
Üllői Hírmondó
2022/8

XXXI. évfolyam 8. szám • 2022. szeptember 12. Üllő Város Önkormányzata lapja

 100 éves 
a Kiss Sándor 

Művelődési Ház

MÁR LÁTOGATHATÓ 
az Erdei Szabadidőpark

ÁTADJÁK 
az Üllői Rekreációs Parkot

 Elindult a 2022/23-as
TANÉV



IMPRESSZUM | Üllői Hírmondó XXXI. évfolyam 8. szám | 2022. szeptember 12. | Alapító: Üllő Város Önkormányzata | Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna
Telefon: 06-20/288-5418 | E-mail: szerkeszto@regiolapok.hu | Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. | Web: www.regiolapkiado.hu | Cím: Monor, Martinovics u. 18.

Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Nyomtatás: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft. Készült: 4500 példányban
Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt. | ISSN: 1216-8106 | Hirdetésfelvétel: Ozsvárt Orsolya, 06-70/945-2444, ozsvart.orsolya@regiolapok.hu 

Korábbi lapszámok letölthetők Üllő Város honlapjáról: www.ullo.hu/ulloi-hirmondo  

2

Önkormányzat

Üllői Hírmondó | 2022. szeptember

A 2022. OKTÓBER 1. ÉS 2022. NOVEMBER 28. KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN NÉPSZÁMLÁLÁSRA KERÜL SOR
2022-ben 16. alkalommal rendeznek 
Magyarország területén teljes körű 
népszámlálást. Ez egy olyan egyedül-
álló statisztikai adatfelvétel, amely 
egyidejűleg biztosítja a szükséges 
adatok teljességét és területi részle-
tezettségét. Az egyetlen olyan adat-
forrás, amely teljes körű képet nyújt a 
népesség és a lakásállomány jellem-
zőiről.

A népszámlálást megelőzően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) a nép-
számlálás részleteiről, a válaszadás 
módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosí-
tóról) felkérő levelet fog küldeni vala-
mennyi magyarországi címre. A felkérő 
levél nevet nem, csak címet tartalmaz, 
ezért a pontos felkérés érdekében el-
engedhetetlen, hogy a levelek a meg-
felelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél ponto-
sabb teljesítése érdekében kérjük a 

lakosságot, hogy a házszámokat, illet-
ve többlakásos épületek esetében az 
ajtószámot is pontosan tüntessék fel 
az épületeken és postaládákon.

A népszámlálásra vonatkozó leg-
fontosabb szabályokat, beleértve a 
gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi 
népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 
törvény írja elő. A törvény szerinti 
adatszolgáltatás – az egészségügyi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, 
az anyanyelvre és a nemzetiségre vonat-
kozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek 
megfelelően az interneten a kérdőívek 
önálló kitöltésével vagy elektronikus 
eszközöket használó számlálóbizto-
sok közreműködésével valósul meg az 
alábbiak szerint:

1. 2022. október 1. és október 16. 
között: internetes önkitöltési időszak. 

2. 2022. október 17. és november 
20. között: számlálóbiztosok általi 

személyes adatgyűjtés (azon lakosok 
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 polgármesteri hivatalban jelentkez-
ve, megválaszolhatja a kérdéseket. 

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

A népszámlálás során gyűjtött ada-
tok kizárólag statisztikai célra használ-
hatók fel. Azok összesített formában 
kerülnek nyilvánosságra, semmilyen 
módon nem összeköthetők a válasz-
adók személyével.

A népszámlálással kapcsolatos in-
formációk a www.nepszamlalas2022.
hu oldalon megtalálhatók.

INGYENES KATATANÁCSADÁST  
TARTOTTAK ÜLLŐI SZÉKHELYŰ  
VÁLLALKOZÁSOKNAK
A kisadózó vállalkozások tételes adójára 
(kata) vonatkozó jogi szabályozás az elmúlt 
hetekben jelentősen megváltozott. Két he-
lyi könyvelőcég felajánlotta a segítségét, és 
vállalták, hogy az érintett üllői vállalkozók-
nak díjmentes tanácsadást tartanak, meg-
válaszolják kérdéseiket. Viszonylag kevés 
érdeklődővel zajlottak le a találkozások.

A HolmiApp alkalmazásba korábban ön-
ként jelentkező két helyi könyvelőcég mun-
katársai: Prokopecz Bernadett és Soós Ág-
nes könyvelők tanácsadással segítették az 
érintetteket, hogy a lehető legkönnyebben 
tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz. 
A tanácsadásokra a polgármesteri hivatal 
földszinti dísztermében került sor. Előze-
tes bejelentkezés nem volt szükséges, a 
könyvelők érkezési sorrendben fogadták az 
érdeklődőket. A helyben működő kisvállal-
kozókat is érintik az elmúlt hetekben végbe-
ment változások, ám végül a tanácsadások 
iránt viszonylag kevesen érdeklődtek.

„KATA” ADÓALANYOK FIGYELMÉBE!
Amint azt már korábban is jelez-
tük a kisadózó vállalkozók téte-
les adójáról szóló 2022. évi XIII. 
tv. szabályai (katatörvény) 2022. 
szeptember 1-én léptek hatályba. 
Az új szabályozás megváltoztat-
ja az érintetteknek mind az állami 
adó- és vámhatóság, mind az ön-
kormányzati adóhatóság felé tel-
jesítendő kötelezettségeit. 

Részletes tájékoztató az Üllői 
Hírmondó 2022. augusztus 16-án 
megjelent 7. számában, valamint 
Üllő Város Önkormányzat honlap-
ján és a Facebook-oldalán találha-
tó.

A „régi kata” 2022. augusztus 
31-ével megszűnt a törvény erejé-
nél fogva, ezért az önkormányzati 
adóhatóság a számítógépes rend-
szerében is lezárásra került ez az 
adózási mód.

A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a 2022. II. félévi 12 500 forint 
fizetési kötelezettségből időará-
nyosan 8 356 forint törlésre került, 

így a 2022. szeptember 15-ig fize-
tendő kata összege 4 144 Ft.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az 
adóhatóság fizetési kötelezett-
ségükről 2022. szeptember 1-jén  
adószámla-kivonatot kézbesített 
az elektronikus elérhetőségükre 
(cégkapu, ügyfélkapu)! 

Kérjük, kövessék figyelemmel 
az ügyfélkapujukra, cégkapujukra 
érkező adóhatósági küldeménye-
ket, hogy a fizetési kötelezettsé-
güket határidőre teljesíteni tudják!

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

Üllői Polgármesteri Hivatal
adócsoport
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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

Háziorvosok, 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 Hálózati Kft.: +36 80/383-940 
MVM Földgázhálózati Kft.: +36-1-474/9911
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Hulladékszállítás DTkH: 53/500-152, 53/500-153

Köznevelési intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pedagógiai szakszolgálat: 06-30/444-9143
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

Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó szervezetek
Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023 
Vargha Gyula Városi Könyvtár: 29/320-102
Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
Üllő Közösségi Színtér: 06-29/320-011/128 
Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Városi sporttelep: 06-70/396-8124
Postahivatal: 29/320-046
Civil központ: 29/321-876
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

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!

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

TÜDŐSZŰRÉS LESZ ÜLLŐN
Értesítjük önöket, hogy a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 
tüdőszűrést tart településünkön.

Tüdőszűrés helye: Kiss Sándor Művelődési Ház – 
2225 Üllő, Gyömrői út 24.

Tüdőszűrés időpontjai: 2022. október 4. (kedd), 
5. (szerda), 6. (csütörtök), 7. (péntek), 10. (hétfő), 11. 
(kedd), 12. (szerda), 13. (csütörtök) – 8.00–18.00-ig, va-
lamint 2022. október 14-én pénteken 8.00–14.30-ig.

A tüdőszűrés a felnött lakosság számára ajánlott vizs-
gálat! 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely a jogszabály-
ban meghatározott összeg. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. Amennyiben szükségük van a 
leletre, felbélyegzett, megcímzett borítékot kell leadni. 
Számlaigény esetén a cég nevét és annak adószámát a 
válaszborítékban szükséges elhelyezni.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. Azonban, ha szükség 
van a leletre, azt csak a szűrőállomáson rendelkezésre 
bocsátott csekken történő 1700 Ft vizsgálati díj befize-
tése és felbélyegzett, megcímzett boríték leadása elle-
nében kapják meg. Számlaigény esetén a cég nevét és 
annak adószámát a válaszborítékban kell elhelyezni.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A 
törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen 
ingyenes.

Kérjük, hogy a vizsgálatra hozzák magukkal a sze-
mélyi igazolványukat, TAJ-kártyájukat, illetve ha van, az 
előző évi tüdőszűrő-igazolásukat. Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a vizsgálat során maszk viselése kötelező!

Megnyitotta kapuit a természet házipatikája 
az Üllői városi piacon! 
Megnyitotta kapuit a természet házipatikája 
az Üllői városi piacon! 
Megnyitotta kapuit a természet házipatikája 

Az egészségközpontban: gyógynövény, gyógytea, gyógyvíz, gyógy-
gomba, gyógykozmetikumok, aroma-sóterápia, és a természetes 
egészség egyéb hozzávalói várják a kicsiket és nagyokat!

E hirdetés felmutatása esetén 20% kedvezmény jár 
a Nóra Natural Gyógynövényes teakeverékek árából 
2022. 10. 15-ig!  Vagyis 1000 Ft helyett 799 Ft 
Most érd
2022. 10. 15-ig!  Vagyis 1000 Ft helyett 799 Ft 

ost érd
2022. 10. 15-ig!  Vagyis 1000 Ft helyett 799 Ft 

EMEs kipróbálni!
2022. 10. 15-ig!  Vagyis 1000 Ft helyett 799 Ft 

s kipróbálni!
2022. 10. 15-ig!  Vagyis 1000 Ft helyett 799 Ft 

kedvezmény jár 

Egészség a központban!

Várjuk szeretettel szerdától szombatig az Üllői piac 1. számú 
üzletében!  •  Facebook: nóra natural – Üllő piac 1. 
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SOKAN KILÁTOGATTAK AZ AUGUSZTUS 20-I 
ÜNNEPSÉGRE
A szeszélyes időjárás ellenére 
is kellemesen zajlott le az 
államalapítás évfordulójára 
szervezett augusztus 20-i 
ünnepség. Bár a tűzijáték 
elmaradt, a résztvevők így 
is színes programok közül 
választhattak, a koncertek pedig 
különösen sikeresnek bizonyultak. 

A délelőtti programok az időjárás miatt  elmaradtak
A lakosok és a fellépők biztonsága érdekében a 14 óráig terve-
zett programokat kénytelenek voltak lemondani, az Üllő Piacon 
lévő gyermekfoglalkoztatók szerencsére folyamatosan tudtak 
működni, fedett helyen kézműveskedhettek a kisebbek. Az idő-

járás szerencsére azt megen-
gedte, hogy a rendezvényen 
helyet kapó vidámpark zavar-
talanul működjön, így garan-
tált volt a jó hangulat. A Deák 
Ferenc utca füves területén el-
helyezkedő szórakozási lehe-
tőség még másnap is üzemelt 
a ráadásra vágyók kedvéért. 

Az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub szervezte meg a 
nyugdíjasok vendéglátását. 
Szomora Zsolt és zenekara 
szintén hozzájárult a nap si-
keréhez. 

Ingyenes programok egész nap
Rendőrségi- és tűzoltóbemutatók, ügyességi és képességfej-
lesztő programok, animátorok, gyöngyfűzés és karkötőkészí-
tés, logikai játékok, kézműves kiállítók – ilyen és ehhez hasonló 
ingyenes lehetőségekkel színesették a szervezők a rendezvény 
programkínálatát.

Nagyon sokan várták a Bruno x Spacc fellépését
Bruno x Spacc, vagyis Pető Brúnó és Tóth László rapduója az 
utóbbi két évben robbant be a hazai hiphop életbe és azóta sikert 
sikerre halmoznak. Nevük egyre ismertebb Magyarországon, 
de azoknak szinte biztosan, akik szeretik és követik a magyar 
rap és new wave rap világát. Bruno x Spacc számos hatalmas 
slágert gyártott már, melyet több millióan néztek meg a közös-
ségi oldalakon. A nap egyik fénypontjának számító koncertre 
rengetegen voltak kíváncsiak. 

Oláh Gergő akusztikus koncertet adott
Az ünnepi rendezvény keretében Oláh Gergő és zenekara 19 
órakor lépett színpadra. Az énekes 2012-ben nyerte meg az 
X-Faktort, 2015-ben bekerült a Dal című műsorba, az Eurovízió 
dalválasztó showjába, ahol 2017-ben már saját zenekarával, a 
Roma Soullal indult. Akusztikus koncertje most is nagy sikert 
aratott. 

Magyarország ünnepe
Az ünnepi program egyik legmeghatóbb pillanata Pánya 
Beatrix csodálatos előadása volt, a településen élő 
fiatal hölgy a Magyarország című dalt énekelte el, a résztve-
vők legnagyobb megelégedésére. Beatrix az idei évben kitűnő 
eredménnyel végzett a Harmónia Zeneiskolában.

Az ünnepséget utcabál zárta a Vegas Show Band koncert-
jével. 

Számos résztvevő segítette munkájával, támogatá-
sával, felajánlásával a rendezvény sikerét, nekik a tele-
pülés közösségi oldalán mondott köszönetet a városve-
zetés. „Nagyon köszönjük mindenkinek, aki a szeszélyes 
időjárás ellenére is kilátogatott az ünnepi programjaink va-
lamelyikére és városi rendezvényünkön emlékezett meg ál-
lamalapításunk ünnepéről” – volt olvasható a település 
oldalán.

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
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ÜLLŐ VÁROS DÍJAZOTTJAI 2022-BEN
Az augusztus 20-i ünnepi műsor keretében a hagyományos kenyéráldást követően 
átadták a város díjazottjainak kitüntetését a katolikus templomban, melyeket idén 
is az önkormányzat képviselő-testülete ítélt oda a kiválasztottaknak.

Dudinszky Gézáné
Dudinszky Gézáné Ildikó az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
nyugdíjba vonuló énektanára, a Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus 
vezetője, aki a diákok énektudásának fejlesztését mindig 
szívügyének tekintette. A tanárnő az énekórák mellett vezet-
te az iskolai kórust és felkészítette a városi ünnepségekre és 
versenyekre is. 

2005-ben Musil Ferencné Emi néni szeretett volna egy 
énekkart alapítani, aminek vezetésére Ildikót találta a legal-
kalmasabbnak, így megalakult a Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus. 
Ildikó hatalmas odaadással, szakértelemmel és türelemmel 
fogott neki a megtisztelő feladatnak. A kórussal országos Ki 
mit tud?-on vett részt, ahol háromszor harmadik helyet ér-
tek el, elhozva a bronzfokozatot. Ildikó idén vonult nyugdíj-
ba, elköszönt szeretett kollégáitól és a tanítványaitól is, de 
megígérte az általa 17 éve vezetett kórusnak, hogy ezentúl 
még több időt tölt velük, fáradhatatlanul fogja az énekórákat 
tartani, új dalokat tanítani, amiket a városi ünnepségeken is 
elő szeretnének adni. Munkásságáért Üllő város képviselő-
testülete odaítélte számára az Üllő Város Szolgálatáért díjat.

Vámos Éva
Vámos Éva 1992-ben kezdte Üllőn közművelődési pályafu-
tását, jelenleg is a Kiss Sándor Művelődési Ház és az Üllői 
Szín-Játszó-Tér művészeti vezetője. Éves rendszerességgel 
szervezi a városi rendezvények egy részét: a magyar kultú-
ra napját, a nőnapot, költészet napját, Szent Iván-éjt, idősek 
világnapját. Három évtizede ő a különböző közösségek, klu-
bok, rendezvények, bálok és családi események szervezője. 
Ezek közül kiemelkednek a lakodalmak, sok-sok üllői fiatal-
nak és rokonságának szereztek itt életre szóló szép élményt. 
Mindezekben Éva szervezői tehetsége, kreativitása, odaadó 
hozzáállása, segítőkészsége, ízlésformáló képessége meg-
határozó jelentőségű. Tevékenységének kezdete egybeesett 
a rendszerváltás utáni társadalom talpra állásával, a civil 
szervezetek újraszerveződésével. Ehhez nem csak helyet, 
lehetőséget biztosított, de együttműködő segítséget is nyúj-
tott. Az amúgy is kiváló szakmai tevékenységei közül még 
jobban kiemelkedik a színjátszás: Éva az Üllői Szín-Játszó-
Tér művészeti vezetője. A színvonalas műsorok számos al-
kalommal voltak láthatók a városi rendezvényeken, Éva ren-
dezésében. 

Éva emellett szenvedélyes kertész: parádés virágoskertet 
és mintaszerű zöldségest alakított ki. Különösen a paradi-
csomtermesztésben nyújtott hihetetlen teljesítményt a ki-
váló minőségű 43 fajtával. Tavaly elnyerte az önkormányzat 
által meghirdetett pályázaton a „Legszebb konyhakertek” 
első díját, és ő vezeti a Williams Televízió Kert-percek című 
sorozatát. 2022-ben a képviselő-testület neki ítélte a Pro Ur-
be-díjat.

Tóth Gáborné
Tóth Gáborné Misák Judit az Üllői Polgármesteri Hivatal ki-
emelkedő kollégája, a hivatal legrégebbi dolgozója. 

Közszolgálati pályafutását Üllőn kezdte 1990-ben, szociá-
lis ügyintézőként. E három évtized alatt az önkormányzati 

működés több területével is megismerkedett, a lehetőségek-
hez mérten folyamatosan képezte magát: anyakönyvi szak-
vizsgát tett, majd jogi asszisztensi képzettséget szerzett. 
Amikor a vagyongazdálkodás területe még az önkormány-
zatok életében is új feladat volt, Judit mindent megtett annak 
érdekében, hogy a szükséges szakmai tudást megszerezze és 
szinte egyedül állította fel és vezeti azóta is azt a nyilvántar-
tást. Kiemelkedő munkája elismeréseként 2004-ben Magyary 
Zoltán-díjban is részesült.

Hivatását azóta is magas színvonalon végzi, munkabírása, 
munkához való hozzáállása, ügyfélközpontú tevékenysége 
példaértékű, a szervezet életében meghatározó személy lett, 
akire mindig, minden körülmények között lehet számítani. A 
szakmai tudás mellett  felelősségérzete, lelkiismeretessége, 
kollégáival, vezetőivel való jó kapcsolata példaként szolgál-
hat a közszolgálatban dolgozók számára. Mindenki szereti, 
kedvességével, odafigyelésével és szorgalmával, precíz mun-
kavégzésével mind a munkában, mind a magánéletben kelle-
mes a vele eltöltött idő, nagyon hatékonyan tud a kollégáival 
együtt dolgozni. Munkásságáért Üllő város önkormányza-
tának képviselő-testülete odaítélte számára az Üllő Város 
Szolgálatáért díjat.

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ
Kombi cirkó, kazán, konvektor,  

villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier, Duval, Biasi, Beretta, Westen, Ocean,  

Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

Győrfi Balázs gázkészülékszerelő-mester, épületgépész-technikus
www.ep-gep.hu

Klíma
 telepítése, karbantartása, javítása

Karbantartás, javítás gyári alkatrészekkel, garanciával.

06-30/342-8288  •  06-30/345-3451

I n g y e n e s  k i s z á l l á s !



IDÉN IS DÍJAZTÁK A 
LEGSZEBB KONYHAKERTEKET
Idén is gyönyörű kertekkel pályáztak Üllő lakosai, a győztesek pedig 
értékes díjazásban részesültek. Sajnos a hatalmas szárazság miatt 
sokan visszamondták nevezésüket vagy nem tudtak részt venni a 
versenyben, ám így is szép számú pályázó mérettette meg kiskertjét. 

A legszebb kertek tulajdonosainak 
járó, jól megérdemelt elismerése-
ket augusztus 20-án, a városi ren-

dezvény keretében adták át.

Idén is szép számú pályázó mérettette 
meg kiskertjét
Miután lezárult a legszebb konyhaker-
tek program jelentkezési határideje, 

a szervezőknek azzal 
kellett szembesülni-
ük, hogy a tavalyi évhez 
képest sajnos vissza-
esett a résztvevők szá-
ma. Az aszályra való 
hivatkozással többen 
menet közben mond-
ták le a jelentkezést, 
mert a vízhiány és a 
szárazság miatt nem 
tudták olyan minőség-
ben gondozni a kertjü-
ket, ahogy szerették vol-
na. Így végül összesen 

tíz kert maradt versenyben.  Akik 
nem az országos megmérettetés-
re jelentkeztek, számukra a környezet-
védelmi bizottság összesen 80 000 fo-
rintot tudott elkülöníteni a kertek díja-
zására, ezen kívül pedig egy, a régióban 
tevékenykedő nagy kertészeti cég továb-
bi 100 000 forintos támogatást biztosí-
tott. A két kategóriában összesen ezt a 
180 000 forintot tudtuk szétosztani a 
kertek tulajdonosai között.

Az idei év kategóriagyőztesei tovább 
versenyeznek a Karcag Város Önkor-
mányzata által meghirdetett „Legszebb 
Konyhakertek Program” országos díjá-
ért. 

Ünnepélyes díjátadó augusztus 20-án
A legszebb kertek tulajdonosainak járó 
elismeréseket már hagyományosan az 

augusztus 20-i ünnepi program kereté-
ben Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony és Csákvári Istvánné, a környe-
zetvédelmi bizottság tagja adták át. 

„A csodás kertek gazdáinak köszön-
jük szépen, hogy jelentkeztek, és hogy 
példát mutatnak gondos kertápolásuk-
kal, bízunk benne, hogy jövőre még töb-
ben döntenek úgy, hogy saját konyha-
kertet nevelnek és pályázatunkra is még 
többen jelentkeznek majd. Mindenkinek 
szeretettel gratulálunk!” – írta közösségi 
oldalán a városvezetés.

Az idei díjazottak:

Mini kategória
1. helyezett – Pöszmet Istvánné
2. helyezett – Birta Babett
3. helyezett – Almási Sándorné és Si-

mon Lászlóné
különdíjas: Paróczi-Szporny Réka 

Anna

Normál kategória
1. helyezett – Medve Györgyné
2. helyezett – Tóth Balázs
3. helyezett – Papp Attila
különdíjas: Vámos Éva
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Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

keresünk gyálra  
ingyenes targoncavezetői képzés. 

(3 műszak 8 óra) 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

Bruttó 200 000 Ft 
belépési bónusz! 

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

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás, 

köményes, bazsalikomos és ánizsos.

termelői 
mézdiszkont

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

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK

Virágméz:

990  
Ft/ ½ kg

csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

termelő

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont   •   

Virágméz:Virágméz:

990
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK – 
OKTÓBER 4–8.
Nicsak, ki mesél most? Antal Timi énekesnő!
Az Októberi VIP diadélutánunk vendége Antal Timi énekesnő 
lesz, aki gyakorló anyukaként javában benne van a meseolva-
sásban. Gyönyörű énekhangját már hallhattuk a könyvtárban 
egy könyvbemutatón, most pedig lehetőségünk lesz megismer-
kedni kedves meséivel, saját előadásában. Mindenkit szeretettel 
várunk október 4-én, kedden 16:30-ra a könyvtárba! A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Könyvbemutató – Bemutatkozik Topor István, az író
Topor István kollégánk sokoldalú-
ságát már sokan megismerhették 
az utóbbi hónapokban. Irodalmár, 
történész, tárlatvezető, játékmes-
ter és író. Rendszeresen publi-
kál különböző sajtóorgánumok-
ban, már több történelmi témájú 
könyve jelent meg. Ez alkalommal 
Fohász című kisregényét mutatja 
be az érdeklődőknek. A könyv alcí-
me elárulja, hogy huszadik száza-
di magyar sorsok krónikáját tart-
juk a kezünkben. A négy fohász, a 
múlt századi történelem sorsfor-
dító eseményeit dolgozza fel az első világháborútól a másodikig. 
Rendkívül részletgazdag, egyedi hangvételű, magával ragadó 
olvasmány minden korosztály számára. Várunk mindenkit sok 
szeretettel október 5-én szerdán 16:30-ra, egy jó beszélgetésre, 
és természetesen egy finom teára!

Kiállításmegnyitó – Vizsgalapok reflektorfényben
Az idén harminc éves a Harmónia Zeneiskola. Ebből az alka-

lomból kerülnek kiállításra az iskola növendékeinek legizgalma-
sabb vizsgalapjai a könyvtár Merczel Erzsébet kiállítótermében. 
A harminc év alatt több ezer ilyen vizsgalap készült, amelyeken 
szerepelnie kell a kiválasztott zeneműveknek a témához illő il-
lusztrációval. Ezek a lapok, nem csupán dokumentálják az adott 
alkalmat, de kész művészi alkotások. A gyerekek fantáziája, 
ügyessége, ötletessége szinte határtalan. A megnyitón a zene-
iskola növendékei minihangversennyel örvendeztetik meg láto-
gatóinkat. Mindenkit szeretettel várunk október 7-én, pénteken 
16 órára! Velkei Hajnalka könyvtárvezető

Az OKN ideje alatt ingyenes a beiratkozás és 
a késedelmi díjakat is elengedjük!

Szeretettel meghívjuk az idei tanévben
30 éves

Harmónia Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola

Zenei Világnap alkalmából 
rendezett

Vizsgalap-kiállításának megnyitójára, 
amelyen a Harmónia Zeneiskola 

növendékei muzsikálnak.
Helyszín: Vargha Gyula Városi Könyvtár.
Időpont: 2022. október 7. 16.00
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
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IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK
Településünkön számos támogatással próbálunk rászoruló lakosainknak segítséget nyújtani, 
enyhíteni a terheiken. Természetesen mindenki kerülhet átmeneti olyan nehéz helyzetbe, amelyben 
szüksége lehet támogatásra, de sok embernek esetleg kellemetlenséget okozhat ez a szituáció. 

Önkormányzatunknál nem szükséges feltétlenül szemé-
lyesen megjelenni és ügyet intézni ahhoz, hogy az arra 
jogosultak támogatást igényeljenek, az igénylőlapot le 

tudják tölteni weboldalunkról vagy elvihetik a portáról és ele-
gendő, ha aláírva, kitöltve behozzák a hivatalba, és a portán ki-
helyezett ládába bedobják vagy feladják postán címünkre.

Az idei évtől változtattunk a szociális rászorultság jövedelmi 
meghatározásán is, valamint a segélyek összegeit is növeltük 
annak érdekében, hogy valódi segítséget tudjunk nyújtani a rá-
szorulóknak. 

A szociális rászorultság fogalma: szociálisan rászorult az a 
családban élő, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a 85 000 forintot (az eddigi jöve-
delemhatár 71 250 forint volt), és az az egyedül élő, akinek havi 
nettó jövedelme nem haladja meg 100 000 forintot (az eddigi 
jövedelemhatár 85 500 forint volt) és vagyona nincs.

Jelenleg a településünkön az alábbi 
támogatások igényelhetők:

• Lakhatási VAGY fűtési támogatás (lakhatási támogatásban 
részesülő család vagy személy a támogatási időszakban 
nem jogosult fűtési támogatásra); 

• Ápolási támogatás (havi 28 500 forint helyett 40 000 forint 
támogatási összeg);

• Temetési támogatás (114 000 forint jövedelemhatár 
140 000 forintra emelkedett, a támogatási összeg pedig 
42 750 forintról 60 000 forintra); 

• Rendkívüli települési támogatás; 
• Vis maior támogatás;
• Gyógyszertámogatás;
• Gondozási támogatás (kérelem alapján évi 50 000 forint). 

A támogatásokhoz szükséges információkat, dokumentu-
mokat a http://www.ullo.hu/ugy-kategoria/szocialis-ugyek 
menüpontban találják, de a felsorolt, egyes támogatási for-
mákat lapunkban bővebben is kifejtjük. Júniusi számunkban 

bemutattuk a gondozási támogatást, most pedig a gyógy-
szertámogatás szabályait ismertetjük meg önökkel  

Gyógyszertámogatás
A 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 19.§-20.§ értelmében 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyógyszertámoga-
tásban részesíti azt a személyt vagy családot, akinek az ese-
tenként jelentkező magas gyógyszerkiadását ill. gyógyászati 
segédeszköz kiadásait jövedelmi helyzete miatt nem képes vi-
selni, továbbá utazási támogatásban részesíti azt a személyt, 
aki gyógyszertámogatásra jogosult és gyógykezeléséhez az 
egészségi állapota, elesettsége miatt nem tudja igénybe ven-
ni a tömegközlekedést – Budapest vagy Pest megye területén 
lévő – egészségügyi intézménybe való eljutásához.

A támogatásra jogosult az a személy, akinek 
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg a 85 000 Ft-ot, vagy 
– egyedül élőként a havi jövedelme nem haladja meg a 

100 000 Ft-ot 
és vagyona nincs.

A támogatás összege gyógyszerköltség esetén:
– 42 750 Ft-ot meg nem haladó egy főre jutó havi jövedelem 

esetén az 1 havi gyógyszerköltség 100%-a,
– 42 750 Ft-ot meghaladó egy főre jutó jövedelem esetén az 

egy havi gyógyszerköltség 50%-a, de legfeljebb 10 000  Ft.

A támogatás összege gyógyászati segédeszköz esetén:
– 42 750 Ft-ot meg nem haladó egy főre jutó havi jövedelem 

esetén a gyógyászati segédeszköz költségének 60%-a, de 
legfeljebb 50 000 Ft,

– 42 750 Ft-ot meghaladó egy főre jutó havi jövedelem ese-
tén a gyógyászati segédeszköz költségének 30%-a, de 
legfeljebb 30 000 Ft.

A támogatás összege utazási kedvezmény esetén:
– 42 750 Ft-ot meg nem haladó egy főre jutó havi jövedelem 

esetén az utazási költség 100%-a,
– 42 750 Ft-ot meghaladó egy főre jutó havi jövedelem ese-

tén az utazási költség 50%-a.

A gyógyszertámogatás legfeljebb kéthavonta egy alkalommal, 
gyógyászati segédeszköz támogatás évente egy alkalommal, 
utazási támogatás évente 12 alkalommal adható.

A kérelemhez csatolni kell a gyógyszerköltség összegéről 
a gyógyszertár által kiállított igazolást és a gyógyszerköltsé-
get igazoló tételes nyugtát, gyógyászati segédeszköz esetén 
az egy hónapnál nem régebbi áfás számlát vagy az orvosi ja-
vaslatot és az árkalkulációt, utazási támogatásnál az utazási 
számlát.

A kérelemhez csatolandó továbbá:
– a kérelmező érvényes személyigazolványa, lakcím-, és 

TAJ-kártyája,
– a közös háztartásban élők utolsó havi nettó jövedelem-

igazolása, TAJ-száma,
– vagyonnyilatkozat.

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-tes-
tületének döntése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek segítik a lakosságot a jogi 
kérdésekben való eligazodásban. Az ügyvédi tanács-
adás helyszíne a földszinti 1. számú iroda, ahol előre 
megadott időpontokban kereshetik az ügyvédeket.

2022 szeptemberében az alábbi időpontokban ke-
reshetők fel az ügyvédek:

Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9 órától 11 
óráig tartanak 2022. szeptember 20-án.

Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadása 15 órától 
17 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
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ELINDULT A 2022/23-AS TANÉV
Dr. Barna Tibor, az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója volt segítségünkre abban, hogy 
tájékoztassuk az általános iskolás gyermekek szüleit  
a jelenleg érvényben lévő szabályozásokról és a jövőt érintő körülményekről. 

– Változott érdemben az iskolát kezdő 
gyermekek létszáma? 

– Az elmúlt két-három évhez nézve 
hasonló a gyermekek száma, de tíz év 
távlatából azért már megemelkedett a 
létszám. Ennek a fő oka az, hogy a vá-
ros lakossága elég komoly növekedés-
nek indult az elmúlt években. Még tudja 
fogadni ezt a létszámot az intézmény, 
egyelőre nem kell iskolabővítésen gon-
dolkodnunk. Az ebédlőnk viszont elég 
szűkös, azt rövid időn belül bővíteni kell. 
Összesen 950 fő a befogadóképessé-
günk, és jelenleg a 850 fő környékén já-
runk. Idén öt első osztály indult, össze-
sen 118 gyermek kezdte meg az első évét 
az iskolában.

– Milyen jelenleg érvényes járványügyi 
vagy egyéb szabályok vonatkoznak az 
iskolakezdésre? 

– Normál tanítási rend szerint indul-
tunk el, jelenleg nincs veszélyhelyzeti el-
járásrend az iskolában. Nem kötelező a 
maszk viselése, és egyelőre nincs test-
hőmérséklet-mérés sem. A felület- és a 
kézfertőtlenítés továbbra is ugyanolyan 
szigorú szabályok szerint működik, mint 
eddig, napi szinten. A tankerületi tájé-
koztatón nem esett szó arról, hogy di-
gitális munkarend szerint lesz oktatás a 
téli időszakban. Ha mégis úgy alakulna 
a helyzet, jobban fel vagyunk készülve, 
mint a korábbi években, nem ér minket 
annyira váratlanul az átállás. Van erre 
vonatkozóan eljárási rendünk, a géppar-
kunk is sokkal jobb, mint az elmúlt két 
évben. Az órák megtartásával kapcso-
latosan is van szabályzatunk, ha szük-
ség lesz rá, ezt fogjuk bevetni, de bízunk 

benne, hogy nem lesz rá szükség. 
– Hiányoznak pedagógusok az oktatás-
ból?

– Sajnos nálunk is van tanárhiány, mi 
is küzdünk vele, mint szinte minden Pest 
megyei iskola. Viszont szerencsések is 
vagyunk, mert zavartalanul el tudtunk 
indulni, és ez egy ekkora létszámú is-
kolánál nagy dolog. Két pedagógusunk 
gyes mellett újra felvette a munkát, van-
nak, akik nyugdíjasként tudnak dolgoz-
ni, mert a törvény megengedi, és más 
iskolából is vannak szakos óraadók.

– Mely területeken érezhető leginkább a 
hiány? 

– Például a reál tárgyak terén van hi-
ány, matematikából is besegít nyugdíjas 
pedagógus. Ami nehéznek bizonyul eb-
ben az évben, az inkább a napközi és az 
angol nyelv. Nemcsak a pedagógusok 
száma kevés, hanem jelentősen emel-
kedett a tanulói létszám is. Tíz évvel 
ezelőtt még csak harmincegy tanuló-
csoportunk volt, mostanra ez már har-
minchat, a napközis csoportból régen öt 
volt, most már tizenegy van. A szülők is 
egyre inkább azt kedvelik, ha a gyermek 
egész nap iskolában van. 

– Idén kaphatnak az elsős kisgyermekek 
szülei valamilyen támogatást?

– Igen, az évnyitón ünnepélyesen át-
adásra kerültek az önkormányzat által 
felajánlott tárgyi támogatások: minden 
iskolába induló első osztályos gyermek 
kapott egy felszerelt technikadobozt 
ajándékba. A polgármesterasszony jel-
képesen minden osztályból egy gyer-
meknek adott át egy ilyen dobozt az 

ünnepségen, a többit a szülők vehették 
át a délutáni szülői értekezleten. 

– És akik kitűnőre végezték az iskolát? 
– Akik a 8. osztályban kitűnő ta-

nulmányi eredményt értek el, ők a bal-
lagáson kapták meg a polgármester 
asszonytól a kitűnő bizonyítványért 
járó önkormányzati jutalmat. Számos 
diákkal tartjuk a kapcsolatot, és öröm-
mel látjuk, milyen sikeresen megállják a 
helyüket az életben. Évek óta arról is be 
tudunk számolni, hogy nem egy diákunk 
jut el angolból a középfokú C típusú 
nyelvvizsgáig.

– Van olyan egyéb fontos információ, 
amit kiemelne? 

– Kérjük a tisztelt szülőket, hogy le-
hetőleg a KRÉTA-felületen vegyék fel 
velünk a kapcsolatot, de természetesen 
telefonon, e-mailben is tudunk ügyeket 
intézni. Fontos, hogy továbbra is csak 
egészséges gyerekek jöjjenek iskolába! 
A tanévre a diákoknak számos sikerél-
ményt, a szülőknek és a kollégáknak jó 
együttműködést kívánok!

JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK FIGYELMÉBE
„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága” mottó jegyében szeretnénk meghívni

2022. november 18-án (pénteken) 17.00 órakor
a Római Katolikus Templomban tartandó városi ünnepségre,

majd az azt követő,
vacsorával egybekötött zenés megemlékezésre

azokat a házaspárokat, akik 25, 50 vagy 60 évvel ezelőtt Üllőn kötöttek házasságot.
Hagyományainkat megőrizve, ünnepélyes keretek között szeretnénk emlékezetessé tenni ezeket a nevezetes, kerek évfordulókat.

Az ünnepeltek részére rendezvényünk valamennyi költségét városunk Önkormányzata fedezi, de lehetőséget biztosítunk arra is, 
hogy az esti zenés összejövetelen – térítés ellenében – családtagjaik is részesei lehessenek ennek a szép, közös ünnepnek.
Várjuk szíves visszajelzésüket, kérdéseiket személyesen az Üllői Polgármesteri Hivatalban, telefonon a 29)320-011/108 mellé-

ken vagy e-mailben a Bukkos.Hajnalka@ullo.hu címre, Bükkös Hajnalka anyakönyvvezetőnél.   
Kissné Szabó Katalin polgármester



ÁTADTÁK AZ ERDEI SZABADIDŐPARKOT
A Hajcsár utca végén található erdőben kialakított Erdei Szabadidőpark számos kikapcsolódási 
és sportolási formának ad helyet. A Pilisi Parkerdő kivitelezésében elkészült szabadidős 
helyszín sokak számára az egyik kedvenc kirándulóhelyet jelentheti a jövőben. 
 

Az Erdei Szabadidőpark ünnepi  
megnyitóját 2022. szeptember 
9-én tartották, és ebből alkalom-

ból a Fut az Üllő örömfutásának 5 km-es 
távjához lehetett csatlakozni. Ezt követ-
ték az ünnepi beszédek, majd az álla-
toké lett a főszerep, hiszen az ÁllAti Jó 
Bemutató kisállatokkal került az egybe-
gyűltek érdeklődésének középpontjába. 
Az eseményre látogatók sétára indul-
hattak, hogy jobban megismerkedjenek 
Üllő legújabb kikapcsolódást segítő lé-
tesítményével, mely a Belügyminiszté-
rium támogatásával valósulhatott meg.  

Változatos környezet
Az értékes sporteszközökkel és játékok-
kal betelepített területet kamerákkal lát-
ták el, így az most és a későbbiekben is 
lehetővé teszi majd, hogy ellenőrizzék az 
eszközök megfelelő használatát.
Többek között kialakításra került:

• játszótér a gyermekeknek,
• túraösvény érdekes információs táb-

lákkal és helyi érdekességekkel,
• különböző testrészeink átmozga- 

tására alkalmas sporteszközök 
(kondigépek, állványok, sportpadok),

• fedett közösségi tér, ahol árnyé-
kos helyen lehet néhány fős családi 
programokat, baráti összejövetele-
ket tartani.

Üllő többi parkjába is érdemes ki-
látogatni, a helyszínekről tájéko-
zódni lehet a HolmiAPP applikáció 
Szabadidőparkjaink menüpontjában, 
ahol a térképes alkalmazással könnye-
dén rájuk is lehet találni.

Óvjuk meg együtt a természetes közeget! 
A tervezés során igyekeztek a legkevés-
bé beleavatkozni a természetbe, így arra 
kérnek minden látogatót, hogy az újon-
nan elkészült túraerdőben valóban csak 
látogató legyen, hiszen a terület, az erdő 
a benne található növényeké, állatoké, 
élőlényeké, az érdeklődők mindössze 
vendégként térjenek be hozzájuk egy 
kis kikapcsolódásra, sportra, időtöltés-
re. Már a kilátogatás előtt felkészíthet-
jük gyermekeinket az erdő szabályai-
ra, a túraútvonalon pedig a kivitelezők 
is közzétesznek néhány hasznos, pre-
venciós információt, amellyel segíthe-
tik, hogy háborítatlan maradhasson a 
terület. 

Új facsemeték is kikerültek
A kivitelezés során a Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársai a pihenőerdő területén 55 
db konténeres csemetét ültettek el, ezzel 
optimalizálva a sétaútvonalat és növel-
ve az útvonal biodiverzitását. A parkban 
mostantól megtalálhatók különböző 
vadgyümölcsök (közönséges dió, tö-
rök mogyoró, vadalma, vadkörte, fehér 
eper, vadgesztenye, vérszilva), kemény 

Fejlődő kisváros
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MOZGÁS
A szabadidőpark útvonalai kivá-
lóan alkalmasak rövidebb távú 
futásokra, kirándulásokra, sza-
badban végzett tornákra, nyújtá-
sokra, illetve az útvonalak men-
tén 8 db kondieszköz is várja, 
hogy segíthessen a testedet kar-
ban tartani. Óvatosan használd 
őket, nehogy túlzottan megeről-
tesd izmaidat, ízületeidet! 

JÁTÉK
A park bejáratától pár perc sétára 
található a nagy erdei játszótér, 
ahol a természetbe illeszkedő 
natúr színű játékokkal várjuk a 
legkisebbeket. Gyere, fedezd fel 
a kalandvárat a többi gyermek-
kel, és próbáld ki a felnőttekkel 
a kukachintát, segíts nekik újra 
gyereknek érezni magukat! 

MEGFIGYELÉS
A parkban figyeld meg alaposan 
a környezetet, lehetőség sze-
rint haladj csendben, hogy bepil-
lanthass az erdei állatvilág rejtett 
életébe, csak a nyugalmukban 
meghagyott állatkák fognak elő-
bújni a rejtekhelyeikről. Ne fe-
ledd: te vendég vagy itt, tartsd 
tiszteletben vendéglátóidat – az 
itt élők – nyugalmát!

TANULÁS
Az erdei sétányon 10 interak-
tív táblát találtok, amelyből sok 
értékes információt tudhattok 
meg az erdőben élő állatokról 
és növényekről. Ha még nem 
tudsz olvasni, kérj meg egy fel-
nőttet, hogy olvassa el az infor-
mációkat, próbáld meg megol-
dani a feladatokat, lenyomozni 
a rejtőző állatokat, kihallgatni a 
madarak titkait. 

A tanultakat meséld el mások-
nak is, győzd meg barátaidat 
(szüleiket) és gyertek ki minél 
többször közösen is!



lombos fák (kocsányos tölgy, közön-
séges gyertyán, hegyi juhar, korai ju-
har, magyar kőris, kislevelű hárs, mezei 
szil), és fenyőfélék is (erdei fenyő, páf-
rányfenyő).

Ismeretterjesztő táblák színesítik 
a környezetet
A városvezetés bízik abban, hogy a par-
kot a fiatalok is rendszeresen látogatják 
majd, így – a maximális tisztelet meg-
adása mellett – a tájékoztató táblák te-
geződő formában mesélnek a parkot 
érintő érdekességekről, információkat 
nyújtanak, és a parkban követendő ma-
gatartási szabályokat is megfogalmaz-
zák. 
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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

KÖZÖSSÉG
A park területén találtok egy fedett 
közösségi beülős területet is, aho-
vá kijöhettek családdal, barátokkal, 
munkatársakkal egy közös főzésre, 
kikapcsolódásra, ünneplésre vagy 
egy nagy, közös társasjátékozásra. 

KÖSZÖNET
Köszönjük, hogy vigyázol az erdő 
tisztaságára, nem zavarod meg az 
erdő és a többi látogató nyugalmát, 
figyelsz minden élőlény épségére, 
biztonságára.

ÉLETMÓD-ÉLMÉNY 
TÁBOR 2022-BEN
Nemcsak a gyerekeknek volt 
nyári táboruk. Másodjára sike-
rült megszervezni egy felnőt-
teknek szóló életmód napközis 
tábort.

A tábor mottója Lin-csi 
apát tanításai volt, témája pe-
dig gerinctréning kontra intim 
torna, melyet számos egyéb 
foglalkozás is színesített. En-
nek megfelelően a tábor több 
helyszínen zajlott: a Helytör-
téneti Gyűjtemény kertjében, 
a Városháza dísztermében, a 
vecsési Stáció Hotel Spa-ban. 
Az étkezéseket a Zsálya étte-
remben fogyasztották el a tá-
borozók.

Igazán színes programok 
várták a résztvevőket: gerinc-
tréning haladó szinten, intim-
torna kezdő szinten, légző- és 
vízi torna vízi nudlival, ének, 
tánc, drámapedagógia, akva-
rellfestés, hímzés.

A tábor önismeretre, elfo-
gadásra, nyitottságra, őszin-
teségre, tiszteletre épült és ta-
nított. Reméljük, egy év múlva 
újra találkozunk!

Ablonczyné Kelemen Erika

ŐSZI ZSIBVÁSÁR AZ ÜLLŐ PIACON!
Évszakváltáskor szükségszerű a ruhatár átrende-
zése. (Ilyenkor látványosan igazolódik, hogy milyen 
nagyot nőtt nyáron a gyermek, és felnőttek eseté-
ben sem ritka a felismerés: „összementek a ruhák”.) 
Ősz elején nem csak a ruhásszekrényeket frissítjük, 
jellemzően ilyenkor kerül sor a garázsokban, suf-
nikban őrizgetett használaton kívüli tárgyak, esz-
közök szelektálására.  „Ami az egyiknek már feles-
leg, az másnak lehet kincs!” – Ennek szellemében 
és az újrahasznosítás jegyében rendezzük meg – 
idén már harmadszor – az üllői zsibvásárt. 

Ha szeretne megszabadulni feleslegessé vált tárgyaitól (akár ruházat, sport-
eszköz, műszaki cikk, könyv vagy játék, bármi egyéb, ami funkcióját tekintve ere-
deti célra használható), ismét itt az alkalom, hozza ki 2022. október 2-án (vasár-
nap) 8–14 óráig a bolhapiacra. (Üllő Piac, Templom tér 3.)

Aki árusítani szeretne, annak előzetesen regisztrálnia szükséges! Piacunk 
fedett részén az asztali árusítóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, 
ám túljelentkezés esetén lehetőséget biztosítunk saját (hozott) asztalról történő 
árusításra is. 

A jelentkezés módja: telefonon munkaidőben a 06-70/659-4530 számon, vagy 
e-mailben a piacfelugyelo@uvf.hu címen (név, telefonszám megadásával), illetve 
személyesen a piacfelügyeleti irodában Bogdán Éva piacfelügyelőnél piacnapo-
kon, (szerdán 6-13-ig, pénteken 12-18-ig, szombaton 6-13-ig). 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 19-től 29-ig.
Minden érdeklődőt és vásározót szeretettel várunk!          ÜVF Kft.

Bogdán Éva, piacfelügyelő



ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 
A PATKÁNYIRTÁSHOZ
A rágcsálók elszaporodásának megaka-
dályozása érdekében 2022. őszén is 
folytatódik a településen a patkány-
irtás, természetesen a szükséges 
és előírt járványügyi óvintézkedé-
sek mellett.

Ha a lakókörnyezetükben pat-
kányok megjelenését, elszapo-
rodását észlelik, kérjük jelezzék a 
polgármesteri hivatal recepcióján 
(29/320-011/100-as mellék; vagy a 
csete.ibolya@ullo.hu e-mail-címen).

A hivatalnál bejelentett, illetve igényelt patkányirtást a 
Né-Du Kkt. szakemberei 2022. szeptember 16–17–18-án 
és 2022. szeptember 30-án, valamint október 1–2-án vég-
zik. Ahol további ellenőrzés szükséges, arra 2022. október 
14–15–16-án kerül sor.

A cég szakemberei már jól ismerik Üllőt és a veszélyez-
tetett területeket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás 
szükségességéről, és csak indokolt esetben helyez ki csa-
létket.

Kérjük, hogy ne közvetlenül a szolgáltatást végző cégnél 
jelezzék az igényüket. Csak azokon az ingatlanokon fogják 
elvégezni a patkányirtást, amelyeket a polgármesteri hiva-
talnál bejelentettek.

Köszönjük segítségüket, együttműködésüket!

Közösség
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD– 
ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 
2022-BEN

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2022-ben:
Szeptember 8., 22., október 6., 20., november 3., 17., 
december 1., 15., 29.

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 2022-ben:
Szeptember 15., 29., október 13., 27., november 10., 24., 
decemberben nem lesz.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős üvegek kiöblítve. Üllő, Deák Ferenc utca

Használt sütőolaj-gyűjtő pontok: sportpálya gyűjtőpont: Üllő, 
Dóra Sándor krt.; Gyöngyvirág téri gyűjtőpont: Üllő, Gyöngyvirág 
tér; Deák Ferenc utcai gyűjtőpont: Üllő, Deák Ferenc utca, Berkes 
András utcai gyűjtőpont: Üllő, Berkes András utca 40.

Zöldhulladék: (fű, gally, levél, termések, növények) a DTKH által 
meghirdetett időpontokban. A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé, az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot 
adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kom-
munális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól lát-
ható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) 
szabványos edényzetben is.

Konténeres hulladékelszállítás: 5 m3-es konténer díja: 10.833 Ft+ 
áfa, plusz 2500 Ft+ áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Építési törmelék: (kizárólag beton, tégla, cserép, kerámia kerül-
het bele) A DTKH Nonprofit Zrt-nél lehetőség van konténeres hul-
ladék-elszállítás megrendelésére (kizárólag beton, tégla, cse-
rép, kerámia kerülhet bele): 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, 
plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Háztartási lom: (bútorfélék) a DTKH Nonprofit Zrt. házhoz menő 
lomtalanítás keretében évente két alkalommal díjmentesen el-
szállítja előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: +36-
53/500-152. Vagy akár konténer is rendelhető hozzá szintén a 
DTKH-nál amelyek ára: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, plusz 
2500 Ft + áfa napi bérleti díj, vagy 8 m3-es konténer díja: 17.333 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Papír: csomagolási hulladékként kidobható a szelektív sárga 
zsákba, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8.00–20.00 kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD– SZELEKTÍV KUKAOSZTÁSI PÓTNAP
A DTKH Kft. által ingyenesen biztosított szelektív hulladék-
gyűjtő edényzetek kiosztása a nyár folyamán 4 hétvégén az 
egész településen megtörtént. 

Azon lakosaink számára, akik ezidáig nem tudták át-
venni az edényzetet, pótnapot tartunk. 2022. szeptember 
23-án 8-18 óráig az Üllő, Malom utca 3. szám alatti ingat-
lanon lesz lehetősége átvenni a szelektív hulladékgyűjtő 
edényzetet az érvényes bejelentéssel/szerződéssel rendel-
kező lakossági ügyfeleknek személyi igazolvány és lakcím-
kártya bemutatásával.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetek lakossági ügy-
felek részére történő kiosztásával kapcsolatos kérdé-
seikkel Zsigmondné Keller Petra ügyintézőt kereshetik 
(0630/9715760; keller.petra@ullo.hu). 

Üllő Város Önkormányzata

KÉSZÍTS VELÜNK MADÁRETETŐT!
A Helytörténeti Gyűjteményben október 1-jén szom-
baton 10 órától madáretetőket készítünk. Szeretettel 
várjuk a gyerekeket szüleikkel, egy kis családi barká-
csolásra! Aki tud, hozzon kézi fűrészt, kalapácsot és 
jó, nagy tányért evőeszközzel, hogy a jól végzett mun-
ka jutalmául legyen miből elfogyasztani Krekácsné 
Topor Évi bográcsban készült paprikás krumpliját. 
A finom ebédhez az udvarban termett zöldségekből 
is lehet majd fogyasztani. A programra a könyvtár 
elérhetőségein lehet jelentkezni: 29/320-102, info@
ullokonyvtar.hu 



KEMENCÉS NAP: KENYÉRLÁNGOS 
MINDEN MENNYISÉGBEN
Kenyérlángos, langalló, töki, pompos – mindenki máshogy hívja, de a 
lényeg ugyanaz: a puha, levegős tészta és a feltétek. Augusztus 13-án 
zajlott a Kemencés nap nevű rendezvény Üllőn a Helytörténeti Gyűjtemény 
udvarán. Az esemény kapcsán Makai Józsefné Ildikóval beszélgettünk. 

A ki kíváncsi volt, hogy hogyan kell 
elkészíteni és milyen ízű egy iga-
zi kemencében sült kenyérlán-

gos vagy pogácsa, az részese lehetett 
az élménynek augusztus 13-án szom-
baton a Helytörténeti Gyűjteményben. 
A nap háziasszonya, Makainé Ildikó 
volt, vele beszélgettünk a múltról, a 
jelenről, a fi nom ételek és a város sze-
retetéről. Ildikó mesélte el a kemence 
állításának történetét is: Győri Sándor 
készítette és egy Mihály napi sokada-
lom alkalmával sütötték ki benne az 
első kenyeret. Az ünnepélyes átadás-
nál Ildikó is jelen volt, és már akkor 
magával ragadta az esemény hangu-
lata. – Gondoltam, én is kipróbálom. 
Elkezdtük sütni benne a pogácsákat, 
ami hol sikerült, hol nem: meg kellett 

szokni a kemence hőfokát. Aztán ki-
próbáltam a kenyérlángost is, aminek 
a receptjét az internetről kerestem ki. 
Úgy gondoltam, hogy kemencében is 
ki kellene próbálni az elkészítését, és 
szerencsére ott is nagyon jól sike-
rült. Azután már folyamatosan jöttek 
a felkérések, hogy a különböző ren-
dezvényekre készítsük el ezeket a fi -
nomságokat. Mi pedig ahányszor csak 
szóltak, mindig mentünk és sütöttük 
a pogácsát és a kenyérlángost. Meg 
kell említenem Koczó Terikét, aki nagy 
segítségem, Sütő Évi barátnőmet illet-
ve sógornőmet, Makai Rózsikát, ők az 
én állandó segítőim, és nagyon hálás 
vagyok nekik, nélkülük ez nem men-
ne. Akárhányszor csak szólok nekik, 
mindenfajta fi zettség nélkül jönnek és 
dolgoznak. Továbbá az önkormány-
zatnak is nagyon hálás vagyok, hiszen 
az ő segítségük is kell ahhoz, hogy ez 
ilyen jól működjön – mesélte Ildikó.

Ha a városról kérdezzük, Ildikó csak 
úgy fogalmaz: imád itt élni. Üllőn szü-
letett, és semmi pénzért nem menne 
el innen. Amiben csak tud, minden-
ben részt vesz a városban, például a 
könyvtári programokban, de mecénás 
is. Huszonnégy éve a kereskedelem-
ben dolgozik, most készül 40 év után 
nyugdíjba menni, de azt is csak azért, 
hogy így még többet segíthessen a 
városnak. – Úgy gondolom, hogy nem 
elég, ha otthon ücsörgünk. Az ember-
nek szüksége van a társaságra, hogy 
mindenben benne legyünk, amiben 
csak tudunk. Menjünk egy kicsit kij-
jebb, ismerkedjünk emberekkel, én ezt 
szeretem, nekem ez a fontos. Azért is 
szeretek itt élni, mert olyan emberek 
laknak a városban, akikre lehet szá-
mítani. Akármikor valami gondom-
bajom volt, csak egy szavamba került, 
és máris többen segítettek. Ráadásul 
a Helytörténeti Gyűjtemény udvara a 
második otthonom. Ott van már a fél 
konyhám, teljesen fel vagyok ott is 
szerelkezve. Most, hogy Topor István 
átvette a vezetését, és nagyon szép-
pé tette a környezetet, megbeszél-
tük, hogy minden hónapban tartunk 
valamilyen rendezvényt. A legutóbbi 
kenyérlángosnapnak is nagyon nagy 
sikere volt. Aki még nem volt ott, annak 
mindenképp érdemes egyszer elláto-
gatni oda, mert gyönyörű lett. Minden 
szombaton nyitva vannak.
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Topor István néhány hónapja 
vette át az Üllői Helytörténeti 
Gyűjtemény kezelését, tematikus 
hétvégéket tart és az épület udva-
rának ápolására is szakít időt a 
családjával. A magyar-történelem 
szakos középiskolai tanár szá-
mára fontos a helytörténeti gyűj-
temény gondozása, ápolása, az új 
felajánlások fogadása. 

Közösség

KÖNYVBEMUTATÓ – VENDÉGÜNK TARJA KAUPPINEN
A Bekezdés-díjas író második regé-
nye, A rendszer ellensége címmel je-
lent meg az idei Ünnepi Könyvhéten. 
Ebből az alakalomból látogat el Iro-
dalmi teázónkra szeptember 27-én, 
kedden Tarja Kauppinen. A 16:30-kor 
kezdődő izgalmasnak ígérkező talál-
kozón Topor István irodalmár és Ripp 
Gábor, a Trivium Egyesület titkára 
beszélget majd az íróval a kezdetek-
ről, és arról a fantasztikus világról, 
amelyben kalandregényei játszódnak. 

Természetesen a könyvtárból első re-
génye, A nép igazsága is kölcsönöz-
hető. Figyelemre méltó olvasmányok. 
Olvasás közben többször van az em-
bernek olyan „ismerős” érzése, pedig 
a kötetek elején egyértelmű a figyel-
meztetés, miszerint a regényekben 
szereplő helyek, személyek bármine-
mű hasonlósága a valósággal, csak a 
képzeletünk szüleménye. Vagy még-
sem? Jöjjenek el, derítsük ki az igaz-
ságot egy csésze finom tea mellett!
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Fejlődő kisváros

ÁTADJÁK AZ ÜLLŐI 
REKREÁCIÓS PARKOT
Szeptember 17-én nyílik meg az Üllői Rekreációs 
Park, mely egyedülálló lesz a környéken. 
Az Üllő szívében található park az Üllő Városi Sportcsarnok és az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A megnyitóra mindenkit szerettel várnak. 

Amegnyitó 2022. szeptember 17-
én, szombaton délelőtt 10 órakor 
kezdődik. Közreműködik majd a 

Kenderes Hagyományőrző Egyesület, 
Szomora Zsolt és Dócs Péter. Az érdek-
lődők rövid előadásokat hallgathatnak a 
meditációról, és részletesen bemutatják 

majd a park egyes elemeit. A megnyi-
tó napjával egy időben zajlanak majd a 
művelődési ház 100 éves évfordulóját 
ünneplő események. Nem lesz hiány ül-
lői programokból a hétvégén! 

A sportcsarnokkal szemben épült 
Rekreációs Park kialakítása egyedülálló 
és komplex, számos funkciójával a fel-
töltődés, kikapcsolódás, elmélkedés és 
meditáció kiváló helyszíne lehet. Kialakí-
tásával a város célja az volt, hogy a mai 
túlpörgött világban legyen egy nyugal-
mas hely, ahova elvonulhatnak az üllő-
iek, egy séta vagy meditáció során meg-
nyugodhassanak, feltöltődhessenek.

A parkban helyet kaptak az Üllői Te-
lepülési Értéktárban szereplő értékek, a 
város büszkeségei, a fák tövében talál-
ható QR-kódokat leolvasva indulnak a 

pár perces bemutató kisfilmek. A bejára-
ti táblán lévő QR-kódra kattintva vezetett 
meditációs hanganyag indul el, melyet a 
sétányon végighaladva tudnak meghall-
gatni a látogatók.

A parkban egy egyedi megjelenésű, 
áramvételi lehetőséggel ellátott fedett 
pad is várja a látogatókat, amelynek 
fejlesztését és kivitelezését Incze Ist-
ván vállalta. A célja, hogy a településen 
online munkavégzőket a szabadba csá-
bítsa, vagy egyéb, asztalt igénylő tevé-
kenységekhez helyszínt biztosítson.

Szeptember 18-án, vasárnap Üllő két 
új parkját összekötve kisvonat fog köz-
lekedni a Rekreációs Park és az Erdei 
Szabadidőpark között 10 és 17 óra kö-
zött. Így egy délután alatt a két új park 
kényelmesen bejárható lesz.

A rekreáció jelentése: „Sza-
badidőben, a tevékeny pihenés 
érdekében végzett minden olyan 
kulturális, társas, játékos és moz-
gásos tevékenység, amelyet a 
napi fő elfoglaltság által okozott 
fáradtság, feszültség feloldása, 
a testi-lelki teljesítőkészség és 
-képesség helyreállítása, foko-
zása érdekében tesz az ember” 

(forrás: wikipedia)
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MEGTARTOTTA TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLETÉT A HSZK
Augusztus 29-én hétfőn került sor a Humán Szolgáltató Központ tanévnyitó összdolgozói 
értekezletére 130 munkatárs részvételével. Már hagyománynak számít, hogy Kissné Szabó 
Katalin polgármester köszönti az egybegyűlteket, majd átadták a törzsgárda-elismeréseket.

A Humán Szolgáltató Központ minden tanév elején meg-
tartja a évnyitó értekezletét, ahol a 130 dolgozó meg-
osztja egymással a múlt év tapasztalatait, szakmai 

munkáját és az örömöt, hogy együtt dolgozhatnak. Az érte-
kezlet során külön köszöntötték azon dolgozókat, akik az év 
közben pluszvégzettséget szereztek. Ezt követően a szakmai 
egységek vezetői beszámoltak éves munkájukról, így a többi 
intézményegység is megismerheti a másik munkáját és tu-
domást szerezhet a bekövekezett változásokról. Végül Szabó 
Katalin Ildikó igazgató összefoglalta a legfontosabb esemé-
nyeket, megköszönte a dolgozók kiemelkedő munkáját és 
egyúttal megnyitotta a 2022/23-as nevelési évet.

Az évindító értekezleten az összes intézményegység mun-
katársa részt vett, köztük az öt óvoda, a két bölcsőde, az idős-
ellátás, a Családi és Gyermekjóléti Szolgálat és a védőnői in-
tézményegység munkatársai, összesen 130 Üllőért dolgozó 
szakember. 

Immár negyedik éve hagyomány, hogy a tanévnyitó érte-
kezleten felköszöntik azokat a kollégákat is, akik minimum öt 
éve dolgoznak az intézményben. Idén négy olyan munkatársat 
köszöntöttek, akik 20 éve tartoznak a HSZK kötelékeibe, egy 
munkatárs pedig 25 éve oszlopos tagja a közösségnek. – Ma 
már nem divat egy helyen sokáig dolgozni, azonban mi sze-
retnénk megtartani a kollégákat. Megköszönjük nekik, hogy 
hűségesek a városhoz és az intézményünkhöz – nyilatkozta 
korábban lapunknak Szabó Katalin Ildikó intézményvezető.

Az idei elismerések:
Béky Viktória – 5 éves törzsgárda 
Brecskáné Lévai Zsuzsanna Anett – 5 éves törzsgárda 
Jakucsné Zubornyák Erika – 5 éves törzsgárda 
Mága Lilla – 5 éves törzsgárda 

Májer Szilvia – 5 éves törzsgárda 
Timár Nikolett – 5 éves törzsgárda 
Toldiné Zsigmond Ágnes – 5 éves törzsgárda 
Derlisz Zita – 10 éves törzsgárda 
Májerné Tani Melinda – 10 éves törzsgárda 
Morvainé Makai Ildikó – 10 éves törzsgárda 
Nagyné Mészáros Andrea Renáta – 10 éves törzsgárda 
Szijjártóné Bodnár Andrea – 10 éves törzsgárda 
Fodor Tímea – 15 éves törzsgárda 
Kuli Zsuzsa Sarolta – 15 éves törzsgárda 
Lódiné Dillik Margit – 15 éves törzsgárda 
Birtáné Faragó Erzsébet – 20 éves törzsgárda 
Czvikli Annamária – 20 éves törzsgárda 
Lengyel Krisztina – 20 éves törzsgárda 
Zentai Erika – 20 éves törzsgárda
Frank Erika – 25 éves törzsgárda

Szeretettel gratulálunk mindenkinek, köszönjük munkáju-
kat, minden dolgozónak eredményes évet kívánunk!

SZEPTEMBERTŐL ISMÉT ELINDULNAK A SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
Üllőn szerencsére sok kiegészítő foglalkozás, mozgásforma 
közül lehet választani, mind gyermekek, mind felnőttek szá-
mára. Változatos szabadidős- és sportfoglalkozások várják 
az érdeklődőket, és már mobiltelefonról is könnyedén lehet 
keresgélni a lehetőségek között a HolmiApp segítségével. 

HASZNOS HOLMI A HOLMIAPP
Többek között a településen szervezett programok is elér-
hetők egy kattintással a telefonra telepített alkalmazásban, 
nem kell hosszasan keresgélni a korábbi posztokban, ha 
valaki érdeklődik egy helyi program, szabadidős tevékeny-
ség vagy mozgásforma iránt. A HolmiApp applikációban a 
lehetőségek részletesen, tematikusan vannak felsorolva, 
ehhez a Szabadidős-és Sportfoglalkozások menüpontot kell 
választani, ott többek között az is megtalálható, hogy milyen 
korosztálynak, és mely napokon vannak a foglalkozások. 

Az applikáció ingyenesen letölthető az alkalmazás-áru-
házakból egy mozdulattal:

Android rendszeren: 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=hu.
holmiapp 

IOS rendszeren: https://
a p p s . a p p l e . c o m /a p p /
id1570622313

A mellékelt QR-kódra 
kattintva is letölthető a 
HolmiApp alkalmazás a mo-
biltelefonokra!

A városvezetés kéri, hogy 
amely programnál tavalyhoz 
képest változtak az időpon-
tok, a szervezők írják meg a változásokat a kommunikacio@
ullo.hu címre, hogy minden információ pontosan szerepeljen 
az applikációban, illetve várják a közzétehető plakátokat is. 
Azokat a jelentkezőket is szeretettel fogadják, akik esetleg új 
foglalkozások indítását tervezik.
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MI-MICSODA, KI-KICSODA?
MI A 100 ÉV 100 ARC CÍMŰ FILM?
A filmben 100 üllői beszél a művelődési ház épületéhez 
kapcsolódó élményeiről, emlékeiről, kötődéseiről. Ezekből 
a mozaikokból áll össze a kép, 100 év története. A bemuta-
tóra elsősorban azokat várjuk, akik szerepeltek a filmben, 
de mindenki meg tudja nézni, akit érdekel, hiszen szomba-
ton és vasárnap a rendezvény teljes időtartamában vetítjük.

MI AZ ÉLETÜNK LAPJAI KIÁLLÍTÁS? 
Gyűjtöttünk minden – a művelődési ház épületének 100 
évével kapcsolatos – dokumentumot. Gazdag anyag gyűlt 
össze, mely egészen az 1920-as évek műkedvelő előadá-
saitól, az itt muzsikáló legendás zenekarokon keresztül 
napjainkig dokumentálja  a 100 év történéseit. Köszönet 
mindenkinek, aki a maga módján hozzájárult a kiállítás si-
keréhez. 

MI A GERART STÚDIÓ KIÁLLÍTÁSA?
7 éve működik intézményünkben a GerArt festőstúdió, má-
sik nevén Két Körte Festőtanoda. Mostani kiállításuk anya-
gát kifejezetten erre az alkalomra hozták létre. A bemutatott 
képeket ősi táltoshagyományokra támaszkodva, spirituális 
utazással készítették az alkotók.

KIK A KARAKÜRT ZENEKAR?
Koncertjük a gerArt Stúdió kiállításához kötődik. A Karakürt 
zenekar a magyar szellemi hagyomány útját járja, de a jövő 
felé tart. „Tengely Föld és Ég között, híd múlt és jövő kö-
zött.” Vörösmarti Imre és felesége, Vörösmarti Anikó ze-
néje ethno-folk-neopagan-ambient elegy, melyet a páros 
buzuki, doromb és dobkísérettel ad elő. 

MI A SZÁZAS BÁL? 
100 ember, se több, se kevesebb. Muzsikál: Csorba Tamás. 
Büfé, tombola, meglepetésprogramok.

A Százas Bálra jegyek elővételben vásárolhatók. 

MI A SZERELEMSÁTOR?
Az elmúlt száz évben igen sok családi rendezvény is zajlott 
itt. Gyűjtöttük azoknak a fiataloknak és örök fiataloknak az 
esküvői képeit, akiknek itt zajlott életük nagy napja. Ezekből 
a fotókból lesz a Szerelemsátorban kiállítás, melynek han-
gulatához illő zenés és verses előadással is készülünk. Ha 
kedved van, hozd el a ti esküvői képeteket is!

MI LENGYEL TAMÁS: KITOLÁS CÍMŰ DARABJA? 
Apanevelés kezdőknek és haladóknak. Egyszemélyes víg-
játék a népszerű színész előadásában. Szerencsére most a 
nevetéstől fogunk könnyezni.
 
 KI VADKERTI IMRE?
Remélem őt mindenki ismeri. Ha a név mellé valaki nem tud 
arcot társítani, elég ha annyit mondok: „Mi egy vérből valók 
vagyunk…”

Vadkerti Imre 2011. óta a Kormorán együttes énekese, 
frontembere. A hazafias rock műfajának méltó képviselő-
je. Előadóművészként számos helyen fellépett, Európában 
és a tengerentúlon is, művészetével hozzájárulva a ma-
gyarságtudat erősítéséhez.  2013-ban művészi tevékeny-
ségének és Felvidék zenei életéért végzett munkájának el-
ismeréseként elnyerte a Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei 
Díjat.

MI A MASKARÁS FOTÓZKODÁS?
Kialakítottunk egy fotósarkot. Itt készíthetnek szelfit, 
fényképet az érdeklődők. A kicsik akár maskarába is búj-
hatnak, vagy fotózkodhatnak a SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR „sztár-
jaival”.

MI A KISVASÚT?
A városnéző kisvasút szeptember 18-án, 10–17 óráig köz-
lekedik városunkban. Óránként, a sportcsarnok elől in-
dul, és a Hajcsár utca végén lévő tanösvényig közlekedik. 
Menetideje: kb. 25 perc, tehát a teljes kör kb. egy óra.

MI A VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY?
A Világszép Nádszálkisasszony a magyar népmese-iro-
dalom gyöngyszeme. A Benedek Elek által gyűjtött mese 
dramatizált változatát  igényes jelmezekkel és díszletek-
kel a NEKTÁR Színház mutatja be. Az előadás zenéjét 
Szarka Tamás, a Ghymes zenekar alapító tagja szerezte. 

MI A GRIMM-BUSZ BULI?
A szegedi Grimm-Busz Színház évtizedek óta állandó 
fellépője a művháznak. Sohasem csalódtunk bennük. 
Ezúttal interaktív gyerekkoncertjükkel szórakoztatnak ki-
csiket és nagyokat.

MI A HIPPOLYT A LAKÁJ? 
Jelen esetben a Szín-Játszó-Tér nagysikerű előadásának 
vetítése, melyen a darab szereplői is jelen lesznek. 

KIK AZ A TAG TINIZENEKAR?
Helyes, lelkes üllői fiatalok, akik most mutatkoznak be 
először ilyen nagy közönség előtt.

Az A Tag Zenekar most mutatkozik be először, de a 
háromnapos program során találkozhatunk a rock nagy 
öregjeivel, a ma-holnap ötven éve színpadon álló Di-
noszaurusz Banddel, a Shadows Memory Banddel, a 
Beatlest játszó The BlackBirdssel, mulathatunk a Fedák 
Sári Színház kiváló operettművészei, Sárkány Krisztián és 
Kiss Réka fergeteges produkcióján, együtt nótázhatunk 
Dócs Péterrel, Kalina Enikővel, Szomora Zsolttal és Zene-
karával, őket azonban azt gondolom az üllőieknek nem 
kell bemutatni.

Köszönöm a művelődési házban alkotó közösségek-
nek, a Dalma Dance Clubnak, a Mirabell Táncegyesület-
nek, a Zrínyi Ilona Kórusnak, az Üllői Citerásoknak, a Ül-
lő-Kenderes Hagyományőrző Egyesületnek és a gerArt 
Stúdiónak, hogy ők is részei ennek a forgatagnak. 

Hálás vagyok Erőss Diánának, Mezei Editnek, Sajtosné 
Öllei Andreának, Pozsgai Majsai Juliannának, Budai Mari-
annak, a Harmónia Zeneiskola tanárainak, Sebők Szilvesz-
ternek és mindenki másnak, aki önzetlenül felajánlotta a 
programokban való közreműködését.

A különböző programok mellett igényes vásári kirako-
dókkal is készülünk a szombaton és vasárnap érkezők-
nek. 

Kérjük, a hétvége során gyalog érkezzenek, vagy hasz-
nálják a Városháza, valamint a sportcsarnok előtti par-
kolókat, mert a Kiss Sándor Művelődési Ház területén és 
környékén nem lesz parkolási lehetőség! A programsoro-
zat minden rendezvénye ingyenes, kivétel a Százas Bál, 
melyre a helyek korlátozott száma miatt, a jegyek csak 
elővételben vásárolhatók meg.      Vámos Éva intézményvezető

Emlékezzünk közösen a múltra  
és örüljünk együtt a jelennek…
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MIRŐL MESÉLNEK A 100 ÉVES FALAK?
Üllőn az 1900-as évek első évtizedeiben 14 önálló civil szervezet 
működött. Ezek közül a legjelentősebb a Dvorzacsek Ede által 
1903-ban alapított Üllői Dal- és Önképzőkör volt. Az egyesület 
az 1920-as évek elején megépítette székházát, a Dalkört. 
Ez – az immár 100 éves épület – a mai művelődési ház.

Ha ezek a falak mesélni tudnának… 
Biztosan beszélnének a két világ-
háború közötti időszakról, amikor 

a Dalkör énekkarral, könyvtárral, mű-
kedvelő gárdával, zenekarral rendelke-
zett. Az egyesület fénykorában évente 
5-6, többnyire zenés-énekes színielő-
adást állított színpadra, teltházas né-
zőtér előtt, hatalmas közönségsikereket 
aratva. 

1940-ben a Dalkör vezetősége úgy 
ítélte meg, hogy az alig 20 éves épület 
nem alkalmas már arra, hogy kiszolgál-
ja a közösség igényeit, ezért új székház 
létrehozását határozta el.  Elkezdődött 
az építőanyagok gyűjtése, de közbeszólt 
a II. világháború.

A „felszabadulás” után ez a régi épü-
let lett a község egyetlen művelődési 
háza.  Az új rendszer nem tűrte az ön-
álló kezdeményezéseket, a szabad gyü-
lekezést, betiltotta a civil szervezetek 
működését, vagyonukat államosították.  
1950-ben létrehozták a művelődési ott-
honok hálózatát. Az üllői egyesületekből 
mindössze a Tűzoltóegylet és a Galam-
bászegyesület működhetett tovább.

Mit mesélnének ezekről az évekről a 
falak? 

Mesélnének arról, hogy hivatalos kul-
túrpolitika ide vagy oda, az üllőiek – ha 
korlátok közé szorítva is – de tovább 
járták az útjukat. Tovább éltek a mélyen 
gyökerezett színjátszó hagyományok. 
1955-ben például 30 fős szereplőgárdá-
val mutatták be a Csárdáskirálynőt.

Mesélnének persze tanács– és párt-
gyűlésekről, a Hazafias Népfront ülései-
ről, brigádvetélkedőkről, a terménybe-
mutatókról… 

 De mesélnének a 60-as, 70-es évek 
fiatalságának, a beatnemzedéknek a lá-
zadásáról is. Arról, hogy hogyan tombol-
tak a művházban a Szabad Európa Rá-
dióból elmentett számokra, arról, ahogy 
gombamód szaporodtak az együttesek. 
Ez volt a „Még fáj, fáj, fáj…” ötórai teák 
világa. Még ma is sokak szívét megdo-
bogtatja a Saturnus vagy az Ezüst Csil-
lag zenekarok nevének említése.

 Biztosan mesélnének a falak Kiss 
Sanyi bácsiról is, intézményünk név-
adójáról, aki korábban a Dalkör titkára 
volt, 1962-től 69-ig pedig a művelődési 
ház vezetője. De nemcsak igazgató volt, 
hanem rendező, súgó, konferanszié, új-
ságíró, szóval igazi mindenes és főleg 
békés, nyitott, jó szándékú ember. 

A 70-es évek végére a „dühöngő if-
júság” felnőtt. Első műszak, második 
műszak, egy kis fusi, no meg a televízió 
térhódítása. A művelődési ház bizony 
veszített a funkciójából. 1975-ben öre-
gek napközi otthonát rendeztek be az 
egyik helyiségben, majd az egész házat 
a tanteremgondokkal küzdő iskolához 
csatolták. 

A rendszerváltás utáni első képvise-
lő-testület döntött arról, hogy az épület 
ismét közművelődési célokat szolgál-
jon. Létrejött a közösségi ház. Ám az 
épület – akkori állapotában – nem volt 

alkalmas e funkció betöltésére. A málló 
vakolat, a rothadó parketta, a fűtetlen-
ség nem igazán vonzotta a tömegeket. 
És mégis, ezekben az években elkez-
dődött valami nagyon fontos. Ismét 
kezdett talpra állni a civil társadalom. 
Az újraszerveződött és újonnan alakult 
egyesületek, klubok itt leltek otthonra, itt 
kezdték meg működésüket. Ők alkotják 
ma is az üllői civil társadalom gerincét.  
Bár jó részük azóta saját helyszínnel 
rendelkezik, rendezvényeik jelentős ré-
szét itt tartják.

A 90-es években indult el a számítás-
technikai képzés is. Az iskolában csak a 
következő évtizedben vált ez általános-
sá, így üllőiek százai itt ismerkedhettek 
meg először a számítógép használatá-
val. 

Ekkor és a későbbiekben is fontos 
szerepet játszott a művészeti alkotó kö-
zösségek támogatása a moderntánc, a 
néptánc, a népzene, a színjátszás és a 
képzőművészet terén.  Jeles előadómű-
vészek élményszerű előadását élvez-
heti itt az üllői közönség.  Az intézmény 
éves rendszerességgel szervezi a városi 
rendezvények egy részét: a magyar kul-
túra napját, a nőnapot, költészet napját, 
Szent Iván- éjt, idősek világnapját.  Kö-
zösségek, klubok rendezvényeinek, bá-
loknak, családi eseményeknek otthonos 
helyet, színvonalas szolgáltatásokat 
biztosít. 

Miről mesélnek a falak?
Emelkedett pillanatokról, szívből jövő 

nevetésről, itt született szerelmekről, 
barátságokról, és mi otthon vagyunk 
ezek közt a falak közt.

Emlékezzünk közösen a múltra és 
örüljünk együtt a jelennek… 
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SZABADULÓPORTA 
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN
Augusztus 20-án in-
dítottuk útjára leg-
újabb programunkat 
a Helytörténeti Gyűj-
teményben. Az ismert 
szabadulószobák min-
tájára, szabadulóportát 
hirdettünk, hiszen ná-
lunk egy egész portát 
be kell járni ahhoz, hogy 
a végén megfejtve a számzáras lakat kódját, kisza-
baduljunk a város kincsestárából. Topor István játék-
mester már több „szabaduló oklevelet” nyújtott át a 
sikeres kódfejtőknek. Eddig minden alkalommal jó 
hangulatban telt el a „vadászat”, a játék minden per-
cét élvezték a résztvevők. Bátran merészkedtek le a 
pincébe, hogy a feladatokat megoldják. A nyári kony-
hában is izgatottan kutattak a fillérek után és a szám-
rejtvényt is mindenki ügyesen oldotta meg. Az ám-
bitushoz kapcsolódó játékok közül a kártyavadászat 
volt a legnépszerűbb. A kiállítótérhez kötődő felada-
tok pedig kellemes időutazásra hívták az ifjú kalan-
dorokat. Szeptember végéig várjuk az 5-6 fős gyerek-
csapatokat, családokat erre az izgalmas programra 
szombatonként, 10–14 óráig. Jelentkezni a könyvtár 
elérhetőségein lehet: 29/320-102, info@ullokonyvtar.
hu A belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan!

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!
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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!



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. 
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REPÜLŐGÉP KARBANTARTÁS

BERENDEZÉS KARBANTARTÁS

ADMINISZTRÁCIÓ

MÉRNÖKSÉG

LOGISZTIKA ÉS RAKTÁROZÁS

SZAKMUNKÁK

BESZERZÉSMINŐSÉGÜGY HR

AZ AEROPLEX,
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB FÜGGETLEN
REPÜLŐGÉP KARBANTARTÓ VÁLLALATA
dinamikusan növekszik, ezért sok nyitott
pozícióval várjuk a legjobb szakembereket!

MIÉRT ÉRI MEG
          -SNAK
LENNI?

KISZÁMÍTHATÓ MUNKAREND - MUNKAKÖRTŐL FÜGGŐEN NORMÁL ÉS 2X12 ÓRÁS

ÁTFOGÓ, KOMPLEX ÉS NEMZETKÖZILEG ELISMERT KÉPZÉSEK

RÉSZVÉTEL A LEGISMERTEBB BOEING ÉS AIRBUS TÍPUSOK KARBANTARTÁSÁBAN

HOSSZÚ TÁVÚ, STABIL MUNKALEHETŐSÉG, CSALÁDIAS ÉS TÁMOGATÓ LÉGKÖR

BEJELENTETT, TISZTESSÉGES FIZETÉS, 2022-ES BÉRFELZÁRKÓZTATÁS ÚJ BELÉPŐKNEK IS!

NÉZD MEG AZ ELÉRHETŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET,
ÉS CSATLAKOZZ A CSAPATUNKHOZ! www.joinus.aeroplex.com

További
információk és

álláslehetőségek:

www.joinus.aeroplex.com

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!
Az akciók nem összevonhatók, keret + lencse 

együttes vásárlása eseten érvényes

oszi 
akció!

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


