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15 ÉVES ÜLLŐ
Városi díjak átadása, 
kenyérszentelés Átadták

a Gyöngyvirág óvodát
a Sportliget lakóparkban
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TISZTELT ADÓZÓ ÜGYFELEINK! 
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020. II. félévi építményadó, 
valamint a gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítésének határide-
je 2020. szeptember 15! 

A helyi iparűzési adó tekintetében a 2019. évi adóbevallás benyúj-
tásának és a különbözet megfizetésének, valamint a 2020. II. félévi 
adóelőleg befizetésének határideje – a veszélyhelyzetre vonatkozó 
rendelkezés alapján – 2020. szeptember 30.

A fizetési kötelezettségekről szóló értesítések – adószámla-kivona-
tok – postázása 2020. augusztus hónap végéig megtörténik a magán-
személyek részére! 

Ismét felhívjuk adózó ügyfeleink figyelmét, hogy a gazdálkodó szer-
vezetek – egyéni és társasvállalkozók, valamint az adószámmal ren-
delkező magánszemélyek – 2018. január 1-től elektronikus ügyintézés-
re kötelezettek (ügyfélkapu, cégkapu).

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók bármikor lehívhatják adószámla-egyenlegüket az Önkormányzati Hi-

vatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül, ami alapján teljesíteniük kell az adófizetési kötelezettsé-
güket. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen adózók sok esetben nem követik az adószámla-egyenlegüket a számukra bizto-
sított elektronikus úton, ezért kerülnek fizetési késdelembe.

Ennek elkerülése érdekében megküldjük az adózók elektronikus elérhetőségére az adószámla egyenlegüket.
Egyben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a továbbiakban tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségüknek, kí-
sérjék figyelemmel az adószámla-egyenlegüket.

Tisztelettel megkérünk minden adózót, hogy az adófizetési kötelezettségének az előírt fizetési határidőre tegyen  
eleget!

Amennyiben adójukat banki utalással kívánják befizetni az a következő számlaszámokra tehetik:
GÉPJÁRMŰADÓ-SZÁMLASZÁM:  11742056-15392141-08970000
IPARŰZÉSIADÓ-SZÁMLASZÁM:  11742056-15392141-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ-SZÁMLASZÁM:  11742056-15392141-02440000
KÉSEDELMIPÓTLÉK-SZÁMLASZÁM:  11742056-15392141-03780000

Felmerülő kérdéseikkel az Adócsoport munkatársaihoz fordulhatnak személyesen előre egyeztetett időpontban, vala-
mint telefonon a 29/320-021/116, 131, 109-es melléken, továbbá e-mailen a devai.eva@ullo.hu címen.  

Dévai Éva, adócsoport vezető

A most átadott Gyöngyvirág Óvoda egy korszerű, száraz- nedves takarítógépet 
kap. A padlótisztítónak a jó árajánlat mellett meg kellett felelnie néhány további 
kritériumnak is: 20 kg alatti, nagyjából 30 cm széles legyen, hogy gyorsabban és 
pontosabban lehessen vele takarítani. Mivel több mint három órán keresztül kell 
majd használni, mindenképpen akkumulátoros megoldást kerestek, annak érde-
kében, hogy ne kelljen a kábelekkel foglalkozni, ezzel is megkönnyítve a takarítók 
munkáját. Az új takarítógép hamarosan csatasorba is áll.        ÜH infó

A Dóra Sándor körút óvoda felőli oldalán augusz-
tus 6-án kezdődtek járdaépítési munkálatok, mely-
nek keretében a Gyömrő úttól a játszótérig épül meg 
a járda. A beruházást az önkormányzat saját for-
rásból valósítja meg. A munka várható befejezése 
2020. augusztus 25. A járdaépítés kivitelezési költ-
sége 13 millió forint. A tervek egészen a Gyömrői út-
tól a Kistemető utcáig szólnak, a teljes szakasz fel-
tehetően jövőre készül el.  ÜH infó

KORSZERŰ TAKARÍTÓESZKÖZ  
AZ ÚJ ÓVODÁBAN

JÁRDA ÉPÜL

EMLÉKEZÜNK 
Október 6-án, 18 órakor a város-
központban, a 1848–49-es emlék-
műnél: Emlékezés az Aradi Vérta-
núkra. A hősök életüket áldozták 
a hazáért. Mécsessel, egy-egy 
szál virággal és a tetteiket idéző 
gondolatokkal adózzunk az emlé- 
küknek!

Október 11-én, vasárnap Dober-
dói Bánlaky József halálának 75. 
évfordulója alkalmából megem-
lékezéseket tartunk az emléktáb-
lánál (Pesti út 174.) és a katoli-
kus temetőben, az Üllőn elhunyt 
hadvezér- hadtörténész sírjánál. 
További részletekről később tájé-
koztatjuk az érdeklődőket. A meg-
emlékezés szervezői az Üllői Tele-
pülési Értéktár Bizottság, az Üllői 
Kulturális Központ, az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület és a 
Történelmi Vitézi Rend.  ÜKK
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• Polgármesteri hivatal: 29/320-011
• Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
• Vecsési Rendőrőrs: 29/350-444
• Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület: 

06-20/223-7181
• Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240

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

Orvosi rendelők
• Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 

29/320-082, 29/320-083
• Háziorvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/542-6871
• Éjszakai ügyelet: 06-70/223-1801
• Védőnők, Templom tér 3.: 29/320-011/130-as mellék

Gyógyszertárak
• Csillag Patika: 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-ÉMÁSZ Dél-pesti régió: 06-40/383-838 (lakossági)
• TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Iskola
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: Tel.: 29/320-054; 

Fax: 29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
• 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. 29/322-774 és 

06-30/684-7985

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: 29/320-432, 06-20/355-9818
• Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

Falugazdász
• Világosné Ágota 06-20/933-5767

        HASZNOS TELEFONSZÁMOK      mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112%

Üllő az egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség megteremté-
se érdekében, egy már meglé-
vő játszóteret fog bővíteni olyan 
játszóeszközökkel, amelyet a 
mozgáskorlátozott gyermekek is 
használhatnak majd. Azt egye-
lőre még nem tudni, hogy me-
lyik játszótér lesz az, amelyik az 
új eszközöket kapja, de esélyes 
a frissen dekorált CIGRI szaba-
didőpark játszótere, hiszen az 
a város szívében található, és 
Üllő bármely pontjáról könnye-
dén megközelíthető. A városnak 
fontos, hogy az egészséges és 
a mozgáskorlátozott gyermekek 
együtt játszhassanak, ezért egy 
játszótér- és akadálymentes ter-
vező szakértő bevonásával fog-
ják elkészíteni a koncepcióter-
vet és megvizsgálni, hogy melyik 
játszótér a legalkalmasabb erre a 
célra. ÜH Infó

JÁTSZÓESZKÖZÖK A MOZGÁSKORLÁTOZOTT 
GYERMEKEKNEK Szeptember elsején elkezdődött az Ár-

pád Fejedelem Általános Iskolában is a 
2020/21-es tanév, igaz, a korábbi évekhez 
képest rendhagyó módon. A járványügyi 
intézkedések miatt a tanévnyitó műsort az 
iskolarádión keresztül, az osztálytermek-
ben ülve hallgathatta végig az elsősöket 
kivéve minden évfolyam. Az első osztályos 
tanulók vehettek csak részt az ünnepélyes 
tanévnyitón, ami az iskolában zajlott. Az 
első tanítási napon csak 11.45-ig tartottak 
az órák.

A Városüzemeltető Kft. munkatársai is 
felkészültek az iskolakezdésre: az általá-
nos iskola összes tantermét és tartózko-
dóhelyiségét ózonos fertőtlenítésnek ve-
tették alá, ahogyan az udvari eszközöket is 
fertőtlenítették. ÜH Infó

BECSÖNGETTEK

 A kép illusztráció
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A tavaly szeptemberi számunkban számoltunk be arról, hogy átadták Üllő legkorszerűbb játszóterét a 
Sportliget lakóparkban. A hír része volt, hogy jól halad az óvoda kivitelezése is. Most pedig, egy évre rá 
az óvodát nemcsak átadták, de a gyerekek birtokba is vehették, hiszen szeptember elsején megnyitotta 
kapuit.

LEGSZEBB AJÁNDÉK A 15 ÉVES ÜLLŐNEK

Augusztus 19-én került sor a 
Sportliget lakópark óvodájának 
átadására, mely mél-

tó és emlékezetes ajándék 
a város 15. születésnap-
jának alkalmából. Az ava-
tóünnepség 17 órától vette 
kezdetét. A Dóra Sándor 
utca 13. szám alatt várta a 
leendő ovisokat, szüleiket 
és minden más érdeklődőt 
a város legújabb büszkesé-
ge, a korszerű, 21. századi 
négycsoportos Gyöngyvi-
rág óvoda, mely megfelelő 
helyszínt nyújt a gyerekek 
számára a fejlődéshez, és 
az óvodapedagógusoknak 
a modern és rendezett kör-
nyezetben való neveléshez. 

A kisgyermekek izgatott kíváncsi-
sággal kukucskáltak be az ajtókon a 
termekbe, hogy láthassák, hol fogják 
eltölteni az elkövetkezendő éveiket, 
amire nem is kellett sokat várniuk, 
hisz szeptember elsején birtokba ve-
hették az egész épületet.

A szalagot átvágták
Szabó István, Pest Megye Közgyű-
lése elnökének és Kissné Szabó 
Katalin Üllő város polgármesteré-
nek beszédével indult az óvoda ün-
nepélyes átadása. A polgármester 
asszony beszédében köszönetet 
mondott mindazoknak, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre az intéz-
mény. Ilyen volt Bodzán Antal, ter-
vező, a kivitelező Thermik-Plus Kft., 
a polgármesteri hivatal munkatár-
sai, Szabó Katalin Ildikó, a Humán 
Szolgáltató Központ Igazgatója, és 

a HSZK munkatársai, valamint a 
Városüzemeltető Kft. és dolgozói.  
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő, Üllő képviselő-testületének 
tagjai, Fehér Imre és Varga László 
alpolgármesterek, Csákvári Istvánné, 
Fazekas Violetta, Fricsovszky-Tóth Pé-
ter, Hadadi-Fekete Ilona, Juhász And-
rea, dr. Lőre Attila és Medvedovszky 
Béla képviselők, Földváriné dr. Kürthy 
Krisztina jegyző és Virág Andrea al-
jegyző is megjelentek az eseményen. 

Az óvodát Skravanek Gábor ka-
tolikus plébános és dr. Kun Mária 
református lelkész áldotta meg. 
Majd az ünnepélyes szalagátvá-

gás is megtörtént, és a 
gyereksereg szüleikkel 
együtt elindulhatott és 
bekukucskálhatott min-
den csoportszobába és 
terembe. 

Az építkezésben 
nagy segítséget jelen-
tett az a 400 millió forint 
vissza nem térítendő 
támogatás, melyet az 

önkormányzat 2018 tavaszán kapott 
az óvoda kivitelezéséhez. De nem 
csak a támogatásból való pénzből 
készült el az épület, maga a város is 
biztosított közel 200 millió forintot a 
megvalósításhoz. A régi épülettől el-
térően, a gyerekek itt a tornaszobát is 
igénybe vehetik, sőt, az egészségük 
megőrzése érdekében még sószoba 
is várja őket.

Készül a folytatás
A fejlesztések ezzel nem fejeződtek 
be, ugyanis idén tavasszal megkez-

dődött az új kétcsoportos Babarózsa 
bölcsőde kivitelezése is, mely várha-
tóan 2021 tavaszán kerül átadásra. 
A kivitelezésnél fontos volt, hogy a 
munkálatok ne zavarják az óvodá-
ban lévő gyermekek és pedagógusok 
nyugalmát, ezért az építkezést úgy 
ütemezték, hogy szeptembertől már 
csak az épület beltéri munkálatait 
kelljen elvégezni, melyek nem járnak 
nagy zajjal. A tervek megvalósításá-
hoz az üllői városvezetés által elnyert 
129 millió forintos támogatás nyúj-
tott nagymértékű segítséget, melyet 
további 100 millió forinttal egészített 
ki az önkormányzat. 

A 285 négyzetméteres alapterüle-
tű leendő bölcsődében két különálló 
csoportszoba, előtér, gondozóihelyi-
ség, babakocsi-tároló, öltöző, fürde-
tő-biliztető, továbbá más szükséges 
kiszolgálóhelyiségek kerülnek kiala-
kításra. A teljes mértékben akadály-
mentesített épülethez még egy 280 
négyzetméter alapterületű udvar és 
egy 100 négyzetméteres terasz is 
tartozni fog.  SBP

A fejlesztések 
ezzel nem 
fejeződtek be, 
ugyanis idén 
tavasszal meg-
kezdődött az új 
kétcsoportos Ba-
barózsa bölcsőde 
kivitelezése is.

Az óvoda sószobája
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Szabó István, Pest Megye Közgyűlés elnöke, 
Kissné Szabó Katalin polgármester, dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, Szabó Katalin Ildikó, a 
HSZK igazgatója
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Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen a várossá válás 15. évfordulója 
alkalmából a katolikus templomban ünnepi istentiszteletre,  
az új kenyér megáldására és a városi díjak átadására került sor. 
Az ünnepségen dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Kissné 
Szabó Katalin polgármester mondott köszöntőbeszédet.

PÉLDAKÉPEINK 2020-BAN

A történelmi egyházak helyi gyü-
lekezetvezetői Skravanek Gábor 
katolikus plébános, Dr. Kun Mária 

református lelkész és Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész megáldották az új 
kenyeret és Üllő városát. Majd az Üllő 
Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete által alapított elismerő díjak 
átadására került sor. A kitüntetéseket 
a településért és a közösség egészé-
ért végzett kiemelkedő munka alapján 
ítélte oda a testület. Előző számunkban 
beszámoltunk róla, hogy rendhagyó mó-
don az Üllő Pro Urbe (Városért) díjat Ko-
vács Kornél plébános július 26-án, az őt 
búcsúztató szentmisén vehette át.

Üllő Város Szolgálatáért díjban ré-
szesült Kiss Tibor, aki az elmúlt három 
évtizedben önkormányzati képviselő-
ként, lokálpatriótaként valódi értékeket 
teremtett és munkájával jelentősen hoz-

zájárult Üllő elmúlt 
15 éves városképi 
fejlődéséhez. Kép-
viselőként részt vett 
az új városközpont 
kialakításának elő-
készítésében, amely 
nemcsak a városhá-
za épületének nagy-
ságával, hanem a 
közösségformálás 
különböző eszköze-
ivel is kivívta a lakók 
tetszését. Kiss Tibor 
szolgálata Üllő szol-
gálatában teljesedett 
ki, hiszen értékes munkájával 1990-es 
rendszerváltástól egészen tavaly őszig 
folyamatosan részt vett a helyi közélet-
ben. Az elmúlt három évtizedben valódi 
értéket teremtett Üllőn – hangzott el a 

méltatásban.
Üllő Város 

Szolgálatá-
ért díjban ré-
szesült Tóth 
András a Pol-
gárőr és Bűn-
megelőzési 
Egyesület el-
nöke, akinek 
az elnöksége 
alatt fejlődött 
a polgárőr-
csapat olyan 
szintre, hogy 
2018-ban a 

több mint 160 egyesületet tömörítő Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség a „Legjobb 
egyesület” kitüntető címet az Üllő Pol-
gárőr és Bűnmegelőzési Egyesületnek 
adományozta, ez év májusában pedig 
a „Hónap polgárőrének” választották. 
Méltatásában kitűnik, hogy neve mindig 
felmerül, ha adott körülmények okán se-
gítségre van szükség. Egyszerű megfo-
galmazással: „mindig, minden helyzet-
ben lehet rá számítani”.

A Sport Támogatásáért díjban része-
sült Buzás Gábor az Üllői Diák-Sporte-
gyesület alapítója, kinek a kezei közül 
számos tehetséges gyermek került ki, és 
aki az elmúlt 15 évben sok neves sport-
szakosztállyal kötött együttműködési 
megállapodást, melyek segítségével az 
üllői sportoló gyerekek számára új le-
hetőségek nyíltak meg. Buzás Gábor 
aktív közreműködésének köszönhetően 
az évek során folyamatosan nőtt a helyi 
egyesületben sportolni vágyó gyerekek 
száma, a foci mellett létrejött a birkózó 
és a kézilabda szakosztály és több éven 
át taekwondo szakosztály is működött a 
DSE keretei között. Az elmúlt másfél év-
tized alatt több száz gyerek rúgta a bőrt, 
kézilabdázott, vagy birkózott és szeren-

csére nagy létszámmal sportolnak ma is 
az egyesület három szakosztályában.

Üllő Kiváló Sportolója díjban része-
sült Soós Alexandra erőemelő, aki hazai 
és nemzetközi versenyeken korosztá-
lyos, saját kategóriában és több esetben 
abszolút kategóriában is sikeresen sze-
repelt, eredményei között pedig Európa- 
bajnoki, világbajnoki címek is szere-
pelnek. Alexandrát a napi rendszeres 
nyolcórányi munkája mellett, hihetetlen 
önfegyelem, kitartó céltudatos munka, a 
sport, a mozgás határtalan szeretete jel-
lemzi, maximális erőbedobással, önma-
gának mindig egyre magasabbra téve a 
mércét dolgozik folyamatosan.

Üllő Város Önkormányzata nevében 
minden díjazottnak szeretettel gratu-
lálunk és köszönetünket fejezzük ki a 
városért, a közösségért végzett munká- 
jukért! ÜH InfóKenyérszentelés

Ünnepi szentmise

Tóth András, Kiss Tibor, Kissné Szabó Katalin polgármester, Buzás Gábor, Soós Alexandra
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A rágcsálók elszaporodásának megakadályozá-
sa érdekében folytatódik a 2020 tavaszán megkez-
dett patkányirtás a szükséges és előírt járványügyi 

óvintézkedések mellett.
A NéDu KKT szakemberei 2020. 
szeptember 18-19-20-án, majd 
október 2-3-4-én, és ahol to-

vábbra is szükséges, október 
16-17-18-án végzik el a fela-
datot a polgármesteri hiva-
talnál bejelentett címeken. 

Ha patkányok megjelenését 
észlelik az ingatlanukon még 
jelezhetik a hivatal recepcióján 

(29/320-011, csete.ibolya@
ullo.hu). 

Üllő Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI PATKÁNYIRTÁS

A veszélyhelyzet ideje alatt a lég-
szennyezés haladéktalan csök-
kentése érdekében a köztisz-
tasági rendelet módosításával 
megszűnt az avar és kerti hulla-
dék égetésének lehetősége Üllőn.

Figyelemmel arra, hogy 2021. 
január 1. után általános szabály-
ként tilos lesz az avarégetés az 
egész országban és megszűnik az 
önkormányzatok felhatalmazása 
a rendeletalkotásra, a képvise-
lő-testület még két őszi időpontot 
jelölt ki, mely napokon lehetővé 
teszi a kerti hulladék elégetését. 

Ezek az időpontok: 2020. szep-
tember 23. (kedvezőtlen, szeles, 
esős időjárás esetén  szeptember 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 
30.) és 2020. október 21. (kedve-
zőtlen, szeles, esős időjárás ese-
tén október 28.)

Felhívjuk a tisztelt lakosaink 
fi gyelmét, hogy az égetendő hul-
ladék nem tartalmazhat ipari ere-
detű hulladékot, műanyagot, gu-
mit, vegyszert, festéket vagy ezek 
maradékait! 

Égetni csak megfelelően kiala-
kított helyen, a vagyoni és szemé-
lyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon lehet, a tűzvédelmi szabá-
lyok betartásával. Az égetést vég-
ző személy a tűzrakhely oltásáról 
az égetést befejezően köteles 
gondoskodni.

Üllő Város Önkormányzata

SZEPTEMBERI 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
A csomagolási hulladékok gyűjtésének idő-
pontja: 2020. szeptember 10. csütörtök

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db 
cserezsákot  adnak. Szállítási gyakoriságtól 
függetlenül, a megadott napon, az össze-
gyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely át-
látszó zsákban, illetve a kommunális hulla-
dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, 
jól látható módon megjelölt (sárga színű 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai: 
szeptember 11. és 25. péntek.

A kertgondozás során levágott füvet, 
egyéb lágyszárú növényeket, és a lehullott 
falevelet a térítésmentesen rendelkezés-
re bocsátott zöld színű lebomló műanyag 
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterü-
letet nem szennyező módon.
DTkH Nonprofi t Kft., 2700 Cegléd, Kút u. 5., 
53/500-152, 53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu

A koronavírus-járvány miatt az 
idén immár második időpont-
ra halasztott Fut az Üllő verseny 
megtartását lemondjuk. A Fut az 
Üllő népszerűsége miatt elkö-
telezettek vagyunk, hogy sport-
rendezvényünket minden évben 
megszervezzük. Úgy döntöt-
tünk, hogy a koronavírus-járvány 
okozta körülményekre tekintettel 
2020-ban virtuális Fut az Üllő fu-
tóversenyre kerül sor.

A versenyzőknek az előze-
tes regisztrációt követően szep-
tember 12. és október 12. között 
mobilapp alkalmazás igénybe-
vételével szükséges teljesíteni a 
meghirdetett távokat, amelyek az 
ország bármely pontján teljesít-
hetők! Felnőttek esetén minimum 
7 km, 14 év alatti gyermekek ese-
tén minimum 3,5 km táv a cél. A 
versenyre az első 500 nevezést 
fogadjuk el. A regisztrációt kö-
vetően, a távokat teljesítők szá-
mára emlékérmet adunk, amely 
október 12. után átvehető az Üllői 
Polgármesteri Hivatalban (Üllő, 
Templom tér 3.). A Virtuális Fut 
az Üllő 2020 verseny ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kö-

FUT AZ ÜLLŐ – VIRTUÁLISAN

tött! A regisztráció összesen 500 
fő nevezéséig folyamatos, legké-
sőbb 2020. október 11-ig a felnőtt 
és gyermekkategóriában a www.
ullo.hu oldalon. Az 500 fő regiszt-
ráció elérés napján a nevezést le-
zárjuk.

A táv teljesítéséről a mobilapp 
alkalmazás igazoló képét Virtuá-
lis Fut az Üllő 2020 bejegyzéssel 
együtt kell feltölteni a Fut az Üllő 
Facebook-csoportba. Jó futást és 
jó egészséget kívánunk Találkoz-
zunk 2021. május 1-én a negyedik 
Fut az Üllő versenyen! Szervezők



Az üllői védőnői szolgálat a 
Templom tér 3. szám alatt ta-
lálható, és a 06-29/320-011 
telefonszámon és a 130-as 
melléken érhető el. A város ut-
cák szerint négy körzetre van 
osztva, mely mindegyikének 
külön védőnője van. Az I. kör-
zetért Komorettoné Szentirmai 
Katalin (06-30/757-3969), a II. 
körzetért Czeglédi Zsigmondé 
(06-30/860-5476), a III. kör-
zetért Aczél Györgyné Andi 
(06-30/966-1292) és a IV. kör-
zetért Nagy Lilla (06-30/860-
5419) a felelős. Várandós ta-
nácsadásért a III. körzet lakói 
Link Laura védőnőt kereshetik, 
a IV. körzetből pedig Nagy Lilla 
védőnőt.
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A védőnőknek nincsen egyszerű dolguk, hiszen kiváló szakemberként, 
gyermekcentrikus dolgozóként, türelmes, megértő és segítőkész 
tanácsadóként is helyt kell állniuk a mindennapokban, nem beszélve 
a rengeteg adminisztrációs feladatról, amit a gondozottak után kell 
elkészíteniük. Idén 1234 ilyen gondozottjuk volt, beleértve a várandós 
édesanyáktól kezdve a nagycsoportos óvódás gyermekekig.

ÉRTÜNK VANNAK: VÉDŐNŐK

M egkértük az I. körzetért felelős 
Komorettoné Szentirmai Kata-
lint, hogy meséljen a hivatá-

sáról, a feladataikról, nehézségekről, 
a szakma szépségeiről.
– Mikor döntötte el, hogy védőnő lesz, 
és miért lett az?

– Középiskolás koromban dön-
töttem el, mivel egészségügyi szak-
középiskolába jártam, és az osz-
tályfőnököm, aki akkor a szakoktató 
tanárom volt védőnőként is dolgo-
zott. Ő volt az, aki meglátott bennem 
valamit, és már az éves gyakorla-
toknál is ebbe az irányba terelgetett. 
Például szülőszobára, bölcsődébe és 
újszülött osztályra kerültem, ő taná-
csolta azt, hogy foglalkozzam ezzel, 
így döntöttem el úgy 16-17 éves ko-
romban, hogy védőnő leszek.

– Mióta dolgozik itt?
– Ez az első munkahelyem, 1993 

októbere óta vagyok itt. Amikor a 
főiskola utolsó félévében nagygya-
korlat volt, annak felét is már ezen a 
helyen töltöttem. Nem vagyok üllői, 
Budapestről járok nap mint nap. Ez 
egy kedves hely számomra, mivel a 
tanítóvédőnőmmel dolgoztam az el-
múlt 25 évben, de ő két éve nyugdíjba 
ment. Ez egy olyan közösség, hogy 
ha valaki régebb óta dolgozik a vá-
rosban, az olyan, mintha évtizedeket 
töltött volna Üllőn.

– Milyen feladatokat kell ellátnia egy 
védőnőnek?

– A védőnő munkája a várandós 
gondozással kezdődik, már amikor 
a megállapított terhességet igazoló 
papírt hozza a kismama, mi állítjuk 
ki a várandós gondozási kiskönyvet 
és a megszületés után az újszülöttet, 
később a gyermeket az iskolába ke-
rülésig ápoljuk. A várandósság alatt 
kapcsolatot tartunk a háziorvossal, 
a nőgyógyásszal, a szülésznővel, ha 
esetleg külön fogadott a kismama, ha 
otthonszülést tervez, ezeket mind-
mind mi fogjuk össze. Illetve vannak 
kötelező vizsgálatok is, amelyeket itt, 
a tanácsadás során elvégzünk, pél-
dául szívhangot hallgatunk, vizeletet 

vizsgálunk, súlyt és vérnyomást mé-
rünk, tehát az alap paraméterekkel 
is foglalkozunk, miközben emellett 
látogatjuk az összes gondozottun-
kat. Normál esetben, nem a 
pandémia alatt.

– A vírus-helyzet nehezített 
valamit a munkáján? Kellett 
valamit másképp csinálni?

– A vírus-helyzet alatt 
engedélyt kaptunk a táv-
munkára, ami azt jelenti, 
hogy telefonon és elektro-
nikus eszközön keresztül 
tartjuk a kapcsolatot, így 
nem feltétlen kell a család-
hoz mennünk. Védőfelsze-
relésben kell dolgoznunk, 
próbáltunk már ezt meg-
előzően is kialakítani egy 
olyan rendszert, ahol védő-
női tanácsadásra, időpont-
ra, fél óránként csupán egy gondo-
zott jön, csak egy felnőtt kíséretében. 
Kézfertőtlenítés után maszkban, az 
ajtót zárva tartva dolgozunk, tehát mi 
engedünk be mindenkit. Jelen állapot 
szerint nyilatkozni kell arról, hogy az 
elmúlt két hétben nem voltak sárga 
vagy piros országban, illetve mi is 
takarítunk minden egyes gondozott 
előtt és után, ami persze eddig is 
megtörtént, de most fokozottabban 
figyelünk mindenre.

– Megterhelő feladat védőnőnek  
lenni?

– Nagyon- nagyon jó védőnőnek 
lenni, viszont Üllőn elég magas lét-
számokkal dolgozunk. Normál eset-
ben körülbelül 200 fő az, akit el lehet 
látni, hogy mindent időre és ponto-
san meg tudjunk csinálni, de 250 főt 
már nagyon nehezen. 

Itt mindannyian 200, sőt van, aki 
közel 300 gondozottal dolgozik, ez-
zel az is a probléma, hogy nagyon 
sok az adminisztráció. Másfél éve 
számítógépes programmal dolgo-
zunk, ami nagyon sokat segít ne-
künk, de azért így is marad még pa-
pír alapú munkánk.

– Miért jó?
– Mert minden nap megújulunk, 

minden egyes várandóssal és újszü-
löttel egy új élet részesei vagyunk, 
ami fantasztikus élmény. Végigkí-
sérni azt, hogy valaki megszületik, 
majd, mikor felnőnek és iskolába 
mennek, elengedni a kezüket, egy-
szerűen csodálatos érzés. Üllőn kü-
lön iskolavédőnő dolgozik, de van, 
ahol ez nem megoldható, ahol nem 
olyan nagy létszámú az iskola, hogy 
el tudná tartani, ott a területi védő-
nők azok, akik ellátnak iskolai fel-
adatokat is.

– Mennyit dolgoznak egy nap?
– Nyolc órát, de emellett még 

vannak adminisztrációs feladatok, 
amik sajnos nem férnek bele ebbe 
az időintervallumba.

– Köszönöm a beszélgetést és a vá-
ros gyermekeiért tett munkájukat! 
További szép éveket kívánok ezen a 
barátságos helyen!  Jurik Bianka

Végigkísérni azt, 
hogy valaki meg-
születik, majd, 
mikor felnőnek 
és iskolába men-
nek, elengedni  
a kezüket, 
egyszerűen  
csodálatos érzés. 
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Szabó Katalin Ildikó a Humán Szolgáltató Központ vezetője és Kissné 
Szabó Katalin polgármester köszöntötte a jelenlévőket augusztus utolsó 
napján, a 2020-21-es nevelési tanévnyitó értekezleten. 

TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 
SOK-SOK ELISMERÉSSEL

A Humán Szolgáltató Központ 
munkatársai közül idén ket-
ten búcsúztak, Bakó Anna 

Piroska és dr. Véghné Musil Ildi-
kó mentek nyugdíjba. Bakó Anna 
2016-tól közhasznú kollégaként, 
2018 májusától pedig közalkal-
mazottként dolgozott a HSZK 
munkatársaként. Ez idő alatt 
mindenki segítőkész, lelkiisme-
retes és a precízségre sokat adó 
emberként ismerte meg. Miután 
átvette ajándékát, meghatódva 
mondott köszönetet. dr. Musil 
Ildikó óvodavezető 13 éves mun-
kájának utolsó napján szívmel-
engető meglepetéssel készültek a 
gyerekek, a szülők és a nagyszü-
lők: rajzokkal, virágokkal és ver-
sekkel búcsúztak tőle. 

Köszönjük szépen!
A tavaly indult kezdeményezést 
idén is folytatta a HSZK, miszerint 
az 5, 10, 15, 20 és 25 éve az intéz-
ményben dolgozókat elismerés-
ben részesítették. 

5 év szolgálati munkaviszony: 
Tóth Gabriella, Hermódiné Bakó 
Melinda és Lőre Zsófi 

10 év szolgálati munkaviszony: 
Bata Mária Magdolna, Kerekesné 
Mésző Ildikó, Kodályné Erika, Lu-
kács Nóra, Molnár Lászlóné, Ta-
nács Hajnalka, Váradi Alexandra

15 év szolgálati munkaviszony: 
Bekker Zoltánné, Mucsiné Renáta

20 év szolgálati munkaviszony: 
Szabó Mária, István Rita

25 év szolgálati munkaviszony: 
Szabó Gáborné Márta

Farkasné Hárs Jolán is elisme-
résben részesült, aki mindössze 
egy éve dolgozik a HSZK munka-
társaként, de ez idő alatt kiemel-
kedő teljesítményét nem lehetett 
szó és köszönet nélkül hagyni. 

A pluszképesítést végzett ne-
velőknek egy szál virággal kö-
szönték meg, hogy szorgalmukkal 
még többet nyújtanak munkájuk 
során.

Az elmúlt egy év
Az évindító értekezleten az óvo-
dák vezetői is beszámoltak a 
tapasztalataikról. Szép Sarolta, 
a  Babarózsa Bölcsőde vezetője 
elmondta, hogy januárban vet-
te át az intézmény vezetését, de 
már most köszönetet mondhat, 
hogy egy ilyen nagyszerű csapat 
tagja lehet. A bölcsődében hét 
szakképzett nevelő foglalkozik a 
gyerekekkel, szeptember elsejétől 
pedig 34 új gyermek fog hozzájuk 
járni. 

Dócsné Bodnár Gizella, a Bóbita 
tagóvodából elsősorban kolléga-
nőinek köszöni az együttműködő 
munkájukat. Amint kezdetét vet-
te az óvodai távoktatás, videók-
kal próbálták segíteni a szülőket, 
hogy milyen feladatokkal tudják 

ideiglenesen otthonról pótolni az 
óvodai foglalkozásokat. Az óvo-
da dolgozói más munkakörben is 
kivették részüket, ugyanis segí-
tettek az ételosztásban, a játszó-
tér takarításában, és szájmaszkok 
varrásában a gyerekek számára.

Odránné Kalina Krisztina, a 
Csicsergő Óvoda vezetője beszé-
dében elárulta, hogy hatalmas 
segítség számukra a támogatás-
ként kapott takarító robotgép és 
mosogatógép. Igényfelmérést vé-
geztek, mely során kiderült, hogy 
a szülők örülnének több közös 
programnak is. 

Akai Gabriella, a Napraforgó 
Óvoda vezetője szerint a 2019-es 
tanítói évkezdés ugyan zökkenő-
mentesen vette kezdetét, de egyik 
napról a másikra történt, hogy az 
új munkaterület az internetre ke-
rült. A szülőkkel napi szinten tar-
tották a kapcsolatot, és nagyon 
elégedett a kollégáival, hiszen 
még szabadságuk alatt sem tet-
ték le teljesen a munkát. A techni-
kai dolgozók rendkívüli munkáját 
is kiemelte. 

Micsinai Istvánné, a Gyöngy-
virág Óvoda vezetője elmondta, 
hogy nagy örömmel fogadják a 
rengeteg gyermeket, akik hozzá-
juk érkeznek, de sajnos ez peda-
gógus hiányt is eredményez, így 
olykor a nyugdíjas kollégák se-
gítségére van szükségük. Van, aki 
számára a távoktatás okozta ne-
hézségek nagy kihívást jelentet-
tek, de mindenki a legjobb tudása 
szerint dolgozott.

Monostori Edina, a Pitypang 
Óvoda vezetője örömmel újsá-
golta, hogy három kollégájuk 
önértékelése 4,8-as átlag feletti 
eredményt hozott. Az óvoda tava-
szi programjait, a gyerekek legna-
gyobb elkeseredésére, már csak 
online tudták megtartani.

Komorettoné Szentirmai Katalin, 
a védőnőket képviselve elmondta, 
hogy jelenleg 1234 gondozottjuk 
van, amibe beletartoznak a vá-
randósok és a kisgyermekek is. 
A járványhelyzet miatt az otthoni 
ellátás csak nagyon szükséges 
esetekben valósulhat meg, de a 
munka így sem állt le, telefonon 
keresztül bármikor rendelkezésre 
állnak a védőnők. 

Zárásként Farkasné Hárs Jo-
lán beszédében elmondta, hogy 
mennyire fontos a kiemelt fi gyel-
met igénylő gyerekekkel foglalko-
zók munkája, és egyúttal köszö-
netet is mondott nekik.

S. Budai Petra

A tavaly indult 
kezdeményezést 
idén is folytatta 
a HSZK, misze-
rint az 5, 10, 15, 
20 és 25 éve az 
intézményben 
dolgozókat 
elismerésben 
részesítették. 

Bakó Anna, a HSZK dolgozója nyugdíjba vonul 
(balról második)

Dr. Véghné Musil Ildikó óvodapedagógust búcsúztattuk 
( jobbról második)
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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 12 000 Ft-tól!

A Vargha Gyula Városi Könyvtár augusz-
tusban régi könyvek vásárát hirdetett meg. 
A kedvezményes könyvvásár egész szep-
temberben tart, ahol többek között köte-
lező olvasmányok, pontosabban közös ol-
vasmányok is megtalálhatók. A könyvtár 
megszokott foglalkozásaira szeretettel vár-
ják az érdeklődőket. Az új könyvek pedig to-
vábbra is nagy erőkkel érkeznek, köztük a 
legfrissebb megjelenésekkel. Az olvasók 
jobbnál jobb kötetek közt válogathatnak, sok 
más mellett ezért is érdemes beiratkozni.
Beiratkozási díj: 600 Ft/év
Diákoknak: 300 Ft/év
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, a köz-
gyűjteményi dolgozók és a pedagógusok 
mentesülnek a beiratkozási díj megfi zetése 
alól.

Könyvtári állandó programok
Diadélután: minden hónap első keddjén 
16.30-tól múltidéző diavetítés kicsiknek.
Irodalmi teázó: minden hónap utolsó keddjén 

10.30-tól meghitt beszélgetés, verselés egy 
csésze fi nom tea mellett. Vezeti: Bege Nóra 
fotográfus, művészet-terapeuta
Kártya klub: minden csütörtökön 13 órától 
várjuk a játékos kedvű felnőtteket a könyv-
tárba.

Közösségi szolgálat
A középiskolai tanulmányaikat folyta-
tó diákok számára lehetőséget biztosí-
tunk a kötelező 50 órás közösségi szolgá-
latuk intézményünkben való teljesítéséhez. 
A részletekről érdeklődjenek elérhetősége-
inken!

A könyvtárban megvásárolható kiadványok
Fehér László, Üllő története 2 500 Ft
Üllői képeslapok többféle 50 Ft/db

Könyvajándék
Fehér László – Fehérné Fazekas Anett: Déda-
páink emlékezete – Üllő az első világhábo-
rúban c. könyv a készlet erejéig igényelhető 
a könyvtárban.

Helytörténeti Gyűjtemény
Az állandó várostörténeti kiállítás csütör-
tökönként 12–16.30-ig várja az érdeklődő-
ket. A kiállítás előre bejelentett csoportokat 
nyitvatartási időn kívül is szívesen fogad. 
További információk a könyvtárban.

RÉGI KÖNYVEK VÁSÁRA ÉS EGYÉB CSEMEGÉK

Rendszeresen van pontgyűj-
tés a Pennyben, melynek so-
rán kevés pénzért vagy in-
gyen lehet plüssfi gurákat 
kapni. Soha nem hagyom ki, 
hiszen remek ajándék lehet 
bármelyik kisgyereknek. 

Tavaly, amikor zöldségfi -
gurákat lehetett beszerezni, 
egy teli pontgyűjtő füzettel 
mentem vásárolni. A bevá-
sárlókocsinál egy kisfi ú állí-
tott meg.

– Tetszik gyűjteni a pon-
tokat?

A reménykedő arcba néz-
ve elővettem a füzetemet.

– Igen, és ez már teli is 
van, kéred?

Kitáguló pupillája lát-
tán elmosolyodtam. Kikap-
ta a kezemből és berohant a 
boltba. Sokáig válogatott a 
különböző fi gurák között, a 
kasszánál láttam újra, éppen 
előttem állt a sorban. Egy pi-
ros paradicsomfi gurát mar-
kolászott, amikor meglátott a 
szája a füléig ért.

– Látod, milyen szép pap-
rikám van? 

– Gyönyörű!
Behunyva a szemét a szí-

véhez szorította a plüsst.
Azóta, ha kisgyereket lá-

tok mindig felajánlom a 
pontjaimat.          O. Cs. Andrea

A katolikus közösség lelki irányítását Skra-
vanek Gábor plébános úr vette át. Gábor atya 
vallásos családban nevelkedett, Isaszegen 
járt általános iskolába. Pesten, egy faipari 
szakközépiskolában szerezte az érettségi-
jét, ezután a papi hivatást választotta. 

Több helyen is szolgálta Istent: Vácon és 
Egerben volt szemináriumban, fél évig volt 
diakónus Salgótarjánban, egy évig káplán 

PONTGYŰJTÉS

ÚJ PAP SZOLGÁL ÜLLŐN Gödöllőn és további egy évig Szolnokon, 
majd hat évig Úriban, emellett Tápiósá-
gon, Gombán és Tápiósápon plébános. 

Augusztus elsejétől helyezte át a Váci 
egyházmegye püspöke Üllőre plébános-
nak és Mendére plébániai kormányzó-
nak. Munkakörébe tartozó feladatai, úgy 
mint a keresztelés, a hitoktatás, a gyón-
tatás, az esketés és a temetés, a lelkek 
ápolása, valamint a templom és plébá-
nia felújítása és a városi rendezvénye-
ken való részvétel határozzák meg min-
dennapjait. 

A régi üllői plébánián két helyiség 
rendbetételéhez már hozzá is kezdett, 
hogy legyen hely a közösségi összejöve-
telek megtartására.

Ezúton kívánunk neki eredményes és 
szép szolgálati éveket itt Üllőn!

Miserend az üllői Keresztelő Szent János 
Templomban:
Kedd: 7.30, 
Szerda: 18.00, 
Péntek: 18.00, 
Szombat: 18.00, 
Vasárnap: 7.30 és 9.00 óra.
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Ismét Üllő történeti érdekességei közt bóklásztunk. Sétáltunk a város-
központban, megnéztük a vasútállomást, majd az Ócsai úton kószáltunk, 
hogy arról elmélkedjünk, hogy Berkes András nem a híres ávós krimiíró, 
Berkesi András.

• Berkes András utca: Berkes 
András (1666–1729) felszentelt 
püspök volt. 1689-től Hatvan té-
rítője, majd az 1700-as évek ele-
jén váci plébános lett. A török 
hódítás előtt Üllő a váci püspök 
tulajdonában állt. Miután a tö-
rököket kiűzték, majd a Rákóczi 
szabadság harc megbukott, Ül-
lőn megindult az ellenreformá-
ció, aminek az első eredménye a 
templom visszafoglalása volt. A 
katolikus egyház újjászervezé-
sét 1727-ben Berkes András vé-
gezte.

• Templomok: városunk katoli-
kus temploma az egyetlen mű-
emlék jellegű épületünk. Írásos 
feljegyzések azt mutatják, hogy 
Üllő már 1470-ben is templomos 
település volt. 1752-ben a régi 

romos templomot a váci kápta-
lan lebontatta és vele szemben 
építette meg az új nagytemplo-
mot, melynek az alapkövét 1752. 
szeptember 14-én tették le, és 
1757. június 26-án szentelték 
fel. A régi templomból szárma-
zik Szent Ferenc stigmatizáció-
jának oltára. A plébánia épüle-
te a templommal párhuzamosan 
épült. Érdekesség, hogy 1849-
ben Jellasics itt szállt meg. A re-
formátus templomot – viszony-
lag későn – az 1840-es évek 
elején kezdték el építeni. A kö-
veket a budai hegyekből, a fát 
Szolnokról szállították Üllőre. A 
templomtorony mai magassága 
26 méter.

• Üllő első orvosa dr. Joanovics 
Sebő orvos volt 1897-től, és egé-

Közösség

ÜLLŐI UTCÁK TITKAI

szen a haláláig, 1931-ig látta el az 
üllői lakosokat. A rendelője a mai 
Penny Market helyén lévő épület 
volt. Halála után a tiszteletére az 
üllőiek vörösmárvány síremlé-
ket állítottak. Időrendi sorrend-
ben a következő orvos dr. Fa-
tér Lajos volt 1925-től, rendelője 
a mai Állomás úton, a „kiskas-
tély” mellett az óvoda felől volt. 
Dr. Csíki Pál 1928-tól dolgozott 
a faluban. Rendelője a mai Pesti 
út 37. szám alatt, a korábbi TSZ- 
központ épületében volt, melyet 
ő építtetett. Előtte a mai vasbolt, 
virágbolt, festékbolt épületében 
lakott és rendelt.

• A 100 km hosszú, Buda-
pest-Szolnok közötti vasútvona-
lat 1844-ben kezdték el építeni 
és 1847-ben adták át (az ágya-
zati nyersanyagot a Duna med-
réből nyerték ki). Az ünnepi me-
net 2 óra 37 perc alatt érkezett 
meg Szolnokra, melynek állomá-
sai Kőbánya, Vecsés, Üllő, Monor, 
Pilis, Alberti-Irsa, Bercel, Cegléd 
és Abony voltak. Az állomás első 
épülete 1903-ig állt, ám ekkor 
még az épület földszintes volt, a 
minimális üzemi és utasforgal-
mi funkciókat látta el. A Magyar 
Államvasutak 1869-ben jött lét-
re, ekkor vette át a vonal fenn-
tartását és üzemeltetését. Ezt 
az épületet már a Magyar Királyi 
Államvasutak üzemvezetősége 
terveztette és építette, emeletes 
kivitelben külön I. és II. osztályú 
várótermekkel, 1918–19-ben pe-
dig forgalmi résszel bővítették. A 
nyári váró volt az utolsó átépíté-
se 1932-ben. Az épület szeren-
csére a II. világháborút sértetle-
nül átvészelte. A MÁV 1989-ben 
felújította és ipari műemlékké 
minősítette. Takács Lilien

Városunk kato-
likus temploma 
az egyetlen 
műemlék 
jellegű épüle-
tünk. Írásos 
feljegyzések 
azt mutatják, 
hogy Üllő már 
1470-ben is 
templomos 
település volt. 
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A díjakat Fricsovszky-Tóth Péter, 
Üllő Város Önkormányzata 
környezetvédelmi bizottságá-

nak elnöke adta át. Üllő 
idén harmadik alkalommal 
csatlakozott az országos 
versenyhez, mely Karcag 
Város Önkormányzatának 
kezdeményezésére indult. 
Idén két kategóriát hirdet-
te meg Üllő a versenyt. A 
minikategóriában 4, a nor-
mál kategóriában pedig 6 
nevező kertjét csodálhat-
tuk meg. Kategóriánként 
1-1 győztest hirdettek. 
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, 
hiszen szebbnél szebb kertek várták 
őket.

Már korábban írtunk a Legszebb konyhakertek pályázatról, akkor még csak 
a lelkes nevezők gondosan megmunkált kertjeiről számolhattunk be. A várva 
várt pillanat augusztus 20-án érkezett el, amikor kihirdették az eredményeket. 
Az ünnepélyes díjátadó a Városházán került megrendezésre. 

Kicsi, de tartalmas
A minikategória győztese Ella 
György, s felesége Ella-Szépe Kata-
lin lettek. A 12 négyzetméteres terü-
letükön termesztett hazai s külföldi 
fűszerekkel, zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel győzték meg a zsűrit 
a nyerésre való rátermettségükről. 
Első helyezésükért oklevelet, továb-
bá egy 20 000 forint értékű aján-
dékutalványt kaptak, amit a Sma-
ragd Kertészetben vásárolhatnak le. 
Györggyel való beszélgetésem so-
rán kiderült, hogy a minikert megva-
lósítása az ő ötlete volt, a felesége 
a gondozásban segédkezik. Régeb-
ben a nagymamájával közösen mű-
velték a kertet, innen maradt meg 
a kertészkedés iránti szeretete. Az, 
hogy megnyerték a versenyt, telje-
sen váratlanul érte őket, mivel csu-
pán próba szerencseként pályáztak; 
és milyen jól tették! Még sok ötle-
tük van, amit a kertjükben akarnak 
megvalósítani, és jövőre is indulni 
szeretnének.

Különdíjas kiskertész
A minikategóriában különdíjra is sor 
került, hiba lett volna ugyanis kitün-
tetés nélkül hagyni azt a kertet, mely 
gazdája egy 11 éves tanuló, Eiben Lin-
da. Ha ismerős a neve, nem véletlen, 
hiszen róla már olvashattak a júniu-

si cikkünkben, ak-
kor a főzésről be-
szélgettünk vele, 
de a kertje is szó-
ba került. Melyben 
különleges zöld-
ségeket és gyü-
mölcsöket termel, 
amiket előszere-
tettel használ a 
sütés-főzés so-
rán is. 

A növények 
gondozását sem 
veszi félváll-
ról, Linda csalán-
levélből készült 
biopermetet alkal-
maz a károkozók-
kal szembeni vé-
dekezésként.

A LEGSZEBB KERTEK Csak természetesen
A normál kategória győztese Weszely 
Orsolya lett, aki 400 négyzetméte-
res kertjében környezettudatos gaz-
dálkodásával nyerte el a zsűri tetszé-
sét. Elmondása szerint sok munka 
van a kertjében, de például ásás he-
lyett csak ásóvillával lazítja a talajt, 
kapálás helyett pedig mulcsozik, il-
letve igyekszik úgy társítani a növé-
nyeket, hogy azok védjék egymást 
a kártevőktől és bevonzzák a hasz-
nos élőlényeket. A munkák nagy ré-
szét kézzel végzi, így a poloskák 
elleni küzdelemben kézi bogárszede-
getést és csalinövényeket is alkal-
maz. Meglepte, hogy kategóriájában 
ő lett a győztes, mert ugyan büszke 
a kertjére, de a versenyre csak a pár-
ja unszolására, az utolsó pillanatban 
küldte el a jelentkezését. Elmesél-
te, hogy már tervei is vannak a ker-
tészeti ajándékutalvánnyal: az udvar 
szépítésére további dísznövényeket 
fog belőle beszerezni.

Jövőre találkozunk
Ez a kategória sem maradt különdí-
jas nélkül. Nagy György zöldségeit 
és gyümölcseit hagyományos kert-
művelési eljárásokkal termeli 1600 
négyzetméteren, így ő is kellőn meg-
érdemelte az elismerést. Kertjének 
legnagyobb büszkesége a 100 év-
nél is idősebb almafa, mely évről évre 
zamatos gyümölcsöt terem.

A pályázat összes résztvevője el-
ismerőoklevélben részesült. A mini-
kategória résztvevői: Szporay Réka 
Anna és Nagy Mátyásné. A normál 
kategóriában Tóth Balázs, Szilágyi Jó-
zsefné, Antal Bernadett Tünde és Sza-
bó Pálné is neveztek. Még egyszer 
szívből gratulálunk mindenkinek, és 
bízunk benne, hogy jövőre még több 
üllői mutatja meg a kertjét. 

S. Budai Petra

 Nem volt 
könnyű dolga a 
zsűrinek, hiszen 
szebbnél szebb 
kertek várták 
őket.

Veszely Orsolya – normál kategória első helyezett

Ella György– minikategória első helyezett

Nagy György– normál kategória különdíj
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 Üllő, Pesti út 78. 
(A volt Bitang vaskereskedés mellett)

Női, férfi- és gyermekruházat.
Cipők, ágyneműk, törölközők 

és csetreszek.

Folyamatosan frissülő 
árukészlettel és akciókkal 

várjuk kedves vásárlóinkat!

Minőségi használt ruha  
elérhető áron!

Nyitvatartásunk:
 Hétfőtől  péntekig: 9.00–17.00

Szombat: 8.00–13.00 

Minőségi használt ruha 

M

osoly GardróbM

Az üllőiek a kertépítés terén 
szerzett tapasztalataikat és 
tehetségüket nem csak az 

udvarukban kamatoztathatták, de 
a Szépülő Üllő programnak kö-
szönhetően az ingatlanok előt-
ti közterületeket is kedvük szerint 
gondozhatták és rendezhették be, 
korántsem csak a megmérettetés 
céljából. A zsűrinek nem volt köny-

nyű dolga, hiszen akadt hagyomá-
nyos vidéki érzetet keltő terület, de 
láthattak igazán modern stílusban 
kialakított előkerteket is. Egy közös 
viszont mindegyikben volt; a pályá-
zók mind ugyanolyan odaadással és 
szorgalommal gondozták őket. Ez 
a verseny nem csak a résztvevőket 
tette boldoggá és gazdagíthatta a 
nyerteseket sikerélménnyel, de az 
egész város számára öröm, hiszen 

Augusztus 20-án a számos 
átadásra kerülő díj mellett a 
Szépülő Üllő pályázat eredmény-
hirdetésére is sor került. 

a rendezett, virágokkal teli környe-
zet felüdülés a szemnek és szívnek 
egyaránt.

1919-ben érkeztek a virághagymák
A program eredményhirdetésére a 
Városháza dísztermében került sor, 
a díjakat Fricsovszky-Tóth Péter, Üllő 
Város Önkormányzata környezetvé-
delmi bizottságának elnöke adta át 
a nyerteseknek. Az első helyezett 
Szabó Pálné lett, az elismerés pedig 
duplán jár neki, hiszen a háza előt-
ti nagy területet rengeteg virággal 
díszíti, amiben idős kora sem állít-

ja meg. Első he-
lyezéséért ok-
levelet és egy 
20 000 forint ér-
tékű ajándéku-
talványt kapott, 
amit a Smaragd 
Ke r t é s z e t b e n 
vásárolhat majd 
le. Beszélgeté-
sünkkor elárul-
ta, hogy a nagy-
szülei 1919-ben 
költöztek ide 
Túrkevéről, a vi-
rághagymákat 
is ők hozták ma-

gukkal, melyeket azóta sem szedték 
ki a kertből. A virágok közt található 
tulipán, pünkösdi rózsa, nárcisz és 
ibolya is. A kiskert gondozása olykor 
meglehetősen megterhelő tud len-
ni számára, de ennek ellenére tisz-
ta szívéből, szeretettel végzi el a te-
endőket, amikor csak szükséges. Az 
ajándékutalványt nagy örömmel fo-
gadta, ugyanis sokat jár a kertészet-
be, lesz majd mire felhasználnia! 

MERT NEM CSAK AZ UDVAR LEHET SZÉP…

A kevesebb több
A zsűri második nyertesként Takács 
Zoltánt választotta, az ő kiskertjének 
különlegessége a használaton kívüli 

kerékpár, melyet utcadíszként 
alkalmaz, ez pedig még inkább 
a vintage stílust kölcsönözi az 
egyébként is letisztult és szé-
pen gondozott kiskertnek. Az 
ő jutalma oklevél, továbbá egy 
15 000 forint értékű utalvány a 
kertészetbe. A harmadik helye-
zett Medvedovszky Anna lett, 
aki bebizonyította, hogy a ke-
vesebb néha valóban több: az 
ő kiskertjében a letisztultság 
fogta meg a zsűrit. A jutalma 
az oklevél mellett egy 10 000 
forintos utalvány.

A Szépülő Üllő pályázatnak kö-
szönhetően ismét nyitottabb szem-
mel jártuk a várost, és azokat az 
előkerteket is megcsodáltuk, akik ké-
szítői nem is neveztek a versenyben. 
Szívből gratulálunk a résztevőknek, 
és mindenkinek, aki szépíti, gondoz-
za, szeretgeti a kertjét, amivel az arra 
sétálóknak is örömöt okoz.   B.S. Petra

A rendezett, 
virágokkal 
teli környezet 
felüdülés 
a szemnek 
és szívnek 
egyaránt.

Nagy György– normál kategória különdíj

Takács Zoltán – Szépülő Üllő második helyezett

Szabó Pálné  – Szépülő Üllő első helyezett
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A Mecénás Klub aktív résztvevője és elengedhetetlen 
szereplője az üllői augusztus 20-i ünnepségeknek. Így 
volt ez idén is, ami most dupla ünnep volt, hiszen a 
Mecénások is most ünnepelték megalakulásuk 15. évét.

Ha augusztus 20-a, akkor 
kenyérszentelés, városi dí-
jak, a Mecénás Művészeti 

Klub által szervezett kiállítás és 
az időskorúak megvendégelése. 
Idén sem volt másként. N. Kékedy 
Ibolya vezetésével már hetek óta 
azon tüsténkedtek a klub tagjai, 
hogy összeálljon a kiállítás és a 
már hagyománnyá vált vendég-
ség is kellően jól sikerüljön.  A ví-
rus miatti intézkedések árnyékot 
vetettek a készülődésre, sajnos, 
az időskorúak megvendégelését 
le is kellett mondani, ahogyan a 

KÉT KEZÜNK KINCSEI

tavaszi ünnepséget is, amikor a 
klub 15. születésnapját tartották 
volna. Ezért most ülték meg ezt 
az ünnepet is, emlékezetes, im-
pozáns tortát kapott a Pro Urbe 
díjas Mecénás Klub. 

A szintén hagyományos kiál-
lítás Két kezünk kincsei címmel 
nyílt meg a Vargha Gyula Váro-
si Könyvtárban. Az eseményen 
a szépszámú vendégsereg és a 
kiállítók mellett részt vett Kissné 
Szabó Katalin polgármester, vala-
mint Fehér Imre és Varga László al-
polgármesterek is. A vendégeket 

háziasszonyként Velkei Hajnal- 
ka, a könyvtár vezetője köszön-
tötte, aki a kiállító művészeket 
is méltatta. A kiállításmegnyitón 
Kékedy Ibolya, a Mecénás Klub 
vezetője osztotta meg ünnepi 
gondolatait, visszaemlékezését. 
Ezt követően a klub alapítójának, 
Merczel Erzsébet versét szavalta 
el a kilencéves, általános iskolás 
Boda Petra. Herencsár Viktória 
cimbalomművész, a Cimbalom 
Világszövetség elnöke többek 
mellett saját szerzeményeivel is 
meglepte az egybegyűlt közön-
séget. A Két kezünk kincsei kiál-
lításon 11 művész alkotásai lát-
hatók, köztük Üllő polgármesteri 
hivatalának kicsinyített mása is.

Az ünnepség keretében Kiss-
né Szabó Katalin polgármester 
a Mecénás Művészeti Klub va-
lamennyi jelenlévő tagja részére 
emléklapot nyújtott át. A kiállítás 
szeptember 12-ig látogatható! 

ÜH infó

 A „Két kezünk 
kincsei” kiállí-
táson 11 művész 
alkotásai 
láthatók, köztük 
Üllő polgármes-
teri hivatalának 
kicsinyített 
mása is.
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Facebook: Mézdiszkont   •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

termelői  
mézdiszKont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás, kamillás, 

ánizsos.

minden 
gyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetelTantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Tantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Tantermi tanfolyam: szünetel

A koncertek ugyan elmaradtak, 
de a beérkezett művek kiállí-
tása és az ünnepélyes ered-

ményhirdetés lezajlott. Ahol együtt 
örülhettünk az alkotásoknak, ame-
lyek az itt lakók szemén, művészetén 
és lelkén át engedték látni Üllőt. 

A verseny nagy érdeklődésnek 
örvendett, számos értékes alkotás 
született mindkét kategóriában. A 
díjakat Kissné Szabó Katalin polgár-
mester adta át.

A 15 éves a város fotóverseny dí-
jazottjai: 1. helyezett: Engler Andor, 
2. helyezett: Fonexis – Hajek Áron és 
Mészáros Dávid, 3. helyezett: Kőházi 
Károly.

Emléklapban részesült: Bartal 
Emma, Berente Renáta, Dobrovicz Já-
nos, Fialka László, Papp Maximilián, 

Üllő hónapok óta készült a várossá válásának 15. évfordulójára. Nívós 
rendezvényekkel és lakosságot is bevonó közösségi eseményekkel, mint 
amilyen a 15 éves a város elnevezésű fotó- és festőverseny is volt. 

Reznicsek Dóra, Szilágyi Tamás, Szán-
tó Sándor, Tóth Gábor.

A 15 éves a város festőverseny 
díjazottjai – ifjúsági kategória dí-
jazottjai: 1. helyezett: Sajtos Edina, 
2. helyezett: Varga Lili, 3. helyezett: 
Jinkerson Hannah. Ifjúsági kategória 
különdíj: Szűcs Panni.

A 15 éves a város festőverseny dí-
jazottjai – felnőttkategória: 1. helye-
zett: Czigány Dorottya, 2. helyezett: 
Virág Tímea, 3. helyezett: Labancz 
Zsuzsa. Felnőttkategória-különdíj: 
Robitsek Ibolya.

Emléklapban részesült: Arany 
Gusztáv, Garics Adél, Gulyás Nóra, 
Harrer János, Lengyel Ági, Öllei And-
rea, Oláh Brigitta.

Mindkét verseny valamennyi díja-
zottjának szívből gratulálunk!  ÜH Infó

15 ÉVES A VÁROS 
KÉPEKEN ÉS FESTMÉNYEKEN
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Koncsik Csaba három évvel ezelőtt mindkét kezét elvesztette egy munka-
helyi balesetben. Egy évvel ezelőtt Üllő Város Önkormányzata jótékonysá-
gi koncerttel egybekötött adománygyűjtést szervezett, a cél az volt, hogy 
Csaba műkezeket kaphasson. 

KONCSIK CSABÁVAL BESZÉLGETTÜNK

Mága Zoltán, hegedűmű-
vész a 100 templomi jóté-
konysági koncertsorozat 

előadását 2019. szeptember 15-
én hallgathatta meg a közönség 
az üllői római katolikus templom-
ban. Megkérdeztük, hogy szin-
te pontosan egy évvel a koncert 
után, mi történt Csabával.

– Mikor és mi történt önnel?
– Munkahelyi baleset volt, 

amelyben mindkét kezemet el-
vesztettem sajnos, nem lehetett 
őket már megmenteni. Most nyá-
ron volt három éve.

– Hogyan jutott el a hír Mága Zol-
tánhoz? 

– Polgármester asszony in-
tézte, pontosan nem tudom, hogy 
miként, de azt igen, hogy Mága 
Zoltán szokott templomokban jó-
tékonysági koncerteket adni, és a 
befolyt összeget egy-egy adott, 
helyi célra fordítják.

 – Amikor megtudta, hogy kon-
certet szervez a város önért, mit 
érzett?

– Nagyon hálás vagyok! Furcsa 
volt, hiszen sosem voltam a kö-
zéppontban, és most mégis oda-

kerültem. A mai világban nagyon 
nagy dolog az, hogy az emberek 
így összefognak. Nem csalódtam 
az emberekben, és ez nagyon jó 
érzés volt. Természetesen meg-
köszöntem, de ezt nem lehet 

csak úgy megköszönni. Ez akkora 
ajándék! De azért ez úton is sze-
retném újra megtenni. Köszönöm 
Mága Zoltánnak a koncertet, aki 
ráadásul 250 ezer forinttal hoz-
zájárult a kezem-
hez, Kissné Szabó 
Katalin polgármes-
ter asszonynak azt, 
hogy megszervezte 
az előadást, azok-
nak, akik részt vet-
tek rajta és támo-
gattak anyagilag 
is, dobtak pénzt a 
katolikus templom 
kis dobozkájába, és 
mindazoknak, akik 
valamilyen formá-
ban hozzájárultak 
a műkéz beszerzé-
séhez.

– Az ott befolyt 
pénzt hogyan és mi-
lyen módon kapta 
meg?

– Fenntartottak 
nekem egy bank-
s z á m l a s z á m o t , 
amire lehetett utal-
ni, és a templomban is gyűjtöttek 
számomra a már említett kis do-

bozban pénzt. 
Nem rögtön a 
szeptember kö-
zepi koncert után 
kaptam meg, ha-
nem októberben, 
ráadásul egy 
összegben.

– A pénzből sike-
rült beszerezni a 
kezeket? 

– Nem, csu-
pán egyet, mivel 
a kettő együtt 36 
millió lenne. Ez 
az egy 18 millió 
forint volt, ami 

nem mind a koncertből jött ösz-
sze. Szerveztek egy íjászversenyt 
is, melyet a MESE Mindenki Egyért 
Sportegyesület rendezett, onnan 
is volt bevétel, emellett a csalá-
dom és a barátaim is besegítet-

tek. A teljes összeg még nincs 
kifizetve, a fennmaradó össze-
get részletekben fogom kifizetni. 
Egyelőre úgy néz ki, hogy ez az 
egy kéz marad.

– Mikor sikerült megvalósítani?
– Két hónapja vettük ezt a ke-

zet. Ezelőtt kaptam egy vállal mű-
ködtetett műkezet, az volt a kiin-
dulás, aminek két éves kihordási 

ideje volt. Ennek 
az új kéznek a ki-
hordási ideje öt év. 
Szóval meg kellett 
várni, amíg az a két 
év lejár, és utána 
lehetett csak ezt 
kérvényezni. Másfél 
hónap alatt bírálták 
el, mivel lehetett tá-
mogatást szerezni 
ezekre a kezekre, s 
én 90 százalék tá-
mogatást kaptam 
rá, tehát csupán tíz 
százalékot kellett 
kifizetnem.

– Hogy boldogul a 
műkézzel?

– Nem küszkö-
dök, vannak techni-
kai problémák még 
vele, amiket folya-
matában igyek-
szem megoldani, de 

ehhez tudom, idő kell. Viszonylag 
nehéz ez a műkéz, 1,3 kilogramm, 
amit nem egyszerű megtartani. 
Alkalmas vagyok a jeladásra, ezért 
is kezdték el ennek a gyártását, de 
sajnos vannak olyanok is, akik egy-
általán nem alkalmasak a jeladás-
ra. Ami azt jelenti, hogy megmér-
ték a kezemet, és a kar belsejében, 
amit Magyarországon készítettek, 
receptorok vannak, amik érzéke-
lik az izmok összehúzódásait és 
kitágulásait, így lehet mozgatni az 
Angliában készült kézfejet. Kicsit 
instabil még számomra a műkö-
dése, van, amikor nem úgy mozog, 
ahogy én szeretném. Előfordult 
olyan is, hogy el akartam enged-
ni egy műanyag poharat, és ahe-
lyett, hogy elengedte volna, ösz-
szenyomta. Dolgozni, sajnos ezzel 
nem igen tudok, de mindenképp 
szeretnék valamit keresni. Min-
dennapi tevékenységekre való ez 
a műkéz, de nagyon örülök, hogy 
legalább ez van.              Jurik Bianka

 „A mai világ-
ban nagyon 
nagy dolog 
az, hogy az 
emberek így 
összefog-
nak. Nem 
csalódtam az 
emberekben, 
és ez nagyon 
jó érzés volt.”



A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•   Exel tábla kezelés

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz 
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

172020. szeptember | Üllői Hírmondó

Hirdetés



Mindannyiunk örömére már 
az első nap magas lét-
számmal vettek részt leen-

dő titánjaink, a rájuk váró kihíváso-
kat örömmel fogadva. Az edzések 
minőségéért és a résztvevők ga-
rantált mosolyáért a tavalyi év vé-
gén lelkes kézilabda szerető csa-
patunkhoz csatlakozó Juhász Béla 
mesteredző személye volt a ga-
rancia. A gyerekek naponta négy 
edzésen vettek részt, korosztály 
szerint tudásuknak megfelelően 
lebontva. Öröm volt nézni, ahogy a 
gyerekek elsajátították a kézilabda 
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KÉZILABDATÁBOR: EDZÉSEKKEL  
ÉS VIDÁMSÁGGAL TÖLTÖTT IDŐ
Városunk kézilabdaéletének felpezsdítése céljából, a kimondottan sike-
resnek értékelt szezonzárásként az Üllő Városi Kézilabda Sport Klub idén 
nyáron megrendezte első utánpótlás táborát. Az eseménynek az Üllői 
Városi Sportcsarnok adott otthont, melyet ez úton is hálásan köszönünk!

alapjait. Erőnléti, labdás technikai, 
illetve kapusedzéseken kiképzés-
jellegű megterheléssel gyakorol-
tak, mind ezt fülig érő mosollyal. 
Öröm volt mindannyiunk számára 
viszont látni azt a felhőtlen örö-
möt, amit egy ilyen kreatív és ösz-
szetett csapatsport tud adni gyer-
mekeinknek.

A fiatalok feszegették tűrőké-
pességeik határait, dicséretes fe-
gyelemmel és alázattal edzettek 
a csarnok falain belül és a sza-
badban is. Motivációjukat sem a 
hőség és napsütés, sem az eső 
nem törhette meg. A legszélső-
ségesebb időjárási körülmények 
esetén is maximális odaadással 
vettek részt az edzéseken és pél-
dásan dolgoztak a nyári szünet 
ellenére.

Az egyesületünk elképzeléseit 
támogatva, edzőink komoly se-
gítségére voltak a külsős segít-
ségként résztvevők. Köszönet érte 
Csetneki Klára tanárnőnek, Major 
Hanna és Erdős Borbás Linda kise-
gítő pedagógusaink, felnőttcsapa-
tunk soraiból Major Attila irányító 
és Jakabacska Zsolt klassziska-
pus voltak a kézilabda népszerű-
sítésének jeles példái. A csarnok 
vezetése, összes dolgozója most 
is kiemelt segítségünkre volt.

Kimagasló szakértelemmel 
és komoly munkával telt a hét, 
az edzések közti idő pedig ak-
tív pihenéssel. A Zsálya bisztró 
jóvoltából rendkívül finom ízek-
kel társulva vártuk az ebéd és az 
uzsonnaidőt. A kitartás és fegye-
lem életérzésén, a kézilabdasport 
szellemiségén túl a jó hangulatú 
közös étkezések mellett a szóra-
kozás is helyet kapott a táborban. 
Egy Üllő környéki lovastanyára 
látogattunk, kisállatsimogatással 
és csoportos lovaglással erősí-
tettük a közösség erejét, hangol-
tunk a délutáni újabb edzésre. A 
jó hangulat és a pihenés élménye 
mellett öröm volt érezni a termé-

Kimagasló 
szakértelemmel 
és komoly mun-
kával telt a hét, 
az edzések közti 
idő pedig aktív 
pihenéssel.

szet varázsát és az állatok szere-
tetét.

Életünk meghatározó eleme 
lett idén a Covid–19 által kiala-
kult vírushelyzet. Minden ember-
től nagyobb odafigyelést igényel, 
azonban az egészség és a sport 
kiemelten fontos. A klub életét 
is meghatározta a félbeszakított 
bajnokság, csapatainkat meg-
fosztva a végső sikertől. Azon-
ban minden nehézség ellenére, 
tovább dolgozunk céljaink elérése 
érdekében! A közös munka és az 
edzések folyamatosak, elszánt-
ságunknak és az edzőtábor ha-
tásának is erősen köszönhetően 
városunk életében először leány 
és fiúbajnokságban is indítunk 
üllői gyerekekből épülő serdülő 
csapatokat, ifjúsági csapatunk 
a tavalyi kimagasló eredményei 
alapján az országos II. osztály-
ban méri össze tudását. Felnőtt-
csapatunk továbbra is az NBII-es 
bajnokságra kezdte meg a felké-
szülést.

Az igazi sportélmény szerelme-
seit várjuk szeretettel gyönyörű 
csarnokunkban, biztassuk együtt 
győzelemre városunk csapatait 
hazai mérkőzéseink alkalmával. 
Természetesen a sportolni vágyó 
és a kézilabda iránt érdeklődő fi-
atalokat kortól, nemtől és tapasz-
talattól függetlenül kiváló szakmai 
munkával és felkészült edzőkkel 
továbbra is szeretettel várjuk és 
fogadjuk. További információért a 
06-20/224-9859 számon lehet ér-
deklődni.   Horváth Tamás
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Sport

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

•   Targoncavezető  
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Operátor  /  Betanított munkás/   
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Molnár (Több műszakban.)
•   Karbantartó (Több műszakban, 

Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai 
műszerész végzettséggel.)

•   Udvari takarító (Egy műszakban.)
•   Raktári takarító  

(Raktári részen, géppel történő 
két műszakos takarítás.)

•   Készletellenőr  
(Határozott idejű szerződés.)

U19-es csapatunk az első két fordu-
lóban magabiztos győzelmet aratott a 
kiemelt csoport két újonca a Vasas, és 
a Veszprém csapatai ellen, az igazi „fel-
mérő” viszont a harmadik fordulóban 
várta a lányokat, az évek óta bajnoke-
sélyes Ferencváros együttesét fogad-
ták a Szentmiklósi úton. Az eredmény 
pedig: 3-0-ra legyőztük a Ferencvárost!

Fontos megemlíteni, hogy kapu-
sunknak, Török Noéminek a kapuját há-
rom mérkőzés óta nem tudják bevenni 
az épp aktuális ellenfelek. Az U19-es 
bajnokságban a három forduló alatt 

még érintetlen maradt Nono mögött a 
háló, valamint az elmúlt héten NBI-ben 
a Haladás-Viktória sem tudta beven-
ni kapuját! Ami biztos, hogy ebben a 
bajnokságban könnyű mérkőzés nin-
csen, minden pontért keményen meg 
kell küzdeni, de a Ferencváros legyőzé-
se mindig, minden esetben bravúrnak 
számít!

A következő mérkőzésünkön szep-
tember 5-én, az MTK otthonában lép 
majd pályára a csapatunk.

Gratulálunk lányok! Csak így tovább!
Astra HFC

HÁROMGÓLOS GYŐZELEM A FRADI ELLEN!

MESE SIKER AZ ÍJÁSZVERSENYEN
A 2020-as Pályaíjász Országos Baj-

nokság felnőtt és kadet kategóriában 
üllői siker született.

Gérné Fekete Katalin és Bartal Benjá-
min sikeresen meglőtték a kvalifi kációt, 
így indulhattak az Országos Bajnoksá-
gon Trischler Tamásal együtt. A rekkenő 
hőség nem kímélte a MESE – Mindenki 
Egyért Sportegyesület versenyzőit, ki-
tartottak és nagyszerűen teljesítettek. 
Kati bronzéremmel, Beni aranyéremmel 
tért haza, Tomi pedig végiglőtte a sza-
badtéri szezont és felülmúlva a kitűzött 
célt, másodosztályú minősítést szerzett 
CU kategóriában!

Gratulálunk a nagyszerű eredmé-
nyekhez!
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Üllő, Pesti út 100. Tel.: 06-20/548-4317 

Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!

Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Erősítse immunrendszerét!

Üllő, Pesti út 100. Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 

Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!
Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!
Bankkártyás fizetési mód.

Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  Szo: 08–13

ÜZLETÜNKBEN  
NAGY 

VÁLASZTÉKBAN 
KAPHATÓK.

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

Retro keretek   
28  000 Ft helyett

14   000 Ft/db

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft/db

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft/db

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

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

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

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

www.korrektoptika.hu

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!

oszi 
akció!

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

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

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása


