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INGYENES  
ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanács-
adás érhető el a Városhá-
zán (2225 Üllő, Templom 
tér 3.). Üllő Város Képvi-
selő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri 
hivatal jogi képviseletét el-
látó ügyvédek segítik a la-
kosságot a jogi kérdések-
ben való eligazodásban. Az 
ügyvédi tanácsadás hely-
színe a földszinti 1. számú 
iroda.

2022 augusztusában és 
szeptemberében az alábbi 
időpontokban kereshetők 
fel az ügyvédek:

Dr. Szkalka Tamás ügy-
véd tanácsadásai 9:00 
órától 11:00 óráig tartanak 
2022. augusztus 23-án és 
szeptember 20-án.

Dr. Beneczki Tímea ügy-
védnő tanácsadása 15:00 
órától 17:00 óráig tart 2022. 
szeptember 8-án.

A tanácsadásra előzetes 
bejelentkezés szükséges: 
Dr. Szkalka Tamás 06/20-
555-6513, Dr. Beneczki Tí-
mea 06/70-459-1401

Üllő Város Önkormányzata

2022. OKTÓBER 1. ÉS 2022. NOVEMBER 28. KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN NÉPSZÁMLÁLÁSRA KERÜL SOR
2022-ben 16. alkalommal rendeznek 
Magyarország területén teljes körű nép-
számlálást. Ez egy olyan egyedülálló sta-
tisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg 
biztosítja a szükséges adatok teljességét 
és területi részletezettségét. Az egyetlen 
olyan adatforrás, amely teljes körű képet 
nyújt a népesség és a lakásállomány jel-
lemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) a nép-
számlálás részleteiről, a válaszadás 
módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosító-
ról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi 
magyarországi címre. A felkérő levél nevet 
nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos 
felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy 
a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb 
teljesítése érdekében kérjük a lakossá-
got, hogy a házszámokat, illetve többla-
kásos épületek esetében az ajtószámot is 
pontosan tüntessék fel az épületeken és 
postaládákon.

A népszámlálásra vonatkozó legfonto-
sabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő 
adatok körét, a 2022. évi népszámlálás-
ról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő. A 
törvény szerinti adatszolgáltatás – az 
egészségügyi állapotra, a fogyatékosság-
ra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemze-
tiségre vonatkozó adatkörök kivételével 
– kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek 
megfelelően az interneten a kérdőívek 
önálló kitöltésével vagy elektronikus 
eszközöket használó számlálóbiztosok 
közreműködésével valósul meg az aláb-
biak szerint:

1. 2022. október 1. és október 16. 
között: internetes önkitöltési idő-
szak 

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

Amennyiben az adatszolgáltató az 
előző két lehetőség közül egyikkel sem 
él, a pótösszeírás során 2022. november 
21. és november 28. között a polgármes-
teri hivatalban jelentkezve, megvála-
szolhatja a kérdéseket. 

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

A népszámlálás során gyűjtött adatok 
kizárólag statisztikai célra használhatók 
fel. Azok összesített formában kerülnek 
nyilvánosságra, semmilyen módon nem 
összeköthetők a válaszadók személyé-
vel.

A népszámlálással kapcsolatos infor-
mációk a www.nepszamlalas2022.hu ol-
dalon megtalálhatók.

ISMÉT MEGRONGÁLTÁK 
A KOSÁRLABDA GYŰRŰKET
Már nem az első eset, hogy megrongál-
ják a kosárlabda palánkokat a városban. 
Az értelmetlen vandalizmus folyamato-
san plusz kiadásokat ró a településre, de 
a kamerarendszer bővülésével remélhe-
tőleg hamarosan visszaszorul az ilyen fe-
lesleges rombolás. 

Sajnos a településen kihelyezett ko-
sárlabdapalánkok környékén rendszeres 
a rombolás, legutóbb a Sport téren lévő 
játszótér palánkját és gyűrűjét, illetve a 
Kisfaludy téren lévő palánkot kellett cse-
rélni, mert valaki teljesen értelmetlen mó-
don megrongálta őket.

Az Üllői Városfejlesztő Kft. megrendelte 
az új palánkokat a gyártótól, melyek idő-
ben meg is érkeztek, a helyükre kerültek, 
így pedig újra lehet őket használni. Termé-
szetesen a város kamerarendszere ezzel 
párhuzamosan folyamatosan bővül, így 
egy esetleges újabb rongálásról kamera-
felvételek is készülnek, amelyet a rendőr-
ség fog megkapni további intézkedésre.

Ha bármilyen rongálást vagy hiányos-
ságot észlelnek, jelezhetik a közterület-
felügyelőnek a toth.gabor@ullo.hu címen 
vagy a +36-70/312-4134-es telefonszá-
mon.
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134
     Molnár András 06-30/265-6166
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

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

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

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
Gyöngyvirág Óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 
29/320-022

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

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

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

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

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

SZABÓ ÁGNES 
A TELEPÜLÉS ÚJ ALJEGYZŐJE
Virág Andrea, a település korábbi aljegyzője 27 éven ke-
resztül töltötte be a tisztséget Üllő városában, munkájával 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Üllő évről évre változzon, 
fejlődjön. Idén megkezdte nyugdíjas éveit, így tisztségében 
Szabó Ágnes, korábbi hatósági irodavezető fogja követni. 

Szabó Ágnes, az Üllői Polgármesteri Hivatal hatósági 
irodavezetője 1998 márciusában kezdett Üllőn dolgozni, 
akkor még részmunkaidőben. Eleinte szociális ügyekkel 
foglalkozott, majd később szabálysértési és birtokvédelmi 
ügyintézőként folytatta szakmai munkásságát. 1999 júliu-
sában vette át a hatósági irodavezetői posztját, ahol azóta 
– összesen 23 évig – megszakítás nélkül tevékenykedett. 
Most a városvezetés őt nevezte ki aljegyzőnek Virág Andrea 
kolléganője után, aki nyugdíjba vonult.  

„Miután nagyon hosszú ideje dolgozom ebben a hivatal-
ban, éreztem magamban ambíciót arra, hogy megpályáz-
zam az állást és itt folytassam a tevékenységemet – me-
sélte Szabó Ágnes a Williams TV-nek adott interjújában. 
– El is nyertem a vezetőim bizalmát, ami azt jelenti, hogy 
május 15-től kineveztek az aljegyzői posztra. Nagyon sok 
év, tapasztalat és ismeret van mögöttem, úgy érzem, hogy 
mindezt továbbra is Üllő város javára, szolgálatára tudom 
és kívánom fordítani.”

Jó munkát kívánunk neki! 

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások  
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com
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ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG  
A PATKÁNYIRTÁSHOZ
A rágcsálók elszaporodásának megakadályo-
zása érdekében 2022 őszén is folytatódik vá-
rosunkban a patkányirtás.

Ha a lakókörnyezetükben patkányok meg-
jelenését, elszaporodását észlelik, kérjük je-
lezzék a polgármesteri hivatal recepcióján 
(29/320-011/100-as mellék; vagy a csete.ibo-
lya@ullo.hu e-mail címen).

A Hivatalnál bejelentett, illetve igényelt pat-
kányirtást a Né-Du Kkt. szakemberei 2022. 
szeptember 16–17–18-án, valamint szeptem-
ber 30-án és október 1–2-án végzik. Ahol to-
vábbi ellenőrzés szükséges, arra 2022. októ-
ber 14–15–16-án kerül sor. A cég szakemberei 
már jól ismerik településünket és a veszélyez-
tetett területeket. A helyszínen a gázmester 
dönt az irtás szükségességéről és csak indo-
kolt esetben helyez ki csalétket.

Kérjük, hogy ne közvetlenül a szolgáltatást 
végző cégnél jelezzék az igényüket. Csak azo-
kon az ingatlanokon fogják elvégezni a pat-
kányirtást, amelyeket a polgármesteri hivatal-
nál bejelentettek.

Köszönjük segítségüket, együttműködésü-
ket! Üllő Város Önkormányzata

ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKAT 
VÉGEZNEK ÜLLŐ TÖBB TERÜLETÉN
Július elején városunkban megkezdődtek 
a szokásos évi útkarbantartási és kátyúzá-
si munkálatok, melyeket a Jericho PPD Kft.  
végez. 

A kivitelezés hamarosan befejeződik, a 
szerződés szerinti határidő augusztus vége. 
A javítási munkálatok a vártnál jobb ütemben 
haladnak annak ellenére, hogy az aszfalt szál-
lítás a jelenlegi anyagellátási problémák kö-
vetkeztében sokszor akadozik. A munkálatok 
befejezéséig még kérjük lakosaink türelmét és 
megértését!

Az útkarbantartási feladatok végzésével 
párhuzamosan 4 utca burkolata is megújult, 
a munkálatokat A Fischer Trade 2011 Kft. vé-
gezte. A Diófa u.–Gárdonyi Géza u. (Kölcsey és 
Gyár utca közötti szakasza) – valamint a Mező 
utca burkolata kétszer itatott felületzárással 
került felújításra. Az utóbbi technológiánál az 
útfelület a gépjárműforgalom és az időjárás 
hatására fogja elnyerni végleges minőségét, 
ezért kérjük türelmüket és megértésüket, hi-
szen a bedolgozott apró zúzalék rövidesen egy 
egységes felületté fog összeállni. A Bercsényi 
utca pedig új aszfalt kopóréteget kapott. 

A kátyúzási feladatok mellett a Jericho PPD 
Kft.  a meglévő poros és balesetveszélyes föld-
utat, a Gazdák erdeje dűlőt és a Gazdák erdeje 
utca egy szakaszát járható és biztonságos út-
alappal látta el, amely lehetőséget biztosít egy 
későbbi végleges útburkolat kialakítására.

ELKEZDŐDÖTT A SZERETETGOMBÓC HÁZ  
ÚJJÁÉPÍTÉSE
Július közepén kezdték el a 
Szeretetgombóc ház veszélyessé 
vált részének munkálatait, mely-
nek részeként először lebontják, 
majd újjáépítik az épületrészt. A 
felújítás költségeinek alapját a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ál-
tal meghirdetett civil szervezetek 
ingatlanberuházási, felújítási tá-
mogatása adja. A pályázaton el-
nyert összeg nem 
fedezi a teljes visz-
szaépítés költsé-
gét, így kérjük, aki 

teheti járuljon hozzá adományá-
val, hogy a Szeretetgombócok 
újra élvezhessék a klub adta lehe-
tőségeket, programokat és foglal-
kozásokat!

Kérjük, fokozottan ügyeljenek 
a Pesti út és a Széchenyi utca 
sarkán, hiszen a felújítást végző 
gépjárművek sok esetben a jár-
dákat is elfoglalják!

Civil Érték Alapítvány 
Bankszámlaszám: 65100046-10043189 
Közleménybe kérjük beírni: újjáépítés
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KATA ADÓALANYOK FIGYELMÉBE!
Az kisadózó vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló 
2022. évi XIII. tv. szabályai 2022. szeptember 1-jén lép-
nek hatályba. Az új szabályozás megváltoztatja az érin-
tetteknek mind az állami adó- és vámhatóság, mind az 
önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő kötelezett-
ségeit. 

Amennyiben a vállalkozó ezt az adózási módot vá-
lasztja, akkor az erről szóló nyilatkozatokat legkésőbb 
szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vám-
hatósághoz. Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap 
első napjával jön, jöhet létre.

Fontos változás többek között: 
• csak egyéni vállalkozó lehet kata körébe tartozó,
• csak főfoglalkozásként választható,
• évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű 

és kedvezményes adózási módot az egyéni vállalko-
zóknak.

Bejelentés az önkormányzati adóhatóság felé
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az „új” 
kataadózást választók az önkormányzati adóhatóság-
nál a helyi iparűzési adó tekintetében is az egyszerűsí-
tett iparűzési adóalap megállapítást választják, nem ele-
gendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a 
kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem egy egyszeri 
bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatóság felé 
2022. október 15-ig a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 39/B. § (9) bekezdése alapján.

A helyi iparűzési adóváltozás bejelentési nyomtatvány 
kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati 
Portál) nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.

Azon kataadóalanyoknak, akik nem tudnak az „új” 
katába belépni, az idén már nem kell sem bevallást, sem 
bejelentést tenniük az önkormányzati adóhatóság felé!

Ennek oka, hogy a „régi” kata 2022. augusztus 31-
ével megszűnik és ezáltal  – a törvény erejénél fogva – 
megszűnik a mai értelemben vett, „régi kataadózókra 
vonatkozó speciális, egyszerűsített iparűzési adóalap-
megállapítási módszer (tételes iparűzési adóalap szerinti 
adózás).

Az önkormányzati adóhatóság a számítógépes rend-
szerében ezt az adózási módot hivatalból fogja lezárni 
és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni 
(törölni), ebben a tekintetben nincs az adózónak külön 
bejelentési/bevallási kötelezettsége. 

Felmerülő kérdéseikkel Mészáricsné Vígh Anikóhoz, az 
adócsoport munkatársához fordulhatnak: 06-29/320-
021/131 mellék, 06-70/797-9146; vigh.aniko@ullo.hu. 

Az adózásban segítséget tudnak nyújtani Önöknek 
a településünkön található könyvelőirodák, elérhetősé-
geiket megtalálhatják a HolmiAPP applikációban is az 
Üzletek/Szolgáltatások/Egyéb szolgáltatók menüpont-
ban.  Üllői Polgármesteri Hivatal, adócsoport

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönjük 
szépen a munkát, hálásak vagyunk nekik, hogy min-
den esetben számíthatunk rájuk.

Kérjük lakosainkat, hogy akiknek van lehetőségük, 
támogassák Egyesületüket anyagilag is az alábbi 
bankszámlaszámon:
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 65100046-10040997
Köszönjük szépen!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2022. II. félévi helyi 
iparűzésiadó előleg és a II. félévi építményadó fizetési 
kötelezettség teljesítésének határideje 2022. szeptem-
ber 15.

Kérjük az érintetteket, hogy ne mulasszák el a határ-
időt és helyi adó befizetésükkel járuljanak hozzá Üllő 
Város fejlődéséhez.

A KÁNIKULA TERHE MINDENKIT SÚJT
A globális felmelegedés miatt nemcsak azt érezzük, hogy 
egyre melegebbek a nyarak, de annak is gyakrabban szem-
tanúi lehetünk, ahogy a száraz területek lángra kapnak – 
történjen az emberi mulasztás vagy szerencsétlen véletlen 
miatt. Az erősödő kánikula az emberi szervezetet is jobban 
megviseli, az idősek és betegek különösen ki vannak téve a 
hőség okozta rosszullétnek. A városvezetés ezért a telepü-
lés több pontján vízosztásba kezdett.

A közterület-felügyelők segítségével osztják a vizet a vá-
ros több pontján a hatalmas kánikulában, naponta több al-
kalommal. A vasútállomáson, buszmegállókban, építkezé-
seken lehet találkozni a munkatársakkal, akik így próbálják 
segíteni a lakosságot a melegben. Az éppen a vízosztáskor 
az állomáson ragadt várakozó utasokra is gondoltak, rövid 
időn belül  több karton ásványvizet vittek nekik a helyszínre.

Több helyen is tarlótűz pusztított
Egy vonat kerekeinek szikrájától tűz keletkezett az 
Üllő és Monor közötti területen. A budapesti és mono-
ri tűzoltók, valamint a gyömrői és üllői önkéntes tűz-
oltók közösen oltották a tüzet, amely a nehéz meg-
közelítés miatt nehézkes volt. A füst miatt egy  
ideig a vonatok sem közlekedtek. Az üllői mezőőrök és köz-
terület-felügyelők vitték az ivóvizet a tűzoltóknak és a vo-
natállomáson rekedt embereknek. Sajnos a tarlótüzek is 
egyre gyakoribbak, a nagy szárazságban még égő cigaret-
tacsikkre sincs szükség, elég egy törött üvegdarab, hogy 
belobbanjon a száraz fű. 

Nagyon fontos, hogy a kánikulában fokozottan figyeljünk 
magunkra, embertársainkra és a környezetünkre is! 
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BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS AZ ÜLLŐI KISGYERMEKEKNEK
Az idei évtől az Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottság javaslatára (az egyes élet-
helyzetekhez kapcsolódó önkormányzati 
támogatásokról szóló 3/2022. (II. 4.) ön-
kormányzati rendelet alapján) Üllő Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete beiskolázási 
támogatásban része-
síti az általános iskola 
1. osztályát kezdő üllői 
gyermekeket.

Beiskolázási támogatásra jogosult az 
a gyermek, aki az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában kezdi az 1. osztályt, 
vagy nem az üllői általános iskolában 
kezdi meg az 1. osztályt, de a gyermek és 
legalább az egyik szülő üllői állandó beje-
lentett lakcímmel rendelkezik és életvitel-
szerűen Üllőn él.

A támogatás formája az általános isko-
la 1. osztályos tanulói számára biztosított 
tanszercsomag, amely az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola 1. osztályos tanítói-
val egyeztetve került összeállításra.

A kiosztásra kerülő csomagokban az 
alábbi tanszerek találhatóak meg: számo-
lókorong, színes számoló pálcika, logikai 
készlet, 2 db dobókocka, papír  mérő-

szalag, kicsi vonalzó, 
10 db félfamentes rajz-
lap, 10 db műszaki rajz-
lap, 1 csomag írólap, 
20 db-os színes pa-
pír, 12 db-os vízfes-
tékkészlet, 6 db-os 
tempera készlet, ICO 

ecset szett 3 db (4,8,12 
lapított, nem kerekített), 12 db-os 

zsírkréta készlet, ICO natúr, hagyományos 
gyurma, ragasztóstift, fehér ragasztó, 
tompahegyű olló gyermekeknek.

A tanszerek egységes műanyag 
tárolódobozban kerülnek átadásra, 
amelyben a gyerekek rendezetten tudják 
tárolni az eszközöket az iskolában.

A támogatás fenti feltételek mellett 
alanyi jogon jár. Amennyiben a gyer-
mek nem az üllői általános iskolában 
kezdi meg a tanulmányait, de a támoga-
tás feltételi fennállnak, úgy a tanszer-
csomagot a gondviselő, a jogosultsági 
feltételeket igazoló okmányok (szülő/
gondviselő személyi igazolványa és lak-
címkártyája, gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája) bemutatásával 
a Polgármesteri Hivatalban veheti át 2022. 
augusztus 15-től kezdődően nyitvatartási 
időben.

Reméljük, hogy a támogatással segít-
jük az első osztályosok tanévkezdését, a 
szülőknek pedig könnyíthetünk az iskola-
kezdés megnövekedett terhein. A jövőben 
– a lehetőségek függvényében – szeret-
nénk a támogatást további évfolyamokra 
is kiterjeszteni.

Sikeres tanulóéveket kívánunk minden 
Üllőn élő kisdiáknak!

Üllő Város Önkormányzata

DÍJAZTÁK 
A KITŰNŐ TANULÓ 
NYOLCADIKOSOKAT
A 2021/2022-es tanév 
legjobban teljesítő nyol-
cadikosait a hagyomá-
nyoknak megfelelően az 
önkormányzat is meg-
jutalmazta. A képvise-
lő-testület által alapított 
jutalmakat a tanévzá-
ró ünnepségen három 
ballagó diák vehette át: 
Balog Dóra 8.a osztály, 
Héjjas Patrik 8.a osz-
tály és Peterdy Nóra Kira 
8.z/a osztály.

Gratulálunk nekik, és 
sok sikert kívánunk min-
den üllői végzős diáknak 
a tanulmányaik folytatá-
sához. Üllői Hírmondó

kormányzati rendelet alapján) Üllő Város 
Önkormányzatának Képviselő-

szalag, kicsi vonalzó, 
10 db félfamentes rajz-
lap, 10 db műszaki rajz-
lap, 1 csomag írólap, 
20 db-os színes pa-
pír, 12 db-os vízfes-
tékkészlet, 6 db-os 
tempera készlet, ICO 

ecset szett 3 db (4,8,12 
lapított, nem kerekített), 12 db-os 

zsírkréta készlet, ICO natúr, hagyományos 

MARGIT NÉNI 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA
Június 29-én Nagy Ferencné Margit nénit 
köszöntte 90. születésnapja alkalmából Üllő 
Város Önkormányzata nevében Kissné Szabó 
Katalin polgármester, aki átadta szeretetteljes 
jókívánságait, valamint az emléklapot.

Margit néni 5 gyermeket nevelt fel, 10 uno-
kája, 17 dédunokája és 3 ükunokája van, akiket 
nagyon szeret. 57 évet töltött férjével házas-
ságban, a hajdani TSZ kertészetében dolgo-
zott egész életében, pozitív életszemlélete, 
jósága példa értékű lehet mindannyiunk szá-
mára.

Sok egészséget, boldogságot kívánunk 
neki szerető családja és barátai körében!

Üllő Város Önkormányzata

Önkormányzat

Balog Dóra

Héjjas Patrik

Peterdy Nóra Kira
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•  VérVétel beutaló és sorban állás nélkül
•  kényelmes és egyszerű időpontfoglalás

•  leletek akár 24-48 órán belül
•  CoVid antitest, antigén tesztelés

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 • E-mail: labor@vecsesivervetel.hu

ELKÉSZÜLT A KERÍTÉS ÉS MEGSZÉPÜLT 
AZ ASZFALT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola régi kerítése már több helyen sérült, így 
a gyermekek biztonsága érdekében mindenképp szükséges volt a csere. És ha már 
megújulás, akkor az udvar sem maradhatott ki: pedagógusok, diákok és szülők 
összefogásával valósulhatott meg az aszfaltfestés, így most már nemcsak sokkal 
jobban néz ki az iskolaudvar, de sok új, festett játékkal is gazdagodtak a tanulók. 
 

Ugyan nem az önkormányzat az 
iskola fenntartója, ennek ellené-
re a városvezetés elvégeztette a 

szükséges kerítéscserét, hogy elkerül-
jék az esetleges baleseteket. Emellett 
a Harmónia Zeneiskola is új kerítést 
kapott, a régi helyett modern, 3D-s ke-
rítést építettek az udvar köré. Így az 
üllői iskolások mindkét intézményben 
biztonságos környezetben kezdhetik 
szeptembertől a tanévet.

Szülők, diákok és pedagógusok fog-
tak össze, hogy az aszfalt is megújul-
jon az iskolában, ennek eredményeként 
festett játékokat, ügyességi feladatokat 
kaptak a tanulók. Az előzetes munká-
kat és a felrajzolást Búsné Kiss Krisztina 
és Sajtosné Öllei Andrea végezték el, a 
kidolgozásban, a festésben, ötletek-
ben szülők, pedagógusok vettek részt, 

illetve 12 gyerek és Gera Béla Miklós 
festőművész is önkénteskedett a kivite-
lezésben. Az aszfaltot az Üllői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkatársai tisztí-

tották meg a festés előtt. 
Az ünnepélyes átadón Saj-
tosné Öllei Andrea, Búsné 
Kiss Krisztina és Dr. Barna 
Tibor igazgató vágta át a 
szalagot és adta át a gyer-
mekeknek a megfestett, 
mesés területet. 

– Ismét alkottunk, szí-
nesebbé tettük iskolánkat 
– nyilatkozta a Williams Tv-
nek Sajtosné Öllei Andrea, 
az iskola rajztanára. – A 

kezdeményezés onnan jött, hogy ezt az 
aszfaltréteget megcsinálták ugyan, de 
kietlen és személytelen volt. A szülők 
kezdeményezésére gondoltuk ki, hogy 
színessé tesszük.

Helyet kaptak a már megszokott, 
hagyományos játékok: például a ki 
nevet a végén, a malom és az ugróiskola 
is, hogy a gyerekek ezekkel is tudjanak 
játszani a szünetekben. Összesen két 
napon keresztül, köztük pünkösd nap-
ján is dolgoztak a résztvevők, de még 
így sem készült el minden, amit tervez-
tek, ezeket megpróbálják még a nyár 
folyamán pótolni, hogy szeptember-
ben minél színesebb iskolai környezet 
fogadja a gyerekeket.

2022. augusztus | Üllői Hírmondó

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!

KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

keresünk gyálra  
3 műszakos 8 órás munkarendbe. 

ingyenes targoncavezetői 
képzéssel 1 év hűség esetén. 
Belépési bónusz, jogosítvány 
megszerzése után béremelés. 

ingyenes céges buszok: 
Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 

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

Üllő, Vecsés. 

Érd.: 06-70-779-4447
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IDÉN IS SZUPER TÁBOROK KÖZÜL  
VÁLASZTHATTAK AZ ÜLLŐIEK
Minden évben színes programokkal és változatos tematikával várják a táborszervezők a gyerekeket 
Üllőn. Legyen az sport, szórakozás, vagy épp kifejezetten hasznos tudás, amit elsajátíthatnak, a 
táborvezetők szakértelemmel és odafigyeléssel gondoskodnak a gyerekek jókedvéről egész nyáron. 

Idén is volt Kuktanoda
A Kuktanodát második alkalommal ren-
dezte meg az Üllői Mecénás Művészeti 
Klub, ahol a gyerekek a magyar konyha 
fortélyaival ismerkedhettek meg. A 
maximális létszámmal működő tábor-
ban minden nap más menüt készítet-
tek el a lelkes kis szakácsok, ebéd után 
pedig kézműves foglalkozásokkal ügye-
sedtek. – Az idén újra megrendeztük a 
tábort, és sokkal többen jelentkeztek, 
de sajnos 15 főnél nem tudunk többet 
fogadni, mert kicsi a helyiségünk. Sze-
retettel, jókedvvel és odaadással van-
nak itt a gyerekek, Julika információit 
mindenki magába szívja, és csinálja, 
ami feladatot kap – mesélte Nagyné 
Kékedi Ibolya táborvezető a Williams 
TV-nek. – Azért vagyunk, hogy nép-
szerűsítsük a gyerekek között a konyha 
szeretetét, hogy megtanulják a magyar 
konyha értékeit, és tegyenek azért vala-
mit, hogy a szülőket kisegítsék, amikor 
munka után hazaérnek. Azért vagyunk, 
hogy ezeket mind beleplántáljuk a gye-
rekekbe.

Üllő DSE Sporttábor
Az Üllő DSE hagyományos sporttáborá-
ban két turnusban kézilabdások, focis-
ták és birkózók töltik a szabadidejüket. 
Az 5 és 12 év közötti diákok számára 
egyaránt fontos a szezon végi levezetés 
és az új évadra történő felkészülés, de 
a nyári szórakozás is. – Hagyományos-
nak mondható a nyári táborunk, idén 
közel 90 gyermek vesz részt benne. Itt 
minden korosztály együtt van, így job-
ban megismerkedhetnek egymással, 
elfogadják azt, hogy vannak kiseb-
bek-nagyobbak, vigyáznak egymásra. 

Ezért is nagyon fontos ez a tábor. Tel-
jes értékű embereket próbálunk nevelni, 
hogy fogadják el egymást – nyilatkozta 
Rudolf Jenő edző.

Táncsziget tábor
A Táncsziget és Rúd Akadémia Sport 
Egyesület már öt éve szervez nyári 
táborokat. A kisebbek a balettel, a 
nagyobbak a légtornász mozdulatokkal 
ismerkedhettek meg. Alkotótábor, tánc-
tábor, rúd- és légsport tábor: mindenki 
megtalálhatja közülük azt, amire vágyik. 
– Bárki részt vehet rajta, 4 éves kortól 
foglalkozunk a gyerekekkel a táborok-
ban, 18 éves korig fogadjuk őket, mert 
a felnőtteknek külön edzéseket szok-
tunk ilyenkor tartani – mesélte Sajczné 
Laborczvölgyi Júlia táborvezető. – Kez-
dőket, haladókat, profikat bárkit szere-
tettel látunk, a kezdők ilyenkor gyorsan 
fel tudnak zárkózni, nyilván előny, ha 
valaki már sportolt valamit, de nem fel-
tétel.

Minden évben van önvédelmi tábor
Egész héten változatos programokkal 
készültek a gyermekeknek az önvé-
delmi táborban, melyet a nagy siker 
miatt idén már hetedik alkalommal 
rendeztek meg. A mindennapi edzé-
seken kívül vizes napon vehettek részt 
egy külső helyszínen és az Archery 
Fun Game közreműködésével örömíjá-
szat-bemutatón is részt vehettek. Az 
iskolában Sajtosné Öllei Andrea tanárnő 
újraélesztést, Balázsné Varga Gizella 
tanárnő pedig elsősegély-nyújtó tanfo-
lyamot tartott nekik, az Üllői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület közreműködésével 
pedig kipróbálhatták a tűzoltók felada-
tait, autójukat. A szervezők rendőrségi 
bemutatóval is készültek, ahol a gye-
rekek előadást is hallhattak a rendőrök 
munkájáról. – A táborban igyekszünk 

az önvédelem alapjait átadni és az ezzel 
kapcsolatos más színes programokat is 
megvalósítani – nyilatkozta Tóth Gábor 
főszervező. – Csúcsot döntöttünk: idén 
összesen 27 gyermek töltötte velünk ezt 
a hetet. Az átlag kor 10 év körüli, többen 
járnak hozzám edzésre, ők az egész 
évet az edzőteremben töltik, de jöttek 
olyanok is, akik csak az edzőtáborra 
érkeztek. Minden nap különböző elő-
adók segítettek, a napi két edzés mellett 
pedig elvittük őket  érdekes, szórakoz-
tató helyekre is. 

Napközis táborra is van lehetőség
Üllőn idén is a Gyöngyvirág téri óvoda 
ad otthont a napközis tábornak, amely 
egyre népszerűbb a szülők és a diákok 
körében. A Humán Szolgáltató Központ 
szervezésében hét héten keresztül vál-
tozatos, sok-sok szabadban eltöltött 
program, asztalitenisz, ugrálóvár és 
mesejóga várja a 7–12 éves korú üllői 
gyerekeket. A táborról Barnóthné Király 
Szilvia családsegítő számolt be. – A 
szülők egyre inkább népszerűnek tartják 
ezt a tábort, évről évre nagyobb a keres-
let. A tavalyi évben még 30 gyereket 
tudtunk hetente fogadni, idén ez a szám 
már 35 lett. A gyerekek közt is terjed a 
tábor híre, mert nagyon jó programo-
kat csinálunk: megyünk lovasparkba, 
minipoliszba, vadasparkba, megláto-
gatjuk a Bálint Ágnes Emlékházat, de 

jön hozzánk egy bűvésznő 
és egy fazekas is. Emellett 
a kinti játékokat is nagyon 
szeretik. A szerdai nap min-
dig a kirándulásról szól, 
ilyenkor külső helyszínre 
visszük a gyerekeket.
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TIZENEGY KERT PÁLYÁZOTT IDÉN
Lezárult a Legszebb konyhakertek program jelentkezési határideje. 
Idén 11 kert jelentkezett a programba, amelyek közül a kategóriák 
legjobbjai tovább versenyezhetnek az országos díj elnyeréséért. 
A környezetvédelmi bizottság által a versenyzők díjazására elkü-
lönített összegen kívül, az Oázis kertészet további 100 000 forint 
értékű ajándékutalvánnyal támogatja a programot. A díjak összege 
a következőképpen alakul: 

1. helyezettek: 35 000–35 000 Ft értékű ajándékutalvány
2. helyezettek: 25 000–25 000 Ft értékű ajándékutalvány
3. helyezettek: 15 000–15 000 Ft értékű ajándékutalvány
Normál kategória különdíjas: 15 000 Ft értékű ajándékutalvány
Mini kategória különdíjas: 15 000 Ft értékű ajándékutalvány
A nyertesek az utalványokat az Oázis kertészetben válthatják be. 

Az eredményhirdetést augusztus 20-án, a városi ünnepségen tartja 
az önkormányzat. Kucsera Csaba, környezetvédelmi referens

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

Facebook: Mézdiszkont    •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

Nyitvatartás: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

gyógynövé-

FÁSÍTÁSI PROGRAM INDULT ÜLLŐN
Nagyszabású fásítási akcióval szépül tovább a 
város. A környezetvédelmi bizottság javaslatá-
ra az Üllő Város Önkormányzata közterületi fá-
sítási programot hirdetett a lakosság részére, 
melynek keretein belül háztartásonként két-két 
darab fát, vagy azonos értékű cserjét igényel-
hetnek a jelentkezők. A fásítást 4 szakaszban 
tervezi megvalósítani az önkormányzat. A prog-
ramra ebben az évben 2 000 000 Ft összeget kü-
lönített el a képviselő-testület. A fák kiosztása 
az őszi, kora téli időszakban valósul meg.

Az alábbi fafajták közül választhattak az ér-
deklődők:

Széles sávra magas növény: virágos kőris, 
gömbkőris, magas kőris. Széles sávra alacsony 
növény: nagyvirágú vérszilva, csüngő japán-
akác, gömbjuhar. Keskeny sávra magas növény: 
hársfa, bugás csörgőfa, oszlopos csörgőfa. 
Keskeny sávra alacsony növény: díszalmafajták. 
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TÖLTSÜK EGYÜTT AZ AUGUSZTUS 20-I 
NEMZETI ÜNNEPET!
Augusztus 20-án szombaton már délelőtt elkezdődnek a programok 
Üllő főterén, ahol mindenki találhat neki tetsző szórakozást. Számos 
gyermekprogrammal készülnek a szervezők, míg a felnőttek 
az esti koncertek mellett a hagyományos, nemzeti ünnephez 
kapcsolódó, üllői városi rendezvényeken is részt vehetnek.
 

A z időskorúak megvendégelése 
(amely már több éves hagyo-
mányra visszatekintő program) 

13.00-kor kezdődik. A nyugdíjasok 
vendégvárására az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub szervezésében kerül sor, 
a Vargha Gyula Könyvtár udvarán fel-
állított sátrak alatt várják majd az idős 
embereket.

Megtekinthető lesz a Mecénás pilla-
natok című kiállítás, melyet N. Kékedy 
Ibolya a Mecénás Művészeti Klub 
elnöke nyit meg. A vendégek értékes 
művészeti alkotásokat nyerhetnek a 
tombolán. A vendégvárás és a kiállítás 
alatt Szomora Zsolt és zenekara szóra-
koztatja az egybegyűlteket.

15 órakor kezdődik az ünnepi műsor 
a Keresztelő Szent János Templomban, 
ahol átadják a képviselő-testület által 
alapított városi kitüntető díjakat is.

Programok a sétányon
Szombat délelőtt elkezdődnek a sétá-
nyon felállított nagyszínpadon a prog-
ramok. Elsőként 10 órától a Répa-
Retek-Mogyoró zenés interaktív 
gyerekműsor előadása tekinthető meg, 
sok színes, érdekes kiegészítővel, bu-
borékokkal és a műsor végén cukorká-
val. A műsor aktív részesei lesznek a 
gyermekek is.

11.30-kor lép színpadra a BoriDalok 
Trió, melynek énekese Varga Bori, a Kis-
kalász zenekar alapítója, a dalok, versek 
írója. Igényes hangszerelés, sok hang-
szín, többféle hangszer csendül majd 
fel az előadásban. Hallható lesz furulya, 
kalimba, bolgár kaval, szaxofon, bőgő, 
zongora, hogy az egész családnak szó-
rakoztató élményt nyújtsanak.

13 órakor kezd a Sün Sári világot lát 
című zenés-színházi előadás, mely a 
„Köszönjük Magyarország” program-
sorozat részeként kerül színpadra. 21 
gyerek és 6 felnőtt táncos-színész viszi 
el a nézőket egy mesebeli erdőbe. Lát-
ványos és vidám előadásra számíthat-
nak az érdeklődők.

14 órától érkeznek a Gólyalábasok a 
sétányra.

15 órakor a helyi tánciskolák lépnek 
fel és adnak bemutatót, látványos ele-
mekkel kiegészítve a produkcióikat.

17 órakor a Bruno és Spacc nevű 
szókimondó duó veszi birtokba a szín-
padot.

19 órától pedid Oláh Gergő érke-
zik. Az énekes 2012-ben megnyerte 
az X-Faktort, 2015-ben bekerült a Dal 
című műsorba, az Eurovízió dalvá-
lasztó showjába, ahol 2017-ben már 
saját zenekarával, a Roma Soul-lal 
indult.

21 órakor Pánya Beatrix előadja a 
Magyarország című dalt.

21.30-kor lép színpadra a Vegas 
Show Band Partyzenekar, akik fergete-
ges hangulattal és utcabállal zárják az 
ünnepet.

A sétány mellett is nagy nyüzsgés 
várja a kilátogatókat, hiszen lesz-
nek rendőrségi és tűzoltó bemutatók, 
gokartozás, gyöngyfűzés, karkötőké-
szítés, arcfestés, logikai és képesség-
fejlesztő játékok, kézműves kiállítók, 
minőségi ételek és italok, aktív kikap-
csolódást ígérve a család minden tag-
jának.  Mindemellett az egész augusz-
tus 20-i hétvégén a városban fog 
üzemelni a vidámpark, többek között 
dodzsemmel, körhintával, gyerekhintá-
val, kisvonattal, céllövöldével, légvárral 
és családi libegővel.

Figyelem!
Augusztus 20-án, a nemzeti 
ünnepen, a szombati piacnap 
elmarad, a piac zárva tart!

Tisztelt lakosaink!
Hosszas töprengés után, a jelenleg 
fennálló gazdasági és társadalmi 
helyzet miatt úgy döntöttünk, 
hogy az idei évben lemondjuk a 
tűzijátékot, azonban az állam-
alapítás ünnepére tervezett többi 
programot megtartjuk.

Felelős gondolkodással, gaz-
dálkodásunk biztonságára tekin-
tettel a tervezett programok közül 
lemondtuk az ingyenesen használ-
ható és az önkormányzat számára 
nagy kiadást jelentő gyermekjá-
tékokat is. Szerettünk volna most 
is mindenki számára lehetőséget 
adni a játékok/hinták/aktivitások 
díjmentes használatára, akárcsak 
az utóbbi néhány rendezvényün-
kön, ám a tűzijáték elhagyása mel-
lett most ezt a (nehéz) döntést is 
meg kellett hozni.

Ezen lépéseknek az a célja, 
hogy a költségek visszaszorítá-
sával városunk felkészülhessen 
a várhatóan megnövekvő kiadá-
sokra, illetve megfelelő mértékű 
szociális támogatásokat tudjunk 
majd nyújtani a rászorulóknak.

Bízunk benne, hogy döntésün-
ket megértik és elfogadják.

Reméljük, hogy a jövő évben 
ismét az Üllőn évtizedek óta szo-
kásos tűzijátékban gyönyörköd-
hetünk közösen államalapításunk 
ünnepén!

Tisztelettel és köszönettel:
Kissné Szabó Katalin polgármester

Mecénások a könyvtárban
Augusztus 20-án 13 órától, a 
hagyományoknak megfelelően, 
ismét a könyvtár ad otthont az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub 
által szervezett nyugdíjasok ven-
déglátásának. Szeretettel vár-
ják az időseket egy kis harapni- 
és innivalóval. A jó hangulatról 
Szomora Zsolt és zenekara gon-
doskodik. 13.30-kor nyílik a 
Meczel Erzsébet kiállítóteremben 
a művészeti klub ünnepi kiállítása 
„Mecénás pillanatok” címmel. 
A kiállítást megnyitja N. Kékedy 
Ibolya, a klub elnöke. Külön-
böző művészeti ágak kiállítóinak 
alkotásait csodálhatják meg az 
érdeklődők. Kézműves termékek, 
kézimunkák, fotók, festmények, 
versek lenyomatai és művészi 
érzékkel készült kenyerek lesznek 
e kiállítás főszereplői. A tizennégy 
kiállító által felajánlott alkotáso-
kat a szerencsések tombola sor-
soláson meg is nyerhetik. Talál-
kozzunk a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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AMIT FELTÉTLENÜL TUDNI KELL 
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
A csomagolási hulladék a sárga 
fedelű, kék testű, szabványos 
edényzetben helyezhető ki a meg-
adott gyűjtési napon. 

Mi kerülhet bele? 
• Papír (tisztán, laposra hajtogatva): 

kartondoboz, hullámpapír, élelmi-
szerek és kozmetikai cikkek papír-
dobozai, színes és fekete-fehér 
újság, szórólap, prospektus, irodai 
papír, füzet

• műanyag (kiöblítve, laposra 
taposva): színes- és víztiszta PET 
palack, kupak (üdítős, ásványvi-
zes), kozmetikai és tisztítószerek 
flakonjai (pl: samponos, öblítős, 
mosogatószeres), reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia, fólia 
(zsugor és strech), joghurtos, tejfö-
lös és margarinos dobozok

• fém- és italos kartondoboz (kiöb-
lítve, laposra taposva): fém italos 
doboz (pl: üdítős, sörös, energia-
italos), tartós tej és üdítők dobozai 
(TetraPack), konzervdoboz. 

Hogyan kerüljön a hulladék a kukákba?
Egyes flakonok, ételes dobozok és 
olajos palackok elvileg csak tisz-
tán kerülhetnének bele a kukába. 
Sokakban azonban rögtön megfo-
galmazódik a kérdés: a mosogatás-
sal vizet pocsékolunk, ezzel pedig 
nem ártunk-e többet a környeze-
tünknek, különösen most, az egyre 
inkább aszályosodó időszakokban. 
Mégis nagyon fontos mozzanata ez 
a gyűjtésnek, mivel ugyanabba az 
edényzetbe kell rakni az összes sze-
lektíven gyűjtött hulladékot, és ha a 
már koszos darabok más anyagokat 
is beszennyeznek, akkor sajnos azok 
sem hasznosíthatóak újra. Az sem 
elhanyagolható szempont, hogy az 
elszállítás időpontjáig ezek a szeny-
nyezett hulladékok a kukában büdö-
södnek.

A hulladéknak természetesen nem 
kell patyolat tisztának lennie, csu-
pán a makacs szennyeződéseket kell 

eltávolítani. Elég, ha például a moso-
gatás végén a mosogatóvízben átöb-
lítjük, vagy szükség szerint szivacs-
csal eltávolítjuk a szennyeződéseket.
 

Mit ne tegyünk a sárga kukába?
Alapvetően azt kell szem előtt tarta-
nunk, hogy semmi olyan nem kerül-
het az edényzetbe, ami veszélyes 
vagy szennyezett. Ne tegyünk bele 
• üveget, használt papír zsebkendőt, 

szalvétákat, felvágottak csoma-
golását, hungarocellt, CD-lemezt, 
magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. 
nejlonharisnya), ezek a kommunális 
edénybe kell, hogy kerüljenek!

• A színes és színtelen öblös üvege-
ket (italos üveg) a településen kihe-
lyezett üveggyűjtő konténerekben 
helyezhetjük el.

Amennyiben mégis előfordult, hogy 
szennyezett vagy szelektíven nem 
gyűjthető hulladék került a szelektí-
ves edényzetbe, ezeket az átváloga-
tás során utólag elkülönítik a hasz-
nosítható anyagoktól és a háztartási 
hulladékokkal együtt kerülnek meg-
semmisítésre. 

Tapossa, de ne túl laposra!
A gyűjtés egyik fontos momentuma, 
hogy lehetőség szerint a lehető 
legkisebb térfogattal helyezzük a 
műanyag palackokat, flakonokat, 
dobozokat a kukába. Ehhez csak 
annyit kell tennünk, hogy mindent 
kilapítunk, amennyire csak lehet, 
hogy az edényzetet ne a levegő töltse 
meg. Mindezek elősegítik, hogy több 
csomagolóanyag férjen a kukákba, 
ezáltal a gyűjtőjárművekbe is.

Azonban a túl erős tömörítés 
sem előnyös! A DTkH munka-
társai kérik a lakosságot, hogy 
ne szorítsák bele túlzottan a 
hulladékot az edénybe, mert 
az elszállítás során nehéz-
kessé és lassúvá válik a kukák 
ürítése.

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK 
KIOSZTÁSÁRÓL 
A „Komplex hulladékgazdálkodási rend-
szer fejlesztése a Duna-Tisza közi régi-
óban, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projekt üllői meg-
valósulása érdekében az önkormány-
zatunk dolgozóinak bevonásával 2022. 
július 8–9-én megkezdődött a szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetek kiosztása, 
mely folytatódott a következő két hétvé-
gén. Az utolsó, 4. ütem augusztus 11–12-
én valósul meg, melyről az érintett terület 
lakosai – az előző gyakorlathoz hasonló-
an – ingatlanonként értesítést kaptak. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. 
szeptemberben pótnapot fogunk tartani, 
így azoknak is lesz lehetőségük átvenni 
a szelektív kukát, akik a saját megadott 
időpontjukban nem tudták megoldani. 

A koruk vagy egészségi állapotuk mi-
att akadályozott lakosainknak az önkor-
mányzat kiszállítja az edényzeteket, ezen 
igényüket, vagy más egyéb, KIZÁRÓLAG 
A SZELEKTÍV EDÉNYZET KIOSZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ kérdésüket hivatali időben 
Zsigmondné Keller Petra ügyintézőnek 
jelezhetik (06-30/971-5760, keller.petra@
ullo.hu), és az ÜVF Kft. gondoskodik az 
edényzetek igénylőkhöz való eljuttatás-
ról. 

Emlékeztetjük önöket, hogy a fenti 
projekt keretében a Duna-Tisza közi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. minden 
felhasználási helyre 1 db 120 literes gu-
rulós hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, 
mely kizárólag a csomagolási hulladé-
kok/papír, műanyag, fém/szelektív gyűj-
tésére szolgál. Ez a sárga fedelű kék testű 
szabványos kuka az eddig használatos 
sárga zsákot váltja fel. 

A hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás keretében az érvényes bejelentés-
sel/szerződéssel rendelkező lakossági 
Ügyfelek „Használati szerződés” nyom-
tatvány aláírásával vehetik át az egyedi 
azonosítóval ellátott edényzetet személyi 
igazolvány és lakcímkártya bemutatásá-
val. 

Amennyiben nem a megjelent személy 
nevén szerepel a szerződés, az edényzet 
NEM ADHATÓ ÁT! Még akkor sem, ha kö-
zeli hozzátartozóról (házastárs, gyermek, 
szülő) van szó, ők is csak a szerződött 
féltől származó meghatalmazással in-
tézkedhetnek. A meghatalmazás nyom-
tatvány megtalálható az értesítő hátolda-
lán és az önkormányzat portáján is.

Az ütemenként kiértesített ügyfelek a 
Sportcsarnok melletti területen vehetik 
át a kukákat.  Üllő Város Önkormányzata



SZÉPEN HALAD AZ ÜLLŐI MEDITÁCIÓS PARK 
KIALAKÍTÁSA
A néhány hónapja készülő park Üllő szívében 
helyezkedik el, a városi sportcsarnok és az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola közvetlen közelében. 
 

A park koncepciójának kialakítása-
kor a fő szempont az volt, hogy 
hiánypótló legyen. Játszótereink 

már vannak, nyüzsgő, csodás város-
központot is kialakítottunk az elmúlt 
időszakban, ám eddig nem állt rendel-
kezésre lakosainknak egy olyan – növé-
nyekkel tarkított – környezet/park, aho-
va elmehetnek sétálni, megnyugodni, 
pihenni.

Mit is jelent a meditáció?
A meditáció tulajdonkép-
pen egy nyugodt elmélkedés, 
amelynek során megtisztítjuk 
gondolatainkat, teret enge-
dünk a pozitív gondolatoknak 
és feltöltődve, megnyugodva 
térhetünk vissza a mindenna-
pok mókuskerekébe.

Azt szeretnénk, ha a me-
ditációs parkba belépőknek 
ez lenne a harmónia szigete, 
ahol egy fárasztó nap vagy 
sportolás után megpihenhet-
nek, hétvégén egy kellemes 
séta során kikapcsolódhatnak, netán 
csöndesen meditálhatnak egy-egy 
problémás, pörgős nap végén.

Azoknak, akik még nem próbáltak 
meditálni, egy segítő hanganyagot állí-
tottunk össze Olasz Szilvia jógamester 
segítségével, aki évek óta Üllőn dolgozik 
jógaoktatóként, és nagy tapasztalat-
tal bír a vezetett meditációk területén. 
A hanganyagot mindenki a saját tele-
fonján egy QR-kód leolvasásával tudja 
majd meghallgatni, akár a park terüle-
tén ingyenesen elérhető wifi hálózatra 

csatlakozva. A medi-
táció közben hangtál 
és egyéb természet-
ben előforduló hangok 
is hallhatók lesznek, 
amelyek magukkal ra-
gadnak bennünket, és 
elősegítik az agyhul-
lámaink elmozdulását. Bízunk benne, 
hogy sokan kipróbálják majd ezt a fajta 
kikapcsolódást!

Üllői Értéktárunk is helyet kapott  
a parkban 
A parkban helyet kaptak az Üllői 
Értéktárban szereplő büszkeségeink 
is, a meditációs sétákon kívül a fák tö-
vében elhelyezett QR-kódok leolvasá-
sával megtekinthetők a rövid kisfilmek, 
amelyek bemutatják a helyi értékeinket. 
A modern kor technikájával szeretnénk 
közelebb hozni, megismertetni a látoga-
tókkal azokat az embereket, épületeket, 
egyesületeket, akikre méltán lehetünk 

büszkék és példaként állhatnak mind-
annyiunk előtt.

Fentieken kívül a park területén több 
tér is kialakításra került, egy híddal át-
ívelt halastó, egy jóga-tisztás, ahol ké-
nyelmesen lehet a talajon kialakított te-
rületen tornázni, lesz Figyelem-sziget is, 
ahol a pihenőágyak egymással szembe 
fordítva garantálják majd a meghitt be-
szélgetések alatti egymásra hangoló-
dást. 

A parkban helyet kap majd egy egyedi 
megjelenésű, áramvételi lehetőséggel 
ellátott fedett pad is, amelynek fejlesz-
tését és kivitelezését Incze István vál-
lalta, készítése már folyamatban is van. 
A pad célja, hogy a településen online 
dolgozókat a napi munkavégzés során 
egy-egy órára kicsaljuk a természetbe, 
ahonnan laptopjukon el tudják végezni 
feladataikat egy kellemes, árnyékos he-
lyen.

Bízunk benne, hogy elnyeri tetszésü-
ket majd a park, hiszen a képviselő-tes-
tület döntése alapján hivatalunk több 
munkatársa, külső szakértők, és a kivi-
telező Liget Kertészet hónapok óta azon 
dolgozik közösen, hogy Üllő meditációs 
parkja a természet minimális megzava-
rásával egy valóban funkcionális, pihen-
tető helyszín lehessen. 

Üllő Város Önkormányzata
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DR. KUN MÁRIA LELKÉSZ  
29 ÉVIG DOLGOZOTT ÜLLŐN
Az üllői református közösség nemrég búcsúzott Dr. Kun Mária 
lelkészasszonytól, aki 1993-ban kezdte meg gyülekezeti munkáját 
a településen. A lelkészasszony a közösségi élet ápolására számos 
alkalommal szervezett bel és külföldi kirándulásokat, gyülekezeti 
táborokat és színvonalas ünnepi programokat. Nagy szerepe volt 
abban, hogy a hitoktatás bevezetésre került az óvodákban és az 
iskolában. A városvezetés Üllő Város Szolgálatáért díjjal tüntette ki. 
Vele beszélgettünk nyugdíjba vonulása és költözése alkalmából. 

– Meséljen egy kicsit az életéről! 
– Kunmadarason születtem,  Kun-he-

gyesen érettségiztem. A családban nem 
volt senki lelkész, édesanyám boltve-
zető volt, édesapám pedig vízműtelep-
vezető. Átlagos vallásos család voltunk: 
ünnepekkor, különleges alkalmakkor 
jártunk templomba.

– Önnél hogy vált ennél komolyabbá a 
hit? 

– Az előzménye főleg a gyermek-is-
tentiszteleteken való részvétel és a kon-
firmációi felkészítés volt, illetve a nyári 
kántorképző tanfolyamok, ahová már 
saját Bibliát kellett vinni. Részt vettem 
ifjúsági konferenciákon, ahol igazán 
személyessé vált Isten igéje. Nagyon 
örültem például, hogy olyan nevem van, 
ami benne van a Bibliában, így olyan élő-
nek hangzott a „Mária, a Mester itt van 
és hív téged”. A gyermeki gondolatom 
rögtön az volt, hogy „honnan tudja Isten, 
hogy ki vagyok?”.

– Mikor határozta el magát a hivatása 
mellett? 

– Egy régészeti ásatáson történt, 
amikor az elhívást éreztem. Akkor egy 
mezőgazdasági múzeumban dolgoztam 
a csontgyűjtemény-tárban, de ekkor 
már rendszeres bibliaolvasó voltam. A 

Szentírás mellett olvastam Isobel Kuhn 
életét, aki egy női misszionárius volt, az 
ő életrajza és a mindennapos igeolva-
sás sokat segített a döntésben. Volt pár 
olyan személy az életemben, akinek az 
élete meghatározó volt, azt láttam, hogy 
lehet másként is élni és mást helyezni 
előtérbe. Amikor egyik hétvégén otthon 
voltam, a lelkész felkért, hogy tartsak 
gyermek-istentiszteletet, akkor kezd-
tünk el arról beszélgetni, hogy én ezen a 
téren szeretnék továbbtanulni.

– Hogy fogadta a család a döntést? 
– A családom örült, a bátyám volt az 

egyetlen, aki először kétkedve fogadta, 
és abban reménykedett, hogy majd a 
régészprofesszor kiveri a fejemből ezt, 
főleg azért, mert akkor már felvettek a 
restaurátorképzőbe. Nem egészen ér-
tette, miért módosítok pályát, de ő is el 
tudta fogadni.

– Hogy került Üllőre?
– A teológia szakon megismerked-

tem a férjemmel, miután ő végzett, 
Pécsre helyezték segédlelkésznek, én 
akkor diákként exmisszióba mentem, 
emellett feljártam vizsgázni, illetve kü-
lönböző kurzusokra. Azután több kisebb 
gyülekezetben voltam beosztott lelkész. 
Később ösztöndíjat kaptam Hollandiá-
ba, és amikor onnan visszatértem, akkor 
a férjemet, Tibort lelkészüknek válasz-
tották a bajaiak, így én is ott, valamint 
a környékbeli gyülekezetekben tevé-
kenykedtem. Miután Tibor Pestre került 
tanítani, egy időre 
v is sz a kö l töz t ü n k 
Szigethalomra a szü-
leimhez, akik ekkor 
már ott éltek. Ebben 
az időszakban érke-
zett az üllői megke-
resés, ahol összesen 
29 évet éltünk – ez 
volt a leghosszabb 
szolgálatunk.

– Hogyan gondol vissza a városra? 
– Mindig volt mit tenni, jó kapcso-

latok alakultak ki az emberekkel, nem 
volt unalmas életünk. Miután szolgálati 
lakást építettünk, már az építéskor tud-
tuk, hogy amikor lejár a szolgálati idő, át 
kell majd adnunk. Balatonfűzfő egy nem 
tervezett, nem várt, de eddig úgy néz 
ki, hogy nagyon jó döntés volt. Egy éve, 
pont a házassági évfordulónkon talál-
tunk rá egy ingatlanra, és úgy érzem, jó 
lesz itt élni.

– Mit tervez a jövőben így, a nyugdíjazás 
után? 

– Sok távlati tervünk van, ilyenkor sok 
az elmaradt dolog, amire korábban nem 
jutott idő, legyen az például olvasmány 
vagy tanulmányok, illetve vannak uno-
káim is, így mindig van mit tenni. Most 
egyelőre a költözés öröme és nehézsége 
az, amiben benne vagyunk.

– Miért érzi fontosnak a hitet és a lelkész 
munkáját az ember életében?

– Az embernek valahol tudnia és 
éreznie kell, hogy nincs egyedül ebben 
a világban, és ez nem csak azt jelenti, 
hogy van családja, társa, barátai. Egy ki-
csit szembesülni kell azzal, hogy ő egy 
teremtmény, a Teremtő pedig jelen kíván 
lenni az élete minden pillanatában. Nem 
a lelkész az, akihez első rendben kötőd-
ni kell, de persze az évek során így is ki-
alakulnak a kötődések, ami jó és fontos 
a mi számunkra is. Addig jó a lelkész 
jelenléte, amíg megtörténik a személy 
Istennel való találkozása, támogató je-
lenlétnek nevezném, akivel megoszthat-
juk örömeinket, bánatainkat és közösen 
kereshetjük az utunkat. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy az ember mindig tud-
ja, hol van a helye. Nem mindig csak az 
emberek gondolataira, véleményére kell 
figyelnünk, hanem arra is, hogy az az Is-
ten, aki szeretetével átölel bennünket, ő 
mit szeretne. 

Közösség
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EGY MÁSIK ÚTON ELINDULNI 
– VIRÁG ANDREÁVAL BESZÉLGETTÜNK
Virág Andrea 27 éven keresztül dolgozott Üllő aljegyzőjeként. A Városfejlesztési 
Iroda vezetője 1990-ben költözött Üllőre családjával, azóta kivétel nélkül minden 
kisebb és nagyobb településfejlesztési projektben aktívan részt vett, munkájával 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Üllő évről évre változzon, fejlődjön. Idén ugyan 
megkezdi nyugdíjas éveit, azonban valószínűleg azt is hasonló lelkesedéssel 
fogja űzni, mint a városért végzett áldozatos munkáját. Vele beszélgettünk.  

– Mennyire nyúlik régre az üllői élete?
– 1990-ben költöztünk Üllőre, az unokanővérem élt itt, aki 

egyébként a Gabi Könyvesbolt vezetője. Többször voltam náluk, 
és amikor találtunk egy eladó ingatlant a közelben, úgy döntöt-
tünk, hogy ide költözünk. 1995 novemberében kezdtem aljegy-
zőként dolgozni az önkormányzatnál.

– Honnan származik?
– Fejér megyei vagyok, Székesfehérváron születtem és Du-

naújvárosban nevelkedtem, ott végeztem a gimnáziumot is 
orosz tagozaton. Miután leérettségiztem, tanár szerettem volna 
lenni, de nem vettek fel a főiskolára, így pár hónapig képesítés 
nélküli óvónőként dolgoztam. Később a Belügyminisztérium-
ban a lakcím- és közlekedés-nyilvántartó osztályra kerültem, és 
ott dolgoztam egészen 1995 májusáig. Amikor a rendszerváltás 
után átszervezték ezeket a szervezeteket, akkor a Választási 
Hivatalhoz kerültem, onnan pályáztam meg az üllői aljegyzői 
állást.

– Soha nem bánta meg, hogy végül nem tanár lett?
– Nem. Az az igazság, hogy miután elkezdtem a Belügymi-

nisztériumban dolgozni, pár év múlva megadták a lehetőséget 
arra, hogy felvételizzek az Államigazgatási Főiskolára, ami ab-
ban az időben nagy dolognak számított. Így lett az alapvégzett-
ségem igazgatásszervező, erre pedig 1990-ben úgynevezett 
szakosító diplomát: igazgatási rendszerszervező végzettséget 
szereztem.

– Mi fogta meg ebben a területben?
– Korábban én is ugyanolyan keveset tudtam erről, mint a 

többi ember, de amikor elkezdtem a tanulmányaimat, akkor 
rájöttem, hogy az államigazgatás szervezése egy nehéz, de 

nagyon izgalmas feladat, sok mindent 
felölel, szinte az egész életünket. Ha 
átlagemberként elolvasnánk az alap-
törvényt, melyet régen alkotmánynak 
neveztünk, és mögé gondolnánk azt az életet, amit éppen élünk, 
akkor sokkal jobban megértenénk az ország működését és a 
különböző döntéseket, politikától teljesen függetlenül. Ha hiva-
tásnak tekintjük, és mi, régiek még annak tekintjük, akkor ebben 
is meg lehet találni a szépséget, de tény, hogy ez egyben egy 
nagyon nehéz és embert próbáló terület is.

– Mire emlékszik vissza legszívesebben a munkájából?
– Az mindig öröm volt, ha valamire lehetőséget kaptunk a 

képviselő-testülettől, és nekiállhattunk dolgozni. Például, na-
gyon emlékezetes, hogy mi már több évvel korábban dolgoz-
tunk a projekten, mielőtt a településközpont kialakítására egy-
általán pályázatot nyújtottunk volna be. A 2012–13-ban átadott 
településközpont olyan városképet adott Üllőnek, amely az 
összes többi, sorra kerülő fejlesztést is meghatározta. De emel-
lett nagyon sok apróságon is dolgoztunk: a lényeg, hogy emlék-
szem, milyen volt ez a város 1990-ben, és milyen ma, és tudom, 
hogy ebben mind benne van a munkánk, ami fantasztikus ér-
zés. Nem tudok a városnak olyan szegletébe menni, amelyben 
a munkánk ne lenne látható. És még nagyon sok szép feladat 
hátra van!

– Hogy érzi magát immár nyugdíjasként? 
– Lehet a munkát nélkülözni, de egyelőre még úgy érzem 

magam, mintha csak szabadságon lennék. Az elmúlt 41 évben 
két hétnél tovább még soha nem voltam szabadságon, így való-
színűleg majd egy hét múlva már furcsa lesz, hogy még mindig 
nem kell bemennem dolgozni. Egy ideje készültem már a nyug-
díjra, a vezetőim és a kollégáim nagyon aranyosak voltak, min-
denkitől annyi szeretetet kaptam az elmúlt pár napban, hogy 
elmondani sem tudom. Rendkívül jól esett és nagyon hálás 
vagyok érte. De azért a pihenésnek is vannak előnyei: például, 
hogy ezt az interjút a kertemben a körtefa alatt ülve adom, és 
nem az irodából, ahol már hárman benyitottak volna. Kicsit fel 
kell töltődni, ki kell pihennie az embernek magát és egy másik 
úton elindulni. Szeretek kirándulni, utazni, könyvet olvasni, imá-
dom a kertet és mindent, ami a természettel kapcsolatos.

– Mi jut eszébe, ha az önkormányzatnál töltött hosszú évekre 
gondol?

– Az, hogy ezúton is szeretném megköszönni a polgármes-
ter asszonynak és a jegyző asszonynak azt a sok segítséget 
és támogatást, amit a munkámhoz adtak, és köszönöm a Vá-
rosfejlesztési Iroda valamennyi dolgozójának munkáját, ők egy 
nagyon aranyos, fiatal csapat, és kívánok nekik nagyon sikeres 
szakmai életutat!
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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
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E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 
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Tantermi tanfolyam: szünetel
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Lilla 
Liget

Virágméz

További információért keressenek bizalommal!
Balázs Lilla agrármérnök, lovastúra-vezető 

06-30/515-3772
Lilla Liget Lovarda Monor

További információért keressenek bizalommal!
Balázs Lilla agrármérnök, lovastúra-vezető 

06-30/515-3772
Lilla Liget Lovarda Monor

Egy kis ízelítő a táborról:
• Lovaglásoktatás egyéni tudásszinthez igazítva,Lovaglásoktatás egyéni tudásszinthez igazítva,
• tízórai, ebéd (étteremben), uzsonna, innivaló korlátlan mennyiségben,tízórai, ebéd (étteremben), uzsonna, innivaló korlátlan mennyiségben,
• lovas elméleti és gyakorlati oktatás (minden, amit a lovak körüli lovas elméleti és gyakorlati oktatás (minden, amit a lovak körüli 

tevékenységekről, lovaglásról tudni érdemes),tevékenységekről, lovaglásról tudni érdemes),
• lovas ügyességi feladatok, vetélkedők,
• lófürdetés, medencézés,
• kézműves-foglalkozások,
• meglepetésprogramok,
• testvérkedvezmény 10%.

Napközis 
Lovas tábor  

MoNoroN
 fríz, andalúz és shetland póni fajtájú lovakkal  fríz, andalúz és shetland póni fajtájú lovakkal 

augusztus 24-től 28-ig.
 fríz, andalúz és shetland póni fajtájú lovakkal 

7-től 17 éves korig várjuk a lovakat, lovaglást, és állatokat 
kedvelő, valamint irántuk érdeklődő gyermekeket 

(nemcsak lányokat, hanem fiúkat is)
akár kezdő, akár haladó szinten.

HELYTÖRTÉNETIS ÉLMÉNYEK
A nyár folyamán szombatonként várta lá-
togatóit a város kincsestára. Topor István 
„Mesélő tárgyak” sorozatában mesélt az 
érdeklődőknek a különböző tárgyi eszkö-
zök használatáról. Megismerkedhettek a 
földművelés, a disznóvágás, a kenyérsütés 
eszközeivel, régi konyhai edényekkel, szü-
retkor használt eszközökkel, vagy épp régi 
korok gyermekjátékaival. Volt tésztanap 
Kocsis Rozáliával és kemencés nap Makai 
Ildikóval. Ínycsiklandó ételek készültek el kö-
zösen, amit aztán jó étvággyal el is fogyasz-

tottak a résztvevők. 
A nyári napközis tá-
bor gyermekei is ellá-
togattak a Helytörté-
neti Gyűjte-ménybe. 
Csoportbontásban, 
amíg az egyik csoport 
nyújtotta a lepényke-
nyeret és sütötte, ad-
dig a másik a népi já-
tékokkal játszott, a 
harmadik csoport pe-
dig bent, a termekben, 
az „Üllő kincsei” kis-
filmek közül válasz-
tott egyet és az ahhoz 
adott feladatokat ol-
dotta meg. Ezáltal is-
merkedtek meg a ki-
állított tárgyakkal és 
azok történetével. 
Aztán fordultak a csa-
patok. Így telt a nyár az 
évszázados falak kö-

zött. Szeptembertől a régi nyitvatartás sze-
rint minden csütörtökön 12.00–16.30-ig vár-
juk a látogatókat. Csoportokat ettől eltérő 
időpontban is fogadunk.

Velkei Hajnalka, intézményvezető
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a Dél-Pest megyei és Budapesten,  
a Dél-pesti régióban

Ha számít az ár,  
az ingatlanpiaci vár!

JU
TA L É K T Ó

L1%

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.  • Tel.: 06-70-935-5181

Amennyiben 
gondolkozik lakása, 
háza, telke eladásán,  

forDULJon 
BIzALommAL 

Az
IngATLAnPIAcI 

KözveTíTő  
IroDához!

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ 
ÉRKEZIK ÜLLŐRE 
Üllő Város Önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be a Generali a Biztonságért 
Alapítványhoz, melynek köszönhetően 
augusztus 19-én, pénteken 2 db egész-
ségügyi szűrőbusz érkezik a településre. 
A buszok az Üllői Polgármesteri Hivatal 
melletti sétányon 10:00 és 18:00 között 
várják majd az érdeklődőket.

A buszokon 10 szűrést lehet igénybe 
venni, a vizsgálat körülbelül 30 percet 
fog igénybe venni. Egyszerre egy páci-
ens szűrését végzik el, a két busz eseté-
ben óránként 4 fő szűrésére van mód. A 
Generali szűrőbuszain végzett lakossági 
diagnosztikai szűrővizsgálatok ingyene-
sek, melyeket buszonként egy szakkép-
zett asszisztens végez.

A szűrőbusz szolgáltatásai:
1. Teljes testösszetétel-elemzés – A 

diagnosztikai vizsgálatok sora egy tel-
jes testösszetétel-méréssel kezdődik, 
mely a következőket tartalmazza: a test-
súly pontos meghatározása, a pontos 
súly meghatározása, vázizom tömege, 
testzsír tömege, testtömegindex, szeg-
mentált lágyrészanalízis, szegmentált 

zsíranalízis, szegmentált vízanalízis, 
testösszetétel-analízis (ásványok, fe-
hérje, teljes testfolyadék), ideális cél-
súly meghatározása.

2. Felső végtagi vérnyomásmérés – 
Mindkét felkaron vérnyomásmérés, 
meghatározzák a szisztolés és diasz-
tolés értékeket, az oldalkülönbséget és 
pulzusnyomást.

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés – Meg-
vizsgálják mindkét alsó végtag vérnyo-
másának meghatározásával az alsó 
végtagok keringési állapotát jelző bo-
ka-felkar indexet (ABI).

4. Verőérszűkület-vizsgálat – Megha-
tározzák a fő verőér elmeszesedésé-
nek, merevségének mértékét (arteriás 
stiffness-vizsgálat), mely jól jelzi a ve-
rőérszűkület kialakulásának rizikóját.

5. Érmerevség-vizsgálat – A fő verőér 
mért merevsége az érrendszer biológi-
ai koráról ad megközelítő tájékoztatást.

6. Véroxigénszint-mérés – Pulzoxymetria 
segítségével 1-2 perc alatt megvizs-
gálják a sejtek ideális működéséhez 
elengedhetetlenül fontos vér oxigén-
ellátottsági szintet.

7. Vércukorszintmérés – A vércu-
korszintméréssel a vizsgálat idején 
aktuális vércukorszintet állapítják 
meg. Emiatt a vizsgálat előtt 2 órával 
már csak vizet igyon.

8. Koleszterinszint-mérés – A ko-
leszterinszintmérést az érelmeszese-
dés kiszűrése érdekében, mindössze 
egy csepp vérből végzik.

9. Légzésfunkciós vizsgálat – A lég-
zésfunkciós vizsgálattal ellenőrzik a 
tüdőfunkciók működését. Segítségé-
vel feltárhatók a fulladásos panaszok 
hátterében álló okok. Az eredmények 
pedig támogatják a különböző tüdő-
betegségek diagnosztizálását.

10. Csontsűrűségmérés – Ultrahang 
segítségével megmérik a sarokban 
található csontszerkezet sűrűségét, 
így kiszűrhető a csontritkulás kocká-
zata.
Érdemes ellátogatni a szűrőbuszok-

hoz és kihasználva a kínálkozó lehető-
séget igénybe venni a szolgáltatásai-
kat, hiszen az egészségmegőrzésben 
a megelőzés, a betegségek időben való 
kiszűrése a legfontosabb pillér!
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Ünnepélyes megnyitó 
Köszöntők, zene

A 100 év 100 arc című film bemutatója  

 

Az „Életünk lapjai” és a gerArt Festőstúdió 

alkotásaiból létrehozott kiállítások megnyitója

Karakürt Zenekar koncertje

Százas Bál
Muzsikál: Csorba Tamás

A KSMH művészeti 
csoportjainak bemutatkozása: 
Mirabell Táncegyesület

Dalma dance Club

Zrínyi Ilona Kórus

Üllői citerások

Kenderes Hagyományőrző Egyesület

Szerelemsátor 

Lengyel Tamás: Kitolás
Egyszemélyes vígjáték

Apanevelés kezdőknek és haladóknak  

   
Fellép a: Shadows Band

„Mi egy vérből valók 
vagyunk.” 
Vadkerti Imre koncertje

ugrálóvár, kreatív játékok, állat-simogató, 

arcfestés, csillámtetoválás, henna festés, 

maskarás fotózkodás   

Szekerezés a városban

Kisvonattal a városban

Különböző időpontokban: Mesejóga és Ringató

 Világszép Nádszálkisasszony
A NEKTÁR Színház előadása 

Dia-torna 

Grimm-Busz buli
A szegedi Grimm-Busz színház interaktív 

gyerekkoncertje 

Kutya-bemutató
Budai Mariann  kutyaiskolájának bemutatója

Hyppolit a lakáj
A Szín-Játszó-Tér előadásának vetítése.

Játszik az A TAG zenekar

A Dinoszaurusz Band 
koncertje

Cintányéros cudar világ…
Sárkány Krisztián és Kiss Réka operett-estje, 
Fedák Sári Színház 
  

Dócs Péter és Kalina Enikő 
nótaestje, kísér: Szomora 
Zsolt és zenekara

Beatles Show, játszik a  
The BlackBirds
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FERGETEGES KAPUNYITÁS
A jól végzett munka gyümölcse 
beérett! Leltár után, az első kapu-
nyitáskor olvasók százai keresték fel 
ismét a könyvtárat. Az állományel-
lenőrzés során 28 ezer könyv került 
revízió alá. Szívmelengető adat, hogy 
ebből 2 ezer kölcsönzésben volt. 
Nem csoda hát, hogy az első napon 
107 olvasó, míg a második napon 
még ennél is több, 147 olvasó járt 
nálunk. A két nap alatt több mint ezer 
könyvet kölcsönöztek ki. 

Felmerül még a kérdés bárkiben 
is, hogy járnak-e az emberek könyv-
tárba? Egy biztos, Üllőn sokan járnak 
könyvtárba! Augusztustól tehát ismét 
elérhető minden könyvtári szolgálta-
tásunk, többek között a Tündérposta 
is. Ebből a tündéri könyvkölcsönző 
automatából mindenki a számára 
legalkalmasabb időpontban veheti ki 
a könyvet, csak kérni kell.

Állandó rendezvényeink, a Diadél-
után és az Irodalmi teázó szeptem-
bertől folytatódik, azonban a kártya-
játékok szerelmeseit már mostantól 
várjuk minden csütörtökön 13 órakor. 

A leltár alatt is folyamatosan vásá-
roltuk a könyveket, így a legfrissebb 
olvasmányok várják olvasóinkat! 
Egy kis ízelítő a sok közül: Charlotte 
Wood – Hétvége, Melanie Benjamin 
– A Ritz úrnője, Sharon Cameron – 
Kékmadár, R. Kelényi Angelika – Ve-
szélyes Vadvirág vagy Jenni L. Walsh 
letehetetlenül izgalmas regénye, 
amelyben újra életre kel minden idők 
egyik legismertebb és leghírhed-
tebb párosa, Bonnie Parker és Clyde 
Barrow története. A gyerekeknek 
ajánljuk Egressy Zoltán tollából Pisz-
ke papa meséit, Kemény Kristóftól 
Puskás öcsi hihetetlen kalandjait és 
egy Ölelőskönyvet, amelyben a mai 
magyar irodalom hét remek írója és 
hét kiváló költője arra vállalkozott, 
hogy elmondják mesében, versben, 
hogy mi mindenre megoldás ez az 
egyetlen mozdulat. Ölelje hát keblére 
mindenki a könyvtárban kiválasztott 
könyvet és meg se álljon hazáig! A 
könyvtár továbbra is mindenkit vár, 
mert olvasni jó!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

MEGHÍVÓ
Kedves Barátom!

Meghívlak téged
és egész családodat a

100. születésnapomra.
Ha szívesen hoznál nekem ajándékot, 

megsúgom neked,
 hogy leginkább olyan fotóknak 

örülnék, mely a közös múltunkat idézik.
 (Küldd el őket 

a dideki61@gmail.com-ra!)

Én sok-sok programmal, 
meglepetéssel készülök.

Dress code nincs, csak lazán!
Ünnepeljünk együtt 

szeptember 16-án, 17-én, 18-án!

Szeretettel várlak!
     

    A Műv.ház
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Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

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

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

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

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

•   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

dugulás-
elhárítás

Molnár Péter
+36-30/488-1688

Kamerázás • Takarítás
Fertőtlenítés

Szagmentesítés

KORTYE VILMOS 
50 ÉVE A SZÍNPADON
Sokaknak a kamerák 
mögül, még többeknek 
a színpadról, gitárral a 
kezében ismerős Kortye 
Vilmos, aki idén 50 éve 
áll a rock színpadán. A 
zenész számos zenekar 
tagjaként meghatáro-
zó szere-
pet tölt be 
a környék 
zenei életé-
ben, Üllőn 
is visszaté-
rő vendég. 
Megszám-
lálhatatlan 
fellépéssel 
a háta mö-
gött kon-
certjein ma 
sem hagyja 
pihenni a 
közönségét. Kívánjuk, 
hogy maradjon ez így a 
következő 50 évben is!



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

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

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 
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Vasárnap–hétfő: zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

Retro keretek   
36  000 Ft helyett

16   000 Ft/db

Fémkeretek  
18  000 Ft helyett
8   000 Ft/db

Műanyag keretek   
12  500 Ft helyett
2  500 Ft/db

Multifokális lencse  
35  000 Ft/db helyett
25   000 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
25  000 Ft/db helyett
15   000 Ft/db

Nyári akció!

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

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

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

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!

Már több, mint 10 éves 
a Korrekt Optika, ezért

egyes kereteinket és 
lencséinket a tíz évvel 

ezelőtti áron adjuk!


