
Emlékezzünk együtt 

az 1956-os  

forradalomra!

 

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2015 október • XXV. évfolyam 9. számA tartalomból:

Üllői
Jézuska Járat

Bárkiből lehet Jézuska akár 
Üllőn is, hiszen településünk 

is egyike annak a tíz ma-
gyarországi városnak, ahol 
az idén a Jézuska Járat segít 
majd, hogy teljesüljön a tár-

saiknál nehezebb helyzetben 
élő gyerekek karácsonyi kí-

vánsága. A program szerve-
zőjével készített interjúból 

az is kiderül hogyan.  
Részletek a 12. oldalon

  

„Nem érti ezt az a sok ember,  
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend 
lett. De most sokan kérdik: 
mi történt? Ki tett itt csont-
ból, húsból törvényt? És kérdik, 
egyre többen kérdik, Hebegve, 
mert végképp nem értik – Ők, 
akik örökségbe kapták –: Ilyen 
nagy dolog a Szabadság?”

(Mennyből az angyal) 

Mit gondol az 
adakozásról?

Ülésteremből  
jelentjük

Szent  
Mihály napja

Jó tanulónak 
lenni jó

Honfoglalás 
Üllőn
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2 ÜllőiKözösség

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulóján
2015. október 23-án 10 órakor 

Üllő, Templom tér

Ünnepi beszédet mond:  
Dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő

Emlékműsort adnak elő: 
az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói

Rendezte: 
Fenyvesiné Ladányi Brigitta 

Az énekkart vezényli: 
Dudinszky Gézáné

Koszorúzás

Október
23.

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi megemlékezésre!



3Üllői Sajtótájékoztató

Pályázati felhívás

A kormány megvédi 
a magyar embereket
Bevándorlás ügyben tartott saj-
tótájékoztatót Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő október 
6-án az üllői városháza tanács-
termében. Az eseményen részt 
vett Kissné Szabó Katalin, pol-
gármester, Pápai Mihály, Gyál 
polgármestere, Alattyányi Ist-
ván, Vecsés gazdasági bizott-
ságának elnöke és Nagy János, 
Felsőpakony  polgármestere.

S zűcs Lajos kiemelte, Magyarország kor-
mánya meg akarja védeni a magyar 
embereket, meg akarja őrizni a nemze-

ti kultúránkat, de létezik olyan politikai irány-
zat, amely valamiért ez ellen dolgozik. 
 Kitért a nemzeti konzultáció eredményé-
re, amely szerint 1 millió ember mondott ha-
tározott véleményt a bevándorlást kezelő po-
litikáról. A kormány ezt szem előtt tartva jár el. 
 Elmondta, hazánknak a saját határait 
és Európa határait egyaránt védenie kell a 
schengeni egyezményben rögzített kötele-
zettsége szerint. 
 Hangsúlyozta a magyar kormány által tett 
lépések fontosságát, kiemelte, hogy az Or-
szággyűlés biztonságos harmadik országgá 
és biztonságos származási országgá nyilvá-
nította az EU-tagjelölt Szerbiát, így az onnan 
érkező bevándorlók nem kaphatnak mene-

dékjogot és esetükben gyorsított eljárás kere-
tében nyílik lehetőség a visszatoloncolásukra. 
 – A szerb-magyar határon emelt határ-
zár működik. Ezt bizonyítja, hogy az illegá-
lis határátlépők száma több mint hetedé-
re esett vissza. Ezért 
Baranya, Somogy és 
Zala megye Horvát-
országgal közös ha-
tárain is folyamatban 
van az ideiglenes 
biztonsági határzár 
felépítése – mondta 
el Szűcs Lajos. 
 Magyarország a 
jogszabályokat is szi-
gorította határainak 
megvédése érdeké-
ben – mondta el a 
képviselő. A tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmá-
nak bevezetésével – melyet eddig hat megye 
területére hirdetetett ki a kormány – a rend-
őrség és a honvédség jogszerűen léphet fel 
az illegális bevándorlókkal szemben. 

 Az országgyűlés szigorította a Büntető 
Törvénykönyvet a határzárral kapcsolatos 
bűncselekmények bevezetésével, valamint 
az embercsempészeket sújtó büntetési téte-
lek emelésével.   
 Szűcs Lajos kitért a kormány döntéseit di-
csérő külföldi véleményekre is. Horst Seehofer 
bajor miniszterelnök, Günter Verheugen egy-
kori uniós biztos egyetért a végrehajtott intéz-
kedésekkel, a Financial Times tudósítója pedig 
szeptember 21-én arról írt, hogy Brüsszelben 
egymás között sokan elismerik a magyar mi-
niszterelnök által hozott döntéseket. A beván-
dorlás kérdésében a Visegrádi Együttműkö-
dés is működik, a cseh és szlovák kormányok 
a magyar kormányhoz hasonló határozottság-
gal ellenzik a kvóták bevezetését, amely csak 
szétterítené a problémát az európai tagálla-
mok között, nem pedig megoldaná azt.
 – Mi azt javasoljuk, először vegyük ele-

jét a népvándorlásnak, majd miután meg-
védtük határainkat, utána beszéljünk arról, 
hogy mit kezdjünk azokkal, akik idejöttek, 
vagy ide akarnak jutni – hangsúlyozta Szűcs 
Lajos.  Nfo

Kissné Szabó Katalin polgármester külön 
megköszönte azoknak a rendőröknek és 
polgárőröknek a munkáját, akik túlórában, 
illetve társadalmi munkában látják el a ha-
tárra vezényelt kollégáik helyettesítését. 

Köszönet a helyieknek 

Ù

Nagy János, Kissné Szabó Katalin, Szűcs Lajos, Páapi Mihály, Alattyán IstvánÙ

Önkormányzatunk 23/2001. (VIII.8.) számú 
Ö.K. rendeletével megalkotta a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer elbírálásáról szóló rendele-
tét. Azóta évente rendszeresen csatlakozunk 
a pályázathoz. 
 Üllő Város Önkormányzata havonta az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szege 1/6-od részének megfelelő összegű 
önkormányzati ösztöndíjrészt biztosít azon 

szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak, 
akik megfelelnek a rendeletben foglalt jogo-
sultsági feltételeknek.
 (A támogatás összegét 100 forintra kere-
kítve kell meghatározni, melynek összege a 
2016. évi pályázati fordulóban – fentiekre te-
kintettel – 4800 forint.)
 Üllő Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete csatlakozott a hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2016. évi fordulójához.
 Az „A” tipusú és a „B” tipusú pályázati ki-
írás  teljes szövege megtaláható a városi 
honlapon (www.ullo.hu), vagy személyesen 
átvehető a polgármesteri hivatal I. em 129. 
szobájában. 
 A pályázatot elektronikus úton kell be-
nyújtani (www.emet.gov.hu, Bursa Hungari-
ca), határideje: 2015. november 9. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

A szerb-ma gyar 
határon emelt 

határzár műkö-
dik. Ezt bizo-

nyítja, hogy az 
illegális határ-

átlépők száma 
több mint hete-

dére esett vissza.
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A civil társadalom nem tétlenkedik, ha úgy ér-
zékeli, hogy szükség van a közösség segítségé-
re – ennek sok-sok példájával találkozhatunk. 

Mit gondol az 
adakozásról?

Poncok Zoltán

Nagy Mátyásné

Gulácsi Lajosné

Borsányi Gáborné

Zielbauer Ilona Mruz Sándorné és férje

Hirdetés

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön is minden nap autóval közlekedik?
Bármikor érheti baleset!
Sose feledje: bármilyen jól vezet, mások 
hibája miatt is megtörténhet a tragédia!

Nyitva: 
H–Cs: 13–17, P: 8–13

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41. 
Telefon: 06-30/970-8083 

és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235 

E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu 
Pinczelné Egyed Györgyi

Megér Önnek  
napi 200 Ft-ot,  
hogy rendelkezzen 
egy többmilliós 
balesetbiztosítással???

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

Szerencsés esetben a meg-
szólítottak között vagyunk, 
akit adakozásra segítség-

nyújtásra kérnek, mert ez azt je-
lenti, hogy képesek vagyunk se-
gíteni. Bárki kerülhet azonban a 
segítségre szorulók közé is. Eh-
hez elég egy családi tragédia, 
egy súlyos baleset, egy leégett 
ház. Hadd ne soroljuk.
 Üllőn éppen mostanában in-
dul két jótékonysági akció: az 
egyik az általános iskola közre-
működésével (cikk a 14. oldalon), 
illetve a Jézuska Járat szerve-
zésében – a hátrányos helyzet-
ben élő gyerekeknek lehet szeb-
bé tenni a karácsonyi ünnepeket 
(erről szóló cikkünket lásd a 12. 
oldalon).
 Olvasóinktól ennek apropó-
ján próbáltuk megtudakolni, ki 
mit gondol az adakozásról, a jó-
tékonyságról?
 Poncok Zoltánt szólítottuk 
meg elsőként, aki az egyre erő-

södő esőben is hajlandó volt ba-
rátságosan válaszolgatni. Mint 
kiderült, Monoron jár közép-
iskolába, ahol már találkozott 
adománygyűjtő akcióval. A le-
hetőségeihez mérten segített is 

– mesélte –, de diák lévén, neki 
még nincs túl sok lehetősége 
a jó ügyeket anyagilag is támo-
gatni. Az ilyen kezdeményezé-
seket nagyon fontosnak tartja 

– mondta –, hiszen nagyon so-
kan élnek körülöttünk olyanok, 
akiknek segítség nélkül sokkal 
nehezebb lenne az életünk.
 Nagy Mátyásné a szemé-
lyes segítséget érzi a leghaszno-
sabbnak. Neki is van egy hajdani 
osztálytársa – derült ki –, akinek 
olyan kevés a rokkantnyugdíja, 
hogy alig képes fenntartani ma-
gát belőle. Ő éppen ezért ezt a 
régi barátot támogatja, hiszen 
tapasztalja, milyen nagy szüksé-
ge van minden csepp segítségre. 
Közvetett módon ezt nem érez-
né, nem tudhatná, valóba oda 
került-e az adománya, ahová ő 
azt szánta volna – vélekedett 
 Gulácsi Lajosné felsorolta, ki 
kérte eddig a támogatását, akinek 
adni is képes volt valamennyit. Az 
SOS gyermekfalu, a Szájjal-lábal 
festők visszatérő rendszeresség-
gel kérik a segítségét, a Vörös-
kereszt ugyancsak. Visszajelzést 

ugyan csak a Szájjal-lábbal fes-
tőktől szokott kapni, ők nagyon 
szép képeslapokkal hálálják meg 
az adományokat. Más esetekben 
azonban csak bízik benne, hogy a 
támogatását jó helyen és jól hasz-
nálták fel – derült ki.
 Borsányi Gáborné ugyanígy 
vélekedett. És mivel nem lehet 
biztos benne, hogy az utcán alá-
írásokat gyűjtögetők, vagy pénz-
adományt kérők valóban a rászo-
rulók ügyében járnak el, nekik ő 
nem szokott adni, pénzt különö-
sen nem – osztotta meg velünk. 
De a kinőtt gyerekruhákat min-
dig szívesen odaadja másoknak, 
akik azokat később, amikor már 
nincs szükségük rá, de még jó ál-
lapotban vannak, ugyancsak to-
vábbadják.
 Segíteni jó érzés – mondta 
Borsányiné – és az a gondolat 
is társul ehhez, hogy az ember 
maga is kerülhet olyan helyzet-
be, amikor neki esik majd jól a 
segítség.
 Mruz Sándornét és férjét, 
valamint a társaságukban lévő 
Zielbauer Ilonát állítottuk meg 
ezután kérdéseinkkel. Ők arról 
beszéltek, hogy amikor módjuk-
ba áll természetesen szívesen 
állnak jó ügyek mellé a segítsé-
gükkel. Attól függ, miről van szó 

– mondták –, ugyanis nem lehet 
mindent azoktól a civilektől el-
várni, akik maguk is megszorítá-
sok közt élnek.
 Visszajelzést ők is csak a Száj-
jal-lábbal festőktől kaptak és 
az jólesett nekik. A legtöbbször 
azonban nem lehet tudni, hol és 
hogyan használják fel az adomá-
nyokat, éppen ezért ők is inkább 
a személyes segítség valamilyen 
formáját választják a legszíve-
sebben. Molnár Anna
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Hirdetés

Üllői Fiók Cím:   2225 Üllő, Pesti út 71. 
Telefon: (+36) 70 370 7925  

Vecsési Fiók    Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 
Telefon: (+36) 70 370 7934

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem 
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk 
nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsön-
szerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meg-
határozásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a 
feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Válaszd ki melyiket szeretnéd!

Segítünk a vásárlásban.
Lássunk egy példát!
500.000,-Ft, 3 éves futamidőre 
mindössze havi 16.690,- Ft-tól.

fogyasztási kölcsön

THM:16,2%

A képviselő-testület elfogadta a Civil Ér-
ték Egyesület által fenntartott Szere-
tetgombóc Klub működésével kap-

Ülésteremből jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptem-
ber 24-én tartotta soron következő rendes ülését. Írásunk-
ban a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok 
hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

csolatos beszámolót, valamint az Üllő Város 
Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 
2015. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
 Döntés született Üllő Város Humán Szol-
gáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő 
Többcélú Közös Igazgatású Intézmény igazga-
tói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásáról, továbbá József Éva – a KLIK Ceglédi 
Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Üllői Tagintézmény igazgatói megbízá-
sának támogatásáról.
 A testület meghosszabbította a Magyar 
Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége 
Üllői Lövész Klub és az önkormányzat között 
korábban létrejött bérleti szerződést 2017. 
szeptember 30-ig.
 Üllő önkormányzata is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

 A testületi ülésen meghatározták a ne-
gyedik negyedév testületi ülésnapjait, il-
letve meghatározták az erre az időszakra 
vonatkozó munkatervet is. Testületi ülés-
napok: október 29., november 19., decem-
ber 10.

Almási Adrienn, ügyintéző

November 16-án hétfőn 17 órai kezdettel az 
Üllői Kulturális Központban (polgármesteri 
hivatal épülete) közmeghallgatást tart a kép-
viselő-testület. 
A közmeghallgatás napirendje:
Tájékoztató az önkormányzat által 2015. év-
ben megvalósított  fejlesztésekről.
 A város sportéletének bemutatása.
 Közérdekű kérdések, javaslatok.
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 
kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írásban is 
eljuttathatják a polgármesteri hivatal titkársá-
gára, vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Üllő Város Önkormányzata a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a  Humán Szolgáltató Központ (2225 Üllő, 
Ócsai út 8.) intézményvezető (magasabb 
vezető) beosztás ellátására.  A közalkalma-
zotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglal-
koztatás jellege: teljes munkaidő, a vezetői 
megbízás határozott időre, öt év időtartam-
ra 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
szól. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 
az intézmény tevékenységi köréhez kap-
csolódó több szakirányú végzettség.
 A pályázattal kapcsolatosan további in-
formációkat talál Üllő honlapján (www.
ullo.hu). 

Közmeghallgatás 

Pályázat

Ù

Ù

Szeretettel és köszönettel:  
Tünde, Gábor és a Gyár utcai temetkezési kft. dolgozói.

AlphAvik 95 
Temetkezési Kft.

„Csendesen alszik, megpihent végleg, 
Angyalok bölcsője, ringatja már 
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk 

De emléke szívünkben, örök otthont talált!”

Köszönetet szeretnénk mondani mindazon 
családoknak, akik életük fájó és nehéz 

időszakában, szeretett családtagjuk 
elvesztésekor megtiszteltek minket bizalmukkal. 

Lehetőséget adtak arra, hogy mi lehessünk 
azok, akik hozzátartozóikat utolsó földi útján 

elkísérhessük. 
Szeretnénk megköszönni mindazt a szeretetet, amit az elmúlt 
években irányunkba sugároztak, hogy töretlen erővel és hittel 

tudjuk végezni munkánkat. 
Mindenki által köztudott, hogy e hivatást csak úgy lehet 

kegyelettel tenni, hogy az ember szívében mélyen gyökeredzik a 
közülünk eltávozott iránti tisztelet és szeretet, ami minden ember 

múltjából ered. 
Szinte nincs olyan család, aki ne érezte volna magáénak élete 
során a kőbe vésett idézet szavait: „Kinek szeretteit nem fedi 

sírhalom, nem tudja, nem érzi mi a fájdalom!” 
Fájdalmuk enyhítésére a közülünk eltávozottak emlékére, halottak 

napi ünnep közeledtével hálánk jeléül minden szerettünkért 
gyújtunk mi is egy-egy gyertyát, emléküket megőrizzük hittel és 

szeretettel, mert: 
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LÉGY RÉSZESE EGY NEMZETKÖZI CSAPATNAK!

SSP HUNGARY KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT, A LISZT FERENC NEMZETKÖZI 
REPÜLŐTÉREN MŰKÖDŐ CÉGÜNK CSAPATÁBA FŐÁLLÁSÚ KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:
• Pultos–Pénztáros–felszolgáló alapfokú nyelvtudással
• szakács
• cukrász
• hidegkonyhai előkészítő
• asztalleszedő
Elvárások (pozíciótól függően):
• Lendületesség, jó kommunikációs készség
• Felelősségteljes munkavégzés
• Rugalmasság, megbízhatóság

Vendéglátói-, éttermi-, konyhai tapasztalat, továbbá gyorséttermi tapasztalat előnyt jelent, 
de szorgalmas, tanulni vágyó pályakezdő fiatalok jelentkezését is érdeklődéssel várjuk.

Munkavégzés helye:
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni, ha fontos a hosszú 
távú, biztos munkalehetőség, akkor mielőbb jelentkezz hozzánk!

Az elvárásoknak megfelelő jelentkezőknek személyes bemutatkozásra adunk lehetőséget, 
ahol mi is teljes részletességgel tájékoztatást adunk az állással kapcsolatosan.

Küldj magyar nyelvű önéletrajzot az application@ssp.hu e-mail címre a pozíció megjelölésé-
vel, vagy a 1/688-1313 -as faxszámra. Továbbá postai úton az SSP Hungary Kft. 1185 Buda-
pest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Terminál 2B címre.

Hirdetés

Szeptemberben rendez-
ték meg az „őrült versenyt” 
a Magas-Tátra szikláin. 

Őrült verseny 
a Magas-Tátrában

A rendezvény a Spartan Race verseny-
sorozat egyik felejthetetlen helyszí-
ne volt. Miért volt felejthetetlen? 

És mi is ez a Spartan Race? A Spartan Race 

egy nemzetközi vezető aka-
dályfutóverseny-sorozat, ame-
lyet hét őrült ultra-versenyző 
talált ki. A Spartan Race 2010-
ben alakult meg, a célja egysze-
rű volt: megszervezni a lehető 
legkomolyabb állóképességű 
futamokat, amelyek egy élet-
re való adrenalinlöketet adnak! 
Több fokozata, távja létezik. A 
szeptemberi az úgynevezett 
„beast” (szörnyeteg) nevet kap-
ta. A táv több, mint 20 kilomé-
ter és minimum 25 akadályt 

tartalmaz. Ez volt az a verseny, amelyre 
egész évben készültünk. Ez volt, ami mi-
att sokszor későn este vagy akár korán reg-
gel futócipőbe bújtunk és róttuk magá-
nyosan, vagy csapatostul az erdőt, mezőt 
10-20 kilométeren keresztül. Sok áldozatot 
hoztunk, hogy eljuthattunk idáig. Szeren-
csénkre csapatunkat nem csak verseny-
zők alkották, alkotják, hanem támogatók is 

csatlakoztak a mi őrült vállalkozásunkhoz. 
Az üllői és a gyáli önkormányzat, a Stihl ül-
lői képviselete, és a Biotech USA Magyaror-
szág önzetlen segítsége, és a mi fizikai fel-
készültségünk jóvoltából ott tudtunk állni 
a rajtvonalon, a Lomnici csúcs lábánál. 
 Lelkesen, és mindenre készen indultunk 
neki a kiszabott távnak. A táv a tervezett 
20 helyett 31 kilométerre nőtt. Az időjárás 
minden oldalát megmutatta a versenyzők-
nek. Volt szikrázó napsütés és volt havas eső 
is. Másztunk hegyet, elsüllyedtünk combig 
a mocsárban, futottunk jéghideg patak-
ban közel 2 kilométeren keresztül, mász-
tunk kötelet és volt, hogy úsztunk vízben és 
víz alatt. Teljesítettünk akadályokat és volt, 
ami nem sikerült, de nem álltunk meg, mert 
tudtuk, hogy miért jöttünk, hogy mi a cé-
lunk. Tudta ezt Attila társunk is, aki az első 
kilométeren megsérült, a gerincére esett. 
Nem állt meg, mert tisztában volt vele mi-
ért vagyunk itt, miért jöttünk. 6 és fél óra 
harc után velünk együtt lépett át a célvona-
lon és győzte le velünk együtt a hegyet. A 
célban megkönnyebbülten, éremmel a nya-
kunkban, kicsit összetörve ölelkeztünk ösz-
sze mindannyian. 
 Pár nap elteltével összegeztük a tapasz-
talatainkat és teljes egyetértésben leadtuk a 
nevezésünket a következő versenyre, amely 
október 24-én Eplényben lesz.  Tóth Gábor
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Egyik szemünk sír, a másik nevet

A szeptemberi jeles na-
pok közül kiemelke-
dik Szent Mihály napja.

Szeptember 29.  
Szent Mihály napja

E napot a gazdasági év fordu-
lójaként tartották számon 
az állattartók, és a Szent 

György-napkor legelőre hajtott ál-
latokat ilyenkor hajtották vissza. A 
pásztorok elszámoltatásának, sze-
gődtetésének időpontja volt. Sok-
féle időjárással kapcsolatos szólás, 
közmondás ismeretes Szent Mi-
hály-napra vonatkozóan. Az Ipoly 
menti falvakban úgy tartották, ha 
a fecskék nem repültek el eddig 
a napig, akkor hosszú őszre lehet 
számítani: „Ha Szent Mihálykor 
még itt van a fecske, karácsonyig 
vígan legelhet a kecske”. 

Szeptember 1-je számunkra, óvo-
dapedagógusok számára, mindig 
szomorú és vidám is egyben. Szo-
morú, mert búcsúzunk egy nagy-
csoporttól, és vidám, mert már 
kopogtatnak az ajtón, érkeznek 
a kicsik. Meg kell, hogy mond-
jam, igen büszkén álltunk az is-
kolai évnyitón gyermekeink mel-
lett. Jó volt látni, mekkorát nőttek 
a nyáron, milyen értelmes a tekin-
tetük, hogy csillog a szemük a vá-
rakozástól. Az ünnepség méltó 
volt a nagy eseményhez, többen 
is megkönnyeztük a nyakkendő 

felkötését. Köszönjük szépen az 
iskola tantestületének, hogy ilyen 
kedvesen fogadták óvodásainkat. 
Nektek pedig, kedves kis Katicák, 
jó tanulást, zsáknyi piros pontot 
kívánunk!
 Az óvodába visszatérve már 
vártak minket azok a kiscsopor-
tosok, akik a bölcsődéből jöttek, 
illetve ismétlik korcsoportjukat. 
Másnap pedig már három, kö-
zösségben eddig még nem járt 
gyermeket fogadtunk. 
 Megkezdődött a beszokta-
tási időszak, ami természetesen 

 A Napraforgó Óvodában az év-
kör egyik legnagyobb ünnepé-
vé nőtte ki magát ez a jeles nap.  
Ilyenkor szinte minden gyermek 
szülei, testvérei, ismerősei meg-
látogatják ünnepünket. Meghív-
juk kedves egyéb ismerőseinket 
is, akikkel az óvoda jó kapcsolatot 
ápol. A mindenkori nagycsoporto-
sok a házigazdái a napnak. Idén a 
Szőlő csoporté volt a feladat, hogy 
igazi vásári, népi hangulatot vará-
zsoljon a napra. Rövid vásári jele-
net után a gyerekek dunántúli ug-
rós táncot mutattak be a nézők 
nagy ámulatára. Az anyukák tán-
cát, a szilágysági páros táncot vé-
gig vastaps kísérte. A fináléban 
pedig az anyukák-gyerekek tán-
ca következett moldvai dallamok-
ra. A műsor végeztével az összes 
gyermek egyszerre kiáltotta, hogy 

„kezdődjék a vásár” és boldogság-
gal kipirult arccal vásároltak össze 
minden portékát, ami csak meg-
tetszett az apróságoknak. Aki el-
fáradt a Napraforgó korcsmában 
olthatta szomját, kóstolhatta a lán-
gost, fánkot, apró süteményt, me-
lyet mind a szorgos anyukák, nagy-
mamák készítettek erre a napra. 
 Nagy köszönettel tartozunk 
a Szőlő csoport szüleinek, akik 
vágták a botokat, varrták a bő ga-
tyákat, szoknyákat. Köszönet az 
anyukáknak, akik vállalták a sze-
replést és az ezzel járó próbákat. 
Köszönet a felajánlásokért, le-
gyen az akár szalmabála, termé-
sek, portékák, lángos, fánk, süte-
mény. Reméljük a gyermekek és 
minden vendég gazdag élmé-
nyekkel tért haza aznap. Már tör-
jük a fejünket a következő jeles 
napon, mert hát az óvoda folya-
matos nyüzsgés, sürgés-forgás, 
és ez így van jól.  Akai Gabriella

még most is tart. Megkezdtük 
a szokások gyakoroltatását, kü-
lönböző tevékenységeket kez-
deményezünk a napirendünk, 
hetirendünk szerint, megismer-
tetjük a játékszerek használatát, 
összeismertetjük a csoport tag-
jait egymással, a nevelőkkel és az 
óvoda dolgozóival.  Megkezdjük 
a gyermekek egyéni fejlettségi 
szintjéhez mért fejlesztését. Min-
denképpen szót érdemel a böl-
csődei gondozók munkája, mert 
igen ügyes, önálló, gyermekeket 
kapunk tőlük évről évre. Köszön-
jük és további jó munkát kívá-
nunk!

 A beszoktatás nem történhet 
másként, minthogy igazodunk a 
gyermekek tempójához, tapin-
tattal, szeretettel közelítünk hoz-
zájuk. Célunk, hogy bizalmukba 
fogadjanak, és ezt nem lehet erő-
szakosan elérni. Örülünk, hogy a 
szülők is támogatnak minket eb-
ben. A „szülős” beszoktatás jó a 
kicsiknek, megnyugtató a szü-
lőknek és megkönnyíti a beillesz-
kedést. Köszönjük az együttmű-
ködést.
 Még egy-két hét és örömmel 
jelenthetjük majd: mindenki jól 
érzi magát közösségünkben.  

Péteri Kálmánné, Marika óvó néni
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Azonnali kezdés, teljes munkaidő, ingyenes dolgozói 
buszjárat Üllőről, cafeteria juttatás, jelenléti bónusz.

Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség! 
Pályakezdőket is várunk!

Jelentkezés telefonon: 06-20/849-5137 Vagy küldje el önéletrajzát  
a jelentkezes13@workwayclub.hu e-mail címre.

egyszerű fizikai  
betanított munka Gyálon! ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!

Lakás: 1 + 2 félszoba 57 m2 + terasz 8 m2 + saját kert 75 m2 
+ tároló 3 m2 + autóbeálló

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2015. 3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés
•  Versenyképes ár
•  A 4 lakásos társasházból 

3 lakás már elkelt

Hirdetés

Jó tanulónak lenni jó
Egy régi elmaradást igyekeztem pótolni, mikor Botlik Bencé-
vel leültem beszélgetni a nyár végén. Bence tavaly december-
ben vett részt Argentínában a Nemzetközi Természettudományi 
Diákolimpián, ahol előkelő harmadik helyezést sikerült elérnie. 

Beszélgetésünk apropója ez a verseny 
volt, de az interjú végére kiderült, hogy 
a fiatal fiú személyisége önmagában is 

figyelemre méltó, hiszen azon kevesek közé 
tartozik, akik előtt fiatal koruk ellenére is ott 
lebeg életük célja és pontosan tudják, hogy 
mit kell tenniük annak elérése érdekében. 
Meglepő határozottsággal beszélt céljairól, 
terveiről és a mai fiatalok helyzetéről. 
 Botlik Bence tanulmányi eredményével 
már az üllői általános iskolában is kilógott a 
sorból. Ehhez pedig nem kellett túlbuzgó 
eminensé válnia, inkább azok közé tartozott, 
akik légies könnyedséggel veszik az iskolá-
ban eléjük gördülő legnehezebb akadályokat 
is. Persze a képlet azért nem ilyen egyszerű, 
az eredményeket nem adják ingyen, sok le-
mondás és verejtékkel végzett munka húzó-
dik a háttérben. Bence ennek ellenére is lát-
szólag élvezi első számú feladatát, a tanulást. 
 A Nemzetközi Természettudományi Diák-
olimpiát tavaly rendezték meg 11. alkalom-
mal. A biológia, fizika és kémia tantárgya-
kat magába foglaló verseny kvalifikációjának 
egyik feltétele, hogy a diák legalább egy ter-
mészettudományi verseny országos döntő-
jében szerepeljen. Bence ezt a kitételt bőven 
megugrotta, hetedik osztályos korában a He-
vesy György országos kémiaverseny döntőjé-
ben harmadik helyezett lett, ekkor hívták fel 
a tanárok a figyelmét a külföldi versenyre. Egy 
évvel később ugyanezen a versenyen második 
helyezést ért el az üllői fiú, nyolcadikban pedig 
az Öveges József Országos Fizikaversenyen 
már a dobogó legfelső fokára állhatott fel. 
 A versenyre az Apáczai Csere János gim-
náziumban készítik fel a tanulókat. Bence az 

első felkészítőn a hetedik tanév végén vett 
részt, a nyári felkészülés után pedig követke-
zett a válogató, ahol akkor még csak hatodik 
helyezett lett, így nem utazhatott a magyar 
csapattal az indiai versenyre. Egy év múlva 
újra végigcsinálta a nyári felkészülést, majd 
az őszi kétfordulós válogatón mindkét alka-
lommal az első helyen végzett. Így „csont 
nélkül” vette az akadályt, kvalifikálta magát 
a magyar csapatba. 
 – Magyarországról két-három fős csapa-
tot indítottak, biológia, fizika és kémia szakos 
tanulókkal. A mi csapatunkban az én felada-
tom volt a biológia. Három kísérő tanárral in-
dultunk december 1-jén a verseny helyszíné-
re, az argentin Mendoza városába – mesélte 
Bence.

 A megnyitóünnepség után két szabad-
nap követezett, amelyet elsősorban pihe-
néssel töltöttek Bencéék. Az első fordulóban 
egy tesztfeladatot kellett megoldani, a má-
sodik fordulóban egy számítási feladatso-
ron kellett dolgozni, a harmadik fordulóban 
pedig egy gyakorlati feladatot kaptak a ver-
senyzők. 
 – Egy elég problémás mérést kap-
tunk az utolsó napon. Fejlődő gáztérfoga-
tot kellett mérni vízkiszorítással. A munkát 
befolyásolta a labor aktuális hőmérsékle-
te. A mérési eredményeket rögzíteni kellett, 
amelyekkel később tovább kellett számolni 

– magyarázta Bence az utolsó versenyszám 
részleteit.
 A feladatmegoldások jól sikerültek, Ben-
ce a világ minden tájáról érkező diákok kö-
zött az előkelő harmadik helyet szerezte 
meg az egyéni versenyben. A csapat is jól 
működött – mesélte –, hála a tanároknak, 
akik nagyon jól felkészítették a magyar diá-
kokat. Magyarország Észtország mögött a 
második legjobb európai csapatként vég-
zett a mezőnyben.
 Az elért eredmények azt mutatják, hogy 
szívós kitartással, kemény munkával bárki el-
érhet nagy célokat. Bence, ha kell segíti a ta-
nulásban gyengébb eredményeket produ-
káló társait, de amellett, hogy ideje jelentős 
részét tanulással tölti, megmaradt laza, élet-
tel teli tinédzsernek, aki szereti a focit, ki-
kapcsolódik és szórakozik a barátaival, éli a 
tankönyveken túli életet is. Csak éppen fel-
ismerte, hogy adott időben el kell elvégez-
ni az adott feladatokat. Sokan ezt nem látják, 
amikor fontosabbnak gondolják a szórako-
zást a tanulásnál, a látszólag fontos dolgokat 
az életet hosszú távon meghatározó érté-
keknél. Lebegjen előttük példaként ez a fia-
tal srác, akinek a története bizonyítja, hogy 
a kemény munkának mindig megvan a gyü-
mölcse, és nem csak a „behízelgő eminen-
sekből” válhat éltanuló.  V.
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Fesztiválkert
Rendezvény és koncert helyszín

Üllő, Pesti út 209.

GRaS építőanyag telep kertje

Tel.: 06-29/320-265

www. fesztivalkert.hu

Borkóstoló

Disznótoros

Koncertek

Jazz hétvégék

Keress minket  
a facebookon,
vagy gyere fel 
honlapunkra!  

Csomagolókat, 
gépkezelőket 

keresünk
3 műszakos munkarendbe 

a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Üllőről, Monorról megoldott.

 Felvételi interjú
2015. október 20. kedd,

10.00 óra, Üllő, 
Közösségi Ház, Gyömrői u. 24.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Önállóan dolgozni tudó 
asztalost és lakatost 

felveszünk 
Budapest XVII. kerületi 

műhelyünkbe, 
bejelentéssel.

Telefon: 06-30/914-9425  vagy 06-30/960-1347

Hirdetés

Különleges előadás ke-
retében idézik fel a 
múltat a közösségi ház 
névadó ünnepségén. 

Karády Katalinnal 
ünnepelnek 

Üllő új közösségi színtérrel, 
a polgármesteri hivatal 
épületében található kö-

zösségi központtal gyarapodott 
2013-ban.
 Elkerülendő, hogy az érdek-
lődőket a közösségi központ és a 
Gyömrői úton található közössé-
gi ház nevének hasonlósága ösz-
szezavarja, a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a lakosság vé-
leményét kikérve nevezi el az in-
tézményeket. 
 A szavazás eredményeként a 
Gyömrői úti közösségi tér a: Kiss 
Sándor Művelődési Ház nevet 
kapta.
 Kiss Sándor az ötvenes évek 
elejétől évtizedeken keresztül 
az üllői közművelődés legendás 
és közkedvelt alakja volt. Emlé-
ke máig elevenen él, máig tiszte-
lettel és szeretettel gondolnak rá 
mindazok, akik ismerhették.
 A névadó ünnepséget október 
25-én, 16 órától tartjuk. Műsoron 

lesz ezen a délutánon Varga Klá
ri és Rusz Milán Idegenben kese-
rűbb a sírás… című Karády estje.
 Varga Klárival, ezzel a gyö-
nyörű hangú, rendkívül érzé-
keny és impulzív színésznővel 
nem régiben találkozhatott az 
üllői közönség, amikor Edith Piaf 
szerepében csalt könnyeket a 
szemünkbe.
 A mostani előadásról így nyi-
latkozik: „Karády szerepe felsza-
badító és felkavaró számomra. 
Kicsit olyan ez, mintha az ember 

– a legjobb értelemben mondva 
– elégne. Ezt érzem minden elő-
adás után. Másfél órában nem 
lehet egy egész életet bemutat-
ni, de igyekeztünk érinteni a leg-
fontosabb állomásokat. E rend-
kívüli és különleges nő életének 
legjelentősebb pillanatait ragad-
juk meg.”

a Gyémánt egészségközpontban

GYERMEK JÓGA  
Üllőn

OVIS JÓGA, SULIS JÓGA
szerdán: 16.00–17.00, 17.00–18.00
SZÜLŐ - GYERMEK JÓGA

csütörtökön: 17.00–18.00

Érdeklődés, jelentkezés:  
06-20/408-9434 

és a bartal.jana@gmail.com
Ismerd meg te is a testi - lelki 
egyensúly gyógyító világát!

 Ezzel az előadással a színész-
páros már Brüsszelben és Mal-
mőben is vendégszerepelt. 
 A mostani előadásnak van 
egy sajátos apropója is. A legen-
dárium szerint Karády Katalin 
utolsó Magyarországi fellépése 
Üllőn volt. Az előadás végezté-
vel az ünnepelt dívát Kiss Sanyi 
bácsi kísérte ki a vasútállomás-
ra. Október 25-én Varga Klári és 
Rusz Milán varázslatos előadá-
sán egyszerre idézhetjük meg 
Kiss Sanyi bácsi és Karády Katalin 
feledhetetlen alakját. V.É.

Ù Kiss Sándor, az üllői közmű- 
velődés közkedvelt alakja volt
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A népmese napján varázslatos mesebirodalommá változott 
a könyvtár Kecskés Karinának és barátainak köszönhetően.

Olvasni jó! 

Egyensúlyt kell teremteni 
a gyermekek életében
Tizennyolc év munkáját ismerte 
el az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, mikor Harainé Schweitzer 
Zsuzsannát kitüntetésben része-
sítette az idei pedagógus napon.

Zsúfolásig megtelt a könyvtár Merczel 
terme mesére nyitott fülű és szívű 
gyermekkel és felnőttel. Tanúságos 

mesékkel, gyönyörű énekszóval és muzsi-
kával lett gazdagabb minden résztvevő, 
és megtanultuk, hogy bármit hoz az élet, 
azt fogadjuk el jó szívvel, mert nem vé-
letlenül kaptuk. Minden a hasznunkra vá-
lik egyszer. A jó hangulatú mesefoglalko-
zás után a gyerekek lerajzolták legszebb 
kincseiket Tátrai Vanda Meseboltjában, és 
útravalóul tündérneveket kaptak a mesék 
kincstárnokától. Nagyszerű élménnyel és 
a mesék birodalmának kulcsával térhe-
tett haza, aki aznap ellátogatott a könyv-
tárba.

A nevem Stilton,  
Geronimo Stilton! 
Október 22-én, 10 órától  a Geronimo Stilton 
rajongókat várjuk a könyvtárba. A 8-12 éves 
gyerekek körében méltán népszerű Stilton- 
könyvek fordítója, Kotsis Orsolya lesz a ven-
dégünk ezen a napon, aki olaszról fordította 
az izgalmas történeteket.  A találkozón lehe-
tőség lesz a Stilton-könyveket kedvezmény-
nyel megvásárolni a Gabi Könyv- és Nyom-
tatványbolt jóvoltából.

Kiállítás

Október 16-án 16 órakor nyílik az orosz ipar-
művész, Liudmila Agafonova „Titokzatos se-
lyem” című selyemfestmény-kiállítása. A kiál-
lításon selyemképek mellett selyemsálak és 
selyemből készült ruhák is láthatók és megvá-
sárolhatók lesznek. A kiállítást megnyitja Nagy 
Kiszti, az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagja. 
Minden művészetkedvelőt szeretettel várunk!

Irodalmi teázó

Október 27-én 10 óra 30-kor kezdődik kö-
vetkező teázónk, ahol egy csésze finom tea 
mellett ezúttal az életfeladatainkról, próba-
tételeinkről esik majd szó, segítségül hívva 
a mesék világát. A beszélgetést vezeti Bege 
Nóra, fotográfus-művészetterapeuta. Sze-
retettel várjuk minden kedves irodalom és 
verskedvelő olvasónkat! 

Novemberi előzetes

November 12-én 15 órától Telegdi Ágnes írónő 
és fotográfus lesz a vendégünk. „Ó azok a cso-
dálatos állatok” című előadását láthatják az 
érdeklődők. A program a könyvtár és a Gabi 
Könyv- és Nyomtatványbolt közös rendezvé-
nye. Az előadás után dedikálás és kedvezmé-
nyes könyvvásár! A könyv a legjobb ajándék!
 A könyvtári rendezvények látogatása díj-
talan. Találkozzunk a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, Könyvtárvezető

Felhívjuk a könyvtárlátogatók figyelmét, 
hogy 2015. október 24-én, szombaton, a 
könyvtár zárva lesz! Megértésüket kö-
szönjük. 

A Pesti út 96. szám alatt látható állandó 
helytörténeti kiállítás csütörtökönként, dél-
után 14-16 óráig látogatható. Előzetes beje-
lentkezés szükséges a könyvtárban! A hely-
történeti gyűjtemény látogatása ingyenes.

Zárva a könyvtár

Ù

Ù

H arainé Schweitzer Zsuzsanna 1997 au-
gusztusa óta tanít az üllői általános is-
kolában. Az alsó tagozatos tanító Esz-

tergomból származott el Budapestre, majd 
miután férjhez ment Üllőre költözött, ahol 
a beilleszkedéssel járó kezdeti nehézségek 
után igazi otthonra lelt. 
 – Imádom a házunkat, a kertemet, na-
gyon tetszik a tisztaság, a közvetlen embe-
ri kapcsolatok. Ezek azok a dolgok, amelyek 
megkülönböztetik a kisvárost a nagyváros-
tól – mesélte Zsuzsanna, aki a kezdeti ne-
héz időszakot már régen elfeledte, és mint 
mondta, ma már a világ összes pénzéért sem 
költözne el Üllőről.
 Zsuzsa 18 év után is töretlen lendülettel 
végzi munkáját, pontosan úgy, mint a kez-

detekkor. Az évek alatt mindig megkövetel-
ték a munka minőségét, régen is voltak óra-
ellenőrzések és most is vannak, ebben nem 
történt változás. Inkább a rendszer és a körü-
löttünk levő világ változott meg – meséli.
 – Gyerekkoromban csodálatos órákat 
éltem át az esztergomi gyakorló iskolában. 
Ezek hatására döntöttem úgy, hogy a peda-
gógusi pályát választom. Régi, poroszos ta-
nító néni vagyok, de el kell fogadnom, hogy 
folyamatosan változnom, fejlődnöm kell. A 

gyerekek kezében ma már ezernyi elektro-
nikai eszköz van, ők egy ilyen világba szület-
tek, így adott esetben akár tanítanak is min-
ket, pedagógusokat. De a számítógép és 
az okostelefon is unalmassá válhat egy idő 
után. Ilyenkor vissza kell nyúlnunk a régi, ha-
gyományos értékekhez, hogy megteremt-
sük az egészséges egyensúlyt a gyermekek 
életében.
  A pedagógusi pálya egyszerre képes ha-
talmas energiákat elszívni és egyben vissza-
adni, feltölteni, a folyamatos felkészülés, az 
állandó koncentráció nagyon kimerítő, de a 
gyerekek visszajelzései, a tanulók fejlődése 
hatalmas lendületet ad, energiával töltik fel 
a tanítót. 
 Az iskolának és a pedagógusnak tudást 
és emberséget egyaránt közvetítenie kell, a 
kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Egy 
jó pedagógus minden percben, minden cse-
lekedetével oktat és nevel is egyben – vall-
ja Zsuzsa, aki azt a szellemiséget, látásmódot, 
hozzáállást próbálja visszaadni az üllői diá-
koknak immár 18 éve, amelyet tanulóként ő 
is magába szívott az iskolapadban. varga

Barna Tibor és Harainé Schweitzer ZsuzsannaÙ

Helytörténeti gyűjtemény
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Szépkorú köszöntés Köszönjük

Gyarmati Istvánt 90 születés-
napja alkalmából otthonában 
köszöntötte Kissné Szabó Katalin 
polgármester és Lazáné Széll Éva 
anyakönyvvezető.
 István bácsi 1925. szeptember 
9-én született Üllőn. Iskolái el-
végzése után a Lampart Fémárú-, 
Fegyver- és Gépgyárban dolgo-
zott nyugdíjba vonulásáig.
 18 éves korától tevékenyen 
részt vett településünk sport és 
kulturális életében. 4 évig foci-
zott, majd a Dalkörben (teljes ne-
vén Üllői Dal-, Sport- és Önképző 
Kör) szerepelt színielőadásokon, 

Szabad-e az embernek  
csak a szépséget keresni?
Egy pedagógus, aki arra tette fel az éle-
tét, hogy embertársainak segítsen. Mun-
káját a pedagógusnapon is elismerték. 

H ajba Imréné, vagy aho-
gyan a gyerekek hívják, 
Eszter néni 2001 augusz-

tusa óta tanít az Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában gyógy-
pedagógusként. Iskolás évei alatt 
ugyan még zenésznek készült 

– meséli –, hegedülni tanult, de 
végül a konzervatórium helyett a 
gimnáziumot választotta.
 – Gimnazista koromban az 
irodalom, a nyelv tetszett meg, 
negyedikes koromig irodalom 
szakra készültem. A pályavá-
lasztás előtt kezdtem azon gon-
dolkozni, hogy szabad-e az em-
bernek csak a szépséget keresni 

ahelyett, hogy az embertársaival 
törődjön? Ez egy hirtelen válto-
zás volt az életemben, egy nagy 
elszánással végül a gyógypeda-
gógiát választottam – mondta 
Eszter. 
 A döntést pedig egészen biz-
tosan nem bánta meg, hiszen so-
katmondó mosollyal tette hozzá, 
hogy nagyon szereti a szakmáját. 
A nevelést, tanítást pedig otthon 
is jócskán gyakorolhatta, hiszen 
nyolc gyermeket is felnevelt.  
 Eszter a gyes után az üllői is-
kola speciális tagozatán kezdett 
tanítani, ahol osztályfőnök is. 
Emellett az iskolában a tanulási 

zavarral küzdő gyermekek egyé-
ni fejlesztését végzi. Sajnos a mai 
világban egyre több gyerekről 
derül ki, hogy speciális foglalko-
zásra lenne szüksége – tudom 
meg Esztertől. Egyrészt, mert 
manapság ténylegesen jobban 
feltárják az okokat, hogy egy-egy 
gyermeknek miből adódik a ne-
hézsége. A másik oka – folytat-
ja az osztályfőnök –, hogy a mai 
gyerekek sok mindent nélkülöz-
nek, amit az idősebb korosztály 
még megkapott. 
 – Nyelvi fejlettségben tragi-
kusan elmaradott a gyerekek je-
lentős része. Nem hallgatnak 
meséket, keveset beszélgetnek 
otthon, a kifejezőképességük 
messze elmarad attól, ami né-
hány évtizeddel ezelőtt általános 
volt. Fontos lenne, hogy megta-
nulják a gondolataikat szabato-
san, értelmesen kifejezni. Erre az 
iskolában sokkal kevesebb a lehe-
tőség. Mindezt a tananyag kap-
csán próbálják beléjük sulykolni, 
pedig már otthonról kellene ma-
gukkal hozni. Az érzelmi nevelés 
sok családban hiányos. Keveset 
beszélgetnek a szülők a gyerme-
keikkel, pedig fontos lenne meg-
hallgatni, mi foglalkoztatja őket, 
mit éreznek, hogyan látják a vilá-
got és benne saját magukat.
 A társadalom kettészakadt, 
van az értelmiség, akik presz-

énekelt operettekben, valamint 
nótaesteken magyar nótákat. 
 Feleségével Kökény Piroská
val 1948-ban házasodtak össze. 
Házasságukból egy gyermekük 
született. Feleségét 2001-ben 
veszítette el. Azóta gyerme-
ke Gyarmati Piroska, és veje sze-
rető gondoskodása veszi kö-
rül. Egészségi állapota lehetővé 
teszi, hogy néhanapján a kerti 
munkákba besegítsen, metszi a 
szőlőt és a gyümölcsfákat. Min-
dennapjait unokája Mónika és 
két kis dédunokája teszik vidám-
má, széppé.  L. É.

Barna Tibor és Hajba Imréné a júniusi pedagógusnapon  Ù

tízsből is megteremtik a jó kö-
rülményeket és biztosítják a le-
hetőségeket gyermekeiknek, 
noha ez sem pótolja a szülő 
személyes jelenlétét. A kevés-
bé tehetős emberek nem en-
gedhetik meg maguknak a kü-
lönórákat, a foglalkozásokat, 
maguk pedig fáradtak és haj-
szoltak ahhoz, hogy a gyermek-
kel nap mint nap elbeszélgesse-
nek. Emellett sajnos azt is látom, 
hogy sok családban a szülő-
gyerek kapcsolat is meglazult, 
gondban van.
 A nevelőmunka hangsúlyozá-
sa mellett az iskola feladata a tu-
dás átadása – mondta a tanárnő, 
aki a tudás megszerzését rész-
ben célnak tekinti, hiszen a gye-
rek azért jár iskolába, hogy oko-
sodjon, jobban megismerje a 
világot. Meglátása szerint a ta-
nulás fontos eszköz is, hiszen fej-
leszti az értelmi képességeket, 
még akkor is, ha az adott isme-
retre „nem lesz szüksége” a maj-
dani felnőttnek. 
 Eszter munkája legnagyobb 
kihívásának tartja, hogy a hiá-
nyokat valahogyan pótolja ta-
nítványainál. Az minden eset-
ben kiderül, hogy a gyerekekben 
megvan az igény, ami a borús ki-
látások tükrében is bizonyítja, 
hogy van még remény a válto-
zásra.  V.N.

Az Üllő Város Humán Szolgálta-
tó Központ Babarózsa Bölcsőde 
tagintézményének dolgozói ez-
úton szeretnék megköszönni Ju-
hász Katalinnak – Juhász Roland 
bölcsődésünk anyukájának – mun-
kahelyének, a ISS Facility Services 
dolgozóinak, hogy szeptember 19–
n, szombaton, szabadidejükben, 
szakértelmükkel, speciális techniká-
val tartóssá és csillogóvá varázsol-
ták a bölcsőde összes burkolatát.
 Örülünk, hogy megismerhet-
tük ezt a lelkes, jókedvű csapatot! 
Szeretettel gondolunk rájuk.

Gazsi Csaba, Igazgató
Jámbor Barbara, Bölcsőde tagintézmény vezető
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Üllőről is lehet 
üzenni a Jézuskának

Egy regényes életpálya

Üllő is egyike annak a tíz magyarországi városnak, ahol az idén 
a Jézuska Járat segít majd, hogy teljesüljön a társaiknál ne-
hezebb helyzetben élő gyerekek karácsonyi kívánsága. 

Mészáros Sándor, üllői  
születésű vegyészmérnök  
életműve volt látható legutóbb  
a könyvtár Merczel termében.

Az ötlet gazdája, Petrus Márta, aki ko-
rábban sikeres üzletasszonyként 
kapcsolódott be a Jézuska Járatba, 

három éve önállóan, szervezetektől és ala-
pítványoktól függetlenül bonyolítja a prog-
ramot. Korábbi tapasztalatai ugyanis azt 
mutatták, hogy olykor a legjobb szándék el-

lenére túlszervezik a segítő akciókat, ennek 
következtében pedig az adományok nem 
mindig azokhoz jutnak el, akiknek szánták 
őket.
 Ő a családsegítő szolgálatok munkatár-
sainak segítségével személyes kívánságokat 
igyekszik teljesíteni. Olyan ez, mintha a gye-
rekek levelet írnának a Jézuskának, aki ezek 
révén pontosan tudja, kit mivel fog meg-
ajándékozni a szeretet ünnepén.
 A gyakorlati valóságban azonban nincs 
szó levélről – lévén hogy ezekben a hátrá-
nyos helyzetű családokban a levélboríték és 
a postaköltség is luxusnak számítana – de 
még csak számítógépen küldött e-mailről 
sem, hiszen az a kenyérgondokkal küzdő he-
lyeken végképp elérhetetlen.
 Éppen azért a családsegítők az egyéb-
ként is esedékes látogatásaik alkalmával 
puhatolják ki, mi szerezné a legnagyobb 
örömet a gyerekeknek, akik csak egészen ki-
csiket mernek álmodni és kérni – derült ki az 
eddigi tapasztalatokból.

 Petrus Márta elmondása szerint szívszo-
rító szembesülni azzal, hogy egy fésű, egy 
pár zokni, egy hajpánt is a szinte elérhetet-
len vágyálmok közé tartozik.
 Ha a Jézuska Járaton múlik, akkor tíz város 
gyerekei számára mostantól már nem. A segí-
tők mögé ugyanis egyre több önkéntes sora-
kozik fel, akik a kívánságok nyomában előte-
remtik, vagy felajánlják az ajándékokat. Eddig 
egy bicikli volt a legnagyobb kívánság, de azt 
is – sőt, mindjárt ötöt – sikerült megszerezni 
egy nagylelkű vállalkozó felajánlása révén.
 Petrus Márta ötlete volt az is, hogy min-
den településen felkér egy ott élő vagy on-
nan elszármazott művészt: segítse népsze-
rűsíteni a jótékonysági programot. Hogy 
Üllőn melyik ismert személy áll majd a csa-
pat mellé, még titok. A szervezés azonban 
már megkezdődött
 És mivel bármelyik segítő szándékú lakó 
beállhat Jézuskának Üllőn is, remélhetőleg 
egyetlen gyerek sem marad ajándék nélkül 
a városban karácsonykor. Mindenkinek telje-
sül majd a kívánsága – és ettől egyszersmind 
mindenki jobb ember lehet egy kicsit.
 (További információkért érdemes fel-
keresni a Jézuska Járat honlapját www.
jezuskajarat.hu) K. Zs.

A most 88 éves vegyészmérnök 1927-
ben született Üllőn, a Homok utcá-
ban. 1950-ben szerezte mérnöki ok-

levelét. Rövid ideig a Hőtechnikai Kutató 
Intézet alkalmazta, majd nyugállományba 
vonulásáig az Egyesült Izzóban dolgozott. 
Elektroncsővel, a csőgyártás kémiai techno-
lógiájával, ezen belül elsősorban a katódok 
fejlesztésével foglalkozott. Érdeklődése ki-
terjedt az elektroncsövek konstrukciójára és 
teljes gyártástechnológiájára.
 1968-tól 1996-ig a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki Főiskolán is tanított. 
1992-ben ment nyugdíjba, majd – a mai na-
pig – a vákuumelektronika területén ak-
tív szaktanácsadóként dolgozik a Lighttech 
Kft.-nél. 

 A plazmagömbök és UV-lámpák fejleszté-
sével, kutatásával foglalkozik, 2002-ben meg-
alkotta az egyelektródás plazmagömböt, 
amelyben az aranyozott Szent Korona-makett 
az elektród és a neon gáztöltéskisülése sze-
met gyönyörködtető látványt nyújt.  Az elmúlt 

10 évben a Budapesti Műszaki és Gazdasá-
gi Egyetem könyvtárában 5 előadást és kiállí-
tást tartott munkájáról és a hazai elektroncső- 
ipar történelméről. Számos szakcikk és szak-
könyv szerzője. A Híradástechnikai Tudomá-
nyos Egyesületnek több mint 50 éve tagja, a 
vákuumelektronikai szakosztály elnöke volt. 
Munkássága elismeréséért megkapta a Pus-
kás Tivadar- és a Virág-Polák-díjat. 
 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem szenátusa 2015-ben vasdip-
loma adományozásával ismerte el értékes 
mérnöki tevékenységét.
 Kiállításmegnyitónkon személyes tör-
téneteivel fűszerezve ismerhettük meg re-
gényes életútját, a szakmája iránti elhiva-
tottságát. Tárlatvezetésein, amelyeket az 
iskolásoknak és az érdeklődőknek tartott, 
bepillantást nyerhettünk a robottechnoló-
gia rejtelmeibe is. „Világ életemben szeren-
csés ember voltam” – hallhattuk tőle több-
ször. Akik most találkozhattak vele, szintén 
szerencsések, példakép lehet ő, mindenki 
számára. V. H. 
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Titokzatos selyem
Október 16. 16 óra
Liudmila Agafonova  
selyemfestmény-kiállítása
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Azt a ragyogóját c. nótaműsor
Október 18. 15 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház
 
A nevem Stilton,  
Geronimo Stilton
Október 22. 10 óra
Találkozó Kotsis Orsolya  
műfordítóval
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi ünnepség az 56-os  
forradalom évfordulóján
Október 23. 10 óra
Városközpont

Karády Katalin emlékműsor 
Október 25. 16 óra
Varga Klára színművésznő  
előadása.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Október 27. 10 óra 30
Vezeti Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi programok
Filmklub
Október. 29 18 óra 
Jézus engem szeret  
című film vetítése.
Üllői Kulturális Központ
 
Kovács Attila festőművész  
kiállításának megnyitója
Október 30. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Őszi kézműves foglalkozás
Október 31. 15 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Kossuth-díjasok a 
közösségi központban
November 3. 18 óra 
Vendég: Novák Ferenc „Tata” 
Üllői Közösségi Központ

Ó, azok a csodálatos állatok!
November 12. 15 óra 
Találkozó Telegdi Ágnes írónővel
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Növendékhangverseny 1.
November 19. 17 óra
A Harmónia Zeneiskola hege-
dű, zongora, fuvola és furulya 
tanszakos növendékeinek elő-
adása.
Üllői Kulturális Központ

Ócsán, a kopjafánál, amelyet ta-
valy, az üllői emberek menekü-
lésének és befogadásának 70. 
évfordulóján rendezett emlék-
napon állítottunk, csöndes meg-
emlékezést tartunk november 
8-án, 15 órakor. Koszorúval, vi-
rággal, gyertyagyújtással tisztel-

Aprók tánca óvodás csoport: 
kedden 17 órától. Vezeti: Petnehá
zy Kata táncművészeti főiskolát 
végzett nép tánc pedagógus. Ha-
gyományos énekes-táncos népi 
gyermekjátékok, néptánc alapok. 
Minden óvodás korú kisgyerme-
ket szeretettel várunk. Nem lehet 
elég korán kezdeni!

Csoportfoglalkozások az Üllői 
Kulturális Központban

Nótaműsor a Kiss Sándor  
Művelődési Házban

Ócsán, az emléknap  
első évfordulóján

Kovács Attila 
kiállítása

 Gerinctorna minden korosz-
tálynak: hétfőn és szerdán 18 és 
19 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és 
egyéb mozgásszervi betegségek 
megelőzése, a létező problémák 
tüneteinek enyhítése, orvosi ja-
vaslat nélkül is. Vezeti: dr. Ab lon
czyné Kelemen Erika. L.

A gyáli Kovács István Pál Dal-
kör október 18-án, vasárnap 15 
órakor rendezi Üllőn az Azt a 
ragyogóját! dal- és nótaműsort 
a Kiss Sándor Művelődési Ház-
ban. Ezzel folytatja a néhány 
éve megkezdett sorozatot. 
 A műsorban a dalkör tagja-
in kívül fellép Hajnal Kálmán 
operaénekes és Béresné Faze

kas Etelka dalénekes. A zenei 
kíséretet Látó Imre és cigány-
zenekara szolgáltatja. Ezzel az 
üllői közönség kérését teljesít-
jük, születésnapi ajándékul a 
várossá avatás 10 éves évfor-
dulóján.
 Belépődíj 1100 forint. Min-
denkit szeretettel vár a gyáli 
dalkör! I.

günk a 71 évvel ezelőtt történt 
események előtt.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk. 
 Az utazással kapcsolatos 
egyeztetések: Üllői Kulturális 
Központ, Városháza, telefon: 320-
011/128. L.I.

Kovács Attila kakucsi festőmű-
vész. Hagyományos olajképeivel 
az otthon melegét, a beérkezett-
ség érzését vetíti elénk. Nyugal-
mat, békét sugároznak képei. 
Most, október 30-án ezeket a ké-

peket, ezt a hangulatot, életérzést 
hozza el Üllőre.
 Kiállításmegnyitó október 30-
án 18 órakor az Üllői Kulturális 
Központban (városháza).
 Mindenkit szeretettel várunk.  L.

Tehetségkutató versenyt hirde-
tünk a népszerű humoros mű-
fajban. 
 Azoknak a jelentkezését 
várjuk, akik ország-világ előtt 
szeretnék megmutatni képes-
ségüket, és a versenyen 5-8 
perces produkciójukkal szóra-
koztatnák a közönséget és a tv- 
nézőket. 
 A rendezvény az Üllői Kultu-
rális Központ, a Williams TV és a 

Debreczeni Produkciós Iroda kö-
zös szervezése. 
 A versenyzők műsorát szakér-
tő zsűri értékeli. A legjobbak juta-
lomban részesülnek és fellépési 
lehetőségek szervezésével segít-
jük pályafutásuk beindítását.
 Nevezési díj: 1000 forint.
 Jelentkezés: Üllői Kulturális 
Központ, 2225 Üllő, Templom tér 
3. Telefon: 29-320-011/128
 Határidő: 2015. október 20. I. 

Ez az a vásár, amit már várnak!
Fillérekért juthat új és használt 
ruha ne műkhöz! Vásárlásával ön 
a Baptista Szeretetszolgálat se-
gítségével rászoruló családokat 
támogat. 

 Várjuk Önt október 22-én, 
csütörtökön, 9–13 óra között a 
Kiss Sándor Művelődési Házban 
(Gyömrői út 24.). 

nfo

Stand-up 
comedy



Ajánló14 Üllői
Jubiláló házaspárok 
figyelmébe

Szerezzen örömöt!

Tökfaragás, 
lakásszépítés

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a lakosság 
részére a városházán (Templom tér 3.). 
 A szolgáltatás igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges a következő 
telefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szikora Gábor: október 26. 15 órá-
tól 17 óráig, november 23. 14 órától 16 
óráig.  
 Dr. Szkalka Tamás: november 2., dec-
ember 7. 9 órától 11 óráig.  

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, 
akik édesapám, Bozsóki Béla (74) üllői 
lakos temetésén részt vettek és osztoz-
tak családunk fájdalmában. Külön kö-
szönetet mondunk Delon Tündének és 
férjének Gábornak, valamint kollégái-
nak az emberséges, szeretetteljes és ál-
dozatos munkájukért.  

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik ifj. Portik Balázs temetésén 
részt vettek, fájdalmunkban osztozva 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.
 Köszönet az Alphavik 95 temetkezési 
vállalat dolgozóinak kegyeletteljes mun-
kájukért. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik édesapám, Halassy Endre temetésén 
részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhe-
lyezték, együttérzésükkel fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönjük a kegyeletteljes végsõ 
tisztességet, amit az Alphavik 95 temetke-
zési vállalkozás vezetõi és dolgozói mind-
annyiunk lelki nyugalmáért megtettek. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik szeretett feleségem és édesanya, Erős 
Pálné temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönjük az Alphavik 95 temetkezési vál-
lalkozás munkatársainak lelkiismeretes 
munkáját. Külön köszönjük dr. Tóth Jolán 
háziorvos segítségét.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

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

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059

4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár:29/320-102
Postahivatal: 

29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága” –  
mottó jegyében szeretettel meghívjuk  
november 27-én (pénteken) 17 órakor a Ró-
mai Katolikus Templomban tartandó városi 
ünnepségre, majd az azt követő vacsorával 
egybekötött zenés összejövetelre azokat az 
üllői házaspárokat, akik 25, 50, 60 éve kötöt-
tek házasságot.
 Hagyományainkat megőrizve, ünnepé-
lyes keretek között szeretnénk emlékeze-
tessé tenni e szép kerek évfordulókat.
 Az ünnepeltek részére rendezvényünk 
valamennyi költségét az önkormányzat fe-
dezi, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 
a zenés összejövetelen – térítés ellenében – 
családtagjaik is részesei lehessenek ennek a 
szép közös ünnepnek.
 Várjuk szíves visszajelzésüket, kérdése-
iket személyesen vagy – a 29/320-011. 108 
melléken, és a 06-70/313-7099 telefonszá-
mon – 2015. október 22-ig – Lazáné Széll Éva 
anyakönyvvezetőnél. 

Kissné Szabó Katalin, 
polgármester 

Add tovább a pihe-puha érzést, had érez-
zék a melengető játék örömét! 
 Gyűjtsünk együtt plüss játékokat a Kiss 
Kata Zenekarral, szerezzünk örömöt mind-
azoknak, akiknek egy apró figyelmesség oly 
sokat jelenthet. 
 Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
szeretné felhívni mindazon gyerekek és szü-
lők figyelmét, akiknek olyan plüss játékuk 
van, amellyel már nem játszanak és szívesen 
megválnának tőle annak érdekében, hogy a 
rászorult gyerekeknek eljuttassuk. 
 A gyűjtés ideje: október 12-től november 
6-ig. Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Is-
kola (Malom utca 1.) A játékok leadhatók az 
iskola portáján és az osztályfőnököknél. A 
játékokat nem kell kimosni, mert az átadás 
előtt a szervezők azokat kitisztítják.  nfo

Október 31-én, szombaton, 15 órától a Kiss 
Sándor Művelődési Házban (Gyömrői út 24.) 
őszi kézműves-foglalkozásra várunk minden 
érdeklődőt. Tököt faragunk, töklámpást ké-
szítünk, őszi kerti- és lakásdekorációkat al-
kotunk.
 Ha tudsz, hozz magaddal bogyókat, vi-
rágokat, metszőollót, kést, tököt…, ha nem, 
akkor csak gyere! VÉ



Kultúra 15Üllői

Szeptember 25-én a városi sport-
csarnokban nagyszabású kulturá-
lis eseménynek lehettünk tanúi. A 
Sziget Színház Honfoglalás című 
rockoperáját láthattuk, hallhattuk 
a szinte zsúfolásig megtelt sport-
csarnokban.
 Szűts István és Koltai Gergely 
művét a társulat színművész ren-
dezője, Pintér Tibor, a darab fő-
szereplője vitte színre. A színpad-
technikai bravúrokkal, fergeteges 
táncbetétekkel és harci jelenetek-
kel teletűzdelt előadás, valamint 
az évek óta népszerű dallamok 
és már közismertté vált énekek 
méltán kápráztatták el a mintegy 
nyolcszáz fős közönséget.

 Külön öröm számunkra, hogy 
a sportcsarnok mind a megva-
lósítás technikai lehetősége-
it, mind a nagyszámú közönség 
megfelelő elhelyezését tekintve 
alkalmas ilyen grandiózus pro-
dukciók lebonyolítására.
 Sokan munkálkodtak azért, 
hogy ez az előadás Üllőre kerül-
hessen. A megrendezés anyagi 
hátterét a Hungarocontrol Zrt. 
pályázati támogatása biztosí-
totta, amit ezúton is köszönünk. 
Reméljük, ezután is sok hasonló 
nagyszabású programnak örül-
hetünk az immár tízéves város-
unkban. 
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Hirdetés

Honfoglalás Üllőn

Üllői Fiók Cím:   2225 Üllő, Pesti út 71. 
Telefon: (+36) 70 370 7925  

Vecsési Fiók    Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A 
Telefon: (+36) 70 370 7934

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír számlájának 
(ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés napjához viszo-
nyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fizetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát 
követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. 
Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0,00%. 
Kamatadó-fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az egészségügyi hozzájárulás 
(EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére.

Ütős ajánlat!

AKCIÓS FORINT BETÉT
4 HÓNAPRA*

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír szám-
lájának (ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés 
napjához viszonyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fi zetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. 
A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési 
megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0,00%. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az 
egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal részére.
Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től vissza-
vonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

ÜTŐS AJÁNLAT!

akciós forint betét
4 hónapra*

Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható. 
Az ajánlat 2015. szeptember 21-től visszavonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. 
További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy for-
duljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlatté-
telnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.
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Hét ország küzdött 
meg egymással

Az Üllői Sportegyesület rendezé-
sével először tartottuk meg vá-
rosunkban a regionális Bozsik-
tornát.
 A rendezvényen részt vet-
tek Albertirsa, Gyömrő, Pilis, Mo-
nor régió, Üllő DSC, Üllő SE U11 és 
U13 korosztályos csapatai. 
 A tornán közel 200 ifjú foci-
palánta léphetett pályára. Az 
izgalmas mérkőzések után a 
Bozsik-torna szellemének meg-

Nemzetközi taekwondover seny-
nek adott otthont az üllői sport-
csarnok október 3–4. között. Az 
ötödik alkalommal megrende-
zett Mightyfist Eagles Cup nevű 
eseményen 7 ország versenyzői 
vettek részt gyermek-, kadet-, ju-
nior- és seniorkorosztályokban. A 

résztvevők egyéni és csapat küz-
delemben, formagyakorlatokban, 
erőtörésben, speciális törésben 
valamint tradicionális küzdelem-
ben mérték össze tudásukat. 
 A verseny szervezői Szalay 
Gábor és Bé kás sy Csaba 5 danos 
mesterek voltak.  V.

felelően nem rangsorolták a 
csapatokat, csak a játék volt a lé-
nyeg. A torna során a gyerekek 
gyümölcsöt és limonádét kap-
tak frissítőül. A rendezvény vé-
gén minden kis játékos csoki-
jutalomban részesült. 
 Nagy öröm volt látni, a sok ki-
pirult, önfeledten focizó lurkót. 
Reméljük az ilyen rendezvények-
nek most már hagyománya lesz 
Üllőn. Király Zoltán, elnök

Nagysikerű Bozsik- 
program Üllőn

Nulla pontot ér az eddigi teljesítmény
A Pest megyei labdarúgó-bajnokság első 
osztályában szereplő Üllői SE sereghajtóként 
fogadja a 9. fordulóban a Nagykőrösi Kinizsi 
FC csapatát (a mérkőzést lapzártánk után ját-
szották). Az üllőiek ugyan egy meccsel keve-
sebbet játszottak a többi csapatnál – a 7. for-
dulóban elmaradt az Üllői SE-Dabas-Gyón 
FC mérkőzés –, de ez sem lehet magyará-
zat a gyenge szereplésre, hiszen 7 meccsből 
egyet sem sikerült megnyernie a gárdának. 
Még döntetlent sem ért el a csapat, így nul-
la ponttal a tabella utolsó helyére szorult az 
Üllő SE. A gólkülönbség is beszédes: a zöld-
fehér mezesek mindössze hármat rúgtak, 
míg az üllői kapusnak 7 mérkőzésen 21 alka-
lommal kellett kikotornia a hálóból a labdát. 
 A nagykőrösi csapat után Veresegyházá-
ra látogat az Üllői SE. A 15. helyen álló gárda 

nem tűnik nehéz ellenfélnek, mindössze há-
rom pontot gyűjtött 8 forduló alatt. Az elle-
nük vívott mérkőzésről legalább egy ponttal, 

Pest megyei labdarúgó-bajnokság I. osztály
H Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P

1. Vecsési FC 8 6 2 0 22 3 19 20 

2. Dabas-Gyón FC 7 5 2 0 18 5 13 17 

3. Taksony SE 8 5 0 3 16 8 8 15 

4. CSO-KI Sport 8 5 0 3 17 13 4 15

5. Pilisi LK-Legenda Sport 8 4 1 3 18 14 4 13

6. Nagykőrösi Kinizsi FC 8 4 1 3 17 15 2 13

7. Maglódi TC 8 4 1 3 8 7 1 13 

8. Halásztelek FC 8 4 1 3 11 11 0 13

9. Viadukt SE-Biatorbágy 8 4 1 3 10 10 0 13

10. Gödöllői SK 8 4 1 3 7 8 -1 13

11. Tura VSK 8 3 2 3 14 12 2 11

12. Tököl VSK 8 3 0 5 14 13 1 9

13. Nagykáta SE 8 3 0 5 11 14 -3 9

14. Törökbálinti TC 8 2 0 6 8 28 -20 6

15. Veresegyház VSK 8 1 0 7 8 20 -12 3

16. Üllő SE 7 0 0 7 3 21 -18 0  
Október 18. 14 óra Veresegyház VSK–Üllő 
SE, október 24. 13 óra 30 Üllő SE–Tura VSK, 
október 31. 14 óra 30 Gödöllő SK–Üllő SE, 
november 7. 13 óra 30 Üllő SE–Maglódi TC.

Mérkőzések

Ù

de inkább pontokkal kellene távoznia az üllői 
alakulatnak, ha még a téli szünet előtt szeret-
nének feljebb kapaszkodni a tabellán.  V. 
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Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KErEssEn mEg bEnnünKEt!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE 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

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

kategóriákban
 Tanfolyam indul: 2015. november 4-én 9.00–17.00

Üllő, Ócsai út 17-19.
Tel.: 06-20/224-1334
         06-30/642-6672

Ügyelet: 06-30/790-1585 

A végtisztesség méltósága

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

G
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

Üllő, Kossuth Lajos u. 22. • Bejelentkezés: 06-29/323-093

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés



Akciós árak október 12-től 24-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

gyf. = gyorsfagyasztott

Erdélyi szalonna

Bőrös félsertés

Hajdú kolbász

Libaháj gyf.

Pulykaszárny

Darált sertés

Kacsa gyf.

„Buza” 
kolbász 

és 
szalámi

Májas és véres hurka

Csirkeszárny

Lecsókolbász

Tyúk, kakas

Füstölt bordaporc

Sertésoldalas

Csontos csirkemell

1249 Ft/kg
499 Ft/kg

650 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

799 Ft/kg

650 Ft/kg

99 Ft/kg 790 Ft/kg

550 Ft/kg

599 Ft/kg

690 Ft/kg

1150 Ft/kg

990 Ft/kg

950 Ft/kg

Csirkefarhát




