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MINDEN GYERMEKNEK JÁR 

A KARÁCSONY 
CSODÁJA

TÖLTSÜK EGYÜTT
AZ ADVENTET!

VÁRAKOZÁS….
Advent elérkezett, ünnepre készülünk,
a már megszokottnál jobban ver a szívünk.
Szeretet érzése lengi be a szobát, 
ebben az időszakban jobban szeretjük egymást.
Koszorú is készült négy csodás gyertyával, 
melyet mindig együtt gyújtunk meg a családdal.
Lila színű a Hit, Remény, na és a Szeretet,
az Öröm színe csak is a Rózsaszín lehet.
Csodás ámulatokra várni így tél elején,
fényben úszó városunk közepén.
Törődjünk egymással, nincs ennél fontosabb,
áldozzunk időnkből, adjunk a másiknak.
Szeressük egymást, de ne csak Adventkor,
hanem az év minden egyes napjaikor.

/N. Kékedy Ibolya/

Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
Üllő Város Önkormányzata!
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TISZTELT LAKOSOK, KEDVES ÜLLŐN ÉLŐK!

Az idei évben évben is sajnos vol-
tak városunkban szomorú ese-
mények, előfordultak csalódások, 

széthúzások, de ha a szívünkben szere-
tet van, minden probléma megoldható, 
minden nézeteltérés elsimítható. 

A városunkat körülölelő ipari parkok 
kapcsán is voltak nehézségeink, meg-
értjük Lakosainkat, ezért is kezdemé-
nyeztünk lakossági fórumokat annak 
érdekében, hogy ittlétük minél kevés-
bé okozzon Önöknek napi életük során 
gondot.   

Ha mindannyian városunk fejlődését, 
gyarapodását, élhetőségét szorgalmaz-
zuk, ez a közös célunk, és szeretettel, 
békével fordulunk egymáshoz, akkor 
ezzel a közös törekvéssel szárnyakat 
adhatunk Üllőnek, amely ettől egyre él-
hetőbbé, szerethetőbbé válik majd.

Nagyon örülök, hogy Önök laknak itt, 
nagyszerű és önzetlen emberek, akik 
egymásra odafigyelve, segítő szán-
dékkal, nagylelkű viselkedéssel idén is 
többször bizonyították, hogy városunk-
ban él az összetartás, szeretet, tisztelet, 
működik a közösségi erő. Bajba jutott 
lakosainknak minden esetben érkezett 
segítség, felajánlás, és közösségi ösz-
szefogásunknak is számos eredménye 
volt idén. Köszönöm ezt a hozzáállást 
mindannyiuknak!

Számos olyan eredményünk is volt 
idén, amely otthonunk/városunk fejlő-
dését szolgálta, s amelynek remélem 
élvezik majd előnyeit, gondolatuk pedig 
bekerül majd azok közé a dolgok közé 
lelkükbe, amelynek örülni tudnak. A tel-
jesség igénye nélkül felsorolnék most 
párat: 

Megújult az Erdősor utca, a közvilá-
gítás alkonykapcsolót, a gyalogátkelők 
pedig erősebb megvilágítást kaptak, a 
Baross utcánál intelligens gyalogátke-
lőhely épül, bővült a kamerarendszer is. 
A Zeneiskola új tetőt kapott.

Lakossági járdaépítés pályázaton le-
hetett támogatással új járdát építeni, fo-
lyamatban van a vasútállomásnál az új 
P+R és B+R parkolók tervezése, a Mag-
lódi úton épülő gyalogátkelőhelyhez pe-
dig járdát építünk.

Idén is biztosítottunk minden újszü-
löttnek életkezdési támogatást, a köz-
étkeztetés költségeinek nagyobb részét 
átvállaltuk, rendkívüli segélyeket tettünk 

elérhetővé a rászorulóknak és részt ve-
szünk az Álomotthon című műsorban, 
amely egy üllői család házát újítja fel. 

Elkészítettük városunk ingyenes mo-
biltelefonos applikációját, kommuniká-
ciónkat pedig folyamatosan fejlesztjük 
annak érdekében, hogy mindenki ér-
tesüljön a városunkat érintő történé-
sekről, eseményekről. A Facebook-on 
naponta több hírt teszünk közzé a hiva-
talos Üllő Város Önkormányzata olda-
lon, amely lakosunk azt követi, minden 
információról azonnal értesül.

Idei rendezvényeinket is új, ingyenes 
interaktív, gyermekközpontú elemekkel 
bővítettük, több aktivitással készültünk, 
hogy Lakosainknak minőségi kikap-
csolódást biztosítsunk. Könyvtárunk 
és Művelődési Házunk is sok értékes 
programot kínált.

Felszámoltunk illegális hulladéklera-
kókat, volt gumiabroncs-és elektronikai 
hulladék-begyűjtés is több alkalommal, 
továbbra is a térségben legkedvezőbb 
hulladék-elszállítási feltételeket bizto-
sítottuk lakosainknak.  

Az orvosi rendelő kapott egy har-
madik telefonvonalat, biztosítottunk 
helyben PCR tesztelést, elkészültek 
az egészségház belső felújításának  
tervei is.

Folyamatban van a három új par-
kunk tervezése, célunk minél több 
természetközeli, aktív kikapcsolódást 
nyújtó park megvalósítása települé-
sünkön.  

A Sportcsarnokkal szemben lévő 
4000 m2-es csodálatos parkban fel-
töltődhetnek majd lakosaink, kiválóan 
alkalmas lesz sétákra, sportolás utá-
ni pihenésre, rekreációra, jógázásra, 
meditációs ösvényén pedig a lélek is 
megnyugodhat. 

A Kertekalja utca és Berkes And-
rás utca kereszteződésébe tervezett 
KRESZ -és szabadidős parkban a köz-
lekedés szabályain kívül számos in-
teraktív elemmel készülünk, érdekes 
játékok és installációk járulnak majd 
hozzá a szabadidő minőségi eltölté-
séhez. 

A Hajcsár utca végén pedig egy tú-
raösvény és gyermek-játszótér fogja a 
természetkedvelőket várni, szintén in-
teraktív, edukációs elemekkel tarkítva.

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész 
évben segítették az önkormányzat 
munkáját és településünk fejlődését. 
Köszönöm a polgármesteri hivatal, az 
Üllői Városüzemeltető Kft, a Sport és 
Szabadidő Kft, a Humán Szolgáltató 
Központ, az egészségügyi, oktatá-
si- művelődési intézményeink dol-
gozóinak a lelkiismeretes munkáját, 
köszönöm a lakosságnak, a civil szer-
vezeteknek a segítségét, a vállalkozók 
támogatását. Külön köszönöm a kép-
viselők és kültagok összehangolt, mi-
nőségi, aktív munkáját.

Bízom benne, hogy az elkövetkező 
2022-es esztendőben is az összefo-
gás, az együtt-gondolkodás, közös 
fejlődés jellemzi majd városunkat! 

Kívánom Lakosainknak, hogy a Ka-
rácsony üzenete eljusson mindenki-
hez, szeretteik, családjuk körében él-
jék át az ünnepek meghitt hangulatát. 
Vigyázzunk családunk és saját egész-
ségünkre, gondoljunk azokra a szeret-
teinkre, akik a karácsonyt tőlünk távol 
ünneplik és emlékezzünk azokra is, 
akik már nem lehetnek velünk. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepe-
ket és Boldog Új Évet kívánok!

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Az év vége felé közeledve, az Ünnepekre való készülődés alatt mindannyian visszatekintünk az elmúlt 
évre, újra-éljük örömeinket, próbáljuk feldolgozni csalódásainkat, fájdalmainkat és összegezzük 
eredményeinket, sikereinket. Felidézzük legszebb pillanatainkat, amelyeket elraktározunk a lelkünkbe, 
hogy belőlük erőt meríthessünk az elkövetkező új év minden nehezebb napján. 
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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!

ZÁRVA LESZ A HIVATAL
Az Üllői Polgármesteri Hivatal 
2021. december 23. csütör-
töktől 2021. december 31. 
péntekig téli igazgatási szü-
net miatt zárva tart, ezalatt 
az ügyfélfogadás szünetel. 
Halaszthatatlan ügyekben 
(mint pl.: haláleset anyaköny-
veztetése) hivatalunk porta-
szolgálatán tehetnek bejelen-
tést munkanapokon 9-től 16 
óráig a 06-29/320-011 tele-
fonszámon, és a 70/311-8848 
mobilszámon.      ÜH infó

MINDENKINEK JÁR AZ ÜLLŐI APPLIKÁCIÓ
Egyre többen töltik le telefonjukra a HolmiApp applikációt, hi-
szen nagyon hasznos a mindennapok során, amikor szüksé-
günk van információra vagy valakit utol kell érnünk Üllőn. 

Azon kívül, hogy minden olyan elérhetőség benne van, 
amelyre szükségünk lehet: gyógyszertárak nyitvatartása, 
óvoda elérhetősége, képviselők telefonszáma, ügyfélszolgá-
latok stb., a helyi hírekről, programokról, foglalkozásokról is 
tájékozódhatunk.

Előző számunkban bemutattuk önöknek, hogy már az Ül-
lőn elérhető foglalkozások, különórák is helyet kaptak benne, 
megnézhetik, hogy milyen foglalkozásokra lehet vinni a gyer-
mekeket, illetve milyen kikapcsolódási lehetőségek állnak 
rendelkezésre felnőttek részére. 

A helyi vállalkozások körét is szeretnénk tovább bővíteni, 
hiszen az a célunk, hogy minden Üllőn működő vállalkozás 
belekerüljön, hogy ha valakinek szakemberre, szolgáltatásra 
van szüksége, helyben mindent elérhessen, a saját vállalkozó-
ink jussanak plusz megrendelésekhez. Küldjék el a vállalkozás 
adatait a kommunikacio@ullo.hu címre, legyen benne minden 
üllői vállalkozás!

Az Üllő Piac területén nemrégiben megnyílt telefonos 
üzlet, az ÜLLŐ GSM vezetője, Mészáros Tündi felajánlot-
ta segítségét és vállalja, hogy aki odahozza telefonját a 
piac 2. sz. boltjához, annak segít feltelepíteni ingyen az 
alkalmazást. Kedden 10:00-15:00-ig, szerdától péntekig 
10:00-18:00 között lehet hozzá menni, teljes körű szervi-
zelést is vállal, de mindössze 5 perc alatt rákerülhet Üllő 
applikációja is telefonjukra. (Telefonon is lehet időpontot 
egyeztetni vele: +36-70/567-7263)

Üllő Város Önkormányzata

ZÁRVA

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-tes-
tületének döntése alapján a Polgármesteri Hivatal 
jogi képviseletét ellátó ügyvédek segítik a lakossá-
got a jogi kérdésekben való eligazodásban. Az ügy-
védi tanácsadás helyszíne a földszinti 1. számú iro-
da, ahol előre megadott időpontokban kereshetik az 
ügyvédeket.

2022. első negyed- és félévének időpontjai:
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai az első 

negyedévben 9:00 órától 11:00 óráig tartanak 2022. 
január 24-én, február 22-én és március 22-én.

Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadásai az első 
félévben 15:00 órától 17:00 óráig 2022. január 13., 
február 3., március 3., április 7., május 5., június 2.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 
Dr. Szkalka Tamás 06/20-555-6513, Dr. Beneczki 
Tímea 06/70-459-1401 Üllő Város Önkormányzata
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DR. SZŰCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ÜZENETE AZ ÜLLŐI LAKOSOKNAK 
Bár idén sem haladt semmi a megszokott kerékvágásban, a 
hagyományokhoz érdemes ragaszkodni egy olyan időszakban, 
amikor minden nap valami újhoz kell alkalmazkodnunk. Bizonyára 
az idei karácsony sem lesz korlátozásoktól mentes, ám, ha 
együtt tölthetjük az ünnepeket azokkal, akik igazán számítanak, 
mindenünk meglesz, amit karácsonyra kívánhatunk. 

Kedves Üllőiek!
A járvány sújtotta világ és ebben 
Magyarország – bár sajnos áldozato-
kat követelve – , de azt gondolom, hogy 
jól védekezett, védekezik a vírus ellen. 
Mind kimerültünk, elfáradtunk, mégis 
hiszem, hogy itt Üllőn, a választókerü-
letemben és az országunkban is kellő-
en erősek vagyunk, és kitartunk, amíg 
teljesen nem győzünk a vírus felett, vi-
gyázva egymásra és önmagunkra.

Így érkeztünk el az adventi ünnep-
körhöz most már második éve, és a vá-
rakozásban gondoljunk azokra, akiket 
elragadott a járvány, és azokra is, akik 

nap, mint nap értünk dolgoznak, a be-
tegek életéért küzdenek. Szükséges 
megállnunk, még jobban odafigyelnünk 
egymásra, és valóban átértékelnünk 
emberi kapcsolatainkat.

Köszönettel is tartozom Önöknek 
az elmúlt hét évben kapott bizalomért! 
Örülök neki, hogy az együttműködé-
sünk Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszonnyal és az üllőiekkel az itt élők 
érdekeit tudta szolgálni. Komoly terve-
ink vannak a jövőre nézve is, és komoly 
megvalósítandó feladatok várnak még 
ránk! 

Szent Ágoston így ír: „Azért van oly 
kevés szeretet a világon, mert oly kevés 

a hála.” Legyünk hálásak egymásért, a 
jó és szép dolgokért, az őszinte szava-
kért! Én hálás vagyok.

Áldott, békés, kegyelemteljes kará-
csonyt és boldog új esztendőt kívánok 
Önöknek! 
Üdvözlettel, dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő

ELHAGYOTT MIKULÁSCSOMAGOK 
VÁRTÁK A GYEREKEKET

Az üllői önkormányzat és több intéz-
mény (Humán Szolgáltató, Vargha 
Gyula Könyvtár, Művelődési Ház, 
Roma Önkormányzat) is csatlako-
zott az országos kezdeményezéshez, 
az önkormányzatban saját készíté-
sű memóriakártyákkal és színező-
vel is készültek a finomságok mellett. 
Mindenki nagy szeretettel tüsténke-
dett, hogy minél több gyermeknek 
okozzanak örömteli perceket!

Az országos „Hagyj el egy mi-
kuláscsomagot” kezdeményezés 

lényege, hogy december 6-án szebbé tegye minél 
több kisgyermek napját. A programohoz az üllői 
intézmények mellett sok magánszemély is csatla-
kozott, így Üllő-szerte bele lehetett botlani egy-egy  
– átmenetileg – gazdátlan ajándékcsomagba. 
Hogy mi rejtőzött bennük? Azt csak a boldog meg-
találók tudják, de reméljük, számukra is akkora 
örömöt jelentett, mint a szorgos angyalkáknak, 
akik elkészítették őket. A padokon, buszmegálló-
ban, orvosi váróban, ablakpárkányon, oviban vagy 
játszótéren felbukkanó csomagokért sok kisgyer-
mek kelt útra, így igazi családi eseménnyé vált a 
december 6-i kezdeményezés. ÜH infó



5

Önkormányzat

www.doradoxxi.hu

Jelentkezés: 
06-20/215-0699 • lukacs.mara@humilitas.hu

Feladat: 
alkatrészek  
összeszerelése (gépkezelés,  
forrasztás, tekercselés,  
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Feltétel:
  8 általános iskolai végzettség
   megbízhatóság

Amit kínálunk:
  kereseti lehetőség: bruttó  
340 000–420 000 Ft
  teljesítménybónusz
  jelenléti bónusz
    évvégi jutalom

A bejárás 
céges busszal 
az alábbi 
településekről 
biztosított:
Üllő, Monor, Monorierdő, 
Pilis, Gomba, Bénye, Káva, 
Csévharaszt, Vasad, Cegléd, 
Budapest-Örs vezér tere, 
Nagykáta  
irányából.

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?
 Hosszú távú,

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos munkarendbe!

2021. december | Üllői Hírmondó

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTTAK ÜLLŐN
Üllő város önkormányzata november 8-án tartott köz-
meghallgatást a Városháza dísztermében. A fórum formá-
lis képviselő-testületi ülésnek számít, ugyanis a képvise-
lők megszavazták a napirendi pontokat, melyeket Kissné 
Szabó Katalin polgármester vezetett fel, ezt követően pe-
dig meghallgatták a lakosság kérdéseit, felvetéseit.

Az alábbi napirendi pontok kerültek terítékre: tájékoz-
tató a 2020-2021. évi önkormányzati fejlesztésekről, zöl-
desítés – pihenőparkok építése, tájékoztató a város ipari 
parkjaiban folyó beruházásokról. Az eseményre számos 
szakember is meghívást kapott, akik érdemi információk-
kal tudták segíteni a lakossági kérdések megválaszolását. 
Többek között jelen volt a DPMV Zrt. illetékese, a DTkH Zrt. 
képviselője, az Üllői Rendőrőrs parancsnoka, a Ferihegy 
Ipari Park képviselője és az üllői háziorvosok is.

Az első napirendi pontban többek között szó volt az út-
karbantartásokról, a járdaépítésekről, a térfigyelő kamerák 
kiépítéséről, az intézmények felújításáról, az új óvodáról 
és bölcsődéről, valamint a piacról. A második napirendi 
pontban a pihenőparkok építése kapcsán a város vezetése 
hangsúlyozta, hogy fontos a város zöldterületeinek növe-
lése. Tervezik a teniszpálya melletti terület sétánnyá és 21. 
századi, de kissé konzervatív parkká alakítását, valamint 
kreszpark kialakítását a Kertek alja és a Berkes András ut-
cánál lévő szabadidőparknál. 

A harmadik napirendi pontban arról tájékoztatták a la-
kosságot, hogy építési és változtatási tilalmat rendelt el a 
képviselő-testület addig a Ferihegy Ipari Parkban, amíg a 
szervizút el nem készülni.

Dr. Halasi Katalin az üllői háziorvosok nevében felolvas-
ta a lakosság felé intézett kéréseiket, majd ezt követően 
vették sorra az önkormányzathoz érkezett kérdéseket. A 
lakossági felvetések számos fontos pontot érintettek, töb-
bek között felmerült, hogy a temetők működési rendjéről 
rendszeresen tájékoztasson a Hírmondó, de az is, hogy ki 
kellene tiltani az Ócsai út és a Pesti út Monor felőli részéről 
a kamionokat. Utóbbi ügyben a Magyar Közút és dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő közbenjárását is kérni fog-
ja az önkormányzat. A közmeghallgatás teljes egészében 
visszanézhető a Williams Televízió jóvoltából.    Jurik Bianka

A BURSA HUNGARICA 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat következő 
évi fordulójához csatlakozott az önkormányza-
tunk, azonban –mivel az egyetlen pályázónk nem 
felelt meg a jogosultsági feltételeknek – 2022. évre 
nem kapott ösztöndíjat senki sem. 

Üllő Város Önkormányzata



MI IS SEGÍTHETÜNK  
AZ ÚJABB HULLÁM MEGÁLLÍTÁSÁBAN
Sajnos a Covid-fertőzöttek száma újra emelkedni 
kezdett. A település egészségügyi dolgozói 
igyekeznek helyt állni, ám mind az ellátásban, 
mind a kötelező, adminisztrációs munkában 
nagy teher nehezedik rájuk. A lakosság 
együttműködését kérik, hogy az újabb hullám a 
lehető legzökkenőmentesebben csillapodjon le. 

Újra kötelező a maszk viselése
A kormány bejelentése alapján 2021. november 20-a szombat-
tól újra kötelező a maszkviselés zárt terekben. Ettől a dátumtól 
kezdve az 500 főnél nagyobb résztvevőszámú rendezvények 
csak védettségi igazolvány felmutatásával látogathatók, illet-
ve kötelezővé tették az egészségügyben dolgozók számára a 
3. oltás felvételét.

Túlterheltek az orvosi rendelők
Üllő város háziorvosai közleményben hívták fel a lakosság fi-
gyelmét a jelenleg is érvényben lévő, a betegekre vonatkozó 
eljárásrendre. Ez alapján a háziorvosi ellátásra – a várakozási 
idő csökkentése és a betegek érintkezésének minimalizálása 

érdekében – még mindig előzetes időpontfoglalás szükséges. 
Mindenkitől türelmet kérnek, és biztosítják a lakosságot, hogy 
senki nem marad ellátás nélkül. – Időpontfoglalás esetén is 
előfordulhat „csúszás”. Aki nem foglal időpontot, azt is ellát-
ják, de számolnia kell azzal, hogy hosszabb várakozásra kény-
szerül. A távolságtartás biztosítása érdekében a váróteremben 
tartózkodók számát is korlátozni kell, és figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy a vérvételre várokozó, egyébként egészséges em-
berekre és a kismamákra is vigyázzunk – áll a közleményben. 
– Praxisonként 40-60 beteget látunk el. Ahhoz, hogy ebben az 
óriási leterheltséget jelentő járványhelyzetben biztosítható le-
gyen a megfelelő alapellátás és mindenki hozzájusson a szá-
mára szükséges szolgáltatáshoz, elengedhetetlen az önök tü-
relme, együttműködése – kérik a háziorvosok.

Fűtött sátrak várják az odaérkezőket a rendelők előtt
A gyerek és a felnőtt háziorvosi rendelő előtti sátrak elkészül-
tek, hogy szélvédett helyen tudjanak várakozni az orvosi ellá-
tásra érkezők. Álló infra fűtőtest is bekerült a fedett területre, 
így a pácienseknek már nem a hidegben kell várakozniuk. 

HASZNOS TANÁCSOK AZ ORVOSHOZ FORDULÓKNAK
1. Aki a szokásos gyógyszerét szeretné felíratni, ne 

telefonon keresztül tegye meg és semmiképpen 
sem hétfőn, amikor az újonnan megbetegedettek 
jelentkeznek a háziorvosoknál. Gyógyszer felírás-
hoz mindegyik rendelőnél található egy postaláda, 
ahova névvel, telefonszámmal ellátva a gyógyszer-
igényt le lehet adni. Emellett a rendelő@ullohszk.
hu e-mail-címre is el lehet küldeni az igényeket. 

2. Az említett e-mail-cím kizárólag a jelzett kérelmek 
fogadására szolgál, elektronikus levélben leírt tü-
netek alapján diagnózist felállítására nincs lehe-
tőség, így válaszolni az odaérkező kérdésekre nem 
tudnak.

3. Telefonon időpontfoglalás és megbetegedés ese-
tén keressék a háziorvosokat. 

4. Az időpontot foglalók lehetőleg pontosan érkez-
zenek. 

100. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL  
KÖSZÖNTÖTTÉK NÉMETH ELEKNÉ ILONKA NÉNIT
November 16-án ünnepelte 100. születésnapját Németh Elekné Ilonka néni, 
akit a jeles nap alkalmából Kissné Szabó Katalin polgármester asszony is 
meglátogatott és átadta számára a gratuláló miniszterelnöki emléklapot. 

Ilonka néni szülei férfiszabók voltak, ő a 60-as években a budapesti Berlin 
Étteremben, majd ezután a Fővárosi Szállítási Vállalatnál dolgozott benzin-
kutasként. 1962-től élt Üllőn hosszú évtizedeken át, most viszont már az Es-
tikék Idősek Otthonában tölti mindennapjait. Ilonka nénit gyermekei, unokái, 
dédunokái, sőt, ükunokája is köszönthették ezen a kerek évfordulón. Egész 
életében szeretett kertészkedni és olvasni, a mai napig friss szellemileg. 

Boldog születésnapot kívánunk Ilonka néninek!
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ÉpületgÉpÉszeti És Fürdőszoba szakáruház

VÍZ- GÁZ- FŰTÉS, KLÍMA
+36-30/891-1402
+36-29/350-870 

papamaciszerelveny@gmail.comVecsés, Magyar utca 31. A volt CSŐSZER áruház helyén!

PAPAMACI SZERELVÉNY

FŰTÉS, KLÍMA

papamaciszerelveny@gmail.compapamaciszerelveny@gmail.com

2021. december | Üllői Hírmondó

ÚJ BERUHÁZÁSSAL GAZDAGODIK A RÉGIÓ
Magyarországon tizenöt éve kezdte meg működését a VGP Service Kft.: 
elsőként Győrben, azóta pedig több vidéki nagyvárosban is létesítettek 
ipari parkot, például Kecskeméten, Alsónémediben és Hatvanban. 
Most – kiváló adottságait tekintve - Üllőre esett a választás. Károly 
Pálovics országigazgatóval beszélgettünk a beruházásról.

– Milyen területen tevékenykedik a cég?
– Tizenöt európai országban jelen lévő családi tulajdonú és 

ugyanakkor tőzsdei vállalat vagyunk. Magas minőségi köve-
telményeknek megfelelő logisztikai és könnyűipari célú ingat-
lanok fejlesztésével, építésével és működtetésével foglalko-
zunk. Teljes mértékben integrált üzleti modellt működtetünk 
sokéves szakértelemmel a földterület felvásárlásától kezdve a 
fejlesztésen át az eszköz- és az ingatlankezelésig. A több bér-
lőt kiszolgáló, nagy méretű ipari parkok fejlesztésében a leg-
nagyobb európai vállalatok közzé tartozunk, összesen közel 
3 millió m2 épületnagysággal. Az üllői helyszín az első buda-
pesti régióhoz köthető nagy beruházásunk, amire zászlósha-
jóként tekintünk mind a portfoliónk, mind pedig a teljes ma-
gyarországi jelenlétünk vonatkozásában. 

– Hogyan illik bele a vállalat tevékenysége az üllői régióba?
– Úgy gondoljuk, hogy az üllői régió komoly potenciállal 

rendelkezik kiváló adottságai miatt. Minden megfelelő az ipari 
és logisztikai létesítmények telepítéséhez. A repülőtér közel-
sége és a közúti infrastruktúra hatalmas vonzerő a vállalkozá-
sok betelepülése szempontjából. Ezt kiegészítve a magas mi-
nőségű épületeinkkel, ideális ipari parkot kapunk a Budapest 
környéki modern vállalkozások elvárásainak és hosszú távú 
működésének tekintetében.

– Hogyan választották ki a területet a beruházásra?
– Az Aerozone Park Üllő és Vecsés határán helyezkedik 

el, közvetlenül az M0-ás körgyűrű mellett és az M4-es au-
tópálya csomópontjánál, ideális helyszín a logisztikai szol-
gáltatóknak és a raktározással foglalkozó kereskedelmi és 
gyártócégeknek. Az Aerozone Park Budapest keleti ipari ré-
giójához tartozik, ami az ország központi régiója. A reptér és 
az autópályák közelsége kiemelkedő szerepet kap közleke-
dési szempontból, ugyanis innen könnyen megközelíthetőek 
mind a hazai nagyvárosok, mind a környező országok kiemelt 
úticéljai. Az Aerozone Park már 2000 m2 nagyságú területtől 
kezdve kínál testre szabott megoldásokat egészen a nagyobb 

logisztikai szolgáltatók igé-
nyeinek lefedéséig. Épüle-
teink alkalmasak logisztikai 
és kereskedelmi tevékeny-
ség, valamint könnyűipari 
gyártás számára is.

– Hogy néz ki a beruházás 
ütemterve, mikorra mi ké-
szül el?

– Az első épületünk első 
ütemét már megkezdtük, a 
jövő év harmadik negyed-
évében átadjuk és folyama-
tosan fejlesztjük, amíg eléri végső, kb. 62 000 m2 méretét. A 
jövő év folyamán elindítjuk a második épületünket is, és meg-
felelő érdeklődés esetén a harmadikat is, amivel összesen egy 
125 000 m2 ipari parkot fejlesztünk a területen. 

– Milyen előnyökkel jár az új beruházás a városnak és a régi-
ónak?

– Ipari parkjaink környezete jelentős infrastruktúra-fejlesz-
tést igényel, ami előnyös mind közeledési, mind gazdasági 
szempontból. Ezeket saját forrásból biztosítjuk, de a környező 
települések tulajdonába kerül. Az általunk létrehozott parkok-
ban törekszünk a fenntarthatóságra és a környezeti szempon-
tok maximális figyelembevételére. Bérlőinken keresztül ide 
települő vállalkozások munkahelyteremtő ereje is segíti a vá-
rost és annak lakosságát. A várost közvetlenül is támogatjuk 
a település zöldfelületeinek fejlesztése érdekében. Tapaszta-
lataink azt mutatják, hogy működő parkjaink jelentős gazda-
ságélénkítő ereje és gazdasági környezet élénkítő hatása a 
vállalkozások operációjának kezdetét követően, rövid időn be-
lül megmutatkozik. Úgy gondoljuk, hogy az általunk választott 
helyszín lokális környezete kiválóan megfelel mind a jövőbeli 
bérlőink, mind a város, mind regionális, mind pedig saját elvá-
rásainknak. ÜH infó
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TÁMOGATÁST NYERT ÜLLŐ AZ ILLEGÁLIS 
SZEMÉTLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁRA

JAVUL 
A KÖZVILÁGÍTÁS

Üllő Város Önkormányzata régóta küzd az 
illegális szemétlerakókkal, mivel minden al-
kalommal egyre több hulladék kerül a tele-
pülés különböző pontjaira. A Tisztítsuk meg 
az országot! című projekt keretében azon-
ban most lehetősége nyílt Üllőnek arra, 
hogy az elnyert 2,2 millió forintból felszá-
molják az önkormányzati tulajdonú terüle-
teken ezeket az illegális szemétlerakókat.

A település tisztán és rendben tartása 
érdekében az önkormányzat hosszú évek 
óta küzd az illegális szemétlerakóhelyekkel. 
A hat kritikus helyen a hulladék mennyisé-
ge, milyensége és az odaszállítók kilétének 
rejtélye mellett a legnagyobb problémát 
az jelenti, hogy folyamatosan, újra és újra 
megjelenik annak ellenére, hogy az önkor-
mányzat saját költségén elszállíttatja. Az 
ilyenfajta hulladéklerakás nem csak jogel-
lenes, de szennyezi a környezetet, károsít-
ja az egészséget és sérti az esztétikai ér-
zékünket. 

Üllő Város Önkormányzata az elmúlt 
időszakban több lépést tett már annak 
érdekében, hogy az illegális szemétlera-
kásokat megakadályozzák: sorompókat 
helyeztek ki a bekötőutak bejáratához, vad-
kamerákat telepítettek a kritikus pontokon 

Az üllői közvilágítás eddig 
túl későn kapcsolt fel és túl 
korán le, melyre megoldást 
találtak a szakemberek, tud-
tuk meg Fehér Imre alpolgár-
mestertől.

A tél beköszöntével nem 
csupán a hideg, fagyos idő-
járás, de az egyre korábban 
kezdődő sötétedés is prob-
lémákhoz vezethet. A korai 
sötétben a még szabályosan 
felszerelt kerékpárosok is 
szinte láthatatlanokká vál-
nak, ahogyan a gyalogosok 
számára is számos veszélyt 
rejt a nem optimális látha-
tóság. Üllő egyes részeiben 
élők gyakran tapasztalják, 
hogy a közvilágítás nem 
követi a naplementét és a 
délutáni órákban későn kap-
csolnak fel, míg reggel túl 
hamar ki a lámpák. Lakossá-
gi kezdeményezésre hama-
rosan javulni fog a közvilágí-
tás a városban.

Üllő tulajdonképpen há-
rom részre osztható a köz-
világítás terén: egy falusi 
részre, egy nagyobb közös-
ségi és egy úgynevezett vá-
rosira. Utóbbinál kapcsol fel 
délután a legkorábban és le 
reggel legkésőbb a világítás. 
Ez a veszélyes helyzet minél 
hamarabbi megoldást kívánt. 
Ennek érdekében a képvi-
selő-testület határozatot 
hozott, így a város egymillió 
forintot költ a beruházásra. 
A városban 28 trafóállomást 
szerelnek fel olyan rendszer-
rel, ami délután korábban 
kapcsolja fel és reggel ké-
sőbb kapcsolja le a közvilágí-
tást. Ha minden a terv szerint 
alakul, a beruházás még idén 
megvalósul.. ÜH infó

és a mezőőrök is fokozott figyelemmel el-
lenőrzik ezeket a területeket, de még min-
dig szükséges a hatékonyság növeléséhez 
további intézkedéseket tenni. Az illegális 
lerakók felszámolására az önkormányzat 
pályázott az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kiírt, és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által finanszírozott Tisztítsuk 
meg az országot! című projektre, melynek 
keretében 2,2 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert. A pályázat célja a 
jelenlegi hat kritikus hulladék-lerakóhely 
felszámolása, melyeken összesen körül-
belül 50 m3 szemét található. A hulladékok 
összegyűjtését az Üllői Városüzemelte-
tő Kft. munkatársai, az elszállítást pedig a 
DTkH Nonprofit Kft. munkatársai végzik az 
általuk biztosított konténerekben. A projekt 
2021. november 30-án fejeződött be. 

Óvjuk meg közösen területeinket ezután 
is, ha pedig bármikor észlelnek illegális hul-
ladéklerakást, fotózzák le és értesítsék:
• belterület esetében Tóth Gábor közte-

rület-felügyelőt: +36-70/312-4134; toth.
gabor@ullo.hu,

• külterület esetében Szemők Zoltán 
mezőőrt: +36-30/194-7993; szemok.
zoltan@ullo.hu.

Üllői Hírmondó | 2021. december
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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!



9

Fejlődő kisváros

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!15% 

kedvezmény!

Árvai Richárd 

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

MÉG IDÉN ELKÉSZÜLHET 
A MAGLÓDI ÚTI JÁRDA
Hamarosan minden gyalogo-
san közlekedő lakos élvezheti a 
Maglódi út újonnan elkészülő jár-
dáját, hiszen a szerződést a kivi-
telezővel aláírta, így valószínűleg 
még  idén átadják a járdaszakaszt.

A képviselő-testület még ok-
tóberben határozott arról, hogy 
megkezdődhet a Maglódi út utol-
só házától a Zsaróka útig tartó út-
szakaszon a járdaépítés 130 cm 
szélességben, megközelítőleg 140 
méter hosszan. 

A járdaszakasz megépítése azért is kiemelten fon-
tos, mert a Zsaróka út – Maglódi út kereszteződésébe 
tervezett gyalogos átkelőhely megépülésének felté-
tele az odáig vezető járda megléte. A járda elkészü-
lését követően rövid időn belül megkezdődik a gyalo-
gos átkelő kialakítása is, amelynek kivitelezéséről a 
közelben működő vállalkozások közösen fognak gon-
doskodni. A járda mellett a közvilágítást is kiépítik. 

Az önkormányzat minden ottlakó és arra közleke-
dő türelmét kéri a kivitelezések időszakában, bíznak 
benne, hogy a járda és az átkelő sok arrafelé járó gya-
logos közlekedését megkönnyíti majd.  ÜH infó
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AZ UTCA MINDENKIÉ
Egyre több helyen tapasztal-
ható a városunkban is, hogy 
a lakók lerekesztik a lakóin-
gatlanuk előtti közterületet. 
Többféle megoldással talál-
kozunk: virágládák, nagy mé-
retű sziklák, terméskövek, 
a földbe szúrt betonvas, fa-
cölöpök, olykor még kerítés 
gyanánt dróttal, madzaggal 
is körbekerítve.  Érthető az a 
szándék, hogy védeni szeret-
nék az általuk gondozott utcarészt, azonban a közterületnek 
ilyen módon történő „kisajátítása” jogellenes cselekedet. 

A hatályos szabályozás szerint a közterület a közhaszná-
latra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tu-
lajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően 
bárki használhat, ideértve a magánutakat is. A közterület ren-
deltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a 
pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), 
a közművek elhelyezése.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közte-
rület-használati engedély szükséges, mely díjfizetést is von 
maga után. Az önkormányzati rendeletünk tételesen felsorol-
ja azokat az eseteket, melyek kapcsán engedélyezhető a köz-
terület rendeltetéstől eltérő használata, továbbá egyértelmű-
en szabályozza azt, hogy nem adható közterület-használati 
engedély a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezé-
sek és anyagok elhelyezésére. 

A fentieket összegezve a közterületet, így a lakóingatlanok 
előtti utcaszakaszt bárki használhatja, ezt nem lehet akadá-
lyozni, ellehetetleníteni.

A rendelet szankciót is rendel a jogszabálysértéshez: az-
zal szemben, aki a közösségi együttélés alapvető szabályait 
megszegve a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, vagy 
az engedélytől eltérő módon használja, és e tevékenységével 
figyelmeztetés ellenére sem hagy fel, Üllő Város Polgármes-
tere százötvenezer forintig terjedő pénzbírság kiszabását 
rendeli el. A közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság kiszabásáról intézkedhet. 

Észlelve az egyre jobban elharapódzó jelenséget és rea-
gálva a lakossági panaszokra, az elmúlt hetekben megkezd-
tük a település bejárását és a jogsértő állapot megszüntetése 
érdekében felszólítottuk az érintett ingatlantulajdonosokat 
mindennemű, akadályt képező tárgy eltávolítására. 

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!
Szabó Ágnes, Üllői Polgármesteri Hivatal

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Kedvezményes 
csomagcsomag

ajánlatok!

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

találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.
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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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„MINDEN GYERMEKNEK JÁR A KARÁCSONY CSODÁJA”
A Jézuska já-

rat által idén 
122 gyermek 

karácsonyát tudják 
szebbé tenni a jó-
tékonykodók. Sza-
bó Katalin Ildikó, a 
Humán Szolgáltató 
Központ igazgatója 
tájékoztatott minket 
több fontos informá-
cióról is.

Tavaly 142 gyermek kerülhetett fel a 
listára, amit egy hét alatt elkapkodtak 
az ismeretlen jótevők, idén is százon 
felül van a szám: 122 kisgyerek arcára 
csalhatnak mosolyt a segíteni akarók. – 
Aggódtunk, hiszen technikai problémák 

miatt egy kis csúszással került fel a 
Jézuska járat oldalára a lista, amin a 
gyerekek neve szerepel. Ám elképesztő 
módon már a lista felkerülésének nap-
ján a 122 ajándékból 80 „el is kelt”. Ez 
azt jelenti, hogy azt a 80 kívánságot már 
valakik lefoglalták és teljesíteni is fogják 
– mesélte az igazgató. A szervezők a 
rövid idő miatt kérik, mindenki igyekez-
zenek időben eljuttatni az ajándékokat 
a megadott leadási pontokra, hiszen a 
csomagküldő szolgálatok is egyre le-
terheltebbek. A felajánlók leadhatják az 
ajándékokat a Jézuska járat oldalán ta-
lálható budapesti gyűjtőponton, az Üllői 
Polgármesteri Hivatalban (Templom tér 
3.), a Humán Szolgáltató Központban 
(Ócsai út 8.) vagy elküldhetik postán. 

Arra is van lehetőség, hogy egyből 
a Humán Szolgáltató Központ címére 
küldjék az ajándékot, de ez esetben min-
denképp fontos e-mailt írni a titkarsag@
ullohszk.hu címre, hogy hányas számú 
ajándékot választotta és melyik cégtől 
rendelte, honnan fog érkezni. Amennyi-
ben a felajánló szeretne üzenetet kül-
deni az adomány mellé, megírhatja az 
e-mail-címre és azt is belecsomagolják. 
– Az ajándékokat december 8-ig kell el-
juttatni hozzánk. Amennyiben késni fog 
az ajándék, de várható az érkezése, kér-
jük, jelezzék számunkra.  Szeretnénk, 
ha december 17-én minden gyermek 
megkaphatná az ajándékát, hiszen sen-
ki sem maradhat ki – hangsúlyozta ki 
Katalin. J. Bianka

Az öt üllői óvoda karácsonyfái az 
Üllő Piac terén kaptak helyet, ame-
lyeket a gyerekek saját kézzel készí-
tett díszeik ékesítenek.

 Az idei adventkor öt üllői óvoda 
karácsonyfái is a városközpontban 
pompáznak. A fák díszeit környezet-
barát anyagokból az óvodások saját 
kezűleg alkották, a fák vázát pedig az 
Üllői Városüzemeltető Kft. munkatár-
sai készítették. A gyermekek éneklés-
sel és az ünnepekre való ráhangoló-
dással díszítik fel az intézményükhöz 
tartozó fát. Elsőként, november 26-án 
a Bóbita Tagóvoda dekorálta és állí-
totta ki a fáját. Majd december 2-án 
a Gyöngyvirág Tagóvoda, 3-án a Pity-
pang és a Napraforgó ovisai érkeztek 
a fájukhoz. Végül, december 10-én a 
Csicsergő Tagóvoda díszíti fel a saját 
fáját, ami után mindenkit várnak sok 
szeretettel az óvodások Luca napi 
műsorára, amit szintén az Üllő Pia-
con rendeznek meg.     JB

Az ünnepi készülődés időszakában 
számos program várja az üllőieket: 
az adventi hétvégékre szervezett kö-
zös gyertyagyújtásokat minden al-
kalommal műsor is kíséri, és többfé-
le jótékonysági megmozdulás is várja 
a tenni vágyókat. Mindeközben pedig 
gyönyörködhetünk a köztéri dekorá-
ciókban az Üllő Piac kivilágításától az 
ovis karácsonyfákig.

November végén érkezett meg Üllő 
fenyőfája Petrenkó Attiláné felajánlá-
sának köszönthetően, amit még azon 
a héten elkezdtek feldíszíteni is. Ekkor 
indultak az első ovisok, hogy az Üllő 
Piacon felállított fából készült kará-
csonyfájukat köszöntsék, miközben a 
városban egyre több helyen gyulladtak 
fel az ünnepi fények.

Túl vagyunk két advent vasárnapon, 
a harmadikon, december 12-én 14:30-
tól a Fourtissimo zenekar karácsonyi 
koncertjét élvezhetik az érdeklődők, 

AZ OVISOK KARÁCSONYFÁI TÖLTSÜK EGYÜTT AZ ADVENTET!
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16 órakor a 3. adventi 
gyertya gyújtásán le-
het részt venni, majd az 
Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület 
fog műsort adni. 

Az utolsó adventi 
vasárnapon, december 
19-én sűrűsödnek a 
programok. Ekkor ren-
dezik meg a Fut a Manó 
jótékonysági futást. 11 
órakor startolnak a fu-
tók, egy órakor pedig 
átadják Szeretetgom-
bóc Klubnak a Fut a 
Manó adományokat. 
13:30-tól hirdetik ki a 

Mézeskalácssütő-verseny eredmé-
nyeit, majd 14:30-tól Bolyki Balázs és 
a B4 Gospel koncertjét hallgathatják 
meg. Végül 16 órától a Mindenki Ka-
rácsonyán fog felgyulladni a negyedik 
gyertya lángja, melyet a polgármester 
köszöntője, az egyházak vezetőinek ál-
dása fog kísérni. Petrovics Eszter és a 
Zrínyi Ilona Kórus előadása mellett az 
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egye-
sület műsorát is megtekinthetik az 
egybegyűltek.

December 17-től egészen december 
végéig ingyenes körhinta várja a kiláto-
gatókat, december 19-én pedig családi 
fotózás vár mindenkit, minden csa-
lád egy képet kinyomtatva hazavihet, 
amelyet a körhinta vagy az angyalkák 
előtt készít róluk Hajnal Zoltán József 
fotós.

Érdemes lesz az adventi vasárnapo-
kat együtt tölteni a közös, üllői adventi 
koszorú körül. ÜH infó
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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/

Komplett 
szemüveg 

már 9990 Ft-tól!

Ingyenes látásvIzsgálat
vIzsgálatra bejelentKezés 

teleFonon

EbbEn a 
hónap-

ban a 
döntést 

önrE 
bízzuk!

mInden 
KeretünKhöz 

az egyFóKuszú 
lencsét* 
5 Ft-ért 
adjuK!

*Távoli, olvasó, -4– +4, 2CYL

mInden 
KeretünKből 

annyI százaléK 
Kedvezményt 

adunK, 
ahány éves!

AjándéKozzon szemÜveGet!
üzletünKben vásárlásI 

utalvány Kapható!

vagy

IDÉN KICSIT MÁSHOGY ÉRKEZIK A ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MIKULÁSA
Sajnos, ahogy tavaly, idén is kénytelen lemondani a korábban 
minden évben megtartott Mikulás-ünnepséget a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, mivel a járvány miatt nincs lehetőség biztonságosan 
megrendezni az eseményt. Azonban a szervezők ígérik: biztosan 
nem hagyják program és ajándék nélkül a gyerekeket. 

A művelődési házban sajnálatos módon idén sem lesz Mi-
kulás-ünnepség, ám a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat tagjai igyekeznek egyéb lakossági megmozdulások 

mellé odaállni, és programokkal is készülnek. – Amióta meg-
alakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, minden évben 
szerveztünk Mikulás-ünnepséget, általában a Kiss Sándor 
Művelődési Házban tartottuk kicsiknek és nagyoknak – me-
sélte lapunknak Szomora Zsolt elnök. – A gyerekek egyik ked-

venc napját megpróbál-
tuk különböző kulturális 
programokkal összeköt-
ni: volt kiállítás, divatbe-
mutató, zene, tánc, folklór 
és Ki mit tud. Gyerekek 
és felnőttek, romák és 
nem romák egyformán 
eljöttek, hiszen a kultu-
rális programok sokakat 
érdekeltek – tudtuk meg. 

December 5-én kora 
délután zenélt az Üllő Pi-
acon a Romano Glaszo, 
miközben Makai Sándor tartott kézműves foglalkozást és be-
mutatót kosár- és nádfonásból. Az érdeklődők megnézhették 
a roma holokauszt és roma mesterségek fotókiállítását is.

HAGYJ EL EGY MIKULÁSCSOMAGOT!
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott az 
országos kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy 
december 6-án szebbé tegyük minél több kisgyermek 
napját, mosolyt csaljunk arcukra. A kezdeményezést 
több üllői intézmény is támogatta. 

2021. december | Üllői Hírmondó
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KÖSZÖNJÜK! – A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
November 12-e a szociális munka napja, mely 
alkalomból köszöntötte a város az Üllőn helyt 
álló szociális dolgozókat, kiemelkedő munkájuk 
eredményeként többen díjazásban is részesültek.

S zociális munkásnak lenni jóval több mint munka: szol-
gálat ez a szó legnemesebb értelmében. Minden év nov-
ember 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, 

támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembe-
reknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozat-
készen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat.

Ez az évforduló 2016 óta munkaszüneti nap is a szociális 
ellátásban dolgozóknak, így őket Kissné Szabó Katalin polgár-
mester előző nap köszöntötte, a fennálló helyzet miatt csak 

szűk körben. Idén sem maradhatott el a kiváló dolgozók elis-
merése és díjazása. Szabó Katalin Ildikó, a Humán Szolgáltató 
Központ igazgatójának javaslata alapján idén azokat díjazták, 
akik a Covid ellátás alatt kiemelkedő munkát végeztek.

Az idei elismeréseket kapták:
Szabó Gáborné laborasszisztens,
Sutyák Lászlóné telefonközpontos,
Pinczel Beatrix asszisztens ,
Ficsur Józsefné asszisztens,
Körmendi Zsuzsanna kisgyermeknevelő,
Derlisz Zita gondozónő.

Köszönjük valamennyi dolgozó egész éves munkáját, kitartá-
sukat és elkötelezettségüket a szociális munka iránt.

Üllő Város Önkormányzata

Üllői Hírmondó | 2021. december

A KUTYASÉTÁLTATÁS SZABÁLYAI
Folytatjuk az előző lapszámunkban megkezdett, a felelős 
állattartással, az állatok védelmével kapcsolatos téma-
kört. 

A felelős ebtartók számára fontos, hogy tisztában le-
gyenek a kutyasétáltatás szabályaival. Kormányrendelet-
be foglalt előírás, hogy belterület közterületén – kivéve 
az ebek futtatására kijelölt területet 
– ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására képes. 
Az eb tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyez-
tethessen. Kutyasétáltatás során 
a szájkosár főszabály szerint nem 
kötelező, annak szükségességét az 
eb agresszív magatartásának függ-
vényében kell a tulajdonosnak el-
döntenie. Közforgalmú közlekedési 
eszközön azonban kizárólag szájko-
sárral és pórázzal szabad szállítani a 
kutyát, mely alól a segítő kutyák ké-
peznek kivételt.

Nem lehet kutyát bevinni élel-
miszer-elárusító üzletbe, közfürdő 

területére vagy játszótérre. Szintén kivételt képeznek a szabály 
alól a segítő kutyák.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó köteles el-
távolítani a közterületről. Érdemes megjegyezni, hogy aki a fel-
ügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom céljait 
szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön az 

állat által okozott szennyezés megszünte-
téséről nem gondoskodik, szabálysértést 
követ el. Ennek értelmében tehát a kutya-
ürülék megfelelő eltávolítása nem csak az 
általánosan megkövetelt figyelem és gon-
dosság miatt várható el. Ugyanis ennek az 
egyértelmű követelménynek az elmulasz-
tása szabálysértési felelősség megállapí-
tásával és pénzbírsággal is járhat.

Külterületen a póráz használatát már 
nem írja elő a jogszabály. Azonban a vé-
dett természeti területekre szigorú szabá-
lyok vonatkoznak. Ennek értelmében szin-
tén szabálysértésnek minősül, ha valaki 
természeti és védett természeti területen 
vagy vadászterületen – a vadászkutya és 
a triflakereső kutya kivételével – póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja a 
kutyáját. Szabó Ágnes,

Üllői Polgármesteri Hivatal
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•   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
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FUT A MANÓ ISMÉT SEGÍT!
2020-hoz hasonlóan idén is szeretne se-
gíteni Üllő Fut a manója, ezúttal nem egy 
személynek, hanem rögtön egy egész 
egyesületnek: a Civil Érték Egyesület 
Szeretetgombóc Klubjának. 

Szeretnénk, ha te is csatlakoznál, és 
eljönnél egy közösségi futásra 2021. dec-
ember 19-én 11:00 órakor az Üllő Piacra, 
hogy együtt futhassuk össze nekik a kará-
csonyi ajándékokat! 

Akiknek segíteni szeretnénk
A Civil Érték Egyesület 2015. április 1-én 
indította el a Szeretetgombóc Klubját, 
amely céljául tűzte ki, hogy az üllői és a 
környékbeli fogyatékkal élő fiatalok, idő-
sek és családtagjaik számára tartalmas 
elfoglaltságot biztosítson. 

Alapelvük, hogy a klubtagok minél 
kellemesebben, vidámabban töltsék el a 
klubban az időt. A klub létrehozásával a 
fogyatékossággal élő fiatalok és idősek, 
illetve hozzátartozóik lehetőséget kapnak 
a közösséghez tartozásra, színes, érdekes 
foglalkozásokon való részvételre. 

A Jézuskától idén ezt kérték
Álmaik megvalósításához felajánlásokat 
várnak, hogy a klubtagok kellemesebben, 
vidámabban töltsék az idejüket! Céljuk az 

udvari rész megújítása, vásárolni szeret-
nének két hintaágyat és egy pingpong-
asztalt, illetve a meglévő szaletlit kelle-
ne felújítani, esetleg nagyobbra cserélni. 
Bentre pedig egy masszázsfotelra vágy-
nak izmaik megdolgozásához. 

Ha fentieket valaki felajánlaná, a toth.
gabor@ullo.hu címre írjon.

A közösségi futás részletei:
Időpont: 2021. december 19. 11:00
Távok: 
• Mini Manó Futam: 1,7 km
• Manó Futam: 2,3 km
• Manó Mini Maraton: 7 km
A Te döntésed, hogy melyiket válasz-
tod. Gyalogosan, futva vagy két keréken, 
kerékpáron. A rajt, a cél, és a céljaink 
ugyanazok.
Nevezési díj: ez lesz a Te hozzájárulásod 
a Szeretetgombóc Klub karácsonyi aján-
dékához.
Öltözék: minél karácsonyibb, annál jobb.

Akik nem szeretnének futni, azok is 
jöjjenek el szurkolni, illetve december 
28-tól utalni is lehet az adományokat:
számlaszám: 65100046-10043189
számlatulajdonos neve: 
  Civil Érték Egyesület
megjegyzés: Fut a manó 2021

Sportoljunk!  SEGÍTSÜNK!

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

Telefon: 29/412-320

területen!nagyobb 
nagyobb 

területen!

HOGY TELJES LEGYEN 
A KARÁCSONY!
A novemberben leégett üllői 
ház családját továbbra is se-
gíthetik a cikkünkben közölt 
számlaszámon. Mint azt már 
megírtuk, a kisgyermekes 
család otthonának jelentős 
része lakhatatlanná vált. A fel-
újítási munkák már elkezdőd-
tek, és mindenki bízik abban, 
hogy a karácsonyt újra az ott-
honukban tölthetik.  

Számlaszám: 
11742056-15392141-06530000

Kedvezményezett (számla-
tulajdonos) neve: Üllő Város 
Önkormányzata.

A közleménybe szükséges 
beírni: Leégett családi ház 
(szívesen vesszük, ha ide be-
írják nevüket, e-mail-címüket, 
hogy meg tudjuk köszönni a 
felajánlást, de nem kötelező).

Időközben az Üllő Piacon is 
indult gyűjtés, a piacfelügyelői 
irodában található a gyűjtő-
doboz, amelybe be lehet dob-
ni a károsult családnak szánt 
pénzbeli felajánlásokat.  

ÜH infó

TERMÉSZETFOTÓKKAL SEGÍT – JÓTÉKONYSÁGI LICIT
Hajnal Zoltán természetfotós felaján-
lotta három fotóját, hogy licitálva rájuk 
a befolyt összeget a Fut a manó futá-
son a Szeretetgombócoknak adja. 3 
db A2-es méretű, habkartonra nyom-
tatott természetfotóra lehet licitálni. A 
képek megtekinthetők a szombaton-
ként az Üllő Piacon a Piacfelügyelői 
irodában. A fotókra Hajnal Zoltán 
József üllői lakos facebook oldalán 
keresztül lehet licitálni a poszt alatt.
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SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
CSOMAGOLÁSI– ÉS ZÖLDHULLADÉK

December

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: december 2., 16., 30. A kertgondozás 
során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott 
falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezés-
re bocsátott zöld színű, lebomló műanyag zsákban 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 kerü-
lő termékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett idő-
pontokban: 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. 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.
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TAVASSZAL ÉRKEZNEK A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK
Már nem kell sokat várni, hogy a szelektív és zöld hulladék 
zsákos gyűjtése helyett sokkal kulturáltabb módon, egysé-
ges edényzetekbe kerülhessen a hulladék, melyet a város 
térítésmentesen biztosít majd minden háztartásnak.

Üllő 21 másik településsel együtt, egy közös projekt 
(KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komp-
lex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-
Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási 
és előkezelő rendszerre”) 
keretében fogja biztosítani 
díjmentesen a város lakos-
sága számára a szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetet. 
Összesen 48 141 db edényt 
osztanak ki a monori telep-
helyről.

Az első ütemben, előre-
láthatóan tavasszal a cso-
magolási hulladékgyűjtők 
fognak megérkezni, ösz-
szesen 4125 db. Az edény-
nek kék színű teste és sár-
ga fedele lesz. A második 
ütemben a zöldhulladékos 
kukákat is kiosztják, így pe-
dig a teljes szelektív elszállítási rendszer egységesebb és 
kényelmesebb formában műküdhet majd.

A DTkH Nonprofit Kft. részéről a kiosztást számos lo-
gisztikai és adminisztrációs előkészület előzi meg, melynek 
kapcsán minden érintett időben értesül az ezzel kapcsola-
tos teendőkről.

A pályázatnak köszönhetően véget érhet a zsákos 
rendszer: nem fogja többé a szél elfújni, kutya szétrágni 
a bedobott zsákokat, az sem fog konfliktust szülni, hogy 
a szolgáltató munkatársai hagynak-e kellő számban, 
ami környezetkímélőnek sem mondható. Az egységes 
edényzetek esztétikailag is nagy előrelépést jelentenek 
majd, miközben rendezett formában történhet a szelektív 
hulladék kihelyezése és szállítása. ÜH infó

ÚJ BÉRLŐ AZ ÜLLŐ PIACON
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 
üllői városi piac területén lévő 1-es, megüresedő bér-
leményre érkezett pályázatokat áttekintette, és ennek 
alapján Kíszi Krisztián Gábor pályázatát nyilvánította 
nyertesnek. A bérlő vágott baromfit, tőkehúst fog áru-
sítani. Üllő Város Önkormányzata
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EMLÉKFALAT ALAKÍTOTTAK KI  
A KATOLIKUS TEMETŐBEN
A koronavírus-járvány nem csak a hétköznapi életünket 
alakította át gyökeresen, de többek halálhoz való viszonyát is 
igencsak megváltoztatta. Sajnos sokan az utolsó pillanatoknál 
vagy a temetésnél sem lehettek ott szeretteik mellett, anélkül 
kell feldolgozniuk a veszteségeket, hogy végső búcsút 
vehettek volna az elhunyttól. Az üllői katolikus temetőben 
kialakított emlékfal mellett bárki gyújthat egy gyertyát és 
megemlékezhet azokról, akik a koronavírus áldozatai lettek.

Gyetvainé D’Elhougne Tünde hosz-
szú évek óta dolgozik temetkezési 
szolgáltatóként. Az immáron évek 

óta tartó járványhelyzet gyökerestől 
megváltoztatta munkája körülményeit. 
Szomorúan nézte végig a temetéseket, 
ahol számos rokon nem tudott részt 
venni a pandémia miatt. Ebből született 
az ötlet, hogy a koronavírus-járványban 
elhunytak és hozzátartozóik számá-
ra egy emlékező falat alakítsanak ki az 
üllői katolikus temetőben. – Nem csak 
a temetkezési körülmények változtak 
meg, de a halálhoz való hozzáállásunk is 
egészen más lett. Ebben az időszakban 
nagyon sok haláleset történt. Az üllői 
embereket, családokat és élettörténe-

teket ismerve nem tud kívülálló maradni 
az ember. Nagyon sok tragédia történt, 
és ezek a sebek nagyon nehezen gyó-
gyulnak be – részletezte.

Ahogy Tünde fogalmaz: hiába sze-
retik a családok a hozzátartozóikat, 
sakk-matt helyzet alakult ki. Egy átla-
gos időszakban ott lehetünk a család-
tagunk mellett, foghatjuk a kezét, simo-
gathatjuk a fejét és biztosíthatjuk arról, 
hogy szeretjük őt. A járvány óta ez nem 
adatik meg. – Sokan élik át azt, hogy 
nem kísérhetik be, nem látogathatják a 
rokonaikat a kórházban, sokan már csak 
a halálhírüket kapják meg. A járvány-
veszély miatt a temetések lebonyolítá-
sánál sem tudott mindenki jelen lenni, 

GYETVAINÉ TÜNDE ÜZENETE: VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA! 
Az újabb szigorítások nemrég életbe léptek: így érdemes a lehető legkörül-
tekintőbben intézni ügyeinket az elkövetkezendő hónapokban. Vigyázzunk 
magunkra, ápoljuk egészségünket és figyeljünk oda jobban egymásra, néz-
zünk utána, kinek lehet szüksége ránk, kiért tehetünk valamit. Hiszen egy 
ilyen terhelt, pandémiás időszakban nagyon sokat számít, ha emberséggel 
fordulunk egymás felé, és nem hagyjuk magára azt, akinek segítségre van 
szüksége. 

főleg az idősek maradtak ki, ezért azt 
gondoltam, hogy szükség van egy em-
lékező helyre. Itt bárki, aki elveszítette a 
barátját, osztálytársát, családtagját, de 
valamiért nem tudja látogatni a sírját, 
megemlékezhet, gyújthat egy gyertyát. 
Ha egy család idejön és a kezünkbe he-
lyezi a legnagyobb kincsét: valamelyik 
szerettét, akkor nekünk adja, ránk bízza 
őt, ezáltal egy kicsit a miénk is lesz. Már 
nem tudok annyi sírhoz eljárni és mind-
egyikre letenni egy virágot, ezért is ala-
kítottuk ki az emlékfalat – magyarázta 
Tünde. 

A fal mindenszentekre elkészült, de 
a végleges formáját majd csak később 
nyeri el. Amennyiben valaki érintett, és 
szeretne elhelyezni valamilyen emléket 
elhunyt szerettéről, nyugodtan jelent-
kezzen a temető üzemeltetésénél.

ÜH infó
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HAMAROSAN OKOS ZEBRA SEGÍTI AZ ÁTKELÉST  
A BAROSS UTCA – PESTI ÚTI KERESZTEZŐDÉSBEN
Az új okoszebra egy olyan intelligens 
gyalogos-átkelőhely, amely érzékeli 
és jelzőfényekkel jelzi az úttesten át-
haladni kívánó járókelő jelenlétét az 
autósok számára. Most épp a Pesti út 
– Baross utcai csomópontnál telepítik 
a rendszert.  

Egyre inkább szükséges, hogy olyan 
érzékelő és figyelemfelkeltő rendszer 
álljon a járművezetők rendelkezésére, 
mely eltér a már évtizedek óta meg-
szokott jelzőlámpáktól. Az új okos 
zebra eredményesebben hívhatja fel 

a sofőrök figyelmét, mint egy KRESZ-
tábla vagy egy állandóan villogó sár-
ga jelzőlámpa. – A zebra két oldalán 
egy-egy kamerát helyeznek el, ezek 
érzékelik a gyalogosok mozgását. Ha 
a gyalogos vagy kerékpáros az átkelő-
hely felé halad, az aszfaltba beépített, 
villogó, LED-es prizmák működésbe 
lépnek és fehér fénnyel villogva hív-
ják fel az autósok figyelmét a zebrán 
áthaladókra – nyilatkozta lapunknak 
Soós László műszaki ügyintéző. – Az 
okos zebra a téli munkavégzés alatt a 

tisztítást nem akadályozza, sőt: mivel 
beépített fűtéssel van ellátva, ezért a 
hó leolvad róla. A kamerarendszere 
pedig integrálható a már meglévő, Ül-
lőn kiépített kamerarendszerbe, ami 
később akár forgalomszámlálásra és 
megfigyelésre is használható lesz – 
tudtuk meg. ÜH infó



Kultúra

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS A KÖNYVTÁRBAN
Karácsony közeledtével 
a könyvtár is felölti 
hagyományos ünnepi 
díszruháját. A Tündérkertbe 
beköltözik a hóember, a 
Mikulás a levelesládájával 
és egy apró jászol a szent 
párral és a kis Jézussal. 

Elkészítjük a könyves kandallón-
kat, karácsonyi könyvekkel rakjuk 
tele az olvasótermet, és az idén 

könyvajánló adventi naptárral díszítjük 
ablakainkat. Betérő olvasóinkat sze-
retetbonbonnal, a kisebbeket szalon-

cukorral kínáljuk. Mi így szépítjük az 
adventi várakozást, hogy karácsonyra 
már a szívek is ünneplőbe öltözzenek 
és csordultig teljenek határtalan sze-
retettel!

Czigány György Ezer mondat és ka-
rácsony című könyvében így ír erről. 
„Csak az a miénk, amit test vagy lélek 
szerint átölelhetünk. Amit bennünk 
szeretet éltet: az a Szeretet, mely előbb 
volt, mint a lét. A szeretet, amely nem 
csak fölmagasztosult örömérzés, ha-
nem méltóság és remény is. Mert képes 
túlélni az emberi létezés időhatárait…” 

A Vargha Gyula Városi Könyvtár 
munkatársai nevében ezekkel a gondo-
latokkal kívánok áldott karácsonyt sze-
retteik körében, valamint sikerekben és 
olvasmányélményekben gazdag, bol-
dog új évet! Találkozzunk 2022-ben is a 
könyvtárban! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Téli zárvatartás: 
december 20-tól január 3-ig. 
Nyitás: január 4-én!

November 22-én ünnepélyes keretek 
között adták át az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola szeptemberben el-
készült mesekerítését. A négy év-
szakot és sok meseszereplőt ábrá-
zoló kerítés Sajtosné Öllei Andrea és 
Medvedovszky Anna szervezésével és 
koordinálásával, emellett sok önkén-
tes segítségével végül három napig 
tartó folyamatos munkával készült el. 

Bár a tavaszi pályázatot nem az ül-
lői átalános iskola nyerte, az összefo-
gás erejével végül szeptemberben el-
készült az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola mesefala. A mesekerítés té-
mája a négy évszaknak megfelelő 
klasszikus és modern mesék, melyek 
jeleneteiben fontos szerepet kaptak 
a természeti értékek. Az évszakok be-
mutatásában megjelenik az őszi kerti 
betakarítás, a téli ünnepi vidámság, 
a természet tavaszi újjáéledése és a 
nyári vízpart is, melyekben megeleve-
nedik többek között a már jól ismert 
Kíváncsi Fáncsi, Vízipók és Dr. Bubó 
is. 

A mesekerítés ünnepélyes át-
adására november 22-én került sor, 

melyen Barna Tibor igazgató, Kissné 
Szabó Katalin polgármester és Sajtos-
né Öllei Andrea, az egyik ötletgazda is 
beszédet tartott. Ez a falfestés, ahogy 
a tavaly elkészült Cigri Szabadidőpark 
mesefal-projekt is polgári kezdemé-
nyezéssel indult, minden segítséget 
adományként és önkormányzati tá-
mogatásként kaptak. Ezúton is kö-
szönjük a szponzorok, az önkéntesek 
és a szervezők segítségét és munká-
ját, melynek eredményeként elkészül-
hetett gyermekeink részére ez a me-
sekerítés!

ÁTADTÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEKERÍTÉSÉT
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Amit virágból álmodni lehet,  
azt mi megvalósítjuk!

2225 Üllő Pesti út 78.
Telefon: 06-20/465-9698, 06-30/272-0552
E-mail: ibolyavirag2225@gmail.com
Facebook: Ibolya Virág és Ajándék üzletFacebook: Ibolya Virág és Ajándék üzletFacebook: Ibolya Virág és Ajándék üzletFacebook: Ibolya Virág és Ajándék üzlet

2225 Üllő Pesti út 78.
Telefon: 06-20/465-9698, 06-30/272-0552
E-mail: ibolyavirag2225@gmail.com
Facebook: Ibolya Virág és Ajándék üzlet

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Facebook: Ibolya Virág és Ajándék üzletFacebook: Ibolya Virág és Ajándék üzlet

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

A hirdetés 
felmutatása céges  

és magán vásárlóknak 
az élő virágokból 

10% 
kedvezményt 

 biztosít. •  virág (esküvői – alkalmi csokor, sírcsokrok, 
koszorúkészítés, vágott, cserepes virágok, 
virágkülönlegességek) 10 000 Ft felett ingyenes  
kiszállítás Üllő 30 km-es körzetében és Budapesten.

•  Ajándéktárgyak, kerámiák,  
üvegtárgyak, kiegészítők

•  különleges dekorációk 
– designok (esküvőkre, 
rendezvényekre, autókra stb.)

Ibolya Virág és Ajándék



Sport

KIEMELT EREDMÉNYEK KÜLÖNLEGES SPORTÁGAKBAN
A Táncsziget és Rúd Akadémia Sport Egyesület 
tagjai az elmúlt hónapban számos versenyen 
értek el kiemelkedő eredményt. Nem épp 
hétköznapi versenyszámokban indultak, ám 
annál több sikert tudhatnak a magukénak.

A z egyesület hivatalosan két éve alakult meg, ám a ko-
moly munka Üllőn sokkal régebbre nyúlik vissza. A fő 
profil a rúdsport és a légtorna, ám emellett akrobatikát, 

táncot, nyújtást és ún. fanatic jump-ot is tanulhat az, aki nyi-
tott az újdonságokra. Mindemellett az egyesületet tehetséges 
sportolók képviselik a rangos versenyeken, ahol szinte mindig 
nagyon sikeresen szerepelnek. 
– Kilenc éves kortól versenyeznek a sportolóink, de vannak 
már négy éves balettos tanulóink is – mesélte lapunknak 
Sajczné Júlia, az egyesület elnöke. – Az Európa-bajnoksá-
gon mindenki aranyérmes minősítést kapott és a különdíjat 
is elhoztuk. Több táncversenyen indultunk, ott is mindenhol 
kiemelt arany minősítést, illetve különdíjakat nyertek a ver-
senyzőink. A legnagyobb verseny, amire készültünk, a Magyar 
Levegősportok Szövetsége által rendezett Magyar Kupa, ezen 
két első hely, valamint egy hatodik hely lett a miénk. Ezek ki-
emelten színvonalas versenyek, sok indulóval, sok kategóriá-
ban, nagy megtiszteltetés itt szép eredményt elérni.

Magyar Kupa eredmények:
Karika junior B duo kategóriában 1. hely 
Szenderák Dóra és Szenderák Petra 
Rúd junior A-B elit kategóriában 6. hely 
Balogh Luca Panna 
Rúd junior A középhaladó I. kategóriá-
ban 1.hely Kundra Flóra Natasa 

Az Abigél Országos Minősítő Tánc-
fesztiválról kiemelt arany minősítés-
sel és versenyzői fődíjjal jöttek haza a 
résztvevők, a Revolution Dance Cup-
Halloween kupán pedig kiemelt arany 
minősítést kaptak.

A Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett 
 Európa-bajnokságon elért eredmények:

“A” kategóriában:
Szenderák Dóra Open Junior solo – Arany 
Szenderák Petra Open Junior solo – Arany 
Szenderák Dóra és Szenderák Petra Open Junior Duo – Arany 
+ Különdíj 
Balogh Luca Panna Sport rúdtánc Children solo – Arany 
Kövesi Júlia Sport rúdtánc Adult solo- Arany + Különdíj 
Elit trió Sport akrobatika Junior trio – Arany 
“B” kategóriában
Kundra Flóra Natasa Sport rúdtánc Children solo 1.hely 
Guzmics Kiara Zoé Sport rúdtánc Children solo 2.hely 
Paulovics Liza Effi Open children solo – Arany 

Akropoleisz Házi bajnokság eredményei
Rúd kategóriában:
Kundra Flóra – Legjobb 18 év alatti előadó
Balogh Panna – Legerősebb gyakorlat
Kövesi Júlia (más helyen, más edzővel készült a versenyre)  
                         –Legjobb 18 év feletti előadó:
Karika kategóriában:
Paulovics Effi – Legjobb 18 év alatti előadó
Varga Fruzsina (élete első versenyén) – Legígéretesebb ver-
senyző + Legszebb kosztüm 
Különdíj:
Szenderák Petra – Legjobb karika gyakorlat
Szenderák Dóri és Petra - Legkirályabb gyakorlat

Gratulálunk az elért fantasztikus eredményekért a résztve-
vőknek, nagyon köszönjük, hogy a versenyzők sikereikkel vá-
rosunk hírét is viszik a sporteseményekre, büszkék vagyunk 
rájuk!

Felnőtt és gyermek rúdsport, légtorna (karika, silk, 
hammock, gyűrű), nyújtás órák a megfelelő hajlékonyság el-
éréséhez, trambulinos alakformáló óra köredzéssel hölgyek-
nek, gyermek talajakrobatika, gyermek hip-hop, ovis és isko-
lás balett – széles kínálattal várják az érdeklődőket. Az első 
órán kedvezményes áron lehet kipróbálni a választott sportot, 
később pedig akár magánórát is választhat az, akinek azt en-
gedi az időbeosztása. Négy éves kortól egészen 99 éves korig 
várják a mozogni vágyókat.

Érdeklődni a +36-70/391-7946-as telefonszámon vagy a 
poleakademiaullo@gmail.com e-mail-címen lehet érdeklődni. 
A táncegyesület címe: 2225 Üllő, Pesti út 59. 

A fanatic jump egy trambulinos alakformáló felnőttek-
nek. Nem szokványos az edzés, hiszen trambulinon 
történik. Előnyei, hogy fejleszti az állóképességet, az 
egyensúlyérzéket, különösen jó a cukorbetegek szá-
mára illetve azoknak, akik fogyni szeretnének. Szülés 
után is segít a záróizmokat visszaállítani az eredeti ál-
lapotba.
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Sport

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.

ÜLLŐI SIKER A HONVÉD MINDKÉT 
UTÁNPÓTLÁS CSAPATA ELLEN

TORI JUDO CLUB SIKERES SZEREPLÉSE 
A MAGYAR BAJNOKSÁGON

Az Üllői DSE U9-es csapata osztatlan sikert aratott 
november első hétvégéjén az ESMTK pályán a Bozsik 
Fesztivál keretein belül: nyertek a Honvéd mindkét 
utánpótlás csapata ellen. Sok szeretettel gratulálunk 
nekik, büszkék vagyunk az eredményükre! Köszönjük 
a kitartó munkát a csapattagoknak és edzőjüknek: 
Dobsa Ernőnek a felkészítést. DSE

2021.október 9-én rendezte meg a Magyar Judo Szövetség 
a  Diák A–B (11-12 évesek) Országos  Bajnokságát Egerben. 
Egyesületünk öt fővel nevezett az év legfontosabb és leg-
rangosabb megmérettetésére, ahol 70 egyesület mintegy 
300 versenyzője küzdött meg a magyar bajnoki érmekért. 
Versenyzőink elszántan és bátran és nem utolsó sorban si-
keresen küzdöttek.

Eredmények:
- 29  kg Csik Attila – 2. hely.
- 32 kg  Büky Noel – 3. hely
- 45 kg  Pázmán Sára – 3. hely
+ 60 kg Vaskó Kende – 3. hely
- 60 kg  Bekker Barnabás – 7. hely

A négy érem és a pontszerző helyezés kiemelkedő ered-
mény, büszkék vagyunk tanitványainkra és ezúton is gratu-
lálunk nekik. Tori Judo Club

Csík Attila

Vaskó Kende

Pázmán Sára

2021. december | Üllői Hírmondó



Amit kínálunk:
• havonta jelenléti- és teljesítménybónusz
• barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva
• pályakezdők jelentkezését is várjuk
• biztos, hosszú távú munkalehetőség
• modern, korszerű gyártócsarnok
• jogtisztán bejelentett bér
• szabad hétvége
• túlórázási lehetőség

• ha a jelenlegi munkahelyeden olyan az időbeosztásod, hogy mellette még tudsz munkát vállalni
• vagy szeretnéd kiegészíteni a jelenlegi jövedelmedet, és havonta csak pár napot tudnál nálunk 

dolgozni
• vagy diákként iskola mellett dolgoznál

Szívesen várunk cégünknél.             Munkavégzés helye: 2363 Felsőpakony, Csarnok út 1.
Önéletrajzát a következő e-mail címre várjuk: info@thermofoam.hu • Nagy Krisztián: 06-20/311-5595

A Thermofoam Kft. magyar tulajdonú, 20 éve sikeresen 
működő, a válság alatt is folyamatosan bővülő 
csomagolástechnikai és építőipari termékeket gyártó vállalat 
felsőpakonyi telephelyén történő munkavégzésre betanított 
munkaerőt keres az alábbi feltételekkel:

egyszerűsített foglAlkoztAtási munkAviszonybAn (efo) 
délelőtti és délutáni műszAkbAn

normál munkAviszonybAn délelőtti és délutáni műszAkbAn

Az elmúlt éveket sem hozza vissza
senki már neked, sem nekem.
De balga vágyak helyett többet ér,  
ha megérted, amit kell,
S jókor vagy jó helyen.

Plus Market egész évben!

Üllő, Pesti út 100.
Nyitvatartás:

H–P: 08–18,  Szo: 08–13
Bankkártyás fizetési mód. Érintésmentes fizetés!Bankkártyás fizetési mód. Érintésmentes fizetés!

Telefon: 
06-20/548-4317 
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