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2022-RE VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK

Parkok
Ahogy értesítettük már tisztelt Lakosainkat, idén három 
különböző funkciójú rekreációs parkot szeretnénk létre-
hozni, bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklő-
dési körének megfelelő szabadidős helyszínt közöttük. A 
Sportcsarnok melletti megvásárolt, jelenleg még lezárt te-
rületen az Értéktár Erdő és Meditációs Központ, a Kisfaludy 
téren az interaktív játékelemekkel izgalmasabbá tett KRESZ-
pálya és a Hajcsár utca végén kialakításra kerülő Pihenőerdő 
projektünk a kivitelezési szakasz elején járnak. 

Egészségház
Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az egészség-
ház középső és teljes jobbszárnyának fejlesztésére, amely-
nek célja az egészségügyi közszolgáltatások korszerűsíté-
se. A fejlesztéssel lehetőség nyílik az 5. védőnői körzet új és 
modern helyének, valamint a leendő 3. házi gyermekorvosi 
körzet rendelőjének és várójának kialakítására. Az épület-
ben megújul továbbá a fűtésrendszer, az elektromos háló-
zat, a telefon és internet szolgáltatás. 

Kissné Szabó Katalin polgármester segítségével foglaljuk össze a 
települést érintő legfontosabb vagy épp legjelentősebb fejlesztéseket, 
melyek egy része már a tavalyi évben elkezdődött. A városvezetés tervei 
szerint az idei év is bővelkedik majd a várost érintő megújulásban. 

Utak
A TOP_PLUSZ pályázati konstrukció keretében fogunk pá-
lyázni a Gyár utca gyűjtőút felújítására is. A fejlesztés se-
gítségével egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé vál-
nának a város szélén élő lakosoknak a városközpont, az 
intézményeink, és a kereskedelmi egységek adta szolgálta-
tások elérése. Környezetbarát szempontok szerinti fejlesz-
tésként kerékpártárolókat, kültéri kerékpárpumpát szeret-
nénk elhelyezni az út mentén, illetve a közlekedésbiztonsági 
megvalósításokra is gondoltunk. A tervezés folyamatban 
van, bővebb információval a későbbiek során tudunk szol-
gálni.

Okoszebrák
2021. év végén át-
adásra került Üllő első 
intelligens zebrája a 
Pesti út, Baross utca 
gyalogosátkelőhely- 
nél. Idén további 5 
helyszínen szeretnénk 
városunk zebráit ezzel 
a közlekedésbizton-
sági fejlesztéssel ki-
egészíteni. Az érintett 
átkelőhelyek a követ-
kezők:
• Pesti út - Rét köz 

gyalogos átkelő
• Pesti út - Petőfi utcai 

gyalogos átkelő
• Ócsai út - Faiskola 

utcai gyalogos át-
kelő

• Templom tér - Kossuth Lajos utcai gyalogos átkelő
• Gyömrői út - Malom utcai gyalogos átkelő

Kamerarendszer bővítése
A tavalyi évben megvalósult a városban működő térfigyelő 
kamerarendszer bővítésének második üteme. A frekventált 
helyek megfigyelésének köszönhetően a közbiztonság nőtt, a 
bűnesetek száma csökkent, emellett egyes balesetek kielem-
zését is segítették ezek az eszközök. A projekt idén sem áll 
meg, a kamerarendszer bővítésére a képviselőtestület a költ-
ségvetésében januárban elkülönített forrást.

A térfigyelő kamerarendszer bővítése mellett a települést 
körülvevő erdős részek megfigyelésére is sor kerül. A vad-
kamerák számát idén jelentősen növeljük, és további so-
rompók kihelyezésére is számítani kell. Ezzel a lépéssel so-
kat tehetünk az illegális hulladéklerakatok felszámolásáért.

A lakosság közérzetét javító fejlesztések mellett to-
vábbi felújítások is várhatók. Tervezünk járdafelújítást, 
ingatlanfelújítást és további útfelújításokat is, amiről időben 
tájékoztatni fogunk mindenkit. ÜH infó

A képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén nyer-
teseket hirdetett az egyes parkok kivitelezési munkála-
tainak elvégzésére. A kivitelező cégek képviselői közül 
ketten, Hrutka Gábor, a GX Beton Kft. képviseletében 
és Dévai László, a Liget Kertészet Kft-től március 3-án 
aláírták a vállalkozási szerződéseket, így a munkálatok 
a munkaterület átadása után hamarosan megkezdőd-
nek. A harmadik park nyertes kivitelezőjével is hama-
rosan aláírják a szerződést. Remélhetőleg, már idén 
birtokba is vehetik az üllőiek az új parkokat!
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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

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

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

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 

Gyöngyvirág Óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-022
Bóbita Óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó Óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő Óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa Bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985
Szellőrózsa Bölcsőde, Dóra Sándor krt. 13., 29/700-123

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

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

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

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

Március 26-án ismét Üllőre települ a kor-
mányablakbusz, ahol ismét többféle ügy intézésére 
lesz lehetőségük lakosainknak is

A Városi sétány Templom téri bejáratánál talál-
ják majd a buszt 9 és 12 óra között, ahol nem csak 
üllői lakosok részére lesznek elérhetőek a szolgál-
tatások. A várakozók érkezési sorrendben fognak 
sorszámot kapni.

 A buszban kizárólag az alábbi ügytípusokban 
tudják fogadni az ügyfeleket: veszélyhelyzet ide-
je alatt lejáró személyi okmányok cseréjével kap-
csolatos kérelmek; személyazonosító igazolvány 
(eSZIG) ügyintézés, útlevél-ügyintézés; vezetői 
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés; elveszett, 
eltulajdonított személyi okmányok pótlása, meg-
rongálódott személyi okmányok cseréje. Egyéb 
kérelmek: NEK adatlap regisztráció (pl. iskolai be-
iratkozáshoz); ügyfélkapu regisztráció; védettségi 
igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás, ügyinté-
zés; Vecsési Járási Hivatal Hatósági Osztályán in-
tézhető ügyek. 

Fokozottan kérik, hogy a sikeres ügyintézéshez 
szükséges iratokról, nyomtatványokról közigazga-
tási ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben a 1818-
as telefonszámon, személyre szabott ügyintézési 
felületen: https://ekozigazgatas.magyarorszag.hu/, 
az ügyfélkapun vagy a webes ügysegéden: http://
nyilvantarto.hu/hu/ tájékozódjanak!    ÜH infó

ÚJRA ÜLLŐRE ÉRKEZIK A KORMÁNYABLAKBUSZ

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL
Március elsején a Templom téri ’56-os emlékműnél tartották a 
kommunizmus áldozatairól való megemlékezést, melyen vitéz 
Zentai István mondott beszédet, ezt követően dr. Bank Barbara, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja tartott előadást Recsk, a 
magyar Gulág címmel. 

– A Rákosi-rendszer munkatáborai közül Recsk volt a leg-
hírhedtebb. A „magyar Gulágnak” nevezett munkatáborban 
1950 és 1953 között mintegy ezerötszáz politikai foglyot tar-
tottak fogva bírósági ítélet nélkül. Az internálótáborok mellett 
1950-ben kényszermunkatáborokat alakítottak ki a kommu-
nista rendszer ellenségeinek bélyegzett emberek megbünte-
tésére. Ezek a táborok közvetlenül az Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH) irányítása alatt álltak. A foglyok bírósági ítélet nélkül 
kerültek a szigorúan őrzött titkos recski táborba, melynek lét-
száma kutatói becslések szerint 1300 és 1700 között mozgott 
– mondta el vitéz Zentai István. 
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AZ ÉPÍTÉSZFÓRUMON IS ÍRTAK VÁROSUNK ÚJ PIACÁRÓL

„Csatlakozva a kisvárosi központ térszervezési koncepciójá-
hoz, a Rombauer Gábor (Térműhely) tervei alapján megépült 
üllői piac a kialakuló közösségi tér része lett. Az egyszerű 
szerkezetű, szellős és rugalmas piactér egyúttal védelmet 
és szabadságot is nyújt” – írja Bán Dávid az Építészfórum 
oldalán. 

A 2000-ben alapított online építészeti napilap az épületek 
és tervek bemutatása mellett a legfontosabb közéleti hírekről, 
pályázatokról, díjakról számol be nap mint nap és mindemel-
lett bemutatja az építészet meghatározó szereplőit. 2022. 
február 7-én írtak az új üllői piacról is, melyben az épület szer-
kezetéről, elemeiről, stílusáról és a környezetbe való illeszke-
déséről tájékoztatták olvasóikat. A Térműhely Építészeti Kft. 
tanulmánytervei alapján megvalósult piac megfogalmazásuk 
szerint „jó érzékkel nem esik túlzásokba, helyén kezeli a rá 
rótt szerepet, hogy heti két-három alkalommal komfortos 
módon befogadja az árusokat és a vásárlókat. Nem terjeng 
túl sem építészetében, sem területigényében. Ugyanakkor, 
elhelyezkedése és kapcsolódásai révén akár komplexebb 
feladatokat is el tud látni, alkalmanként a vele párhuzamo-
san húzódó sétálóutcával egybenyílva nagyobb rendezvé-
nyeket is képes befogadni. A tervezők, amennyire lehetett, 
igyekeztek minél szellősebb, zöldebb megoldást találni, en-
nek szellemében fogalmazták meg a piac legfőbb építészeti 
motívumát: mintha egy hatalmas, terebélyes tölgyfa védel-
me borulna ránk. A motívum annyira meghatározó lett, hogy 

Tavaly tavasszal nyílt meg az új piac, a korszerű és modern létesítmény 14 darab üzlethelységet 
és több, mint 40 árusítóhelyet foglal magában. Többek között a piac szerkezetéről, 
stílusáról, elemeiről és a városba való illeszkedéséről írtak az Építészfórum oldalán.

nem sokkal a piacnyitás után, az épület szomszédságában 
álló koros kocsányos tölgyet az önkormányzat kinevezte „Üllő 
fájának.” A szerző szerinti leglátványosabb elem a kapuzat, 
illetve a tetőn végighúzódó fából készült, és a levelek árnyé-
kát kellemesen átvevő áthidaló, ami semleges választ ad a két 
határoló épület közötti szituációra. 

Jelenleg Üllő megújult piacán hetente három napon nyúj-
tanak bevásárlási lehetőséget a lakosoknak, emellett az ál-
landó üzletek a hét minden napján nyitva tartanak. Piacna-
pok szerdán 6 és 13 óra között, pénteken 12 és 18 óra között 
és szombaton 6 és 13 óra között vannak, amikor széleskörű 
kínálattal várják a piacra látogatókat.  AF

AZ ÜLLŐI ÓVODÁK ÉS A BÖLCSŐDE 
NYÁRI ZÁRVATARTÁSA
Az üllői óvodák és bölcsődék nyári karbantartási, tiszta-
sági munkálata miatti zárvatartások tervezett időpont-
jai:

Zárva 2022. július 11. és 29. között a Bóbita Óvoda, a 
Pitypang Óvoda és a Napraforgó Óvoda. Ügyeletet tart 
számukra a Gyöngyvirág Óvoda és Csicsergő Óvoda.

Zárva 2022. augusztus 1. és 19. között a Gyöngyvi-
rág Óvoda és a Csicsergő Óvoda. Ügyeletet tart szá-
mukra a Bóbita Óvoda, a Pitypang Óvoda és a Napra-
forgó Óvoda.

Babarózsa Bölcsőde karbantartási szünete 2022. jú-
lius 11. és 29. között lesz.

Szellőrózsa Bölcsőde karbantartási szünete 2022. 
augusztus 1. és 19. között várható.

Előre tervezett zárvatartási napok:
Nevelési évet záró értekezlet az óvodáknak 2022. jú-

nius 3.
Nevelési évet nyitó értekezlet valamennyi intéz-

ménynek 2022. augusztus 29-én.

NYÁRI NAPKÖZI ÉS ÉTKEZTETÉS
A Humán Szolgáltató Központ az előző évekhez ha-
sonlóan 2022 nyarán is megszervezi az arra jogosultak 
gyermekei számára az ingyenes nyári étkeztetés biztosí-
tását (az étkezést 18 éves korig igényelhetik gyermekeik-
nek a szülők vagy gondviselők).

Az étkezés mellett idén is igénybe vehetik a nyári nap-
közit 2022. 06. 27. és 2022. 08. 12. között, 7-12 éves korig.

2022. 06. 20–2022. 06. 24-ig és 2022. 08. 15–2022. 
08. 19-ig csak étkezésre van lehetőség.

További információ a napköziről, továbbá letölthe-
tő jelentkezési lap a www.ullohszk.hu honlapon talál-
ható. Jelentkezési lapot igényelni lehet a HSZK-ban is. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a Humán Szolgáltató 
Központban leadott jelentkezéseket tudjuk figyelembe 
venni. Jelentkezési határidő: 2022. május 16.

További információ: Czvikli Annamária: +36-30/746-
9510
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SIKERES VÉRADÁS UTÁN 
HAMAROSAN FUT AZ ÜLLŐ!

A Kiss Sándor Művelődési Ház, 
az önkormányzat és a Fut az Üllő 
mozgalom a március 2-ra kitűzött 
véradás előtt összefogott, hogy 
felhívják a figyelmet a véradás 
fontosságára, ezáltal minél több 
rászorulónak segítsenek.

Az összefogásnak köszönhe-
tően közel 30%-kal több részt-
vevője volt a véradásnak, így az 
elmúlt évek legsikeresebb ilyen 
jellegű kampánya volt a márciusi. 
A Fut az Üllő ingyenes nevezési 
lapokat biztosított a véradóknak, 

így az apró tűszúrás okozta fájdalmat egy nagyon jó hangula-
tú futóversennyel hálálják majd meg.

2022. május 1-én az Üllő Piacról fog startolni az V. Fut az 
Üllő, ahová minden sportolni, futni, együtt mozogni vágyót 
várnak szeretettel!

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

2022. első hónapjainak időpontjai:
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9 órától 

11 óráig tartanak 2022. március 22-én.
Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadásai 15 órától 

17 óráig tartanak 2022. április 7-én.
A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 

dr. Szkalka Tamás 06/20-555-6513, dr. Beneczki Tímea 
06/70-459-1401 Üllő Város Önkormányzata

Egy TRX-edzőállványt helyeztek el a sport-
csarnok területén az Üllői DSE jóvoltából. A 
TRX egy mozaik szó, jelentése teljes test-
tel végzett ellenállásos edzés. A most ki-
helyezett állvány segítségével a sportolni 
vágyók felfüggesztéses edzést végezhet-
nek, mely jellemzője, hogy a felhasználó 
kezét vagy lábát egy felfüggesztési pont 
tartja, miközben a másik végtaggal a ta-
lajon támaszkodik. Ellenállásként a saját 
testsúlyát használja, az intenzitást a test 
talajjal bezárt szöge illetve a stabilitás 
adja. Használatával erőt, állóképességet, 

koordinációt, hajlékonyságot, és a core iz-
mok – mélyen fekvő izmok – stabilitását 
lehet fejleszteni. Az eszközt az amerikai 
haditengerészet elit alakulatának részére 
fejlesztették ki. 

A TRX-állványt a csarnok nyitvatartási 
idejében bárki térítésmentesen használhat-
ja, de fontos az útmutató betartása, vala-
mint egyszerre 4-6 ember veheti igénybe a 
sporteszközt! Fontos, hogy a saját testsú-
lyos edzésekhez a TRX-kiegészítőiket vi-
gyék magukkal.                   ÜH infó

(forrás: wikipedia)

MÁR TRX-EDZŐÁLLVÁNY IS VÁRJA AZ ÜLLŐI SPORTOLÓKAT
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Önkormányzat

ÍGY SEGÍT ÜLLŐ AZ UKRAJNÁBÓL MENEKÜLŐKNEK

A z elmúlt napokban rengeteg ukrán és kárpátaljai ma-
gyar döntött úgy, hogy biztonságos helyre menekül az 
Ukrajnában dúló háború elől. A legtöbben szinte min-

dent hátrahagytak, amijük csak volt, egy-egy sporttáskával 
vagy hátizsákkal indultak útnak. Volt, aki gyalog tette meg a 
határhoz vezető több tíz kilométert, volt, akinek sikerült au-
tóval elindulnia.

Üllőre érkezésüket követően 
az elszállásolásukról azonnal 
az önkormányzat gondos-
kodott, berendezték a hasz-
nálaton kívüli ingatlanokat, 
hogy azok alkalmasak legye-
nek szálláshelynek, jelenleg 
50 főt tudtak befogadni: 22 fő 
a Kistemető utcában, 20 fő a 
Gyöngyvirág téri régi óvoda 
épületében, a többiek pedig 
magánházaknál kaptak szál-
lást. Az önkormányzat több 
felhívást is intézett a közösségi 

oldalán, hogy tájékoztassák a lakosságot, ki mivel tud hozzá-
járulni, hogy az átmeneti időszakot viszonylagos kényelem-
ben és főleg biztonságban tölthessék a családok.

Ezekre van folyamatosan szükség
Amire a továbbiakban is szükség van, azok a tartós élelmi-
szerek, valamint a tisztálkodási és tisztítószerek. Az ado-
mányokat a polgármesteri hivatalban lehet leadni hét-
köznapokon 8–16 óráig. Nagyon fontos, hogy csak olyan 
adományokat várnak, amit maguk az adományozók is  
megennének/használnának.

Elsősorban az alábbiakból számítanak rendszeres adományra:
Tea, kávé, konzervek, mentes víz, cukor, tej, ropi, keksz, kicsi 
rostos üdítők (gyerekeknek), alma, banán, csokoládé, külön 
csomagolt kis ennivalók, szalámi, tápszer, tészták, rizs, be-
főttek, gyermek lázcsillapító és köhögéscsillapító.

Szálláshelyek
Üllő Város Önkormányzata szeretné feltérképezni, hogy 
több család érkezése esetén van-e olyan lakos, aki szál-
lást tudna biztosítani a rászorulók számára. A Nemzeti 
Művelődési Intézet a weboldalán létrehozott egy felületet, 

Ahogy szinte egész Magyarország területére, úgy Üllőre is megérkeztek a háború elől 
menekülők, jelenleg már 50 fő van elszállásolva a város különböző pontjain. A település 
lakói összefogásról tettek tanúbizonyságot, mindenki azonnal segítő szándékkal állt a 
helyzethez. A menekültek elszállásolásán kívül segítettek tartós élelmiszer- és pénzgyűjtésben, 
de adományoztak ágyneműt, gyermekfelszerelést és háztartási cikkeket is.

ahol a szállást felajánlók és a szállást igénylők regisztrál-
hatnak. Ha van olyan ingatlanjuk, amelyet felajánlanának, 
ezen az oldalon megtehetik: https://www.jogyakorlaton.hu/
szallast-felajanl.

Így lehet pénzzel segíteni
Ha valaki nem tárgyi adománnyal tud segíteni, lehetőség 
van a pénzbeli felajánlásokra is, amelyet önkormányzatunk 
letéti számláján gyűjtünk és a bajba jutott családok meg-
segítésére fordítunk. Ebből az összegből tudjuk a háziorvo-
sok által felírt gyógyszereket is kiváltani, illetve a szükséges 
élelmiszereket, segédeszközöket is megvásárolni az elkö-
vetkező időszakban a bajbajutottak részére.

Számlaszám: 11742056-15392141-06530000.
Kedvezményezett (számlatulajdonos) neve: Üllő Város 
Önkormányzata.
Közleménybe szükséges beírni: Kárpátaljai családok meg-
segítése.

A 1357-es telefonszámot tárcsázva hívásonként 500 Ft-tal 
támogathatják a bajbajutot-
takat központilag is.

Nagyon köszönjük min-
denkinek: a helyben műkö-
dő cégeknek, vállalkozások-
nak a felajánlásokat, a Tani 
Pékségnek a rengeteg pék-
süteményt, és mindenkinek, 
aki hozott adományt vagy 
bármilyen módon segített a 
bajbajutottakon. Köszönjük 
a Polgármesteri Hivatal és 
a Városüzemeltető Kft. Kol-
légáinak is a kitartó munkát. 
Üllő Város Önkormányzata 
a Facebook-oldalán és a 
HolmiAPP mobiltelefonos 
alkalmazásban folyamato-
san tájékoztatni fogja a la-
kosságot.

A háború első napjaiban nagyon sok adomány érkezett 
a polgármesteri hivatalba, amelyekből az Üllőn elszál-
lásolt családokat támogatták, valamint a határmenti 
településekre juttatta el az önkormányzat és az Üllői 
DSE.

Március 3-án reggel Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter indította útjára a segélyszállítmányt, amelyet Fehér 
Imre alpolgármester, Buzás Gábor és Dobsa Ernő az Üllői 
DSE képviselői vittek el a határmenti területekre.
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ÜLLŐ HÚSVÉT SZIGETEÜLLŐ HÚSVÉT SZIGETE

ÜLLŐ HÚSVÉT SZIGETE
Közeleg a keresztény egyház egyik legfontosabb és leg-
nagyobb ünnepe, a húsvét. Húsvétra gondolva nagyon sok 
minden eszünkbe juthat. A tavasz, a feltámadás, a barka, 
a tavaszi szünet, a 40 napos böjt vége, a finom sonka és a 
kalács, a piros tojás, a locsolók és persze a hosszú hétvé-
ge. Számtalan zsidó, germán és katolikus hagyomány, nép-
szokás, rituálé kapcsolódik hozzá évezredek óta. Ma egy-
házi és családi ünnep, 
amelyből nem hiányoz-
nak a húsvéti szimbó-
lumok. Hiszen, nincsen 
húsvét nyuszi nélkül, aki 
fura módon tojásokat 
tojik. Ennek magyaráza-
ta Németországból ered, 
állítólag Ostarának, a 
germán istennőnek volt 
egy színes tojásokat 
tojó madara, amelyet a 
gyermekek szórakozta-
tása kedvéért vagy ha-
ragjában nyúllá változ-
tatott. Így kapott helyet 
a húsvéti ünnepkörben a 
furcsa nyuszi, ami fész-
ket rak és azt tojásokkal 
tölti meg. 

A húsvét másik elengedhetetlen szimbóluma a hímes 
tojás. A tojás az élet újjászületésének, termékenységének 
legősibb jelképe.  A születés, a teremtés, a megújhodás jel-
képe. Bár kicsi és törékeny, mégis a világegyetem nagysá-
gát jelképezi. 

Az idén is szeretnénk ebből az apró jelképből, ezekből a 
színes tojásokból egész szigetet felépíteni! Kérjük, hogy az 
ünnep hetében hozzanak a városközpontba, az Életfa kör-
nyékére egy-egy tojást, és akasszák fel a bokrokra azokat. 
Tavaly már csak néhány száz darab hiányzott ahhoz, hogy 
összegyűljön 2225 db, az idén már biztosan sikerülni fog! 
Készítsük el közösen Üllő Húsvét szigetét, díszítsük fel a 
megújulás jelképével végre ismét együtt a teret! VHK

Vasárnap és hétfőn zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Hétfő, péntek, vasárnap: 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

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

http://lokacio.hu/korrekt-optika/
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Minimum 50%

•   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

ÜLLŐN FOG KÉRDEZNI A KSH
A korábbi évek gyakorlata szerint a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) Üllőn önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása 
véletlenszerű mintavétellel történik az ország kü-
lönböző településein. Az adatfelvételekből szár-
mazó eredmények nélkülözhetetlenek a társada-
lom jellemzőinek feltérképezésében.

Köszönjük az együttműködésüket, amellyel hoz-
zájárulnak a Statisztika Adatfelvételi Program sike-
res végrehajtásához.  

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző
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Oktatás

AZ ÜLLŐI ÓVODÁK HÍREI 
Biztonságos óvoda címet nyert 
a Bóbita Óvoda
Az üllői Bóbita Óvoda apróságait és 
szüleiket is bevonták abba a közleke-
désbiztonsági programba, amely az 
ORFK Országos Baleset-megelőzési 
Bizottságának szakmai támogatásával 
valósult meg. 

A Közlekedéstudományi Intézet fel-
hívásában tavaly pályázatot hirdettek 
óvodák számára Biztonságos óvoda 
címmel. A pályázat célja az volt, hogy a 
gyermekek megismerjék és elsajátítsák 
az őket érintő legfontosabb közlekedés-
biztonsági ismereteket. További célkitű-
zésként szerepelt az is, hogy támogas-
sák az intézmény közlekedésre nevelési 
tevékenységét és az óvodapedagógu-
soknak is elérhetők legyenek olyan ok-

tatási segédletek, melyek ezt nagyban 
megkönnyítik. – Mi, „bóbitások”, azon-
nal megragadtuk az alkalmat és pályáz-
tunk, mivel megyénként csak 10 óvoda 
kerülhetett be a programba. Ki korán kel, 
aranyat lel, hiszen hamarosan érkezett 
is a visszajelzés a Közlekedéstudomá-
nyi Intézettől, hogy részt vehetünk eb-
ben a kezdeményezésben – olvasható 
Rozsnyói Fruzsina, a Bóbita Óvoda óvo-
dapedagógusának összefoglalójában. 
– Kertész-Berceli Orsolya kolléganőm-
mel a program koordinátoraiként vet-
tünk részt. Egy rövid felkészítő tan-
folyamon való részvétel és a KTI által 
megküldött oktatási anyag feldolgozása 
után bele is vágtunk a nagycsoportos 
gyerekekkel a kapott feladatokba.

Fruzsina szerint az első lépés egy 
monitoring felmérés készítése volt, mely 
alapján kiderült, hogy a gyerekek milyen 
ismeretekkel rendelkeznek a közleke-
déssel kapcsolatban. Ezután következ-
tek azok az udvari és csoportszobai 
játékos feladatok, melynek fő eleme 

a védőfelszerelések 
és láthatósági eszkö-
zök használata volt, de 
érintették a közlekedési 
táblák, az út részei, az 
irányok és a távolság 
felmérésének témakörét 
is. A folyamatot pedagó-
gus oldalról egy össze-
tett szakmai kérdéssor 
kitöltése, az óvodások 
részéről pedig egy ismé-
telt monitoring felmé-
rés zárta. – Nem titok, 
hogy a program hosszú 
távú célkitűzései között 
nem csak a gyermekek 
közlekedésbiztonsági 
ismereteinek a bővíté-
se szerepel, hanem az is célunk, hogy 
a gyermekeken keresztül a szülőket is 
bevonjuk. A Biztonságos Óvoda prog-
ram az óvodánk nevelési programjába 
történő beépítésével pedig szeretnénk 
elérni, hogy a közlekedésre való nevelés 
az óvodás gyermekek mindennapjainak 
részévé váljon.

Farsangi vígságok az óvodákban
A Gyöngyvirág Óvodában az első far-
sangi nap fordított nap volt, ahol a gye-
rekek kifordított ruhában jöttek és az 
óvónénik utasításai alapján mindennek 
az ellenkezőjét csinálhatták. Második 
nap a szüleik ruhájában jöhettek, na-
gyon élvezték a helyzetből fakadó mu-
latságos szituációkat. A hét közepén 
még egy pizsamapartin is részt vehet-
tek. A hét csúcspontja természetesen a 
jelmezes felvonulás volt. 

A Napraforgó Óvodában inkább a far-
sangi hagyományok kaptak hangsúlyt: a 
többnapos farsangi tevékenységek ke-
retében a gyerekek ismerkedtek a nép-
hagyományokkal, a kiszebábégetéssel, 
busójárással, más népek szokásaival, 
alkottak, kézműveskedtek, témába illő 
meséket, verseket, énekeket hallgattak, 
táncoltak. A mostani farsangi időszak 
kiemelten jól sikerült napja itt is a „pi-
zsamafarsang” volt, amikor is a gyere-
kek és az óvodában dolgozó felnőttek is 
egész nap pizsamában töltötték a napot, 
illetve a hagyományos maskarás, jelme-
zes nap és az óvodán végigvonuló, tél-
kergető zajos menet. 

A Bóbita Óvoda is minden napra más 
és más programmal készült az odajáró 
gyermekeknek. 

Kézműveskedés, fánksütés, táncház 
is volt a szuper programok között, a far-
sangi hét végén pedig kiszebábégetéssel 
közösen elűzték a telet. 

„Jöjjön a tavasz, menjen a tél” – har-
sogta a Pitypang Óvoda sok, mosoly-
gós, jelmezbe bújt kisgyermeke február 
15-én. Ügyességi vetélkedőkkel, új-
ságpapírtánccal, seprűtáncoltatással, 
székfoglalóval, finom falatokkal, farsan-
gi fánkkal búcsúztatták a leghidegebb 
évszakot. 

A Csicsergő Tagóvodában busó álar-
cokat készítettek és a mesterségekkel 
is ismerkedtek a gyerekek, majd pedig 
saját készítésű hangszerekkel űzték el 
a telet, közösen varrtak, suszterkodtak, 
péknek álltak, sodorták a perceket. 
Farsang napján a Gézengúz együttes 
zenés-mesés műsorát követően, kis 
versekkel mutatták be jelmezeiket a 
csoportjaikban a gyermekek. Seprűs 
tánccal, ügyességi versenyekkel, fánk-
evéssel telt a vidám nap.
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SZÁMÍTÓGÉPEK A LENOVOTÓL 
AZ ISKOLÁNAK
A Lenovo laptopokat és táblagépeket ajándékozott az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolának, ráadásul az újonnan 
épült üllői gyártóközpontjukban sok helyi lakosnak kínál-
nak munkát. 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola a Lenovotól 10 db 
táblagépet és 14 db laptopot kapott ajándékba február 
9-én. A számítástechnikai eszközök ajándékozásához kap-
csolódó egyeztetéseket Kissné Szabó Katalin polgármester 
folytatta a vállalattal. 

Zólyomi Szabolcs, a Lenovo Manufacturing Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója és Lukács Anita, a Lenovo Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója adták át az ajándékokat dr. Barna 
Tibornak, az Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetőjének 
Kissné Szabó Katalin polgármester kíséretében. Az eszkö-
zökkel egyaránt hozzájárultak a tanulók számítástechnikai 
oktatásához és az iskola digitális rendszerének moderneb-
bé tételéhez is. A laptopok főképpen a pedagógusok szak-
mai eszközeként fognak szolgálni, míg a tableteket a diákok 
az órai feladatokhoz használják majd. 

A Lenovo gyárközpontjában az üllői és a környező te-
lepülések lakói előnnyel tölthetik be a kínált állásokat. A 
vállalat célja az, hogy a dolgozók nagyobb része a közelből 
járjon hozzájuk dolgozni, mivel kiemelten fontosnak tartják 
a helyi közösségek támogatását.

A következő tanévben a WWF Magyarország Alapítvány-
nyal közösen a Lenovo interaktív digitális bemutatóórát tart 
majd a végzősöknek. J.B.
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MÁR KÉT HELYEN IS VAN DEFIBRILLÁTOR 
Defibrillátort helyeztek ki az Üllő Városi Sportcsar-
nokba, amely használatához az edzők megfelelő 
egészségügyi oktatáson is részt vettek.

Az Üllői DSE a 2022. évi szezonra defibrillátor ké-
szüléket kapott az MLSZ pályázati forrásá-nak kö-
szönhetően. Az életmentő készülékből a városban 
így már kettő is van, hiszen az orvosi rendelőben is 
található már egy. Az új defibrillátort a városi sport-
csarnokba helyezték el, ahol Basic Life Support (BLS) 
oktatásban részesültek az edzők, Prikrillné Erős Ildi-
kó, Rudolf Jenő és Dobsa Ernő, hogy szükség ese-
tén megfelelően tudják majd alkalmazni az eszközt. 
Számos olyan esetről tudunk, amikor a közelben 
lévő defibrillátor mentett 
életet. A defibrillátor elér-
hetősége az Üllő város 
telefonos alkalmazásba is 
feltöltése került a Városi 
kisokos menüpontba.  J.B.
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KREATÍV RENDŐRSÉGI PÁLYÁZAT
Előző számunkban olvashattak arról, hogy 
a Monori Rendőrkapitányság youtuberek, 
gamerek, kreatívok és a RENDŐRSÉG címmel 
pályázatot hirdetett. A 3-99 éves korosztály-
nak hirdetett megmérettetésben több témá-
ban lehetett rajzolni, szerkeszteni, vágni vagy 
éppen fényképezni: a lényeg a kreativitás és 
az alkotás volt. A győztes műveket a Monor 

Városi Balesetmegelőzési Facebook-oldalon 
hirdették ki, ahol meg is lehet tekinteni a pá-
lyaműveket. A díjazottak a március 10-én, a 
Monori Rendőrkapitányságon rendezett díj-
átadón vehetták át a jutalmukat.

Az üllői gyerekek nagyon lelkesen és krea-
tívan láttak a feladathoz, az elkészült alkotá-
sokból szemezgettünk.

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Előrendelést, na
gyobb rendelést házi 
és céges összejöveés céges összejöve

telekre, találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

ES METÉR

Nyitvatartás:
K, Sz, Cs: 9:00–16:30

P: 9:00–17:30
Szo: 6:00–12:00

V, H: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON

06-20/413-9710 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC – 13. ÜZLET

Kedvezményes 
csomag

ajánlatok!

REndELd HÁZHOZ kEdVEnC RéTESEd!

MEGTARTOTTÁK A HAGYOMÁNYOS 
WASS ALBERT-FELOLVASÓESTET
Üllőn is megrendez-
ték a világszerte zajló, 
Maratoni Szépirodalmi 
Ünnepet, melyet min-
den év február utolsó 
hétvégéjén tartanak.

Ezen a maratoni ün-
nepen az erdélyi író, 
Wass Albert és más 
írók, költők műveiből 
olvashatnak fel a csat-
lakozó közösségek. 
Idén országosan 22 
közösség csatlakozott, 
köztük Üllő is. A vá-
rosban a Kiss Sándor 
Művelődési Házban 
tartották meg az ese-
ményt február 25-én 
18 órától. Az ünnepség 
célja a lélekemelés, a közösség- és nem mellesleg a 
jövőépítés. 

Üllőn Wass Albert Felolvasó Nap állandó vendége 
már évek óta Publik Antal erdélyi származású elő-
adóművész, aki fiatal éveiben labdarúgó és jégko-
rongozó is volt. Tíz évig Svájcban élt, majd Szegeden 
telepedett le. Hazafias tartalmú szavalataival külön-
leges élményt nyújt a rendezvény közönségének.

Wass Albert műveiből árad a remény és a bátorí-
tás, amely a jelenlegi helyzetben nagyon fontos. Az 
erdélyi író alkotásain keresztül segít nekünk abban, 
hogy fel tudjuk vállalni önmagunkat és hogy keres-
sük mindenekfelett az igazságot. Emellett erdélyi 
származása lévén műveiben áthat az örök honvágy, 
amely erősíti magyar és magyar között a több száz 
kilométeres, de lélekben annál közelibb összetarto-
zást, a magyarságot.

TÁMOGASSUK 1%-KAL!
Kérjük a kedves lakosságot, hogy amennyiben tehetik, az 
idei évben válasszanak a lenti listából és adójuk 1%-ával 
egy üllői civil szervezetet támogassanak:
Civil Érték Egyesület:  ...........................................18664940-1-13
EPONA Lovas Sport Egyesület  .......................... .18708026-1-13
Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet  ....18283028-2-13
Farkas Gyula Tradíció Egyesület .........................18276338-1-13
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 19170039-2-13
MENTOR Speciális Mentő és Tűzoltó Alapítvány 18902921-1-13
Merczel Erzsébet Alapítvány:  .............................18711262-1-13
Pozitív Élet Alapítvány .........................................18848373-1-13
Szemünk Fénye Nagycsaládosok Egyesülete ...18670196-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány:
  ...........................................................................18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület .......................18677746-1-13
Üllői Polgárőr Egyesület .......................................18724116-1-13
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület ..............18288841-1-13
Üllői Diáksport Egyesület  ...................................18710546-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány ...........................19180083-1-13
Üllői Sportegyesület ............................................19831679-2-13
Üllői Templomért Alapítvány .............................. 18703351-1-13
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület ......18289969-1-13
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület 18716669-1-13



ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár! 
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu

Kultúra
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer (és VAN!) Üllőn egy kis művelődési ház, melynek 
még a neve is Kiss Sándor Művelődési Ház.

100 évvel ezelőtt szorgos kezek elkezdtek építeni egy menedéket. Egy menedéket, ahol 
együtt lehetnek, együtt szórakozhatnak, tanulhatnak, képezhetik magukat az emberek. 
Ők az Üllői Dal- és Önképzőkőr tagjai voltak. Nem csoda, hogy amikor a II. világháború 
után sárba tiporták a civil szerveződéseket, szétverték az egyleteket, az üllőiek még év-
tizedekig Dalkörként emlegették a kis épületet. Történelmi viharok – háború, kitelepítés, 
szocializmus, ’56 – hiába dúltak, a menedék ma is áll. Az épület volt Dalkör, Ságvári Endre 
Művelődési Ház, Közösségi Ház, most pedig Kiss Sándor Művelődési Ház.

Túlélt minden megpróbáltatást. Generációk számára nyújtott örömet, adott életre szóló 
élményeket, nehéz időkben kis vidámságot, a közösségi lét megélésének lehetőségét. Ha 
ezek a falak beszélni tudnának, hogy mi történt itt 100 év alatt…, de nem tudnak. Beszél-
jünk, hát róla mi!

Gyűjtsünk össze minden fellelhető dokumentumot, fényképet, emléket erről a száz év-
ről! Milyen élmények kötnek ide és milyenek kötötték ide szüleinket, nagyszüleinket. Gyűjt-
sünk össze minden történetet, ami a művelődési ház múltjához, jelenéhez kapcsolódik! 
Kalandozzon ön is egy kicsit a múltban! Mire emlékszik? Minden érdekel, minden fontos! 
Írjon nekünk, a dideki61gmail.com e-mail-címre, telefonáljon a 29/321-933-as számon, 
vagy jöjjön el hozzánk a művelődési házba és mondja el a történetét! 

100 év nagy idő, száz gyertya is sok a tortán. Idén szeptemberben születésnapot ün-
neplünk. Ünnepeljünk közösen!

Márciustól a programjainkat, és az ünnepi rendezvénnyel kapcsolatos információkat 
egységes arculattal – egy 100 éves kerettel – tesszük közzé. Figyelje őket és csatlakozzon 
hozzánk! Ünnepeljünk együtt szeptember 16-17-18-án, s aztán boldogan éljünk, míg meg 
nem halunk… Vámos Éva 
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022-BEN

Március 24., április 7., 21., május 5., 19., június 2., 16., 30., júli-
us 14., 28., augusztus 11., 25., szeptember 8., 22., október 6., 

20., november 3., 17., december 1., 15., 29.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök.
A szolgáltató minden felhasználó számára kiküldi a 2022. évre 
érvényes matricát, amely igazolja a hulladékszállítás jogos 
igénybevételét. A matricákat a kommunális hulladéktároló edé-
nyekre, jól látható helyre kell felragasztani, melyre a kézhezvétel-
től számított 30 nap áll rendelkezésre.

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

Használt sütőolajat 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: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontokban. 
Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kommunális hulla-
dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható 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-
ladékelszállítás megrendelésére. 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, fü-
zet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8–20 óra; kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.
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ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 
A PATKÁNYIRTÁSHOZ
A rágcsálók elszaporodásának 
megakadályozása érdekében 
2022. tavaszán is folytatódik vá-
rosunkban a patkányirtás, természetesen a szüksé-
ges és előírt járványügyi óvintézkedések mellett.

Ha a lakókörnyezetükben patkányok megjelené-
sét, elszaporodását észlelik, kérjük jelezzék a pol-
gármesteri hivatal recepcióján (29/320-011/100-as 
mellék; vagy a csete.ibolya@ullo.hu e-mail címen).

A hivatalnál bejelentett, illetve igényelt patkány-
irtást a Né-Du Kkt. szakemberei 2022. március 25-
26-27-én és április 8-9-10-én végzik. Ahol további 
ellenőrzés szükséges, arra 2022. április 22-23-24-én 
kerül sor. A cég szakemberei már jól ismerik telepü-
lésünket és a veszélyeztetett területeket. A helyszí-
nen a gázmester dönt az irtás szükségességéről, és 
csak indokolt esetben helyez ki csalétket.

Kérjük, hogy ne közvetlenül a szolgáltatást végző 
cégnél jelezzék az igényüket. Csak azokon az ingat-
lanokon fogják elvégezni a patkányirtást, amelyeket 
az Üllői Polgármesteri Hivatalnál bejelentettek.

Köszönjük segítségüket, együttműködésüket! 
Üllő Város Önkormányzata

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS LESZ
Üllő Város Önkormányzata 
elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez 2022. március 25-26-
án, pénteken és szombaton, ahol 
az üllői lakosok díjmentesen ad-
hatják le a kidobásra szánt vagy 
nem működő elektronikai hulla-
dékukat, melyeket a háztartási 
hulladékok közé tilos kitenni.

•  A gyűjtés helyszíne: Üllő, Kertekalja utca 26. (a te-
mető mellett)

• A gyűjtés időpontja: 2022. március 25. (péntek) 
8–16 óra között, március 26. (szombat) 8–12 óra 
között.

A hulladéklerakáshoz lakcímkártya bemutatása 
szükség! A gyűjtésen kizárólag sérülésmentes elekt-
ronikai hulladékok adhatók le. Betört képernyőjű tele-
víziót, kibelezett elektronikai eszközöket, illetve motor 
nélküli mosógépet, kompresszor nélküli hűtőszekré-
nyeket az átvételt végző cég nem szállít el, ezért ilyen 
eszközöket TILOS leadni!

A Városüzemeltető Kft. munkatársai felügyelik és 
ellenőrzik a behozott tárgyak, elektronikai cikkek ál-
lapotát, és amennyiben azok nem megfelelőek, ak-
kor nem kerülhetnek lerakásra. Az alábbi gépek ad-
hatók le: háztartási kis- és nagygépek, informatikai 
berendezések, hűtőgépek, LCD és CRT képmegjele-
nítők, elektromos barkácsgépek, szerszámok, (kivé-
ve a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámokat), 
játékok, szabadidős- és sportfelszerelések, ellenőr-
ző- vezérlő és megfigyelő eszközök, rádiótelefon ké-
szülékek. Bízunk benne, hogy sokan élnek majd a le-
hetőséggel és elhozzák elektronikai hulladékaikat.



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!

Érd: 06-70/779-4447

Üllői logisztikai céghez 
keresünk

targoncavezetőt 
2 műszakos 8 órás munkarendbe. 

Bérezés:
br. 1 925 Ft/óra 

+ 30% műszakpótlék, 
+ br. 40 000 bónusz, 

+ 3 hónap után  
37 500 cafeteria.

 Cegléd irányából ingyenes céges 
busz megoldott. 

NYITNIKÉK NYÍLT NAP A GOMBÓC-HÁZBAN
A Civil Érték Egyesület 2022-ben több rendezvény megva-
lósítását tervezi, melyek során elsők között kerül megren-
dezésre március 25-én a Nyitnikék nyílt nap a tavasz je-
gyében című program. A nyílt nap célja, hogy bemutassák 
klubjukat és lehetőséget biztosítsanak a tagjaikkal, szak-
embereikkel való ismerkedésre.

A Civil Érték Egyesület 28 éve nyújt szolgáltatásokat hát-
rányos helyzetű társadalmi rétegeknek Üllőn, valamint a 
környező településeken. Céljuk az egészségkárosodott és 
fogyatékos személyek életminőségének javítása, az önál-
ló életvitelük elérését segítő szolgáltatások biztosítása, a 
szociális biztonság, a rehabilitáció, illetve az esélyegyen-
lőség elősegítése mellett dolgoznak a társadalmi beillesz-
kedés megvalósítása érdekében. Az idei évben olyan ér-
tékteremtő, értékmegőrző programsorozat megvalósítását 
tervezik, melyben a társadalmi előítéletek leküzdését tűz-
ték ki célul. A programsorozat első eseménye a gombócok 
alkotásaiból március 18-án megrendezésre kerülő Tavaszi 
ébredés című kiállítás a Vargha Gyula Városi Könyvtárban. 
Ezt követi március 25-én 12 és 16 óra között a Nyitnikék 
nyílt nap a Gombóc-házban, azaz a Pesti út 122. szám alatt 
lévő Szeretetgombóc Klubban. A nyílt nap keretében sze-
retnék bemutatni a fogyatékos személyek számára fenn-
tartott klub szolgáltatásait, foglalkozásait, tervezett prog-
ramjait és emellett lehetőséget biztosítanak a tagjaikkal, 
valamint szakembereikkel való megismerkedésre. Szere-
tettel várják a fogyatékos személyeket is, akik szeretnének 
csatlakozni tagjaikhoz, az érintettek családját és minden 
érdeklődő üllői lakost.  AF

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub és 

a Vargha Gyula Városi Könyvtár 

tisztelettel meghívja Önt és barátait 

2022. március 18-án, 16 órára

az üllői Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc Klubja 

Tavaszi ébredés 
című kiállításának megnyitójára.

Bevezetőt mond: 

NAGYNÉ KÉKEDY IBOLYA, 

a Mecénás Művészeti Klub elnöke

Megnyitja: 

SKULTÉTI ILDIKÓ, 

a Civil Érték Egyesület elnöke

Közreműködnek 

a Szeretetgombóc klub tagjai 

Dr. Ablonczyné 

Kelemen Erika 

vezetésével

2225 Üllő, Vasadi u. 1.  |  Telefon: (+36-29) 320-102

   e - m a i l :  i n f o @ u l l o k o n y v t a r h u
Nyitva: K 9.30–18.00, Sze–P 9.30–17.00, Szo 8.30–12.00; hétfő szünnap

Megtekinthető március 31-ig nyitvatartási időben.

132022. március | Üllői Hírmondó

Közösség

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. 

Tantermi tanfolyam: szünetel

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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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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.

POLGÁRŐRSÉG – RÉGÓTA A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

B ár a 2021-es év még nem állt 
vissza a régi kerékvágásba, azért 
egyre több rendezvény megtar-

tására nyílt lehetőség. Történtek sza-
bálysértések vagy közúti balesetek, 
mint korábban és minden ilyen hely-
zetben a rendőrség mellett ugyanúgy 
segítséget nyújtanak az Üllői Polgárőr 
Egyesület tagjai is. 

Múltja régre nyúlik vissza 
Üllőn a rendszerváltás óta működött 
polgárőr egyesület. A megszűnését kö-
vetően a mai szervezet 2008-ban ala-
kult, működését akkor tizenegy taggal 
kezdte meg. Az eltelt évek során bebi-
zonyosodott, hogy nagyobb szükség 
van a polgárőrök önkéntes munkájára, 
mint azt az alapítás idején bárki is gon-

dolta. Az egyesület ezért elhatározta, hogy felnő az elvégzen-
dő feladatokhoz. 

Az egyesület tagjai az üllői rendőrőrssel illetve a Monori 
Városi Rendőrkapitánysággal nagyon jó kapcsolatot ápolnak, 
és a rendőrökhöz hasonlóan minden nap dolgoznak. A tagok 
jó együttműködést építettek ki az Üllői Város Közterület-fel-
ügyet és Mezőőri szolgálatával is.

Az egyesület alapvető céljai közé tartozik Üllő közigazgatá-
si területén a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselek-
mények csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és 
ifjúságvédelem, a gyermekek veszélyeztetettségének meg-
előzéséről és megszüntetéséről való gondoskodás. Emellett 
szintén szem előtt tartják a környezetvédelem fontosságát, 
együttműködnek mindazokkal, akik a környezet védelmében 
tevékenykednek.

A helyi polgárőrök a tavalyi évben is igyekeztek 
minél több területen szolgálatot ellátni. 
A közrendvédelemben, a rendezvények 
biztosításánál és a környezetvédelemben is 
találkozhatnak velük a lakosok, azonban kevesen 
tudják, hogy a rátermett önkéntesek teljesen 
ingyen végzik ezt a hatalmas vállalást.

Járőrszolgálat
A városi polgárőrség tagjai naponta több órát is önkénte-
sen vállalnak bűnmegelőzési célú gépkocsizó járőrszolgá-
latot. A szolgálatban lévő polgárőrök állandó URH-rádió-
kapcsolatban vannak a polgárőrség központi ügyeletével. Az 
autós és gyalogos járőrszolgálatot végző polgárőrök Üllő tel-
jes közigazgatási területét ellenőrzik és bejelentésre lehetőség 
szerint a helyszínre vonulnak. Ún. Sigmoid rendszám-azono-
sító (lopott gépkocsik kiszűrésére alkalmas) készülékkel el-
lenőrzik a gépjárműveket. A készüléket az egyesület pályázati 
úton nyerte el, elsőként és sokáig egyedüliként a megyében.

Rendezvénybiztosító szolgálatok
Az egyesület tagjai rendszeresen biztosítják az Üllő Város 
Önkormányzata által megrendezett ünnepi és egyéb ren-
dezvényeket. Felkérésre minden, a környező települések ál-
talános, középiskola, sportegyesület és civil szervezet által 
megrendezésre kerülő rendezvényének biztosítását is a le-
hetőségeik szerint felvállalják. Továbbá ünnepek alkalmával 
megerősített gyalogos és autós járőrszolgálatokat végeznek a 
lakosság biztonsága és nyugalma érdekében.

A lakosok is segítségükre lehetnek
Tóth András, az egyesület elnöke a Williams TV adásában be-
szélt a toborzás nehézségeiről és fontosságáról: tavaly – el-
sősorban a koronavírus miatt – már megcsökkent létszámmal 
kellett működniük, hiszen senkitől nem várható el, hogy saját 
életét veszélyeztesse, főleg nem önkéntes alapon. A tagfelvé-
tel állandó, ahol szívesen fogadnak minden új érdeklődőt, aki 
nyitott arra, hogy jobban megismerkedjen a polgárőrök mun-
kájával. 

Ha valaki támogatni szeretné az egyesület munkáját, 
azt az alábbi bankszámlaszámra indított utalással tehe-
ti meg:
Üllői Polgárőr Egyesület: 11742874-20000033 (OTP)

Az egyesület elérhetősége:
E-mail-címe: info@polgarorseg.ullo.hu
Ügyeleti Telefonszám (0-24): 06-20/223-7181
Elnök: Tóth András 06-30/399-3429

Pályázatírás  •  Pályázatfigyelés

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

teljes körű ügyintézése.
Civil szervezetek pályázatírását is vállaljuk. 

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

A nyertes pályázatok szakértője
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!
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KERTÉSZKEDJÜNK! – A PALÁNTÁZÁS

Palántanevelés
A palántákat természetesen készen is 
megvásárolhatjuk, de kis ráfordítással 
magunk is elkészíthetjük a jó minőségű 
kis növényeket.
• Eszközök: szükségünk lesz jó minő-

ségű palántaföldre, szaporítótálcára 
(opcionális), palántázó poharakra, 
erre a célra joghurtos, tejfölöspoharak 
is megfelelnek – csak ki kell lyukasz-
tani az aljukat néhány helyen –, vala-
mint vetőmagokra.

• A vetőmag: mielőtt vetőmagot vásár-
lunk, nézzük meg milyen fajtát sze-
retnénk termeszteni az adott növény-
ből. A vetőmagok csomagolásán fel 
van tüntetve, hogy szabadföldi vagy 
üvegházi termesztésre alkalmas faj-
táról van-e szó, valamint, hogy ha-
gyományos vagy hibrid fajta magját 
tartalmazza a csomag. A hibrid fajták 
általában drágábbak, de jobbak a ter-
mesztési tulajdonságaik.

• A  magvetés: ha mindent beszereztünk, 
nincs más teendőnk, mint megtölteni 
palántaföldel a szaporítótálcánkat 
vagy a palántázópoharainkat, majd 
elvetni és beöntözni a magokat. A ma-
gokat nem kell túl mélyre vetni, ha 1-2 
cm föld kerül rájuk az már megfelelő. 
A beöntözéshez szobahőmérsékletű, 
állott vizet használjunk.

• Hőmérséklet, fény, öntözés: � a mag-
vetés után, fontos, hogy megfelelő 
helyet keressünk a palántáinknak. 
A csírázás hőigénye magas (25-
28 °C), ezért keressük meg a ház leg-
melegebb pontját, és odategyük a 
palántázópoharainkat. Miután a nö-
vényeink kikeltek, fontos tényezővé 
válik a megfelelő fényellátás, igyekez-
zünk hát olyan helyet biztosítani a kis 
növényeknek, ahol éri őket a nap, de 
továbbra is melegben vannak! A pa-
lántaföldet folyamatosan nedvesen 
kell tartani. Az öntözéshez használ-
junk szobahőmérsékletű, állott vizet, 
hogy ne hűtsük ki a szaporítóközeget.

• Növényvédelem, edzés: legfonto-
sabb feladatunk a palántadőlés 
ellen való védekezés. Megelőzés-
képpen a palántázóeszközöket, po-
harakat fertőtleníteni kell 10%-os 
hypooldattal. A gombák ellen véde-
kezhetünk fahéjpor használatával, 
vagy növényvédőszerek alkalmazá-
sával (Trifender).

A palántázást március közepén, áp-
rilis elején érdemes elkezdeni, mert a 
palántanevelés időtartama 6-8 hét. A 
palánták kiültetését a májusi fagyok 
utánra időzítsük. A kiültetés előtt hoz-
zá kell szoktatnunk a palántákat a kinti 

körülményekhez, ezt a folyamatot ne-
vezzük a palánták edzésének. Edzés 
gyanánt, ahogy közeledik a kiültetés 
időpontja, a nap melegebb óráiban te-
gyük ki a palántákat a szabadba, de es-
tére vigyük vissza a házba.

A palántanevelésnél előforduló hibák:
• Gyenge csírázás: hideg termesztő 

közeg, nem jó minőségű a vetőmag, 
nem megfelelő a léghőmérséklet és 
vízellátás, földkeverék (ismeretlen 
eredetű) nagy a sótartalma és rossz 
a szerkezete (tömörödésre hajlamos),  
fonálféreg fertőzöttség.

• Megnyúlt palánta: nagy tőszám a sza-
porító tálcában, nem megfelelő hő-
mérséklet és fényviszonyok, túlöntö-
zés.

• Beszáradó foltok a levélen: tápelem-
hiány.

• Gyenge növényegészségi állapot: fer-
tőzések, kártevők.

• Koravén palánták: túl hosszú palánta-
nevelési idő, nagy sótartalom, alacso-
nyabb hőmérséklet, gyengébb vízellá-
tottság. Kucsera Csaba

A tavasz közeledtével sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy kertészkedéssel töltsék a szabadidejüket. 
Ezzel a kertészeti rovattal szeretnénk segíteni a kezdő kertészeknek abban, hogy minél sikeresebben 
termesszenek zöldségeket, gyümölcsöket, és minél több örömöt találjanak a kertjük gondozásában.

INDUL A KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM
Üllő Város Önkormányzata a több éve nagy sikernek 
örvendő komposztálási program keretei között, ked-
vezményesen biztosít komposztálóedényeket az arra 
pályázó lakosoknak. A pályázók két méretkategória, 
380 literes műanyag és 700 literes fa zöldhulladék-
tárolók közül választhatnak. Az önkormányzat dönté-
se értelmében a lakosság részére 50% kedvezményt 
biztosít a komposztálók árából. A felhívást és a je-
lentkezési lapokat a város honlapján és Facebook-
oldalán teszik közzé. A kitöltött jelentkezési lapokat a 
kucsera.csaba@ullo.hu e-mail-címre kell elküldeni. A 
jelentkezési lap a polgármesteri hivatal portáján is el-
érhető és leadható A jelentkezés határideje márc. 31.
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SOK A DOLGUK AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓKNAK

– Miért volt olyan megterhelő az elmúlt 
két hónap?

– A tavalyi évben 38 vonulásunk volt, 
idén már most 24-nél tartunk. A január 
végi viharkár megdobta a számot: főleg 
további veszélyt jelentő fakidőléseknél 
segítettünk, de előfordult, hogy villany-
vezetékekre, úttestekre, kerítésre, lakó-
épületre szakadt egy-egy faág, és a szél 
is megrongálta a tetőket.

– Ilyenkor hogyan jut el önökhöz az in-
formáció, hogy indulni kell? 

– A műveletirányító ügyeleten ke-
resztül kapjuk az értesítést, a hivatalos 
szerv keres meg bennünket, ahova be-
telefonálnak a bajbajutottak (112 segély-
hívó). Ez az ügyelet osztja be a környék-
beli önkénteseket, illetve hivatásosokat, 
hogy ki hova vonuljon. Mivel mi Üllő 
településre vállaltunk önálló beavatko-
zást, ezért mi főként Üllőre vonultunk, 
de idén már három másik városban is 
segítettünk, természetesen már csak 
azután, hogy az üllői káreseteket felszá-
moltuk.

– Gondolom, az idei nádastűz is kihívást 
okozott.

– Igen, Üllő és Vecsés között gyulladt 
ki egy ősnádas, a nagy része le is égett 
sajnos, az oka még mindig ismeretlen. 
A jelzést a mezőőröktől és a művelet-
irányítástól kaptuk, azonnal két autóval 
a helyszínre vonultunk és megkezdtük 
a beavatkozást. További segítséget kér-
tünk, hamarosan a gyömrői önkéntesek, 
a 17., 19. kerületi és a monori hivatásos 
tűzoltóegységek is a helyszínre érkez-
tek. Mivel a nádas lápos talajon van, 
autóval nem lehetett a területre menni. 
Háti puttonyfecskendővel és kéziszer-
számokkal tudtuk csak a tűz oltását 

A tavalyi évben is sok esetben segítettek a városban az önkéntes tűzoltók, az idei év első két 
hónapjában azonban alig volt megállásuk. Számos helyzetben állnak helyt a lakosság védelmében, 
mindezt a polgári munkahelyükön elvégzett munka után és teljesen térítésmentesen végzik. 
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Tóth Zoltán elnökkel beszélgettünk.

végezni. A tűzoltás körülményeit az is 
nehezítette, hogy volt, ahol még fagyos 
volt a talaj, de volt, ahol térdig merültünk 
a mocsárban. 

– Halálos balesetnél is segítettek.
– Igen, Üllőn a Gyöngyvirág téri vas-

úti átjáróban két fő próbált gyalogosan 
átjutni a síneken a sorompó tilos jelzése 
ellenére. A vonat elütötte őket, mindket-
ten életüket vesztették.  A mentés során 
szükség volt a tűzoltói beavatkozásra, 
hiszen a mentősöknél nincsenek speci-
ális mentési eszközök. A rendőrségi be-
avatkozást követően tudtunk a rendel-
kezésre álló eszközeinkkel részt venni a 
feladatokban.

– Igénybe tudnak venni ilyenkor pszicho-
lógusi segítséget?

– Mi a hivatásos tűzoltókhoz hason-
lóan képezzük magunkat. Egy ilyen ese-
ménynél a bevonulást követően mindig 
átbeszéljük taktikailag az adott szituá-
ciót, ez a fajta belső kibeszélés is segít-
het, ha valakiben felgyülemlettek olyan 
érzések, amiket nem tud feldolgozni. Ha 
ennél többről van szó, akkor a hivatásos 
tűzoltóktól kérhetünk csapatorvosi vagy 
pszichológusi segítséget is.

– Hogy néz ki az ügyeleti rend?
– Évente 3000 óra ügyeleti időt vál-

laltunk önálló beavatkozó státusz-
ban. Ez azt jelenti, hogy ennyi időt kell  
riaszthatónak lennie egyszerre legalább 
négy főnek: egy gépjárművezető, egy 
tűzoltásvezető és két beosztott tűzol-
tó. Egy online felületen kell regisztrál-
nunk, ott számoljuk a ledolgozott időt, 
ez alapján kapjuk meg negyedévente 
a támogatást. Ha nincs meg a négy fő, 
akkor is tudunk vonulni, de akkor „csak” 

segítségnyújtásra, önállóan nem oldha-
tunk meg káresetet, akkor szükség van 
hivatásos tűzoltók jelenlétére is. Ilyen 
esetekben általában a vízszállítóval tu-
dunk támogatást nyújtani a beavatkozó 
egységeknek.

– Mi jellemző az egyesület tagjaira?
– Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let tagjai és vezető tisztségviselői in-
gyen dolgoznak, úgymond hobbiból. Je-
lenleg 40 fő aktív taggal rendelkezünk, 
illetve vannak pártoló tagjaink is. A 
pártoló tagok a közgyűlésben szavazati 
joggal nem rendelkeznek, de az egyesü-
let életében részt vehetnek. Az egyesü-
let főleg akkor aktív, amikor hazaérünk 
a munkából délután négy-öt óra körül, 
attól kezdve pedig akár hajnali négyig is 
készenlétben szoktunk lenni,  hétvégen-
ként általában megoldott a folyamatos 
ügyelet.

– Mi a helyzet az utánpótlással?
– Mindenkit szeretettel várunk, aki 

kedvet érez, hogy megismerkedjen a 
tűzoltó munkával, és szeretne részt 
venni az egyesület tevlkenységében. 
Nagyon sok energiát fektetünk az if-
júságnevelésbe, de az elmúlt években, 
főleg a koronavírus miatt, megcsappant 
az utánpótlásunk. Minden energiánkkal 
azon leszünk, hogy továbbra is életben 
tudjuk tartani az ifjúsági tagozatunkat 
és sikereket érjünk el. Ennek érdeké-
ben az ifjúsági foglalkozásokat újrain-
dítottuk, a Lánglurkók ifjúsági szakkört 
az aktuális pandémiás korlátozások 
figyelembevételével újra megtartjuk. 
Az ifjúsági szakkör iránt érdeklődők a 
langlurkok.ote@gmail.com e-mail-cí-
men kaphatnak további tájékoztatást. 

VNyL



„A VADÁSZ RENDSZERINT A MESÉKBEN   
EGY GONOSZ KARAKTER”

A vadászok és vadőrök munkája gyakran ellenérzéseket 
szül az emberekben, de Sándor szerint jobban meg kel-
lene ismerni a mindennapjaikat ahhoz, hogy megértsük, 

miért elengedhetetlen, amit nap mint nap tesznek az üllői és 
vasadi területen. 

– Mióta vagy a vadásztársaság elnöke?
– Tizenegyedik éve. Öt év vadászati munka után az egye-

sületben megtettek vadászmesternek. Tíz évig én csináltam a 
vadgazdálkodást, majd megválasztottak elnöknek. Szeretem 
a természetet és szeretem, ha minden rendben van. A vadá-
szok között is van olyan, aki nem úgy viselkedik ahogy kellene, 
így kell egy olyan ember, aki kordában tartja őket. A szabályok 
minden vadászra kivétel nélkül vonatkoznak. 

– Kikből áll a csapat? 
– Az egyesület elődje, az Üllő Magnezit Vadásztársaság va-

lamikor még az ötvenes években született meg, 1995-ben ala-
kult át Üllő-Vasad természetvédő Vadásztársasággá. Vannak 
közöttünk nyugdíjasok, vállalkozók, orvosok. A vezetőségünk 
öt tagból áll: egy elnökhelyettes, titkár, vadászmester és egy 
természetvédelmi felelős, és én, az elnök, . Van egy három-
tagú ellenőrző-bizottságunk, valamint egy szintén háromtagú 
fegyelmi bizottságunk, a teljes létszámunk pedig összesen 42 
fő.

– Melyek az egyesület főbb feladatai? 
– Alapvetően a vadgazdálkodás és a vadvédelem, a min-

dennapi etetés-itatás. Két vadőrrel dolgozunk, hiszen 6800 
hektár a területünk, a vadőrök minden reggel télen-nyáron 
mennek etetni és itatni. A mi területünkön nincs semmilyen 
vízfelület, teljesen száraz a vasadi és az üllői rész, ezért volt 
szükség a körülbelül 40-50, darabonként egy hektoliteres be-
tonitató telepítésére. Ezeket folyamatosan tölteni kell. Ebben 
az időszakban a társaságnak nagyon sok pénze rámegy az 
etetésre is, hiszen közel 250 mázsa kukorica, 40 mázsa búza, 
30 mázsa árpa és négy bála lucerna az, amit télen ki kell hor-
danunk, különben elpusztulnának az állatok.

– Miért fontos a szabályozott vadászat? 
– Mindennek megvan a maga szezonja, hogy mikor mire 

lehet lőni. Február 28., a vadászati idény vége, így most épp 
mindennel végeztünk, egyedül a sakál, a róka, dúvadak és a 
vaddisznó vadászata maradt, más nem. Az egyéni nagyvad-
vadászat mindig lesről történik, ezek mindegyike be van je-
lentve, engedéllyel működnek.

– Milyen állatállomány jellemzi ezt a területet?
– Főként apróvad: fácán és nyúl, nagyvadból a vaddisznó, 

az őz, és egyre sűrűbben látunk dámvadat is. A legnagyobb 
bajt az aranysakál jelenti, mert nagyon elszaporodott. Ha 
nem irtjuk, azt a vadállomány is nagyon megérzi, hiszen az 

Kerezsi Sándor, az Üllő-Vasad Természetvédő 
Vadásztársaság elnöke 30 éve vadász. 
Hiszi, hogy a természet szépségeit élvezni 
is lehet, nem kell mindig lőni. 

aranysakál falkában dolgozik, elkapja az őzgidákat, de a na-
gyobb őzeket, illetve a kis vaddisznókat is. Mindent apaszta-
nak.

– Mi lehet az oka a nagyszámú megjelenésüknek? 
 – Ez egy vándorlási folyamat, ami körülbelül öt éve kezdő-

dött, az okát azonban nem tudjuk. Egyre több van belőlük, or-
szágosan is fennáll a probléma. Csapdákkal tudjuk kontrollálni, 
illetve ha a vadásznak szerencséje van, akkor ki tudja lőni, de 
ennek az állatnak nagyon jó a hallása és a szaglása. Majdnem 
úgy néz ki, mint egy német juhászkutya, csak egy kicsit kisebb. 
A csapdákkal azért hatékonyan tudunk ellenük dolgozni.

– A csapdákra a lakosságnak is figyelnie kell? 
– Igen, főleg a kutyával kirándulóknak egész évben figyel-

niük kell: mindig kérjük, hogy kizárólag pórázon vigyék őket az 
erdőbe. Ha a kutya meghúzza azt a részt, amit kell és össze-
zárja a csapda, az az eb biztosan nem marad életben, amíg a 
vadőr kiér. Ezeket a csapdákat kizárólag egy különleges szer-
számmal lehet kinyitni. Egész évben csapdázunk, mivel a dú-
vadnak nincs szezonja, egész évben irtani kell őket.

– Mit gondol a vadászokkal szembeni ellenérzésekről?
– Csak meg kell nézni a meséket gyermekkorban, a vadász 

rendszerint egy gonosz karakter. A többség általános öldök-
lésnek fogja fel az egészet, pedig, ha tudnák, mennyi munka 
van benne, akkor máshogy tekintenének ránk. Akik így gon-
dolkodnak rólunk, azoknak érdemes lenne kijönni velünk a 
mínusz 10 fokban etetni, itatni. Ráadásul nem mi döntjük el, 
hogy melyik állatból mennyit kell kilőni, ezt a Földművelésügyi 
Minisztérium hatósága határozza meg az éves kilövési terv 
alapján. Az általuk meghatározott mennyiséget kötelező kilő-
nünk, plusz-mínusz százalék. Ha nem tesszük, megbüntetnek 
bennünket. Ráadásul a vad nem a földgazdáé, nem a vadász-
társaságé, hanem az államé.

– Ennek a vadkárokban is szerepe van, ugye?
– Igen, előfordul, hogy ha még nem lőttük ki ezeket az álla-

tokat, a gazdák hozzánk fordulnak a vadak okozta károk meg-
térítéséért. Ha egy vaddisznó kárt tesz a kukoricában, az ott 
elszenvedett veszteséget is rajtunk követelik.

– Elég hálátlan szerep…
– Úgy szoktuk megoldani, hogy a földgazda megveszi a fa-

oszlopokat és a vadhálót, a vadásztársaság pedig saját em-
bereivel bekeríti a területet. Ha idényen kívüli vad tesz kárt egy 
területben, egyébként nem is tudunk mást tenni, csak vad- 
riasztóval próbáljuk távoltartani.  Vizler-Nyirádi Luca

Közösség

172022. március | Üllői Hírmondó



„A MESE A NEVELÉS TÁLTOSPARIPÁJA”
KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK!
Mindig örülök, ha elhozzák csemetéiket egy-egy cirku-
szi előadásra, vagy sorban állnak, hogy megnézzék az 
óriásteknősöket. Titkon azt remélem, hogy egyszer egy 
színvonalas gyerekelőadás kedvéért is kígyózni fognak 
a sorok a művelődési házban. 

Április 10-én, 11 órai kezdettel a Magyar Népmese 
Színház vendégszerepel nálunk. A Népmese Színház a 
magyar kulturális hagyományok ápolása, a magyar kul-
túra széles körű terjesztése mellett kötelezte el magát, 
a magyar népmese-irodalom legértékesebb gyöngy-
szemeit dolgozzák fel. Kiemelt fontosságot kap a me-
sék képi megjelenítése, ezért magas művészi színvo-
nalat képviselő tervezőkkel dolgoznak. A mesejátékok 
zenei világát élő kísérettel biztosítják, autentikus hang-
szerekkel.

A magyar népmesékben mély filozófiai, erkölcsi és 
etikai útmutatások rejlenek, segítik a gyermekek értelmi 
és érzelmi fejlődését, erkölcsi tartást adnak és erősítik 
a gyermekek identitását.

Áprilisi matinén-
kon az Aranytollú 
madár című színhá-
zi előadást tekint-
hetik meg. Hogyan 
segít az aranytollú 
madár, hogy az ár-
mánnyal szétvá-
lasztott gyermekek 
és szüleik ismét 
egymásra találja-
nak? Kíváncsiak rá? 
Akkor kígyózzanak 
azok a sorok! Az 
előadás a Köszön-
jük Magyarország 
program támoga-
tásával jött létre. 
Ingyenesen megte-
kinthető!

Vámos Éva

IRODALMI TEÁZÓ
Márciusban ismét teázó. Első tavaszi találkozónkon 
március 29-én, 16.30-kor Topor István irodalmárral a 
nemzetközi nőnap apropóján, a nőket keressük majd 
az irodalomban. „Cherchez la Femme!” – Keresd a 
nőt! címmel ismerkedhetünk meg ismert és kevésbé 
ismert írók, szerelmeivel, múzsáival. Maga a kifejezés 
Alexandre Dumas 1854-es regényéből ered, a Párizsi 
mohikánokból. A detektív azt mondja benne: Minden 
ügy mögött egy nő van; (amint elém hoznak egy ese-
tet), azt mondom: keresd a nőt! Mert a cselekmények 
végső mozgatói mindig a nők. Hogy milyen hatással 
voltak a nők az irodalomra, megtudhatjuk a hónap 
utolsó kedd délutánján. Teázzunk együtt!

ÖnkormányzatKultúra
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CUMIFA
Itt az idő? Már illene el-
búcsúzni a cumitól? 
Érdemes meglátogatni a 
Tündérkertünkben lakó 
Cumillát, aki a cumiőrző 
fa tündére. Nála min-
den kis cumi biztonság-
ban van! Szeretettel vár-
juk a cumiadományozó 
gyerekeket, hogy meg-
könnyíthessük az elvá-
lás folyamatát, és tovább 
színesítsük a Cumifánkat. 
Minden gyermek oklevelet 
és ajándékot is kap a nagy 
nap tiszteletére!
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Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

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

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

ÚJ NÉV, VÁLTOZATLAN TARTALOM
Az Üllői Kulturális Központ egy jogszabály-módosítás 
miatt nevet változtatott, így a jövőben a hivatalos elne-
vezése Üllői Közösségi Színtér lesz. Ennek megfelelő-
en az intézmény új logót is kapott.

Az Üllői Közösségi Színtér to-
vábbra is várja a rendezvényein 
az érdeklődőket. Ezúton is sze-
retettel hív mindenkit a soron kö-
vetkező eseményére, Blaskó Ben-
ce kiállítására.



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

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

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

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

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

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS!

A képen látható autó 
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 7,49% THM: Az akciós finanszírozás 2022. február 15-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 7,15%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 7,49%, kamat összege: 593 040 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 593 040 Ft, havidíj: 59 884 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 

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

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

Új SsangYong Korando Style + 
már 7,49% THM-től, fix kamatozással! 

CO

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 7,49%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 859 000 Ft

Használtautó-beszámítás


