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• Polgármesteri hivatal: 29/320-011
• Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
• Vecsési Rendőrőrs: 29/350-444
• Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület:  

06-20/223-7181
• Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240

Üllői Rendőrőrs
• 29/521-410 (hivatali munkaidőben)
• 06-30/631-0690 (éjjel-nappal hívható)

Orvosi rendelők
• Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet:  

29/320-082, 29/320-083
• Háziorvosi ügyelet telefonszáma: 06-20/542-6871
• Éjszakai ügyelet: 06-70/223-1801

Gyógyszertárak
• Csillag Patika: 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-ÉMÁSZ Dél-pesti régió: 06-40/383-838 (lakossági)
• TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)

Iskola
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: Tel.: 29/320-054;  

Fax: 29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
• 1. sz. (Faiskola u. 17.): 29/320-024
• 2. sz. (Gyöngyvirág tér l/A): 29/320-022
• 3. sz. (Állomás u. 17.): 29/320-059
• 4. sz. (Templom tér 2.): 29/320-966
• 5. sz. (Kisfaludy tér): 29/600-105
• Bölcsőde: 29/322-774

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: 29/321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371,  

06-20/770-0442

Falugazdász
• Világosné Ágota 06-20/933-5767

        HASZNOS TELEFONSZÁMOK      mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112%

ÓVÓNŐKET KERESNEK!
Az Üllő Humán Szolgáltató Központ óvodapedagógus 
munkatársakat keres 1 fő GYES-en lévő és 1 fő határo-
zatlan idejű álláshely betöltésére. Az álláshelyekre szí-
vesen látnak pályakezdőt vagy 2. éves hallgatókat, aki 
számára a munkavégzés a gyakornoki időbe beszámít-
ható. Kiemelt juttatások, jó közösség várja a csatlakozni 
kívánó szakembereket. Érdeklődni lehet Szabó Katalin Il-
dikónál, az Üllő Humán Szolgáltató Központ igazgatójá-
nál a szabokata@ullohszk.hu e-mail-címen.  ÜH

ÜGYINTÉZÉS MENETE
A veszélyhelyzet megszűnése után meghirdetett ügy-
intézési rend továbbra is változatlan a polgármesteri 
hivatalban. A hivatal ügyintézői csak előzetes bejelent-
kezés alapján, előre egyeztetett időpontban fogadják 
az ügyfeleket, és csak azokban az ügyekben van mód 
személyes ügyfélfogadásra, amikor máshogyan nem 
megoldott az ügyintézés. Ez azt jelenti, hogy hétfőn dé-
lelőtt és szerdán egész nap, munkaidőben tud a hivatal 
időpontot biztosítani. A járási hivatal által használt hely-
ségben alakítottak ki egy munkaállomást, és ott fogad-
ják az ügyintézők az ügyfeleket. 

A polgármesteri hivatal elérhetőségei: 29/320-011, 
titkarsag@ullo.hu

Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a 
polgármesteri hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.) a lakosság részére. Az újra 
beinduló ügyvédi tanácsadás helyszíne a földszinti 1. 
számú iroda. A polgármesteri hivatal épületében köte-
lező a szájmaszk viselése és belépéskor a kézfertőtle-
nítő használata!

Dr. Szkalka Tamás ügy-
véd úr tanácsadásai 9.00 
órától 11.00 óráig tarta-
nak az alábbi időpontban: 
2020. augusztus 25.

Dr. Beneczki Tímea 
ügyvédnő tanácsadásai 
14.00 órától 17.00 óráig 
tartanak az alábbi idő-
pontban: 2020. augusz- 
tus 6.

A tanácsadásra előze-
tes bejelentkezés szük-
séges az alábbi telefon-
számokon: dr. Szkalka 
Tamás: 06-20/555-6513,
dr. Beneczki Tímea: 06-
70/459-1401

ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
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Megkértük Szabó Ágnest, 
a polgármesteri hivatal 
irodavezetőjét, hogy ma-
gyarázza el, mit jelent az 
ösztöndíjrendelet módo-
sítása. – Ez egy jó hír! Az 
ösztöndíj meghirdetésekor 
még a régi összegek sze-
repeltek a kiírásban, amit 
időközben megemelt az 
önkormányzat. A jogosult-
sági feltételek nem változ-
tak, azok ugyanazok, mint 
korábban, de az ösztön-
díj összege emelkedett. A 

középiskolás korosztály-
nál 8 000 forintról 10 000 
forintra, míg a felsőokta-
tásban tanulók számára 
10 000 forintról 15 000 fo-
rintra. Ez a meglepetés jó 
hír a pályázók számára! Le-
járt már a jelentkezési ha-
táridő, az augusztusi tes-
tületi ülésen születik majd 
döntés. Sok pályázónk van, 
és most úgy tűnik, hogy 
túllépjük a költségvetési 
keretet, annyi jó tanulónk 
van. Közel 30 pályázó nyúj-
totta be a jelentkezését. 
Tavaly 16 középiskolásunk 
és három főiskolásunk volt, 
összességében 19 fő, ezzel 
szemben idén lényegesen 
megnőtt a jelentkezők szá-
ma, a jogosultságban pe-
dig a tanulmányi eredmény 
a döntő szempont. Ezt az 
összeget a 2020/2021-es 
tanévben szeptembertől 
júniusig utalja majd az ön-
kormányzat a jogosult diá-
koknak – fejtette ki Szabó 
Ágnes.  Hírmondó infó

EMELKEDETT A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Magyarországon július 1-je 
a magyar egészségügy ün-
nepe. Ezen a napon született 
Semmelweiss Ignác, az anyák 
megmentője és a gyermekágyi 
láz okának felfedezője, aki be-
vezette a klórmeszes vízzel 
történő alapos, kefét is hasz-
náló, könyékig tartó, fertőtle-
nítő kézmosást. A kézmosás 
fontossága pedig napjainkra 
még inkább felértékelődött, a 
Semmelweis-nap alkalmából 
pedig azokat ünnepeltük, akik 
a legtöbbet teszik az egészsé-
günkért. Köszönjük szépen! 

A Semmelweis-nap alkal-
mából Kissné Szabó Katalin 
polgármester ünnepélyes ke-
retek között köszöntötte az 

üllői egészségügyben dolgo-
zó felnőtt- és gyermekházi-
orvosokat, asszisztenseket, 
védőnőket, az éjszakai ügye-
letet végző Ergo Ambulance 
munkatársait, a gyógysze-
részeket, a helyi gyógysze-
rellátást biztosító dolgozó-
kat, és mindazokat, akik nap 
mint nap közöttünk és értünk 
szolgálnak. Az egészségügyi 
dolgozók az idei évben meg-
feszített munkát végeztek és 
példásan helyt álltak. Hálá-
san köszönjük az erőfeszíté-
süket!

Közben nem felejthetjük el, 
hogy a veszély még köztünk 
van, használjunk továbbra is 
maszkot, sűrűn fertőtlenítsük 
a kezünket és tartsuk be a vé-
dekezés szabályait.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!



52020. augusztus | Üllői Hírmondó

Önkormányzat

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

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetelTantermi tanfolyam: szünetel

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

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Tantermi tanfolyam: szünetel

Nagyon izgalmas nyomon követni, ahogyan 
egy terv kézzelfogható eredménye nő, válto-
zik és a szemünk előtt megvalósul. Ez törté-
nik az üllői piaccal is: hónapról hónapról kö-
vetjük az építkezés alakulását.

Lapunk megjelenésekor az új piac épületé-
nek készültsége meg fogja haladni a 65%-os 
szintet, ami azt jelenti, hogy az ütemtervek-
nek megfelelően folyik az építkezés. Az elmúlt 
hetekben látványos szakaszhoz érkeztek a 
munkálatok, az egyik legizgalmasabb műve-
letsor volt a közel 400 darab duplaragasztott 
üvegtábla tetőre emelése, a felhelyezést da-
ruval oldották meg. Ezzel a fázissal az 1500 
m²-es épületegyüttes immár teljes egészé-
ben tető alá került. Ezt követően kezdődnek 
azok a munkafolyamatok, amelyek ugyan ke-

Meghitt, kellemes nyári estéinkben hal-
kan, majd egyre hangosabban zúgnak a 
szúnyogok.

A július elején végzett szúnyoggyérí-
tés átmeneti lélegzethez juttatta Üllőt, 
ám a folytatódó esőzések miatt ismét 
szükségessé vált egy második szú-
nyoggyérítés.

A július végi rendkívüli testületi ülé-
sen egyhangú döntés született, hogy az 
augusztus 14-i hétvégén ismét végez-
tessen földi szúnyoggyérítést a város. 
Ugyan a környező erdőterületek miatt 
praktikus lenne Üllő számára a légi irtás, 
ám azt a Katasztrófavédelem csak a sú-
lyosan fertőzött és turisztikailag kiemelt 
területek települései számára engedé-
lyezi.

Az irtást a város teljes belterületén, 
valamennyi üllői utcában, valamint az 
Üllőhöz tartozó Hosszúberek út mentén 
végzik a szakemberek földi, úgynevezett 
melegködös módszerrel. A gyérítés au-
gusztusban is napnyugta után kezdődik. 

TETŐ ALATT A PIAC ÉS GYŰLNEK A LEENDŐ BÉRLŐK

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

vésbé látványosak, de annál szükségsze-
rűbbek: burkolások, belső építkezések és 
kialakítások, épületgépészeti szerelések, 
nyílászárók. Ezek végeztével, a beruházás 
végéhez közeledve indul az utak, a parko-
lók építése és a zöldfelület megújítása.

Az építkezés mellett az önkormányzat 
pályázatot hirdetett zárható üzlethelyisé-
gek bérlésére, mely beadási határideje júli-
us 31-én járt le. A kiírt határidőre több mint 
20 pályázat érkezett. Jelenleg a pályázatok 
előértékelése zajlik a megadott pontozási 
rendszer alapján. Végül pedig az augusz-
tus 26-i, soron következő képviselő-tes-
tületi ülésen fognak szavazni és dönteni 
a nyertesekről. Az eredményről következő 
számunkban beszámolunk.     Hírmondó infó

2020. augusztus 31-ig a 
szelektív- és zöldhulla-
dék szállításának rendje 
az alábbiak szerint ala-
kul:

Csomagolási hulladé-
kok gyűjtésének új idő-
pontja: 2020. augusztus 
13-a, csütörtök. A zöld-
hulladék gyűjtésének 
időpontjai nem változ-
nak, azaz maradt 2020. 
augusztus 14-e, péntek 
és 28-a, péntek.     ÜH  
infó

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK

Az alkalmazott készítmény Deltasect 
Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készít-
mény a kijuttatott csekély mennyiség-
ben kizárólag az érzékenyebb rovarokat 
pusztítja el, melegvérű állatokra, ember-
re nem veszélyes, hatóanyaga néhány 
óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolják, hogy 
a szabadban tárolt gyermekjátékokat, a 
kint szárított ruhákat érdemes össze-
gyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére 
javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tar-
tani és a külső levegőt bejuttató mes-
terséges szellőztető berendezéseket 
kikapcsolni. A zöldségeket, gyümölcsö-
ket ajánlott megmosni. A kezelést végző 
gépkocsi közvetlen közelében tartóz-
kodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt víz-
gyűjtő edényekben, a különböző tár-
gyakban megülő esővízben akár egy hét 
alatt kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. 
Ezért kiegészítéseként ajánlott, hogy az 
ingatlantulajdonosok szüntessék meg, 
rendszeresen ürítsék, vagy takarják le az 
épületek körüli kisebb, pangó vízgyüle-
meket. Hírmondó infó
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Üllő 15 éve kapott városi rangot

NAGYKÖZSÉGBŐL INDULTUNK  
ÉS MODERN KISVÁROSBA ÉRKEZTÜNK

Ahogy az egyén, úgy a közös-
ség életében is eljön a pillanat, 
amikor megérzi, hogy lépnie 

kell. Rangot, szintet, pozíciót. Ilyen-
kor azt érezzük, hogy a meglévő ke-
retek szűkössé váltak, megérett az 
idő a változásra. Változni pedig min-
dig kell, mert ez az a motivációs erő, 
ami lendületet adhat a fejlődésnek 
még akkor is, ha az egyébként kihí-
vásokkal, kellemetlenségekkel jár. 
Így történhetett ez 15 évvel ezelőtt is.

A várossá válásnak szigorú sza-
bály- és feltételrendszere van, ame-
lyek meghatározzák, hogy mi alapján 
nyerheti el egy nagyközség a városi 
rangot. A tizenötödik évfordulóra ké-
szülve kezembe vettem Üllő Nagy-
község 2004-ben készült, a várossá 
nyilvánításhoz szükséges pályázati 
dokumentumát, amely alapján érde-
mesnek tartom áttekinteni, honnan 
indultunk és hová érkeztünk az el-
múlt 15 év során. 

A 2004. év adatához képest a la-
kosságszám növekedése megha-
ladja a 22%-ot, mára 12 470 állandó 
lakossal rendelkezünk. Gazdagsá-
gi fejlesztési területeink nagysága 
megötszöröződött, a helyben műkö-
dő vállalkozások száma pedig sok-
szorosa a másfél évtizeddel ezelőt-
tinek. Helyi adóbevételünk csaknem 
ötször magasabb mint 15 éve. Ez a di-
namikus fejlődés új kihívást is jelent 
számunkra, hiszen az itt élő lakos-
ság védelme érdekében a gazdasági  

területeinket zöldövezetek-
kel kell elválasztanunk a 
lakóövezetektől. Nagy ered-
ménynek tekintjük a köz-
lekedési útvonalak állami 
fejlesztését, az M4 gyorsfor-
galmi út, valamint a 4. szá-
mú elkerülő út megépülését, 
mert ezek a közútfejleszté-
sek segítséget jelentenek a 
várost terhelő forgalom el-
vezetésére.

Városunk üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a 
sportcsarnok és a sportpá-
lyánk működtetésére saját 

cégeket hoztunk létre, amelyek szín-
vonalas közszolgáltatást biztosíta-
nak a lakosság részére.

2004-ben a városi pályázat anya-
gában be kellett mutatni a jövőbeni 
fejlesztési elképzeléseket. Ezek kö-
zött szerepelt a helyi ivóvízhálózat 
korszerűsítése, sportcsarnok, új 
piac, továbbá korszerű községháza 
megépítése, településközpont fej-
lesztése, temetőterület bővítése, ját-
szóterek és hulladékudvar létesítése. 

Az elmúlt másfél évtized eredmé-
nyeire visszatekintve örömmel je-
lenthetem, hogy az akkori vállalások 
nagy részben megvalósultak, hiszen 
az új piac építése folyamatban van, 
az oktatási-nevelési intézményhá-

lózat bővült és 
korszerűsödött, 
több játszóte-
rünk van, immár 
öt felnőttházior-
vos és éjszakai 
ügyelet őrködik 
az egészségünk 
felett, a ren-
delőépületünket 
korszerűsítet-
tük, XXI. századi 
városközpontot 
alakítottunk ki, 
a hulladékudvar 
fejlesztését pe-
dig a jelen ön-
kormányzati cik-
lus, tehát 2024. 
végéig tervezzük 
megvalósítani. 

Városunk a közbiztonság terén 
is hatalmasat lépett előre az üllői 
rendőrőrs létesítésével, melynek 
köszönhetően 2004–2019 évek vi-
szonylatában 41%-kal csökkent a 
bűnelkövetések száma. 

A városias értékeknek megfe-
lelően átalakult civil szervezeteink 
struktúrája, ennek megfelelően új 
szempontok, új látásmódok érvé-
nyesülnek, civil szervezeteink létszá-
munkban is gyarapodtak.

Üllő közösségi, kulturális, sport- 
élete, közösségi színterei a városias 
igényekkel összhangban fejlődnek. 
Polgármesterként köszönetemet 
fejezem ki irányukba, mert a közre-
működésük nélkül az önkormányzat 
nem tudná ilyen magas színvonalon 
végezni a munkáját.

A mögöttünk hagyott időszakra 
visszatekintve nem túlzás azt állíta-
ni, hogy 15 éve nagyközségből indul-
tunk és napjainkra modern kisváros-
ba érkeztünk. Az eddig közösen elért 
eredményeinkre legyünk büszkék! 

Polgármesterként azt kívánom, 
hogy városunk a következő évtize-
dekben is legalább ilyen eredmé-
nyekkel büszkélkedhessen!

Boldog születésnapot Üllő városa! 
Üllő, 2020. augusztus 20.

Kissné Szabó Katalin
Üllő város polgármestere

„Változni pedig 
mindig kell, 
mert ez az a 
motivációs erő, 
ami lendületet 
adhat a fejlő-
désnek”

Régi polgármesteri hivatal

A 2013-ban átadott új városháza
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Az Üllői Polgármesteri Hivatal pénz-
ügyi-számvitel ügyintézői munkakör be-
töltésére keres munkatársat, akinek az el-
látandó feladatai az alábbiak lennének: az 
önkormányzat és költségvetési szervei napi 
pénztári feladatainak ellátása, házipénztári 
ki- és befizetések kezelése, pénztárbizonyla-
tok készítése, kontírozása, házipénztári for-
galom bizonylatolása. Költségvetési mérleg-
jelentések, havi negyedéves zárlati munkák 
elkészítése. Részvétel az önkormányzat és 
költségvetési szervei költségvetésének elő-
készítésében. 

Elvárt végzettség: gazdasági középiskolai 
végzettség vagy középiskolai végzettség, és 
gazdaságtudományi, banki ügyintézői szak-
képesítés.

Előnyt jelent az önkormányzatnál hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, az ASP 
gazdálkodási szakrendszer ismerete, mérleg-
képes könyvelői végzettség, könyvelési gya-
korlat. Az állással kapcsolatban érdeklődni 
lehet Rudolf Jenő pénzügyi irodavezetőnél a 
06-30/936-89-60-as telefonszámon. 

Jelentkezni a 45/2012. (III. 20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti fényképes önélet-
rajz benyújtásával lehet, amelyhez csatolni 
kell: motivációs levelet, végzettséget igazoló 
okiratok másolatát, 1 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
jegyzőnek címezve, az Üllői Polgármesteri 
Hivatal részére kell eljuttatni személyesen, 
postai úton (2225 Üllő Templom tér 3.) vagy 
elektronikus levélben (jegyzo@ullo.hu) 2020. 
augusztus 15-ig. A borítékon vagy elektro-
nikus úton való megküldés esetén a tárgy 
rovatban, kérjük feltüntetni: Pályázat pénz-
ügyi-számviteli állásra. Bérezés a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
tv., valamint a vonatkozó helyi szabályozás 
figyelembe vételével. Az álláshely a pályázat 
elbírálása után azonnal betölthető.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
MUNKATÁRSAT KERESNEKAz elmúlt hetek csapadékos 

időjárása nemcsak a kultúrnö-
vények, de a gyomok fejlődé-
sének is kedvezett. A 
parlagfű pollenjei az 
arra érzékenyek 
számára komoly 
allergiás pana-
szokat okoz-
hatnak, a kelle-
metlen tünetek 
enyhítéséért és 
megelőzéséért 
együtt is tehe-
tünk. 

A parlagfűmen-
tesítés törvényben 
előírt kötelessége min-
den föld- és ingatlantulajdonos-
nak, azaz kaszálni kell és irtani 
a gyomokat – mindenkinek. A 
gyommentesítési kötelezettség 
teljesítése érdekében a közte-
rület-felügyelők és a mezőőrök 
Üllő teljes területén fokozott el-
lenőrzést tartanak. Belterületen 
a jegyző hatásköre hatósági eljá-
rást lefolytatni a jogszabályi kö-
telezettség megsértőivel szem-
ben. Eredménytelen felhívást 
követően a közérdekű védekezés 
elrendelésére kerül sor, melynek 
költségei az ingatlantulajdonost 
vagy használót terhelik. 

Külterületen az ingatlanügyi 
hatóság által helyszíni ellenőr-
zésről felvett jegyzőkönyv alap-
ján a növény és talajvédelmi ha-
tóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségüket. A 
növényvédelmi bírság kiszabá-
sára a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult. A bírság mér-
téke belterületen és külterületen 

A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS KÖZÖS ÉRDEKÜNK!
egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió 
forintig terjed.

A parlagfű-mentesítés 
minden állampol-

gár közös érde-
ke, eredményt 

csak össze-
fogással és 
egyéni fele-
lősségválla-
lással érhe-
tünk el. Ezért 
nagyon fon-

tos, hogy az 
ingatlan- és 

földtulajdono-
sok belterületen 

és a külterületen egy-
aránt folyamatosan gondoz-

zák a területüket. Célunk, hogy 
rendezett, szép kisvárosban él-
hessünk, és ennek elérése ne 
csak szankciók, bírságolás útján 
történjen. – A belterületi ingatla-
nok ügyében a kollégák intézked-
nek. Bejárások során hívják fel a 
lakók figyelmét a gyommentesí-
tésre. A háztól az úttest széléig 
a ház tulajdonosának a felada-
ta rendben tartani az utcafron-
tot, és természetesen a kerteket 
is. Nem feltétlenül bírságolás-
sal, inkább többszöri felhívás-
sal, intézkedéssel ösztönözzük 
az üllőieket, hiszen az a cél, hogy 
parlagfűmentes legyen a város 
– mondta el Szabó Ágnes, a pol-
gármesteri hivatal irodavezetője.

Amennyiben elhanyagolt, par-
lagfüves területet látnak vagy 
ilyenről tudomásuk van, jelezzék 
az alábbi elérhetőségeken:

Tóth Gábor közterület-felügye-
lő: 06-70/312-4134; toth.gabor@
ullo.hu; 06-29/320-011/100-as 
mellék.

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.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181

Önkormányzat

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérést kínálunk a régióban

•   Hagyományos és okos rendszerek tervezése, 

kivitelezése, teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező  

árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632

www.naphaszon.hu

naphaszon@gmail.com
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Önkormányzat

EBÖSSZEÍRÁS
A   z önkormányzatokat törvény 

kötelezi arra, hogy hároméven-
te ebösszeírást végezzenek, és 

adatbázist készítsenek a településükön 
tartott kutyákról. Ennek értelmében 
2020. július 20-tól szeptember 20-ig 
tart Üllőn az ebösszeírás. 

Fontos leszögezni, hogy az ebösz-
szeíráshoz az adatszolgáltatás kötele-
ző. Az összeírás bejárásos módszerrel 
történik, mely során a megbízólevéllel 
rendelkező összeírók felkeresnek min-
den ingatlant az adatszolgáltatás telje-
sítése érdekében. Az összeíráshoz az 
állat oltási könyvében szereplő adatok 
szükségesek, ezért érdemes előkészí-
teni, hogy ne akkor kelljen keresni, ami-
kor az összeírók megérkeznek. Lehe-
tőség van az adatlap önálló kitöltésére 
és beküldésére is. Ebben az esetben a 
bejárás során az adatszolgáltatás el-
lenőrzésére kerül sor. Az ebösszeíró 
adatlap elérhető Üllő város honlapján 
(www.ullo.hu), a polgármesteri hivatal 
recepcióján (Üllő, Templom tér 3.) és a 
helyi állatorvosoknál. Az önállóan kitöl-
tött adatlapokat a polgármesteri hiva-
talban személyesen leadhatják, postán 

a fenti címre küldhetik, vagy e-mailben 
(kitöltve, aláírva és beszkennelve) a 
Prokopecz.Tünde@ullo.hu címre jut-
tathatják. A nyomtatvány egyetlen eb 
adatainak bejelentésére szolgál, így 
amennyiben több kutya gazdája is, úgy 
az állatok számának megfelelő számú 
nyomtatvány kitöltése szükséges.

Az ebtartók számára fontos 
információk
• A négy hónaposnál idősebb ebeket 

transzponderrel (mikrochippel) meg-
jelölve lehet csak tartani. Ameny-
nyiben az ebtartó ennek a kötele-
zettségének még nem tett eleget, az 
ebösszeírási adatlap kitöltése előtt 
azt pótolja! Ennek elmaradása ese-
tén 45 000 Ft állatvédelmi bírság ki-
szabásának van helye. A chipezés a 
veszettség elleni védőoltás felvétele. 

•  Az ebösszeírásban a mikrochippel 
ellátott és az állatorvosnál már ko-
rábban bejelentett, a központi nyil-
vántartásban szereplő ebeket is be 
kell jelenteni!

• Amennyiben az ebtartó az ebösz-
szeírásra vonatkozó adatszolgál-
tatási kötelezettségét elmulasztja, 
30 000 Ft állatvédelmi bírsággal 
sújtható. 

• Az összeírást kö-
vetően az ebtulaj-
donosok kötelesek 
az adatokban bekö-
vetkezett változá-
sokat, szaporulatot 
nyolc napon belül 
bejelenteni az álla-
tokat ellátó állator-
vosnál.

Az összeírással 
kapcsolatban fel-
merülő kérdéseik-

kel Prokopecz Györgynéhez fordulhatnak 
(06-30/684-7971, Prokopecz.Tünde@
ullo.hu) Hírmondó infó

Az összeíráshoz 
az állat oltási 
könyvében 
szereplő adatok 
szükségesek, 
ezért érdemes 
előkészíteni.

NAGY A KÉSZÜLŐDÉS!
Az utolsó simításokat végzik az új óvodán, hogy szeptember 
elsejétől birtokba vehessék a gyerekek. Érkeznek a bútorok, 
serénykednek a dolgozók, költözik a régi ovi, és már csak pár 
hét, hogy minden a helyére kerüljön.

Aki építkezett valaha, vagy csak 
felújított, tudja, azzal még nem 
ér véget a munka, amikor levo-

nulnak a mesterek. Sőt, akkor kezdő-
dik csak a móka: rendrakás, takarí-
tás, kicsomagolás. Nincs ez másként 
egy intézmény esetében sem, de 
mindenből sokkal több van, és ren-

geteg szabálynak is meg kell felelni. 
– Számos előírást kell betartanunk, a 
bútorok felfúrá-
sától kezdve a 
berendezéseket 
is aprólékosan 
meg kell tervez-
ni, de jól állunk – 

kezdte a beszámolóját Szabó Katalin 
Ildikó, a Humán Szolgáltató Központ 
igazgatója. – Itt akkora csoportszobák 
vannak, mint a régi oviban kettő, egy-
egy csoportszoba 70 m²-es, magas, 
levegős, tágasak a folyosók, mindennek 
tere van. Lesznek fejlesztőszobák és 
sószoba is. Az régi oviból áthozott já-
tékok mellé újak is érkeznek. Szeptem-
ber elsején nyit az intézmény, addigra 
mindennek a helyére kell kerülnie, ami 
azért is nagy feladat, mert a kollégák a 
rendezkedés és pakolás mellett a másik 
óvodában biztosítják a gyerekek elhe-
lyezését. Jelenleg közel 40 gyerek jár 
óvodába. Óriási feladat, miközben cso-
dálatos – mesélte.

Augusztus 19-én lesz az óvoda ün-
nepélyes átadása, hogy utána szep-
tembertől megteljen élettel az intéz-
mény. Mindeközben pedig épül az új 
bölcsőde is az óvoda mellett. – Jól ha-
lad az építkezés, szeptemberre minden 
nagy munkálattal elkészülnek, hogy ne 
zavarják az óvoda életét. Attól kezdve 
már csak belső munkák folynak majd. 
A régi oviból 100 gyermek és a teljes 
személyzet átmegy az új intézménybe, 
a bölcsődében pedig 28 új férőhely fog 
létesülni. Jelenleg 63 bölcsődei és 510 
óvodai férőhelyünk van, és jövő tavasz-
ra az új bölcsőde is elkészül! – fejezte 
be az igazgatónő.  SZS.

Augusztus 19-én lesz 
az óvoda ünnepélyes 
átadása.



 Üllő, Pesti út 78. 
(A volt Bitang vaskereskedés mellett)

Női, férfi- és gyermekruházat.
Cipők, ágyneműk, törölközők 

és csetreszek.

Folyamatosan frissülő 
árukészlettel és akciókkal 

várjuk kedves vásárlóinkat!

Minőségi használt ruha  
elérhető áron!

Nyitvatartásunk:
 Hétfőtől  péntekig: 9.00–17.00

Szombat: 8.00–13.00 

Minőségi használt ruha 

M

osoly GardróbM

Alig néhány hónap telt el azóta, hogy az Üllő Te Vagy egyesület arcpajzsokkal látta el 
a helyi, majd átlépve városunk határain, a környékbeli egészségügyi dolgozókat, most 
pedig felkészülve egy esetleges második hullámra, ismét akcióba kezdtek.

PAJZSOKKAL A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN

Ezúttal az idősotthonokat jár-
juk sorra, hiszen ott is nagy 
szükség van védőeszközök-

re – meséli Fricsovszky-Tóth Pé-
ter, az egyesület elnökségi tagja. 

Az Isaszegen, a Szentlőrinc-
kátán, a Tóalmáson, a Turán, a 
Pécelen, a Gyömrőn és az Üllőn 
működő szociális és idős ott-
honoknak vittek összesen 300 
arcpajzsot. Pályázati forrásból 
az Eleven Gyál és Eleven Vecsés 
civil aktivistáival közösen mér-
ték fel az igényeket, majd ösz-
szeszerelés után el is kezdték a 
szállítást és a pajzsok átadását. 
Amikor a híradásokban egyre 
többször lehetett arról hallani, 
hogy az egészségügyi és szoci-
ális ellátórendszerben, a front-
vonalban dolgozók nincsenek 

teljesen biztonságban és szük-
ségük volna védőfelszerelésekre, 
körvonalazódott meg az egye-
sületben, hogy Üllőn kívül egész 
Pest megyének szüksége volna 
a civilek összefogására. – Az 
üllői egyesület mintájára útjára 
indítottuk a Pest Megye Te Vagy 
szerveződést, aminek keretében 
készen állnak arra, hogy segít-
hessenek. 

Ugyan a veszélyhelyzet visz-
szavonása óta enyhültek a sza-
bályok, de résen kell lennünk, így 
ősszel, a digitális oktatás lehet-
séges visszatérésére is van már 
tervünk a gyerekek felzárkóz-
tatására – hívta fel a fi gyelmet 
Fricsovszky-Tóth Péter, aki hoz-
zátette, Üllő város polgárai szá-
míthatnak rájuk a jövőben is. P.
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Közösség

Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér • 06-20-424-3071
                            Nyitvatartás: H–P:  8–17 óráig, Szo.: 7–13 óráig

 06-20-424-3071Monor, Piac tér  06-20-424-3071 06-20-424-3071Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • 

javallat
teljes értékű 
gyógynövény-kivonatok

javal
teljes értékűteljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatok

Fogyókúrát támogató 
gyógynövényeink:

webáruház:
javallat.hu
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Fejlődő kisváros

EGYÜTT A CIGRIÉRT – ÜLLŐ ECSETET RAGADOTT
Üllőre az elmúlt hónapokban országos visszhangot kapó összefogás volt jellemző, és a lendület nem 
fogyott el. Most is a közösségért fogtak össze és egy újabb ötletet valósított meg a város lakossága: 
a Cigri játszótér betonfalának dekorálására szerveződtek az önkormányzat segítségével.

Üllő legrégebbi játszótere, a 2006-
ban épült Pávay-Vajna utcai Cigri 
játszótér. A szabadidőpark folya-

matosan fejlődik, utoljára éppen má-
jus végén kapott új játszóeszközöket. 
Nagyon szép helyen fekszik, mellette 
található a kondipark is. A területet egy 
betonfal öleli körül, melyet látva, Illing 
Zsolt, üllői lakónak az az ötlete támadt, 
hogy azt kidekorálva a tér még szebb, 
vonzóbb is lehetne. Az ötletét felvetette 
a közösségi oldalon, ahol a támogatók 
között az önkormányzat is felsorako-
zott. A gondolatot tettek követték és 
elkezdődtek a megbeszélések, egyez-
tetések: osztottak, szoroztak az illetéke-
sek és arra jutottak, hogy a terv gyorsan 
kivitelezhető. Közben alakult egy önkén-
tes művészekből álló szakértőcsoport, 
Medvedovszky Anna, Sajtosné Öllei And-
rea és Gera Béla közreműködésével, akik 
a falra kerülő rajzok látványtervének 
készítését felügyelték. Ehhez is érkez-
tek az ötletek, a lakosság észrevételeit 
és ajánlatait fi gyelembe véve alakult a 
koncepcióterv. Ezzel egy időben pedig 
hozzáláttak a festési munkák műszaki 
kivitelezésének összeállításához is, hi-
szen a betonfal 50 méter hosszú és 25 
darab, egyenként 2×2 méteres elemből 
áll. A festés előtt pedig a felületét is elő 
kellett készíteni, ezért először megtisztí-
tásra került, majd a falfelület alapozása 
is megtörtént.

Szívet melengető összefogás 
A felület előkészítése után a polgári kez-
deményezésre indult dekorálás a követ-
kező szakaszába lépett. Hozzáláttak az 
üllői családok, festeni szerető lakosok 

toborzására, hogy a július 
második hetében és hétvé-
gén közösen kifesthessék a 
falat. Az időközben készülő 
látványterveket folyamato-
san közzé is tették, melyek 
mesefi gurákat, környezet-
tudatosságot erősítő és a 
biztonságos közlekedést 
előtérbe helyező képeket 
ábrázolnak. A jelentkezők 
száma nőtt, miközben he-
lyi cégek is szép számmal 
jelezték, hogy tevékenységükből kifo-
lyólag szeretnének részt venni az ösz-
szefogásban. A betonfal dekorálása 
érdekében az önkormányzat sorra 
kapta a felajánlásokat. A Cigri Szaba-
didőpark közvetlen szomszédságában, 
a Pávai-Vajna utca–Dózsa György utca 
sarkon élő ingatlantulajdonosok is hoz-
zájárultak a tulajdonukban lévő betonfal 
dekorációs munkálataihoz, ami az első 
alapfeltétele volt a munkák elkezdésé-
nek. A Szabó és Társa Belsőépítészeti 
Bt. biztosította a falfelülethez szükséges 
alapanyagot és az alapozóanyag felhor-
dását a teljes falfelületre, a Kerezsi és 
Társa Bt. a betonfal tetejének antracit-
szürke Lindab-lemezzel történő befedé-
sét készítette el, amely tetőlemez meg-
védi a csapadéktól a falra kerülő ábrá-
kat. A CAPAROL Hungária Kft., a Szabó 
és Társa Belsőépítészeti Bt. Üllő Város 
Önkormányzatával közösen biztosítják 
a megvalósításhoz szükséges színes 
festékeket, Gabi Könyvesbolt pedig az 
ecseteket. 

Megelevenedő mesefigurák
A munkák ütemesen haladtak, szépen 
alakult a meseábrák falfelületekre való 
kontúrozása és már készültek a szer-
vezők a nagy, közös festésre. A július 
11-i hétvégére szép számmal jelentkező 
csapatokat, családokat, önkénteseket, 
baráti társaságokat külön csoportokba 
osztva sorolták be egy-egy falszakasz-
hoz, ahol az előre felrajzolt kontúrok 

mentén haladva festhettek. A ve-
rőfényes szombat reggel érkez-
tek is az üllőiek, többnyire párban 
elfoglalta mindenki a falfelületét 
és kezdődött a festés, hogy egyre 
vidámabban pompázzon A nagy 
ho-ho-ho horgász és megeleve-
nedjen A kockásfülű nyúl is. Nem 
tétlenkedtek az összegyűltek, 
vasárnap délutánra a korábban 
szürke, kopár betonfelület nyüzs-
gő, dinamikus, színes mesefallá 
változott. A közös munka örömét 

alig egy héttel később, július 17-én sze-
rették volna megünnepelni és átadni 
az így megújult játszóteret, de közbe-
szólt az időjárás. Ezért az ünnepélyes 
átadó napja július 31-e, péntek délután 
5 óra lett.

Birtokba vették
Péntek délután öt óra előtt már zson-
gott a játszótér, a frissen festett fal mel-
lett babakocsik parkoltak, miközben 
kisgazdáik sikongatva csúszdáztak és 
homokoztak. Az érkező üllőieket Kissné 
Szabó Katalin polgármester köszöntötte, 
aki elmesélte az összefogás kezdeti lé-
péseit, majd az összes utána következő 
stációt is ismertette. Az ötletgazda, a 
segítő művészek, az adományozó cégek 
mellett egyenként köszönte meg a több 
mint hatvan festésre jelentkezett ön-
kéntes erőfeszítéseit, akik emléklapot és 
kulcstartók kaptak. A polgármester azt 
is elmondta, hogy a Cigri közösségi fes-
tése egyedülálló az országban, hiszen 
ekkora, játszóteret ölelő egybefüggő 
betonfal, amit a helyiek szépítettek meg, 
nincs még egy az országban. Az üllőiek 
pedig most is készültek, hiszen az egy-
begyűlteket pogácsa, aprósütemény és 
pattogatott kukorica fogadta, hogy a 
köszöntő után a Kalap Jakab formáció 
ragadja magához a mikrofont és a leg-
kisebbek fi gyelmét. A mesefal árnyéká-
ban megelevenedő bábkoncerttel vált 
teljessé a Cigri története – aki nem hiszi, 
járjon utána.

A korábban 
szürke, kopár 
betonfelület 
nyüzsgő, dina-
mikus, színes 
mesefallá 
változott. 
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Oktatás

Javában tart a nyári szünet, 
de nem feledkezhetünk meg a 
2019/2020-as tanév legjobban 
teljesítő nyolcadikosairól sem. A 
kitűnő tanuló ballagó diákokat az 
önkormányzat is megjutalmazta. 
A képviselő-testület által alapított 
jutalmakat a tanévzáró ünnep-

ségen Kissné Szabó Katalin pol-
gármester adta át Kovács Emma 
8.z osztályos, Petróczy Petra és 
Varga Laura 8.b osztályos tanu-
lóknak. Gratulálunk nekik, és sok 
sikert kívánunk a tanulmányaik 
folytatásához minden üllői végzős 
diáknak.  ÜH Infó

DÍJAZTÁK A KITŰNŐEN TANULÓ NYOLCADIKOSOKAT

Már csak néhány hét, hogy becsengessenek az iskolákban – hosszú hónapok után újra. Az új tanévet  Üllőn öt első 
osztály kezdi majd, miközben a többi évfolyam diákjai is várják, hogy végre találkozhassanak egymással.

Szeptember elsején Üllőn is becsengetnek az Árpád Fejedelem Általános Iskolába, az első évfolyamon pedig 116 kisdiák kezdi 
meg a tanulmányait. Az öt induló osztály tanító nénijei Seresné Kiss Zsuzsanna (1.z/a osztályfőnök), Tóth Csilla (1.z/b osztályfő-
nök), Pálma Ildikó (1.a osztályfőnök), Árpásiné Mészáros Mónika (1.b osztályfőnök), Matos Gabriella (1.c osztályfőnök) lesznek.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2020/21-es tanévének első osztályos tanulói:

ISKOLÁSOK LESZÜNK: ÖT ELSŐS OSZTÁLY INDUL SZEPTEMBERTŐL

1.a
Pálma Ildikó

1.b
Árpásiné Mészáros 

Mónika

1.c
Matos Gabriella

1.z/a
Seresné Kiss 
Zsuzsanna

1.z/b
Tóth Csilla

Bajkai Regina Barna Melissza Balogh Richárd Kristóf Bakk Zsombor Balogh Dorka
Dankó Tatjána Diána Berta Bernadett Csenge Botár Milán Beke Réka Klára Bánóczi
Falusi Csenge Berta Demeter Csizmár Krisztinán Dorián Farkas Dániel Béres Hanna Auróra
Gadácsi Simon Demeter Hanna Demeter Zalán Gál Dóra Fekete Dóra Henrietta
Hajnaly Benett Erős Vivien Julianna Dénes Fanni Gerzsenyi Anna Földi Máté Dávid
Hanzel Balázs Illés Arnold Farkas Krisztofer Gyarmati Bianka Garda-Kiss Boglárka
Haraszti Kristóf Jónás Cintia Mária Font Norina Júlia Halassy Laura Horninger-Gubányi Gergő
Hargitai Csaba Kerekes Zoé Gödény Károly Zoltán Horváth Maja Dóra Hornyák
Kangli Hanka Kocsis Balázs Hajnal Krisztián Zoltán Kamasz Nimród Juhász Misell
Lakatos Laura Kozák Regina Jezoviczki Sándor Brájen Kertész Sára Kocsis Kira
Lévai Milán Krajnyák László András Kanalas Amira Kimpf Olivér Márkus Zsanka
Méri Ádám Tamás Lakatos Noel József Kecskés Vince Kiss Emma Réka Nagy Diána
Molnár Milán Lilik Kende Zalán Makláry Szabolcs Zoltán Kiss Viktória Nagy Emma Zoé
Nagy Márton Maday Zsombor Nagy Ádám Kosztyu Obreja Tamás
Nagyistván Noel Norbert Miczkó Károly Pádvai-Nagy Bendegúz Palkó Ákos Ónodi Nándor
Pál Bálint Nagy-Péteri Gergely Prokopecz József Zalán Papp Dávid Attila Paragi Benedek Attila
Pálhegyi Bence Richárd Oláh Gergő István Rácz Renátó Norbert Pardi Noel Pelbárt
Pap Luca Szabó Vendel Szilvási Soma Revák Gergő Stefani
Szaladják Léna Török Ákos Hunor Sztojka Krisztina Barbara Sajtos Edina Skrek Hanna
Szász Tímea Varga Luca Takács Natália Szászik Gergely Szabó Bíborka
Szàszi Hanna Katalin Takács Liliána Szabó Valentin
Timár Ábel Tamás Lia Szandra Szilágyi Levente
Varga Anna Izabella Tóth Levente Gergő Szöllösi Fruzsina
Varga Máté Tóth Milán Tóth Zoé Mária
Wasylkovicz Krisztián József Varga Benedikt Vojnár Vanda

Zahorecz Anett

Varga Laura Kovács Emma Petróczy Petra

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

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok termelői 

áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

termelői  
mézdiszKont

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

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 

Levendulás, kakukk füves,  
citromfüves, mentás,  

kamillás, rozmaringos, 
zsályás, köményes,  

bazsalikomos és ánizsos.

minden 
gyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg



12 Üllői Hírmondó | 2020. augusztus

Közösség

Csökken a bűnözési statisztika, de a településen belül még mindig nem számít 
tabunak ittasan a volán mögé ülni. A polgárőrök erőn felül teljesítettek a pan-
démia alatt, és a mezőőrök sem tétlenkednek, amikor a külterületek tisztasága 
a tét – mert értünk vannak.

ÉRTÜNK VANNAK: RENDŐRSÉG,  
POLGÁRŐRSÉG ÉS A MEZŐŐRSÉG ÜLLŐN

Üllő a Mono-
ri Rendőr-
kapitányság 

területén találha-
tó tizenhat telepü-
lés közül a bizton-
ságosabbak közé 
tartozik. Mindezt 
a statisztikai ada-
tok is alátámaszt-
ják: összességében 
a bűncselekmények 
száma stagnál. A 
rendőrség új munkatársak-
kal fog bővülni, illetve egy 
új kis rendőrkutya is várja, 
hogy szolgálatba állhasson. 
Elsősorban az Üllői Rendő-
rőrs beosztottjai, továbbá a 
Monori Rendőrkapitányság 
közrendvédelmi, bűnügyi, 
vizsgálati, közrendvédel-
mi, közlekedésrendészeti és 
igazgatásrendészeti osztá-
lya, valamint a rendőrőrsök 
munkatársai ügyeltek 2019-
ben is Üllő városban és an-
nak külterületén ránk nap-
közben és álmunkban is.

A bűncselekmények 
száma a közelmúlt öt-hat 
évében a statisztikák alap-
ján szemmel láthatóan is 
csökkent, ám az 2018. év-
ben az előzőekhez képest 
20 esetszámmal ugrott 
meg. Ennek magyarázata, 
hogy ennyien ültek ittas ál-
lapotban vagy bedrogozva a 

volán mögé. Fontos 
kihangsúlyoznunk, 
hogy ezek mind bűn-
cselekménynek szá-
mítanak, s nem kis 
botlásnak. Elszomo-
rító, hogy az elmúlt 
hetekben is gyakran 
előfordultak ilyen 
esetek. Méghozzá 
napszaktól, hétköz-
naptól vagy hétvégé-
től függetlenül. 

Örvendetes ugyanakkor, 
hogy városunkban 2019-
ben egyetlen garázdaság 
sem történt és a zárt gép-
jármű-feltörések száma is 
felére csökkent, valamint 
a testi sértések száma is 
csupán eggyel emelkedett. 
Egy esetben kellett eljárniuk 
kábítószerrel kapcsolatos 
deliktumban, s egy sze-
méllyel szemben kiskorú ve-
szélyeztetése ügyében.

Bővül az állomány
A leginkább külterületeket 
érintő illegális szemétlera-
kás- és parlagfűproblémát 
a rendőrség, a polgárőrség 
és a mezőőrség közös erő-
vel próbálja visszaszorítani. 
Utóbbi csökkenését légi fel-
vételeken is nyomon tudják 
követni. Ha nem fellelhető 
az adott terület jelenlegi 

tulajdonosa, akkor a földhi-
vatal felé jelzik a problémát. 
Az üllői rendőri állomány a 
vírushelyzet alatt egy őrs- 
parancsnok-helyettessel 
bővült, Horváth Tibor cím-
zetes rendőr alezredes segí-
ti az őrs munkáját. Most fog 
indulni egy tíz hónapos kép-
zés, ahova két üllői lakos je-
lentkezett, ezáltal rövid időn 
belül kaphat a város új rend- 
őröket. Mindezek mellett a 
kétéves képzésből hat friss 
végzettet kap a monori kapi-
tányság, akiket minél előbb 
a végrehajtó egységbe sze-
retnének elhelyezni. Monor 
ugyan a székhelytelepülés, 
de öt osztályállású rendőr-
őrse is van – köztük Üllő –, 
amit új rendőrökkel fognak 
hamarosan megtölteni.

Ott segítenek,  
ahol tudnak
Az üllői polgárőrök 2019-
ben is együtt dolgoztak a 
rendőrökkel, több 12 órás 
közös járőrszolgálatot tud-
hatnak maguk mögött. Az 
együttes munka során sok 
szabálysértőt sikerült ki-
szűrniük, emellett folyama-
tosan ellenőrizték a köz-
területeket, középületeket, 
játszótereket, hivatali léte-
sítményeket, dohánybolto-
kat és ipari területeket is. 
A felkérések alapján Üllőn 
és a környező települések 
kiemelt rendezvényein is 
jelen voltak. Az egyesület 
tagjai szolgálati időn kívül 
is nyitott szemmel járnak: 
fokozottan figyelnek a bűn-
cselekményekre, olyankor 
vagy a rendőrséget értesítik, 
vagy komolyabb probléma 
esetén tettrekészségüket 
és hivatástudatukat bizo-
nyítva, be is avatkoznak a 

Üllő a Monori 
Rendőrkapitány-
ság területén ta-
lálható tizenhat 
település közül a 
biztonságosab-
bak közé tartozik.

rendőrség kiérkezéséig. Si-
került a városi polgárőrök-
nek 2019-ben felszerelniük 
négy polgárőrt szolgálati 
formaruhával és a teljes 
tagság, azaz 24 fő részére 
biztosítottak szolgálati ba-
kancsokat.

Egységben az erő
Az üllői polgárőrök 2019. de-
cember 31-ig 3340 óra köz-
területi szolgálatot láttak el 
a területen, amiből 705 órát 
a rendőrökkel közösen tel-
jesítettek. Az utóbbi hetek-
ben-hónapokban is közösen 
járőröztek, ami által több 
egységet küldhettek terepre, 
így sokkal hatékonyabban 
tudtak az idő- és egyéb kor-
látozásokra ügyelni a meg-
növekedett szolgálati idők 
mellett. Nappal és éjszaka 
is dolgoztak, s a pandémia 
alatti védekezésben is nagy-
ban kivették a részüket. A 
hirtelen érkező rendelke-
zéseket Hangos híradóval, 
autóból az egész városban 
közvetítették, hogy az infor-
mációk mielőbb eljussanak 
a lakossághoz.

A mezőőrök ketten van-
nak, és kiemelkedő munkát 
végeznek az önkormány-
zattól kapott két gépjármű 
segítségével. Ezeket a dzsi-
peket folyamatosan hasz-
nálhatják terepen is, amiért 
a gazdák nagyon hálásak 
nekik. Áprilisban kérelmez-
ték vadkamerák beszerzé-
sét, amiket rögtön meg is 
kaptak, s ami nagy könnyí-
tést jelentett munkájukban: 
ez majdnem olyan, mintha 
még egy kollégájuk lenne  
– mondták. Nekik köszön-
hetően az illegális szemete-
lők egyre kevésbé érezhetik 
magukat sérthetetlennek. 
Nagy szerepet vállaltak az 
illegális szemétlerakók meg-
akadályozására felszerelt 
sorompók telepítésében, ez-
zel is védve a külterületeket 
és a természeti értékeket.

A rendőrség, a polgárőr-
ség és a mezőőrség mun-
katársai azon dolgoznak, 
sokszor összehangoltan, 
egymást kiegészítve, hogy 
Üllőn a biztonságos, nyu-
godt, kisvárosi lét zavartalan 
maradhasson.  KOV
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Ahogy azt az üllői Vargha 
Gyula Városi Könyvtártól 
már megszokhattuk, sosem 
hagynak bennünket unat-
kozni. A nyári zárvatartást 
követően, augusztus 4-től 
frissen és kipihenten várnak 
minden olvasni szerető ül-
lőit a könyvtár munkatársai. 
A folyton frissülő kínálat 
mellett a kedves könyvtáro-
sok miatt is érdemes betér-
ni hozzájuk, a kellemes kör-
nyezetről nem is beszélve. 
Hiszen az elmúlt hónapok-
ban kifestettek, miközben 

folyton szépítik a teret, a 
tündérkerttel együtt.

Már nagyon készül-
nek az augusztus 20-i ki-
állításra és ünnepségre, 
szeptembertől pedig vár-
hatóan többféle program 
közül is választhatunk. 
Reméljük, valóban így is 
lesz. Az biztos, hogy nem 
az üllői könyvtáron fog 
múlni.

A könyvtár nyitvatartása: 
kedd 9.30–18.00, 
szerda-péntek: 9.30–17.00, 
szombat: 8.30–12.00 óra.

VÁR A KÖNYVTÁR

Tisztelt olvasó! Most készülő könyvemben a második 
világháború során az Üllőn történteket, az üllői embe-
rek sorsát szeretném bemutatni. Ehhez kérem az Ön 
segítségét. 

Ha emléke, mondanivalója, dokumentuma, fényké-
pe van a háborúval kapcsolatban, kérem, ossza meg 
velem, hogy az erről szóló könyv minél teljesebben 
mutassa be az eseményeket!

Mivel az anyaggyűjtést szeretném lezárni, kérem, 
hogy mihamarabb, de legkésőbb szeptember 10-ig ke-
ressen meg, ha ebben a munkában tudna segíteni!

Köszönettel:  Laza István, 06-20/912-6186

FELHÍVÁS

Az Üllői Települési Értéktár bizottsága júniusi ülésén a 
beérkezett lakossági javaslatok alapján bekerült a te-
lepülési értékek közé: 

a 15 éves múltra visszatekintő rendezvény, az Üllői 
Csülökfesztivál, 

a MESE,  a Mindenki Egyért Sportegyesület hagyo-
mányőrző íjászati eredményei és jótékonysági prog-
ramjai.

Kovács Kornél atya 21 éves értékteremtő tevékeny-
sége Üllőn, illetve a katolikus egyházközségben.  

ÜTÉB

BŐVÜLT AZ ÉRTÉKTÁR

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

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

Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Induló ár:  
5 999 000 Ft

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása
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Megnyitó: 2020. augusztus 20-án, csütörtökön 13.30-kor
A kiállítást megnyitja: a könyvtár igazgatójaVELKEI HAJNALKA, 

Közreműködik: a klub elnöke, valamint N. KÉKEDY IBOLYA, BODA PETRA,  

HERENCSÁR VIKTÓRIA cimbalomművész, a Cimbalom Világszövetség elnöke

BODA PETRA kézműves

DUDÁS ZSUZSANNA patchwork

GATTYÁN JÓZSEFNÉ kézműves

GERA BÉLA MIKLÓS festőművész

KÁLMÁN NÁNDORNÉ kézműves

MAKAI ROZÁLIA hímző

NAGY KISZTI selyemfestő

ROBITSEK IBOLYA festő

SZÉLYES MAGDOLNA mézeskalácsos

VARGA ÉVA gobelinkészítő

VICZKÓ FERENC makettkészítő

K I Á L L Í T Ó K
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Az Üllői Mecénás Művészeti Klub megalakulásának 

15. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás

Idén ünnepli 15 éves évfordulóját az Üllői Mecénás Művészeti Klub. Számos 
kiállítást, szakkört tudhatnak maguk mögött, miközben ők honosították meg 
az augusztus 20-i ünnepségek kiállításait, rendszeres összejöveteleit, ahol 
időskorúakat vendégelnek meg.

MECÉNÁSOK – A TEHETSÉG TISZTELETE

Merczel Erzsébet öt-
lete nyomán tizen-
három taggal ala-

kult meg 2005. március 
25-én a klub. A ta-
gok közt voltak kép-
zőművészek, irodal-
márok, hamarosan 
csatlakoztak hozzá-
juk gobelinesek, ké-
zimunkások. A cél a 
kezdetektől az volt, 
hogy lehetőséget 
biztosítsanak a te-
hetség felmutatására, s 
mindezen túl, az egyéni fej-
lődésre, az alkotni vágyók 
dolgozzanak bármilyen 
műfajban is. Egy közös ne-

vező volt mindig: a tehet-
ség tisztelete.

Első rendezvényeik a 
Nyitott Kapuk és Udvarok 

Galéria voltak. Az 
eseményeiket nem 
intézmények négy 
fala közé, hanem az 
üllőiek udvaraiba 
vitték el. Tartottak 
kiállítást, felolvasá-
sokat, de tanítottak 
táncot is. Az ötletet 
szerették a helyiek, 

egyre többen látogattak el 
a rendezvényekre.

Már 2005-ben elindult 
az azóta hagyománnyá 
vált augusztus 20-i Mecé-

nás kiállítás, ahol a térség 
művészei is bemutatkoz-
hatnak. Hagyományterem-
tésként az önkormányzat 
támogatásával rendszere-
sen köszöntik a 70 év felet-
ti üllőieket.

Éveken keresztül szer-
kesztették az Üllői Hírmon-
dó mellékleteként az Üllői 
Mecénást, amit sajnos fel 
kellett függeszteniük, de 
bíznak benne, hogy mi-
előbb újra lesz annyi segí-
tőjük, hogy folytathassák. 
Kiadványaik sora itt még 
nem ért véget, hiszen ma-
gánkiadásban jelentették 
meg az Üllői Krónikát és a 
Rákóczi Oratóriumot. Az 
utóbbi Merczel Erzsébet 
hagyatékának része, amit 
Rákóczi fejedelem hamvai 
hazahozatalának 100 éves 
évfordulójára írt meg. Az 
oratóriumot Üllő mellett 
Budapesten és Gyömrőn is 
nagy sikerrel adták elő.

Alkotókörtől 
a Kuktanodáig
Az újabb és újabb ötletek 
megvalósítását megköny-
nyítve hozták létre az Üllői 
Kultúráért Alapítványt, így 
terveik kivitelezéséhez pá-
lyázni is tudnak már, hogy 
a klub működéséhez szük-
séges anyagi feltételeket 
és eszközöket előteremt-
hessék. 2006 őszén, ala-
pító elnökük halála után 
a klub úgy döntött, hogy 
az alapítványt átnevezik, 
és Merczer Erzsébet Ala-
pítvány néven folytatják, 
melyet 2007 elején meg is 
valósítottak. Ugyanebben 
az évben elindították a mű-
vészeti és festőszakkört, a 
kézműves és a patchwork-
alkotókört. Évente 7-9 kiál-
lítást szerveznek a Vargha 
Gyula Városi Könyvtárral 

„legyen egy 
hely Üllőn, ahol 
összegyűlhet-
nek az alkotni 

vágyók.”

közösen, hol helyi, hol kis-
térségi kiállítókkal, melyek 
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendenek.

Óvodai és iskolai gyer-
mekfoglalkozásokat tar-
tottak, közben elindult a 
Kuktanoda, ahol gyerekek-
kel közösen sütnek-főznek, 
hogy utána jó hangulatban 
fogyasszák el munkájuk 
eredményét. 13. Gyermek-
rajzpályázatuknak az álta-
lános iskola ad otthon, ahol 
az évenkénti Árpád-napok 
megnyitása is ezzel a kiál-
lítással kezdődik.

A Mecénás klub 2013-
ban PRO-Urbe díjban ré-
szesült, 2015 márciusában, 
fennállásuk 10. évforduló-
jára pedig a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár kiállító-
terme felvette a néhai ala-
pítójuk, Merczel Erzsébet 
nevét.

Az Üllői Mecénás Klub-
nak ma 16 tagja van, akik 
havonta üléseznek, miköz-
ben azt keresik, hogyan és 
miként valósíthatnák meg 
legújabb ötleteiket. Jelen-
leg az augusztus 20-án 
nyíló kiállításuk utolsó si-
mításait végzik, miközben 
az idős lakosság ünnepi 
megvendégelésének meg-
lepetésein is dolgoznak 
még. A klub tagjai bol-
dogan fogadnak minden 
érdeklődőt, aki szívesen 
csatlakozna hozzájuk, 
hogy egy barátságos, segí-
tő, támogató közegben al-
kothasson. Tagjaik sorába 
szívesen látnak „fi óknak” 
alkotó művészeket is, hi-
szen ahogyan ők gondol-
ják, ez semmit sem von le 
az alkotás folyamatának és 
végeredményének értéké-
ből. A www.ulloimecenas.
hu oldalon eddigi tevé-
kenységükről bővebben is 
olvashatnak. Az érdeklő-
dők pedig keressék biza-
lommal N. Kékedy Ibolyát, 
a Mecénás Művészeti Klub 
– Merczel Erzsébet Alapít-
vány elnökét. (06-70/771-
8782, nagynekekedi@digi-
kabel.hu)
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A GYÜLEKEZETI ÉLETBEN A TŰZ MÁR LOBOG

Kovács Kornél 1970-ben szüle-
tett, nem vallásos családban 
nevelkedett fel. A nagymamá-

ja noszogatására az atya édesanyja 
tizennégy éves korában elvitte őt a 
templomba, mert bérmálkozási hit-
tant hirdettek. Hosszas veszekedés 
árán elment, de a leghátsó padba ült, 
hiszen onnan lehetett volna 
a legkönnyebben megszökni, 
ahogyan korábban tervezte. 
Ám a dolgok nem úgy alakul-
tak, ahogyan képzelte. Hittan 
után nem kifelé vitte a lába, 
mint a többi gyereket, hanem 
épp az ellenkező irányba, az 
atya elé. Megkérdezte, mit kell 
annak csinálnia, aki pap sze-
retne lenni? ‒ Mert akkor és ott, 
nyolcadikosként, nem csupán 
megtért, de a papi hivatást is 
érezte a lelkében.

A város éke
Esztergomi Ferences Gimná-
ziumban érettségizett, majd 
1994-ben áldozópappá szen-
telték Vácon. 1994-től egy 
Nógrád megyei kisvárosban, 
Pásztón káplán, azaz se-
gédlelkész volt, majd 1999.  
augusztus 1-től Üllőn, 2010-
től pedig Mendén is a katoli-
kus plébánia kormányzója lett. Kornél 
atya új színt hozott a gyülekezet és 
az egész templom életébe. A temp-
lomot szolgálata alatt szinte teljesen 
kicserélték. A Műemlékvédelmi Hi-
vatal az épületet Pest megye tizenöt 
legrosszabb állapotú temploma közé 
sorolta. Amint elkezdett itt dolgozni, 

2020. augusztus 1-től Skra-
vanek Gábor az új katolikus plé-
bános Üllőn.

Augusztus 2-től a vasárnapi 
szentmisék időpontja nem vál-
tozik, azok az eddig megszokott 
időpontokban 7.30 és 9.30 órai 
kezdettel lesznek megtartva az 
üllői római katolikus templom-
ban.  Üllői Önkormányzati Hivatal

ÚJ PLÉBÁNOS ÜLLŐN

már akkor tudta, hogy 
óriási templomfelújí-
tásba kell kezdeniük. 
Mostanra megerősítet-
ték a falakat, kijavítot-
ták az üvegablakokat, 
megszüntették a falak 
vizesedését, a tető és 

a torony tar-
tószerkezetét 
is rekonstruál-
tál. Nagy terve 
lett volna még 
a négy mel-
lékoltár fel-
újítása, de az 
túl nagy ösz-
szeget emész-
tett volna fel, 
és választania 
kellett: a kö-
zösség érdekét 
előbbre való-
nak tartotta, 
így új közössé-
gi ház építését 
szorgalmazta.

Kivétel nélkül
Egy korábbi 
interjúban ar-
ról számolt be 
Kornél atya, hogy a templom 

ma már eredeti színében és formájá-
ban pompázik, ami a gyülekezeti éle-
tet szimbolizálja. Amikor Üllőre jött, 
csupán csak pislákolt a gyülekezeti 
életben a tűz, de mára lobog. – Frissen 
Üllőre került papként az volt az első 
célkitűzésem, hogy Krisztus egyházát, 
a Szentlélek templomát, az embereket, 
a közösséget erősítsem meg, tegyem 
krisztusivá. Családcsoport, bibliakör, 
ifjúsági hittan, hittanos szülők közös-
sége, karitász, énekkar, felnőtt kate-
kumenátus alakult – mondta. Nagyon 
empatikus és szerető ember, a gyere-
keket és a nyugdíjasokat is támogatta, 
utóbbiakhoz minden hónapban elláto-
gatott a Petőfi utcai idősek otthonába, 
ahol nagy szeretettel várták őt egy kö-
zös imádságra, beszélgetésre. Nagyon 
sokat foglalkozott a gyerekekkel, pon-
tosan 44 hittan tábort tudhat maga 
mögött. 2002 óta kiadója az egyház-
község negyedévente megjelenő lap-
jának, a Laudate Dominumnak.

Kornél atya 21 éves üllői szolgálata alatt szinte teljesen újjá varázsolta az egész templomot és a gyüle-
kezetet is, a gyülekezetbe minden korosztályból szívesen jöttek, egyre nagyobb- és nagyobb közösség 
lettek, mindenkit meg tudott szólítani kedvességével és a korosztályokhoz illő módszerekkel.

Mindenki otthona
Nem csupán a gyerekekhez és a nyug-
díjasokhoz próbált szólni, hanem 
minden korosztályhoz, a fiatalokhoz, 
a középkorúakhoz is. Fontosnak tar-
totta, hogy érezhessék az embereket, 
ez a gyülekezet mindenki otthona, s 
mindenkit mindig szívesen látnak. Ül-
lői tartózkodása óta, azaz mintegy 21 
év alatt 5200-nál is több hittanórát 
tartott. Játékos összejövetelek szer-
vezett a kisebbek számára, a középis-
kolásokat az ifjúsági hittanórán várta, 
házas-, család- és felnőtt imaközös-
ségeket alakított ki a segítőivel. A fia-
talok is szép számmal jártak a misékre 
és csatlakoztak a gyülekezethez. Tud-
ta, hogy ez a korosztály szép szavak-
kal és jámbor igékkel már nem meg-
szólítható, így programokat szerveztek 
nekik, hogy utat találjanak hozzájuk.

Augusztustól Nógrád megyében 
öt faluban látja el a plébánosi felada- 
tokat. JB

„Frissen Üllőre 
került papként 
az volt az első 
célkitűzésem, 
hogy Krisztus 
egyházát, a 
Szentlélek 
templomát, 
az embereket, 
a közösséget 
erősítsem 
meg, tegyem 
krisztusivá.”
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A Pro Urbe Üllő díjjal kitün-
tetett Kovács Kornél 2020. 
augusztus 1-től új szolgálati 
területen folytatja munkáját

Július 26-án, a délelőtti 
szentmise keretében került 
sor Kovács Kornél Plébános 
búcsúztatására, aki a katoli-
kus egyház döntése alapján 
21 év üllői szolgálatot köve-
tően, augusztus 1-től más 
településen folytatja pász-
tori szolgálatait. Az üllői ka-
tolikus közösség már a plé-
bános áthelyezésről szóló 
első hírek után megmozdult, 
aláírást gyűjtött annak érde-
kében, hogy Kovács Kornél 
Üllőn végezhesse további 
szolgálatait, azonban a kato-
likus egyház belső ügyrendje 
ezt nem tette lehetővé.

Az esemény családias 
légkörben zajlott, hiszen az 
üllői hívők családtagként 
szeretik és tisztelik Kovács 
Kornél atyát. Ezt a szerete-
tet mi sem bizonyítja jobban, 

mint az, hogy a gyüleke-
zet egy olyan diavetítéssel 
emlékezett, amely 1999-
től kezdődően végigkísér-
te Kovács Kornél egyházi 
szolgálatait, az itt töltött 
két évtized legemlékezete-
sebb pillanatait.

Az ünnepélyes búcsúz-
tatón Kissné Szabó Kata-
lin polgármester köszö-
netét fejezte ki Kovács 
Kornél plébánosnak az 
Üllő városért és a kato-
likus gyülekezetért vég-
zett munkájáért, hangsú-
lyozva, hogy a katolikus 
gyülekezet vezetőjeként 
közösségépítő szolgálata 
lelki és fi zikai téren egya-
ránt megvalósult. Kovács 
Kornél szolgálati ideje 
alatt a templom épülete 
teljes felújításon esett át, 
a gyülekezet lélekszámá-
ban gyarapodott, meg-
kezdődött az új katolikus 
közösségi ház építése.

CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN BÚCSÚZOTT AZ ÜLLŐI PLÉBÁNOS
Üllő polgármestere a kép-

viselő testület döntése alap-
ján a Pro Urbe (a városért) 
kitüntetést adományozta 
Kovács Kornél atyának, mely 
kitüntetéssel Üllő Város Ön-
kormányzata elismerését és 
háláját kívánta kifejezni a 
Plébános Üllőn végzett szol-
gálataiért, közösségépítő 
munkájáért.

Ahogy a búcsúztató ün-
nepségen Kissné Szabó 
Katalin polgármester meg-
fogalmazta: „Az isteni gond-
viselésben bízva tudjuk, 
hogy Kovács Kornél atya új 
szolgálati helyén is áldás 
lesz az ottani közösség szá-
mára és abban is egészen 
biztosak vagyunk, hogy az 
Üllőre érkező katolikus pap 
is áldás lesz számunkra”.

A Pro Urbe Üllő díjas Ko-
vács Kornél plébánosnak 
szívből gratulálunk, gazdag 
áldást kívánunk életére és 
jövőbeli szolgálatára!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

•   Targoncavezető  
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Operátor  /  Betanított munkás/   
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Molnár (Több műszakban.)
•   Karbantartó (Több műszakban, 

Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai 
műszerész végzettséggel.)

•   Udvari takarító (Egy műszakban.)
•   Raktári takarító  

(Raktári részen, géppel történő 
két műszakos takarítás.)

•   Készletellenőr  
(Határozott idejű szerződés.)
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KERTEM, SZÉP KERTEM...

Dr. Mándy Zsuzsanna, környezetvédelmi 
referens koordinálta mindkét pályá-
zatot, így hozzá futottak be a jelent-

kezések, és ő is tagja volt a csapatnak, akik 
meglátogatták a kerteket. – Miután lezárul-
tak a nevezési határidők, a legnagyobb nyári 
melegben alkalmunk nyílt végre a benevezett 
konyhakerteket és ingatlan előtti közterülete-
ket megtekinteni. 

A Legszebb konyhakert programra tíz pá-
lyamű érkezett, méretét tekintve négy a mini 
és hat a normál kategóriában, míg a Szépülő 
Üllő pályázatra hat ingatlan nevezett. Egy-
től egyig gratulálunk minden pályázónak és 
köszönjük, hogy indultak. Csodás volt látni 
a pályázók kert iránti szeretetét és türelmét. 
Minden egyes pályázó kertjébe belépve szin-
te tapintani lehetett az áldozatos munkát, a 
gondos odafi gyelést, és szemmel látható volt 
a befektetett munka édes gyümölcse vagy 
éppen savanyú sóskája.

Üllő üde színfoltjai
– Megtisztelő volt az idősebb korosztály ha-
gyományokon nyugvó, akár generációkon át-
ívelő megfi gyeléseire épülő kertjeibe belépni, 
és ámulatba ejtő volt a fi atalabb jelentkezők 
korszakalkotó újdonságaira rácsodálkozni. 
Hasonló ingerek értek bennünket a közterü-
letek szemléjekor is. Szemet gyönyörködtető 
látvány volt a sok munkát igénylő, virágok-
kal teli, hagyományosan vidéki, rendezett 
közterület, de felüdülés a szemnek a szép, 
de kimondottan egyszerű, letisztult, modern 
stílusban ápolt és gondozott terület is. Ösz-
szességében itt is elmondható, hogy minden 
egyes pályamű üde színfoltja a saját utcá-

jának, illetve egész Üllőnek. Köszönjük még 
egyszer, hogy neveztek a programokba, gra-
tulálunk a munkájukhoz és köszönjük, hogy 
bepillantást nyerhettünk a kerti dolgos hét-
köznapjaikba, munkájukhoz pedig további jó 
egészséget és örömet kívánunk! – zárta be-
számolóját dr. Mándy Zsuzsanna.

Tenyérnyi kertecske
Kifaggattuk Prém Szilvia képviselőt is, a zsű-
ri egyik tagját, hogy neki milyen benyomásai 
voltak. – Arra számítottam, hogy a nevezőink 
az idősebb korosztály tagjai közül kerülnek 
majd ki és klasszikus kerteket látogathatunk 
meg, ezzel szemben a beérkezett jelentke-
zők nagyjából fele fi atalok által művelt kert 
volt. Összességében elmondhatom, hogy 
nagyon sokat tanultam és rengeteg tapasz-
talatot gyűjtöttem. Láttunk olyan kertet, ahol 
a gyerekkorban tanultakat hasznosították, 
míg máshol teljesen innovatív, új ötleteket 
valósítottak meg. Sétáltunk olyan házaspár 
kertjében, akik sosem éltek kertes házban 
és az volt a vágyuk. Ezért költöztek Üllőre, és 
meg is valósították a vágyaikat, csodás nagy 
kertet gondoznak, ahol maguknak termelnek. 
Nekem pont az volt szembetűnő, hogy a fi a-
talokat mennyire érdekli a gazdálkodás, egy-
re tudatosabbak is. Szebbnél szebb kerteket 
láttunk, és nagyon sok praktikát hallhattunk, 
aminek különösen örülök. 

Találkoztunk egy igazán mini kerttel is, ami 
alig volt félerkélynyi. Egy fi atal fi ú gondoz-
ta, aki igazán vonzódik a növényekhez, hisz 
egyébként bonsai fákkal foglalkozik. Szép él-
mény volt! – fejezte be az élménybeszámolót 
Prém Szilvia.

Lezárultak a Szépülő Üllő és a Legszebb konyhakertek pályázatok, melyek eredmény-
hirdetésére még augusztusig várni kell ugyan, de addig is megkérdeztük a szervező-
ket, milyen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak a kerteket és előkerteket 
járva.

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 12 000 Ft-tól!

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

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
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Közösség

Több mint 15 éve szervezi 
a Család és Gyermekjóléti 
szolgálat az üllői nyári tá-
bort. – Első körben a kimon-
dottan hátrányos helyzetű 
gyermekeket vártuk, majd 
egyre inkább áttérünk arra, 
hogy a dolgozó szülőknek is 
segítsünk. Ez fontos szem-
pont volt, idén pedig külö-
nösen lényeges kérdéssé 
vált – kezdte Szabó Katalin 
Ildikó, a Humán Szolgáltató 
Központ igazgatója. – Janu-
ártól jelentkeznek a szülők, 
hogy szeretnék hozni a gye-
rekeiket, őket előjegyzésbe 
vesszük és igyekszünk úgy 
elkészíteni a beosztást, hogy 
lehetőleg mindenkinek tud-
juk segíteni. A tábor hét héten 
át tart, június 29-től augusz- 
tus 14-ig. Az idei évben az 
iskola helyett a Gyöngyvirág 
téri megüresedett óvodá-
ban tartottuk, ami nagyon jó 
megoldásnak bizonyult, hi-
szen a nagy udvar rengeteg 
lehetőséget adott. Egy-egy 

turnusban 27 gyereket tu-
dunk fogadni egyszerre. Hét-
főtől péntekig 8-tól 16 óráig 
biztosítjuk a felügyeletet és a 
programokat. Féltünk, hogy 
majd nem vihetjük a gyereke-
ket sehova, de szerencsére 
annyira lazultak az előírások, 
hogy néhány kirándulást be 
tudtunk szervezni. Élmény- 
és kalandparkban, valamint 
állatkertben is voltunk. Busz-
szal mentünk. 

Színes programok,  
élményekkel teli nyár
– Egy gyerek maximum 4 hé-
tig lehet a táborban, hogy 
minden jelentkezőt fogad-
ni tudjunk. Idén több mint 50 
gyermek jelentkezett. A gye-
rekek napi háromszori étke-
zést kapnak, és négy szak-
képzett kolléga van velük, 
ebből általában kettő szoci-
ális szakember. Nagyon sze-
retjük a fiatal segítőket, mert 
velük a gyerekek is felsza-

NYÁRI TÁBOR SOK PROGRAMMAL badultabbak. A mostani tá-
borokban sokat mozoghat-
tak, ami különösen fontos 
az elmúlt hónapok bezártsá-
ga után. Sok mozgásos já-
tékot és kézműves-foglalko-
zást szerveztünk nekik, jött 
élményfagylaltos és roma ki-
sebbségi előadó is. Minden 
héten más szociális szakem-
ber a táborvezető, aki a sa-
ját ízlése és érdeklődési köre 
alapján szervezi a hetet, így 
az a gyerek, aki több héten át 
velünk van, sem fog unatkoz-
ni, neki is tudunk újat mutat-
ni. A táborban csak az étke-
zésért kell fizetnie annak, aki 
egyébként is fizet érte az is-
kolában. Minden egyéb költ-
séget az üllői önkormányzat 
áll. Nagy segítség ez a szü-
lőknek és a legfontosabb, 
hogy szeretnek idejárni a 
gyerekek, jól érzik magukat. 
Élményekkel teli programo-
kat szervezünk, hisz idén 
nyáron sokan nem tud-
nak nyaralni menni, és így is 
igyekszünk kárpótolni a gye-
rekeket – zárta a beszámolót 
az igazgató.
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A kormány döntése értel-
mében, miszerint nem lehet 
500 főnél nagyobb rendez-
vényeket tartani, elmarad 
a Fut az Üllő esemény is. 
A szervezők úgy döntöttek 
– mivel idén másodszor 
kellett elhalasztaniuk –,  
virtuális futást tartanak.  
A jó tapasztalatokat gyűjt-
ve alakítják ki a feltételeket, 
melyekről folyamatosan 
értesítik a lakosságot. Az 
eddigi tervek alapján szep-
tember 12-től egy hónap áll 
majd a résztvevők rendel-
kezésére, hogy teljesítsék 
a hét kilométeres távot és 
igazolják is. A tervek szerint 
a Fut az Üllő csapata, aho-
gyan tavaly, idén is szer-
vezne jótékonysági futást, 
hiszen az üllői gyermek-
orvosi rendelő számára 
rengeteg játék gyűlt össze 
az örömfutóknak köszön- 
hetően.  ÜH

ELMARAD  
A FUT AZ ÜLLŐ



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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

Retro keretek   
28  000 Ft helyett

14   000 Ft/db

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft/db

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft/db

Multifokális lencse  
35  000 Ft/db helyett
22   500 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
20  000 Ft/db helyett
10   000 Ft/db

Nyári 
akció!

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

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

www.korrektoptika.hu

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitvatartás: H–P: 8–17.30,  Szo: 8–13

Üllő, 
Pesti út 206. 

Házhoz szállítás

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

     Fürj tojótáp
Purina-tápok, premixek, 

koncetrátumok
Termények, korpa, 

galambkeverék, 
vitaminok,  

kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

 : Ibolya Táp-Takarmány Bolt Üllő
Bankkártya- 
elfogadóhely
Bankkártya-

Újdonság!

Előnevelt 
BAROMFI és jéRcE 

  ELŐjEGYZéSE  

csirke indító: 3250 Ft-tól
csirke nevelő: 3150 Ft-tól

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása


