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VERSENYTÁRSAKBÓL
SZÖVETSÉGESEK
Öt szomszédos település hangolja össze ezentúl 20 mil-
lió négyzetméter munkahelyteremtő ipari fejlesztései-
nek feladatait. Erről tartott egyeztetést Üllő, Ecser, Gyömrő, 
Maglód és Vecsés polgármestere a Vecsési Polgármesteri 
Hivatalban.

A városok szintet léptek, ugyanis a települések polgár-
mesterei, Kissné Szabó Katalin (Üllő), Gál Zsolt (Ecser), Gye-
nes Levente (Gyömrő), Tabányi Pál (Maglód) és Szlahó Csaba 
(Vecsés) arról egyeztettek, hogy a jövőben összehangoltan 
zajlanak majd a fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok, prob-
lémák vizsgálatai, a szükséges infrastruktúrák terveztetési 
és legfőképpen a forráskeresési feladatai.

A főváros déli szektorában ezek a települések 2000 hek-
tárnyi, 20 millió négyzetméternyi tervezett ipari fejlesztési 
területtel rendelkeznek, ami magyarországi viszonylatban 
is egyedülálló potenciál a főváros és a repülőtér szomszéd-
ságában, amely megfelelő kormányzati figyelmet is igényel.

Amennyiben a következő évtizedben ezek a területek be-
népesülnek, egyrészt jelentős bevételekre tehetnek szert az 
itteni városok, miközben hatalmas feladatokkal is szembe 
kell nézniük. A meglévő úthálózaton az öt település jelenleg 
70 ezer lakosának napi közlekedése is akadozik, a további 
fejlődéssel elkerülhetetlen olyan közúthálózati bővítések 
megvalósítása, melyek a növekvő teherfuvarozói és sze-
mélyautó-forgalmat kezelni tudják.

A munkába járást könnyíteni kell kerékpárutak és belső 
tömegközlekedési eszközök fejlesztéseivel, méghozzá min-
den érintett település közlekedésének figyelembevételével, 
hogy minél inkább csökkenjen a települések gépjárműfor-
galma.

A polgármesterek egybehangzóan döntöttek ar-
ról, hogy hatástanulmányt készíttetnek arra vonat-
kozóan, milyen közúti infrastruktúra-növelésre lesz 
szükség mindezekhez. A jövőben pedig együtt gondol-
kodnak és közösen lépnek fel a cél és a települések érde-
kében. ÜH infó
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TISZTELT LAKOSSÁG!
2017 és 2018 között önkormányzatunk uniós forrásból meg-
valósította 3 intézményünk, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, a Napraforgó Óvoda és az Egészségház külső nyílás-
záróinak cseréjét, homlokzati hőszigetelés készítését és nap-
elemes rendszerek telepítését közel 246 millió Ft értékben. 
Fenti beruházások maradéktalanul megvalósultak.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság éves 
ellenőrzési tervének megfelelően szabályszerűségi ellenőr-
zést folytatott le, és megállapította, hogy a közbeszerzési eljá-
rást nem szabályszerűen bonyolította le a megbízott ügyvédi 
iroda, mert a becsült értéket egybe kellett volna számítani, és 
nyílt nemzeti eljárásrendet kellett volna választani. A lefoly-
tatott eljárásban az általános iskola külön eljárásban, az óvo-
da és egészségház együttesen, egy másik eljárásban került 
lebonyolításra. Az ellenőrzés megállapítása szerint szabály-
talanság történt a jól teljesítési biztosíték rendelkezésre nem 
állása miatt. A jól teljesítési biztosíték arra garancia, hogy a 
beruházás befejezését követően fedezetet nyújtson a hibák 
orvoslására. Ez utóbbi tekintetében megjegyzendő, hogy az 
esetlegesen felmerülő hibák javításra kerültek. Ott pedig, ahol 
még tart a garancia, folyamatban van a jólteljesítési biztosíték 
vállalkozó általi rendelkezésre bocsájtása.

A közbeszerzési eljárás szabálytalansága miatt 25%-os 
pénzügyi korrekciót tartott indokoltnak az audit hatóság, ami 
56 515 087 Ft támogatás visszafizetését jelenti. Az Irányító 
Hatóság és a felettes szerve jóváhagyta a támogatási összeg 
visszafizetését.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a pályázati feltételek 
előírták feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását, amely-
nek összes dokumentációját be kellett nyújtani a pályázattal 
együtt. Az Irányító Hatóság ellenőrizte, rendben találta, és ezt 
követően támogatási szerződést kötött velünk. A beruházás 
befejezésekor szintén ellenőrizte az összes dokumentációt 
és mindent rendben talált.

A közbeszerzési eljárást bonyolító Ügyvédi Iroda képvise-
letében dr. Illés Levente ügyvéd úr jogi álláspontjában kifejtet-
te, hogy nem ért egyet a döntéssel, hiszen a két önálló eljárás 
lefolytatása a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékozta-
tója (KÉ 2015.évi 54. szám) alapján történt.

Ügyvéd úr álláspontja, hogy peres eljárásban kérje önkor-
mányzatunk a bíróságtól, mondja ki, nem áll fenn a feltéte-
lezett jogsértés, így az alkalmazott pénzügyi korrekciónak 
nincs jogi alapja. A testület polgári peres eljárást indít az ille-
tékes minisztérium ellen. Kissné Szabó Katalin polgármester

LEZÁRVA LESZNEK A VASÚTI ÁTJÁRÓK
Vágányfelújítások miatt a 
Gyömrői úti, Ecseri úti és a 
Hosszúberek vasúti átjárók 
szeptember hónapban több na-
pon is felváltva lesznek lezárva.
Üllő, Ecseri út, Gyöngyvirág téri átjáró lezárások:
Teljes útzár: 2021.09.14. 07:00 - 19:00
Teljes útzár: 2021.09.24. 07:00 - 2021.09.28. 19:00
Üllő- Gyömrői úti átjáró lezárások:
Teljes útzár: 2021.09.18. 07:00 - 19:00
Teljes útzár: 2021.09.21. 09:00 - 2021.09.22. 19:00
Üllő -Hosszúberek átjáró lezárások:
2021.09.18. 07:00 - 2021.09.19. 19:00 teljes lezárás.
2021.09.23. 09:00 - 2021.09.26. 19:00 között teljes le-
zárás.



A 2021. II. félévi helyi iparűzési és építményadó fizetési kötelezettség teljesítésének határideje 2021. szeptember 15. 
napja!

Tájékoztatjuk Önöket, mint az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózókat, hogy az Adóhatóság a fizetési kötelezettsé-
gükről adószámla-kivonatot kézbesített az elektronikus elérhetőségükre (cégkapu, ügyfélkapu)! 

Kérjük, kövessék figyelemmel az ügyfélkapujukra, cégkapujukra érkező Adóhatósági küldeményeket, hogy a fizetési köte-
lezettségüket határidőre teljesíteni tudják!

A fizetési kötelezettségekről szóló adószámla-kivonatok postázása megtörtént a magánszemélyek részére! 
Amennyiben az adószámla kivonatán a gépjárműadóra vonatkozóan az „Értesítés kézhezvételekor fizetendő” sorban ösz-

szeg szerepel, az az előző év, évek hátraléka, melyet köteles megfizetni az önkormányzat gépjárműadó számlájára.
Amennyiben az „Értesítés kézhezvételekor fennálló túlfizetés” sorban NEGATÍV előjellel szerepel összeg az TÚLFIZE-

TÉS, melyet visszaigényelhet. A visszaigényléséről rendelkezni lehet a www.ullo.hu oldalról letölthető közigazgatás/ügyinté-
zési kalauz/adóügyek/rendelkezés a (túlfizetés összegéről) nyomtatványon. A nyomtatványt postai úton, vagy a Városháza 
recepcióján elhelyezett nyomtatvány gyűjtő ládába történő elhelyezéssel juttathatja vissza Adóhatóságomhoz.

Fizetési kötelezettségük teljesítését banki utalással a következő számlaszámokra tehetik:

IPARŰZÉSI ADÓ:  11742056-15392141-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ:  11742056-15392141-02440000
KÉSEDELMI PÓTLÉK: 11742056-15392141-03780000
BÍRSÁG:  11742056-15392141-03610000 

 GÉPJÁRMŰADÓ:  11742056-15392141-08970000

Felmerülő kérdéseikkel az Adócsoport munkatársai-
hoz fordulhatnak személyesen hétfőn 13.00 – 17.30 óra 
között, valamint telefonon 29-320-021/116, 131, 109-es 
melléken, továbbá e-mailben devai.eva@ullo.hu címen.

Köszönjük, hogy adókötelezettségük teljesítésével, a 
befizetéseikkel hozzájárulnak Üllő Város fejlődéséhez!

 Dévai Éva Adócsoport vezető
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A rágcsálók elszaporodásának megaka-
dályozása érdekében 2021 őszén is folytatódik város-
unkban a patkányirtás a szükséges és előírt járvány-
ügyi óvintézkedések mellett.

Ha a lakókörnyezetükben patkányok megjelenését, 
elszaporodását észlelik, kérjük jelezzék a Polgármes-
teri Hivatal recepcióján (29/320-011/100-as mellék; 
vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail-cím). A hivatalnál 
bejelentett és igényelt patkányirtást a Né-Du Kkt. szak-
emberei 2021. szeptember 17-18-án és október 1-2-án 
végzik. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 2021. 
október 15-16-án teszik meg. 

A cég szakemberei már jól ismerik településünket és 
a veszélyeztetett területeket. A helyszínen a gázmes-
ter dönt az irtás szükségességéről, és csak indokolt 
esetben helyez ki csalétket. Kérjük, hogy ne közvetle-
nül a szolgáltatást végző cégnél jelezzék az igényüket, 
mivel csak azokon az ingatlanokon fogják elvégezni a 
patkányirtást, amelyeket előzetesen a Polgármesteri 
Hivatalnál bejelentettek.  

Szabó Ágnes, 
Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 
A PATKÁNYIRTÁSHOZ

Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor: 06-70/312-4134

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

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

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Világosné Ágota 06-20/933-5767

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia zeneiskola: 29/320-924
Pitypang óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
Gyöngyvirág óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-022
Bóbita óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985

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

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

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!



SZÍNES ESEMÉNYSOROZATTAL KÉSZÜLT  
ÜLLŐ AUGUSZTUS 20-RA

Koncertek 19-én
A kétnapos rendezvénysorozat első nap-
ján az új Üllő Piac adott otthont Roby 
Lakatos és zenekara koncertjének, ahol 
vendég fellépőjükként Szomora Pál is 
tiszteletét tette. A világhírű művész a 
Rajkó Zenekar prímása, emellett a 100 
Tagú Cigányzenekarban is zenélt. Ezt 
követően a The Balkan Fanatik ingyenes 
koncertjét élvezhette a közönség.

Kenyérszentelés a templomban
Az augusztus 20-i programok keretében, 
Szent István és a kenyér ünnepe alkal-
mából a Katolikus Templomban péntek 
kora délután zajlott az ünnepi szertartás, 
amelynek során az egyházak vezetői kö-
zül Dr. Kun Mária református lelkész és 
Virágh József plébános megszentelték 
az új kenyeret. Majd a térség országgyű-
lési képviselője, Dr. Szűcs Lajos mondott 
ünnepi beszédet. Szintén a templomban 
adták át az „Üllő Város Szolgálatáért” el-
nevezésű  kitüntető díjat is: idén a kép-
viselő-testület alapján Laza István és 
Szendrey Elek kapta az elismerést, amit 
Kissné Szabó Katalin polgármester nyúj-
tott át a díjazottaknak.

Színes könyvtári programok
Az Üllői Mecénás Klub szeretettel lát-
ta vendégül az idősebb korosztályt a 

könyvtár udvarán, míg a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár dolgozói idén is ese-
ménydús és színvonalas napot alkot-
tak meg az odalátogató közönség-
nek. Ünnepi kiállításukon Sajtosné Öllei 
Andrea rajzszakos művésztanár alkotá-
saiból válogattak, „Szemezgetés” cím-
mel. A kiállításmegnyitó után Szigeti Juli 
akusztikus világzenei koncertje volt hall-
ható a kertben. Viczkó Ferenc, a Mecénás 
Művészeti Klub tagja elkészítette az Üllő 
Piac makettjét is, amelyet mindannyi-
an megcsodáltak, hiszen aprólékos, mi-
nőségi alkotás lett. Ezúton is köszönjük 
neki városunk nevében.

Egész nap ingyenes programokkal várták 
az érdeklődőket
Exatlon pálya, ugrálóvár, furfangos csu-
davilág kiállítás és játékpark is várta az 
odalátogatókat. A piac színterén fel-
lépett a Kiskalász és a Handabanda 
Zenekar, valamint Dócs Péter és Kalina 
Enikő magyarnóta- és operettműsora is 
látható volt, melyet Nyári László és ci-
gányzenekara kísért. A Nagyszínpadon a 
Fehérlófia c. mesejátékkal szórakoztatta 
a nézőket az Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület és az Egység Zenekar, majd a 
New Dance World, a Starlight Dance és a 
Táncsziget SE tánccsoportjai léptek fel. 
Később Manuel, Balássy Betty és Varga 
Feri is koncertet adott, valamint átad-
ták a legszebb konyhakerteknek járó dí-
jakat is. A Gesarol és Botin Klári koncert 
és a homokrajz előadás után a két napos 

eseményt a jól megszokott tűzijáték zár-
ta az odalátogatók legnagyobb örömére. 

A színpadi programokon kívül az idei 
évben a megelőzés is fontos szerepet 
kapott, hiszen egy hatalmas területen 
rendőri és tűzoltó programok, aktivitá-
sok is helyet kaptak.

A Monori Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya és az üllői Rendőr-
őrs egész napos programokkal készült, 
játékos KRESZ-pályán, detektív-játék-
ban vagy akár kábítószerszemüvegben 
is kipróbálhatták magukat a gyermekek, 
színezhettek, hajtogathattak rendőrsap-
kát- és jelvényt, délután pedig kutyás 
bemutatón vehettek részt.

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezényletével meg lehetett ismerkedni 
a tűzoltók munkájával, felpróbálhatta 
bárki az öltözéküket, de a játékos vízsu-
gár-lövöldéjükben is lehetett gyakorolni 
a célzást. A bátrabbak egy füstsátor-
ban lévő kihívásban is részt vehettek, 
amelyben megtanulhatták, hogyan kell 
viselkedni egy füsttel teli helységben. 

Augusztus 20-a minden évben különleges nap Üllő számára, nem pusztán a keresztény 
államalapítást, de egyben a várossá avatás évfordulóját is ekkor ünnepli a település. A rendezvény 
a környező települések viszonylatában is kiemelkedő eseménysorozattal büszkélkedhetett, 
hiszen másfél éve nem lehetett nagyszabású szabadtéri kulturális programot szervezni. 
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Fehérlófia mesejáték

Győri Katinka megszegi a kenyeret
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Közösség

KÖRNYEZETVÉDELMI SÁTOR
Üllő Város Önkormányzata, el-
sősorban gyermekeknek szóló, 
környezettudatosságra nevelő 
programokkal készült a kilátoga-
tó családok számára, amelyekkel 
a környezetvédelem fontosságára 
hívta fel a figyelmet.

A környezetvédelmi sátorba lá-
togatók meghallgathatták a Pilisi 
Parkerdő Zrt. erdészetvezetőjé-
nek, Tóth Péternek erdőkről, fákról, 
vadállományról, erdei etikettről 
szóló színes előadását. Az érdek-
lődők különféle játékokon vehettek 
részt, mint mini komposzt készí-
tés, szelektív hulladék válogatás, 
állathang felismerés, környezetvé-
delmi totó. A feladatokat teljesítő 
gyerekek oklevelet és „Üllő környe-
zetvédelméért” feliratú vászontás-
kát kaptak ajándékba. Az első 30 
jelentkező egy kis gyékény madár-
etetőt is hazavihetett. A kezdemé-
nyezés nagy sikernek örvendett, 
kicsik és nagyok egyaránt találtak 

érdekességeket a sátorban. 

Délután sugárszerelés bemutatót is tar-
tottak az önkéntesek és egész nap meg 
lehetett csodálni antik lovaskocsi-jár-
művüket is. 

Hosszú kihagyás után újra együtt lehettünk
Nagyon nagy öröm, hogy a hosszú ki-
hagyás után tarthattunk végre két olyan 
napot, amelyen együtt, gyermekeinkkel, 
családtagjainkkal, barátainkkal ismét 
közösen ünnepelhettünk.

Igyekeztünk minden korosztály szá-
mára színes, érdekes programokkal ked-
veskedni, hogy minden lakosunk találjon 
számára érdekeset. Az előző évekhez 
képest sokkal szélesebb volt a kínálat, 
4 helyszínen, több, mint 20 féle program 
szerepelt, köszönjük minden résztvevő-
nek, dolgozónak a munkáját. 

Bízunk benne, hogy sikerült Lako-
sainknak egy olyan eseményt szervez-
nünk, amelyen jól érezhették magukat, 
kikapcsolódhattak közösen, nagyon kö-
szönjük, hogy olyan sokan eljöttek, kilá-
togattak programjainkra. 

Fehérlófia mesejáték

Manuel koncert

Homokanimáció

Roby Lakatos és zenekara

Környezetvédelmi sátor
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ELISMERÉSEK SORA  
A HSZK IDEI TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLETÉN

AHumán Szolgáltató Központ 
minden tanév elején meg-
tartja a évnyitó értekezletét, 

ahol a 120 dolgozó megosztja egy-
mással a elmúlt év tapasztalatait, 
szakmai munkáját és az örömöt, 
hogy együtt dolgozhatnak. Az ér-
tekezlet során 12 részvevőt ünne-
peltek új végzettségeik alkalmából, 
valamint ajándékokkal köszönték 
meg a törzsgárda tagjainak azt, 
hogy minden évben maximális tel-
jesítményt nyújtanak. Idén 15 fő 
jubilált, melyből négyen már 25 éve 
dolgoznak pozíciójukban. Lezajlott 
a munka- és balesetvédelmi okta-
tás is. – Ez az az alkalom, amikor 
az összes intézményegységünk 
együtt van: az öt óvoda, a két böl-
csőde, az idősellátás, a Családi és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a védő-
női intézményegység dolgozói – 
nyilatkozta lapunknak Szabó Kata-
lin Ildikó intézményvezető. – Ennek 
keretében egyrészt megnyitottam a 
2021-22-es nevelési évet, emellett 
az intézményegység-vezetők  is be-
számoltak az elmúlt évi munkájuk-
ról, hogy a többi intézményegység 
is képet kapjon a tevékenységükről 

illetve az abban bekövetkezett vál-
tozásokról. Én is összefoglalom az 
év legfőbb eseményeit.  

Harmadik éve hagyomány, hogy 
a tanévnyitó értekezleten felkö-
szöntik azokat a dolgozókat is, 
akik minimum öt éve dolgoznak az 

intézményben, ám idén 
négy olyan munkatársat 
is köszöntöttek, akik már 
25 éve tartoznak a HSZK 
kötelékeibe. Nyugdíjba 
vonulásának alkalmából 
ünnepélyes keretek kö-
zött búcsúztatták Szabó 
Gáborné Mártikát is, aki 26 
éven keresztül dolgozott a 
laborban. – Mindenki, at-
tól függően, hogy hánya-
dik jubileumi évét érte el 
nálunk, személyre szóló 
tárgyi ajándékot kap. Idén 
egyetlen férfi kollégánkat 
is elismerésben részesí-
tettük. Ma már nem divat 
egy helyen sokáig dolgozni, azon-
ban mi szeretnénk megtartani a 
kollégákat. Megköszönjük nekik, 
hogy hűségesek a városhoz és az 
intézményünkhöz.

Törzsgárda
5 évesek 5 fő: Kröpflné Szabó Má-
ria, Rónai-Nemes Krisztina, Baierné 
Lakatos Zsófia, Békyné Bogár Erika, 
Juhász Gabriella.
10 évesek 3 fő: Szabó Katalin Ildikó, 
Borsos Ferenc Róbertné, Böckl 
Józsefné.
15 évesek 3 fő: Gyarmati Beatrix, 
Bekker Zsuzsanna, Kádár Ilona.
25 évesek 4 fő: Czeglédi Zsigmond-
né, Komorettonné Szentirmai Kata-
lin, Zentai Sándor, Akai Gabriella. 

Ugyan a maszk jelenleg nem elő-
írás, a HSZK vezetője úgy gondolta, 
vigyázzanak a 120 dolgozójukra, 
mindössze az vette le a maszkot, 
aki beszélt vagy előadást tartott. 
Az intézményben különösen fontos, 
hogy mindenki egészségét védjék, 
főleg mivel úgy tűnik, megint fel-
ütötte a fejét a vírus. A pandémia 
miatt a tavalyi év igencsak rend-
hagyó volt, erre pedig idén is fel 
kell készülni. – Az évnyitó az előző 
év beszámolója és összefoglalása 
is. Minden intézménynek megvan 

a saját munkaterve, 
amit előre elkészít, 
ám, hogy jelen kö-
rülmények között ezt 
hogy tudjuk megva-
lósítani, hamarosan 
eldől. Mi úgy készü-
lünk, hogy normális 
munkarend szerinti 
év lesz, de ha a jár-
vány felülírja, akkor 
alkalmazkodni fo-
gunk, a kollégáink 
nagyon kreatívak. A 
legfontosabb, hogy 
lehetőleg maximális 
létszámmal működ-

jünk, a szülők tudják hozni a gyer-
mekeket, a védőnők el tudják látni 
a kismamákat, a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és az idősellá-
tásunk is pártfogolhassa a gondo-
zottjait. A többi programot pedig 
úgy igazítjuk, ahogy a körülmények 
engedik. Tavaly a legvadabb vírus 
időszakban is folyamatosan dolgo-
zott minden területünk, mindössze 
azokat a részeket zártuk le, ahol 
aktív fertőzött volt. Biztosítottuk az 
ellátást, a kollégák pedig mindent 
megtettek azért, hogy valamiféle 
kapcsolat fennmaradjon a gye-
rekekkel, a gondozottakkal, akár 
online, akár személyes formában  
– nyilatkozta az intézményvezető.

Augusztus 30-án hétfőn került sor a Humán Szolgáltató Központ évnyitó értekezletére a Gyöngyvirág 
téri óvoda aulájában mintegy 120 dolgozó részvételével. Az elismeréseket Kissné Szabó Katalin 
polgármester adta át. Bár jelenleg nem kötelező viselni, az értekezlet során mégis mindenki 
maszkban volt, hogy a lehető legteljesebb létszámmal folytassák a munkát szeptemberben is. 

Idén két dolgozó gyógypeda-
gógiai asszisztens végzettsé-
get szerzett, a bölcsődeveze-
tő szociális alapvizsgát tett, 
egy védőnő plusz gyógype-
dagógus diplomát, egy óvodai 
munkatárs pedagógiai asz-
szisztens képesítést és egy a 
bölcsődében dolgozók közül 
kisgyermeknevelői végzettsé-
get szerzett. Hat óvodapeda-
gógus minősítésen esett át ki-
váló eredménnyel.

„Ma már nem divat 
egy helyen sokáig 
dolgozni, azonban 
mi szeretnénk meg-
tartani a kollégákat. 
Megköszönjük nekik, 
hogy hűségesek 
a városhoz és az 
intézményünkhöz..”
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Családi és társasházak  
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,  

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Külső homlokzatfelújítás, 
burkolás.

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőség, garancia!

Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•    A számla végösszegének fele visszaigényelhető

NAPHASZON Kft.

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

50% család-
támogatási 

kedvezménnyel

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

A VÁROS DÍJAZOTTJAI 2021-BEN

Üllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete által ala-
pított elismerő díjakat a tele-

pülésért és a közösség egészéért 
végzett kiemelkedő munka alapján 
ítélte oda a testület. A kitüntetést és 
a vele járó oklevelet Kissné Szabó 
Katalin polgármester adta át, majd 
Varga László társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester mondta el méltató 
beszédeket.

Laza István abban a házban szü-
letett Üllőn, a Vasadi utcában, ahol 
azóta is, immár 64 éve él a család-
jával együtt. Szombathelyi főis-
kolás évei alatt kapcsolódott be a 
néptáncmozgalomba. Ez egy életre 
meghatározta értékrendjét, útját, 
melynek központi része a népzene, a 
néptánc, a hagyományőrzés, a múlt 
kutatása. A Bartók Néptáncegyüttes 
tagjaként Európa több országában 
vendégszerepelt, részt vett olyan 

szuperprodukciókban, mint a Hősök 
terén az Itt élned, halnod kell…

Alapítója és vezetője volt a Mo-
nori Strázsák Néptáncegyüttesnek 
és alapító tagja a Borzsák Endre Ha-
gyományőrző Egyesületnek. Részt 
vállal a Lions Club karitatív tevé-
kenységében. Tizenegy éven át ma-
gyar szakos tanár Csévharaszton, 
óraadó néptánctanár Monoron, Ül-
lőn és Gyömrőn, 21 éven keresztül a 
Monori Művelődési Központ igazga-
tója. 2013 óta dolgozik Üllőn, de már 
korábban is aktív szerepet vállalt a 
helyi kulturális életben. Jelenleg az 
Üllői Kulturális Központ vezetője.

2014-ben a második világhábo-
rú drámai eseményeire, az üllőiek 
menekülésének és befogadásának 
hetvenedik évfordulóján rendezett 
Ócsán emléknapot. Ahogyan külö-
nösen nagy jelentőségű a Doberdói 
Bánlaky József program is, melynek 
eredményeként az üllői temetőben 

Augusztus 20-án Üllőn a Keresztelő Szent János Templomban tartották az ünnepi szertartást, 
melynek keretében átadták az Üllő Város Szolgálatáért elnevezésű kitüntetéseket is. 
Az idei évben az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján Laza István és 
Szendrey Elek érdemelték ki a kitüntetéseket.

örök nyugalomra lelt hadvezér és 
hadtörténész életműve bekerült az 
őt megillető méltó helyre. A program 
megvalósításáért Üllő városa 2016-
ban elnyerte „Az év Pest megyei ér-
téke” díjat.

Alapítója és elnöke az Üllői Tele-
pülési Értéktár Bizottságnak, két ül-
lői témájú könyvet írt.

Szendrey Elek Pestszentlőrincen 
született, 36 éve költözött Üllő vá-
rosába. A boldogságot számára két 
lánya, 5 fiúunokája és felesége, Irén-
ke jelenti, akivel 53 éve élnek boldog 
házasságban. Korábban a Város-
gazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság, majd később az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság tagja 
volt. 21 évig dolgozott a Magyar Rá-
diónál. Üllő 1-es számú választókör-
zetének képviselőjeként szolgálta a 
lakosságot 2010-től 2019-ig. A Cigri 
gödör területén kialakított játszótér 
létrehozásáért nagyon sokat tett, 
fontos feladatának érezte, hogy a 
körzetében is legyen egy olyan hely, 
ahol a gyermekek biztonságosan 
játszhatnak, miközben a szülőknek 
is van lehetőségük kikapcsolódni.

Ötleteivel és javaslataival 2016 
óta segíti a Ruhaipari és Természet-
járó Egyesület munkáját. A környe-
zetvédelem mindig is nagyon fontos 
volt számára, ezért a szemétszedési 
akciókban élen járt és főszerepet 
játszott.

Gratulálunk a két kitüntetettnek!
ÜH infó

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, 
Szendrey Elek díjazott, Laza István díjazott, 
Kissné Szabó Katalin polgármester
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Fejlődő kisvárosFejlődő kisváros

HOLMI APP – TÖLTSÜK BELE ÜLLŐT A TELEFONUNKBA!
AHolmiApp mobiltelefo-

nos alkalmazást 2020 
decemberében vezet-

tük be a térségben elsőként, 
amelynek menürendszerét, 
tematikáját is városunk ala-
kította ki a K&K Fejlesztő Kft-
vel együtt. A közös fejlesztés 
annyira jól sikerült, hogy az-
óta már több környező tele-
pülés is ezt az alkalmazást 
kezdte el használni. Többen 
lakosaink közül is részt vet-
tek a tesztelésben és vé-
leményükkel segítették a 
rendszer összeállítását, kö-
szönjük még egyszer együtt-
működésüket! 

Az alkalmazást már 
iPhone telefonokra is le lehet 
tölteni, így mostantól bárki 
számára elérhető és telepít-
hető a nagyon hasznos app-
likáció.

Pillanatokon belül bárki 
megtalálhatja benne a szá-
mára megfelelő információt: 
híreket, telefonszámokat, in-
tézményeket, állandóan elér-
hetőek benne a szemétszál-
lítási időpontoktól kezdve 
egészen a helyben működő 
sportklubokig minden hasz-
nos információk. 

Az applikáció többek kö-
zött lerövidíti az online ügy-
intézés folyamatát. Előnye 
egy weboldallal szemben, 
hogy sokkal gyorsabban 
megtalálhatjuk az általunk keresett információt, amelyet 
egyszerűbb egy platformról kikeresni, mintha több helyről, 
több forrásból kellene felkutatni. Az sem mellékes, hogy 
általa első kézből értesülhetünk a helyi hírekről, aktuali-
tásokról, programokról, a városban történő fontos esemé-
nyekről, a bennünket érintő és érdeklő változásokról. 

iPhone készülékével 
olvassa le a QR kódot 
és töltse le telefonjára 
az IOS-re készült ver-
ziót: 

Android rendszerű te-
lefonjával olvassa le 
ezt a kódot és töltse 
le a Play Áruházból a 
HolmiAppot:

Már a kezdetektől szempont volt az önkormányzat ré-
széről a helyi vállalkozások támogatása is az applikáció 
segítségével. Díjmentesen kerülhetnek fel az Üllőn mű-
ködő cégek, szolgáltatások, szakemberek, őstermelők, 
akiknek az alkalmazásban elérhetővé válnak az adataik: 
tevékenységük, az elérhetőségeik, a nyitvatartási idejük. 
Ezáltal pedig közelebb hozza egymáshoz a keresőt és a 
kínálót: megkönnyítve a lakosság mindennapjait, segítve 
a vállalkozókat.

Az applikáció hasznos funkcióit mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a népszerűsége egyre nő, a letöltések szá-
ma folyamatosan emelkedik.

Az applikációba való bekerülés önkéntes és díjmentes, 
a kommunikacio@ullo.hu e-mail-címre kell beküldeni a 
cég/vállalkozó/szolgáltató/őstermelő nevét, a tevékeny-
sége rövid leírását, képeket az üzletéről, logót, az elérhe-
tőségeit: telefonszámát, címét, e-mail-címét. Összessé-
gében azokat az információkat, amelyeket közre szeretne 
adni, ezáltal pedig felkerül a város applikációjába, amellyel 
azonnal az appot használó üllőiek telefonjában találhatja 
magát.

Töltsék le és használják minél többen, higgyék el, na-
gyon hasznos és sok időt spórolhatnak vele! 

Üllő Város Önkormányzata



92021. szeptember | Üllői Hírmondó

Oktatás

BECSENGETTEK!
Elkezdődött a 2021/2022-es tanév az 
Árpád fejedelem Általános Iskolában. Az 
intézményben új iskolaigazgató-helyet-
test neveztek ki, az udvar felújítása fo-
lyik és az iskola udvarának csupasz be-
tonfala is hamarosan megszépül. 

Lezajlott a tanévnyitó ünnepség az 
Árpád fejedelem Általános Iskolában, dr. 
Barna Tibor igazgató beszédében külön 
köszöntötte az első osztályos tanulókat 
is. Boda Petra 4.z és Boda Panna 1.z/b. 
osztályos tanulók együtt adták elő Ju-
hász Anita tanítónő versét, Dely Márk 4/a 
osztályos tanuló köszöntőversével pe-
dig megnyitották a 2021/2022-es tan-
évet.

Új iskolaigazgató-helyettest nevez-
tek ki az iskolában. Tóth Csilla Éva vette 
át a nyugdíjba vonuló igazgató-helyet-
tes, Véghné Horváth Zsuzsanna pozíció-
ját.

A tanév kezdete előtt, augusztus 
23-án megkezdődött az iskola udvará-
nak felújítása is. Az udvar térburkola-
ta balesetveszélyessé vált, a sorakozó 
tér, valamint az iskola épülete mögötti 
betonburkolatú út is felújításra szo-
rult. Az iskola belső tereinek felújítása 

is folyamatban van, ajtók, lambériák 
felújítása, festése, linóleumozás, tábla-
festések, technikai szerelvényezések, 
melyeket az Üllői Városüzemeltető és 
Fejlesztő Kft. (ÜVF Kft.), a tankerület 
és külsős vállalkozók közösen fognak 
megvalósítani. Időközben az elavult víz-
hálózatot is felújította az ÜVF Kft., a ve-
zetékeket kicserélték az udvar felújítási 
munkáinak megkezdése előtt.

Sajtosné Öllei Andrea kezdeménye-
zésére az iskola még májusában orszá-
gos falfestési pályázaton indult, mellyel 
a betonkerítést szerették volna szebbé, 

1.a
Osztályfőnök:  

Harainé Schweitzer 
Zsuzsanna

1.b
Osztályfőnök:  
Fagyas Lilla

1.c
Osztályfőnök:  
Tóth Marianna

1.z/a
Osztályfőnök:  

Kissné Dobos Ildikó

1.z/b
Osztályfőnök:  

Geérné Szenyán  
Andrea

Albert Filipe Kristóf Balázs Gergő Márk Bús Patrik István
Balogh Levente Árva Szabolcs Balogh Máté Dobi Zorka Ambrus Bettina
Bodor László Barcánfalvi Balázs Márk Csornai - Kovács Lilla Eőry Mira Csilla Barcsik Barbara Valentina
Deák Boglárka Beda Norbert Danyi Milán Filep Márk Boda Panna
Gyenes Attila Coarda Jázmin Dózsa Egon Gáspár Bence Mihály Czékmási Buda Zsolt
Herki Olivér Darányi István Farkas Flóra Gebhardt Márk Drapály Benett
Horváth Nóra Forgács Ádám József Földváry Fanni Hargas Emma Dukai Máté Gábor
Kovács Gergely Győrfi István Gábor Hriazik Elizabet Horváth-Turóczy Kinga Gál Hunor Dániel
Kozma Gréta Jankovics Marcell Gábor Kecskés Ignác Ignácz Róza Mici Hámori Dalma
Milák Kíra Jónás Panna Madarász-Jákfalvy Zora Jakucs Zsolt Krisztián Hámori Lili
Nagy Tímea Kamasz Milán Marosán Nikolett Kiss Martin Horváth Zorka
Paragovics Milán Kanalas Zsolt Arnold Menártovics Zalán Kiss Míra Panka Hugyecz Kristóf László
Polyovka Zsófia Kiss Letti Miklós Bálint Mátyás Kovács Olivér Komlódi Nándor
Povázson Ronaldó Kókán Dávid Nagy Emese Lilla Kröpfl Árpád Levente Leéb Amira
Ribárik Naomi Lantos Olivér István Németh Boglárka Maróthy Luca Móri Mira
Ribárik Norbert Benett Németh Zsombor Poczaj Balázs Krisztián Moór Ádám Gábor Német Mihály
Ristyák Balázs Nyitrai Hanna Székely Liza Alexandra Mráz Anna Tímea Németh-Komenda Anna
Sztojka Krisztofer Zoltán Pardi Leila Sztojka Ruben Nagy Eszter Emese Pesti Péter Máté
Török Maja Podámer Kristóf Krisztián Tóth Ádám Nagy - Nótáros Szonja Schuster Máté Dusán
Üveges Marcell Stika Máté Várdai Sofie Ördög Hanna Szigeti Levente Gábor
Morovics Kevin Barnabás Szenderák Nelli Kocsis Dorián Pál Aletta Tóth Lili
Juhász Kristóf Szilvási Noel Kanalas Amira Sáfár Eszter Lili Tóth Norbert Benett

Varga Lili Lakatos Noel Seres András Ujvári Johanna
Zakariás Vivien Szegedi Bianka Varga Ádám
Sztojka Krisztina Tokár Anna Lilla Viszkok Luca Sára
Oláh Gergő Tóth Bence Zatykó Zoé Emília

Zalka Diána Szilvia

színesebbé varázsolni. A szavazásos 
pályázat során páratlan összefogással 
támogatta az iskolát Üllő lakossága, de 
az első helyezés elmaradt. Másodikként 
a vigaszdíj 50 liter beltéri falfesték volt. 

Üllő Önkormányzata felkarolta a kez-
deményezést: elkészült a kivitelezésre 
vonatkozó ajánlat, a felajánlások mellé 
hiányzó összeget pedig a város állja. A 
kerítés alapozása befejeződött, Sajtos-
né Öllei Andrea és Medvedovszky Anna 
vezetésével várhatóan szeptemberben 
megvalósul a festés is, melynek során a 
padok és egyéb iskolai elemek is új színt 
kapnak majd.
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ÜLLŐ LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
Üllő idén negyedik alkalommal csat-
lakozott „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyhakert-
jei országos programhoz. Összesen 
tizenegyen jelentkeztek két – a mini 
(50 m² alatti) és a normál (50 m² fe-
letti) kertek – kategóriában. A kör-
nyezetvédelmi bizottság kategó-
riánként három helyezettet és egy 
különdíjast hirdetett ki.

Idén is szebbnél szebb kerteket 
csodálhattak meg a zsűri tagjai, a 
2021-es verseny témája a „Szorga-
lom, kitartás, hűség!” volt. A meg-
mérettetésre jelentkezhetett balkon, 
kert, udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa vagy annak megművelője, azaz 
a legkisebbtől a legnagyobb kertekig 
várták minden szorgos kertművelő 
jelentkezését. A nevezés június kö-
zepén zárult, így a kertek legnagyobb 
pompájukban várták az ítészeket. A 
két nagy kategóriából összesen hat 
helyezett és egy különdíjas került ki.

Normál kategóriában:
1. Vámos Éva
2. Medve Györgyné 
3. Nagy György

Mini kategóriában:
1. Paróczi-Szporny Réka Anna
2. Treier Abigél
3. Ella György

Különdíjas: Eiben Linda

A kategóriák nyertesei egy-egy, a 
Smaragd Kertészetben levásárolha-
tó ajándékutalvánnyal lettek gazda-
gabbak, emellett automatikusan je-
lölté váltak A legszebb konyhakertek 
országos díjra. Ezáltal Vámos Éva és 
Paróczi-Szporny Réka Anna kertjeik-
kel tovább versenyezhetnek az or-
szágos megmérettetésen. 

A program célja elismerni a kert-
művelők munkáját és ezzel ösztö-
nözni a lakosságot arra, hogy sa-
ját, rokonai vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza azt, termesszen benne 
maga és családja számára minél 
több konyhakerti növényt, zöldséget, 
gyümölcsöt, fűszer- és gyógynövé-
nyeket. ÜH infó

Üllő Város Önkormányzata elektroni-
kai hulladékgyűjtést szervez. A gyűjtés 
időpontja október 1-2 (péntek-szom-
bat). Pénteken 8-16 óráig, szombaton 
8-12 óráig lehet leadni a hulladékokat a 
Kertekalja utca 26. szám alatti telepen. A 
hulladéklerakásához üllői lakcímkártya 
bemutatása szükséges. Csak sérülés-
mentes állapotban lehet leadni az elekt-
ronikai berendezéseket. Betört képernyő-
jű tv, szétszedett elektronikai eszközök, 
illetve motor nélküli mosógép, kompresz-
szor nélküli hűtőszekrények leadása nem 
megengedett. ÜH infó

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS

Üllőn, a hulladékszállítással az utóbbi idő-
ben problémák vannak. Most már rend-
szeressé vált, hogy a kommunális szeme-
tet nem szállítják el időben mindenhonnan. 
Ráadásul az üveggyűjtő kukák is hamar 
csordultig telnek. Ami egyrészt jó hír és bi-
zonyosság a település lakosságának kör-
nyezettudatosságáról, másrészt baleset-
veszélyes és csúnya a túlfolyó konténerek 
látványa. A panaszok sorra érkeznek Üllő 
Város Önkormányzatához, akik hétről hét-
re igyekeznek segíteni a helyzeten, de az 
csak tűzoltás, ha minden aktuális hulla-
dékszállításkor jelzik a problémát a szol-
gáltató felé. A megoldásról szerettük vol-
na megkérdezni szolgáltatóként a DTkH 
Nonprofit Kft.-t, de lapzártánkig többszöri 
megkeresésünkre sem reagáltak.

A házhoz menő zöldhulladék és cso-
magolási hulladék gyűjtés időpontjai Üllő 
területén az év hátralévő részében: szept-
ember: 9.; 23., október: 7.;21., november: 4.; 
18., december: 2.; 16.; 30. ÜH infó

TOVÁBBRA IS GONDOK VANNAK 
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
mindazon kedves rokonainknak, 
barátainknak, szomszédainknak, 
ismerőseinknek, akik 2021. au-
gusztus 4-én szeretett felesé-
gemet, édesanyánkat, nagy- és 
dédmamánkat, az Állomás ut-
cában lakó, néhai Farkas Imrénét, 
született Juhász Katalint utolsó útjá-
ra elkísérve megtisztelték jelenlétükkel. 

A temetés méltóságteljes lebonyolításáért külön kö-
szönet Tündikének és Gábornak, valamint az Alphavik 
95 Kft. dolgozóinak. A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSPályázatírás  •  Pályázatfigyelés

Otthonfelújítási támogatás,  
lakossági napelemes, eszközbeszerzési,  
mezőgazdasági és vállalati pályázatok 

teljes körű ügyintézése.
Civil szervezetek pályázatírását is vállaljuk. 

Díjmentes igényfelmérés és tanácsadás.
Tel.: +36-20/223-5243,  +36-20/550-3109
Email: info@pulsation.hu
Web: www.pulzuspalyazatiras.hu

A nyertes pályázatok szakértője

Vámos Éva kertje

Paróczi-Szporny Réka Anna kertje

Paróczi-Szporny Réka Anna kertje
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ELKEZDŐDÖTT AZ ERDŐSOR UTCA FELÚJÍTÁSAÜLLŐ LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
Átadásra került a munkaterület, el-
kezdték az Erdősor utca átépítését, 
melynek során nem csak új burkola-
tot fog kapni, de kétirányú forgalom 
részére is alkalmassá válik majd az 
úttest.

Augusztus 23-án átadásra került 
a munkaterület. Még az útfelújítási 
munkálatok megkezdése előtt ki-
cserélték a vízvezetékeket és a be-
kötőcsonkokat, így a munkaterület 
átadása után azonnal megkezdőd-
hetett az Erdősor utca felújítása. Az 
aszfalt megújulása mellett az út ki-
szélesítésére is sor kerül, a padka pe-
dig szegőkővel lesz megépítve. En-
nek elkészülése azonnali hatályúnak 
minősült, mivel a felületi bevonatok 
tervezési élettartama 7 év, legutóbb 
pedig 2011-ben esett át felújításon. 
Az út mindennapos használatát az is 
nagyban nehezítette, hogy két sze-
mélygépkocsi találkozása esetén az 
egyiknek a padkára kellett húzódnia, 
ez pedig akár balesetveszélyes is le-
het.

A felújítás a Belügyminiszté-
rium által támogatott „belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” című 

pályázat keretében valósul meg, 
ami jelen helyzetben 72 lakóingat-
lan megközelítését fogja megköny-
nyíteni. A beruházás fő célja, hogy a 
jelenleg 4 méter széles út kétirányú 
forgalom részére is alkalmassá vál-
jon, valamint kulés szivárgó építését, 
az árkok jó karba helyezését, áteresz 
építését és tisztítását is szeretnék 
megvalósítani.

A munka időtartama alatt a vá-
rosvezetés kéri a közlekedők és a 
környéken lakók szíves türelmét!

ÜH infó

Az Üllői Városfejlesztő Kft. munkatár-
sai befejezték a közterületeken lévő 
plakáthelyek megtisztítását és karban-
tartását. A korábbi hirdetmények, pla-
kátok csak elvonták a figyelmet az új, 
érvényes információkról, így minden-
képpen ideje volt megtisztítani a már 
aktualitásukat vesztett, régi papíroktól, 
ráadásul a le nem szedettek csúfították 
is a hirdetőtáblákat. 

Amennyiben bármiféle közérdekű 
információjuk, hirdetményük van, amit 
szeretnének kifüggeszteni, bátran te-
gyék meg úgy, hogy a többi plakát jól 
látható maradjon, és amint az önöké 
már aktualitását vesztette, kérik, szed-
jék le onnan, hogy mindig átláthatók és 
rendezettek legyenek a táblák!  J.B.

TISZTÁN, SZEBBEN
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Árusok jelentkezését várják az október 
9-re tervezett Mihály-napi Sokadalomra. 
Elsősorban olyan árusok jelentkezésére szá-
mítanak a szervezők, akik gasztronómiai vagy 
népművészeti profillal rendelkeznek, és az 
arculatuk, szemléletük illeszkedik a hagyo-
mányteremtő rendezvényhez.

Jelentkezni Győri Katinkánál lehet a 
gyorikatinka@gmail.com e-mail-címen vagy 
a +36-20/381-7404-es telefonszámon. Vár-
nak mindenkit szeretettel, kiállítót, érdeklődőt, 
szórakozni és kikapcsolódni vágyót! ÜH infó

MUTASSA MEG MAGÁT 
A MIHÁLY-NAPI SOKADALMON!

A BIZTONSÁGOS VILLAMOSHÁLÓZATOKÉRT
Üllőn az idei évben a villamoshálózatok kertészeti/er-
dészeti jellegű karbantartását a Kelet-Pest Megyei Kft. 
végzi. A munkálatok során kialakítják az ágak biztonsá-
gos távolságát a vezetékektől a fák megmetszésével. 
A város területén az alábbi utcákat érinti elsősorban 
a munka: Széchenyi, Május 1., Gyömrői, József Attila, 
Nefelejcs, Tölgyfa, Árvácska, Rákoshegyi, Tövesmajor, 
Kossuth Lajos, Táncsics Mihály és Diófa utca. 

A keletkezett gallyakat és fadarabokat zöldhulladék 
gyanánt a Liszt Ferenc utca végén lévő akácos erdő 
szélére fogják szállítani, melyet a későbbiekben el fog-
nak dolgozni a területen. A munkálatok 2021. augusz-
tus 23. és szeptember 19-ke között zajlanak majd, ad-
dig kérik az érintett utcákban lakók szíves türelmét és 
együttműködését! J.B

INGYENES ÜGYVÉDI 
TANÁCSADÁS 
A VÁROSHÁZÁN
Térítésmentes jogi tanács-
adást tartanak a Polgármesteri 
Hivatal jogi képviseletét ellátó 
ügyvédek a lakosság részére. 
Üllő város képviselő-testüle-
tének döntése alapján műkö-
dő tanácsadások helyszíne a 
Városháza földszintjén talál-
ható 1. számú iroda, ahol dr. 
Szkalka Tamás október 19-én 
és november 23-án 9.00 órá-
tól 11.00-ig, dr. Beneczki Tímea 
pedig október 7-én és  novem-
ber 4-én 15.00 órától 17.00-ig 
fogadja a lakosokat. 

A polgármesteri hivatal épü-
letében kötelező a szájmaszk 
viselése és belépéskor a kéz-
fertőtlenítő használata. A ta-
nácsadásra előzetes bejelent-
kezés szükséges, melyet az 
alábbi telefonszámokon lehet 
megtenni:
Dr. Szkalka Tamás: 
 06-20/555-6513
Dr. Beneczki Tímea: 
 06-70/459-1401
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ŐSZI PROGRAMOK 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A Kiss Sándor Művelődési Ház szeptemberben is különbö-
ző programokkal várja az érdeklődő gyermekeket és felnőt-
teket egyaránt.

Karády-est
Szeptember 17-én a ma-
gyar színésznő és san-
zonénekesnő, Karády 
Katalin tiszteletére 
Gregor Bernadett előadá-
sában kerül megrende-
zésre a „Jó a rosszat el-
felejteni...” című Karády 
Katalin-est. A koncert-
jegyek elővételben és 
aznap a helyszínen is 
megvásárolhatók a Kiss 
Sándor Művelődési Ház 
irodájában. 

Nyugdíjas Egyesületek programjai
Szeptember 18-án a Napsugár Nyugdíjas Egyesület tart-
ja meg bálját, szeptember 25-én pedig az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub búcsúztatja a nyarat egy utolsó piknikkel. 

Kisvakond a nagyvárosban bábjáték
A legkisebbeknek szept-
ember 19-én bábjátékkal 
kedveskednek a művelő-
dési házban. A Kisvakond 
a nagyvárosban mese-
musical Plásztán Anett és 
Czakó Ádám, a Madách 
Színház művészei közre-
működésével kerül meg-
rendezésre. Az előadás 
után könyvvásárt tart a 
Móra Kiadó.

Az ikon története
Szeptember 24-én Szentiványi Attila ikonfestő tart előadást 
Az ikon története címmel. A résztvevők megismerkedhet-
nek többek között az ikonok kialakulásával, festésük tech-
nológiájával, az ikonkészítés szabályaival és még sok más 
ehhez köthető érdekességgel.  ÜH infó
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25 ÉVES AZ ÜLLŐI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Klubnap keretében ünnepelte az Üllői Nyugdíjas Egyesület fennállásának 25. évfordulóját. A 
vidám, meghitt pillanatok fényében sor került az egyesület előző vezetőjének, Nagy Ervinnek 
ünnepélyes elbúcsúztatására és Békyné Erzsike 80. születésnapjának megünneplésére is.

Az Üllői Nyugdíjas Egyesületet 1996-ban alapította 
Holló Józsefné és Tóth Sándorné, ekkor még Zrínyi Ilo-
na Nyugdíjas Klub néven. A Zrínyi Ilona név hivatalos 

engedélyeztetése bonyolult engedélyezési eljárás lett volna, 

ezért választották inkább az Üllői Nyugdíjas Egyesület nevet. 
1998 júniusában vette át a klub vezetését Nagy Ervin, ekkor 
körülbelül 60 tagja volt. Ez a létszám idénre csaknem meg-
duplázódott, jelenleg 117 taggal büszkélkedhetnek, mely-
nek jó része üllői, azonban akadnak köztük tagok a környező 
városokból is. Legidősebb társuk Musil Ferencné, aki tavaly 
szeptemberben töltötte be 90. életévét, de több mint tízen el-
múltak már nyolcvan évesek.

Az egyesület rendszeresen szervez kirándulásokat, für-
dőzéseket, klubdélutánokat és bálokat, ezekre viszont a 
pandémiás időszak alatt nem nagyon volt lehetőségük. 

A mostani rendhagyó klubnapon 22 év munka után ünne-
pélyesen elbúcsúztatták az egyesület vezetőjét Nagy Ervint, 
helyét Nagy Mátyásné Katika vette át. Nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából Békyné Erzsikét köszöntötték, aki saját 
készítésű kézműves ékszerekkel ajándékozta meg a Nyug-
díjas Egyesület kórusának tagjait. A húszfős kórus sok üllői 
és környékbeli rendezvényen fellép, az egyesület évfordulóján 
is élvezetes műsort adtak, de Dudinszky Balázs és felesége is 
meglepetés zenei produkcióval készült az alkalomra.

Minőségi együttléteket, jó egészséget kívánunk mindenki-
nek! Üllői Hírmondó

 

Hölgyek urak, gyermekek, kismamák és nagymamák, kispapák és nagypapák– aki 
hallja, adja át!– itt az alkalom: „Jót, jó áron, hogy mindenki jól járjon!”

Ha meguntad vagy kinőtted, ha gyűjtötted és felesleg, ha eladnád vagy elcserél-
néd, hozd ki portékádat piacunkra 2021. szeptember 26-án 7-13 óra között. 

Akár adna– akár venne, reméljük, hogy megjön kedve és részese lesz ennek a 
színes vásári kavalkádnak, ahol minden korosztály rálelhet valami jóra, de cserélheti 
megunt tárgyát igény szerint modernebbre, vagy retróra. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Figyelem! Aki árusítani szeretne, annak az asztaligények felmérése és elosztása 

miatt előzetesen regisztrálni szükséges! A jelentkezés módja: telefonon munkaidő-
ben a 06-70/6594530 számon, vagy e-mailben a piacfelugyelo@uvf.hu címen, illetve 
személyesen a piacfelügyeleti irodában piacnapokon Bogdán Éva piacfelügyelőnél. 
(szerdán 6-13-ig, pénteken 12-18-ig, szombaton 6-13-ig) Aki levélben regisztrál, kér-
jük adja meg az asztaligény mellett az árusítani kívánt termékkört és a telefonos elérhetőségét. Jelentkezés határideje: 
2021. 09. 24. 16:00 óra.

Az asztalhely díja: 1 asztalhely br. 800 Ft, ½ asztal br. 400 Ft. (Az asztalméret 2x1 m a hozzá tartozó rakodótérrel együtt 
8 m2.)

A parkolás ingyenesen biztosított a Piac területén lévő parkolóban.  ÜVF Kft., Piacfelügyelőség

RENDKÍVÜLI ŐSZI VÁSÁR, VASÁRNAPI KAVALKÁD AZ ÜLLŐ PIACON!
GARÁZSVÁSÁR, BOLHAPIAC, CSIRIBIRI-CSEREBERE, GYŰJTŐK NAPJA
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ÉRTÜNK VANNAK – ÜLLŐI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
Lassan 25 éves az Üllői Általános Ipartestület, mely csaknem minden szakterületről összefogja a 
szakembereket. Amellett, hogy a szervezet képviseli tagjai érdekeit, erősíti a szakmai összefogást, 
számos rendezvényt szervez és találkozási lehetőséget biztosít, hogy az iparosok közösségi élete is 
legalább olyan színes legyen, mint a szakmai lehetőségeik. Király Zoltán elnökkel beszélgettünk. 

– Meddig nyúlik vissza az ipartestület múltja?
– Több mint húsz éve üllői iparosok alapították azzal a cél-

lal, hogy egy jól működő, bevált közösséget hozzanak létre. A jó 
társaságban a szakmai tapasztalatok cseréje utána alakult ki 
az az igény, hogy valamilyen formában érdekvédelmi szervezet 
is legyen, hogy összetartással például nagyobb munkákat is el 

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

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?

Hosszú távú,

Jelentkezz 
 Maglódra vagy Vecsésre 

operátornak
2 vagy 3 műszakos  

munkarendbe!
Feltétel:
• 8 általános iskolai 

végzettség
• jó fizikum
• megbízhatóság
• előny: hasonló munkakör

ben szerzett tapasztalat

kereseti lehetőség:  
340 000–
420 000 Ft 

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

06-20/215-0699 telefonszámon 

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

figyelem

béremelés

tudjanak vállalni és képviseljék az érdekeiket. Ennek meg is lett 
az eredménye: mostanra már három vagy négy ciklus óta min-
dig van az üllői önkormányzatban egy iparos, aki az ipartestü-
leti tagokat képviseli.

– Milyen a testület mindennapos működése?
– Az elnök mellett az elnökségi tagok koordinálják a minden-

napos munkát, emellett a legfőbb szervünk a taggyűlés, úgy, 
mint a civil szervezeteknél általában. Egyrészt közösségi életet 
szervezünk, hogy mást ne mondjak, az ipartestülethez tarto-
zik a Csülökfesztivál megvalósításának egyrészt az alapötlete, 
másrészt az első ilyen fesztiválokat az ipartestület még önál-
lóan szervezte. Úgy gondolom, elég nagyvonalú rendezvénnyé 
nőtte ki magát. Ezen kívül az ipartestület rendezi hagyományo-
san az Üllői Amatőr Sakk Kupát, ez is közel 20 éves múltra tekint 
vissza.
– A hétköznapokban miben tudják a tagjaikat támogatni?

– Most ugyan a pandémia miatt nem tudtunk túl gyakran ta-
lálkozni, de rendszeresen tartunk adótanácsadást, felvilágosí-
tási munkát is végzünk, nemrég pedig elkezdődött egy együtt-
működés kialakítása az üllői és Üllő környéki cégekkel – már 
a szándéknyilatkozatok is megszülettek. Ennek lényege, hogy 
ezek a cégek vállalnák azt, hogy ha olyan kisebb munkák is 
adódnak náluk, amit az üllői iparosok el tudnak vállalni, akkor 
őket fogják keresni.

– Milyen szakterületekről vannak tagjaik?
– Körülbelül harminc tagunk van, szinte mindenféle szakma 
megtalálható nálunk: villanyszerelő, ács, asztalos, a számítás-
technika területéről, de vannak üzletek is: virágüzlet, festéküz-
let, vagy akár autószerelő. Mondhatjuk, hogy elég széles spekt-
rumról vannak iparosaink.

– Hogyan lehet valaki tag? 
– Bárki jelentkezhet hozzánk, akár egyéni vállalkozóként, 

akár céges formában. Megkereshetnek bennünket akár szemé-
lyesen, e-mailben vagy telefonon. Éves tagsági díjat szedünk, 
ami összesen 12 000 forint. 

– Mit nyernek az iparosok a tagsággal? 
– Egyrészt nagyon jó társaságban lesznek, rendszeresen 

szervezzük az éves Juniálisunkat és különböző közösségi ren-
dezvényeket. Megismerhetik a környező iparosokat, szövetsé-
geket lehet kialakítani, együttműködéseket lehet kötni. Adóta-
nácsadással segítünk, illetve mindig van az önkormányzatban 
egy képviselőnk, aki közvetíteni tudja az iparosok véleményét, 
és érvényre tudja juttatni az érdekeiket. Nemrég sikerült újra 
felújítanunk az ipartestületi székházat, ahol helyet adunk egy 
sakk szakkörnek, illetve tervezzük, hogy tartunk klubnapokat is, 
ahová szeretettel várunk minden iparost, akik szeretnek beszél-
getni, kártyázni, sakkozni, és szeretnének kellemes délutáno-
kat eltölteni. Amennyiben a járvány engedi, úgy a közeljövőben 
szeretnénk megtartani a szokásos Juniálisunkat is.

Az Üllő Általános Ipartestületet az alábbi elérhetőségeken 
kereshetik:

Telefonszám: +36-30/951-0782 (Király Zoltán elnök) 
E-mail: ulloiipartestulet@gmail.com
Cím: 2225 Üllő Gyömrői út 24.

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Kedvezményes 
csomagcsomag

ajánlatok!

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

találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

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

ES METÉR

Nyitva tartás:
H: szünnap

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

Szo: 613
V: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON
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Közösség

SZERETNÉM HANGSÚLYOZNI AZT 
A HELYET, AHONNAN SZÁRMAZOM
Leimeter Dóra mindössze 25 éves, ám nyakában máris ott lóg 
az olimpiai bronzérem. A válogatott vízilabdás Üllőn töltötte 
gyermekkorát, családja a mai napig itt él. Vele beszélgettünk.

– Hogy érzed magad egy sikeres olim-
pia után? 

– Nagyon jó érzés volt, nagy álma 
válik mindenkinek valóra, aki egy ilyen 
eseményre kijut. Azzal együtt, hogy ne-
kem egy egészen késői álmom volt az, 
hogy ezzel tudok foglalkozni, az utóbbi 
öt évben mindenképp erre tettem fel 
mindent. Nagyon jó érzés, hogy egy 
ilyen csapatnak lehetek a tagja.

– Mennyiben voltak mások az idei olim-
piai körülményei?

– Éreztük, hogy más, ha nincsenek 
jelen nézők, de valamennyire már hoz-
zá voltunk szokva, hiszen itthon is már 
csak zártkapus mérkőzéseket játszot-
tunk. Az olimpiai faluban végig maszk-
ban kellett lennünk, az ebédlőben 
kesztyűt kellett húzni, illetve plexifalak 
választottak el bennünket egymástól, 
de szerintem egyáltalán nem volt za-
varó, nem éreztem azt, hogy bármilyen 
negatív hatással lenne ránk.

– Nem volt zavaró a nézők, a szurkolók 
hiánya? 

– Hangulat szempontjából min-
denképp számított, de pozitív oldala is 
van a hiányuknak, hiszen sokkal job-
ban tudtuk segíteni egymást a vízben, 
egész egyszerűen azért, mert hallottuk 
egymást és kívülről az edzők segítségét 
is. Mindkettőnek megvan a jó és a rossz 
oldala, de mi mindenben a pozitívumot 
keressük.

– Hol indult a karriered?
– Gyerekként Vecsésre jártam úszni, 

ahol az ottani úszóedző fia a KSI-ben 
vízilabdázott. Ő ajánlotta fel, hogy nem 
szeretnénk-e mi is eljárni, viszont akkor 
a szüleim még nem tudták megoldani, 
hogy minden nap bevigyenek minket 
Budapestre a testvéremmel edzésre. 
Amikor kinőttük azt az uszodát, és Mo-
norra átkerültünk, már 2005-ben szó 
volt róla, hogy indulni fog egy vízilabda-
csapat, de végül csak 2006-ban tudták 
elindítani. A bátyám és én nem voltunk 
annyira jók úszásban, egyikünk sem ta-
lálta túl élvezetesnek, így nagy örömmel 
próbáltuk ki ezt a sportot. Az is csábí-
tó volt, hogy valami olyat csinálhatok, 

ami nem feltétlenül a nők tömegsportja, 
mindössze hárman voltunk lányok.

– A családnak volt valami kapcsolódása 
a sportághoz?

– Semmi. Anyukám mindig szokta 
mondani, hogy nem érti, honnan örö-
költem a kitartásomat, mert soha senki 
nem sportolt semmilyen szinten a csa-
ládban, ez abszolút saját magamnak 
kijárt út volt.

– Szerinted mi volt az, amitől ennyire si-
keres tudtál lenni benne?

– Nekem is mondták a szüleim, amit 
minden szülő mond a gyerekének, hogy 
ügyes vagyok, szép vagyok, de inkább 
javarészt a kitartásomon múlt. Mivel 
balkezes vagyok, egy idő után tudtam, 
hogy komolyabban is tudok majd ezzel 
foglalkozni, de ez az életemben egész 
későn jött el. 2013-ban vettem részt az 
első korosztályos Európa Bajnokságon, 
akkor váltottam egy sokkal jobb csapat-
ra is, ekkor ismertem fel a lehetőséget. 
Amellett, hogy tetszett a sportág, addig 
inkább csak a társaság miatt jártam le, 
nem gondoltam, hogy egyszer olimpi-
án fogok részt venni. Akkor viszont egy 
sokkal profibb környezetbe kerültem, 
fizikailag és mentálisan is sokkal jobb 
lettem, a korosztályos válogatottban 
is jobban játszottam, és végre tudtam, 
nem a balkezesség miatt vagyok ott, 
hanem mert tényleg hozzá tudok járulni 
a csapat sikeréhez.

– Sosem csömörlöttél meg?
– Voltak mélypontjaim, főleg akkor, 

amikor még Üllőn laktam a szüleimmel, 
Monorra jártam iskolába és Budapestre 
edzésre. Ez sok volt: hajnali ötkor kel-
tem, elmentem Monorra, majd edzésre 

és este tizenegykor értem haza. De 
mégsem hagytam ki emiatt edzést.

– Mik a terveid?
– 2024-ig a vízilabdával szeretnék 

foglalkozni, jó állapotban vagyok, és 
főleg egy ilyen eredmény után moti-
váltnak is érzem magam. Reményeim 
szerint már csak félév van hátra az is-
kolából: az ELTE-n sportszervező szak-
ra járok. Szeretnék mindenképp a sport 
közelében maradni. 

– Ha nem vízilabdázol, akkor mit sze-
retsz csinálni?

– Van egy kiskutyám, sok időt töltök 
vele. A tavalyi karantén alatt került hoz-
zám, régóta szerettem volna egy kutyát, 
így most nagyon örülök, hogy belépett 
az életembe. Sokat olvasok és szeretek 
keresztrejtvényt fejteni, emellett a bará-
taimmal is találkozom, ahogy az én és 
az ő idejük engedi. 

– Üllői vagy.
– Igen, ide születtem, 2017-ben köl-

töztem fel először Budapestre, ám 21 
éves koromig itt laktam. Édesanyám 
és a bátyám a családjával még mindig 
Üllőn él, nemrég lett meg a jogosítvá-
nyom, így hétvégéken szabadabban 
tudok hazajárni. A kisvárosi hangulatot 
nagyon szeretem, a csendes utcákat, 
és azt, hogy ismerik egymást az embe-
rek. Amikor hazajöttünk az olimpiáról, 
köszöntést tartottak nekem. Ez is azt 
mutatja, milyen szeretet veszi körbe 
az embert egy ilyen kisvárosban, hogy 
mennyire figyelnek egymásra. Ha el is 
költöztem, figyelemmel kísérik a pálya-
futásomat és tudok nekik örömet okoz-

ni. Amellett hogy 
Monoron kezdtem el 
vízilabdázni, mindig 
nyomatékosítom, 
hogy üllői vagyok. 
Ezzel is szeret-
ném hangsúlyozni 
azt a helyet, ahon-
nan származom és 
öregbíteni a város 
hírnevét. VNyL
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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

ŐSSZEL IS VÁR A KÖNYVTÁR!
Nagyon mozgalmas és izgalmas időszak előtt állunk. Az érvényben lévő egészségügyi szabályok 
betartása mellett szervezzük a rendezvényeinket. Kül- és beltéren is lesznek programjaink, hogy ez 
az ősz még színesebb legyen!

Varázsgömbbe zárt cumik a fán
Sokszor nehéz leszoktatni a picit a cu-
miról, ehhez kínál megoldást a Cumifa, 
ahová a gyerekek maguk akaszthat-
ják fel a cumijukat, s talán így az elvá-
lás is könnyebb. Az idei gyermeknap al-
kalmából átadott Cumifánkon szépen 
gyűlnek a varázsgömbbe zárt cumik, 
amelyeket Cumilla, a fa tündére őriz. 
Számos cumiadományozó, bátor gyer-
mek látogatott már el hozzánk, akik hő-
siesen váltak meg cumijuktól. Minden 
kisgyereket oklevéllel, ajándékcsomag-
gal jutalmazunk, a nevük pedig beke-
rül a Cumifa Nagykönyvébe! A cumi-
kat nyitvatartási időben, folyamatosan 
lehet hozni, de érdemes előre jelezni a 
Könyvtárostündérnek, hogy elkészít-
hesse az ajándékcsomagot.

Könyvbemutató
Szeptember 21-én, 17 órakor kerül be-
mutatásra Laza István, Háborús szilán-
kok Üllő, 1944. november – 1945. január 
című könyve. A könyvbemutatón beszé-
det mond Gutay-Bálint Katalin történe-
lem–magyar szakos tanár, és Dr. Koczó 
Endre „üllei” történész, a könyv egyik 
adatközlője. Üllő történelmének egy rö-
vid, de annál megrázóbb időszakáról 
kaphatunk most hiteles képet. A helyek 
korlátozott száma miatt részvételi szán-
dékát, kérjük mindenki előre jelezze a 
könyvtár elérhetőségein.

Irodalmi teázó
Ősztől ismét várjuk az irodalom szerel-
meseit egy csésze finom teára és jó 

hangulatú beszélgetésre. Szeptember 
28-án, 10:30-kor Ripp Gábor, a Trivium 
Irodalmi Egyesület képviselője lesz a 
vendégünk. Beszélgetésünkön a 92. 
Ünnepi Könyvhét kínálatából is válo-
gatunk majd. Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Országos Könyvtári Napok, október 5-9. 
Együtt. Működik!
Az idén ősszel is ingyenes beiratkozá-
si akcióval és a késedelmi díjak elen-
gedésével várjuk olvasóinkat a könyv-
tárba. Most lesz érdemes visszahozni 
a lejárt kölcsönzési határidejű köny-
veket. Minden új beiratkozó ajándékot 
kap. Találkozzunk a könyvtárban!

Programok
Október 5-én, 14 órától „Nicsak, ki me-
sél most? Kalap Jakab!” meseolvasás-
sal egybekötött élő bábkoncert keretén 
belül ismerkedhetnek meg a gyerekek 
kilenc magyar kutyafajtával. Nem mel-
lesleg szóba kerül a felelős állattartás 
is! A részvétel ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött.

Október 6-tól, Plakátkampány Üllő 
kincseinek. Plakátokon visszük utcára a 
Helytörténeti Gyűjteményben őrzött üllői 
emlékek legérdekesebb darabjait. Törté-
neteiket egy okostelefon segítségével 
bárki megismerheti majd a feltüntetett 
QR kódok segítségével. Plakátjainkat ke-
ressék a város hirdetőtábláin! Kellemes 
okosodást kívánunk! VHK
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Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

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

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

ÚJRA BEFAGYOTT A JÉGPÁLYA ÜLLŐN
VÁRJÁK A KIKAPCSOLÓDÁSRA ÉS SPORTOLNI VÁGYÓKAT

Nyolcadik éve működik településünkön a jégpálya, ame-
lyet az idén kibővítenek, öltözőkkel, irodával és egy va-
donatúj pályával is várják majd év végétől a jégsportok 

szerelmeseit, egyedülálló módon az év 10 hónapjában. A jég-
pályán több egyesület, szövetség és sportklub edzései, ezen 
kívül számos csoportos óra, tábor és tanfolyam is zajlik, illetve 
a helyi és a környező települések lakosainak igényei is szüksé-
gessé tették a bővítést.

Az Árpád fejedelem Általános Iskolában a tanterv részeként, 
az önkormányzat támogatásával vehetnek részt a gyermekek 
a korcsolyaoktatáson, azonban már óvodás kortól nagyon 
hasznos előnyei, fejlesztő hatása van a korcsolyázásnak. Min-
den üllői óvodának adott a lehetőség, az üzemeltetők díjmen-
tes szállítást is felajánlottak az óvodák számára, amennyiben 
igény van a szülők részéről gyermekük rendszeres oktatására. 
Kérjük a szülőket, hogy jelezzék az óvodavezetők felé, ha szí-
vesen finanszíroznák gyermekük óvodai korcsolyaoktatását.

De mi is történik korcsolyázás közben?
Talán kevesen tudják, hogy az egyik legösszetettebb mozgás-
formáról van szó, hiszen nem csak a mozgáskoordinációt és 
egyensúlyozó rendszert fejleszti, erősíti az izomzatot és az 

ízületeket, hanem bizony jótékonyan hat az olvasási készsé-
gekre, mozgásfejlődési zavarokra, értelmi elmaradásokra is. 
Terápiás sportként nagyon sokat segít az autista gyermekek 
fejlődésében is, illetve a korcsolyázás az asztmával küzdők-
nél a tüdő és a légzőszervek fejlesztésével minimalizálhatja a 
tüneteket.

Kiválóan erősíti a szív-és érrendszert, formálja a testet, mi-
közben remek kikapcsolódás, szinte észre sem vesszük az idő 
múlását a jégen.

Ki, mikor?
A korcsolyázást olyan fiatalon el lehet kezdeni (nem sokkal a 
járás megkezdése után), amikor a gyermek már biztonsággal 
megáll két lábon a talajon, képes megtartani magát és addig a 
korig lehet folytatni, ameddig még igaz ugyanez. 

Veszélyes?
A korcsolyapályán meglepően ritkák a sérülések, gyerekeknél 
pedig végképp elvétve fordul csak ilyesmi elő. A ficamok, sza-
lagszakadások kockázata szintén nagyon alacsony, hiszen 
a mai korcsolyák már nagyon védik a bokaízületeket, szinte 
megtartják a lábat. 

Érdemes a jégre lépés előtt bemelegíteni, illetve viselhetünk 
térdvédőt és könyökvédőt, esetleg kerékpáros- vagy hokis si-
sakot, ha biztosra akarunk menni és minimalizálni szeretnénk 
a kockázatot.

Várnak mindenkit szeretettel az üllői Jégkristály jégpályán 
büfével, oktatókkal, korcsolyakölcsönzővel, az új pálya meg-
nyitásáig egyelőre csak hétvégenként. A korcsolyaoktatások-
ra folyamatosan lehet jelentkezni, egyéni, csoportos és prob-
lémás gyermekek terápiás oktatására is lehetőség nyílik előre 
egyeztetett időpontokban.

Bízunk benne, hogy sok lakosunk ellátogat, elviszi gyerme-
két és élvezik majd a korcsolyázás jótékony hatásait, fejlőd-
nek, miközben kiválóan szórakoznak. 

További információ: https://www.ullojse.hu 
Üllő Város Önkormányzata

2021. szeptember 4-én, ingyenes nyílt nappal tárta ki idén is kapuit az üllői Jégkristály 
jégpálya. Sokan vettek részt a megnyitón, mostantól minden hétvégén 10–14 óráig és 
16–20 óráig várják a családokat egy szuper kikapcsolódásra a Pesti út 78. szám alatt. 
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Közösség

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

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!

oszi 
akció!

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

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

műszaki áruház raktárában dolgozni?

Szeretnél az egyik piacvezető
Érdekel a logisztika? 

Targoncás és 
komissiózó

kollégákat keresünk 
3 műszakos vagy állandó éjszakás 

munkarendbe Üllőre!
Feltétel:

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

Fizetés: 
pozíciótól függően nettó 

300 000–375 000 Ft/hónap.
Heti kifizetésre van lehetőség!

Tavaly csak virtuálisan, idén végre személyesen 
is indulhattak a futni vágyók a Fut az Üllő 
rendezvényen, ahol futás és az együttlét öröme 
mellett minden induló érmet is kapott.

Egy év kihagyás után nagy izgalommal készülődtek a 
szervezők a szeptemberi vasárnapra, eleinte vegyes ér-
zelmekkel, mivel kezdetben óvatosan érkeztek a nevezé-

sek, de végül már a határidő után is rengetegen írtak e-mailt, 
hogy szeretnének részt venni a versenyen - mesélte el Tóth 
Gábor főszervező. Senki sem maradt le az indulásról, aki akart, 
ott állhatott a rajtvonalnál szeptember 5-én, mivel még a ren-
dezvény napján, a helyszínen is biztosítottak regisztrációs le-
hetőséget a futóknak, összesen közel 400-an vállalkoztak a 
futásra, valamint sok ovis kisgyermek is rajthoz állt.

FUT AZ ÜLLŐ

Az óvodásoktól kezdve a valóban profi, felkészült futókig 
sokféle korosztály többféle távon képviseltette és mérethet-
te meg magát. A 9 órakor kezdődő megnyitó után indultak el 
a legkisebbek a 200 méteres örömfutásra szüleikkel, amiért 
meg is kapták kiérdemelt jutalmukat: némi finomságot és 
emlékérmet. Ezt követően a nagyobbak álltak rajthoz, az is-
kolások a már komolyabb, 1700 méteres távval néztek szem-
be, melyet zökkenőmentesen futottak végig. 10:30-kor együtt 
rajtoltak el a 7 km-es, a 21 km-es félmaratont és a 21 km-es 
félmaraton váltót futó versenyzők. 

Idén először a rajt és a célvonal is a városközpontból, a 
templom elől indult és ért véget, a szép és patinás környezettel 
is emelve az esemény fényét.

A futóversenyből az indulók mellett a város lakossága is ki-
vette a részét, ugyanis az útvonal mentén szép számban sora-
koztak fel a helyiek, hogy szurkolásukkal biztassák a futókat.

A verseny alatt a Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek kö-
szönhetően több rászoruló kerékpárja is díjmentesen kapott 
világítást, fékeket a biztonságos közlekedés érdekében.        JB



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

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

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

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

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

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

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

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

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

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

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás
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Nyitvatartás:
h–P: 08–18,  
szo: 08–13

Üllő, 
Pesti út 

100.

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Telefon: 
06-20/548-4317 

2021. 09. 30-ig vagy a készlet erejéig.2021. 09. 30-ig vagy a készlet erejéig.

Az Akciós áR, 
csAk A hiRdetÉs 
FelMutAtásávAl 

ÉRvÉNyes!


