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FOLYTATÓDIK AZ EGYEZTETÉS 
AZ ÖT TELEPÜLÉS VEZETŐI KÖZÖTT
Szeptemberben először Üllő, majd Gyömrő adott otthont az 
egyeztetésnek, a legutóbbi találkozóra pedig újra Üllőn került 
sor, melyen részt vett Vecsés, Ecser és Maglód polgármestere, 
valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitányságának vezetője, dr. Csipler Norbert is. 

A z egyeztetés fő célja, hogy az öt 
település: Ecser, Gyömrő, Maglód, 
Vecsés és Üllő a jövőben egymás-

sal összehangoltan oldja meg a közösen 
felmerülő fejlesztési és infrastrukturális 
feladatokat. 

A környező településeken a következő 
években nagyon sok logisztikai park kezdi 
meg tevékenységét, ami a forgalom erősö-
dését fogja eredményezni, ezért fontos az 
úthálózat további fejlesztése, valamint a 
kerékpárút megépítése. Ennek érdekében 
az öt település átfogó hatástanulmány ké-
szítését tervezi. Ezzel párhuzamosan meg-
kezdődött az M4 autóút Üllő-Gyömrő cso-
mópont körforgalmának sávszélesítése, az 
érintett közlekedési pontban forgalomfi-
gyelő jelzőlámpát helyeznek ki, valamint a 
közvilágítást is kiépítik. 

Közbiztonság 
A közlekedési probléma mellett számos 
olyan nehézség van, amely mind az öt te-
lepülést érinti, az egyik ilyen a közbizton-
ság kérdése. Mindegyik településen igye-
keznek a rendőrség állományi létszámát 
megtartani, sőt, a hatékonyabb munka-
végzés érdekében növelni is. Szerencsére 
elmondható, hogy a térségben csökkent a 
vagyon elleni bűncselekmények száma.

Vízvezeték és szennyvízelvezetés
Ismét megtárgyalták a víz- és szennyvízve-
zetékkel kapcsolatos problémákat és a jö-
vőben ezzel járó feladatokat, de szeretnék 
meggyorsítani az újonnan beköltöző lako-
sok vízbekötési gondjait is. 

Sajnálatos módon az elektronikus be-
nyújtási mód bevezetése miatt nagyon le-
lassult a bekötések megvalósulási ideje, 
ezzel együtt a használatbavételi engedély-
re és a hitelek kiutalására is várniuk kell az 
érintetteknek.

Közétkeztetés problémája
Üllőn október 19-én írták alá a következő öt 
évre szóló közétkeztetési szerződést. Üllő 
város vezetése igyekszik a lehető legkisebb 
terhet rakni a családokra és segíteni a gyer-
mekek iskolai étkeztetésének megfizetését, 
de mint mindenhol, itt is gondot jelent, hogy 
az önkormányzatnak nincs jogosultsága el-
lenőrizni az ingyenes ellátást igénylők való-
di rászorultságát.

A települések vezetői tovább folytatják 
az egyeztetéseket, eltökélt közös céljuk a 
közlekedés megreformálása az öt település 
között, de emellett az ugyanilyen súllyal bíró 
problémákat is igyekeznek átbeszélni és 
megoldást keresni rájuk. ÜH infó

Október végén befe-
jeződtek a kivitelezé-
si munkálatok, ezáltal 
Üllő térfigyelőrendszer-
bővítésének második 
üteme rendben lezajlott. 
A Cigri Szabadidőparknál 
és a MÁV állomás te-
rületén lévő, összesen 
11 darab analóg kame-
rát digitálisra cserélték, 
valamint 7 új helyszínre 
helyeztek ki 9 térfigyelő 
kamerát. Az új kamerák 
érkezése miatt az októ-
ber 28-i képviselő-tes-
tületi ülésen a közterüle-
ti kamerákra vonatkozó 
rendelet módosítását is 
megszavazta a testület.

Ha bármilyen sza-
bálysértést észlelnek, 
kérjük, keressék a köz-
terület-felügyelőt, Tóth 
Gábort (+36-70/312-
4134), aki a rendőrséggel 
együttműködve tudja az 
egyes kérdéses ügyeket 
megoldani, helyzeteket 
felderíteni. Elérhetősé-
gét a HolmiApp telefo-
nos applikációnkban is 
megtalálják a Közbiz-
tonság menüpontban, 
ahol a telefonszámára 
kattintva azonnal tudnak 
hívást kezdeményezni.

 ÜH infó

Érd: 06-70/779-4447

Logisztikai operátort, 
raktári árukezeLőt 
és targoncavezetőt 

keresünk 3 műszakos 8 órás 
munkarendbe Gyálra. 

Belépési bónusz: br. 200 000 Ft. 
Átlag bruttó bérezések: 

408–442 000 Ft. 
ingyenes targoncavezető képzésre 

lehetőség! 
ingyenes céges buszok: 

Budapest, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Nyáregyháza, Monor, 

Csévharaszt, Sülysáp, Pilis, 
Dánszentmiklós, Káva, Pánd, Gomba, Úri, 

Mende, Maglód, Üllő, Vecsés. 

BŐVÜL A KAMERA-
RENDSZER ÜLLŐN

Dr. Csipler Norbert, Gál Zsolt Ecser polgármestere, Kissné Szabó Katalin Üllő polgármestere, 
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, Tabányi Pál Maglód polgármestere.
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134

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

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

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

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

BÉRELHETŐ ÜZLETHELYISÉGRE LEHET PÁLYÁZNI
Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Üllő 
Piac területén található megüresedett 1-es számú üz-
lethelyiség bérbeadására. A 6 m² alapterületű, zárható 
üzlethelyiség bérleti díja havi bruttó 10.000 Ft. A bérle-
ti jogviszony kezdő időpontja 2021. december 1. A pá-
lyázat benyújtási határideje 2021. november 19., melye-
ket elektronikus úton a titkarsag@ullo.hu e-mail-címre, 
vagy postai úton az Üllői Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő, 
Templom tér 3. címére lehet benyújtani. A pályázatok el-
bírálása a november havi képviselő-testületi ülésen lesz, 
melynek eredményéről mi is beszámolunk majd.

A pályázat részletes kiírása, feltételei elolvashatók a 
www.ullo.hu oldalon, és Üllő Város hivatalos közösségi 
oldalán is megtekinthetőek. ÜH infó

INGYENES TEHETSÉGGONDOZÁS 
AZ ÓVODÁKBAN
A Humán Szolgáltató 
Központ szakmai fel-
ügyelete mellett szá-
mos tehetséggondo-
zó program működik az 
óvodákban, melyek kö-
zül nagy örömmel válo-
gathatnak a gyerekek  – 
a szülők számára pedig 
mindez díjmentesen 
igénybe vehető külön-
órákat jelent. A közeljö-
vőben további lehetőségekkel fog bővülni az eddig is sok-
színű programcsomag. 

A tagóvodák kiemelt hangsúlyt fektetnek programjaik-
ban a természetvédelemre, énekes-zenés foglalkozások-
ra, mozgásfejlesztésre, egyéni fejlesztésekre, amelyeket a 
nevelők közreműködésével koordinálnak. Emellett évente 
négy alkalommal a Bozsik-Program keretében csoportver-
senyek is szerveződnek. 

Üllő Város Önkormányzatának támogatásával az egyik 
óvodában nemsokára megkezdődik a korcsolyaoktatás, 
novemberben pedig indul a néptánchoz szoktatás is, ame-
lyet Majorosi Marianna, az Üllő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület vezetője fog tartani. 

Azokban az óvodákban, ahol rendelkezésre áll sportte-
rem, hamarosan kezdetét veszi az ASTRA Tehetség Prog-
ramja is, amelynek keretében óvodáskorú gyermekeknek 
tartanak labdás foglalkozásokat a sportklub oktatói. Az ok-
tatás az óvodában töltött időben valósul majd meg. Sajnos 
a Bóbita Óvodában sportterem híján nem tudják indítani a 
programot, ám, akinek van kedve, részt vehet az Üllő DSE-
vel közösen tartott edzéseken is.

A szervezők bíznak benne, hogy a gyermekek élvezni 
fogják a hamarosan kezdődő fejlesztő foglalkozásokat és 
minden óvodás gyermek megtalálja az egyéni képessé-
geinek, ízlésének megfelelő kedvencét a sokfajta program 
között. ÜH infó

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Kedvezményes 
csomagcsomag

ajánlatok!

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

találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

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

ES METÉR

Nyitva tartás:
H: szünnap

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

Szo: 613
V: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON
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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!

AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
65. ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE
A z 1956-os forradalom 

és szabadságharc 65. 
évfordulójának megem-

lékezését tartották október 23-
án délelőtt a városközpontban, 
a Templom téren. A Himnusz 
után Varga László, a város al-
polgármestere mondott ünne-
pi beszédet. Az esemény ke-
retében egy magas színvonalú 
előadást is megtekinthetett a 
közönség, a Vérharmat című 
emlékműsort a budapesti Szép 
Ernő Színház művészei, Dóka 
Andrea, Kósa Zsolt és Szinovál 
Gyula adták elő. Ezt követően 
mindenkinek lehetősége volt 
az ’56-os emlékmű előtti fő-
hajtásra, egy szál virág, egy 
koszorú vagy gyertya elhelye-
zésére mindazokért, akik ak-
kor, 65 évvel ezelőtt a mai sza-
bad Magyarországért életüket 
áldozták vagy börtönbüntetést 
szenvedtek. ÜH infó

GYERMEKINTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az üllői gyermekintézményekben az ét-
keztetést. A Pénzügyi Iroda tájékoztatása szerint sajnálatos módon jelenleg több mint 
6 000 000 Ft hátralék mutatható ki települési szinten. Időről időre felszólítjuk a hátralé-
kos lakosainkat a tartozásuk rendezésére, azonban ez nem mondható eredményesnek. 
A fizetés elmulasztása – amellett, hogy az önkormányzatnak kintlévőség – a térítési dí-
jat rendesen fizetőkkel szemben méltánytalan. És méltatlan annak tükrében, hogy Üllő 
városa mindig is kiemelt céljának tekintette a polgárai számára a megfizethető szol-
gáltatások biztosítását. Tette ezt úgy, hogy az élelmiszerárak emelkedéséből adódó ár-
emeléseket évek óta nem hárította át az igénylőkre. Így mára az a helyzet alakult ki, hogy 
a valamennyi igénylő részére biztosított önkormányzati kedvezmény révén a tényleges, 
kimutatott térítési díjnak csak mintegy 30%-át kell az igénybe vevőknek megfizetniük. 
A bölcsődei étkeztetés naponta 635 Ft-ba kerül, ebből az igénylőknek napi 195 Ft-ot kell 
fizetniük, az óvodai étkeztetés napi 585 Ft, a fizetendő 180 Ft. Ezen túl az állami nor-
matív kedvezményekben részesülőkön kívül (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
3 vagy többgyermekes család) 180 gyermek étkezik ingyenesen a szülő alacsony jöve-
delmére hivatkozó nyilatkozata alapján. 

Az önkormányzati rendeletünk alapján fizetendő térítési díj (20 000 000 Ft) és az élel-
mezés tényleges díja (90 000 000 Ft) közötti különbözetet az önkormányzat a költség-
vetéséből biztosítja, mely évente 70 000 000 Ft-ot tesz ki. 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy – a fent leírtakat is mérlegelve – amennyiben gyer-
mekintézményi térítési díj elmaradásuk van, szíveskedjenek azt minél hamarabb ren-
dezni, vállalva ezzel a kisebb részt a gyermekeik élelmezésében.  Kissné Szabó Katalin

 polgármester 
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ÜLÉST TARTOTT A BUDAPEST AIRPORT 
KONZULTÁCIÓS BIZOTTSÁGA

A bizottságot 2006-ban hozta létre önkéntesen 
a repülőteret üzemeltető Budapest Airport 
(BA) annak érdekében, hogy egy olyan fóru-

mot biztosítson a cég önkormányzati, kormányzati, 
valamint üzleti partnerei számára, amelynek segít-
ségével első kézből értesülhetnek a repülőtér mű-
ködése szempontjából legfontosabb fejleményekről, 
illetve rendszeresen megvitathatják a szakmai– és 
jószomszédi együttműködés aktuális kérdéseit.

Chris Dinsdale ez év márciusa óta tölti be a Buda-
pest Airport Zrt. vezérigazgatói posztját. Korábban, 
szeptember közepén egyszer már ellátogatott Üllőre, 
ahol szó esett a jövőbeli tervekről. Ám most, októ-
ber 20-án, a bizottság ülésén immár hivatalosan is 
bemutatkozott és beszámolt a környező települése-
ket érintő fejlesztésekről és változásokról. Kiemelte, 
hogy továbbra is fokozott figyelmet fordítanak a zaj-
védelemre, így ennek keretein belül újraindították a 
lakossági ablakszigetelési programjukat a repülőtér 
zajgátló védőövezetében élők részére.

A Budapest Airport az elmúlt két és fél évben kö-
zel 70 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesz-
téseket, kiemelt figyelmet fordítva a különböző inf-
rastrukturális, illetve a környékbeli lakosok számára 
fontos, közösségi célú projektekre. A vezérigazgató 
arról is beszámolt, hogy múlt évben az érintett ön-
kormányzatok bevonásával végrehajtott fejlesztés 
eredményeképpen üzembe helyeztek egy teljesen új 

zajmonitor rendszert. Ennek köszönhetően hat ál-
landó helyszínen, a piacon elérhető legmodernebb, 
hitelesített műszerek segítségével folyamatosan 
mérik a repülőtér közelében tapasztalható környe-
zeti hanghatásokat, és közel valós időben, azaz pár 
percen belül, internetes térképen ábrázolják a gép-
mozgásokat és a hozzá tartozó zajmérési adatokat. 

2021 januárjától a Liszt Ferenc Repülőtér szi-
gorította saját belső szabályzatát is azzal, hogy a 
mélyalvás időszakában, azaz este 10 és reggel 6 óra 
között tilos hajtóműpróbázást végezni a repülőtér 
teljes területén. A vezérigazgató azt is elmondta a 
résztvevőknek, hogy a légitársaságok számára mo-
tivációs céllal bevezetett mélyalvási díjból származó 
bevételt az érintett települések közösségi fejleszté-
seire, intézmények korszerűsítésére, felújítására kí-
vánják fordítani a jövőben. ÜH infó

2021. október 20-án tartotta ülését a Budapest Airport Konzultációs Bizottsága, amelyen 
az érintett települések polgármesterei – köztük Üllő város polgármestere is – részt vettek.

A rendszer által mért értékeket mindenki számára elérhetővé 
tették, így az ingyenesen hozzáférhető internetes felületnek 
köszönhetően immár folyamatosan nyomon követhető a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkező és induló forgalma, to-
vábbá az érdeklődők a repülőtér környezetében mért környezeti 
hanghatásokról is tájékozódhatnak. A rendszer az alábbi linken 
érhető el: https://bud.flighttracking.casper.aero/

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

„továbbra 
is fokozott 
figyelmet 
fordítanak a 
zajvédelemre”

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

Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, Kissné Szabó Katalin Üllő polgármestere, 
Szabó István Pest megyei közgyűlés elnöke, Gál Zsolt Ecser polgármestere
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Önkormányzat

KIVONAT AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNYRŐL
Településünkön számos alkalommal 
látható utcákon elkóborolt állat, szeret-
nénk lakosainknak néhány mondatban 
összefoglalni a lehetséges teendőket 
bejelentőként és a kötelezettségeket 
gazdaként.

TARTSUK INGATLANON BELÜL
Az állatvédelmi törvény szerint az állat-
tartó köteles az állatát ingatlanon be-
lül tartani, szökését megakadályozni. 
Amennyiben ezt az előírást megszegi, 
úgy ellene hatósági eljárás kezdemé-
nyezhető a jegyzőnél, aki állatvédelmi 
bírságot szab ki az állattartóra, amely-
nek alapösszege 75 000 Ft (változhat a 
körülmények függvényében).

A bírság mellett vagy helyett a jegyző 
kerítés építésére vagy megerősítésére 
is kötelezheti az állattartót. Ilyen ható-
sági eljárás írásban kezdeményezhető 
az állattartó ellen, a bizonyítást jelentő-
sen megkönnyíti, ha a kóborolni hagyott 
állatról fotó- vagy videómellékletet is 
csatolnak (jegyzo@ullo.hu). Az állat-
tartónak bármilyen, tehát kedvtelésből 
tartott és gazdasági haszonállat szöké-
sét is meg kell akadályoznia.

AZ ÁLLATOK BEGYŰJTÉSE
Az önkormányzat kötelező felada-
ta a kóbor kutyák összegyűjtése, 
amely feladatot településünkön Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.-je látja el heti egy alka-
lommal. A befogott kutyákról informá-
ciót a www.varosuzemeltetes-gyal.hu 
oldalon találhatnak a kutyájukat kereső 

gazdák vagy az örökbefogadást terve-
ző lakosok. 

Amennyiben a heti ellenőrzésen túl 
más időpontban, de hivatali munkaidő-
ben kell kóbor állatot begyűjteni, beje-
lentés tehető a hatosagi-iroda@ullo.hu 
e-mail-címen, a 29/320-011 telefon-
számon vagy a közterület-felügyelőnél 
(Tóth Gábor 06-70/312-4134).

Településünk a hivatali munkaidőn 
kívül ügyeletet nem tart fenn a kóbor 
kutyákkal kapcsolatban, veszélyhelyzet 
esetén (támadás, balesetokozás stb.) a 
rendőrséget kell hívni (Üllői Rendőrőrs: 
29/521-410).

Ha az állattartó kóborolni hagyja a 
kutyáit, az szabálysértésnek minősül, 
és a közterület-felügyelő helyszíni bír-
ságot vagy a rendőrség szabálysértési 
bírságot szabhat ki amellett, hogy gon-
doskodnak a kft. bevonásával a kutya 
befogásáról is. 

Köszönjük megértésüket, kérjük fi-
gyeljenek saját állataikra, a kis felfe-
dezők szökéseit akadályozzák meg az 
egyénileg szükséges módokon. 

Üllő Város Önkormányzata

PCR TESZTELÉS ÜLLŐN
A háziorvosok által PCR tesztre 
küldött üllői lakosok újra hely-
ben mehetnek a szűrésre, nem 
kell emiatt elhagyniuk a várost. 
A mintavételre szerdánként lesz 
lehetőség, melyre beutalót a házi-
orvosok adhatnak.

Ismét lehetőség nyílik Üllő 
Város Önkormányzatának anya-
gi támogatásával a háziorvosok 
által, kizárólag tünetmentes be-
tegeknek elrendelt PCR tesztek 
helyben történő elvégeztetésére 
– lakcímkártyával igazoltan – ül-
lői lakosok részére.

Hetente egy alkalommal, egy-
előre szerdai napon van mintavé-
tel az orvosi rendelő háta mögötti 
parkolóban. Az időpontot és a 
beutalót a háziorvos intézi a bete-
gekkel egyeztetve. Diagnosztikai 
PCR tesztet végeznek, antitest 
vizsgálatra OEP finanszírozással 
nincs lehetőség. Fontos, hogy a 
vizsgálatra érkezők a megbeszélt 
időpontot pontosan tartsák be, a 
mintavétel előtt 4 órával nem le-
het enni, inni és fogat mosni sem 
szabad .A háziorvosok

Bár nem kizárólag ezen a napon 
gondolunk elhunyt szeretteinkre, ám 
minden év november 2-át valami kü-
lönleges, megható szentség lengi 
körül, ahogy az emberek többsége 
gyertyával, virággal és közös pillana-
tok felidézésével emlékezik barátai-
ra, családtagjaira, akik fizikai való-
jukban már nem lehetnek jelen ezen 
a világon. 

A katolikusok november 2-án tart-
ják a halottak napját, a november 
1-i mindenszentek ünnepét követő 
napon. Magyarországon ez a nap 
fokozatosan vált a katolikus egy-
ház ünnepnapjából az elhunytakról 
való megemlékezés napjává, amikor 
is mindenki – felekezettől függet-

lenül – kifejezheti szerettei iránt ér-
zett odaadását.

A város temetői az ünnepi hétvé-
gén hosszabb nyitvatartással várták 
a kilátogatókat. Sokan szépítették, 
rendbe szedték a sírokat, virágot vit-
tek, gyertyát gyújtottak. November 
1-én tartották a katolikus temető-
ben a ravatalozó előtt az éves litur-
giát. Köszönjük Üllő polgárőreinek 
és a helyi rendőrőrs munkatársa-
inak, hogy segítették a temetőkbe 

érkezőket. November 3-tól pedig 
életbe lépett a temetők téli nyitva-
tartási rendje, mely szerint hétfőtől 
szombatig 7-től 17 óráig, míg va-
sárnap 8-tól 17 óráig várják a hoz-
zátartozókat – tájékoztatott az üllői 
temetők fenntartását végző AGITEM 
95 Kft.

A temető lenyűgöző látványt nyúj-
tott, ahogy az emlékezés lángjai fel-
villantak a szürkületben és világítot-
tak a sötétben. ÜH infó

MEGHATÓ LÁTVÁNYT NYÚJTOTT A TEMETŐ HALOTTAK NAPJÁN
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Önkormányzat

INGYENES A BEHAJTÁS A VÁROS KÖZÚTJAIRA
Üllő Város Önkormányzata – helyi közutak állapotának 
védelme, illetve a helyi közutakon a biztonságos közle-
kedés feltételeinek, a környezet nyugalmának és a la-
kosság pihenéshez való jogának biztosítása érdekében 
– rendeletet alkotott az önkormányzati tulajdonú utakon 
a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behaj-
tási engedélyek kiadásának és felhasz-
nálásának rendjéről, mely 2016. október 
1-jén lépett hatályba. Ha tehergépjármű 
hajtott be a súlykorlátozással védett utak-
ra, az úthasználónak útfenntartási hozzá-
járulást kellett fizetnie.

A felügyeleti szerv törvényességi jelzé-
sének eredményeként a képviselő-testület 
módosította a behajtási rendeletét, mely-
nek értelmében 2021. 10. 9-től nem kell 
útfenntartási hozzájárulást fizetni.

A behajtási engedélyt továbbra is meg 
kell kérni és csak annak birtokában lehet 
közlekedni a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel 
az önkormányzati, súlykorlátozással védett utakon.

Az állami kezelésű utakra – ezek a Pesti út, Ócsai út, 
Gyömrői út, Kossuth utca – a Magyar Közút Kht. mint 
útkezelő jogosult engedélyt kiadni.

Egyidejűleg a képviselő-testület törvénymódosítást 
kezdeményezett annak érdekében, hogy az önkormány-
zatnak legyen lehetősége a tulajdonában álló – súlykor-
látozás alá eső – utakra díjat megállapítani.

 Szabó Ágnes, Hatósági irodavezető

SEGÍTÜNK!

LAKÁSHITELEK
Lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás, 

korszerűsítés

TÁMOGATOTT KONSTRUKCIÓK
CSOK, Babaváró, kamattámogatott lakáshitel

Bankfüggetlen ajánlatot készítünk Bankfüggetlen ajánlatot készítünk 
Önnel együtt választjuk ki a legjobb megoldást

Segítünk a hitelkérelem banki beadási folyamatában

ÁLMAI OTTHONÁRA VÁGYIK?

DORADO-HITEL XXI. KFT.  Cím: 2225 Üllő, Malom utca 12.  
Email: hitel@doradoxxi.hu  Telefon: 06 20 661 4311 

ÖSSZEFOGÁSRA KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT!
2021. október 29-én, pénteken egy üllői család Berkes 
közben lévő otthonában, egyelőre ismeretlen okok mi-
att tűz keletkezett, és a ház jelentős része lakhatatlanná 

vált. A tűzben személyi sé-
rülés nem történt, a házban 
tartózkodó anyuka és 3 hó-
napos babája ugyan meg-
figyelésre kórházba kerül-
tek, de jól vannak. A család 
ruháinak nagy része meg-
menekült, egyelőre tárgyi 
felajánlásokat nem tud-
nak fogadni, hiszen előbb 
a házukat kell rendbe ten-
ni, amelyhez kérjük a la-
kosság együttműködését. 
Vállalkozók jelentkezé-
sét várjuk, akik az újjáépí-
tésben tudnak segíteni (az 
iroda@ullo.hu címen vagy 
a 06-29/320-011 telefon-
számon), illetve Üllő Város 
Önkormányzatának bank-

számlaszámán gyűjtést indítunk a család részére. Kérjük, 
hogy aki teheti és szeretne segíteni, az alábbi számla-
számra utalja el a felajánlott összeget!

Számlaszám: 11742056-15392141-06530000.
Kedvezményezett (számlatulajdonos) neve: Üllő Város 

Önkormányzata.
Közleménybe szüksé-

ges beírni: Leégett csalá-
di ház (szívesen vesszük, 
ha ide beírják nevüket, 
e-mail-címüket, hogy 
meg tudjuk köszönni a 
felajánlást, de nem köte-
lező).

Ebben a nehéz hely-
zetben önkormányza-
tunk is segíteni fog a 
családnak, bízunk benne, 
hogy közös összefogás-
sal átsegíthetjük őket ezen a szörnyű időszakon és az idei 
ünnepeket már ismét az otthonukban tölthetik.

Előre is köszönünk mindennemű segítséget. 
Üllő Város Önkormányzata



Fejlődő kisváros
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EGÉSZ ÜLLŐ  
A ZSEBÜNKBEN LEHET
Óvoda telefonszáma? Bank elérhetősége? Mikor 
viszik a szelektívet? Gyógyszertárak nyitvatartása? 
Üllői programok? Képviselők telefonszáma? Ingyenes 
wifi pontok? Milyen szabadidős foglalkozások 
vannak a városunkban? Helyi vállalkozót vagy 
szakembert hol találok a problémámra?

Mindenre választ találnak néhány kattintással 
Üllő Város HolmiApp telefonos applikáció-
jában, amely Android és iOS rendszeren is 

elérhető, bármilyen telefontípusra letölthető ingye-
nesen. A cikk mellett található QR-kódokra kattintva 
pillanatok alatt telepíteni tudják a telefonjaikra.

A közérdekű elérhetőségeken, nyitvatartási, sze-
métszállítási időpontokon, hivatali ügyintézési elér-
hetőségeken, ülések időpontjain kívül számos olyan 
funkció is helyet kapott az alkalmazásban, amely az 
azonnali intézkedést segíti. A Közbiztonság menü-
pontban a Közterület-felügyeletre kattintva azonnal 
hívható kollégánk, ha pl. elkóborolt állattal találkoz-
nak, behajtási engedélyt intéznének, vagy a kamera-
rendszer által rögzített eseményekkel kapcsolatban 
érdeklődnek (csak rendőrséggel együtt lehetséges 
az intézkedés).

Ha illegális szemétlerakást tapasztalnak, a Me-
zőőri Szolgálat menüpontjában található számot 
kell hívniuk, az Ügyintézési kalauz menüpontban 
pedig témakörönként találnak információkat az 
ügyintézések menetéről.
 

HELYI VÁLLALKOZÓK/SZOLGÁLTATÓK
Az alkalmazáson belül Üllőn működő vállalkozá-
sokat, szakembereket, őstermelőket is megjele-
nítünk, természetesen díjmentesen. Célunk, hogy 
ha az itt élőknek bármilyen termékre, szolgáltatás-
ra van szüksége, applikációnkban rövid időn be-
lül meg tudják találni a megfelelő helyi megoldást.

HELYI RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK
Nemrégiben új szolgáltatással bővült applikáci-
ónk, amelyben helyben működő rendszeres fel-
nőtt– és gyermekfoglalkozásokat szeretnénk 
összegyűjteni korosztályokra és időpontokra  
bontva. Célunk, hogy egy helyen elérhető legyen 
minden olyan elfoglaltság, különóra, edzés, amely 
itt helyben igénybe vehető bárki számára.

A bekerülés mindkét helyre önkéntes és díjmen-
tes, várjuk az üllői cégnevet/nevet, címet, rövid le-
írást, képeket, logót, telefonszámot, e-mail-címet 
tartalmazó leveleket a kommunikacio@ullo.hu 
címre, s mi a vállalkozás/szolgáltatás/különóra/
foglalkozás információit elérhetővé tesszük min-
denki számára.

Kérjük, szóljanak ismerőseiknek, és javasolja-
nak nekünk boltokat, üzleteket, különórákat, prog-
ramokat, hogy előbb-utóbb mindenki felkerülhes-
sen városunk közös alkalmazásába.
Köszönjük, ha hozzájárulnak egy olyan applikáció 
kidolgozásához, amely minden egyes lakosunk-
nak megkönnyíti az ügyintézését, tájékozódását, a 
szolgáltatóknak pedig új megrendelőket/ügyfele-
ket/résztvevőket hozhat.     Üllő Város Önkormányzata

„Célunk, hogy 
ha az itt élőknek 
bármilyen 
termékre, 
szolgáltatásra 
van szüksége, 
applikációnk-
ban rövid időn 
belül meg 
tudják találni a 
megfelelő helyi 
megoldást.”

Ha problémájuk adódna a letöltéssel, kérjük, egyeztessenek a 
+36-29/320-011/128-as melléken, és kollégánk személyes talál-
kozón segít telepíteni az applikációt telefonjukra. Éljenek a lehe-
tőséggel, próbálják ki, nem fognak csalódni!

iPhone készülékével ol-
vassa le a QR-kódot és 
töltse le telefonjára az 
iOS-re készült verziót: 

Android rendszerű tele-
fonjával olvassa le ezt a 
kódot és töltse le a Play 
Áruházból a HolmiAppot:
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HELLÓ ŐSZ! ÜLLŐN
Az ősz különösen gazdag lehetőségeket nyújt minden évben, hogy 
hogyan élvezzük ki az évszak előnyeit, szépségeit, legyen az egy 
csodálatos otthoni dísz, egy kellemes kirándulás vagy jó szabadidős 
elfoglaltság. Üllőn egyik sem maradt el idén sem, így a Templom 
tér már őszi díszbe öltözött, mindenszentekkor pedig különleges 
programokkal várták a szórakozni és sportolni vágyókat. 

HELLÓ ÜLLŐ – HELLÓ ŐSZ
Színesebbnél színesebb, fes-
tett, faragott tökök forgataga, kü-
lönleges őszi virágkompozíciók, 
szénabálán pihenő tökfejű gaz-
da – mindenki a csodájára járhat 
a Templom tér különleges, őszi 
dekorációjának. Érdemes kilá-
togatni és a legapróbb részlete-
ket is felfedezni a díszítésen, ha 
másért nem is, de akár otthonra 
is gyűjthetünk egy kis inspiráci-
ót, hogyan használjuk fel díszítő-
elemként az ősz adta anyagokat 
és színeket.

A FÉLELEM ARÉNÁJA 
Az ősz szintén elmaradhatat-
lan napja a Halloween, amely 
ugyan eredetileg angolszász 
hagyomány, mára azonban min-
denki magáévá tette az ünnep-
lés részleteit, aki egy kicsit is 

szereti a borzongással egybekö-
tött kézműveskedést, sütés-fő-
zést és közösségi programokat. 
Ebből sem volt idén hiány Üllőn, 
hiszen a Zsálya Bisztró, az Üllői 
Diák Sport Egyesület és Mayer 
Viktor közös rendezvényén kö-
zösségi tökfaragással egybekö-
tött akadályversenyre várták a 
gyermekeket és szüleiket október 
29-én. A cél a tavalyi, első ilyen 
jellegű program után idén már a 
hagyományápolás volt, valamint 
a sport és a mozgás népszerűsí-
tése. 

– A tökfaragó verseny során 
díjaztuk a legjobban sikerült al-
kotásokat – nyilatkozta Németh 
Sándor, a Zsálya Bisztró tulajdo-
nosa a Williams Tv-nek. 

Ez most nem a futásra épü-
lő megmérettetés volt, hanem 
egy mókásabb, játékosabb aka-
dályverseny, amelyen a csa-
lád minden tagja kipróbálhatta 

„Érdemes ki-
látogatni és 
a legapróbb 
részleteket 
is felfedezni 
a díszítésen, 
ha másért 
nem is, de 
akár otthonra 
is gyűjthe-
tünk egy kis 
inspirációt.”

magát. Az akadálypályát hosszas 
előkészítő munka során állította 
össze Dobsa Ernő, az Üllő DSE veze-
tő edzője, Mayer Viktor és segítőik. 

A résztvevők külön kategóriák-
ban indulhattak, a pályákon pedig 
rengeteg felügyelő volt, aki segített 
az akadályok leküzdésében. Idén, 
ebben a versenyben nem az idő volt 
a lényeg, hanem hogy az akadályo-
kon minél szabályosabban jussanak 
át a lelkes versenyzők. Két éves kor-
tól felnőtt korig megjelent verseny-
zők az akadálypálya teljesítése után 
ajándékcsomagot kaptak. Az egész 
család számára nagyszerű kikap-
csolódást jelentett ez az újfajta 
kezdeményezés, melyből reméljük, 
hagyomány lesz. Köszönjük a szer-
vezőknek és részvevőknek. ÜH infó

Fejlődő kisváros



10 Üllői Hírmondó | 2021. november

Közösség

IDÉN IS DÍJAZTÁK A LEGSZEBB KONYHAKERTEKET
Üllő Város Önkormányzata immár negyedik alkalommal vett részt a A legszebb 
konyhakertek elnevezésű programban, amelynek keretein belül évről évre díjazzák 
az ország legszebb konyhakertjeit. A település idén Vámos Évát és Szporny Rékát, 
a Normál és Mini kert kategória nyerteseit jelölte az országos díjra.

A díjátadó ünnepség Biatorbágyon zajlott, amelyen Vá-
mos Éva ünnepélyes keretek között vette át az orszá-
gos díjat, Üllő város képviseletében pedig Varga László 

társadalmi alpolgármester hozta el a tavalyi és idei díjazot-
tak emléklapjait. 

„A legszebb konyhakertek” indulása 
A versenyt 2012-ben rendezték meg először Karcagon. A 
program meghirdetése után az első évben 22 jelentkezés 
érkezett. Kezdetben három kategóriában lehetett nevez-
ni: balkon (erkélyen kialakított), mini (10-50 nm közötti) 
és normál (50 nm feletti) kategóriában. A kertnevezéseket 
követően a szervezők azzal szembesültek, hogy a Balkon 
kategóriára ugyan nem történt egyetlen jelentkezés sem, 
volt azonban olyan nevező, aki a zártkertjét hozta be a 
versenybe. Így alakult ki új lehetőségként a zártkert kate-
gória, melybe azóta is neveznek minden évben. A zsűri a 
nyár folyamán két alkalommal ment el kertszemlére, ami-
kor megtekintették a nevezett kertek állapotát.
Az elvárások a jelentkezőkkel szemben minden évben 
ugyanazok, amely egyben a verseny alapfilozófiája is:

• a résztvevő önként jelentkezzen
• vállalja a nyilvánosságot
• működjön közre a zsűrivel és más érdeklődőkkel
• legyen megművelésre való földje, kertje.

Sári Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere a ver-
seny ötletgazdája és egyben programigazgatója. Ahogy 
fogalmaz: az egész azért indult, mert szinte mindenhol 
azt tapasztalta, hogy a legtöbb udvar vagy műveletlen, 
gazos, elhanyagolt, vagy, ha van is valamilyen kertgondo-
zás, az sok esetben kimerül annyiban, hogy szép díszker-
tet, virágoskertet gondoznak és minden héten gondosan 
vágják a füvet. – Erre fantasztikus összegeket költenek 
és mindenki büszke a saját kertjére, viszont a zöldségek 
és a gyümölcsök egyre inkább eltűnőben vannak az ud-
varokról. Úgy gondoltam, ezen változtatni kell! Főleg ak-
kor gondoltam így, amikor egy zártkertben járva csak par-
kot találtam, gyepet, virágot, de egyetlen zöldséget sem. 
Úgy gondoltam, valamit tenni kell, hiszen, ha most nem 
teszünk semmit, akkor ez a tudomány, ez a tudás elvész. 
Nem szabad hagyni, hogy ez a kincs, ami a birtokunkban 
van, elvesszen. Nekem a konyhakert azt jelenti, hogy ki-
megyek az udvarra és a kertben megtalálom mindazokat 
a zöldségeket, fűszereket és gyógynövényeket, amikre 
egy konyhában szükség van – mondta. ÜH infó

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

Ha október,  
akkor 

szemüveg!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

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

Az akció visszavonásig érvényes. 
Az akció részletiről  

érdeklődjön üzleteinkben!

Egyes kereteinkből  
annyi százalék 

kedvezményt adunk,  
ahány évEs!

Multifokális lEncsE
30 000 ft/db helyett

22 500 ft/db

Márkás gyermekszemüveg-
keretek  22 990 ft helyett 

4 990 ft

%

akkor 
szemüveg!

Egyes kereteinkből  
annyi százalék %

mEghosszabbítva!

L lla Liget
Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

Lovaglás oktatásLovaglás oktatásLovaglás oktatás
családias környezetben 

7-től 17 éves korig.
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MIHÁLY-NAPI MULATSÁGOT 
TARTOTTAK ÜLLŐN
Október 9-én, a Mihály-napi sokadalmon számos érdekes programmal, előadással és kulturális 
sokszínűséggel találkozhattak a látogatók. Két színpadon szórakoztatták az érdeklődőket, a 
piacon gasztroudvar, a sétálóutcán kirakodóvásár és játszóház várta az odalátogatókat.

A z Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében kezdődhetett meg a Mihály-
napi sokadalom október 9-én délután. A prog-

ramhoz az időjárás is kegyes volt, így nagyon sokan 
kilátogattak a rendezvényre: Üllőről és a környező 
településekről is szép számmal érkeztek az érdeklő-
dők. Az Agoraként működő közösségi teret alakítot-
ták át úgy, hogy minél több színes programnak adjon 
otthont. Tavaly a rendezvény a járványhelyzet miatt 
elmaradt, így idén külön örömöt jelentett a szervezők-
nek, hogy sikerült megtartani az eseményt. 

Ezen a napon minden résztvevő igyekezett egy 
kis betekintést adni a magyar folklórba, méghozzá 
úgy, hogy az a kicsiktől a nagyokig mindenki részére 
érthető és élménydús legyen, sőt, még a modernebb 
zenei világba is elkalauzolták az érdeklődőket. Első-
ként a Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, majd a Kenderes és Kenderkóc mű-
sorának tapsolhatott a nézőközönség. Az Üllő Piac 
színpadán az Álomzug Társulat Szépenszóló Fütyöri 
című előadását láthatták, élő muzsikával, bábokkal, 
játékkal és jó hangulattal. Az üllői Kalap Jakab Tár-
sulat – mint mindig, most is a kicsik és a nagyok ked-
vence volt. 

A kirakodóvásáron a kézműves mesterek tárgyai-
ból válogathattak, az új piactér területén pedig az ún. 

gasztroudvarban nyílt lehetőség változatos finomsá-
gokat kóstolni. Gyermekeknek és felnőtteknek szóló 
előadások, valamint népi játszóház is szórakoztatta a 
nagyérdeműt. Aznap reggel már a Greznár Vidámpark 
játékait is kipróbálhatták a Deák Ferenc utca füves te-
rületén. Az estét Danics Dóra és a Cimbaliband zárta, 
biztosítva tovább a remek hangulatot. – A fa játékok-
nál nagyon nagy volt az érdeklődés, nem csak a gyere-
kek, de az ifik és a felnőttek is kipróbálták a különböző 
logikai játékokat – nyilatkozta a Williams Televíziónak 
Majorosi Marianna, Kossuth-díjas művész, a Üllő-
Kenderes Hagyományőrző Egyesület elnöke. – Volt 
egy játszóházunk is, ahol nagyon szép asztaldísze-
ket és őszi konstrukciókat lehetett készíteni a Bábika 
Játszóházzal, nagyon kreatívak voltak a gyerekek. Azt 
gondolom, hogy mindenki talált magának programot, 
aki pedig nem a programok miatt jött ki, az a sétáló-
utcán a kirakodóvásárban nézhette vagy vásárolhatta 
meg a mesterek kézműves termékeit, valamint a piac 
területén, a gasztroudvarban mindenféle finomságot 
lehetett kóstolni. A mi profilunk az, hogy a magyar 
népi kultúrának a különböző ágazatait népszerűsít-
sük a lakosság környezetében, nem csak üllőieket, 
hanem a környező településekről is vártuk az embe-
reket, hiszen nálunk 
a táncegyüttesben 
is vannak vecsésiek, 
maglódiak, jönnek 
Péteriből és Monor-
ról is. Az a felada-
tunk, hogy ebből 
minél színesebb 
dolgokat mutathas-
sunk meg a közön-
ségnek – mesélte.

Az egyesület az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának pályázatának köszönhetően tud-
ta megszervezni a rendezvényt. A Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület jövőre ünnepli 15. évfordulóját, 
így biztosak lehetünk benne, hogy egy év múlva is 
szórakoztató kulturális lehetőségeket tárnak a régi-
óban élők elé. ÜH infó

Az egyesület 
az Emberi 
Erőforrások 
Miniszté-
riumának 
pályázatának 
köszönhetően 
tudta meg-
szervezni a 
rendezvényt. 

A Gyöngyvirág téri Kenderes-házat a nyáron 
sikerült rendbe hozni, a belső teret újították 
fel a szülők és a tagok segítségével. Szeptem-
bertől kezdve itt készül az Üllő-Kenderes Ha-
gyományőrző Egyesület 14 fős gyermek-, 11 
fős ifi- és 20 fős felnőttcsoportja. A táncosok 
gőzerővel igyekeznek elsajátítani a dél-alföldi, 
a bodrogközi, a kalotaszegi legényes, a mező-
ségi vagy éppen a sárközi táncokat, amelyek-
ből a Mihály-napi sokadalmon is ízelítőt adtak. 
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SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
CSOMAGOLÁSI- ÉS ZÖLDHULLADÉK

November December

4.; 18. 2.; 16.; 30.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős üvegek 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: november 4. 18., december 2., 16., 30. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növénye-
ket, a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld színű, lebomló műanyag zsák-
ban kell kihelyezni az ingatlan elé, az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve, alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontokban: 
november 4. 18., december 2., 16., 30. Szállítási alkalmanként 
1 db cserezsákot adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsák-
ban vagy a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, fel-
irattal ellátott) szabványos edényzetben is. 

Konténeres hulladék-elszállítás: 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. 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 
zsákban, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, fü-
zet.

Ügyfélszolgálat: Üllőn, a Polgármesteri Hivatalban (Templom 
tér 3.) 2021. 11. 22-én 9 és 18 óra között, 2021. 12. 06-án 9-től 
18 óráig.
DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, Kút u. 5.) 
Hétfő: 8.00–20.00 kedd, szerda, csütörtök: 8.00–15.00 óra. 

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

ELKÉSZÜLT AZ ERDŐSOR UTCA, 
MEGKEZDŐDIK A MAGLÓDI ÚTI 
JÁRDA ÉPÍTÉSE
Befejezték az Erdősor utcai felújítási munkálatokat, 
melynek keretében nem csak új burkolatot kapott, de 
már kétirányú forgalom részére is alkalmassá vált. A 
munkálatok most a Maglódi úti járdával folytatódnak, 
ezt követően pedig azon a részen gyalogos átkelőhely 
is ki lesz alakítva. 

Befejezték az Erdősor utca felújítását, melynek célja 
az volt, hogy a korábbi 4 méter széles út kétirányú for-
galom részére is alkalmassá váljon. A két hónapos mun-
kálatok során az út kiszélesítésén kívül új burkolatot ka-
pott az utca. 

Az Erdősor utcai munkálatokat végző társaság kezdi 
el november első felében a Maglódi úti járda megépíté-
sét, ami a Maglódi út utolsó házától a Zsaróka útig fog 
tartani 130 cm szélességben. Ez részben azért is fontos, 
mert a Zsaróka út–Maglódi út kereszteződésébe ter-
vezett gyalogos átkelőhely megépülésének feltétele az 
odáig vezető járda megléte. A járdaépítési munkálatok 
normál körülmények között körülbelül 2-3 hétig tarta-
nak, ezt követően várhatóan rövid idővel megkezdődik a 
gyalogos átkelőhely kialakítása is. A járda mellett a köz-
világítást is ki fogják építeni.

A városvezetés előre is kéri szíves türelmüket, bízva 
abban, hogy a járda és az átkelő sok gyalogos közleke-
dését megkönnyíti majd!     ÜH infó

ÉV VÉGÉIG TART
A zöldhulladék szállítása sok más településsel ellen-
tétben Üllőn egészen év végig tart, a téli hónapok-
ban is, ami az eddigi meleg, őszi időjárás tekinteté-
ben szerencsés, hiszen a fák hosszabb ideig tartják 
lombkoronájukat.

A zöld hulladék és a csomagolási hulladék el-
szállítása a város lakói számára ingyenes, a 70 év 
feletti, egyedül élő lakosok hulladékszállítása pedig 
kérelemre teljesen ingyenessé válik. Évente két alka-
lommal díjmentes a lomtalanítás a díjhátralék nélküli 
ügyfelek számára.

Üllő Város Önkormányzata 2020-ban közel bruttó 
23 millió forintot fizetett a hulladékszállítás könnyí-
tése érdekében (zöld- és csomagolási hulladék), míg 
további évi 4 millió Forintot az időskorúak ingyenes 
hulladékszállítására.
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GÁNCSOS LÁSZLÓ TŰZOLTÓ ALEZREDESRE 
EMLÉKEZÜNK

Gáncsos László tűz-
oltó alezredes, a 
Bács-Kiskun Me-

gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltósági 
főfelügyelője életének 
55. évében, 2021. október 
8-án elhunyt.

Tűzoltó pályafutá-
sa 1980-ban kezdődött, 
ekkor lépett be az úttö-
rő tűzoltók közé. Hosz-
szú szakmai pályafutása 
alatt számos esetben és 
beosztásban bizonyítot-
ta rátermettségét és a 
szakma iránti elkötele-
zettségét. 2015-ben kiérdemelte a Rendkívüli Helytállásért 
Érdemjel arany fokozatát. 

2000-től parancsnoki szerepet töltött be az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületben, mindig nagyon fontos volt szá-
mára Üllő közbiztonsága és közvédelme. Elsődlegesnek 
tartotta mások biztonságát és védelmét. Szabadidejének 
jelentős részét is a hivatásának áldozta. Szívügye volt az 
egyesület utánpótlásának nevelése, táborok, látogatások 
szervezése, az ifjúsági tagozatból nagyon sokan az ő hatá-
sára választották a tűzoltó hivatást. 

A tűzoltó alezredestől egyházi szertartás keretében, tűz-
oltói tiszteletadás mellett vettek végső búcsút családja, 
barátai, ismerősei, kollégái és Üllő város önkormányzatá-
nak vezetői október 22-én, és kísérték utolsó útjára az ül-
lői református temetőbe. Dr. Kun Mária református lelkész 
búcsúbeszédét követően dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ez-
redes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója vett végső búcsút beszédében Gáncsos 
László alezredestől. 

Gáncsos László alezredes özvegye, barátai és kollégái 
így emlékeznek vissza rá: „Sokunknak példát mutatott Laci 
emberségből, kitartásból, összetartásból, szorgalomból és 
nem utolsó sorban szeretetből.”

Nyugodjon békében! ÜH infó

A CSALÁD, MINT ERŐFORRÁS A KIHÍVÁSOKBAN
A Hoppla Fejlesztő 
nyílt beszélgetése 
a családi egyensúly 
megtalálásáról.

Vendég: Szőnyi Lí-
dia pedagógiai szak-
pszichológus, az 
MCC és az ELTE ok-
tatója. A rendezvény 
ingyenesen látogat-
ható.

Időpont: 2021. november 12., 18:00. 
Helyszín: Kiss Sándor Művelődési Ház, 2225 Üllő, 

Gyömrői út 24.
Külön köszönet Vámos Évának a helyszín biztosítá-

sáért.
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MINIPARK NYÍLT A BÓBITA ÓVODÁBAN
Mezítlábas ösvény, fűszer-, gyógynövénykert és a Szent Iván-éji „tüzes” játékoknak 
helyet adó minipark: ugyan a pandémia a tavalyi évben felülírta a terveket, ám 
idén végre sikerült a többfunkciós játszóterületet létrehozni a Bóbita Óvodában. 
Az újdonságokat a gyerekek a Mihály napi vásáron avatták fel. 

A z ötlet azért született, mert az óvoda dolgozói régóta 
szerettek volna egy olyan teret az udvaron, amely egy-
szerre több funkciót is ellát. Most végre elkészültek 

vele, a csodaszép mezítlábas ösvénnyel, a fűszer- és gyógy-
növénykerttel, valamint a Szent Iván-éji „tüzes” játékoknak 
helyet adó miniparkkal a kicsik legnagyobb örömére.
 – A fűszer és gyógynövénykertünk a kertészkedés örö-
mét, élményét és sok-sok ismeret megszerzését segíti elő. 
A központi tér pedig méltó helyet biztosít a hagyományőr-
ző nyári programunknak, a Szent Iván-napi csillagtúrának. 
Ekkor a nagycsoportos gyermekek bent maradnak egész éj-
jel az oviban, és sok-sok „tüzes” programon vesznek részt 
– meséli Dócsné Bodnár Gizella tagóvoda-vezető. – Az ötlet 
megszületett, és a szülői közösség összefogott a megva-
lósítására. Az anyagi hátteret a legutolsó jótékonysági bál 
bevétele adta. Nagyon sokan támogatták a tervet. Sokan 
adakoztak: járólapokat, fakorongokat, műfüvet, fűmagot, fa-
rönköket, terméseket, növényeket, és még sorolhatnám, mi 
mindent hoztak, küldtek. A kivitelezés igazi csapatmunka 
volt! Az apukák több hétvégét feláldozva tervezték meg és 

dolgoztak a megvalósításán. Az anyukák hozták és ültették 
a növényeket. A gyerekek festették a dekorköveket. Az óvo-
da dolgozói elvégezték az utolsó simításokat – részletezte.

Az elkészült park szép és jól funkcionáló lett, a gyerekek 
örömmel vették birtokukba, amint módjukban állt. Az óvoda 
vezetősége szeretne ezúton is köszönetet mondani a segítő, 
ajándékozó szülőknek, a Tüzépnek és az egyéb, ismeretlen 
segítőknek. Külön köszönik a kemény kivitelezői munkát az 
apukáknak: Antonovics Ádámnak, Deák Péternek, Farkas Ba-
lázsnak, Gál Lászlónak, Tóth Zoltánnak, Hülvely Zsigmondnak, 
Imbrea Eusebiu Catalinnak, Keserű Tibornak, Mráz Zoltánnak, 
Tóth Csabának, Butyka Attilának. ÜH infó

MI IS AZ A MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNY?
Nagyon fontos, hogy a gyermekek egészen kiskor-
tól kezdve ismerkedjenek meg a különböző anyagok-
kal, struktúrákkal, hiszen amellett, hogy tapasztalatok-
kal és információkkal gazdagodnak környezetükről, az 
idegrendszert is nagyban fejleszti. Emellett ugyanolyan 
fontosságú, hogy a park kialakítása során számos anya-
got - például műanyag palackokat, maradék téglát és 
követ - hasznosítottak újra, mely a környezetvéde-
lem megtapasztalását is biztosítja, ugyanakkor bővíti 
a szabad mozgás lehetőségét is. A mezítlábas ösvény 
olyan, különböző és váltakozó anyagstruktúrákat fel-
használó út, ahol a gyermekek a meztelen talpukon ke-
resztül érezhetik meg a különböző felületek tapintását, 
érzékelését, miközben az adott anyagról ismereteik is 
gazdagodnak. 

Közösség
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AZ ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL
A mai napig sokan meglepődnek, 
amikor a kisgyermekük megszületé-
se után az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagjai felkeresik őket az 
otthonukban és átadják az újszülött 
gondozásának költségeihez való hoz-
zájárulásként az önkormányzat tá-
mogatását. 

Jelen cikkünk célja az Önök infor-
málása arról, hogy 2017. óta létezik 
városunkban az életkezdési támoga-
tás, mely az üllői újszülöttek család-
ja részére biztosított 40 000 Ft értékű 
ajándékkártya. 

A támogatás feltétele, hogy az új-
szülött családjával életvitelszerűen 
Üllőn él és 

•  üllői lakcímmel rendelkeznek, vagy 
• a településünkön nem rendelkez-

nek bejelentett lakcímmel (pl. albér-
letben élők), de a Védőnői Szolgálat 
igazolta a várandós és a csecsemő 
gondozás helyben történő igénybevé-
telét. 

A tapasztalatunk alapján a lakcím-
nél problémát jelenthet, hogy ha az 
édesanya Üllőn tartózkodási hellyel 
rendelkezik (az állandó lakcíme más 
településen van) a gyermek a szüle-
tését követően csak az anya állandó 

címét kapja meg. A szülővel azonos 
tartózkodási helyre való bejelentését 
külön intézni kell a Kormányablak-
nál.

Az életkezdési támogatás ké-
relem és jövedelemvizsgá-
lat nélkül kerül megállapításra a 
népességnyilvántartás adatai és a 
védőnők által megadott információk 
alapján.

A 40 000 Ft értékű ajándék-
kártyát az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság tagjai adják át a 
születést követő 90 napon belül a 
szülői felügyeletet gyakorló szülő 
részére.   Üllő Város Önkormányzata 
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ÜLLŐI CSALÁD OTTHONÁT ÚJÍTJA FEL 
AZ ÁLOMOTTHON PRODUKCIÓ
Az üllői képviselő-testület több hónapnyi előkészítő munka után 2021. szeptember 30-i ülésén szavazta 
meg a TV2 Az álomotthon című műsorával való együttműködést, amelyben a televíziós műsoron 
keresztül egy üllői család otthonának felújítását követhetjük majd nyomon. Az önkormányzat támogatási 
szerződést kötött a produkciós céggel, ezért cserébe Az Álomotthon produkció november második 
felétől karácsonyig kb. egy hónap alatt felújítja a nehéz helyzetben lévő üllői család otthonát. A felújítást 
4 héten keresztül követhetjük nyomon a TV2 csatornán, várhatóan vasárnap délelőtti időpontokban.

Üllő Város Önkormányzata által működtetett he-
lyi szociális hálózat választotta ki a családot, 
akiknek felújítják rossz állapotban lévő ottho-

nukat. A kiválasztáskor számos szempontot kellett fi -
gyelembe venniük a szociális szakembereknek, hogy 
olyan családot válasszanak, akik ingatlana felújítás-
ra szorul, valamint gyermek nevelkedik a családban, 
emellett nehéz szociális és családi helyzetbe kerültek, 
és a családfő egészségi állapota sem kielégítő.

A televíziós produkció a kölcsönös előnyök mo-
delljén alapulva tudja felújítani a család otthonát. En-
nek lényege, hogy az országos televíziós műsornak 
vannak állandó és eseti jellegű építőipari szakmai 
partnerei, akik a ház felújításához felajánlják saját 
erőforrásaikat, legyen az anyag, technológia, gépek, 
szakértelem vagy éppen munkaerő. Ezért a részt-
vevő cégek – felajánlásuk értékének arányában – a 
műsorban megjelenési lehetőséget kapnak, így nem-
csak helyi és regionális felületeken, hanem országos 

szinten bemutatkozhatnak az egyik vezető magyar-
országi televíziós csatorna műsorában, amit százez-
rek tekinthetnek meg novemberben és decemberben. 
A műsoron keresztüli promóció pedig később az üz-
leti megrendelések növekedésében köszönhet vissza 
a felajánló cégek számára. Emellett természetesen 
bemutatkozik kisvárosunk is, hiszen a produkció köz-
ben bemutatja Üllőt is.

Az állandó együttműködő építőipari partne-
rek mellett az üllői otthonfelújítás lehetőséget 
nyújt a helyi cégek bekapcsolódására is. Az álom-
otthon produkció várja az érdeklődőket, amely egy-
ben üzleti lehetőség is a résztvevők számára, hiszen 
így üllői cégek kaphatnak reklámfelületet az orszá-
gos nézettségű műsorban.

Természetesen mindezek mellett magánszemé-
lyek, családok, baráti társaságok, civil szervezetek 
szaktudást nem igénylő önkéntes munkára is je-
lentkezhetnek, a közösségépítés és a szolidaritás 
jegyében részt vehetnek pl. bontási munkákban, 
festésben, tereprendezésben.

Üllői cégek, vállalkozók és magánszemélyek ön-
kéntes felajánlását szívesen veszi a produkció, akár 
szakmai, akár pénzügyi, akár önkéntes munkában. 
Ez irányú felajánlásukat kérjük jelezzék a varga.
laszlo@ullo.hu címen.

Bízunk benne, hogy karácsonyra újjá tudjuk vará-
zsolni egy üllői család otthonát, ezáltal pedig köny-
nyebbé tesszük az életüket.

A műsorról további információkat a https://www.
facebook.com/azalomotthon oldalon találhatnak.

ÜH infó

„Üllői cégek, 
vállalkozók 
és magány-
személyek 
önkéntes 
felajánlását 
szívesen 
veszi a 
produkció.”

•   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

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

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

bazsalikomos és ánizsos.

termelői 
mézdiszKont

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

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK
mminden 

gyógynövégyógynövé-
nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg
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JÉZUSKA JÁRAT ÉS AZ ÓVODÁK 
ÖRÖK KARÁCSONYFÁI
Idén hetedik éve szervezik meg Üllőn a 
Jézuska járatot, melyben hátrányos helyzetű 
gyermekeknek gyűjtenek ajándékokat.

A z esemény ötletgazdája Petrus Már-
ta, több könyv szerzője, aki fontos-
nak tartotta, hogy azok a gyerekek 

is kaphassanak karácsonykor ajándékot, 
akik családja nem feltétlenül tehetné ezt 
meg. Üllő 2015-ben csatlakozott ehhez 
a kezdeményezéshez, így immáron he-
tedik éve csalhatnak az emberek az üllői 

gyermekek ar-
cára is mosolyt. 
A Jézuska járat 
egy jótékony-
sági szervező-
dés, amely a 
nehezebb körülmények között vagy 
nagycsaládban élő kicsik kívánsága-

it váltja valóra. Az üllői családsegítő 
felkeresi a rászoruló családokat, ahol 
a 0 és 14 év közötti gyerekek kíván-
ságait egyeztetik a szülőkkel, majd a 
szervezet névvel és a vágyott aján-
dék leírásával együtt feltölti a www.
jezuskajarat.hu oldalra. 

Azok a lakosok, akik segíteni sze-
retnének, november 15-től ezen a 
weboldalon az Üllő fül alatt megtalál-
hatják és kiválaszthatják, hogy melyik 
kívánságot akarják teljesíteni. A meg-
vásárolt ajándékot de-cember 6-ig 
lehet leadni Üllőn a Polgármesteri 
Hivatalban, a Humán Szolgáltató Köz-
pontban vagy a pesti gyűjtőponton. 
Korábban a külön ünnepségen adták 
át a gyerekeknek az ajándékaikat, de 
az utóbbi két évben a járvány miatt a 
szociális bizottság tajgai szállították 
házhoz a meglepetéseket. Az aján-
dékok összegének a kerete maximum 
10 000 Ft lehet, hogy a kicsik körülbe-
lül egyenértékű dolgokat kaphassa-
nak. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 
80-100 kisgyerek karácsonyát tehetik 
szebbé az Üllőről és az ország sok ré-
széről érkező meglepetésekkel.

Új kezdeményezés indul: advent-
kor először állítják ki az öt üllői óvoda 
karácsonyfáit, méghozzá a városköz-
pontban, ahol mindenki a csodájukra 
járhat. A fák díszeit környezetbarát 
anyagokból az óvodások saját kezű-
leg készítik el. Énekléssel és az ünne-
pekre való ráhangolódással fogják a 
gyerekek az adventi időszakban feldí-
szíteni a saját intézményükhöz tarto-
zó karácsonyfát. Mivel ezek a fák örök 
darabok, így minden karácsonykor is-
mét ki lehet majd hozni őket, és újra, 
meghitt hangulatban, közösen feldí-
szíteni. Az üllői óvodák karácsonyfá-
inak vázait az Üllői Városüzemeltető 
Kft. készíti el. December elejétől ke-
ressék őket a városközpontban. 

Jurik Bianka

Üllői Hírmondó | 2021. november



Sokan ismerjük az érzést, hogy 
szeretnénk létrehozni valamit, 
kreatívkodni, újat kipróbálni 
vagy éppen csak egy kicsit ki-
zökkenni a mindennapi mó-
kuskerékből. Workshopjaink 
lehetőségek arra, hogy össze-
üljünk és énidőben alkossunk 
valami szépet.

Jelenleg szezonális tervek-
kel készültünk, de szeretnénk 
többféle technikát is kipróbál-
ni majd. Erre biztosítunk hely-
színt és alapanyagot a Kreatív 
Klubban. Gyertek és próbáljá-
tok ki a Kiss Sán-
dor Művelődési 
Házban (2225 
Üllő, Gyömrői út 
24). 

Idei időpont-
jaink a követke-
zők:

November 13. 
14 óra – Gyer-
mekek részé-
re készítenénk 
postaládát, mely-
ben összegyűjt-
hetik a kis aján-
dékaikat.

November 20. 
14 óra – Adventi 
gyertyadísz, eltérve a hagyo-
mányos koszorú formától.

December 4. 14 óra – Kará-
csonyi kopogtató.

Részleteket és folyama-
tos tájékoztatást láthattok a 
RÉVA Világa privát Facebook-
csoportban. A foglalkozások 
mellett kész dekorációkat is 
kínálunk a számotokra. Csat-
lakozzatok!

17

Kultúra

2021. november | Üllői Hírmondó

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

ADVENTI WORKSHOP 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Glutén-, tej-, laktóz-, cukor-, 
szója-, tojás-, tartósítószer-, 
élesztő- és kukoricamentes 
lisztek, tészták, szószok, 
csokoládék széles választéka. 

06-20/223-5243 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC, 12. ÜZLET

Nyitva hétfőtől szombatig!

Mentes és Reform 
Táplálkozási Szaküzlet

ORF MER

Szénhidrát
csökkentett

és zsírszegény 
termékek. 

Paleo, keto, vegán 
élelmiszerek és 

snackek. 
Szaloncukor előrendelés! Minden-
mentes, kimért és finom, 9 különböző ízben.
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MI TÖRTÉNIK A KÖNYVTÁR 
VALÓS ÉS VIRTUÁLIS TEREIBEN?
A hagyományostól a digitális megoldásokig, nagyon sokféle 
formában és úton igyekszünk eljuttatni az információt a város 
lakóihoz. Az online tér adta lehetőségeket is kihasználva, 
és az önök kényelmét szolgálva – valamint a pandémia 
időszaka alatt a személyes kapcsolattartás időtartamának 
minimalizálása érdekében – 2021 novemberétől a honlapunkon 
online is lehetővé válik könyvtárunkba a beiratkozás, amely 
a könyvtár első látogatásakor válik véglegessé. Ezután a 
katalógusból akár össze is állíthatják könyvcsomagjaikat, 
amiket mi összekészítünk, és már vihetik is. Így, ha csak 
egy rövid időre is, de találkozzunk a könyvtárban!

Üllő kincsei a valóságban 
és a virtuális világban
Hagyományos módon, Üllő kincseinek plakátjaival már fel-
díszítettük a várost. Az általuk népszerűsített emlékek rajtuk 
keresztül immár digitális formában is elérhetőek. Törjék fel 
okostelefonjukkal a rajtuk található QR-kódokat, és ismer-
jék meg a történetüket! A kincseket – több más érdekesség 
mellett – személyesen a Helytörténeti Gyűjteményben, a 
Pesti út 96. szám alatt tekinthetik meg, minden csütörtökön 

12:00–16:30-ig. A belépés ingyenes. 
Okosodásra fel!

Kosárfonó tanfolyam indul
Azokat sem hagyjuk program 
nélkül, akik az olvasás mel-
lett szeretnek kézműveskedni. 

Most nemcsak a könyveink-
ből, hanem szakavatott segít-

séggel sajátíthatják el a kosárfo-
nás titkait. A Kisdió Stúdió 4 alkalmas 

minikurzust indít a könyvtárban november 
24-től, szerdánként 17–20:30-ig. Jelentkezés és további in-
formációk: kisdiostudio@gmail.com.

Irodalmi teázó
November utolsó keddjén, 30-án 10:30-tól évzáró teá-
zónkban már karácsonyi olvasmányainké lesz a főszerep, 
amelyekből akár ajándékötlet is lehet, mert szerintünk a 
legszebb ajándék minden alkalomra a könyv! Esetleg egy 
könyvtári tagság, amivel a mi esetünkben egyszerre har-
mincezer kötetet adhatnak ajándékba, hiszen olvasni jó.

Régi könyvek vására
December 7-én nyílik hagyományos könyvvásárunk, ahol 
az állományunkból leselejtezett, de még jó állapotban lévő 
könyveinket, illetve könyvadományokból megmaradt köte-
teket kínálunk megvételre kedvezményes áron. A befolyt 
összeget újabb könyvek vásárlására vagy eszközfejlesz-
tésre fordítjuk.

Diadélután
Az idei év utolsó mesedélutánján, december 7-én 16:30-tól 
a Mikulásról mesélünk majd kicsiknek és nagyoknak a már 
hagyományosnak mondható könyves kandallónk tövében.

Készüljünk együtt!
Az adventi időszakban különleges könyvajánlókkal segít-
jük majd a készülődést. Figyeljék a könyvtár ablakait, amiket 
napról napra újabb és újabb ötletek színesítenek majd!     VHK

Kultúra
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SZÍNEZD LILÁRA A VÁROST  
A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJÁN
Közeleg a koraszülöttek világnapja: november 17-én mi is kifejezhetjük 
együttérzésünket, és hangsúlyozhatjuk a téma fontosságát, ha a lila 
színt valamilyen módon felhasználjuk a környezetünkben. Tavaly az 
Üllő felirat kapott különleges, lila megvilágítást, ezzel is emlékeztetve 
a lakosságot: a koraszülöttek hátránnyal érkeznek ugyan a világra, de 
ugyanolyan értékes tagjai társadalmunknak. A város idén is készül 
arra, hogy a lila színnel tisztelegjen a picik előtt. 

Tudtad? 
A PIC az ún. perinatális intenzív köz-
pont hivatalos rövidítése, mely biztosít-
ja a kórházon belül, hogy az édesanyák 
az egész napot a koraszülött babájuk-
kal töltsék. Princzkel Erzsébet, a Szent 
János Kórházban működő központ ve-
zető főorvosa szerint sajnos igen sok a 
koraszülött, a kis súllyal, egy kilogramm 
alatt születő baba, amit világszerte már 
szinte civilizációs ártalomként tartanak 
számon. A szakértők feladata – egy erre 
felkészült, speciális egészségügyi csa-
pattal – ezeknek a kicsiknek az ellátása, 

intenzív terá-
piájuk bizto-
sítása, hogy 
esélyt kap-
janak az 
egészséges 
életre. Ez 
nagy odafi-
gyelést, állan-
dó készenlétet, 
empátiát, szakértel-
met igényel. (Forrás: MTI)

– A lila szín felhívja a figyelmet arra, 
hogy minden 10. kisbaba koraszülöttként 

SZÍNEZZÜK LILÁRA  
AZ ORSZÁGOT AKCIÓ
A Koraszülöttekért Orszá-
gos Egyesület, mint minden 
évben, idén is meghirdeti a 
Színezzük lilára az orszá-
got akciót, amelyhez bárki 
csatlakozhat. Bátran öl-
tözzünk lilába, dekoráljuk a 
házunkat, világítsuk ki ott-
honunkat, munkahelyünket 
ezzel a színnel! Fejezzük ki 
támogatásunkat és együtt-
érzésünket ez úton, még 
akkor is, ha mi magunk nem 
vagyunk érintettek. Hiszen 
nem feledhetjük: sok PICi 
lila sokra megy!

érkezik a családokba, megannyi 
megpróbáltatás elé állítva a szü-
lőket. Tiszteleg a hősök előtt, mert 
bátran mondhatjuk, hogy hősök a 

kisbabák, a szüleik, nagyszüleik és 
az egészségügyben a „korababákért” 

dolgozók. November 17-én, a Koraszü-
löttek Világnapján nem csak az ideje 
korán világra jövő babákra, de családjuk, 
szeretteik megsegítésének fontosságá-
ra is gondolnunk kell.



Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  
Szo: 08–13

Üllő, 
Pesti út 

100.

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Telefon: 
06-20/548-4317 

Csatlakozzon 
törzsvásárlói 
közösségünkhöz!  
Most még jobban 
MegÉri!

További részletekről 
érdeklődjön üzletünkben!

2021. 2021. 
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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!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, 
forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181


