne készíteni. Akkor ju-
tott eszembe, hogy tegyünk bele fahéjat. 
Utólag derült ki, milyen jó választás volt: 
nagyon jól működött együtt a két íz.

– Hogy kerültetek Üllőre?
– Budapesten laktunk egy lakásban, 

akkor már az első gyermekünk megszü-
letett. Mindketten családi házban nőt-
tünk fel, így éreztük: egy idő után kicsi 
lesz a lakás, főleg, hogy szerettünk vol-
na még egy gyermeket. Szerintem nincs 
ember, aki olyan sokáig keresgélt, mint 
mi: körülbelül két évig nézegettük a há-
zakat. Üllő teljesen véletlenül jött, nem is 
ismertük, nem voltunk soha a települé-
sen, de a ház tetszett, így kijöttünk meg-
nézni. Ha jól emlékszem, ezt az egyetlen 
házat néztük meg, és azonnal belesze-
rettünk. Elmentünk egyet sétálni, hogy 
milyen az első benyomás, de már akkor 
nagyon kedvesek voltak az emberek. 

 VNyL
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HÁBORÚS SZILÁNKOK 
ÜLLŐ TÖRTÉNELMÉBŐL

Szeptember 21-én mutatták be Laza István 
Háborús szilánkok című könyvét a Vargha 
Gyula Városi Könyvtárban. A szerző a könyvben 
összegyűjtötte Üllő háborús emlékeit olyan 
visszaemlékezőktől, akik testközelből élhették 
át a katonai megszállás szörnyűségeit. Az 1944 
novembere és 1945 januárja között történt 
eseményeket százötven helyi emlékeiből 
rekonstruálta a szerző.

AVargha Gyula Városi Könyvtárban sokan gyűltek ösz-
sze szeptember 21-én késő délután. Velkei Hajnalka, a 
könyvtár igazgatója mondott köszöntő beszédet, majd 

az ünnepi műsort követően Gutay-Bálint Katalin történelem–
magyar szakos tanár és Dr. Koczó Endre üllői történész mu-
tatták be a könyvet. 

A könyv keletkezésének előzménye 2014 nyarára datál-
ható, amikor is az üllőiek menekülésének és befogadásának 
70. évfordulójára készülve Laza Istvánnak százötven olyan 
emberrel sikerült beszélnie, akik tudtak még neki mesélni a 
háború történéseiről. Ezeket a visszaemlékezéseket akkor 
lejegyzetelte, most pedig a könyv lelkét képezve egy külön 
fejezetbe foglalta őket. A „szilánkok” felvezetéseként össze-
foglalt előzmények ismertetik az olvasóval az akkori Üllőt, 
a lakosságot, visszavisznek oda, ahol az egész kezdődött, 
1944. október 29-ig. 

A könyvbemutató estéjén az üllői SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR szí-
nészei olvastak fel a lejegyzett történetekből: mindegyik kü-
lönbözött, de a mély, szívbe markoló üzenetet egyként adták 
át. Síri csendben hallgatta a közönség. 

Laza István idősebb fia, Bálint is – akinek egyik kisfia szin-
tén részt vett az eseményen – felolvasott egy-egy részletet 
a könyvből. Neki köszönhetjük az est talán legmeghatóbb 
perceit: tőle hallva egy apa-fia történet elevenedett meg a 
résztvevők előtt. Filipsz János tragikus emlékeinek felidé-
zését ez az erős családi kapcsolat tette még mélyebbé és 
megrázóbbá. 

Robbanások, lövések, titkos helyeken rejtőzések, családi 
tragédiák, menekülés, vér és félelem – a legjellemzőbb kife-
jezések a rendkívül sok mondanivalót magában hordozó em-
lékekben. Ahogy haladunk a valóban apró, felvillanó emlék-
foszlányok sorain, úgy kerülünk egyre közelebb a túlélőkhöz 
is. A tematikusan, időrendi sorrendben, de más-más ember-
től származó szilánkok egész történetté állnak össze. A kötet 
valódi helytörténeti kincs, számos nevet és adatot gyűjtött 
össze a szerző, melyek többségéhez fényképek is társulnak, 
ezzel megőrizve őket az utókor számára.

A könyvbemutatóra az adatközlők közül többen is el tudtak 
jönni, ahogyan a mű elkészültében résztvevők is. Tiszteletét 
tette Fodor Lengyel Zoltán Goya-nagydíjas képzőművész is, 
aki a cádizi Királyi Képzőművészeti Akadémia tagja, festő, 
grafikus, szobrász, író.  Antal Fanni
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HATÁRTALANUL A DÉLVIDÉKEN
Iskolánk sikeresen pályázott a HATÁRTALANUL! programra, ennek köszönhetően ötnapos 
kiránduláson vehettek részt tanulóink. Az elnyert pályázati összeg mintegy 3,2 millió forint volt, 
mely magában foglalta 40 diák és 4 pedagógus teljes ellátását, utazási költségét, szállását. 
Diákjaink így önrész befizetése nélkül juthattak csodálatos, maradandó élményekhez. 
Az utazást több alkalommal kellett elhalasztani, de szeptemberben végre sikerült megvalósítani, 
így nyolcadikosainknak „meghódíthatták” a Délvidéket! A kirándulásról a diákjaink számolnak be. 

A z előkészítő órák után izgatottan 
indultunk el szeptember 15-én 
reggel 7 órakor Szerbia felé. A 

határátlépés után sétáltunk a Palicsi-tó 
partján, ahol szép, szecessziós épüle-
teket láttunk. Itt készítettük el az első 
csoportképünket is. Ezután megláto-
gattuk a szabadkai városházát, amely 
pazar díszítésével és a nemzet nagyjait 
ábrázoló üvegablakaival lenyűgözte a 
csoportot. A város központját bejárva 
többször elhaladtunk a kék szökőkút 
mellett. Távolról megcsodáltuk a Nép-
színház épületét, a korzón a kaptáros 
házat, a mézeskalács háznak neve-
zett Raichle-palotát, majd Mátyás ki-
rály szobránál időztünk. A zsinagógá-
ban fantasztikus látvány tárult elénk. 
A gimnázium előtt a város egyik híres 
szülöttének, Kosztolányi Dezsőnek a 
szobra előtt fotózkodtunk. Délután a 
Ludasi-tó közelében lévő tanyán olyan 
színes programokban volt részünk mint 
a lovaglás, a lovaskocsizás, íjászat, a 
betyárhátpróba, emellett egy jurtát is 
megnézhettünk. Mint megtudtuk, ezen 
a környéken állt Rózsa Sándor egykori 
kedvenc csárdája. A kishegyesi szállá-
sunkra érve vacsora után fáradtan dől-
tünk az ágyba.

A második nap délelőtt a zentai vá-
rosházán kezdtük a programunkat, ahol 
a híres zentai csata érdekes részleteit 
ismerhettük meg falfestmény, makett, 

gazdag kiállítási anyag és animációk 
segítségével. Délután az adai általá-
nos iskolában összemértük erőnket az 
ottani tanulókkal, előtte az igazgatónő 
vendégelte meg a csoportot, és videón 
mutatta be a települést és az iskolát. 
Ezután az iskola közelében Damjanich 
János szobránál emlékeztünk a nagy 
hősre. Az eső miatt az aracsi puszta-
templomban nem sokat gyönyörköd-
hettünk, a buszban hallgattuk meg a 
romjaiban is fenséges épület történetét. 
A következő állomásunk a törökbecsei 
temetőben, a Délvidék egyetlen meg-
maradt Hungária-emlékművénél volt. 
Majd az itteni templomkertben gróf 
Leiningen-Westerburg Károly szobrát 
koszorúztuk meg. Érdekes volt a város-
központban Becse várának makettje is. 
Ezen a napon is későn értünk a szál- 
lásra.

Pénteken, a harmadik nap délelőttjén 
a péterváradi erőd fordított óratornyát 
néztük meg, majd az alagútjaiban ba-
rangoltunk egy kilométert. Kis utazás 
után Nándorfehérvárra (Belgrád, Szer-
bia fővárosa) utaztunk, itt megnéztük 
a franciáknak állított szobrot, amiért a 
szerb gyerekeknek a világháborúban 
segítséget nyújtottak. Megcsodáltuk az 
alsóvárat, a Kalemegdan parkot. Itt vá-
rakozás közben a kiállított tankokra ka-
paszkodtunk fel. A győzelem helyszínén 
álló emlékműnél újabb csoportképet 

készítettünk. Ezután Hunyadi János 
halálának helyszínére, Zimonyba utaz-
tunk, a temetőben megkoszorúztuk a 
törökverő hadvezér szobrát. 

A negyedik napon a Délvidék legna-
gyobb katolikus templomába mehet-
tünk be Versecen. A városban megnéz-
tük még Herczeg Ferenc szülőházát. Az 
írót háromszor is jelölték Nobel-díjra, de 
egyszer sem kapta meg. Ezután hosszú 
sétát tettünk a verseci várhoz, amely-
nek tetejéről gyönyörű kilátás tárult 
elénk. Eleméren Kiss Ernő honvédtá-
bornok szobránál emlékeztünk a sza-
badságharc tábornokára. A kriptában 
megkoszorúztuk az emlékművét. 

Az utolsó napunkat Óbecsén kezd-
tük, itt Than Mór és Than Károly mun-
kásságával ismerkedtünk meg egy iz-
galmas interaktív kiállítás keretében. 
Megtekintettük a Türr István-zsilipet, 
ahol a Duna–Tisza–Duna-csatorna vize 
ömlik a Tiszába. Utunk utolsó állomása 
a Bogdán-kastély volt, amelyet szállo-
dává alakított át a tulajdonos és ked-
venc telivérjéről, Fantasztról nevezte el. 
Élményekkel teli öt napot tölthettünk el 
Délvidéken. Köszönjük a kísérő tanára-
inknak és az idegenvezetőnknek, Szabó 
Hunornak a gazdag programokat, a so-
főrünknek pedig a biztonságos utazást 
és gyors határátlépést!

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
nyolcadikosai

Üllői Hírmondó | 2021. október
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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

NÉPTÁNCBÓL ÖTÖS!
Az üllői Kenderes Táncegyüttesben a legki-
sebbektől a felnőttekig, a régi táncosoktól 
kezdve a teljesen kezdőkig, mindenki örömét 
lelheti a táncban, ráadásul még néptánc-
művészeti vizsgát is lehet szerezni. 

A Kenderes Táncegyüttes immáron 14 éve működik há-
rom csoportban, a kenderkócban, az ifi ben és a felnőtt 
csoportban. A művészeti általános iskolákban, ahol 

van néptáncoktatás, ott többnyire bizonyítványt is lehet sze-
rezni a tanultakról. Nincs ez másképp a Kenderessel sem, 
korábban a péteri iskolával társultak, de már áttagozódtak 
a Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolához. Így tehát a maglódi iskola kirendelt tagozataként 
működik a fi atalok oktatása, amit Majorosi Marianna, a tánc-
együttes vezetője végez. 

A néptáncos évfolyamok nem teljesen úgy követik egy-
mást, mint az iskolában, hogy aki elsős, az csak elsős le-
het, leginkább tudásszint szerint sorolják be a tanulókat. Az 
alapképzés nyolc éves, utána már a továbbképzőbe járhat, 
aki szeretne. A bizonyítványszerzés viszont már jobban ha-
sonlít az iskolaihoz, hiszen rendes esetben, amikor nincse-
nek lezárások a koronavírus miatt, záróvizsgát kell tenniük, 
amit ha teljesítettek, megkaphatják a féléves vagy az év végi 
bizonyítványukat.

A táncegyütteshez folyamatosan lehet csatlakozni, kicsi-
ket, nagyokat egyaránt várnak a Gyöngyvirág téri Kenderes-
házban lévő próbákra. Az újonnan érkezőket igyekszenek 
mindig felzárkóztatni, hiszen fontos, hogy a kezdők is talál-
janak örömöt és élményt a táncban. 

Az üllői Mihály-napi sokadalomra nagyon jó hangulatban 
és lelkesen készült a Kenderes tánccsoport a művészeti is-
kolás, azaz a kenderkócos és maglódi iskola kis táncosaival 
együtt.  Jurik Bianka

MI ÚJSÁG A KÖNYVTÁRBAN?
Lassan hűvösebbre fordul az időjárás, egyre rövideb-
bek a nappalok és az ember beszorul a négy fal közé. 
Az egyik legjobb időtöltés, amivel ilyenkor elfoglalhatjuk 
magunkat, az olvasás. Ehhez 
szeretnénk most egy kis se-
gítséget nyújtani.

„Ha olvasunk – vagy ha 
írunk –, összekapcsolódunk 
a saját belső világunkkal is. 
Legyen szó a kedvenc regé-
nyünkről, az épp aktuális ol-
vasmányunkról, a saját nap-
lónkról, az első vagy a sokadik 
verseskötetünkről – a háttér-
ben számos lelki program fut” 
– olvashatjuk Jakobovits Kitti 
pszichológus, irodalomtera-
peuta, Irodalomterápia című 
könyvének hátlapján. Köny-
véből megtudhatjuk, mit árul 
el rólunk a könyvespolcunk, 
miért szeretünk egyáltalán olvasni, vagy hogy hogyan 
válhat olvasmányunk jó kísérőnkké egy nehéz helyzet-
ben vagy életszakaszban.

Szeptemberi Irodalmi teázónkban a fantasztikus 
irodalomról is szó esett, ezért ajánljuk most olvasóink 
figyelmébe a fantasy legújabb nagyágyújának, Scott 
Hawkinsnak Az Égett-hegyi könyvtár című regényét. Le-
nyűgözően eredeti, sokkoló történet egy eltűnt Istenről, 
az univerzum titkait őrző könyvtárról és egy nőről, aki túl 
elfoglalt ahhoz, hogy észrevegye megkövült szívét.

A nagy sikerű Hunyadi történelmi regényfolyam íróját, 
Bán Mórt talán már senkinek sem kell bemutatni. Újabb 
nagyívű, Ezer rege könyve című sorozata a magyarság 
elveszett ősi emlékezetének felelevenítésére tesz kísér-
letet. Első két kötete már kölcsönözhető a könyvtárban!

Állandó programok a könyvtárban: az Irodalmi teá-
zó következő találkozója október 26-án, 10.30-kor lesz, 
ahol legújabb könyveink közül ajánlunk néhányat. Ismét 
Dia-délutánra várjuk a kicsiket és szüleiket november 
2-án, 16.30-kor egy csokor ősszel kapcsolatos mesével. 
Továbbra is várjuk a Kártyaklubba a játék szerelmeseit 
minden csütörtökön 13 órától. A könyvtári rendezvények 
ingyenesek, találkozzunk a könyvtárban! VHK
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MESEFAL VÁRJA A DIÁKOKAT AZ ISKOLÁBAN
A mesefigurák még bennünk, felnőttekben is kellemes emlékeket idéznek fel, visszarepítenek a 
boldog gyermekkorba, ahogyan a kisdiákok életében is nagy jelentőséggel bírnak: biztonságot, 
kellemes érzést adnak, ha iskolai környezetükben is megjelennek képek formájában. 

S zeptember 24-én még az időjárás 
is kegyes volt ahhoz, hogy a mun-
ka elkezdődjön. Az iskolában igazi 

közösségépítő, összefogást igénylő te-
vékenységgé nőtte ki magát az intéz-
mény kerítés-, illetve falfestése. Szépen, 
biztosan formálódott az alkotás, hogy a 
következő héten már egy gyönyörű me-
sefal köszöntse az iskolába érkező gye-
rekeket. 

Minden egy festékpályázattal kez-
dődött, amelyre Sajtosné Öllei Andrea 
rajztanárnő nevezte be az iskolát. Az 
iskola ugyan a versenyen nem nyert, 
de egy páratlan összefogással mégis 

megvalósulhatott a festés. Az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola csodafalá-
nak munkálatait Sajtosné Öllei Andrea 
és Medvedovszky Anna irányította, ám 
az igazi erőt az a közösségi összefo-
gás jelentette, amit fel tudtak sorakoz-
tatni a nagy terv mögé. Nagyon sokan 
részt vettek a munkában, igazi csapat-
ként együttműködve, így kivételesen jó 
hangulatban kerültek fel az első mese-
figurák a falakra. Míg valaki a karakte-
rek megelevenítésén dolgozott, addig 
mások a résztvevőkről gondoskodtak 
gyümölccsel, süteménnyel, csokival és 
szuper hangulattal. 

Az iskola körülbelül 50 fő segítőre 
számított. Akár kisgyermekkel is lehe-
tett érkezni, hiszen a legkisebbek addig 
a játszótéren múlathatták az időt, míg a 
szülők alkottak. A két és fél napra ter-
vezett munka első napján felkerültek 
a kontúrok a falakra, hamarosan meg-
kezdődött a festés is. Az első csapat 

elégedetten végzett az aznapi munká-
val, hogy másnap átadja a stafétát az új 
piktoroknak. A klasszikus mesefigurá-
kat megjelenítő alkotómunkát az iskola 
mellett az önkormányzat, helyi vállal-
kozások és a szülők is támogatták.– 
Ebben az összefogásban a gyerekek, a 
szülők és a pedagógusok vettek részt. 
Az önkormányzattól és különböző ma-
gáncégektől kaptunk még nagy segít-
séget, de a szülőktől érkezett felajánlá-
sokat is nagyon köszönjük – nyilatkozta 
korábban a Williams TV-nek Sajtosné 
Öllei Andrea. – Klasszikus gyerekmesé-
ket festettünk: Makk Marcit, Kukori és 
Kotkodát, Pompom meséit, Ludas Ma-
tyit elevenítjük meg. Évszakok szerint 
rendeztük el a képeket, hogy egy kicsit 
tanulás jellege is legyen a történetnek. 
Az őszhöz a betakarítást, a tavaszhoz 
az ültetést, a nyárhoz a pancsolást, ki-
rándulást, a télhez pedig a téli sportokat 
és az ajándékozást társítottuk. – me-
sélte a tanárnő. ÜH infó

A képviselő-testület a napok-
ban további támogatásról dön-
tött: összesen hárommillió forintot 
csoportosított át az iskolaudvaron 
lévő járda, árok karbantartására és 
útjavításra.
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•   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
Glutén-, tej-, laktóz-, cukor-, 
szója-, tojás-, tartósítószer-, 
élesztő- és kukoricamentes 
lisztek, tészták, szószok, lisztek, tészták, szószok, 
csokoládék széles választéka. 
Törzsvásárlói program,  
kedvezmények, kóstolók!

06-20/223-5243 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC, 12. ÜZLET

Nyitva hétfőtől szombatig!

Mentes és Reform 
Táplálkozási Szaküzlet

ORF MER

Szénhidrát
csökkentett

és zsírszegény 
termékek. 

Paleo, keto, vegán 
élelmiszerek és 

snackek. 

FESTMÉNYEK MESÉLNEK 
AZ UNIVERZUM CSODÁIRÓL
Különleges kiállítás nyílt Üllőn, 
a Városháza aulájában. N. Se-
bestyén Katalin festőművész, 
költő, a Nemzetközi Művészek 
Nagykövetének Bepillantás az 
univerzum és a Föld csodái-
ba című, tízéves jubileumi fest-
ménykiállítása tekinthető meg 
a Polgármesteri Hivatalban. 
A festmények fő témája az 

univerzum: a csillagok születé-
se és elmúlása, a Föld, a bolygók, 
a naprendszer és ezáltal az élet 
keletkezése. A számos díjjal ki-
tüntetett alkotások mellett a mű-
vész sok fontos információt oszt 
meg az űrszemétről és a klíma-
változásról is. A kiállítás megte-
kinthető a Városházán nyitvatar-
tási időben. ÜH infó

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 
az M4 és a 404 jelű főút körfor-
galmi csomópontok építési mun-
kálatait a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. vállalkozója 2021. október 
4-én megkezdte. A kivitelezés so-
rán a körforgalom forgalmi sávja 
szélesítésre kerül, a körforgalmi 
csomópontok közvilágítása, vala-
mint forgalmi jelzőlámpás irányí-
tása is kiépítésre kerül. A kivitele-
zési munkáról, valamint a várható 
forgalom korlátozásokról Üllő Vá-
ros hivatalos Facebook-oldalán 
bővebb információkkal is fogunk 
szolgálni. A kivitelezési mun-
kát az időjárás függvényében az 
idei évben szeretné a kivitelező 
átadni. Üllő Város Önkormányzata

JÓ HÍR AZ M4-EN AUTÓZÓKNAK
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PÁDUAI SZENT ANTAL EREKLYÉJE ÜLLŐRE LÁTOGATOTT
Szeptember 25-én az üllői Római Katolikus Egyházközségben kapott helyet az a program, 
melyet Páduai Szent Antal ruha ereklyéjének tiszteletére rendeztek. Az eseményen 
Dr. Varga Lajos váci segédpüspök is tiszteletét tette, ő celebrálta az esti misét.

Szeptember 25-én szombaton 
14 órakor fogadták ünnepélyes 
keretek között Páduai Szent An-

tal ruha ereklyéjének bevonulását, 
majd a hívek Magó M. Teréz ferences 
szegénygondozó nővér előadását hall-
gathatták meg. A kötetlen beszélgetés 
után félórás szentségimádás követke-
zett, ezután bemutatták a Rózsafüzér 
Társulat üllői csoportjának 1960-ban 
készült zászlaját, melynek egyik olda-
lán felirat, másik oldalán Szűz Mária a 
kis Jézussal szerepel, és amit eddig a 
templomtorony lépcsőháza őrzött. A 
zászlót a Történelmi Vitézi Rend üllői 
alegysége rendbe hozatta, kitisztít-
tatta az alkalomra, és mostantól ál-
landó helyet kapott a templomban. A 
Dr. Varga Lajos váci segédpüspök ál-
tal celebrált szentmise keretein belül 
megáldották a zászlót. A szentmisén 
az üllői Keresztelő Szent János kórus 
énekelt kiemelkedő sikerrel. – A COVID 
miatt széthulló közösséget szerettük 

volna egy kicsit összerázni – nyilat-
kozta lapunknak vitéz Zentai István, az 
egyik szervező. – Vitézi rendtársam, 
nemzetes Szabó Tamás kezdeményez-
te az ötletet, jó kapcsolatot ápol a Szé-
csényben működő ferences szegény-

gondozó nővérekkel, a Páduai Szent 
Antal ereklye az ő birtokukban van. 
Voltunk Szécsényben, egyeztettük ve-
lük a programot, illetve bevontuk a he-
lyi plébánost, József atyát is. 

Mi az a Rózsafüzér Társulat?
A Rózsafüzér Társulat még Kubinyi 
Endre atya idejében alakult valamikor 
1902 és 1930 között. Ezekben az idők-
ben számos katolikus közösség indult, 
ám ezek a háború után, valamint az 50-
es években megszűntek vagy az állami 
szervek felszámolták őket. Üllőn egye-
dül a Rózsafüzér Társulat maradt meg 
és még ma is működik. Működésük lé-
nyege, hogy minden nap elimádkoz-
nak a rózsafüzérből egy kijelölt tizedet. 
„Társulatunk mindkét csoportja 15-15 
főből áll. Ez a szám nem véletlen, hi-
szen 15 titkot szövünk bele az imánk-
ba. Ha mindenki elimádkozza a maga 
egy tized imáját, akkor válik teljessé a 
füzér, válik közössé az egyéni imád-
ság” – írja egy korábban megjelent 
cikk Őri Józsefné tollából.  ÜH infó

Páduai Szent Antal Lisszabonban, 
1195-ben született, portugál szár-
mazású ferences rendi teológus 
és prédikátor. A római katolikus 
egyház (ezen belül is a szegények) 
szentje. Körülbelül 16 éves lehetett, 
amikor belépett az Ágoston-rendi 
kanonokok közé. Ekkor vette fel az 
Antal nevet, védőszentjéül Remete 
Szent Antalt választva. A nép vi-
haros követelésére már tizenegy 
hónappal halála után, 1232-ben 
szentté avatták. Páduai Szent An-
tal többek között a szegények vé-
dőszentje, ezért a katolikus temp-
lomokban a szobra előtt található 
Szent Antal-persely a rászorulók 
számára felajánlott adományok 
gyűjtésére szolgál.
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Az Üllői Lövészklub szeptember 25-
én idén is megrendezte a Dóra Sán-
dor emlékére tartott versenyt az Üllői 
Lőtéren. A jó hangulatban telt verse-
nyen szívesen láttak minden sport-
társat, vadásztársasági tagot, csa-
ládtagokat és érdeklődőket. 

A verseny elsődleges célja min-
den évben a sportbaráti kapcsolatok 
erősítése, valamint, hogy emléket ál-
lítsanak Dóra Sándornak, a nagysze-
rű sportlövőnek és vadásznak. Róla 
kapta a nevét a Sportliget Lakópark 
körútja is. 

Az indulók szigorú szabályok sze-
rint versenyezhettek, több verseny-
számban lehetett nevezni. A szerve-
zők a környéken élők szíves türelmét 
kérték, amíg a rendezvény zajlott. 
Nagyon fontos szempont volt, hogy 

a részvételhez a résztvevőknek a 
verseny ideje alatt jogszerűen kellett 
birtokolni a lőfegyvert. A versenyen 
sportegyesületek és vadásztársasá-
gok tagjai vehettek részt. A díjazot-
tak a verseny végén érmet, oklevelet 
és emlékplakettet kaptak. Csapatban 
az ún. vándordíjat is elnyerhették, 
amit a győztes csapat egy évig bir-
tokolhat. A résztvevőket a szervezők 
svédasztalos reggelivel várták, majd 
a helyszínen főzött, finom ebéddel 
vendégelték meg. ÜH infó

DÓRA SÁNDOR 
EMLÉKVERSENY
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Bankkártyás fizetési mód.
érintésmentes fizetés!

Telefon: 
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Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

A képen látható autó 
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 3,99%, kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182  Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 

unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Style + 
 felszereltségű crossover még ebben az évben.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 3,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Legyen 
Korando  
 TULAJDOnOS  

MÉg 2021-Ben!


