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HAMAROSAN ÁTADJÁK A GYÖMRŐ–
ÜLLŐ M4 CSOMÓPONT LÁMPÁIT
Az M4 és a 404 jelű főút körforgalmi csomópontja az el-
múlt időszakban átalakításon esett át, a forgalmi sáv ki-
szélesítésre került, a körforgalmi csomópontok közvi-
lágítását, valamint forgalmi jelzőlámpás irányítását is 
kiépítették, azonban néhány anyagbeszállítási probléma 
miatt tolódik az átadás.

A kialakított forgalomfüggő jelzőlámpás irányítási 
rendszer érzékeli majd az egyes csomóponti ágak for-
galmát, és annak megfelelően automatikusan szabá-
lyozza a csomópont áteresztőképességét. Ezzel meg-
akadályozni ugyan nem lehet a csomóponti ágakon 
időközönként kialakuló torlódásokat, de várhatóan je-
lentősen csökkenni fog a torlódások nagysága.

A kiépített rendszer a Magyar Közút NZrt. jelenlegi 
információi alapján – az elektromos rendszer végleges 
kiépítése és az azután lefolytatandó legalább 72 órás 
próbaüzem után – várhatóan január végén kerül beüze-
melésre. ÜH infó

2022. ÉVBEN IS MARAD A HELYI IPAR-
ŰZÉSI ADÓ MÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE
A hatályos jogi szabályozás a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok (KKV) jövedelem-pozíciójának segítése érdekében a 2021. 
évben végződő (illetve a naptári évtől eltérő üzleti éves vállal-
kozók esetén 2021-ben kezdődő) adóévre vonatkozó kedvező 
szabályokat a következő adóévben is fenntartja, így 2022. évre 
is automatikusan jár az alacsonyabb, maximum 1 százalékos 
helyi iparűzési adómérték az érintetteknek.

A kedvezményre az a vállalkozás jogosult, amely a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás-
nak minősül és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 4 milliárd forintot.

Esetükben a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben 
1 százalék, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási sza-
bályok lehetővé teszik.

Ezt az adómértékszabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet 
választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kez-
dődő adóévben kell alkalmaznia.

A helyi iparűzési adókedvezmény igénybevételének szán-
dékát jelezni kell az adóhatóság felé. Azon KKV-k esetében, 
amelyek 2021-ben nyilatkozatban kérték az adókedvezmény 
igénybevételét, most nincs teendő,  az adóelőleg-mérséklés a 
2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

Az a KKV-nek számító vállalkozónak, aki 2021. évben nem 
tett nyilatkozatot (például azt elmulasztotta vagy időközben 
létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi 
előlegre vonatkozóan tegye azt meg.

Ebben a nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó 
KKV-nek minősült 2021. évben vagy 2022. évben várhatóan 
(a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási kö-
rülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, 
hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti 
az állami adóhatóság számára.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azo-
nos módon a 2021. évivel – az állami adó- és vámhivatalon 
keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó 
székhelye és az állami adó- és vámhivatal által ismert telep-
helye szerinti önkormányzat számára.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkor-
mányzati adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás ipar-
űzési adóelőleg-kötelezettség összegét hivatalból, határozat-
hozatal nélkül csökkenti.

Ezért továbbra is felhívjuk adózóink figyelmét, hogy elekt-
ronikus úton kövessék figyelemmel az adóegyenlegüket, me-
lyet bármikor a nap 24 órájában és a hét minden napján le 
tudnak kérdezni az önkormányzati hivatali portálon keresztül:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_adoegyenleglekerdezes 

Dévai Éva, adócsoport-vezető

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-testüle-
tének döntése alapján a polgármesteri hivatal jogi kép-
viseletét ellátó ügyvédek segítik a lakosságot a jogi kér-
désekben való eligazodásban. Az ügyvédi tanácsadás 
helyszíne a földszinti 1. számú iroda, ahol előre meg-
adott időpontokban kereshetik az ügyvédeket.

2022. első negyed- és 
félévének időpontjai:

Dr. Szkalka Tamás ügy-
véd 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 ügy-
védnő tanácsadásai az 
első félévben 15:00 órától 
17:00 óráig 2022. január 
13., február 3., március 3.

A tanácsadásra előze-
tes bejelentkezés szükséges: Dr. Szkalka Tamás 06/20-
555-6513, Dr. Beneczki Tímea 06/70-459-1401 

Üllő Város Önkormányzata

KEDVES OLVASÓINK!
Bízunk benne, hogy örömmel forgatják az Üllői 
Hírmondót, hiszen azon igyekszünk, hogy évente tizen-
egy alkalommal érdekes és hasznos információkkal lás-
suk el önöket. Amennyiben nem jut el a postaládájukba 
az Üllői Hírmondó, kérjük, minden esetben jelezzék az 
info@regiolapok.hu e-mail-címen, hogy orvosolhassuk 
a problémát.

Boldog új évet kívánunk és sok jó olvasni valót!
Kovács-Solymosy Zsuzsanna, szerkesztő
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Korábbi lapszámok letölthetők Üllő Város honlapjáról: www.ullo.hu/ulloi-hirmondo

Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134
     Molnár András 06-30/265-6166

Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699
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!

ELKEZDŐDÖTT A MUNKA A HIVATALBAN
2022. január 3-án a polgármesteri hivatalban is meg-
kezdődött a munka, előzetes telefonos időpontfoglalás-
sal zökkenőmentes az ügymenet. Az év elejétől új főépí-
tész segíti a lakosságot.  

A hivatali ügyfélfogadás továbbra is csak időpont-
foglalással működik, előzetesen telefonon (+36-29/320-
011) lehet időpontot foglalni. Az elérhetőségek megta-
lálhatók a HolmiApp applikációban vagy a www.ullo.hu 
Ügyintézési kalauz menüpontjában.

Január elejétől Üllő települési főépítészi feladatait Ta-
kács Tamás főépítész látja el. A települési főépítészhez 
az alábbi – hatáskörébe tartozó – ügyekben lehet for-
dulni:

– a város településrendezési terveivel (település-

szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 
terv) kapcsolatos módosítási igények egyeztetése;

– egyes telek/telkek beépítésére vonatkozó szakmai 
konzultáció és

– településképi szakmai konzultáció lefolytatása;
– településképi vélemény kéréshez szükséges egyezte-

tés és
– településképi bejelentéshez szükséges egyeztetés le-

folytatása.
Takács Tamás főépítész elérhető személyesen az Üllői 

Polgármesteri Hivatalban páros héten szerdai napokon 9 és 
11:30 óra között (a veszélyhelyzetre tekintettel jelenleg előre 
egyeztetett időpontban). Telefonon a 06-30/164-2575 tele-
fonszámon minden kedden 8-tól 10 óráig, valamint csütör-
tökönként 14-től 16 óráig, de levélben is fogadja a megkere-
séseket a foepitesz@ullo.hu e-mail-címen.                    ÜH infó

SAFECROSS OKOS ZEBRÁK ÜLLŐN
Magyarország 173. okos zebráját építették meg Üllőn, a 
Baross Gábor utcai gyalogátkelőhelynél 2021 decembe-
rében.

Üllőn a Pesti út forgalma az utóbbi időben jelentősen 
megnövekedett. Több mint tízezer gépjármű is áthalad 
mindössze egy nap alatt ezen a gyalogosok és biciklisek 
által is forgalmas helyen. A közlekedésbiztonság érde-
kében SafeCross okos zebrát építettek, amely jelentősen 
megkönnyíti és biztonságosabbá teszi az átkelést. A gya-
logátkelőhelyet december 13-án adták át. Fehér Imre alpol-
gármester elmondta, hogy ezen a szakaszon már három 
baleset is történt, ezért döntött úgy a képviselőtestület, 
hogy lépni kell a további balesetek elkerülése végett. Az idei 
évben még összesen öt okos zebra kiépítése várható a Rét 
köznél, a Pesti út–Petőfi út sarkán, a Faiskola utca–Ócsai 
út sarkán a temetőnél, a Malom utca és a Gyömrői út sar-
kán az iskolánál, és a Templom téren lévő kis zebránál is.

A SafeCross okos zebra az útburkolatba helyezett aktív 
LED-prizmák segítségével villogó fénnyel hívja fel az autó-
sok figyelmét arra, hogy a zebrán éppen gyalogos halad át. 
A jelzés csak valóban indokolt esetben lép életbe, mivel az 
út két szélén kamerák érzékelik a gyalogosok áthaladását.   
Ezeknél a gyalogátkelőhelyeknél az építésük óta nem tör-
tént baleset.        ÜH infó
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KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 
DÍJAT NYERT ÜLLŐ 

A díj kiosztásakor fi gyelembe veszik mind a köz-
művelődés, mind a tudomány, a kultúra, az épí-
tészet, a környezetvédelem, a közbiztonság és a 

társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítése-
ket is. Összesen 185 település pályázhat az elismerés-
re, ahogy ezt Üllő is tette. Korábban, az első pályázaton 
még nem nyert a város, akkor még a piac kivitelezése 
befejezetlen volt, azonban ahogy egyre inkább rende-
zett képet mutatott a városközpont, így már sikeresnek 
bizonyult a jelentkezés. – 2010-ben elnyertünk egy 
pályázatot Üllő településközpontjának fejlesztésével 
kapcsolatban, melyet már egy közel kétéves munka 
előzött meg. Ennek során megalkottunk egy komplett 
integrált városfejlesztési stratégiát, tudtuk, hogy ez 
egy nagyon komoly beruházás, melyhez nagyon ko-
moly projektmenedzsment szükséges – mesélte la-
punknak Virág Andrea aljegyző. – 2013-ban vettük bir-
tokba az új városházát, ahol helyet kapott egy étterem 
és több szolgáltató, illetve egy közösségi központ is 
működni kezdett, melynek fő feladata a beruházásban 
vállalt közösségi programok megvalósítása volt. Mára 
egy szép, kulturált környezetet alakítottunk ki, így esé-
lyessé váltunk a megyei díjra.

A pályázat sikere
A pandémiás helyzetre való tekintettel az idén a dí-
jat nem központi ünnepség keretében adták át, a me-
gyei önkormányzat képviseletében Szabóné Pányi 
Zsuzsanna, Pest megye főépítésze az üllői Városházán 
nyújtotta át Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szonynak a díszoklevelet és az elismeréssel járó kerá-
miatáblát, amely a városháza falát fogja díszíteni. Az 
üllői lakosok bizonyára büszkén olvassák majd az aláb-
bi szavakat, mellyel  Pest Megye Önkormányzatának 
közgyűlése a döntést indokolta. 

„A településnek sikerült a város léptékéhez, 
arányaihoz alkalmazkodó, részleteiben jól 
kidolgozott, sokszínű, de összességében 
mégis egységes megjelenésű település-
központot létrehoznia. Szép és biztonságos 
környezet kialakítására került sor, amelynek 
hangulatos hátterét a beruházás keretében 
megújított épülethomlokzatok képezik. A 
megújult térfalak között egy hangulatos és 
élhető tér-együttes jött létre, amely kedves 
színfoltot teremtett Üllő központjában. Az új 
piac épületének telepítése, a környezetével 
kialakított szerves kapcsolata mintaszerű, a 
belső elrendezés megoldása sikeres.” 

Az új piac nagyban hozzájárult a győzelemhez
Nagy várakozás és sok évnyi munka előzte 
meg, de végül tavaly április 24-én megnyi-
tottak a régóta áhított Üllő Piac kapui. A cél 

nem csak egy új bevásárlási helyszín volt, a városveze-
tés sokkal inkább egy komplett közösségi tér kialakítá-
sára törekedett. Az Üllő Piac színes és mozgalmas kul-
turális térként is funkcionál a város szívében, így már 
az első naptól különböző rendezvényeknek és kiállí-
tásoknak is helyet ad. A logikusan kialakított, rende-
zett környezetet a vásárlók és az árusok is hamar meg-
szokták.  VNyL

Pest Megye Önkormányzatának közgyűlése 
október 29-i ülésén úgy döntött, hogy 
idén a Kulturált Települési Környezet Díjat 
Üllő Város Önkormányzata kapja meg a 
városközpont példaértékű megújításáért.

Megyenap – december 4.
Pest megye közgyűlése 1999-ben határozott úgy, 
hogy december 4. napját megyenappá nyilvánítja, 
annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 
360 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapí-
tották. Ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat, 
elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultú-
ra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság és a társadalmi összetartozás ér-
dekében tett erőfeszítéseket. Köszönetet mon-
danak mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a 
mindennapokban képesek voltak a példamutató 
tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

Pest Megyei Médiadíjban részesült a Williams Televízó
A megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásá-
ért, továbbá Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatá-
nak tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munká-
jáért kapott elismerést a megyenapon a televízió. 

A Williams Televízió 2000 óta készít televíziós műsoro-
kat, vételkörzetük közel 60 településre bővült az elmúlt 21 év 
alatt, ezzel a térség meghatározó médiaszereplőjévé váltak.
Gratulálunk a díjhoz!

„A településnek 
sikerült a város lép-
tékéhez, arányai-
hoz alkalmazkodó, 
részleteiben jól ki-
dolgozott, sokszínű, 
de összességében 
mégis egységes 
megjelenésű 
településközpontot 
létrehoznia.”
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Az üllői rendőrőrs dolgozói egész évben lelkiismeretesen és kitartóan dol-
goznak azon, hogy a város közbiztonságát fenntartsák és javítsák. December 
20-án ennek köszöneteképp a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság, vala-
mint a Közbiztonság Alapítvány részéről Udvardi Mátyás, Fülöp Árpád, Szőke 
Miklós és Tóth András segítségével adta át Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony az önkormányzat nevében az elismeréseket dr. Csipler Norbert 
rendőr alezredesnek, a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének, Farkas 
Béla rendőrszázadosnak, az üllői rendőrőrs őrsparancsnokának és az üllői  
rendőrőrs dolgozóinak. A polgármester asszony megköszönte a rendőrök-
nek, hogy áldozatos munkájukkal segítik a települést. ÜH infó

TÁJÉKOZTATÓ AZ 
OLTÁSI KAMPÁNYRÓL
A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ a felnőtt háziorvosok ré-
szére 2022 januárjában kötelező, 
kampányszerű hétvégi Covid-19 
elleni védőoltás lebonyolítá-
sát rendelte el. Az oltásra előze-
tes regisztráció nélkül érkezhet-
nek azok, akik az első, a második 
vagy a harmadik oltásukat szeret-
nék felvenni.

Az oltásra érkezőknek előze-
tesen ki kell tölteniük az „Oltási 
beleegyező nyilatkozatot”, amit 
aláírva, a TAJ- és lakcím-kártyá-
val együtt kell az oltásra hozniuk. 
A nyilatkozat megtalálható a köz-
ponti rendelő ablakába kitéve, de 
letölthető az internetről is. Az első 
oltásra érkezőknek a helyszínen 
egy regisztrációs lapot is ki kell 
tölteniük, a második és a harmadik 
oltásra érkezők pedig hozzák ma-
gukkal az előző oltások papíralapú 
igazoló lapját.

Dr. Molnár Amália és dr. Zayats 
Sergiy betegeit a központi rendelő-
ben (2225 Üllő, Templom tér 3.) az 
alábbi oltási időpontokban várják: 
2022. jan. 28-án pénteken 14-től 
18 óráig, 2022. jan. 29-én szom-
baton pedig 10 és 18 óra között.

Azok, akiknek a háziorvosa ja-
nuár 28-án és január 29-én olt, 
kérjük egy papírra írják fel nevüket, 
orvosuk nevét, TAJ-számukat és a 
beadatni kívánt vakcina megneve-
zését, majd a rendelő előtti ládába 
dobják be legkésőbb január 21-én 
8 óráig. Akik már egyeztették há-
ziorvosukkal az információkat, rá-
juk nem vonatkozik a kérés. Erre 
azért van szükség, hogy megfelelő 
mennyiségű vakcinát kapjon a há-
ziorvos. 

Gyermekorvosaink az oltási 
kampányon kívül végzik a gyerme-
kek oltását, kérjük velük telefonon 
vagy személyesen egyeztessenek.

A védőoltások felvételének opti-
mális ideje:
1. ha valaki a két oltást megkapta, 

és megfertőződött a vírussal, a 
gyógyulás után a 3. oltást 4-6 
hónap múlva javasolják beadatni;

2. azoknak, akik megkapták az 
első két oltást és nem fertőződ-
tek meg, a 3. oltás minimum 4 
hónap elteltével javasolt;

3. az oltatlanoknak, akik elkap-
ták a vírust, a teljes gyógyulást 
követően azonnal beadható az 
első oltás. Háziorvosok

KÖSZÖNET AZ ÜLLŐI RENDŐRÖKNEK!
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MÓDOSULTAK A VÉDŐNŐI KÖRZETEK

Kérünk minden Üllőn élő kisgyermekes családot, hogy a mellékelt do-
kumentumban ellenőrizzék, hogy számukra van-e változás, és min-
den esetben előzetesen telefonon egyeztessenek időpontot a körzet 

védőnőjével az alábbi elérhetőségeken:
I. körzet: Komorettoné Szentirmai Katalin – 06-30/757-3969
 Várandós tanácsadás: szerda 12-14 óra.
 Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: szerda 10-12 óra.
II. körzet: Czeglédi Zsigmondné Icu – 06-30/860-5476
 Várandós tanácsadás: hétfő: 12-14 óra.
 Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő: 9-11 óra.
III. körzet: Helyettesítve! Komorettoné Szentirmai Katalin – 06-30/757-3969
      és Aczél Györgyné Andi – 06-30/966-1292
 Várandós tanácsadás: hétfő: 12-14.
 Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő: 10-12.
IV. körzet: Árokszállási Gyöngyi – 06-30/860-5419
 Várandós tanácsadás: hétfő: 12-14.
 Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő: 10-12.
V. körzet: Aczél Györgyné Andi – 06-30/966-1292
 Várandós tanácsadás: péntek: 12-14.
 Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: péntek: 10-12.
Iskolavédőnő: Nagy Lilla – 06-30/489-0486
 Megtalálható: Üllői Árpád Fejedelem Ált.Iskola.

Az 1. számú védőnői körzet 
területe gondozott létszám-
mal:
Csík Ferenc utca: 0
Halassy Olivér utca: 0
Bozsik József utca: 53
Budai László utca: 6
Lőrincz Márton köz: 0
Dóra Sándor körút: 34
Mészáros Ervin köz: 0
Puskás Ferenc utca: 0
Gyömrői utca 1-80: 11
Hajós Alfréd utca: 10
Kocsis Sándor utca: 17
Kozma István utca: 8
Kutasi György utca: 15
Lóránd Gyula utca: 8
Papp László utca:38
Pelle István utca: 7
Zakariás József utca: 10
456 hrsz. Gyömrői utca: 1
Földes Dezső köz:0
Összesen: 19 utca

2022. január 1-től egy új, ötödik védőnői körzetet is kialakítottak 
a településünkön, így a körzetek is módosultak.

Ellátandó intézmény: 
Gyöngyvirág óvoda 101 fő
Összesen 218 gondozott.

A 2. számú védőnői körzet 
területe gondozott létszám-
mal:
Baross Gábor utca: 6
Medikus utca: 9
Rét köz: 5
Erdősor köz: 0
Erdőszél utca: 3
Faiskola utca: 8
Homok utca: 7
Hunyadi utca: 25
Jókai utca: 2
László utca: 14
Malik köz: 0
Mező utca: 18
Öregszőlő utca: 29
Öregszőlő köz: 4
Pesti út 61–217 és 100–
280: 34

Petőfi utca: 10
Pipacs utca: 3
Tompa Mihály utca: 1
Vadvirág utca: 25
Vörösmarty utca: 20
Zöldfa utca: 3
Zsák utca: 2
Összesen: 22 utca
Ellátandó intézmény: 
Pitypang óvoda 105 fő
Összesen 228 gondozott.

A 3. számú védőnői körzet 
területe gondozott létszám-
mal:
Erdősor utca: 26
Halomhatár dűlő: 13
Mikszáth Kálmán utca: 15
Mátyás király utca: 13
Kinizsi utca: 2
Móricz Zsigmond utca: 0
Vásártér utca: 3
Dóramajor: 1

Gazdákerdeje utca: 3
Gárdonyi Géza utca: 26
Gyár utca 50-től: 8
Hubert tanya: 0
Hajcsár utca: 13
Jegenyés tanya: 0
Kisfaludy tér: 0
Kisfaludy utca: 8
Kölcsey Ferenc utca: 1
Berkes András utca: 20
Berkes köz: 11
Major köz: 0
Monori dűlő: 3
Ócsai utca: 32
Pusztalöb: 1
Stökli (Söprűs tanya) ta-
nya: 0
Szekeres tanya: 0
Szőlőskert köz: 3
Szőlőskert utca: 8
Tamási Áron utca: 10
Pásztorház utca: 2
Vasvári Pál utca: 6
Összesen: 30 utca
Ellátandó intézmény: 
Csicsergő óvoda 127 fő
Összesen 228 gondozott.

A 4. számú védőnői kör-
zet területe gondozott lét-
számmal:
Akácfa utca: 11
Árvácska utca: 6
Állomás utca: 4
Batthyány utca: 12
Bercsényi utca: 6
Deák Ferenc utca: 41
Bimbó utca: 8
Diófa utca: 13
Gyömrői út 81-138: 9
Gyöngyvirág tér: 1
Hársfa utca: 3
Kenderes utca: 2
Hatháza utca: 0
Klapka utca: 1
Kossuth Lajos utca: 6
Lejtő utca: 4
Liliom utca: 7
Liszt Ferenc utca: 1
Maglódi utca: 14
Május 1 utca: 6
Móra Ferenc utca: 1
Nefelejcs utca: 4

Önkormányzat

Nyárfa utca: 1
Rákóczi utca: 3
Sport tér: 0
Széchenyi utca: 14
Tölgyfa utca: 10
Viola utca: 13
Zsaróka út: 1
Szövetkezet utca: 8
Virág utca: 2
Ecseri utca: 7
Csillag utca: 0
Sóderes köz: 0
József Attila utca: 16
Zug utca: 1
Összesen: 36 utca
Ellátandó intézmény: 
Bóbita óvoda 80 fő
Összesen 236 gondozott.

Az 5. számú védőnői kör-
zet területe gondozott lét-
számmal:
Táncsics Mihály utca: 12
Ady Endre utca: 11
Damjanich utca: 10
Arany János utca: 1
Dózsa György utca: 12
Pávai Vajna utca: 5
Szegfű utca: 0
Wesselényi utca: 2
Nagy Sándor utca: 2
Bem Apó utca: 3
Török Ignác utca: 5
Pesti út 1–59, 2–98-ig: 23
Fürdő utca: 1
Vasadi utca: 10
Kertekalja utca: 17
Dobó István utca: 8
Árpád utca: 22
Árpád Fejedelem utca: 3
István utca: 10
Ilona utca: 0
K-Sped körút: 0
Gyár utca1-50-ig: 18
Hosszúberek: 5
Zöldmező utca: 0
Kistemető utca: 27
Malom utca: 11
Vasadi köz:0
Összesen: 27 utca
Ellátandó intézmény: 
Napsugár óvoda 78 fő
Összesen 218 gondozott.

Üllő Védőnői körzetek utca szerinti felosztása 2022.január 1-től

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Előrendelést, na-
gyobb rendelést házi 
és céges összejöveés céges összejöve-

telekre, találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

ES METÉR

Nyitvatartás:
H: szünnap

K: 7-15, Sze: 7-15
Cs: 7-15, P: 7-18

Szo: 6-13
V: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON

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

Kedvezményes 
csomag-

ajánlatok!

REndELd HÁZHOZ kEdVEnC RéTESEd!

•   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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ÚJ KOLLEGÁVAL BŐVÜLT 
AZ ÜLLŐI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Molnár András Gyömrőről érke-
zett december elején, ahol ezt 
megelőzően három évig dolgo-

zott már közterület-felügyelőként, így 
szakmabelivel bővülhetett négytagúra 
az üllői közterület-felügyelet. 

Azon szerencsés emberek közé tar-
tozik, akinek a munkája a hivatása, így 
nem is kérdés számára, hogy szereti-e 
azt, amit csinál. Mellette tevékenykedik 
Tóth Gábor és két, maguk között vicce-
sen csak „beugrós közterület-felügye-
lőként” nevezett kollegájuk, Tóth András 
és Szőke Miklós, akik általában inkább 
az esti órákban biztosítják a közterüle-
tek rendjét. Tavaly tavasszal költöztek 
be a teljesen új piacfelügyelői irodába, 
ahol a szintén 2021-ben kialakított és 
azóta is folyamatosan fejlődő városi 
kamerarendszer, a vezérlő- és a megfi-
gyelő iroda is megtalálható. Az idei év-
ben bevezetésre kerül Üllőn egy online 

PDA-rendszer, amely segíti majd a mun-
kánkat. A rendszer több funkcióval lesz 
ellátva, többek között rendszámfelisme-
rő-jármű, valamint személylekérdező, 
a gépjárművezető távollétében alkal-
mazott intézkedéseket is tudja kezelni. 
Az okos eszköz tud csatlakozni a Sza-
bálysértési nyilvántartó rendszerhez, 
amely nagyban megkönnyíti a közterü-
let-felügyeleti munkánkat – részletezte 
a szakember, aki arról is beszélt, mi okoz 
számukra gondot. Gyakran találkozunk 
azzal a helyzettel, hogy a lakók a prob-
lémák bejelentése helyett a közösségi 
média platformjain kérnek segítséget 
– nyilatkozta lapunknak Tóth Gábor, 
majd hozzátette, fokozottan hangsú-
lyozva kérik a lakosságot a hatóságok 
nevében, hogy először telefonáljanak 
és jelentsék be a problémát az illetékes 
szerveknél, hiszen csak ebben az eset-
ben tudnak időben intézkedni. 

Az üllői közterület-felügyelethez még decemberben csatlakozott Molnár András, 
akivel így már négyen felügyelik és biztosítják Üllő közterületeinek rendjét, 
biztonságát és tisztaságát. A város közterület-felügyelői együttműködnek a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel a városi rendezvények és egyéb útlezárások 
biztosításában, illetve eseti alkalmakkor közös járőrözést is folytatnak.

Az üllői közterület-felügyelők fela-
datai közé általánosan szinte minden 
olyan közterületi probléma beletartozik, 
ami Üllő város közigazgatási területén 
belül történik. Ilyen többek között az 
illegális szemétlerakás, az elhullott ál-
latok, a gazos ingatlanok, a balesetve-
szélyesen kihelyezett tárgyak, a közte-
rületen való illegális alkoholfogyasztás, 
az ebrendészeti ügyek és az illegális 
tűzrakás is. A közterület-felügyeletet 
bármilyen ezekhez hasonló problémá-
val is bátran lehet keresni, hiszen köz-
vetlen kapcsolatban állnak a többi ha-
tósággal is, és értesíteni tudják őket a 
további intézkedések szükségessége 
esetén. 

Az üllői közterület-felügyelők az 
alábbi telefonszámokon érhetők el: 
Tóth Gábor: +36/70 312-4134,
Molnár András: +36/30 265-6166. 

ÜH infó

A tavalyi rendhagyó év után idén újra 
együtt ünnepelhetjük a magyar kul-
túra napját a Kiss Sándor Művelődési 
Házban. Január 21-én 17 órakor ze-
nei előadásokkal és koncertekkel vár 
mindenkit szeretettel a művelődési 
ház, hogy együtt, közösen emlékez-
zünk meg a kultúra napjáról.

1989 óta január 22-én ünnepel-
jük a magyar kultúra napját, annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be Csekén a 
Himnuszt. Fasang Árpád 1985-ben ve-
tette fel a megemlékezés ötletét, sza-
vai szerint: „Ez a nap annak tudatosí-
tására is alkalmas, hogy az ezeréves 
örökségből meríthetünk, és van mire 
büszkének lennünk, hiszen ez a nem-
zet sokat adott Európa, a világ kultúrá-
jának. Ez az örökség tartást ad, ezzel 
gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is.” 

Sajnos a tavalyi évben nem volt 
lehetőségünk arra, hogy együtt em-
lékezzünk meg hagyományainkról, 

gyökereinkről és 
kultúránkról, így a 
Kiss Sándor Mű-
velődési Ház üllői 
művészek közre-
működésével, on-
line rendezte meg 
a magyar kultúra 
napja egy hetes 
programsoroza-
tát. Idén a korlá-
tozások enyhülé-
sével újra együtt 
tölthetjük a meg-
emlékezést, me-
lyen az előző 
évekhez hason-
lóan különböző 
művészek zenei előadásait, koncert-
jeit élvezhetjük. A fellépők között Antal 
Tímea és Demko Gergő, a Kalap Jakab 
együttes, Pozsgai-Majsai Julianna 
és Plutzer Gábor, Dobos László, vala-
mint Banyák József és Szomora Zsolt 
szerepelnek. A magyar kultúra napja 

rendezvény január 21-én pénteken 17 
órakor veszi kezdetét, melyen ünnepi 
beszédet mond Varga László társadal-
mi megbízatású alpolgármester. 

A Kiss Sándor Művelődési Ház vár 
minden kedves érdeklődőt és meg-
emlékezni vágyót a rendezvényre!

„ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART…”
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Közösség

HÉT CSALÁD KAPOTT AJÁNDÉKBA 
FELDÍSZÍTETT KARÁCSONYFÁT
Már korábban is volt rá példa, így idén sem maradhatott  el a 
karácsonyfa-ajándékozás szokása. Ebben az évben összesen 
hét rászoruló családot választottak ki, akiket egy-egy 
teljesen feldíszített karácsonyfával leptek meg. 

A karácsonyfa igen fontos összete-
vője az ünnepi ráhangolódásnak, 
nem csak a gyerekek, de a felnőt-

tek is szívesen gyönyörködnek benne. A 
fények, illatok könnyen meghitt hangula-
tot varázsolnak az otthonokba, a régi dí-
szek is előkerülnek, melyek gyakran em-
lékeztetnek bennünket egy-egy kedves 
történetre vagy épp személyre. Azonban 
sajnos nem minden család engedheti 
meg magának, hogy pénzt adjon ki egy 
fenyőfáért, így Üllő Város Önkormányza-
ta idén is vásárolt fenyőfákat, hogy hét 
üllői személy vagy szervezet feldíszítse, 
és különböző ajándékokkal egészítse ki 
azokat, majd hét család otthonát és ün-
nepét szépítsék meg.

A fenyőfák díszítését ők ajánlották fel 
• Majorosi Marianna, az Üllő-Kenderes 

Hagyományőrző Egyesület vezetője;
• Üllői Humán Szolgáltató Központ;
• Üllő Diák Sport Egyesület;
• Üllői Városi Kézilabda Sport Klub;
• Üllői Nagycsaládosok Egyesülete;
• Üllő Város Önkormányzatának Szociá-

lis- és Egészségügyi Bizottsága;
• Szabadtűzi Lovagrend.

– Nagyon szépen köszönjük a rászoru-
lók felé tett felajánlást, bízunk benne, hogy 
a fák és az ajándékok megszépítik a kivá-
lasztott családok Karácsonyát! – állt Üllő 
Város Önkormányzatának közleményé-
ben.          ÜH infó

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
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Közösség

ADVENTI EMLÉKKÉPEK

A hogy az Üllő Piac, úgy a teljes vá-
rosközpont is kiemelkedő pom-
pában, az előző éveknél sokkal 

díszesebben várta a karácsonyt. A 
fényfűzéreken kívül két, különböző mé-
retű világító angyalkával és a Mikulás 
szánját húzó rénszarvassal is találkoz-
hattak a környéken sétálók. 

A 2020-as évben, bár az adventi gyer-
tyagyújtások nem maradtak el, csupán 
nagyon szűk körben volt a városveze-
tésnek erre lehetősége. Az ezt követő 
2021-ben viszont már újra különféle kö-
zösségi programokkal várták a kicsiket 
és nagyokat. A négyhetes adventi vá-
rakozás alatt az állandó karácsonyi vá-
sár keretein belül a Buborék Zenekar, a 
Romano Glaszo, a Fourtissimo zenekar, 
majd Bolyki Balázs és a B4 Gospel kon-
certjeit élvezhette a közönség. Hétről 

A koronavírus korábbi „zordabb” időszakai és a kijárási 
korlátozás alatt az advent időszaka valóban magunkról, a 
testünk és lelkünk karácsonyra való felkészítéséről szólt, 
amit legtöbben otthon, szeretteink körében töltöttünk. 
2021-ben viszont a korlátozások enyhítése miatt lehetőségünk 
nyílt közös, városi programokon is részt venni. A karácsonyi 
pompába öltöztetett Üllő Piacon karácsonyi vásár, koncertek 
és egy szép körhinta is várta az arra látogatókat.

hétre követték egymást a versenyek, 
előadások és rendezvények, mint a Fut 
a Manó jótékonysági futás, a mézeska-

lácssütő-verseny, a csa-
ládi fotózás a karácsonyi 
ünnepségen, a helyi óvo-
dák karácsonyfadíszítése, 
a motoros Mikulás-fel-
vonulás, Makai Sándor 
kézműves-foglalkozása 
és előadása, a Hórihor-
gas Hujákolók előadása, 
a Mecénás Művészeti 
Klub műsora, Szentiványi 
Attila ikonfestő kiállítása, 
az egyházi áldás, Pánya 
Beatrix és Petrovics Esz-
ter éneklése és még sok 
más. December 17-én ál-
lították fel az ünnepi idő-
szakra tervezett körhintát 

az Üllő Piacra, amit attól a naptól már 
használatba is vehettek, és vettek is a 
gyermekek. Az előző advent alkalmával 
is sikerrel működő üllői ablaknyitás kez-
deményezés is folytatódott, aminek ke-
retében sok szebbnél-szebb, karácsonyi 
díszekbe öltöztetett ablakot nyitottak ki 
az adventi naptárakhoz hasonlóan vá-
rosszerte. 

Ajándékot kapni jó, de adni még jobb 
– szól a mondás, ami minden évben 
mintha két karjával körülölelné azokat 
a gyermekeket, akiknek karácsonyi kí-
vánságait a családjuk Jézuskája sajnos 
nem tudja teljesíteni. A Jézuska Járat 
elnevezésű országos jótékonysági szer-
veződés idén 65 rászoruló üllői család 
122 gyermekét ajándékozta meg ka-
rácsonykor. Amelyik családban beteg 
gyermek van, oda a szociális bizottság 
tagjai vitték ki az ajándékokat, a töb-
bi családot pedig Szabó Katalin Ildikó, 
a Humán Szolgáltató Központ vezetője 
irányításával a családsegítő munkatár-
sak hívták be az előre gondosan, cso-
dásan becsomagolt ajándékokért. A 
segítő, jótékony angyalkákhoz dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő és Kissné 
Szabó Katalin polgármester is csatla-
kozott. 

Üllő adventi forgatagában kicsik és 
nagyok egyaránt találhattak maguknak 
való szórakozást, meghitt pillanatot, a 
közösséghez tartozás élményét. A szer-
vezők remélik, hogy az üllőiek legalább 
annyira élvezték a várakozás heteinek 
közös programjait, mint amekkora oda-
adással ők készültek. Antal Fanni 

2022. január | Üllői Hírmondó

Üllő Kenderes Hagyományőrző Egyesület műsora

Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület műsora

 A Buborék Együttes kabalájával sokan táncoltak
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Közösség

MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ VERSENYT TARTOTTAK

A művek beadási határideje december 17-e volt, melyeket 
a rendezvény napján bárki megtekinthetett a Városhá-
zán. A verseny zsűrijének elnöki posztjára Schwaecz 

Andrást, Venesz díjas mesterszakácsot, a Szabadtűzi Lovag-
rend zsűri jogú lovagját kérték fel, további két zsűritársa pe-
dig Földes István, szintén a Szabadtűzi Lovagrend zsűrijogú 

lovagja, valamint Lovasi 
József, a Szabadtűzi 
Lovagrend  szalagos 
zsűrijogú lovagja, a 
Nagytanács tagja volt.

Hagyományos re-
cept alapján összeállí-
tott, mézeskalácstész-
tából házilag elkészített 
figurákat, mázas süte-
ményeket, mézeska-
lács-házikókat lehetett 
nevezni. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre 

december 19-én, a Mindenki Karácsonya rendezvényen került 
sor. A zsűrinek igencsak nehéz dolga volt, azonban végül min-
den kategóriában hirdettek győztest. 

Különdíjak:
Legfiatalabb versenyző különdíja: Horváth Erik (4 éves).
Népi hagyományok ápolásáért különdíj: Szélyes Magdolna. 

Óvodások:
1. helyezett: Bóbita Óvoda, Katica csoport.   
2. helyezett: Bóbita Óvoda, Pillangó csoport.
3. helyezett: Uhljár Kitti, Bóbita Óvoda, Cinege csoport. 

Felnőttek és munkahelyi közösségek:
Különdíjasok:

1. helyezett: Szélyes Magdolna. 
2. helyezett: Ginger Power.
3. helyezett: Sabján Irén Éva.
3. helyezett: Sándor Henrietta–Horváth Erik.

Szélyes Magdolna már többszörös aranyérmes 
mézeskalács-készítő
Magdi hat éve kezdett bele a mézeskalács-készítésbe és -dí-
szítésbe. Azóta alkotásai szinte minden versenyen aranyér-
met szereztek. Szánkót, házat és háziáldást is készített már 
mézeskalácsból, sőt az első versenymunkája a Mátyás temp-
lom elkészítése volt. – Négy napba telt elkészíteni, a téglákat 
darabonként kellett ki-
dolgozni. De készítet-
tem már őszi tájképet 
is házzal, folyóval, kerí-
téssel. Egy korábbi üllői 
versenyre egy szobabel-
ső részletét készítettem 
két fallal, ablakkal, kép-
pel a falon, karácsony-
fával és hintaszékkel, 
ami még mozgott is. 
Szépen, az idők során 
magamtól megtanul-
tam, kitapasztaltam. Én 
csak ülök a csöndben, és mikor elkezdek díszíteni, megnyug-
szom, megszűnik körülöttem a világ. Mint másnak más hobbi 
vagy játék: én ezzel játszom – mesélte. ÜH infó

Immár évek óta szebbnél szebb mézeskalácsművek kerülnek a konyhaasztalról a kiállítóterembe, 
így ez a nagyszerű hagyomány idén sem maradhatott el. A versenyen a legkisebbektől a felnőttekig 
bárki megmérettethette magát, az esemény valódi lényege pedig természetesen az volt, hogy valami 
finomat, szépet és egyedit alkosson az, akinek kedve támadt egy kis sütésre. 

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Érd: 06-70/779-4447

Akár kÉpzÉssel!
targoncavezetőt 
keresünk 3 műszakos 8 órás 

munkarendbe Gyálra. 
A targoncavezetői jogosítvány 

megszerzése után, amit 
finanszírozunk, 1 éves hűség 
esetén az átlag bruttó bérek: 

442 000 – 467 000 Ft. 
Ingyenes céges buszok: 

Budapest, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Nyáregyháza, Monor, Csévharaszt, Sülysáp, 
Pilis, Dánszentmiklós, Káva, Pánd, Gomba, 

Úri, Mende, Maglód, Üllő, Vecsés. 

Városunk minden évben szebbnél szebb dekorációkkal 
készül az adventre és a karácsonyra, az önkormányzat 
most is igyekezett bővíteni a városi díszeket és fényeket. 

2021-ben rengeteg új dekorációs elem, dísz várta vá-
rosban sétálókat, melyek beszerzése, karbantartása, fel- 
és leszerelése összesen 4 935 888 forint összegbe került 

a városnak, de sok mosolyt 
csalt a lakosok és az Üllőre 
látogatók arcára. A város ün-
nepi díszkivilágítása is a he-
lyiek ünnepi ráhangolódását 
segítette.

Ünnepi ruhát kapott a köz-
pontban található Üllő felirat 
is, melynek minden betűje 
egy-egy karácsonyi motívu-

mot ábrázolt. Köszönjük az ötletet és kivitelezést Búsné 
Kiss Krisztinának, Tokárné Gödri Melindának és Jakucsné 
Zubornyák Erikának. A karácsonyi díszbe bújtatott betűk 
remek fotózkodási lehetőséget jelentettek a világító an-
gyalkák, a Mikulás szánját húzó rénszarvasok és a többi 
kültéri dekorációs elem mellett.

A város évről évre változatos, látványos dekorációval 
igyekszik az adventi időszakot kellemessé és meghitté 
varázsolni. AF

ÜNNEPI POMPÁT ÖLTÖTT ÜLLŐ
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AZ ÜLLŐI ISKOLÁK HÍREI ÉS ESEMÉNYEI
Az alábbiakban összegyűjtöttök az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és a Harmónia zeneiskola második 
félévében várható fontos időpontokat, eseményeket, 
információkat, melyekkel érdemes előre tervezni.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
január 21-én, pénteken ér véget az első 
félév, 22-én, szombaton délelőtt 10 órá-
tól a nyolcadikosok központi felvételijü-
ket fogják megírni, majd hétfőn, január 
24-től megkezdődik a második félév is.

Február 4-én a felsős, míg 11-én 
és 18-án az alsós farsangok kerülnek 

megrendezésre. Szintén februárban 
várható a szülői értekezlet: a felső ta-
gozatos diákok szüleit 8-án kedden, 17 
órától, az alsó tagozat tanulóinak szüleit 
pedig 9-én, szerdán várják 17 órától. 

Március 19-én családi napot tartanak 
a leendő elsősöknek, és szülői értekez-
let is lesz.

Április 11. és 13. között szer-
vezik meg az Árpad-napokat, 
majd 14-ttől kezdődik a tavaszi 
szünet, ami 20-ig tart. Április 21-
én és 22-én lehet beíratni a leen-
dő elsősöket.

Május 19-én, csütörtökön 12 
és 18 óra között papírgyűjtés 
szerveznek.

A ballagás június 11-én 10 
órakor kerül megrendezésre, a 
tanévzáró ünnepély pedig 21-én 
kedden 17 órakor lesz. 

A Harmónia zeneiskola hagyományos 
januári növendékhangversenyei a koro-
navírus-járvány által előidézett helyzet 
miatt nem kerülnek megrendezésre! Az 
érdeklődők azonban mégsem fognak él-
mények nélkül maradni. A második fél-
év folyamán minden zenepedagógus 
online, vagy szabadtéri hangversenyt 
szervez a növendékeknek. Ezek a kis 
koncertek februártól májusig kerülnek 
megrendezésre. Bíznak benne, hogy kis 
koncertsorozatukkal hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a zenei élmények örömöt 
vigyenek az otthonokba, mosolyt csalja-
nak a családok életébe.

Az időpontokról az első félév zárását 
követően tájékozódhatnak a honlapju-
kon, a www.ulloiharmonia-zeneiskola.
hu oldalon, de az eseményekről Üllő vá-
ros hivatalos oldala és az Üllői Hírmondó 
is be fog számolni.

Továbbra is várják a zenét tanulni vá-
gyó gyerekek és felnőttek jelentkezését 
– 6-tól 99 éves korig! – az intézményük-
be!

Elérhetőség: 2225 Üllő, Pesti út 53.
Tel.: 06/29-320-924. J.B.

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

2360 Gyál, Kőrösi út 156.
A MOL kúttal szemben    •   +36-30/979-7073

2225 Üllő, Ócsai út 1.
+36-30/758-1312

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

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

A JYSK új, ecseri logisztikai központjának  
félautomatizált raktárába érvényes targoncavezetői 

engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!
▪  Hétköznapi munkavégzés
▪  3 műszak
▪  Biztonságos, modern, 

tiszta raktár
▪  Télen fűtött, nyáron  

hűtött helyiségek
▪ Polcmentes tárolás

Várjuk a jelentkezéseket a
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu
E-mailben: dce_munka@jysk.com

Telefonon: +36-20/377-8281
Toborzásunk folyamatos! Nyitott pozícióinkról a 

KARRIER OLDALUNKON
találsz bővebb információt:  

allas.jysk.hu

▪  Tapasztalattól függő sávos 
bérezés + bónusz – bruttó 
460 000 Ft – 570 000 Ft –  
és béren kívüli  
juttatások, már az  
első hónaptól.

Erős csapat
nagyfokú 
bevonás
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022-BEN

Január 27., február 10., 24., március 10., 24., április 7., 
21., május 5., 19., június 2., 16., 30., július 14., 28., 

augusztus 11., 25., szeptember 8., 22., október 6., 20., 
november 3., 17., december 1., 15., 29.

A fenyőfák begyűjtésének ideje: január 27.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök

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

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

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

Csomagolási hulladék: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontokban. 
Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kommunális hulla-
dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

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

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

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.
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FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK EGYMÁSRA 
A HIDEG IDŐBEN!
A tél beköszöntével mindenki kötelessége, hogy az ingatla-
na előtti járdákat járhatóvá és biztonságossá tegye, hiszen 
a csúszós felületeken nagyobb eséllyel történik valamilyen 
baleset – elsősorban az idősebb korú lakosokkal. Azonban 
nem csak ebből a szempontból kell ilyenkor is odafigyel-
ni egymásra: a fűtésszezonnal sajnos gyakran együtt jár, 
hogy egy-egy embernek a tüzelő hiánya is gondot jelenthet. 

Bár a síkosságmentesítés mindenkinek saját feladata, 
az sem mindegy, hogy hogyan, milyen anyagok felhaszná-
lásával végezzük. Szerencsére ma már léteznek könnyen 
beszerezhető, környezetbarát sókészítmények, melyek 
ugyanolyan gyorsan oldják a lefagyott felületeket, de emel-
lett óvják az utcán sétáló kutyák mancsait, és az olvadt hó-
lével a talajba szivárogva nem teszik tönkre a növényeket 
sem. 

Igényelhető tűzifa-támogatás 
Az önkormányzati rendelet szerint minden rászorulónak 
igénybe vehető ún. tűzifa-támogatás. – A szociálisan rá-
szorultak részére kérelemre adható a támogatás, évente 
két alkalommal – magyarázta lapunknak Szabó Ágnes ha-
tósági irodavezető. – A január 1. és április 15. közötti, illet-
ve az október 15. és december 31. közötti fűtési időszak-
ban lehet kérvényezni. Egy adott jövedelemhatár határozza 
meg a szociálisan rászorult státuszt, ahol még ehhez ké-
pest is alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik valaki, ott 
összesen 2-2 alkalom használható ki a lehetőség. Jelenleg 
ez pénzügyi támogatás formájában működik, mert a tavalyi 
tapasztalatok azt mutatták, hogy körülményes volt és sok 
reklamációval járt a tűzifa házhoz vitele. Idén a támogatás 
alkalmanként 20 000 és 50 000 forint közötti összeget je-
lent. ÜH infó

Havazás, ónos eső idején Üllőn néhány utca kes-
keny mivolta, nehéz megközelíthetősége és a 
közterületen parkoló gépjárművek miatt a város 
síkosságmentesítését végző alvállalkozó nem vállal-
ja az adott utcák fagymentesítését, hóeltakarítását. 
Az Üllői Városfejlesztő Kft. ugyan jelezte, hogy a 
problémás utcákban saját tulajdonú gépjárműveik-
kel elvégzik a hóeltakarítást, de csak abban az eset-
ben, ha az utcában nincs gépjárműakadály, meg-
előzve, hogy kárt okozzanak az ott parkoló autókban.

Az érintett utcák lakóit levélben is értesítették er-
ről az információról, és felhívták az ott élők figyelmét 
arra, mennyire fontos, hogy hóesés esetében ne par-
koljanak az úton, mert ezzel akadélyozzák a munka-
gépeket, így azokban az utcákban, ahol parkoló autók 
gátolják a szabad közlekedést, nem tudják elvégezni 
a megfelelő síkosságmentesítést.



Fejlődő kisváros

132022. január | Üllői Hírmondó

FANTASZTIKUS PARKOKKAL 
FEJLŐDIK IDÉN VÁROSUNK

Fontosnak tartjuk, hogy álljanak 
rendelkezésre olyan helyszí-
nek a városban, ahol lakosaink 

természetközelben tudnak kikapcso-
lódni, regenerálódni, illetve gyermekeink 
számára is legyenek alternatív lehe-
tőségek, amelyek során játszva tanul-
hatnak, fejlődhetnek. Ennek érdekében 
hivatalunk munkatársaival hónapokig 
tartó előkészítő munkával dolgoztuk ki 
a terveket, amelyek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokra támogatást is 
kaptunk és városunk költségvetéséből 
is fordítunk rá, illetve szponzorokra, tá-
mogatókra is számítunk.

Értéktár sétány és meditációs park
Az Árpád fejedelem utca egyik végén, az 
Üllő Városi Sportcsarnok szomszédsá-
gában található egy teniszpályával egy-
bekötött, összesen kb. 4000 m2 területű 
parkrész, amelyet pár éve vásárolt meg 
az önkormányzat, és amely kiválóan al-
kalmas egy ilyen funkciójú park létreho-
zására. 

Üllő városa volt a környéken az első 
település, amely létrehozta 2014-ben a 
települési értéktár bizottságát, és egy 
kutatómunka eredményeként 33 helyi 
értéket gondoz azóta is. A parkban kör-
ben húzódik egy keskeny, fákkal övezett 
ösvény, ahol mind a 33 értékünk kap 
majd egy fát, amit róla nevezünk el. A fa 
alatt elhelyezett tábla jelzi majd az érték 
megnevezését, és egy QR-kód segítsé-
gével megtekinthető lesz a néhány per-
ces interaktív bemutató kisfilm.

  Az ösvény másik fő funkciója a 
meditációs séta, ahol a hanganyag vé-
gigkíséri majd a látogatót a területen. 
Halk, meditációs zene mellett szak-
ember által összeállított meditációs 
instrukciókkal segítjük elő a stressz 
levezetését, megnyugvást, relaxálást. 
Célunk, hogy a látogató a sétány végére 

érve megkönnyebbüljön, felfrissüljön, a 
problémáit pedig a parkban hagyja. Ez a 
séta egy futóedzés utáni levezetésre is 
tökéletesen megfelel majd. Ehhez sem-
mi másra nincs szüksége a résztvevő-
nek, csupán egy okostelefonra, egy fül-
hallgatóra, internetelérést pedig biztosít 
az ingyenes wifi-állomásunk. 

A park közepén egy kis tisztás is ta-
lálható, amely kiválóan alkalmas Ringa-
tó (baba-mama klub) vagy kültéri jóga-
órák megtartására. 

KRESZ-park és szabadidőközpont
A Kertekalja utca és a Berkes András 
utca kereszteződésébe tervezett 
KRESZ-park olyan interaktív elemekkel 
bővített edukációs központ lesz, ahol a 
gyermekek játszva tanulhatják meg a 
közlekedés szabályait, miközben kitű-
nő kiegészítő elemekkel kapcsolódhat-
nak ki.

A kicsinyített forgalmi sávok mellett 
nemcsak közlekedési táblák, hanem 
vasúti fénysorompó, és tematikus ját-
szótéri elemek segítik a gyerekeket a 
szerepjátékokban: például rendőrautó 
egy rácsokból és görgős portálzárból 
álló minicellával; vagy mozdony kom-
munikációs berendezéssel; Üllő Piacunk 
kicsinyített mása; repülőtér helikopterrel 
és irányítótoronnyal; benzinkút; könyv-
tár, amelyek több ütemben valósulnak 
meg. 

Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései és a kiszolgáló 
intézményekre irányuló beruházások után az idei évben parkokkal 
is gyarapodik városunk.

A KRESZ-park játékainak egy része 
akadálymentes lesz, illetve készül egy 
kifejezetten mozgássérült gyermekek 
részére kialakított speciális hinta is, 
hogy minden itt élő gyermek számára 
legyen kikapcsolódási alternatíva.

Pihenőerdő és tanösvény  
a Hajcsár utca végénél
A Hajcsár utca végén található 1,3 hek-
táros erdős rész kiválóan alkalmas egy 
pihenőerdő kialakítására, ahol több 
funkcióval érjük el a tartalmas kikap-
csolódást, sokféle igényt kiszolgálására 
lesz alkalmas a terület.
• Pihenő funkció 

Ösvényszerű körsé-
tány, többféle útvo-
nallal, az ösvények 
mentén padokkal, a 
középső ligetes ré-
szen esőbeállók, 
tűzrakó helyek lesz-
nek kialakítva. 

• Oktató funkció
Tanösvény, ahol ok-
tatótáblák segítsé-
gével bemutatjuk a 
helyi természeti értékeket: a pihenő-
erdőben megtalálható növényekről, 
gyógynövényekről, állatokról, környe-
zet-és természetvédelemről. 

Madárodúk és madáretetők, illet-
ve rovarhotelek kihelyezésével nem 
csak motiválni tudjuk a lakosokat, 
hogy kertjeikben is gondoskodjanak 
télen a szárnyasokról, hanem a tanu-
lás egyik legjobb módja is a madár-
megfigyelés. 

• Sport funkció
Az ösvény alkalmas lesz kialakításá-
nak köszönhetően futóedzésekre is, 
a sétálók megzavarása nélkül. A te-
rületen a futópálya mellett egy kültéri 
kondipark is működik majd szabadté-
ri sporteszközökkel.

• Gyermekvilág
A ligetes részen kiépítésre kerül egy 
erdei játszóliget, amelyben rönkját-
szótér, egyensúlyozó elemek és egy 
mezítlábas ösvény is helyet kap.  

Bízunk benne, hogy a parkok kiala-
kításával új kikapcsolódási alternatívá-
kat nyújthatunk minden lakosunknak, 
kicsiknek és nagyoknak, családoknak 
és baráti társaságoknak, a szabadban 
sportolni vágyóknak, és azoknak is, akik 
csak a természetbe vágynak egy nyu-
godt óra eltöltésére. Terveink szerint 
mindhárom park kivitelezése még az 
idei évben megkezdődik, bízunk benne, 
hogy átadásukra sem kell sokat várni és 
lakosaink mihamarabb elkezdhetik az 
élmények gyűjtését az új területeken. 

Erőss Diána és Péteri Vera

A kép csak illusztráció

A kép csak illusztráció

A kép csak illusztráció
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ÜLLŐI CSALÁDON SEGÍTETTEK A TÉVÉMŰSORRAL 
A TV2-n futó Az álomotthon című műsor alapvetően a lakásfelújítással, modernizálással 
járó kihívásokat mutatja be epizódról epizódra, azonban idén különkiadással is 
készültek a nézőknek, amelyben egy rászoruló üllői család otthonát újították fel. 

A műsor készítőivel Varga László alpolgármester vette 
fel a kapcsolatot, hiszen korábban volt már arra pél-
da, hogy egy szükséget szenvedő családnak segített a 

műsor. – Az önkormányzat szerződést kötött a produkciós 
céggel, hogy pénzügyileg támogatjuk a munkát, cserébe pe-
dig a műsor szakemberei vállalják, hogy az általunk megje-
lölt család ingatlanát felújítják egy karácsonyi különkiadás 
keretein belül – mesélte lapunknak Varga László társadalmi 
megbízású alpolgármester.

Az önkormányzat a Humán Szolgáltató Központ család-
segítő szolgálatát kérte fel arra, hogy jelölje ki a családot, 
természetesen több szempontot is figyelembe véve. – Így 
esett a választás Vizi Józsefre és unokájára. Az egyik krité-
rium az anyagi helyzet volt, ezen belül a szociális helyzetet 
is vizsgálták. Vizi József egyedül neveli unokáját, ráadásul 
egy munka alkalmával megsérült a lába, amit amputálni kel-
lett, így itt az egészségügyi szempont is nagyon fontos lett. 
Az utolsó kritérium pedig az ingatlan állapota: Viziék ese-
tében egy közel 100 éves, rossz állapotú házról beszélünk.

A projekt tavaly ősszel kezdetét is vette: november máso-
dik felében a családot egy hónapra Budapestre költöztette 
a műsor, hiszen az első hónapban, a legnehezebb munkák 
időszakában lényegében lakhatatlan volt a lakás. Karácsony 
előtt pár nappal tudtak visszaköltözni, hogy az ünnepeket 
zavartalanul, otthon tölthessék, ám a felújítások idén is to-
vább folytatódnak. Sajnos a munkálatokat hátráltatta, hogy 
a kivitelezők közül többen elkapták a koronavírust. 

– Az ingatlanban nem volt gáz, így minden szobában 
csak egy-egy kályha biztosította a fűtést, József pedig mű-
lábbal, kerékpáron tolta haza a gázpalackot a főzéshez. Az 
egyik fő feladat a fűtés kiváltása, illetve kiegészítése volt, így 
mindhárom helyiség kapott egy-egy hűtő-fűtő klímát, ehhez 
azonban később majd az elektromos kapacitás is bővítésre 
kerül. A ház maga 80-100 éves lehet, így a villanyvezetékek 
is ilyen korúak, ezeket azonnal cserélni kellett, mert már nem 
voltak biztonságosak. Az ajtók és a fa nyílászárók is cseré-
re szorultak, hiszen ezek is az ingatlannal voltak egyidősek. 
Az udvar és a kert rendbetételében önkéntesek segítettek. 
Emellett minden helyiséget szépen kifestettek.

A csapat jelenleg körülbelül az átalakítások felénél tart. 
Két további lépésben kerül majd felújításra a konyha és a 
fürdőszoba, hogy a lakás továbbra is élhető maradjon, ki-
cserélik a szanitereket és a család új bútorokat is kap. Egy 
helyi csoport karácsony előtt pedig egy több százezer fo-
rint értékű elektromos mopeddel ajándékozta meg Józsefet, 
hogy megkönnyítsék a közlekedését a városban. 

– A műsor a felújítást úgy tudja megvalósítani, hogy a 
jelentkező vállalkozók a munkájukért cserébe az országos 
műsorban reklámlehetőséget kapnak. Ezúton köszönjük 
meg az üllői résztvevő cégeknek a támogatást: a Thermik 
Plus Kft.-nek, a Liget Kertészet Kft.-nek, a térségi hulladék-
szolgáltatónak, a DTkH Nonprofit Kft.-nek, valamint üllői ci-
vil csoportok és magánszemélyek segítségét! 

A felújításról szóló epizód megtalálható a www.tv2play.
hu/az_alomotthon oldalon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
Borsányi Sándort utolsó útjára elkísérték, virágaikkal 
megemlékeztek és mély gyászunkban együttérzé-
süket fejezték ki. Hálás köszönetünk az Alphavik 95 
Kft. dolgozóinak, Tündének és Gábornak áldozatkész 
munkájukért, a temetés méltóságteljes lebonyolítá-
sáért.  A gyászoló Borsányi család

KEDVES OLVASÓINK!
Amennyiben szeretnék megje-
lentetni elhunyt szerettük gyász-
jelentését az Üllői Hírmondóban, 
kérjük, küldjék el a szerkeszto@
regiolapok.hu e-mail-címre, mi 
pedig közzétesszük.     

Üllői Hírmondó

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Delta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A”A”A  és ” és ” „B”

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Birtáné Faragó Erzsébet és Varga László 
közli a jóhírt a kiválasztottal, Vizi Józseffel



Közösség

152022. január | 

ÉV VÉGI SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK ÉS RÁSZORULÓKNAK
Idén közel háromszázötven 80 év feletti 
üllői lakos kapott 20 000 forintos évvégi 
támogatást, a rászoruló családok pedig 
ajándékcsomag formájában részesül-
tek segítségben az ünnepek közeledté-
vel. 

Az egészségügyi- és szociális bizott-
ság tagjai idén is személyesen vitték ki 
a 80 év fölötti, üllői lakcímmel rendelke-
ző nyugdíjas lakosoknak a 20 000 forin-
tot, amelyet minden évben karácsony 

alkalmából az önkormányzat biztosít 
részükre. A Monori Rendőrkapitányság 
az ajándékcsomag mellé prevenciós 
szórólapokat és hasznos tanácsokat 
csatolt, hogy az ünnepek ne csak bol-
dogságban, hanem biztonságban is 
teljenek. Akik esetleg már idősek ottho-
nában töltötték az év utolsó heteit, ám 
lakcímük továbbra is Üllőre köti őket, a 
nekik járó támogatást családtagjaik ve-
hették át helyettük. 

A rászorulók sem maradtak ki az 
ünnepek körül érkező adományokból. 
Az előző évekhez hasonlóan az önkor-
mányzat szociális bizottsága juttatott 
el karácsonyi ajándékcsomagokat 150 
családnak, amely tartós élelmiszert, 
tésztát, olajat, konzerveket tartalmazott, 
de egy kis finomság is jutott bele a ka-
rácsonyra való tekintettel: kávé, bonbon 
és szaloncukor. Ezen kívül a településen 
működő Katolikus Karitasz csoportja és 
a Üllő Városi Kézilabda Sport Klub tag-
jai is segítettek további 25 családot az 
ünnepek előtt. Közös egyeztetés után, 
minden szervezet a saját csomagja-
it személyesen vitte el a családokhoz, 
hogy egy kicsit részesei lehessenek az 
örömüknek – tudtuk meg Fazekas Vio-
lettától, az egészségügyi és szociális 
bizottság elnökétől.

A „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesületének karitatív csoportja 
immár hat éve dolgozik azon, hogy a rászorulók ne csak év végén, hanem a 
hétköznapokon is segítséghez jussanak. Birta Zója, a csoport vezetője szerint 
szinte minden olyan adomány jó helyre kerül, ami egy háztartásban előfordul-
hat, legyen az játék, konyhai eszköz vagy ruhanemű. 

– Vasárnaponként 10–15 óra között gyűjtjük az adományokat, a rászorulok 
előtt pedig délben nyitjuk meg az épület kapuit. Addig a nagyteremben szétvá-
logatjuk a tárgyakat és ruhaneműket, mindent amit kapunk. Emellett pékárut 
is osztunk, több mint egy éve minden szombat este elmegyünk a Tani pék-
ségbe a megmaradt pékáruért, egységes adagonként bezacskózzuk, és szét-
osztjuk a jelentkezők között. Karácsonykor zömében saját erőből raktuk össze 
az adományokat: paprikás krumplit főztünk, tejet, mandarint osztottunk, a két 
gyömrői segítőm pogácsát sütött, a szaloncukrot is összeadtuk. A hozzánk 
forduló rászorulók zöme szülő vagy már nagyszülő, akik nem biztos, hogy 
tudnak ajándékot venni, így mi készítettünk csomagokat a hozzánk beérkező 
adományokból, hogy legyen mit a fa alá tenni. Fenyőfadíszeket, műfenyőt és 
asztali díszeket is kaptak.

2022 első napjaiban 
három üllői kisbaba 
született, akiket sok 
szeretettel köszönt a 
település is. 

Lévai Lana január 
másodikán jött világ-
ra. Második gyermek 
a családban. Nagyon 
nyugodt, gyönyörű 
kisbaba. A szülei és 
a nagy tesója már 
nagyon várták. Igazi 
kis kincs a családban 
– mesélték róla. 

Motolai Márton Gá-
bor január 3-án szü-
letett. � Marcika 3260 
grammal és 55 centivel jött a világra, természetes úton. 
Első kisbabánk, akit nagyon nagyon vártunk már. Nehéz 
szülés volt, de minden percét megérte. Bearanyozza a min-
dennapjainkat! �– mesélte lapunknak a boldog édesanya.

Póta Samu is 3-án született, édesanyja elmesélte, 
hogy viszonylag friss üllői lakosok, két éve költöztek. 
Samu az első kisfiuk, tervezett baba volt, de nem si-
ettették az érkezését, rábízták a döntést. Január 6-án 
érkeztek haza a kórházból, így még az összeszokás 
kezdeti időszakában járnak, ezidáig az evés-alvás kom-
binációt részesíti előnyben, kis hasfájásokkal tördelt sí-
rós időszakokkal éjjel, tehát Samu alapvetően nyugodt 
babának mondható.

Az üllői lakhelyre születő babáknak 40 000 forintos 
támogatás jár
Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsá-
ga 40 000 forint összegű életkezdési támogatással járul 
hozzá az üllői újszülöttek gondozásának költségeihez. A 
támogatás mindenkinek jár, akik életvitelszerűen a tele-
pülésen él és üllői lakcímmel rendelkezik, vagy a telepü-
lésen bejelentett lakcímmel ugyan nem rendelkezik, de 
a Védőnői Szolgálat igazolja, hogy a várandós és a cse-
csemő gondozást helyben vette igénybe.

Az életkezdési támogatást nem kötik kérelemhez 
vagy jövedelemvizsgálathoz, a szülői felügyeletet gya-
korló szülő a születést követő 90 napon belül megkap-

ja a támogatást, az 
egészségügyi és 
szociális bizottság 
tagja adja át.

Jó egészséget és 
sok boldogságot kí-
vánunk minden üllői 
kisbabának és csa-
ládjuknak!     ÜH Infó

KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJÉV ELSŐ ÜLLŐI BABÁIT!

Póta SamuMotolai Márton Gábor

Lévai Lana

Fazekas Violetta és Incze István
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KANADAI IGAZGATÓ A BUDAPEST AIRPORT ÉLÉN
Chris Dinsdale-lel, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk  
a pályájáról, magánéletéről, a reptér agglomerációra gyakorolt hatásáról.

– 2021. április elseje óta, lassan 
egy éve ön a Budapest Airport Zrt. 
vezérigazgatója. Milyen tervekkel 
kezdte a munkát és hogyan érté-
kelné az elmúlt fél évet?

– A légiközlekedési iparág leg-
mélyebb válságának vége felé 
vettem át a vállalat vezetését, 
amikor az utasforgalmunk mind-
össze 5%-a volt a 2019-es rekord 
évünkhöz képest. Ugyanakkor ez 
a helyzet nem riasztott el, sőt: 
a lehetőséget és a kihívást lát-
tam benne, hiszen a koronavírus 
okozta válság elmúltával minden-
ki megint a startvonalról indul. A 
járvány után mondhatnám úgy is, 
hogy újraosztják a lapokat, és én 

szeretném, ha a Budapest Airport elől állna a sorban. Az el-
múlt fél évben a vállalat számtalan kihívást legyőzött, azonban 
jellemző ránk, hogy mindig előre tekintünk. Megalkottuk a kö-
vetkező 5 évre vonatkozó vállalati stratégiánkat, azon az úton 
haladunk, amit kijelöltünk magunknak.

– 2015 óta dolgozik a Budapest Airportnál, milyen területről ér-
kezett a céghez?

– Pénzügyi területről érkeztem a vállalathoz hat évvel ez-
előtt, pénzügyi igazgatóként, majd később vezérigazgató-he-
lyettesként is széleskörű ismereteket szereztem a társaságról, 
így mire vezérigazgató lettem, már minden területet elég jól 
ismertem. A legjobbaktól tanulhattam, szakmailag erős kol-
légákkal vagyok körülvéve, akiket tisztelek. Mindannyian a 
tapasztalatukat és a szenvedélyüket öntötték a fejlődésembe, 
ezért nagyon hálás vagyok.

– Budapesten korábban is járatos volt?
– Igen, hiszen a feleségem magyar. tizenhét évvel ezelőtt 

költöztünk Budapestre Kanadából, a gyermekeink már itt szü-
lettek, itt járnak iskolába, óvodába. Nagyon szeretem a várost, 
sajátos európai hangulatával az első pillanattól kezdve meg-
fogott. A történelem lenyomata ott van minden házon. Azt pe-
dig külön öröm volt látni, hogy az elmúlt évek alatt milyen so-
kat fejlődött a fővárosunk, turizmus tekintetében különösen, 
ami számunkra nagyon fontos.

– Budapest agglomerációját meg tudta ismerni?
– Több város és régió is van az országban, amit különö-

sen szeretek. A Balatonnál heteket töltünk el minden nyáron. 
Kanadához képest az időjárás pedig csak hab a tortán. Minél 
többször jár az ember az országban, annyi arcát mutatja ne-
künk, és ezt nagyon szeretem.

– Mit várnak az egyik repülőtéri fejlesztéstől, az új zajmoni-
tortól?

– Folyamatos párbeszédet folytatunk az önkormányza-
tokkal és a lakossággal, az ő igényeikre is reagálva, közösen 
fejlesztjük a térséget. Ezért 2020 nyarán teljesen megújult a 
nemzetközi viszonylatban is legkorszerűbbnek számító zaj-
monitor-rendszerünk. Létrehoztunk egy ingyenes, lakossági 

járatkövető alkalmazást, amelyben mindenki számára elérhe-
tők a repülési adatok, a zajmérések eredményei, vagyis a gép-
mozgások és azok hatásai transzparensen követhetők. Ezért 
ha valaki kíváncsi bármely, akár épp a feje felett elrepülő gép 
adataira, azonnal meg tudja nézni az oldalon.

– Terveik szerint a mélyalvási díjból származó összeget a re-
pülőtér környezetében lévő kerületek és települések közösségi 
fejlesztéseire fordítanák.

– Ez nem terv, a mélyalvási díj három évvel ezelőtti beve-
zetése óta az ebből befolyt összeget teljes egészében hozzá-
tesszük a lakossági ablakaszigetelésre fordított összeghez. 
A program egyébként jelenleg is zajlik, ráadásul kiterjesztet-
tük iskolákra és óvodákra is. A mélyalvási díj alapvető célja 
egyébként az, hogy ösztönözze a légitársaságokat a mélyal-
vási időszakban, azaz éjfél és hajnali öt óra között mellőzzék 
az üzemelést, valamint a minél kisebb lakóközösséget érintő 
közlekedési útvonalakat alkalmazzák.

– A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér folyamatosan és nagy 
ütemben fejlődik. Mit gondol, milyen hatással lesz ez a környe-
zetében fekvő települések életére?

– Gazdaságilag, versenyképesség és munkahelyteremtés 
szempontjából mindenképpen nyernek vele a helyiek. Jelen-
leg több mint ötvenezer háztartás megélhetéséhez járulunk 
hozzá, ennyi családnak ad a repülőtér és az ehhez kötődő 
tevékenységek munkát. Kétszázötven partnercég üzemel a 
repülőtéren, és akkor még a helyi vállalkozásokat, akik rákap-
csolódnak a repülőtér turisztikai vagy egyéb gazdasági ágaira, 
még nem is beszéltem. Ezen kívül is, amit tudunk, visszafor-
gatunk a helyieknek, számtalan települési és kerületi felújítás-
hoz, programhoz járulunk hozzá mindamellett, hogy az ado-
mányainkat, a támogatásinkat is a helyiekre fókuszálva költjük 
el. Öt év alatt több mint 4,5 milliárd forint TAO-támogatással 
segítettük a helyi sportegyesületeket, és folyamatosan min-
dent megteszünk azért, hogy a repülőtér környezetében élő-
ket segítsük. Jó szomszédok szeretnénk lenni, és megbízható 
partnerei az önkormányzatoknak.

– Hogyan egyeztethető össze egy ekkora vállalat vezetése és 
a magánélet?

– Abszolút munka-család egyensúlypárti vagyok, és a 
kollégáimat is erre ösztönzöm. Szerencsére kiváló menedzs-
mentje van a vállaltnak, együtt minden könnyebb, még a ba-
lansz megtalálása is.

– A felelősség okozta stresszt hogyan vezeti le? Van hobbija?
– Szeretek futni és síelni; a mozgás számomra egyrészt 

kikapcsolódás, másrészt feltöltődés, az egészségügyi hatá-
sairól nem is beszélve. De a családommal, a három kis gyer-
mekemmel töltött idő legalább ennyire kikapcsol, ráadásul 
mellettük ideje sincs igazán az embernek máson gondolkodni.

– A repülés és a repülőgépek a munkán kívül is érdeklik?
– Igen, különösen az, hogyan lehet ezt az iparágat fenntart-

hatóan működtetni, hogyan tudunk majd ráfordulni a környe-
zetkímélő működésre hosszú távon is. Kimondottan motivál a 
vállalat e téren történő transzformációja, új megoldások kere-
sése és bevezetése.
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FEJLESZTÉSEK AZ AGGLOMERÁCIÓS 
VASÚTI KÖZLEKEDÉSÉBEN
December végén jelent meg a Magyar Közlönyben a kor-
mányhatározat, miszerint megvalósulhat az Európai 
Unióval közösen kidolgozott Budapesti Agglomerációs 
Vasúti Stratégia.

A stratégia célja, hogy minden elővárosi vasútállo-
másról óránként legalább négy vonat induljon Budapest-
re és átszállás nélkül minimum három metróvonal legyen 
elérhető. Megduplázódjon az agglomerációból Buda-
pestre vonattal és nem autóval érkezők száma. Valamint 
megvalósuljon az integrált tarifaközösség, vagyis az 
utazás során egyetlen bérlet vagy jegy elegendő legyen 
vasútra, buszra, metróra, villamosra. A fejlesztés érinti 
a 100a ceglédi vonalat is. A beruházás által várhatóan 
könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben tudnak 
majd az agglomerációban élők a fővárosba jutni.    ÜH infó

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

Glutén-, tej-, laktóz-, cukor-, 
szója-, tojás-, tartósítószer-, 
élesztő- és kukoricamentes 
lisztek, tészták, szószok, lisztek, tészták, szószok, 
csokoládék széles választéka. 
Törzsvásárlói program,  
kedvezmények, kóstolók!

06-20/415-1190 • 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. 

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

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

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

kistermelői szörpök, 
lekvárok, befőttek,  

savanyúságok, tésztaszószok 
termelői áron 
490 Ft-tól. 

Nyitvatartás: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg
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EBOLTÁSI AKCIÓ ÜLLŐN
Év végi eboltási akciót hirdetett Üllő Város 
Önkormányzata a környezetvédelmi bizottság 
kezdeményezésére és saját bizottsági kerete 
terhére. A kutyák ingyenes mikrochippel 
való egyedi megjelölésére és a veszettség 
elleni oltására nyílt lehetősége azoknak a 
gazdinak, akik jelentkeztek a Zöld Zebra 
Állat- és Természetvédő Egyesületnél. 

Bár kevesebben éltek vele, mint ahány kutya érintett lehet 
a hiányos mikrochip és elmaradt oltás terén, de így is si-
keresnek és hasznosnak mondható az önkormányzat és 

az egyesület közös kezdeményezése. 
– A Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület elnökénél, 

Legendi Jutkánál lehetett jelentkezni, ő koordinálta és továbbí-
totta az állatorvoshoz az igényeket. Az állatorvosok utólagos 
elszámolással végezték el a mikrochippel történő megjelölést 
és az oltást – nyilatkozta lapunknak Szabó Ágnes hatósági 
irodavezető. – A keret nagyjából 70 állat ellátását biztosítot-
ta, ennek körülbelül a fele: 30-40 eb gazdája jelentkezett. Ez 
volt az első ilyen megmozdulás a településen, próbának töké-
letes volt, hogy felmérjük az igényt és a befogadókészséget. 
Viszonylag kevés idő állt rendelkezésre év végén, illetve az ün-
nepek is bonyolították egy kicsit az akciót.

Ágnes szerint nagyon is szükséges ilyen és ehhez hasonló 
akciókat szervezni, hiszen még mindig bőven vannak olyanok, 
akik nem foglalkoznak felelős gazda módjára az állattal, még  
annak ellenére sem, hogy most ingyenesen megkaphatták vol-
na az ellátást. – Főleg, aki anyagi okok miatt nem tudja ezeket 
elintézni, annak nagy segítség lehetett volna, de sajnos, még 
mindig sok olyan állattartó van, aki ezeket egyszerűen nem 
tartja lényegesnek. Fontos jelezni, hogy amennyiben valaki 
nem élt sem ezzel az ingyenes lehetőséggel, sem saját maga 
nem gondoskodik az állat milkrochippel való megjelöléséről 
és veszettség elleni oltásáról, azzal szemben – bármilyen el-
lenőrzés vagy intézkedés kapcsán a látókörünkbe kerül –, ja-
nuár 22-től a bírságolás marad az egyetlen lehetőség. Azzal 
is tisztában kell lenni, hogy az állatvédelmi bírságok nagyon 
magasak, és nem nagyon van mozgástér a mérlegelésre, nem 
mi döntünk az összegekről. Míg egy mikrochip behelyezése 
kevesebb mint négyezer forintba kerül, a bírságok komoly ösz-
szegek is lehetnek, akár több százezer forint.

Fontos állatvédelmi változások lépnek életbe
Elfogadásra került a kóbor állat befogásával, tulajdonjogá-
nak átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról szóló kormányrendelet, amely mostantól részle-
tesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és 
ellenőrzését. A szabályozás célja a közegészségügyi, állat-
egészségügyi és állatvédelmi szempontból is megfelelő és 
korszerű környezet létrehozása, amelyek révén növekszik az 
ebrendészeti telepek szakmai színvonala, átláthatósága, javul 
a telepeken tartott állatok jólléte, egészsége és gazdához ju-
tási esélye is. Az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 
napról 45 napra emelkedik, az állatokról részletes nyilvántar-
tást kell vezetni, és fel kell őket tüntetni a kötelezően létreho-
zandó honlapon is.

A rendelet értelmében minden önkormányzatnak rendel-
keznie kell saját ebrendészeti ellátással vagy szerződéssel. 
Fontos módosítás, hogy minden ebrendészeti vagy gyepmes-
teri telepnek kötelező lesz sorszámozott, időrendi nyilvántar-
tást vezetnie a befogott, illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, 
ivaráról, koráról (vagy becsült koráról), ismertetőjegyéről, 
egyedi azonosítójáról, immunizáltságáról, illetve a befogásá-
nak körülményeiről. Minden állat mikrochippel megjelölve, ve-
szettség ellen beoltva, ivartalanítva vagy ivartalanítási köte-
lezettséggel, féreghajtóval kezelve, írásbeli megállapodással 
adható majd örökbe, illetve a gyepmesteri vagy ebrendészeti 
telep Magyarországon bejegyzett szervezettől nem kérhet 
kihozatali díjat az állatért. Minden esetben törekedni kell az 
eredeti gazda megtalálására. A rendelet meghatározza a mi-
nimum tartási területet, egyes minimális ellátási követelmé-
nyeket, valamint a csoportos tartás szabályait is.

– Ilyenkor mindig van egy kis türelmi idejük a települések-
nek a jog alkalmazására: a már működő telepeknek július 22-
ig kell megfelelniük ezeknek a kritériumoknak. Üllőnek nincs 
saját fenntartású gyepmesteri telepe, a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel állunk szerződésben, 
általuk valósul meg minden, kóbor állattal kapcsolatos felada-
tunk – magyarázta Szabó Ágnes.

A kutyák tartós megkötése tilos Magyarországon
A kormány pontosította a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletet is: korlátozta 
azokat az eseteket, amikor átmeneti megkötésre sor kerülhet, 
továbbá a futólánc minimális hosszúságát is meghatározta az 
állat méretéhez viszonyítva. A változások egy része 2022. ja-
nuár 1-jén, bizonyos része pedig 2022. július 1-jén lép hatály-
ba, ezzel megfelelő felkészülési időt biztosítva a rendelet ha-
tálybalépésekor működő gyepmesteri telepeknek. 

1,5 milliárd forintos pénzügyi forráshoz jut hozzá 
az állatvédelem

Az összeget az állami fellépés hatékonyságának fokozásá-
ra, a kóbor állatok magas számának csökkentésére, valamint 
a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák 
megoldására fordítják majd. ÜH infó
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A GOMBÓCOKÉRT FUTOTT A FUT A MANÓ
A 2020-as évhez hasonlóan 2021 

decemberében is megrendezték 
a Fut a Manó jótékonysági futást, 

amelyen közel százan vettek részt, de 
akadtak olyan manók is, akik bár fut-
ni nem szerettek volna, jótékonykodni 
viszont igen. Az ebből befolyó adomá-
nyokból, felajánlásokból és Hajnal Jó-
zsef Zoltán licitre bocsátott képeinek 
összegéből a Szeretetgombóc Klubnak 
segítettek karácsonyi álmaik teljesíté-
sében. 

– Minden évben karácsonykor, illetve 
karácsony környékén igyekszünk jóté-
konykodni, így a sportot összekötöttük 
a jótékonykodással és egy közösségi 
futást szerveztünk – nyilatkozta la-
punknak Tóth Gábor, a Fut a Manó kez-
deményezés egyik szervezője. A jóté-
konysági futást idén december 19-én, 
advent negyedik vasárnapján tartották, 
ezért egész nap közösségi programok 

és karácsonyi vásár várta az arra láto-
gatókat. Végül körülbelül száz ember 
indult a futáson három különböző hosz-
szúságú útvonalon, melyek közül leg-
többen a 2,3 km-es távot teljesítették. 
A nevezésekből, a felajánlásokból és 
Hajnal József Zoltán külön erre a célra 
licitre bocsátott képeinek összegéből a 
Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc 
Klubjának segítettek a karácsonyi kí-
vánságaik megvalósításában. A klub az 
üllői és környékbeli fogyatékkal élő idő-
sek és fiatalok, valamint családtagjaik 
számára kínál tartalmas elfoglaltságot. 
Célunk, hogy kellemesen, vidáman tölt-
sék el itt az idejüket, ehhez mi különböző 
foglalkozásokat tartunk, többek között 
gyógytornát, kirándulásokat és kéz-
műves foglalkozásokat is szervezünk 
– mondta Rakos Mariann, a Civil Központ 
irodavezetője, aki azt is kifejtette, hogy 
az adományt mibe szeretnék fektetni. 

Több tervük is 
van: elsősor-
ban mozgáshoz, 
sporthoz kap-
csolódó eszköz-
ben gondolkoz-
nak, így a fő cél 
egy pingpong-
asztal és egy 
hintaágy azok-
nak a tagoknak, 
akik inkább csak 
nézőként csat-
lakoznának a 
pingpongozás-
hoz. A jövőbeni 
terveik között 
szerepel még a kertrendezés, a meglévő 
szaletli felújítása és egy masszázsfotel 
is, amelyet a mozgásszervi fogyatékos-
sággal élő tagok izmainak átdolgozásá-
ra szeretnék majd használni.  Antal Fanni

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

L lla Liget
Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

Lovaglás oktatásLovaglás oktatásLovaglás oktatás
Monoron

családias környezetben 
7-től 17 éves korig.

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.



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

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

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

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

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

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS!

A képen látható autó 
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 5,49% THM: Az akciós finanszírozás 2021. nov. 15-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 5,28%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 5,49%, kamat összege: 428 820 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 428 820 Ft, havidíj: 57 147 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 

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

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

Új SsangYong Korando Style + 
már 5,49% THM-től, fix kamatozással! 

CO

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 5,49%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 599 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

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

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu

Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 
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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!


