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 Áldott Békés Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván
Üllő Város Önkormányzata!

KARÁCSONY
Kéne végre valami jó,
Mennyből jövő, megnyugtató
Égi üzenet,
Melyért minden olvadó nap,
Minden földi halandónak
Lelke reszketett.

Szó, mely gyermekhitet ígér,
Egészen a szívemig ér,
Földi ajándék.
Örömhír az embereknek,
Új erő a szeretetnek,
Szép szavú szándék.

Csillag kéne, égi vándor,
Betlehemi csordapásztor,
Éneklő sereg.
Háromkirály napkeletről,
Csodamese a gyermekről,
Ki értünk született.

Fény, amelyben fáradt lelkünk
Megmosdatjuk, s megpihenjünk,
Erőt gyűjtve újra.
Békesség az ünnepekre,
S azon túl a végtelenbe
Vezető útra.

/Frech’ Tibor – Bádogpalacsinta/



TISZTELT LAKOSAINK, KEDVES ÜLLŐN ÉLŐK!
Ha visszagondolok az idei évre, 

elsőként a hála jut eszembe. 
Olyan évet tudhatunk magunk 

mögött, amely a nehézségek, megpró-
báltatások ellenére is sok új nagysze-
rű eredményt hozott a városunknak, 
mindannyiunknak.

A 2022. talán polgármesterségem 
egyik legeredményesebb éve volt, hi-
szen az önkormányzati  kötelező felada-
tainkon kívül olyan nagyobb beruházá-
sokat is megvalósítottunk, amely az itt 
élők komfortérzetét növelik majd remé-
nyeim szerint.

Évek óta arra törekszünk, hogy a 
problémákra valódi megoldások szü-
lessenek, ezért kérem jelezzék nálunk, 
kollégáimnál, képviselőinknél a kérései-
ket, észrevételeiket. Rossz érzés, amikor 
egy könnyen kezelhető kis gondot felna-
gyítva olvasok a világhálón különböző 
bejegyzésekben, miközben tudom, hogy 
ha nekünk szólnának, hamar megoldást 
találnánk rá közösen. Higgyék el, hogy 
ez nem tesz jót városunk hírnevének 
sem. Olyan jó lenne együtt büszkének 
lenni erre a helyre, amely mindannyiunk 
otthona. Én büszke vagyok rá nagyon! 

És ha már a hála és büszkeség me-
rültek fel, a teljesség igénye nélkül ki-
emelek néhány -otthonunk és városunk 
fejlődését szolgáló – projektet, ame-
lyeknek remélem élvezik majd előnyeit, 
amelyeknek örülni tudnak, és büszkék 
lesznek rá.

A Sportcsarnokkal szemben lévő 
4000 m2-es területen elkészült a Re-
kreációs parkunk, ahol feltöltődhetnek, 
meditációs ösvényén a lélek is meg-
nyugodhat. A térségben egyedülálló Ér-
téktár Sétány pedig kültéri kiállításként 

bemutatja a város Értéktárának szerep-
lőit QR-kódokkal elindítható bemutatko-
zó kisfilmek segítségével.

A Hajcsár utca végén az Erdei sza-
badidőparkunk egy túraösvénnyel és 
gyermek-játszótérrel várja a természet-
kedvelőket, szintén interaktív, edukációs 
elemekkel tarkítva.

A Kertekalja utca és István utca ke-
reszteződésében elkészült a kÜLLŐ 
KRESZ-PARK is, amely szinte egy 
minivárosként áll a legkisebbek rendel-
kezésére, szigeteit a városról formáztuk: 
vasútállomás, rendőrség, körforgalom, 
és a közeli reptér mini változata is he-
lyet kapott, ahol szerepjátékozhatnak 
is gyermekeink mindamellett, hogy el-
sajátíthatják a biztonságos közlekedés 
alapjait.

Ezen nagyberuházásokon túl felújítot-
tuk a teniszpályát és  – bár már nem a mi 
feladatunkat képezi – az iskola területén 
kerítés-, és színpadfelújítást végeztünk, 
parkolót létesítünk a pedagógusoknak. 

Közbiztonságunkért okos gyalogátkelő-
helyeket alakítottunk ki, forgalomlassító 
párnákat, traffiboxokat, tükröket helyez-
tünk ki több ponton. A környezetünk vé-
delme érdekében fásítási programokat 
szerveztünk. 

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik munkájuk-
kal elősegítették a településünk fejlő-
dését. Köszönöm az Üllői Polgármes-
teri Hivatal, az Üllői Városüzemeltető 
Kft, a Sport és Szabadidő Kft, a Humán 
Szolgáltató Központ, az egészségügyi, 
nevelési-, művelődési intézményeink 
dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, 
köszönöm a lakosságnak, a civil szer-
vezeteknek a segítségét, a vállalkozók 
támogatását. Külön köszönöm a képvi-
selők és bizottsági tagok összehangolt, 
minőségi, aktív tevékenységét.

Bízom benne, hogy az elkövetkező 
2023-as évben a nehézségek ellenére 
is tudunk majd közösen boldogulni. Mi 
igyekszünk minden olyan segítséget, 
támogatást megadni Lakosainknak, 
amellyel megkönnyítjük az életüket a 
világban zajló események szülte problé-
mák mellett is. 

Kívánom Lakosainknak, hogy a Ka-
rácsony üzenete jusson el mindenkihez, 
szeretteik, családjuk körében éljék át az 
ünnepek meghitt hangulatát, összpon-
tosítsanak a pozitív dolgokra. Vigyáz-
zanak saját és családjuk egészségére, 
gondoljanak azokra a szeretteikre, akik 
a karácsonyt távol ünneplik és emlékez-
zenek azokra is, akik már nem lehetnek 
közöttünk. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánok!

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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KEDVES ÜLLŐI POLGÁROK!
Egyre hűvösebbek a reggelek és egyre 
rövidebbek a nappalok, beköszöntött 
a tél, ez a nyirkos, szomorkás hideg 
évszak, ugyanakkor lassan itt a kará-
csony, a szeretet ünnepe!

Az adventi várakozás, az ünnepi 
fények, ízek és illatok időszaka elér-
kezett. Az emberek szíve ezekben a 
szürke, hideg napokban megtelik az 
ünnepi készülődés melegével, hiszen 
ilyenkor már szépen lassan minden-
kit elér a karácsony szelleme.

Minden vasárnap meggyújtunk 
egy gyertyát az adventi koszorún, és 
csendesen, meghitten várjuk az ün-
nepet, miközben a hit, a remény és 
az öröm tölti be szívünket. Együtt va-
gyunk békében, családunk és baráta-
ink társaságában. Úgy gondolom, ez 
a legszebb ajándék, mely erőt és hitet 
ad az élet nehézségeivel szemben.

Áldott békés karácsonyt és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívá-
nok Önöknek!

dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP
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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
Üllői 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!

2022. december | Üllői Hírmondó

AZ ÜLLŐI HÁZIORVOSOK E-MAIL-CÍMEI
A könnyebb és gyorsabb 
kommunikáció érdeké-
ben a háziorvosokkal 
történő kapcsolattartás-
ra fenntartott e-mail-cí-
met (rendelo@ullohszk.
hu) megszüntették, hogy 
helyette a betegek köz-
vetlenül a saját háziorvo-
suk e-mail-címére írhas-
sanak.

Új elérhetőségek orvosonként:
• Dr. Molnár Amália – rendelomolnar1@gmail.com
• Dr. Tóth Jolán – rendelototh2@gmail.com
• Dr. Halasi Katalin – rendelohalasi3@gmail.com
• Dr. Kókay József – rendelokokay4@gmail.com
• Dr. Zayats Sergiy – drzayats@ullohszk.hu
• Dr. Laczkó Magdolna – rendelolaczko5@gmail.com
• Dr. Dudás Mária – rendelodudas6@gmail.com
Az e-mailben megküldött kérdésekre válaszolni nem 

áll módjukban az orvosoknak, de a kéréseket 3 napon 
belül teljesítik.

Az orvosok e-mail-címei felkerültek a HolmiApp app-
likáció Egészségügy menüpontjába is az orvosok adatai 
közé, ahonnan szükség esetén egy mozdulattal tudnak 
e-mailt küldeni (vagy telefonálni). Az elérhetőségeket 
januártól megtalálhatják az Üllői Hírmondó elején talál-
ható Hasznos telefonszámok oldalon is. ÜH infó

Amit kínálunk a jövőbeni
munkatársaink részére:

• • Változatos munka, fiatalos légkör
• • Térítésmentes személyzeti étkezés, 

finom kávé 
• • Útiköltségtérítés gépkocsi, BKV
• • 100%-ban bejelentett munkahely
• • Fizetett szabadság, ünnepnapokon 

ünnepi pótlék
• • Szervízdíj, műszakpótlék (szakács, 

felszolgáló, mosogató munkakörök 
esetében)

• • Extra szobatakarítási jutalom 
(szobaitakarítók esetében)

• • Munkatárs kedvezmények az Accor 
szállodacsoport társszállodáiban 
(kedvezményes pihenés vidéken 
vagy Budapesten)

• • Céges rendezvények, ebédek
• • Munkaruha

Az alábbi munkakörökbe
keressük leendő
munkatársainkat:

•• SzobAi tAi tAi t kArító
•• SzAkácS
•• FelSzolgáló
•• MoSogAtó

Csatlakozz
az ibis Styles budapest Airport Szálloda csapatába!

Repülőtérrel szemben lévő szálloda

Jelentkezés:
helga.barcza@accor.com
e-mail-címre küldött önéletrajzzal vagy e-mail-címre küldött önéletrajzzal vagy 
a +36-70/330-6848-as telefonszámon -as telefonszámon 
keresztül!

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A HSZK ÉV VÉGI SZOLGÁLTATÁSAI
A téli időszakban a Humán Szolgáltató Központ folya-
matosan biztosítja a házi segítségnyújtást, a jelzőrend-
szeres ellátást és az idősek étkeztetését, azonban új 
szerződést december 16. és január 8. között nem tu-
dunk kötni.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat december 19–21. 
között 8-tól 14 óráig személyesen érhető el. December 
22–23., 27–30., január 2–6. között 8-tól 10 óráig az Ócsai 
úton nyitva lesz az intézmény, utána munkanapokon 
16 óráig a 29/320-023 telefonszámon kereshetik mun-
katársainkat.

Békés ünnepeket kívánunk!  HSZK
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IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK  
– RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
(1997. évi XXXI. tv.19-20/B.§;  149/1997.(IX.10.) Korm.r. 65-68/E.§)

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság 
megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális 
helyzete alapján jogosult
– az ingyenes vagy kedvezményes in-

tézményi gyermekétkezésre,
– a szünidei gyermekétkezésre,
– pénzbeli támogatásra augusztus és 

december hónapban, valamint
– a jogszabályban meghatározott 

egyéb kedvezményekre.

Igényelhető az üllői lakóhellyel rendel-
kező, kiskorú gyermeket nevelő csalá-
dok, valamint nappali tagozatos tanuló 
ill. hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
nagykorú részére, ha a kérelmező csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg:
– az öregségi nyugdíjminimum 145%-

át (41 325 Ft)
– ha a gyermeket egyedülálló szülő 

gondozza,
– ha a gyermek tartósan beteg ill. sú-

lyosan fogyatékos,
– ha a gyermek nagykorú és nappa-

li tagozaton tanulmányokat folytat 
(középfokú tanulmányokat folytató 
esetén 23 éves korig, felsőfokú ta-
nulmányokat folytató esetén 25 éves 
korig),

– az öregségi nyugdíjminimum  
135%-át  (38 475 Ft), ha az előző ese-
tek egyike sem áll fenn.

A kedvezményre való jogosultság 
megállapítása a kérelmező és családja 
vagyoni helyzetétől is függ.

A 344/2022.(IX.9.) Korm. rendelet 
átmenetileg, a háborús veszélyhely-
zet időtartamára a fenti jövedelemha-
tárokat módosította, így a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot meg kell állapítani, ha a 
gyermeket gondozó családban az egy 
főre jutó havi jövedelem összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 180%-át (51.300,-Ft), il-
letve 165%-át (47.025,-Ft) nem haladja 
meg, és az igénylő az ellátásra való jo-
gosultság jövedelmi és vagyoni feltét-
eleinek egyébként megfelel.

A kérelemhez csatolandó:
– az igénylő érvényes személyi igazol-

ványa, lakcím- és TAJ-kártyája
– a közös háztartásban élők utolsó 

havi nettó jövedelemigazolása, TAJ-
kártyája

– a 16. életévét betöltött gyermek ese-
tében iskolalátogatási igazolás

– elvált szülök esetén a gyermekelhe-
lyezésről és a tartásdíj megállapítá-
sáról szóló bírósági döntés

– vállalkozó esetében kimutatás a ké-
relem benyújtását megelőző 12 hó-
nap átlagjövedelméről

– vagyonnyilatkozat.
A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményhez kapcsolódik a hátrányos 
helyzet vagy a halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása. E vonatkozás-
ban a kérelem nyomtatvány B) lapján 
nyilatkozhatnak. 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek, aki esetében 
az alábbi körülmények közül egy fenn-
áll:

a) a szülő vagy gyám alacsony isko-
lai végzettségű, vagy

b) a szülő vagy gyám alacsony 
foglalkoztatottságú, vagy

c) a gyermek elégtelen lakókörnye-
zetben, illetve lakáskörülmények kö-
zött lakik.

Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek: az a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult gyermek, 
aki esetében a fenti három körülmény 
közül (alacsony iskolai végzettség; ala-
csony foglalkoztatottság; elégtelen la-
kókörnyezet, lakáskörülmény) legalább 
kettő fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény alapján járó ellátásokon felül 
további kedvezmények, támogatások, 
segítő pályázatok igénybevételére jo-
gosult az a gyermek, akinek hátrányos 
ill. halmozottan hátrányos helyzete 
megállapításra került. 

Kérdéseikkel Katona Sándorné ha-
tósági főmunkatárshoz fordulhatnak: 
Városháza, Üllő, Templom tér 3. I. 128.;  
06-29/320-011/111, Katona.Katalin@
ullo.hu.

Üllői Hírmondó | 2022. december

ÉV VÉGI SEGÍTSÉG 
AZ IDŐSEKNEK
Idén is közel háromszázötven 80 
év feletti üllői lakos kapott 20 000 
forintos év végi támogatást, me-
lyet november 25-én délután az 
Üllői Polgármesteri Hivatal há-
zasságkötő termében vehettek át.

A 20 000 forintos támogatást 
személyesen át lehetett venni a 
polgármesteri hivatal házasság-
kötő termében, ahol karácsonyi 
dekorációval, kedves szavakkal, 
jókívánságokkal is várták.

      ÜH infó
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Kizárólag 

a Monori 
  -nál! 

Keresse

AKciós
termékeinket!

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

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu
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  KÖSZÖNET A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
November 12. a szociális mun-
ka napja, mely alkalomból idén 
is köszöntötték az Üllőn helytálló 
szociális dolgozókat. Kiemelkedő 
munkájuk eredményeként többen 
díjazásban is részesültek.

Szociális munkásnak len-
ni hivatás, mely szolgálat a szó 
legnemesebb értelmében. A 
társadalom megbecsülésének ki-
fejezéseként november 12. világ-
szerte a szociális munka napja. A 
Szociális Munkások Nemzetközi 
Szövetsége 1997-ben kezdemé-
nyezte az emléknap bevezetését, 
Magyarországon először 1998-
ban került sor a megünneplésé-
re, 2016 óta pedig munkaszüneti 
nap is a szociális ellátásban dol-
gozóknak. Az emléknap alkal-
mából november 10-én az Üllői 
Polgármesteri Hivatal házasság-
kötő termében tartották meg a 
Humán Szolgáltató Központ dol-
gozói számára rendezett ünnep-
séget. Az eseményen részt vettek 

a bölcsődei dolgozók, a gyermek-
nevelők, a családsegítők, a szo-
ciális gondozók és a védőnők. Az 
ünnepségen Kissné Szabó Katalin 
polgármester és Szabó Katalin 
Ildikó igazgató adta át az elisme-
rő díjakat:

• az Év szociális munkása 
Birtáné Faragó Erzsébet

• az Év gondozónője Márkliné 
Kispéter Anita

• az Év technikai dolgozója 
Váradi Alexandra

• az Év kisgyermek-nevelője 
Szecseiné Kocsis Valéria

• az Év bölcsődei dajkája Vasszi 
Gabriella

• az Év védőnője Árokszállási 
Gyöngyi.

Szívből gratulálunk az elismeré-
sekhez, köszönjük a Humán Szol-
gáltató Központ valamennyi mun-
katársának egész éves munkáját. Jó 
egészséget és eredményes minden-
napokat kívánunk!

Üllő Város Önkormányzata
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ÜNNEPI NYITVATARTÁSI REND 
AZ ÜLLŐ PIACON
December 24-én szombaton pia-
cunk ZÁRVA tart, viszont december 
23-án pénteken meghosszabbított 
nyitvatartással 8-tól 17 óráig áll a vá-
sárlók rendelkezésére.

December 31-én szombaton, szil-
veszter napján 7-től 12 óráig lesz piac.

A piac területén lévő 14 üzlet egye-
dileg meghatározott nyitvatartás sze-
rint működik, melyről az üzemeltetők 
nyújtanak tájékoztatást.  

Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Piacfelügyelőség

IDÉN IS LESZ MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ VERSENY
Immár évek óta szebbnél 
szebb mézeskalácsművek-
ben gyönyörködhetnek az 
üllőiek, és bízunk benne, 
hogy ez idén sem lesz más-
ként. 

A versenyen most is a 
legkisebbektől a felnőtte-
kig bárki megmérettetheti 
magát. A beadási határidő 
2022. december 16-a, pén-
tek 12:00 órakor lesz.

Díjakban sem lesz hiány! 
A verseny helyezettjei érté-
kes jutalomban részesülnek:

I. helyezett: 20 000 Ft utalvány
II. helyezett: 10 000 Ft utalvány
III. helyezett: 5 000 Ft utalvány
+ 1 Különdíj, a Szépségverseny nyertese: 10 000 Ft
Az ünnepélyes eredményhirdetésre december 18-án 14 órakor a 

Városháza dísztermében kerül sor.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉV VÉGI NYITVATARTÁSA
December 23-a, péntektől február 3-ig 
a Kiss Sándor Művelődési Ház zárva 
tart.

Áldott, békés ünnepeket kívánunk 
mindenkinek!

Vámos Éva, intézményvezető



7

Önkormányzat

2022. december | Üllői Hírmondó

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

KezdőKneK:
hétfő–szerda: 16.30–17.30

HaladóKnaK:
hétfő–szerda: 17.30–18.30

06-20/548-9537 •  Monor, Jókai u. 3.Ingyenesen kipróbálható!

ÖnVÉdeleM
TRadÍCIó
TISzTeleT

ÖnFeGYeleM

AZ OVISOK KARÁCSONYFÁI 
DÍSZÍTIK AZ ÜLLŐ PIACOT
Tavaly indult útjára a város és az óvo-
dák új hagyománya, az ovisok kará-
csonyfáinak állítása. Az Üllő Piac terén 
5 fából készült fenyőfát állítottak, me-
lyeket az öt üllői óvoda ovisai díszíte-
nek fel. A karácsonyfák vázát az Üllői 
Városüzemeltető Kft. munkatársainak 
köszönhetjük.

Üllő mind az öt óvodája egyedi deko-
rációval készül, és még saját kis műsort 
is megtanulnak, amit a fájuk díszítésé-
nek napján adnak elő. 

November 25-én elsőként a Napra-
forgó Óvoda Szőlő csoportja érkezett 
meg a fenyőfákhoz. Ünnepi műsor-
ral is készültek, gitárral kísért dalaik 

karácsonyi hangulatot idéztek a piacra. 
Az éneklés után pedig feldíszítették a 
fenyőfájukat.

Másodikként a Bóbita Óvoda díszített 
november 28-án hétfőn délelőtt, majd 
december 2-án 10.30-kor láttak munká-
hoz a Pitypang Óvodába járó gyerekek. 
December 8-án 10 órakor a Gyöngyvirág 
Óvoda óvodásai fognak díszíteni, míg 
december 13-án, Luca napján 10 órára 
érkeznek a Csicsergő Óvoda gyermekei. 
Ha tehetik, látogassanak ki az ovisok 
karácsonyfáihoz, melyek idén is öröm-
teli színfoltjai a városközpontnak és lát-
ványukkal, hangulatukkal segítenek az 
ünnepre való hangolódásban.   ÜH infó EGY NAP ALATT TALÁLTÁK MEG 

ÜLLŐ VÁROS FENYŐFÁJÁT
Már fel is díszítették a város fe-
nyőfáját, mely a hagyományokhoz 
híven az Üllői Polgármesteri Hiva-
tal előtt foglalta el méltó helyét. A 
város közösségi oldalára felkerült 
poszt után egy nappal, melyben a 
város fáját keresve kért a telepü-
lés vezetése ötleteket, már meg is 
érkezett a felajánlás. A hatalmas, 
sudár fenyőfát a Hungaroplant Kft. 
vezetője, Németh Jenő és csapa-
ta ajánlotta fel a városnak, mely 
november 24-én meg is érkezett. 
A fenyőfa szállításában Füles Jó-
zsef működött közre, felállításában 
és díszítésében pedig az ÜVF Kft. 
munkatársai segítettek, így advent 
első vasárnapján teljes díszben 
pompázhatott a városközpontban 
Üllő karácsonyfája. ÜH infó
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TISZTELT ADÓZÓ ÜGYFELEINK! 
Közeledik az év vége, ezért szeretnénk tájékoztatást adni az év folyamán az adóhatósági munka során 
felmerült problémákról, tapasztalatokról. Tájékoztatásunk segítő szándékú, mellyel szeretnénk Önöket 
segíteni az adószabályok helyes értelmezésében és az esetleges hibák kijavításában, pótlásában.

Gépjárműadó
A gépjárműadóztatást 2021.01.01-től 
az állami adó- és vámhatóság látja el. 
Tapasztalataink alapján 2022. évben még 
mindig volt olyan adóalany, aki tévesen 
az önkormányzati Adóhatósághoz fizet-
te meg a gépjárműadó összegét, ami szá-
mos problémát okoz.

Az önkormányzat gépjárműadó-szám-
lájára megfizetett 2022. évi gépjárműadó 
összege nem túlfizetésnek minősül, ha-
nem „téves befizetésnek”.

Mivel az önkormányzati adóhatóságnak a téves gépjárműadó- 
befizetések vonatkozásában 2021. évtől nincs hatásköre eljárni, 
ezért azt nem utalhatja tovább a NAV felé, hanem vissza kell té-
ríteni az adózónak.   

A 2022. évi tévesen megfizetett gépjárműadó összegének 
visszatérítése csak az adózó ezirányú külön kérelmére történ-
het meg.  

2022. év során azon adóalanyok részére, akik már 2021. év-
ben is tévesen az önkormányzati adóhatósághoz fizették meg 
a gépjárműadó összegét, külön tájékoztató levél került kéz-
besítésre, de sajnálatos módon több adózó a mai napig nem 
nyújtotta be a tévesen megfizetett adóvisszatérítésre vonat-
kozó kérelmét.

Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adóval kapcsolatosan tapasztalt legnagyobb 
probléma, hogy nem minden adóalany teljesíti határidőben 
a fizetési kötelezettségét annak ellenére, hogy ennek meg-
könnyítésére 2022. év elején a város honlapjára felkerült az 
„Adónaptár” az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő 
adók vonatkozásában.

Az alábbiakban ismételten tájékoztatjuk Önöket a fonto-
sabb határidőkről:

Az I. félévi helyi iparűzési adóelőlegfizetési kötelezettség 
határideje minden adóév március 15. napja, a II. félévi helyi 
iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség határideje minden 
adóév szeptember 15. napja.

Az adózók a befizetett adóelőleggel minden évben május 
31-ig számolnak el, amikor benyújtják az éves bevallásukat. 
Amennyiben a fizetendő adó összege több, mint amennyi 
adóelőleget fizetettek, akkor az előző adóévre fizetendő „adó-
különbözet” keletkezik, melyet az adóév május 31. napjáig kö-
teles az adózó megfizetni!

Sajnálatosan azt tapasztaltuk, hogy a május 31-éig fize-
tendő adókülönbözet összegét sok esetben elmulasztják az 
adózók megfizetni.

KATA
A KATA adóalanyok a kedvezőbb helyzetben vannak, mivel ők 
évente 2 részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kötele-
sek eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Azt tapasz-
taltuk, hogy – bár kapnak elektronikus úton fizetési értesítőt – 
nem követik figyelemmel az önkormányzati adóhatóság által 

az ügyfélkapujukra kézbesített külde-
ményeket, ezért fizetési késedelembe 
esnek.

Az idei év során két alkalommal, 
áprilisban és októberben a fizetési 
késedelembe került KATA adóalanyok 
részérére postai úton is megküldtük 
az adószámlakivonatukat, egy-egy 
tájékoztató levél kíséretében, melyben 
az elektronikus ügyintézésre hívtuk fel 
már sokadik alkalommal a figyelmü-
ket.

Kérjük fordítsanak nagyobb figyelmet adófizetési kötele-
zettségeik határidőre történő teljesítésére.

Építményadó
A 2022 januárjában közreadott tájékoztatásunk ellenére még 
mindig nagy számban működnek olyan vállalkozások, melyek 
székhelyet vagy telephelyet létesítettek a lakóingatlanukban, 
jellemzően a lakás egy helyiségében, garázsban, melléképü-
letben, pincében, és erre vonatkozóan nem tettek építmény-
adó-adatbejelentést. 

A vállalkozás céljára használt helyiség, ingatlanrész akkor 
is építményadó-köteles, ha nem változtatták meg a rendelte-
tését és az ingatlannyilvántartásban kizárólag lakóépületként 
szerepel. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakóingatla-
nokban folytatott vállalkozási tevékenység céljára használt 
helyiségek – iroda, kozmetika, szépségszalon, fodrászat, 
autószervíz, gumiszervíz – tekintetében fordítsanak gondot 
az építményadó fizetési kötelezettségük teljesítésére! 

Elektronikus ügyintézés
Gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak 2018. 
év óta kötelező az adóügyek elektronikus úton történő intézé-
se. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek is választ-
hatják az elektronikus ügyintézés lehetőségét a személyes 
ügyintézés helyett.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az elektronikus önkor-
mányzati ügyintézés helyszíne, itt bármikor le tudják kérni az 
aktuális helyi adó egyenlegüket, nyomon követhetik az adófi-
zetési kötelezettségük teljesítését.

Az E-önkormányzat portálon  (https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap)  regisztráció nélkül a BEJELENTKEZÉS gomb meg-
nyomásával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási 
Feltételek elfogadása után használhatóak a portál szolgálta-
tásai, azonban az adóegyenleg-lekérdezés szolgáltatása csak 
bejelentkezést követően érhető el. 

Az E-önkormányzati portál minden adózó számára elérhe-
tő, itt a nap 24 órájában és a hét minden napján megvalósulhat 
a helyi adófizetési kötelezettségek online lekérdezése és a he-
lyi adók interneten történő megfizetése.

A felvázolt problémák ellenére is köszönjük, hogy adóköte-
lezettségük teljesítésével, a befizetéseikkel hozzájárulnak Üllő 
város fejlődéséhez! Dévai Éva, adócsoport-vezető
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VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN
Önkormányzatunk folyamatosan foglalkozik azzal, ho-

gyan lehetne csökkenteni lakosaink terheit. Ennek 
eredményeként  a Képviselőtestület részéről – többek 

között - az a döntés született, hogy a téli időszakban (2022. 
november 1.–2023. február 28.), amikor a családok terhei is 
nagyobbak az Önkormányzat átvállalja az étkezés teljes költ-
ségét, így térítésmentesen étkezhetnek azok a gyermekek, 
akik ezt a szolgáltatást eddig is igénybe vették (2022. októ-
berben étkeztetésben részesültek). 

A díjmentesség további feltétele, hogy az érintett ne ren-
delkezzen díjhátralékkal, vagy azt 2022. december 15-ig 
egyenlítse ki. 

Előbbiek alapján az Üllői Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai soron kívül tájékoztatást küldtek mindenkinek, arra vonat-
kozóan, hogy a rendelkezésre álló könyvelési adatok alapján 
van-e fennálló tartozása. Kérjük, hogy – mentesség igénybe 
vétele érdekében is - az esetleges számlatartozásokat szíves-
kedjenek mielőbb kiegyenlíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2023. márciusától több válto-
zásra kell felkészülni:

– Március 1-jével az étkezést biztosító Prizma-Junior Zrt. 
jelentős, 34%-os áremelést hajt végre, melynek következmé-
nye az étkezési térítési díjak emelkedése. A Képviselőtestület 

már évek óta nem hárítja át 
az áremeléseket az igénybe 
vevőkre, így az étkezésért a 
tényleges ár mintegy 25%-át 
fizetik a lakosok. (Példaként: a 
bölcsődei étkeztetés teljes ára 
995 Ft/nap a fizetendő 195 Ft; 
az iskolai étkeztetés 890 Ft/nap, a fizetendő 180 Ft/nap.)  
E rendkívül alacsony térítési díjakat az önkormányzat nem ké-
pes a továbbiakban tartani. 

Az új szabályozás kidolgozására 2023. januárjában kerül 
sor.

– Módosul az étkezési térítési díjak beszedésének módja, 
így azok fizetése  nem utólag, hanem előre (tárgyhót megelő-
zően) történik.

– Elkezdődik az áttérés az online számlázásra, és ezzel pár-
huzamosan lehetőséget biztosítunk az online számlafizetésre 
is. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak az online fize-
tés rendszeréhez, melyhez az elérhetőségeket, csatlakozási 
feltételeket és fizetés menetét megküldtük az intézmények 
részére, illetve megtalálható Üllő város honlapján is (http://
www.ullo.hu/aktualis/kozigazgatasi-hirek/22907).

Üllő Város Önkormányzata

2022. ÉVTŐL MEGÚJULT A HELYI IPARŰZÉSI 
ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY
Az adózó 2021. évtől a helyi ipar-
űzési adóbevallási kötelezettségét 
– ideértve bármely korábbi évre 
vonatkozó bevallását is – a NAV-on  
keresztül elektronikus úton, az 
általános nyomtatványkitöltő 
(ÁNYK) program használatával tel-
jesítheti.

Eddig az adózóknak az adó-
évben minden érintett önkor-
mányzathoz külön nyomtatványt 
kellett benyújtani, míg 2022. 
adóévtől kezdődően a 22HIPAK-
nyomtatvány bevezetésével az 
adózók minden érintett önkor-
mányzat vonatkozásában egy kö-
tegelt nyomtatványon vallják be az 
iparűzési adót. Ez azt jelenti, hogy 
a 2022. évre vonatkozó nyomtat-
vány kötegelt változatban érhető 
el, így adózónként és adóévenként 
egy bevallás benyújtására van 
szükség, minden telephelyre kü-
lön M lap beadásával.

Az új nyomtatványon több je-
lentős változás is történt mind an-
nak szerkezetét, mind pedig a mű-
ködését érintően csökkentve az 
adózók adminisztrációs terheit.

A nyomtatvány a NAV honlap-
ján ( https://www.nav.gov.hu) ér-
hető el.

A bevallások szétbontását az 
állami adóhatóság informatikai 
rendszere végzi, majd – ellenőr-
zést követően – a számszaki hi-
bát, ellentmondást nem tartalma-
zó, szétbontott nyomtatványokat 
megküldi a bevallással érintett 
önkormányzatok részére.

A helyi adóügyben, így iparűzé-
si adóügyben is az az önkormány-
zati adóhatóság jár el első fokon, 
amelynek önkormányzata a helyi 
iparűzési adót bevezette, így ipar-
űzési adóügyben hatósági eljárás-
ra, adózói tájékoztatásra csak az 
önkormányzati adóhatóság jogo-
sult és kötelezett.

A helyi iparűzési adófizetési 
kötelezettséget az adót megálla-
pító önkormányzat iparűzési adó 
beszedési számlájára kell teljesí-
teni, esetünkben:

Üllő Város Önkormányzat helyi 
iparűzési adóbeszedési számla
11742056-15392141-03540000.

Köszönjük, hogy adókötelezett-
ségek betartásával és adófizeté-
seikkel hozzájárulnak Üllő város 
fejlődéséhez. 

Dévai Éva, adócsoport-vezető

A HIVATALI ÜGYINTÉZÉS 
ÉV VÉGI RENDJE
Az energiatakarékossági intézkedések 
érintik városunk valamennyi intézményét, 
így az Üllői Polgármesteri Hivatalt is. 

Ennek keretében sor került a fűtési 
hőmérséklet csökkentésére és a hivatali 
időn kívül 5 fokkal történő mérséklésé-
re. Ugyanakkor a jelenléti munkavégzés 
csökkentésével is fűtési energiát taka-
rítunk meg, ezért 2022. december 1-től 
2023. január 31-ig a pénteki napokon, 
valamint 2023. január 4. és 6. között táv-
munka került elrendelésre, így az adott hét 
utolsó munkanapján már csütörtökön, a 
munkaidő végeztével 5 fokkal le kell ven-
ni a fűtési hőmérsékletet és csak hétfőn 
reggel kell visszaállítani úgy, hogy a reg-
geli munkakezdésre felmelegedjenek az 
irodák. E napokon tehát nem lesz mód 
személyes ügyintézésre, csak telefonon 
vagy e-mailben léphetnek kapcsolatba az 
ügyintézőkkel, akik elérhetőségét a honla-
punkon valamint a Facebook-oldalunkon 
közzétesszük. 

Ezen túlmenően a korábbi évek gya-
korlatához hasonlóan a 2022. december 
22-től 2023. január 3-ig tartó igazgatási 
szünet alatt a hivatal zárva tart, ügyeletes 
munkatársunk a későbbiekben közzétett 
telefonszámon lesz elérhető.  

Személyes ügyintézésre 2023. január 
9-től lesz lehetőség.  

Üllői Polgármesteri Hivatal
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30 ÉVES AZ ÜLLŐI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
Az Üllői Általános Ipartestület nem csak a helyi iparosok érdekeit védi és szolgálja, 
hanem a közösségépítésben is kiemelkedő szerepet vállal: a szervezet tagjaival 
és rendezvényeivel is aktívan részt vesz a város életében. A kerek évforduló 
alkalmából Király Zoltánnal, az egyesület elnökével beszélgettünk.

– Meséljen egy kicsit Magáról! 
– Közel harminchárom éve egy 

informatikai cég tulajdonosa és ve-
zetője vagyok. Emellett tíz évig vol-
tam az Üllői Sport Egyesület elnöke, 
jelenleg pedig körülbelül két éve lá-
tom el az Üllői Általános Ipartestület 
elnöki posztját. 

– Hogy kapcsolódik a településhez?
– Harminc éve költöztem Üllőre. 

Az egyik szomszédom, Botlik Béla 
volt az egyik alapítója és az első el-
nöke az Ipartestületnek. Nagyon jó 
szomszédi viszonyt ápoltunk mindig 
is, így kerültem kapcsolatba az iparo-
sok szervezetével, rendezvényeivel.

– Mit kell tudni az egyesületről?
– Az Ipartestület idén ünnepli 

fennállásának 30. évfordulóját. He-
lyi iparosok alapították, az alapítók 
között voltak Sznopka János, Göde 
László, Holló József, Papp Miklós, Kunderman Istvánné, 
Tóth Balázsné és Hugyák Mihály. Azzal a céllal jött létre a 
szervezet, hogy összefogja és képviselje az iparosokat. 
Mivel akkoriban a rendszerváltás idején még kevesebb 
joga volt az iparosoknak, így szükségessé vált egy érdek-
védelmi szervezetet létrehozása, másrészt így meg tudtuk 
osztani egymással az új gazdasági társaságok alapítá-
sának tapasztalatait, segíteni tudtunk egymásnak, illetve 
esetleg így lehetőség adatott nagyobb vállalkozásokban 
közös munkát végezni. Az utóbbi négy-öt választáson 
mindig volt az Ipartestületnek önkormányzati képviselője, 
aki képviselte az iparosokat a testületben.

– Emellett több rendezvény is az Ipartestület nevéhez fű-
ződik.

– Így van, az Ipartestület találta ki és szervezte meg az 
első Csülökfesztiválokat, azóta is bábáskodunk a rendez-
vény felett. Az Üllői Amatőr Sakkverseny is már közel húsz 
éves múltra tekint vissza, emellett legendásak az üllői ma-
jálisok is, és a harmincéves évfordulós bál is nagy sikert 
aratott.

– Miért tartják fontosnak ezeket az eseményeket? 
– Az Ipartestületnek közösségépítő szerepe is van, ren-

dezvényeinken a város lakosságát is mindig szeretettel 
látjuk. Ez mind azért lényeges, hogy az emberek kapcso-
latot tartsanak egymással és minél többen ismerjük egy-
mást. Így az Üllőn élő emberek is megismerhetik a helyi 
szakembereket. 

– Mire van szükség ahhoz, hogy valaki taggá váljon?
– Azt tudjuk tagjaink közé fogadni, aki jelentkezik 

hozzánk, ezzel együtt elfogadja az egyesület értékeit, 

célkitűzéseit, aktívan részt vesz a tevékenységekben, 
valamint befizeti a minimális tagdíjat. Ha egy vállalko-
zó belép a tagjaink közé, akkor szívesen nyújtunk neki 
adótanácsadást, és megosztjuk vele a tapasztalatainkat 
is. Jelenleg 25-30 körül van a taglétszámunk, reményeim 
szerint ezt 50-60 emberre fel tudjuk majd duzzasztani. 
Elsősorban most a fiatalokat szeretnénk megszólítani, 
mert a törzsgárdánk kissé elöregedett, ők már kevésbé 
aktívak.

– Melyek a jövőbeni tervek?
– A közeljövőben tervezzük, hogy együttműködési meg-

állapodásokat kötünk az üllői nagyvállalatokkal, ezzel to-
vábbi munkalehetőségeket biztosítva a helyi iparosoknak. 

Fontos, hogy helyben tudjanak vállalkozni. Az a számos 
cég, ami körülveszi a várost, nagyban tudja segíteni a helyi 
vállalkozókat. Szerencsére jó híre van az iparosainknak, és 
ezt mi igyekszünk is tovább erősíteni.

– Milyen volt az évfordulós bál?
– Az idén százéves kultúrházban tartottuk a harminc 

éves Ipartestület bálját. Teltház volt, a Jerzsele zenekar 
biztosította a zenét, a Kenderes együttes is fellépett, na-
gyon jól sikerült, a rendezvény. A táncparkett egész éjjel 
tele volt, az utolsó vendégek pedig hajnali háromkor men-
tek el.

– Mi a legközelebbi eseményük, amit szerveznek? 
– Jövő év elején, január 7-én rendezzük a következő 

amatőr sakkversenyünket, amin minden alkalommal jó 
hangulat szokott lenni: főzünk, a hölgyek pedig süteményt 
sütnek. Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet: Méhes Magdinál (06-20/385-6822)



CSERÉPFALVA AZ ISKOLÁBAN
Az idei évben rendhagyó módon 
egy új falucska készül az ünne-
pi időszakra. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola folyosóin meg-
elevenedő Cserépfalva lakóit egy-
től egyig a gyerekek és a szülők 
készítették el.

Sajtosné Öllei Andrea idén is 
megálmodta a helyi általános 
iskola karácsonyi dekorációját, 
most azonban valami rendhagyó 
ötlettel állt elő, melynek fő célja 
elsősorban az volt, hogy minden-
ki – gyermekek, tanárok és szülők 
egyaránt részt vegyenek a díszí-
tés kialakításában. Így esett a 
választás Cserépfalvára, melynek 
minden elemét kézzel készítették 
a lelkes résztvevők. – Idén valami 
különlegességgel szerettem volna 
készülni, hogy ne mindig a meg-
szokott dekorációnk legyen. Ezzel 
egy kicsit az iskola kreatív életét is 
felpezsdítettük. Egyik délután az 
osztályommal és a szülőkkel kö-
zösen az iskolában készítettük el 
a cserépfigurákat, mások otthon 
gyűltek össze, néhány osztállyal 
pedig rajzórán kezdtünk bele. Min-
denki nagyon lelkes volt – mesélte 

lapunknak Sajtosná Öllei Andrea, 
az iskola rajztanára.

Decembertől az iskolában a 
földszinti folyosón található majd 
a nagy felirat: Cserépfalva, alatta 
pedig a téli tájkép, és annak min-
den eleme. Bármit lehetett készí-
teni, ami a téllel vagy a karácsony-
nyal kapcsolatos: téli figurákat, 
rénszarvast, Mikulást, karácsony-
fát, téli házikót, Betlehemet. Csak 
a fantázia szabhatott határt. 

ÜH infó
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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!

SEGÍTSÜNK MOST MI 
AZ ÜLLŐI TŰZOLTÓAUTÓNAK!
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
elévülhetetlen érdemei vannak a telepü-
lésen és a környéken egyaránt. Mennek, 
ha baj van, időt és energiát nem sajnálva 
mentenek életet és értéket. Az egyik Rába 
típusú vízszállító tűzoltóautójuk felújításra 
szorult, s míg a munkálatok miatt nem tud 
részt venni a mentésekben, a szomszéd 
településen áll modellt. Ugyanis a Rába 
tűzoltóautó lett a főszereplője a hagyomá-
nyos monori adventi kiállításnak. Kruchió 
László dekoratőr által megálmodott kom-
pozícióban az üllői tűzoltóautó mesebeli 
hellyé alakult, sietség és ijedelem helyett a 
nyugalom szigete, csillogó létrával tekint-
ve az ég felé. S míg a tűzoltóautó ünnep-
re hangolja a szíveket, segíthetünk mi is, 
hogy a felújítása mielőbb befejeződjön és 
ismét csatasorba állhasson.

Segíteni az alábbi bankszámlaszámon 
lehet:
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 65100046-10040997

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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/

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes karácsonyi ünnepet és 

egészségben gazdag új évet kíván a
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„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága” 

JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK KÖSZÖNTÉSE 
2022. NOVEMBER 18-ÁN
Csodálatos ünnepségnek volt mél-

tó helyszíne a Keresztelő Szent 
János Római Katolikus Templom 

2022. november 18-án 17.00 órai kez-
dettel, hiszen a 25, 50, 60 évvel ezelőtt 
városunkban házasságot kötött párok 
jubileumi köszöntését ünnepeltük, im-
már 13. alkalommal.

Hagyományaink szerint, az Üllői  Há-
zassági Anyakönyv adatai alapján az 
1997-ben, 1972-ben és 1962-ben egy-
be kelt párok meghívást kaptak, hogy 
a templom oltára előtt megerősítsék 
az anyakönyvvezető előtt egymásnak 
tett fogadalmukat, majd egy vacsorával 
egybekötött zenés estén, rokonaikkal, 
barátaikkal együtt ünnepeljék meg há-
zassági évfordulójukat.

Sajnos a Covid-fertőzésveszély miatt 
az előző két évben nem nyílt lehetősé-
günk nyilvános ünnepségre, de polgár-
mester asszony ekkor sem felejtkezett 
meg a nevezetes személyekről és em-
léklap küldésével köszöntötte az érintet-
teket.

A templomi szertartás meghitt 
hangulatában Kissné Szabó Katalin 

polgármester asszony köszöntötte a 
meghatott párokat és vendégeiket, az 
Üllői Harmónia Zeneiskola tanárai és 
diákjai, Sasvári Angelika, Gyöngyössy-
Szabó Viktor, Szerdahelyi Pál adott ünne-
pélyes műsort, felcsendült a csodálatos 
orgona muzsikája, majd az egyházak 
képviseletében Oláh Pál Olivér reformá-
tus lelkész úr,  és Heineman Ildikó evan-
gélikus lelkész asszony és Virág József 
katolikus plébános úr mondták el gon-
dolataikat, imájukat és áldották meg a 
megjelenteket.

Bükkös Hajnalka anyakönyvvezető 
beszélt a házasság lényegéről, szép-
ségéről és a jubileumok jelentőségé-
ről, majd a fogadalmuk megerősítésére 
szólította a 60, 50 és 25 éve házasságot 
kötött párokat, akik az eskütétel után 
polgármester asszonytól átvették a ré-
szükre feldíszített virágokat és az em-
léklapokat.

Pár perces emlékezést szenteltek 
azoknak a pároknak, akik már nem le-
hetnek közöttünk és polgármester asz-
szony a tiszteletükre elhelyezte az asz-
talon a megemlékezés virágait.

Az arcokon könnyek cseppjei gördül-
tek végig… Az idő kicsit megállt az ün-
nep kedvéért… Emlékek kerültek elő, na-
gyon-nagyon mélyről, szívek dobogtak 
hangosabban…

Büszkék vagyunk ezekre a párokra, 
akik, ha lassan is, hajlottan is, őszen is 
felvették ünneplő ruhájukat, hogy párjuk 
kezét fogva megemlékezzenek a közös 
életük kezdetéről és az együtt eltöltött 
éveikről.

Az ünnepelt párok a művelődési ház-
ban nagyszerű élőzene kíséretében, vi-
dám hangulatban töltötték el az estét, 
melyet megkoronázott egy pompás, tű-
zijátékgyertyás emeletes torta, mellyel a 
három évfordulóra emlékeztünk.

Párjaink korukat meghazudtolva 
táncoltak és polgármester asszonyt is 
megforgatták néhányszor.

Büszke vagyok rá, hogy Üllő város 
anyakönyvvezetőjeként részt vehettem 
ebben a csodálatos ünnepségben.

„Azt akarom elmondani Neked, hogy 
most tudom csak, miért életem eddig!”

Gyémátlakodalmukat ünnepelték: 
Kis Béla János és Katona Mária Angyalka
Aranylakodalmunkat ünnepelték:
Miczkó József és Bézi Róza Judit
Őri László és Mága Katalin
Sáfár András és Hudák Erzsébet
Ezüstlakodalmunkat ünnepelték: 
Morvai István és Makai Ildikó
Kéri Zoltán és Hugyák Marietta
Berkovics Antal és Balogh Zsuzsanna

Bükkös Hajnalka anyakönyvvezető

SELYEMBE FESTETT LÉLEK
Csizmadia Klára selyemfestő, külön-
leges, üzeneteket hordozó alkotásai-
val telt meg a könyvtár Merczel ter-
me november 25-én, Katalin napján. 
Ebből az alkalomból az alkotó és a 
közreműködő „Enrico” lélekzenész, 
különleges ajándékkal lepte meg 
Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszonyt. Egy általa választott kép 

inspirálta, abban a pillanatban meg-
komponált hegedűjáték és a kivá-
lasztott festmény volt az ajándék. A 
megnyitó után vendégeink elmerül-
hettek Klári festményeiben, melyeket 
csodás harmónia jellemez. Faliképek, 
sálak és kendők ősi motívumokat 
hordoznak. 

A kiállítás január 20-ig tekinthe-
tő meg nyitvatartási időben! A kiál-
lított alkotások megvásárolhatók. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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SZENVEDÉLYES CSALÁDFAKUTATÁS
Topor István meghívására, novem-
berben egy csésze finom tea mellett 
Philpott Beatrix családfakutató és fotó-
gyűjtő mesélt nekünk nagy lelkesedés-
sel a családfakutatás és fotógyűjtés tit-
kairól. Megtudhattuk, hogy már a római 
korban is létezett a genealogia jelensé-
ge. Napjainkban a családtörténeti ku-
tatások eredményét elsősorban csa-
ládfákon vagy jegyzékekben foglalják 
össze. Ahhoz, hogy ez elkészülhessen, 
első lépésként össze kell gyűjteni az lé-
tező legtöbb adatot a családunkban. Ki 
kell faggatni a szülőket, nagyszülőket, 
dédszülőket, hogy ki, mikor és hol szü-
letett. Szerencsés dolog, ha erről meg-
vannak az írásos dokumentumok. A ne-
heze csak ezután következik, ha nincs 
meg valamilyen adat! Ekkor követke-
zik a kutatás. Anyakönyvekben, levél-
tárakban, gyászjelentések, vagy éppen 
hírlapokban megjelent közlemények 
között. Üllőn például 1727-ből szár-
mazik az első keresztelési, anyakönyvi 
bejegyzés, de más településeken van-
nak ennél régebbi egyházi, anyakönyvi 
feljegyzések is. Az Üllőn élő kutató el-
mondta, hogy a keresés során érdemes 
bővebben meríteni az adatokból, akár 
egy-két év eltéréssel, valamint figye-
lembe kell venni, hogy nem mindenhol 
anyakönyveztek. Így fordulhatott elő 

az is, hogy könyvtárunk névadójának 
Vargha Gyulának, aki Káván született, 
a keresztelési bejegyzése 1953-ból, a 
pándi református anyakönyvben talál-
ható, mivel Káva a Pándi Református 
Egyházközség filiája volt.

Másik szenvedélye Beatrixnak a 
fotógyűjtés. Ezzel kapcsolatban is 
sok érdekességet ismerhettünk meg 
előadása végén. Fotótechnikáról, stí-
lusjegyekről, fényképészekről mesélt 
mély szakértelemmel. Értékes fotói 
közül nem rég a Helytörténeti Gyűjte-
ménynek is adományozott egy eredeti 
képet Blaha Lujzáról, aki 1866-ban élt 
Üllőn. Inspiráló volt hallgatni szavait. 
Az is kedvet kapott, aki eddig nem 
foglalkozott a témával. Az előadás 
anyaga a könyvtár honlapján megte-
kinthető: ullokonyvtar.hu.

2225 Üllő, Vasadi u. 1. | Telefon: (+36-29) 320-102 | e-mail: info@ullokonyvtar.hu
Nyitva: K 9.30–18.00, Sze–P 9.30–17.00, Szo 8.30–12.00; hétfő szünnap

 2022. NOVEMBER 30-TÓL 
 állományunkból leselejtezett, vagy 
 adományokból megmaradt, de még 
 jó állapotú, használt könyvek 
 „párszázas” vására, 

 AMÍG A KÉSZLET TART! 

RÉGI KÖNYVEK

VÁSÁRA

JANUÁRI ELŐZETES: 
APA-TÖRTÉNETEK
Január 26-án, csütör-
tökön 16:30-tól Topor 
István irodalmár ven-
dége Tóth Eszter 
Zsófia történész, tár-
sadalomkutató, az 
ELTE BTK Történeti 
Intézetének oktatója. Eszter fő 
kutatási területe a második vi-
lágháború utáni magyarországi 
társadalomtörténet, nőtörténet. 
Most azonban új arcát ismerhet-
jük meg. Szépíróként debütált 
az idei Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon Apa-történe-
tek című kötetével. Ezt a könyvét 
húsz éve elhunyt édesapja emlé-
kének szentelte. Egy bejegyzésé-
ben vallott arról, hogy édesapja 
szeretete adott erőt ahhoz, hogy 
ezt megírja. Az apaszeretet „te-
remtő ereje átível évtizedeken, és 
a szeretet segít élni, újrakezdeni, 
mindig”. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk egy teázós 
beszélgetésre a könyvtárba!

KEDVES OLVASÓK, KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy az idén is ve-
lünk voltak, részt vettek a könyvtár és a Helytörténeti 
Gyűjtemény programjain! Munkatársaim nevében is 
kívánok áldott, békés ünnepeket, valamint sikerek-
ben és olvasmányélményekben gazdag, új esztendőt 
mindannyiunknak! Találkozzunk 2023-ban is a könyv-
tárban!  Velkei Hajnalka, intézményvezető

NYITVARTÁSSAL KAPCSOLATOS HÍREK
December 22-től ja-
nuár 10-ig a könyvtár 
zárva lesz. 
Nyitás: január 11-én, 
szerdán!

Januártól febru-
ár végéig rövidített 
nyitvatartással vár-
juk látogatóinkat: 
szerdától péntekig: 
9:30-17 óráig, szom-
baton 8:30-12-ig. 
Hétfő, kedd szünnap. 
Ajánljuk figyelmükbe Tündérposta szolgáltatásunkat, 
amelyet nyitvatartási időtől függetlenül is használni 
tudnak. Bővebb információ: ullokonyvtar.hu. Megérté-
süket köszönjük!

  KÖNYVBEMUTATÓ
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MÁRTON NAP AZ ÓVODÁKBAN
Libás felvonulás a Pitypang Óvodában
November 11-én délután lámpások fé-
nye világította be a környező utcákat: 
első alkalommal került megrendezésre a 
Márton-napi libás felvonulás a Pitypang 
Óvodában. A csoportok egymás után vo-
nultak az utcákon, a libás dalok, mondó-
kák, versek mosolyt csaltak a házakból 
kikukucskáló emberek arcára. „Jó volt 
érezni, hogy sokan vagyunk és mind-
annyian összetartozunk. A rendezvény 
biztonsági feltételeit a helyi polgárőrök 
biztosították, akik profi szervezéssel 
kísérték végig az eseményt. A libana-
punk zárásaként frissítő meleg teával 
és lilahagymával díszített zsíros kenyér-
rel vártuk a gyerekeket és felnőtteket a 
csoportonként kialakított teázóinkban 
az óvoda teraszán. Reméljük, a felvonu-
lás alatt mindenki jól érezte magát, jö-
vőre is szeretettel visszavárjuk jelenlegi, 

régi és leendő óvodásainkat is!” – írták 
közösségi oldalukon a Pitypang Óvoda 
dolgozói.

Márton-napi vigadalom a Bóbita Óvodában
A Bóbita tagóvodában hagyománya-
ikhoz híven idén is megtarthatták a 
Márton-napi vigadalmat. Az óvodások 
november 11-én délelőtt lámpásaik-
kal vonultak a Kiss Sándor Művelődési 
Házba, ahol a gyerekek felelevenítet-
ték Szent Márton történetét, énekeltek, 
különféle dalos és népi ügyességi játé-
kokat játszottak. A jó hangulatú mulat-
ságot a gyerekek nagy örömére eszem-
iszom zárta, nem maradhatott el a 
libazsíros kenyér és a libatepertő sem. 

Lámpásfelvonulás a Csicsergő Óvodában
A Csicsergő tagóvodában is volt Márton-
napi lámpás felvonulás. A gyermekek a 
hét folyamán saját lámpásokat készí-
tettek különböző technikák alkalmazá-
sával. A szülők és hozzátartozók otthon, 
a gyermekükkel együtt készített lámpá-
sokkal érkeztek a rendezvényre. A csa-
ládi délután során, ahogy a hagyomány 
tartja, mindenki megkóstolhatta a liba-
zsíros kenyeret. A táncoslábúak részt 
vehettek libás népi játékokban és kör-
táncban. A korai sötétedés után meg-
indult a felvonulás, mely élén egy fáklya 
világította be a vidám, éneklő menet út-
ját. Az óvodához visszaérve az esemény 
egy lámpástáncoltatással egybekötött 
közös versmondással zárult.

Márton napi libaságok a Gyöngyvirág 
Óvodában
A Gyöngyvirág Óvodában is nagy volt a 
sürgés-forgás Márton napon: „Második 
alkalommal került óvodánkban meg-
rendezésre a Márton nap, amely ha-
gyományteremtő módon idén új ele-
mekkel is gazdagodott. Egész héten 
készültünk: megismerkedtünk fényvivő 
Szent Márton legendájával és az e nap-
hoz kapcsolódó népi szokásokkal, ha-
gyományokkal. A gyermekek örömmel 
készítették a lámpásokat, megértve a 
Márton nap üzenetét, hogy mi is a jó-
ság, a segítségnyújtás, az együttérzés. 
A péntek délutáni ünneplésre meghív-
tuk a szülőket, régi óvodásainkat, és ve-
lük közösen a csoportokban vidám népi, 
dalos játékokat játszottunk, énekeltünk, 
mondókáztunk, táncoltunk. Libazsíros 
kenyérrel, teával kínáltuk vendégeinket 
és a gyermekeket. Utána lámpásainkkal 
– új hagyományt teremtve – a lakópark 
utcáin vonultunk fel körbejárva az óvo-
dánkat. Mindannyiunk megelégedésére 
nagyon jó hangulatú Márton-napi ün-
neplésben volt részünk.”

A MÁRTON NAP TÖRTÉNETE
Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű vá-
rosában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy 
római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Már-
ton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg 
köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent 
Jézus a koldus alakjában. Ettől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szol-
gálta. Misszionáriusként jóságáról még életében legendák keringtek, püspök-
ké akarták szentelni. A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az érte jövő kül-
döttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban 
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton 
rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig, 398-ig Tours-
ban segítette a rászorulókat.

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből szárma-
zik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton 
napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági mun-
kákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ekkor kap-
ták meg éves bérüket és ráadásként egy libát, ugyanis a szárnyasok nyáron 
felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg 
az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mé-
lyebbre: az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak 
vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.

Bóbita óvoda

Bóbita óvoda

Csicsergő óvoda

Gyöngyvirág óvoda



FUT A MANÓ – JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS 2022-BEN IS
Idén is előkerülnek a futócipők és a piros 
Mikulás-sapkák, hogy 2022. december 11-én 
egy jó ügy érdekében fussunk.

M inden évben egy rászoruló családon vagy egyesületen 
segítünk. Most egy olyan üllői nagycsaládra esett a 
választás, ahol az édesanya egyedül neveli 3 kiskorú 

gyermekét. A gyermekek 7 (lány), 9 (fi ú) 
és 11 (lány) évesek. A kisfi ú oxigénhiá-
nyos állapotban született, ezért nevelé-
se még nagyobb odafi gyelést igényel. 
A családnak mindennapi megélhetési 
problémái vannak, az édesanya hiva-
tásos anyaként kapott járuléka mellett 
alkalmi munkákat is vállal, hogy gyer-
mekeinek biztosítani tudja a megfelelő 
életkörülményeket. Egy felújításra szo-
ruló családi házban élnek, ahol a kor-
szerűtlen, szigetelés nélküli falak jelen-
tősen megemelik a fűtési költségeket, 
így a mostani rezsiárak mellett a téli időszakban élelmiszerre 
már nem mindig marad elegendő pénzük. A fi atal édesanya 
szívesen vállalna városunkban munkát, de kizárólag úgy tud 
elhelyezkedni, hogy gyermekeit iskolába és haza tudja szállí-
tani. Ez a család korábban sokaknak segített már, de most ők 
szorulnak támogatásra.

A futásra nevezéssel tudunk segíteni az édesanyá-
nak, ugyanis mindenki tetszőleges összegért indulhat a 

versenyen, de a tartós élelmiszeradományt is szívesen fo-
gadjuk, és a versenyen nem indulók felajánlásait is várjuk! 
Ezen kívül városunk egyik sportolóbüszkesége, Leimeter 
Dóra és csapata, a magyar női vízilabda-válogatott felaján-
lott egy a csapat által dedikált labdát, amelyre 2022. decem-
ber 10-ig lehet licitálni a Fut az Üllő Facebook-csoportjában 
található rögzített poszt alatt. Amennyiben valaki névtelen 

szeretne maradni, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot Tóth Gábor főszervezővel 
(toth.gabor@ullo.hu).

A Fut a Manó távok:
• Mini Manó Futam 1,7 km
• Manó Futam 2,3 km
• Manó Mini Maraton 7 km

Program:
2022. december 11-én, vasárnap 11 

órától gyülekező és az adományok átadása kezdődik. Majd 
folytatódik a rajtceremóniával, megnyitóval, a ruhaverseny el-
bírálásával és a licitverseny kihirdetésével a program egészen 
12 óráig, amikor elrajtol a verseny. A legrikítóbb, leglátványo-
sabb karácsonyi ruhában érkező futó értékes különdíjat nyer, 
amely segítségével segítünk neki végre rendesen felöltözni. :)

Várunk mindenkit nagy szeretettel! Segítsünk, licitáljunk, 
fussunk, bolondozzunk közösen idén is!    Tóth Gábor, Fut az Üllő
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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!
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD– 
ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 
2022-BEN

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2022-ben:
2022. december 15. és 29.

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés 2022-ben:
Decemberben nem lesz.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök
Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. 
Amennyiben a szolgáltató munkatársai hamu hulladékot talál-
nak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre!

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: Az összegyűjtött csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban vagy a sárga színű kék tetejű 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 szelektív kék fedelű 
kukákba, 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– 
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Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt  

termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 
és ánizsos.

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

termelői 
mézdiszkoNt

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

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 

Nyitvatartás: csak szoMbatoN 8-tól 12-ig.N 8-tól 12-ig.N

virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

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-ben már csak Dr. Szkalka Tamás ügyvéd ta-
nácsadása lesz 9 órától 11 óráig 2022. december 13-
án.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 
dr. Szkalka Tamás 06/20-555-6513.

 Üllő Város Önkormányzata
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DÖNTÉSEK A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
A közlekedésbiztonság minden településen elsődleges fontosságú 
és emellett tette le a voksát Üllő város vezetése is.  
A lakosság érdekében többféle fejlesztéssel védik a közlekedőket, 
és próbálják meg jobb belátásra bírni a gyorshajtókat.

Intelligens gyalogos 
átkelőhelyek kialakítása
Újabb pontokkal bővült az 
intelligens gyalogos-átke-
lőhelyek száma a városban: 
Pesti út–Rét köz, Ócsai út–
Faiskola utca, Gyömrői út–
Malom utca, Pesti út–Petőfi 
utca, Templom tér–Gyömrői 
út kereszteződésekben. 
Ezeken a helyeken kamera-
rendszer érzékeli az átkelési 
szándékot, ami működésbe 
hozza az aszfaltba épített 
villogó LED-es prizmákat. A képviselő-
testület döntött továbbá az eddig kiépült 
6 intelligens gyalogátkelőhelynél az in-
telligens járda kivitelezéséről is, amely 
ebben az esztendőben szintén kiépítés-
re került. Ezek a járdába épített LED-es 
térkövek, melyek villogással jelzik az át-
kelni szándékozó gyalogosok számára, 
ha gépjármű közeledik a gyalogos átke-
lő felé.

Traffiboxok telepítése
Üllő területén 3 db 
traffibox kihelyezé-
sének tervezési és 
kivitelezési munkái 
vannak folyamat-
ban. A traffiboxokat 
fix helyen telepítik, 
melyekben időnként 
elhelyezésre kerül-
nek a rendőrség ál-
tal telepített traffi-
paxok.

Forgalomlassító párnák kihelyezése
Három utcában kerültek kihelyezésre 
forgalomlassító párnák: a Deák Ferenc 
utcában, a Széchenyi utcában, valamint 
a Damjanich utcában. A szakemberek 
lakossági jelzések alapján választották 
ki a helyszíneket, a gyorshajtások csök-
kentésével a lakóövezetek forgalmának 
biztonságosabbá tétele a cél.

Üllő egyes utcáinak védett úttá 
nyilvánítása, és ennek megfelelően 
útjelző táblák kihelyezése
2022-ben a képviselő-testület az alábbi 
utcákat nyílvánította védetté:

• Bimbó utca
• Árvácska utca
• Széchenyi utca
• Állomás utca
• Árpád utca
• Damjanich utca

Ezzel összefüggésben összesen 22 db 
elsőbbségadás kötelező tábla kihelye-
zéséről döntött.

Beláthatóságot elősegítő tükrök 
beszerzése, kihelyezése
A közlekedésbiztonság növelése ér-
dekében a képviselő-testület döntése 
alapján beláthatóságot elősegítő tükrök 
beszerzésére és kihelyezésére kerül sor 
az alábbi pontokon:

• Kistemető utca–Damjanich utca
• Medikus utca–Rét köz
• Kertekalja utca–Temető hátsó bejá-

rata.

ELKÉSZÜLT A KÜLLŐ KRESZPARK
Még nem hozott akkora ajándékot a 
Mikulás, mint amivel idén készült az 
üllői gyerekeknek. Történt ugyan-
is, hogy a kÜLLŐ KRESZ-park éppen 
Mikulásra készült el, így nem fér hozzá 
kétség, hogy ebben nyakig benne volt 
a piros sapkás keze, netán a kesztyűje 
is. Az ide év harmadik parkátadója lap-
zártánk utánra esett, ezért arról csak 
a januári számunkban tudunk beszá-
molni. Ám az tudvalevő, hogy a kÜLLŐ 
KRESZ-park egyedülálló a környéken, 
hiszen a KRESZ-parkban miniváros is 
található, ahol a gyerekek megtanul-
hatják a biztonságos közlekedés alap-
jait, játszhatnak a különböző tematikus 

szigeteken, mint a vasútállomáson, a 
repülőtéren vagy a rendőrségi autó-
ban. A parkban kerekesszékes hinta is 
helyet kapott, hogy tényleg mindenki 
örömét lelhesse Üllő legújabb szabad-
téri játszóhelyén.

A megnyitóünnepségen rendőrségi 
játékos bemutatókon vehettek részt 
az egybegyűltek, az önkormányzat 
és a település jótevőinek köszönhe-
tően pedig minden kilátogató gyer-
mek ajándékot is kapott. Az átadó 
után a helyszínről, az István utca és 
a Kertekalja utca kereszteződésé-
ből indult a hagyományos Motoros 

Mikulás-felvonulás. Délután pedig 
a városközpontban folytatódtak a 
programok advent második vasár-
napján.     ÜH infó
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PREVENCIÓS TÁMOGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMLEHETŐSÉG A FIATALOKNAK
Egyre gyakoribb visszatérő jelenség a város több pontján a rongálás, a szemetelés. 
Ezek egy részében fiatalkorúak az érintettek, így Üllő Város Önkormányzata a 
közterület-felügyelőkkel közösen próbál megoldást találni arra, hogy a fiatalok 
aktívan, de problémamentesen tudják elfoglalni magukat a településen.

O któber végén két nap különbséggel két padot is meg-
rongáltak az újonnan átadott Rekreációs Parkban. 
Az ülőfelületek több deszkája is eltört, miután helyi 

fiatalok rollerezésre használták azokat. Mivel az egész te-
rület be van kamerázva, a közterület-felügyelők utánajártak 
az eseményeknek, és hamarosan felvették a kapcsolatot az 
érintett családokkal. 

– A gyerekek azonnal elismerték a rongálást – nyilatkozta 
lapunknak Szabó Ágnes, a város aljegyzője. – Mivel kiskorú-
akról van szó, így a szülőkkel ültünk le tárgyalni. Szerencsére 
maximálisan együttműködőek voltak, őszintén bánták gyer-
mekük tettét, így az önkormányzat részéről mi is igyekeztünk 
emberségesen megoldani az ügyet. A hivatalos feljelentés he-
lyett viszonylag gyorsan, egymás között le tudtuk zárni a kér-
dést: megállapodtunk egy méltányos kártérítési összegben, 
mellyel megtérítették az okozott károkat.

Az aljegyző ezzel párhuzamosan egy másik visszaté-
rő problémára is szeretne rávilágítani: a fiatalok nagyon 
gyakran összeverődnek az új piac területén gördeszkázni, rollerezni, „bandázni”. Ezzel önmagában semmilyen problé-

ma nem lenne, hiszen a piac területe eleve egy közösségi 
térként került kialakításra, azonban a fiatalok ottlétének nem 
egy nemkívánatos következménye szokott lenni. – Nemrég 
mintegy huszonöt gyerek volt egyszerre a mosdóban, mint 
egy házibulin. Ennek az lett a következménye, hogy olyan 
állapotban hagyták a mellékhelyiséget, hogy másnap nem 
tudtuk kinyitni, pedig szombat volt, vagyis piacnap. Emel-
lett majdnem felgyulladt a szemétgyűjtő, mert beledobták a 
még égő csikket. Szemét azonban mindenhova kerül, csak a 
kukába nem – meséli az aljegyző.

A jelenséget látva a városvezetés egyeztetett a helyi ál-
talános iskola igazgatójával, és közösen úgy határoztak, 
hogy a közterület-felügyelők hamarosan ellátogatnak a 7. és 
8. évfolyamos gyerekekhez, és egy osztályfőnöki óra kere-
tében beszélgetnek velük a témáról.  – Az üzenet lényege 
az lesz, hogy semmi gond nincs azzal, ha közösségi térként 
használják a város különböző pontjait, hiszen több hely pon-
tosan ilyen céllal került kialakításra. Külön örülünk, ha el 
tudják foglalni magukat a fiatalok, és nem a négy fal között 
a számítógép előtt töltik az idejüket. De a maguk után ha-
gyott rendetlenség és szemét nem megengedhető: úgy kel-
lene gondoskodni minden helyről, mintha a sajátjuk lenne.
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JEGYVÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK
A Nikola Tesla – Végtelen energia című kétfelvonásos 
zenés darab nemcsak ragyogó szórakozást ígér, de új ol-
daláról mutatja be a mára közismert csodálatos elmét és 
életének rejtélyeit.

A Budapest Airport támogatásával Üllőre érkező da-
rab a két ünnep között remek kikapcsolódást ígér.

Az előadás időpontja: 2022. december 28., 19 óra
Helyszín: Városi Sportcsarnok (2225 Üllő, Árpád feje-

delem u. 1.)
Belépők: 6500 Ft, 5500 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók:

• a városi sportcsarnokban 2022. december 20-ig (fi-
zetés csak készpénzzel). 
Nyitvatartási idő: hétköznapokon 7.30–21 óra között, 
valamint november 19. szombaton 9–17 óra között, 
november 26-án (szombat) 10–19 óra között, no-
vember 27-én (vasárnap) 9–19 óra között, december 
3-án (szombat) 9–15 óra között, december 4-én (va-
sárnap) 10–18 óra között, december 10-én (szombat) 
10–19 óra között, december 11-én (vasárnap) 10–15 
óra között, december 17-én (szombat) 9–15 óra kö-
zött, december 18-án (vasárnap) 10–14 óra között;

• a Vargha Gyula Városi Könyvtárban 2022. december 
21-ig (fizetés csak készpénzzel). Nyitvatartási idő: 
kedden 9:30-18.00 között, szerdától-péntekig 9:30-
17.00 között, szombaton 8:30-12 óra között;

• a Jegy.hu felületén: www.jegy.hu/.../nikola-tesla-
vegtelen-energia-141828.

Várunk mindenkit szeretettel!

A szabadidő hasznos eltöltése a fiatalok számára min-
den környéki településen problémát jelent, hiszen vi-
szonylag kevés szórakozási lehetőség adódik ennek a 
korosztálynak. Üllőn külön szerencse, hogy a nemrég 
a városba érkező új református lelkész, Oláh Pál Olivér 
és felesége, Oláh-Illés Anna a Gyülekezeti Házban el-
indítottak egy ifiklubot – vallástól függetlenül a 14-25 
éves korosztály számára. Péntekenként 18 órától lehet 
csatlakozni a klubhoz, érdemes előtte érdeklődni a rész-
letekről.




