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ÜLLŐN NYITJA MEG ELSŐ EURÓPAI GYÁRÁT 
A LENOVO
A Külügyminisztérium sajtótájékoztató-
ján jelentették be a város és a környező 
települések számára is nagyszerű hírt: 
az informatikai fejlesztésekkel és gyár-
tással foglalkozó kínai Lenovo vállalat az 
üllői Viktória Ipari Park mögötti területen 
építi meg első európai gyárát, mely mind 
bevételt, mind munkalehetőséget jelent 
majd a városnak.

Ü llő várossá válásának 15. 
évfordulójára méltó hír, 
hogy a Lenovo a Viktória 

Ipari Park  mögötti területen, a 
CTP Ingatlanfejlesztő jelenlegi 
beruházásaként az első ütemben 
épülő 40 ezer négyzetméteres 
csarnokban, 2021 tavaszán fog-
ja megkezdeni a számítógépek, 
számítástechnikai berendezések 
gyártását mintegy 30 ezer négy-
zetméteren. A kínai Lenovo cég 
üzeme Üllőn 8,2 milliárd forint 
összegből valósul meg, melyhez 
a magyar kormány kétmilliárd fo-
rinttal járul hozzá. 

Az CTP Ingatlanfejlesztő cég a 
régi Kásped területét vette meg, 

a terület mögötti Ilona dűlőben 
kezdte meg a további fejleszté-
seket. Az első ütem már félkész, 
a második és harmadik ütemre is 
megkapták az építési engedélyt, 
így várhatóan pár éven belül az 
egész beruházás meg fog való-
sulni. Összesen 40 ezer négyzet-
méter területet építenek be.

Szerencsés a hely fekvése, hi-
szen a többi településen jellemző 
állapotokhoz képest ez messzebb 
esik a lakott területtől. A mun-
katerület átadás-átvétele a na-
pokban megtörténik, a fejlesztés 
részeként várható a zöld sáv ki-
alakítása, az aszfaltút, a járdaépí-
tés és a közvilágítás kiépítése is.

Az Üllőn élő 
polgároknak is 
munkalehetősé-
get jelent majd 
a Lenovo üllői 
számítástech- 
nikai berende-
zés gyára. 

A beruházás komoly értéket 
fog teremteni, ráadásul a magas 
munkaerőigényen felül az épít-
ményadó és az iparűzési adó 
is jelentős bevételhez juttatja a 
várost. Az Üllőn élő polgárok kö-
zött is sokak számára jelent majd 
munkalehetőséget a Lenovo üllői 
számítástechnikai berendezés 
gyára. A harmadik ütem eltelté-
vel közel ezer üllői és környékbeli 
munkavállalónak adhat munkát a 
beruházás. A munkahelyterem-
tés mellett biztosan lesz lehető-
ség különféle tanfolyamok elvég-
zésére is. A gyár 2021 tavaszán 
már meg is kezdheti működését. 

Hírmondó Infó

A 13 aradi hősre és Batthyány Lajosra 
emlékeztek Üllőn a ’48-as emlékmű-
nél, ahol közös főhajtással tiszteleg-
tek a hősök előtt.

2001 óta nemzeti gyásznap Ma-
gyarországon október 6., a nap, 
amikor az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc után kivégezték 
Aradon a 13 vértanút, és ezzel egy-
idejűleg Budapesten Batthyány La-
jos miniszterelnököt. Október 6-án 
a ’48-as emlékműnél az üllői Kultu-
rális Központ, az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Történel-
mi Vitézi Rend üllői alegysége által 
szervezett eseményen a megemlé-
kezők először együtt elénekelték a 
Himnuszt, majd Kossuth Lajos 1890. 
szeptember 20-i turini beszédének 
részletét idézték fel. Ezt követően az 
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesü-
let titkára, Vitéz Zentai István mon-
dott beszédet, amelyben a gyászos 

KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉS A HŐSÖKRŐL 
ítéletek kihirdetését és végrehajtását 
is felidézte. Ezután Laza István és 
Akai Gabriella verseket olvastak fel, 
majd az is elhangzott, hogy Üllőről 
85 hős nemzetőr vett részt az 1848-
49-es harcokban. Kissné Szabó Ka-
talin polgármester és Fehér Imre al-
polgármester koszorúzott Üllő Város 
Önkormányzata nevében. Az üllői 
polgárok és a civil szervezetek kép-
viselői virágokat és mécseseket he-
lyeztek el, s az ünnepség a Szózattal 
ért véget. ÜH infó
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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
• Védőnők, Templom tér 3.:  

29/320-011/130-as mellék

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
• 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 
• Napraforgóóvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
• Csicsergő óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
• Babarózsa bölcsőde, Pesti út 98/1. 29/322-774 és  

06-30/684-7985

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: 29/320-432, 06-20/355-9818
• 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%

VÉDJÜK A SZERVEZETÜNKET!
A háziorvosok továbbra is kérik, hogy a páciensek bizonyos felső lég-
úti panaszok esetén, mint a köhögés, a láz vagy a torokfájdalom, első 
körben telefonon jelentkezzenek, ezzel is csökkentve a meg- vagy to-
vábbfertőzés kockázatát. A telefonon való bejelentkezés előnye az idő-
pontfoglalás lehetősége is, mellyel kikerülhető a hosszas várakozás. 
Amennyiben felmerül a Covid-fertőzés gyanúja, otthon kell maradni, 
telefonon jelentkezni a háziorvosnál, aki elküldi a kérőlapot a men-
tőszolgálathoz. A beteget már a mentősök fogják keresni, elmondják a 
további teendőket és a tesztelés várható időpontját. Sajnos túlterheltté 
váltak a mentőszolgálat és a laboratóriumok is.

Üllő város honlapján az egészségügy rovatban, a felnőtt háziorvosi 
rendelésekre kattintva találunk egy letölthető nyomtatványt, ami pa-
píralapon is beszerezhető a Üllői Polgármesteri Hivatal recepcióján 
és a Humán Szolgáltató Központ munkatársainál. A nyomtatvány egy 
ideiglenes könnyítés annak, akinek nincs panasza és nincs szüksége 
személyes ügyintézésre. A nyomtatvány visszaküldhető e-mailen vagy 
bedobható az orvosi rendelő bejáratánál kihelyezett postaládába. Ez-
zel a módszerrel is elérhetők az orvosok, ami nagy segítség a leterhelt 
telefonvonalak mellett.

A legfontosabb, amit ebben a sokszorosan terhelt időszakban tehe-
tünk, hogy minél jobban erősítsük meg az immunrendszerünket. Ehhez 
egyrészt rendszeres testmozgásra, sportra és vitamindús táplálkozás-
ra van szükség, de a patikákban kapható vitaminkészítmények segít-
ségével is felkészülhetünk, hogy kevésbé legyünk kitéve a felső légúti 
megbetegedéseknek.
A háziorvosi rendelő új mobiltelefonos elérhetősége 06-30/329-3281.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara (PM-
KIK) tanácsadó szolgáltatást nyújt ül-
lői székhelyű egyéni és kkv-szektorba 
sorolt vállalkozásoknak. 

A tanácsadás a járvány miatt telefo-
non (06-70/967-9669) és e-mailen (ta-
nacsadas@pmkik.hu) történik. 

A kamarai tanácsadás jogi, gazda-
sági, pénzügyi, munkajogi, hitelhez ju-
tási, valamint tagdíj és hozzájárulás 
megfizetésére, a szakmunkástanulók 
foglalkoztatására vonatkozó kérdé-
sekre terjed ki. A kamara tájékoztatást 
nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatásához szükséges információk-
ról is. 

A megkereséseket névvel és tele-
fonszámmal az egyenivallalkozo@pm-
kik.hu e-mail-címre várják. 

További információkat a www.pm-
kik.hu oldalon olvashatnak.

Dr. Csanádi Károly, 
a PMKIK vezető jogtanácsosa

TÉRÍTÉSMENTES 
GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
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A rendvédelmi bizottság tárgyal-
ta, majd előterjesztette a javaslatot, 
mely szerint dr. Csipler Norbert ke-
rül a Monori Rendőrkapitányság élé-
re. Az alezredes kinevezését dr. Nagy 
László dandártábornok, Pest Megye 
rendőrfőkapitánya is támogatta. 

Az alezredes eddigi pályafutása 
során vezette már a ráckevei kapi-
tányságot, dolgozott a Budapest XII. 
kerületi kapitányságon és Budaörsön 
is. 2012-től 2016-ig a szigetszent-
miklósi rendőrkapitányságot vezette.

Dr. Csipler Norbert személyesen is 
megjelent az üllői képviselő-testületi 
ülésen, ahol megköszönte a bizott-

A lakosság hamarosan díjmente-
sen és a környezetet is kímélve sza-
badulhat meg a használt sütőolajtól, 
ami hatalmas előrelépés környeze-
tünk védelmében. 

Magyarországon a háztartások-
ban évente több tízezer liter sütő-
olajat és sütőzsírt használnak fel, 
amelynek nagy része a csatornahá-
lózatba kerül. Az olaj könnyedén a 
csatornafalra tapad, mely akár dugu-
lást is okozhat. A használt sütőolaj 
emellett jó tápanyag a kártevőknek, 
és csótányok – esetleg patkányok – 
elszaporodásához is vezethet. El-
égetésük esetén rákkeltő anyagok 
kerülnek a levegőbe, ezért nagyon 
fontos a szakszerű begyűjtés: a ta-
lajra vagy komposztra tilos kiönteni.

Üllőn 3-4 helyen tervezik a gyűj-
tőedények kihelyezését, elsősorban 
közintézmények (pl. önkormányzati 
épületek, óvodák, iskolák) udvarán 
lesznek megtalálhatók. A 240 literes, 
rendszeresen tisztított és karban-

HAMAROSAN KINEVEZIK 
MONOR VÁROS ÚJ RENDŐRKAPITÁNYÁT 

VÁROSSZERTE KIHELYEZETT GYŰJTŐEDÉNYEKBEN 
ADHATJUK LE A HASZNÁLT SÜTŐOLAJAT

ság ajánlását a kinevezéshez, illetve 
az önkormányzat támogatását. Elis-
merően nyilatkozott arról, hogy Üllőn 
mindig fontos napirendi pont a köz-
biztonság fenntartása. Ugyan a jár-
vány miatt sok a többletfeladat, mely 
a rendőrőrsre hárul, azonban ennek 
ellenére továbbra is igyekeznek szín-
vonalasan eleget tenni a kötelezett-
ségeknek.

A bizottsági ülésen született egy 
beadvány hat fő rendőr megjutal-
mazásáról is, ahol egyhangúlag 
megszavazták az összesen 300 ezer 
forintos jutalmat. A 2020-as évben 
legjobban teljesítő kollégák része-
sülnek az anyagi elismerésben, me-
lyet a karácsonyi ünnepek környékén 
osztanak majd ki. Dr. Csipler Norbert 
elmondta: nagyon hasznos, hogy 
ilyen módon is elismerik a rendőrőrs 
munkatársait.

Az ülésen a kérdést szavazásra 
bocsátották, ahol a képviselő-testü-
let egyhangúlag támogatta dr. Csip-
ler Norbert megválasztását a monori 
kapitányság élére. Előreláthatólag 
november elején történhet meg az 
alezredes hivatalos kinevezése.

Hírmondó Infó

tartott, kulturált megjelenésű gyűj-
tőkbe lezárt PET-palackban lehet 
behelyezni az olajat. Cseppmentes a 
rendszer, nem áll fenn a kiömlés ve-
szélye, ezért kérik a lakosságot, hogy 
lehetőleg törékeny befőttesüvegbe 
ne töltsenek leadandó sütőolajat. A 
szolgáltatás díjmentes, a városve-
zetés bízik benne, hogy a kényelmes, 
gyors lehetőség növeli majd a gyűj-
tőkedvet.

A pontos helyszínekről és idő-
pontokról is beszámolunk, ahogyan 
további és friss információkat olvas-
hatnak Üllő város hivatalos oldalain.

 Hírmondó Infó 

LEZAJLOTT AZ EBÖSSZEÍRÁS 
ELSŐ KÖRE A VÁROSBAN 
A meghirdetett ebösszeírás július 22-től 
szeptember 22-ig zajlott hivatalosan, de a vi-
szonylag kisszámú visszajelzés miatt a ható-
sági kollégák két-három héttel tovább végzik 
az összeírást.

Az első kör után elmondható, hogy 5300 
lakóingatlanban összesen 1824 eb került ösz-
szeírásra. Szabó Ágnes hatósági irodavezető 
lapunknak elmondta: mivel nagyrészt kertes 
házakról van szó, még mindig a hagyományos 
udvari ebtartás a jellemző, bár az utóbbi idő-
ben megjelent a városias kutyatartás is. – A 
lakóparkban is épültek olyan társasházak, 
melyeknek nincs vagy csak szimbolikus ud-
varuk van, így itt a lakásban tartják az ebeket. 
Ezért is fogalmazódott meg egy kutyafuttató 
létesítésének gondolata, hogy erre az igényre 
is felkészüljünk. A felvetést a környezetvédel-
mi bizottság és a képviselő-testület is tárgyal-
ta legutóbbi ülésén – mondta az irodavezető.

Az ebösszeírás fő célja, hogy minden ül-
lői kutya nyilvántartásba kerüljön, megfelelő 
mikrocsippel és oltással rendelkezzen. A ha-
tósági irodavezető asszony szerint az állator-
vosok már az első kör után arról számoltak 
be, hogy nagy számban jelentek meg náluk 
a tulajdonosok, hogy a hiányokat pótolják 
– olyan ebekkel is, akiket akár több éve nem 
látott állatorvos. Aki még ennek ellenére sem 
tesz eleget a törvényi kötelezettségeknek, 
később már nem összeírás keretein belül, ha-
nem ellenőrzési céllal keresik fel és akár bír-
ságot is kaphat, ha a kutya tartásában hiány 
mutatkozik.  Hírmondó Infó

MIKOR VISZIK?
Az év hátralévő részében az alábbi na-
pokon várható a csomagolási (szelek-
tív) és a zöldhulladék elszállítása.

Csomagolási hulladék gyűjtésének 
időpontjai: 2020. november 5. és 19., 
december 3., 17. és 31-e.

Zöldhulladék gyűjtésének és szállí-
tásának időpontjai: 2020. november 6. 
és 20., december 4. és 18.

A szolgáltató elérhetőségei:
DTkH Nonprofi t Kft., 2700 Cegléd, Kút 

u. 5., 06-53/500-152, 06-53/500-153. 
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu, web-
oldal: www.dtkh.hu ÜH infó
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Minden olyan kisgyermek koraszülöttnek számít, 
aki már a 37. terhességi hét előtt világra jön, vagy 
hiába születik időre, a súlya nem éri el a 2500 
grammot. November 17-én, a koraszülöttek vi-
lágnapján nem csak az ideje korán világra jövő 
babákra, de családjuk, szeretteik megsegítésé-
nek fontosságára is gondolnunk kell.

Ha a terhesség ideje valamilyen okból lerövi-
dül, az önmagában is megterhelő a leendő szü-
lőknek, hiszen az izgalomba aggódás is vegyül, a 
járvánnyal terhelt időszakban ez pedig még több 
nehézséget jelent a pároknak. 

NOVEMBER 17-ÉN A KORASZÜLÖTT BABÁKAT KÖSZÖNTJÜK

A VÁROS ÖRÖMÉRE

A koraszülöttek világnapjának hivatalos színe 
a lila: ilyenkor sok épület kap díszkivilágítást és 
számos dekoráció ezt a színt ölti magára. Idén 
Üllő város önkormányzata is keresi a lehetősé-
gét, hogy ilyen mód megemlékezzen a koraszü-
lött babákról, valamint felhívja a fi gyelmet csa-
ládjukra, segítésük fontosságára. A korababák 
családjára az első időkben nagy nyomás nehe-
zedik – aggódás, hosszú kórházi tartózkodás, 
bizonytalanság –, ajánljuk fel segítségünket, le-
gyünk fi gyelmesek és tapintatosak velük.  

Hírmondó Infó

Beköszöntött az ősz, ezernyi ár-
nyalatban pompáznak a település 
utcái és terei, lehulló, színes levelek-
be burkolózott a város. Az Üllői Vá-
rosfejlesztési Kft. munkatársai iga-
zán kitettek magukért, ami az őszi 
hangulatot illeti: a Városháza előtti 
teret idén is csodálatos alkotások-
kal, tökös díszítésekkel dobták fel. A 
mindenki számára megcsodálható, 
kreatív dekoráció méltó dísze lesz a 
városnak egészen addig, amíg meg 
nem érkezik a következő, a várva várt 
adventi időszak. Érdemes kilátogatni, 
szebbnél szebb fotók készülhetnek, 
és nagyszerű ötleteket is ad az ottho-
ni dekoráció elkészítéséhez.     ÜH infó

PARKOLÁS AZ ISKOLA ELŐTT
A Malom utcában, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola előtt reggelente, az első becsen-
getést megelőzően rengeteg a parkoló autó. 
Esős időben mindez csak fokozódik, az ön-
kéntes tűzoltóság épülete, illetve bejárata elé 
is sokan parkolnak, ami viszont szabálytalan. 
– Ezt nem lenne szabad, megállni és várakoz-
ni is tilos, mert a tűzoltóság bármikor jelzést 
kaphat, amikor azonnal vonulniuk kell. Fon-
tos megérteni és tudatosítani, hogy az a 2-3 
perc rengeteget jelent, emberéletekbe kerül-
het, ha nem tudnak a tűzoltók időben elindul-
ni – mondta Fehér Imre, Üllő alpolgármestere. 
Jó alternatíva lehet, ha a szülők az Árpád Fe-
jedelem utcában, a sportcsarnok előtt parkol-
nak le. Igaz, innen egy kicsi többet kell sétál-
ni, de biztonságosan és szabályosan tudnak 
megállni, illetve a diákokat kényelmesen bekí-
sérhetik az épületbe. ÜH Infó

ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS 
Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján az Üllői Polgármesteri Hi-
vatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a Városházán (2225. Üllő, Templom 
tér 3.) a lakosság részére. Az ügyvédi 
tanácsadás helyszíne a földszinti 1. 
számú iroda. A polgármesteri hivatal 
épületében kötelező a szájmaszk vi-
selése és belépéskor a kézfertőtlenítő 
használata!
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 
9-től 11 óráig tartanak 2020. november 
17-én és december 15-én.
Dr. Beneczki Tímea ügyvéd tanácsadá-
sai 14-től 17 óráig tartanak 2020. no-
vember 5-én és december 3-án. 
A tanácsadásra előzetes bejelentkezés 
szükséges az alábbi telefonszámokon: 
dr. Szkalka Tamás – 06-20/555-6513, 
dr. Beneczki Tímea – 06-70/459-1401.

Üllő Város Önkormányzata
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INGYENESEN LEHET LEADNI 
AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT

A HOPPLA Fejlesztőház azzal a céllal 
jött létre, hogy játékos fejlesztési lehe-
tőséget nyújtson az Üllőn és vonzás-
körzetében élő gyermekeknek, emellett 
tanácsadási, terápiás lehetőséget kí-
náljon a szülőknek. 

Lehetőség nyílik a 2019 őszén indult 
és megvalósuló programok folytatásá-
ra, hiszen mostantól a régi Gyöngyvirág 
téri óvoda épületének egy részében fej-
lesztőház működhet. – Nagy álmunk 
valósult meg, amikor a benyújtott pá-
lyázatunkra kézhez kaptuk a képvise-
lő-testület és Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony válaszát – mondta 

Az Üllői Városüzemeltető Kft. 
füvesítette a városközpontban 
a Pesti út és Ócsai út oldalán 
álló Honfoglalási Emlékmű kö-
rüli területet. Az alkotást 1996. 
augusztus 20-án, a honfogla-
lás 1100 éves évfordulója alkal-
mából állíttatta Üllő, akkor még 
nagyközség lakossága. A dina-
mikus jelenetet megörökítő em-
lékmű impozáns jelképe Üllőnek, 
az új gyeppel pedig üde színfolt a 
környezete is. A Városüzemeltető 
munkatársai kérik, hogy kiemel-
ten figyeljünk a területre, a még 
sérülékeny gyeptéglákra se fel-
nőtt, se gyermek ne lépjen, hogy 
minél tartósabban örülhessen a 
felújításnak a város lakossága. 

ÜH infó

FEJLESZTŐHÁZ AZ ÜLLŐI GYEREKEKÉRT

MEGSZÉPÜLT AZ EMLÉKMŰ KÖRNYEZETE

el lapunknak dr. Véghné Musil Ildikó, a 
Hoppla Fejlesztőház vezetője. – A mot-
tónk: „Fejlődni, elfogadni kudarcok nél-
kül”. Eddigi szakmai tapasztalataink is 
azt igazolják, hogy van a városunkban 
létjogosultsága egy ilyen, gyermekek 
fejlesztését segítő szolgáltatás létre-
jöttének – tette hozzá. A fejlesztőház 
szakemberei sokéves tapasztalattal, 
különböző területen nyújtanak segítsé-
get a gyermekek harmonikus fejlődé-
se érdekében, hogy saját ritmusukban 
tudják felfedezni a belső és a környező 
világukat. A gyermekek barátságos kör-
nyezetben, egyéni és kiscsoportos fog-

lalkozásokon vehetnek részt, fejlődhetnek 
személyiségüknek, képességeiknek meg-
felelő ütemben.

Számos képességfejlesztő foglalkozás-
sal várják a gyermekeket és szüleiket:

• korai fejlesztést segítő foglalkozások,
• pszichológiai terápiák,
• prevenció és tanácsadás,
• mozgásfejlesztés,
• kognitív terápiák,
• beszéd és nyelvi fejlesztések,
• tanulási és részképesség-zavarok meg-

segítése,
• iskola előkészítő foglalkozások,
• felvételi előkészítő foglalkozások.       ÜHI

Idén december 5-én és 6-án lesz lehető-
ség leadni a már kidobásra szánt vagy nem 
működő elektronikai hulladékokat, melye-
ket a háztartási hulladékok közé tilos kitenni. 
Mennyiségi korlát nem lesz, de fontos, hogy 
minden elektronikai hulladékot csak egyben, 

sérülésmentesen 
lehet majd leadni: 
például betört ké-
pernyőjű televíziót, 
kompresszor nél-
küli hűtőt és motor 
nélküli mosógépet 
nem tudnak átvenni 
a Városüzemeltetés 
munkatársai.

A hulladéklera-
káshoz lakcímkár-

tya bemutatására lesz szükség, mivel kizá-
rólag üllői lakosok rakhatnak le hulladékot. A 
járványügyi előírásokat betartva ún. beenge-
dő rendszer működik majd, más módon nem 
megengedett a bejutás. A Városüzemeltetés 
munkatársai a behozott tárgyakat is ellenőr-
zik, és ha az elektronikai cikkek állapota nem 
megfelelő, akkor nem kerülhetnek lerakásra.

Az alábbi gépek adhatók le: háztartási 
kis- és nagygépek, információs és távközlé-
si berendezések (100 cm2-nél kisebbek), LCD 
és CRT képmegjelenítő, hűtő, szórakoztató 
elektronikai cikkek, elektromos és elektro-
nikai barkácsgépek, szerszámok, kivéve a 
helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok, 
játékok, szabadidős- és sportfelszerelések, 
ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök, 
adagoló automaták és rádiótelefon-készü- 
lékek. 

A gyűjtés időpontja december 5. és 6-a, 
szombaton 8-tól 16 óráig, vasárnap 8-tól 12 
óráig. A gyűjtés helyszíne: 2225 Üllő, Kerte-
kalja utca 26. (A temető mellett.)      ÜH Infó

A Központi Statisztikai Hivatal az ország valamennyi településé-
re kiterjedő, általános mezőgazdasági összeírást hajt végre Agrá-
rcenzus 2020 elnevezéssel. 

A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szer-
kezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles 
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gaz-
dálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók részvételükkel és 
pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás 
minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet vagy sze-
mély számára kötelező. A KSH összeírói 2020. szeptember 19. és 
november 22. között fogják személyesen felkeresni a gazdálko-
dókat. Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott összeírók vég-
zik, akik az adatfelvétel megkezdése előtt kötelesek felmutatni az 
összeírói igazolványukat a személyi igazolványukkal együtt. Az 
összeírók címlista szerinti címeket keresnek fel. 

További tájékoztatás a KSH ingyen hívható zöldszámán kérhe-
tő: 06-80/200-766 (2-es gomb, majd 2374-es OSAP-szám meg-
adása szükséges).                          Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

AGRÁRCENZUS ÜLLŐN
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A koronavírus-járvány második hul-
láma újra egyre több ember életét 
korlátozza. Sokan nem is gondolnák, 
hogy a hivatalosan karanténba kény-
szerülő, fertőző betegek és közvet-
len hozzátartozóik számára milyen 
nehézségeket jelent már az alapvető 
hétköznapi tevékenységek elintézése 
is. Ahogy nő a fertőzöttek és a kon-
taktszemélyek száma, úgy lesz szük-
ség egyre több segítőre. 

A Humán Szolgáltató Központ 
munkatársai – a védőeszközökkel 
való jobb ellátottság miatt – a ha-
tósági bizonyítvánnyal rendelkező 
Covid–19-fertőzött betegek és csa-
ládtagjaik ellátásának megszervezé-
sében nyújtanak segítséget, például 
bevásárláshoz, gyógyszertári vagy 
postai ügyintézéshez. A lakosság 
másik csoportjára, akikre csupán lak-
helyelhagyási tilalom (házi karantén) 
vonatkozik, de nem betegek, az Üllői 
Önkéntes Csapat tagjai fognak fi gyel-
ni és segíteni, ha szükség van rá.

Az Üllői Önkéntes Csapat ezért 
azon önzetlen, segítő szándékú, 
nagykorú polgárok jelentkezését vár-
ja, akik

– nem tartoznak a fokozott rizikó-
faktorúak közé, azaz nincs krónikus 
betegségük és egyéb betegségre 
utaló tünetekkel sem rendelkeznek,

– az elmúlt járványos időszakban 
nem jártak külföldön,

– nincs hozzátartozójuk hatósági 
karanténban,

– és vállalják a fokozott higiéniai 
követelményeknek való megfelelést.

Az önkéntesek toborzásával és 
tevékenységük koordinálásával 
kapcsolatos feladatok irányítását 

A környezetünk védelme mindannyiunk számára fontos, közös 
felelősségünk. A védekezés összehangolása érdekében 2020. 
július 1-jétől Magyarország kormánya harcot hirdetett az ille-
gális hulladéklerakók felszámolására.

A nem kis feladatot az újonnan felállított Hulladékgazdálko-
dási Hatóság koordinálja: ellenőrzi az ágazatot, propagálja és 
kontrollálja a jogkövető és a természetbarát magatartást, de 
fontos feladata az önkormányzatokkal történő szoros együtt-
működés is. Az internetről ingyenes letölthető hulladékradar 
alkalmazáson (www.hulladekradar.hu) jelentheti be a lakosság 
a hatóság felé, ha illegális szemétlerakásról, annak körülmé-

nyeiről van tudomása, vagy 
ha ilyen szeméttelepet ta-
lált. 

Üllő Város Önkormányza-
ta az illegális hulladéklera-
kás ellen 12 helyen helyezett 
ki sorompókat a lehajtók, 

SEGÍTSÜNK EGYMÁSNAK A JÁRVÁNY IDEJÉN IS

NE HAGYJUK SZÓ NÉLKÜL!

a tavaszi időszakhoz hasonlóan dr. 
Ablonczyné Kelemen Erika végzi. Je-
lentkezni a 06-70/797-2300-as tele-
fonszámon vagy az ablonczyerika@
gmail.com e-mail-címen lehet.

Az igényeket – személyesen 
vagy megbízott (családtag, szom-
széd, ismerős) útján – előzetesen a 
Humán Szolgáltató Központ aláb-
bi telefonszámán lehet jelezni a 
06-29/320-023-as telefonszámon 
munkaidőben: hétfőtől csütörtökig 
8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 órá-
ig. A rászorultság tényét a kollégák 
megvizsgálják, és ezt követően igény 
szerint vagy saját munkatársaik ke-
resik fel a segítségre szoruló beteget 
és családját, vagy átadják a kérelme-
ző elérhetőségeit az Üllői Önkéntes 
Csapat vezetőjének. Fontos informá-
ció, hogy a rászorulók támogatása 
kizárólag a házi karantén tíznapos 
idejére vonatkozik.

Amikorra tömegessé válnak a 
megbetegedések, nagy szükség le-
het minél több segítőre. Az Üllői Ön-
kéntes Csapat munkáján felül arra 
kérnek mindenkit: aki megteheti, 
saját maga is segítsen a környezeté-
ben, a szomszédságában élő idősko-
rú vagy más okból rászoruló szemé-
lyeknek!

BŐVÜL A KÖZTERÜLETI 
TÉRFIGYELŐRENDSZER
A képviselő-testület augusztus 27-i 
ülésén döntött az egységes közterüle-
ti kamerarendszer fej-
lesztéséről. A nyolc 
helyszínen elhelyezett 
18 üllői kamera várha-
tóan már decemberben 
megkezdheti a műkö-
dését. A térfi gyelő rend-
szer fejlesztésének óri-
ási hozadéka lesz a 
bűnüldözés, a közleke-
désbiztonság és a köz-
terek rendjének bizton-
sága szempontjából.

A település be- és kivezető szaka-
szain rendszámfelismerő kamerák ke-
rülnek felszerelésre, amelyek a teljes 
gépjárműforgalmat naplózzák, valamint 
a kiemelt közterületekre és játszóterek-
re kerülnek olyan kamerák, melyeken 
nappal és éjjel minden esemény, arc és 
cselekmény felismerhető és visszanéz-
hető lesz. 

Az első ütem kivitelezési munkái 
csaknem bruttó 12 millió forintba kerül-
nek. A helyszíni munkálatok októberben 
kezdődtek és november folyamán fog-
nak véget érni. Ez alatt kiépítik az ösz-
szeköttetést a Monori Rendőrkapitány-
sággal és az Üllői Rendőrőrssel, hogy 
mindkét helyszínen elérhetők legyenek 
a kamerák által rögzített felvételek. Mi-
vel olyan kamerarendszerről van szó, 
amelynek látóterében óhatatlanul az 
állampolgárok is látszódni fognak, így 
a jogszabály szigorúan meghatározza, 
hogy a rendszert kizárólag a közterü-
let-felügyelet és a rendőrség használ-
hatja majd, így biztosítva és védve a 
lakosságot.  Hírmondó Infó

bekötőutak mellé, ahová eddig is előszeretettel szállították a 
szemetet. Ezek a következők: Üllői dűlő – Sóderes út Péteri irá-
nyába; Sportpálya – Kistemető dűlőhöz; az Ogre kutyaiskola 
melletti térnél; Széchenyi utca – Medikus utca – Kenderes utca 
határolt részre három darab sorompó került; a 4. számú útnál a 
zöldséges és régi kisállattemető mentén a dűlőút Péteri irányá-
ba; Gyár utca – Ilona út bejáratához; Ócsai út mellett a Boncz 
tanya irányába; Dóra major után bal oldalon a Rávágyi tanyák 
felé; Ócsai úti nagy nyárfák mentén, a széles úton; Ócsai úton 
a Dám-kerttel szemben. Mindennek köszönhetően a városban 
jelentősen visszaszorult a természetkárosítás ezen formája. 
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete fontosnak 
tartja az illegális hulladéklerakók megszüntetését, ezért arról 
döntött, hogy a város indulna a Belügyminisztérium által meg-
hirdetett pályázaton, melynek keretén belül – nyertes pályázat 
esetén – fel tudja számolni az önkormányzati tulajdonú terüle-
teken lévő, mintegy 50 m³ hulladékot. Tegyünk közösen a kör-
nyezetünk megóvásáért! ÜH infó
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Harminc évvel ezelőtt, 1990. szeptember 30-án tartották az első 
helyhatósági választásokat, s ekkor indult el az önkormányzatok 
önállósodása. Ez a választás, immáron húsz éve a helyi önkor-
mányzatok napja. Üllőn is megemlékeztek erről a jeles esemény-
ről, de idén csak rendhagyó módon volt rá lehetőség.

„A város büszke 
lehet arra, hogy 
a 30 év alatt 
közös erővel 
mennyi mindent 
elértünk és 
milyen ütemben 
fejlődtünk. A ta-
valyi évben sok 
változás történt 
Üllő életében, 
sok izgalmas 
feladatot kellett 
elvégeznünk”

30 ÉVES MAGYARORSZÁGON 
AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG

Ez a rendszer biztosította 
minden településnek, hogy 
a helyi közügyekben önálló 

döntési jogot kaphasson. A tele-
pülések hierarchikus rendszerét 
megszüntette, lehetőséget biz-
tosított szinte bármelyik feladat 
ellátására, illetve visszaadta a 
tulajdonosi jogosítványokat is. A 
feladatok ellátásához állami nor-
matív támogatást biztosított az 
önkormányzatoknak, valamint 
felhatalmazást adott a helyi adó-
zási rendszer működtetésére. 
Meghatározó szerep hárult eb-
ben a rendszerben az elsőként 
megválasztott Manczal Jánosra, 
aki 1990-től 1998-ig volt Üllő pol-
gármesterre, a képviselő-testület 
tagjaira és a hivatal vezetését el-
látó jegyzőre is. 1998-tól 2006-ig 
Vasadi István vezette a várost, őt 
pedig Kissné Szabó Katalin követ-
te, aki jelenleg a negyedik ciklusát 
tölti polgármesterként. A harminc 
év alatt több mint 50, egészen 
pontosan összesen ötvenkilenc 

képviselő vállalta fel a 
lakosság szolgálatá-
nak ügyét. 

Nagy utat tett meg 
a város
A 25. évfordulón nagy 
ünnepséget szervez-
tek, ahol méltókép-
pen emlékezhettek meg az elmúlt 
évtizedekről. Meghívták az ösz-
szes képviselőt, akik valaha is Ül-
lőért dolgoztak. A 30. évfordulón 
a vírushelyzetre való tekintettel 
nem tudtak ilyesfajta ünnepsé-
get rendezni, a település közössé-
gi oldalain és hivatalos honlapján 
köszöntötték az első helyi képvi-
selő-testület tagjait, és mindazo-
kat, akik együttműködtek az el-
múlt három évtizedben és részt 
vettek az önkormányzatiság lét-
rehozásában. – Személyre szóló 
emléklapokkal is megköszöntük 
minden Üllőn dolgozó képvise-
lő munkáját és együttműködését! 

– mondta a polgármester asz-
szony. – A város büszke lehet arra, 
hogy a 30 év alatt közös erővel 
mennyi mindent elértünk és mi-
lyen ütemben fejlődtünk. A tava-
lyi évben sok változás történt Üllő 
életében, sok izgalmas feladatot 
kellett elvégeznünk – folytatta. 
– A fejlesztések nem álltak meg 
idén sem, ami nem csupán a vá-
rosközpontra irányul, de az egész 
településre is, hiszen átadták az 
Sportliget Lakóparkban az óvo-
dát, ahol a bölcsőde is hamarosan 
el fog készülni és a piac is meg fog 
valósulni – összegezte a polgár-
mester.  J.B.

IDÉN IS KÖSZÖNTIK A JUBILÁLÓ HÁZASPÁROKAT
25, 50 és 60 éve házasodott párokat 
köszönt az önkormányzat, és bár az 
idei díszünnepség saját védelmük 
érdekében biztosan elmarad, meg-
emlékezni semmiképp nem felejte-
nek el a negyed vagy fél évszázada 
együtt élő házaspárokról.

Többnyire az anyakönyvekből 
való gyűjtéssel keresik meg azokat 
a párokat, akik jubileumi házasság-
kötésüket ünneplik idén. Az elmúlt 
években személyre szóló emlékla-
pot és egy meghívást kaptak az 
érintettek: a templomban köszön-
tötték őket házasságkötésük kerek 
évfordulója alkalmából, majd a mű-
velődési házban megtartott díszva-
csorával, vendégekkel és tortával 
kedveskedtek nekik. Sajnos ilyen 

ünneplést most nem ajánlott tar-
tani, de a kiállított emléklapot idén 
is eljuttatja mindenkihez az önkor-
mányzat. – Az 50 és 60 évvel ezelőtt 
házasságot kötött párok fokozottan 
veszélyeztetett korosztálynak szá-
mítanak, így nem tehetjük ki őket 
annak, hogy veszélyhelyzetet te-
remtünk számukra a járvány ide-
jén – mondta el lapunknak Bükkös 
Hajnalka anyakönyvvezető. – Tavaly 
egy 60 éve házasságot kötött párt 
ünnepeltünk, tavalyelőtt azonban 
hármat is. Idén megint egy 60 éve 
házasodott párt köszöntünk, 16-an 
ünneplik az 50. és 19-en a 25. évfor-
dulójukat. Példaértékű, hogy ezek 
a párok együtt maradtak, melyből 
merítkeznünk lehet. ÜH infó
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Október 23-án a városközpontban több 
száz motoros mutatta meg, hogyan lehet 
két kerékkel és teljes mellszélességgel a 
mozgáskorlátozottak mellé állni.

Brandt Viktor 49 éves, de ahogy fogal-
maz, a jó cselekedetek fi atalítják a lelkét. 
27 éve dolgozik trolivezetőként a BKK-
nál, emellett pedig alapítványával, az 
Álomszállító Alapítvánnyal 14 éve segít 
mozgáskorlátozott embereken. Segítő-
ivel a járvány előtt kisebb kiránduláso-
kat szerveztek kerekesszékeseknek, és 
eddig több mint 15 millió forint értékben 
adtak át különböző segédeszközöket. 
Majd megszületett az ötlet, hogy adjanak 
át minden hónapban egy nagyobb értékű 
elektromos eszközt valakinek, akinek 
addig nem adatott meg a szabad moz-
gás esélye. Így jött képbe Szajkó István 
is Üllőről. – Nemrég jött a felkérés Laza 
Ferenc üllői lakostól, hogy segítsünk egy 
helyi mozgáskorlátozott fi atalember-
nek. A motorosokkal immár harmadszor 
gyűjtjük össze egy ilyen csodajárgány 
árát, így igent mondtunk. Szajkó István-
nak azon belül is egy speciális járgányra 

ANádas Tó Park Hotel***Superior 
wellnessrészlege eddig is teljes 
körű kikapcsolódást nyújtott, most 

pedig a családi wellness megnyitásával 
a gyerekek és felnőttek közös pihenését 
tudják meghitté és élményekben gazdag-
gá tenni.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior ősz-
re időzítette a vendégeik igényeire sza-
bott, testnek és léleknek egyaránt felü-
dülést jelentő attrakcióját, a környéken 
egyedülálló családi wellness megnyitá-
sát. A részleg kialakításakor gondoltak a 
család minden tagjára. Így a legkisebbe-
ket pancsoló medence és egy biztonsá-
gos, de az apróságoknak nagy élményt 
jelentő csúszda várja. A medence foko-
zatosan mélyülő, de így is csak 30 cm, 

hogy az önfeledt játéknak ne szabhasson 
semmi sem határt. A medence körül pe-
dig további izgalmas lehetőségek várják 
a babákat. A nagyobbacska gyermekek is 
saját medencét kaptak, amely 45 cm-ről 
egy méterig mélyül, de őket már két nagy 
csúszda szórakoztatja, sok más játékkal 
együtt. Így egyszerre élvezhetik a játék 
örömét és csobbanhatnak a csúszdákról 
a medencébe. A részleg kialakításakor a 
tervezők fi gyeltek arra, hogy a gyermek-
medencék környékén adott legyen a le-
hetőség arra, hogy a szülők kényelmesen 
együtt játszhassanak a gyerekeikkel. A 
felnőttek élvezhetik a családjukkal töltött 
időt, de közben lehetőségük nyílik a nyu-
godt kikapcsolódásra is.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior a 
gyerekzsivajt kerülő vendégek pihenését, 
kényelmét és szórakozását is prioritás-
ként kezelve jutott fontos döntésre. A csa-
ládi wellness nyitása után a meglévő well-
nessrészleget már csak felnőtt vendégek 
használhatják, így távolabb a gyermekzsi-
vajtól, mindenki nyugodtabban pihenhet. 
Ráadásul ez a részleg nyújtott nyitvatar-
tással üzemel. A pihenésre fordított idő-
ben pedig a wellness-szolgáltatásai közt 
élvezhetik az ide látogatók az izgalmas és 

illatos szaunaszeánszokat. A szaunázás 
élményének fokozására a szaunavilág 
is bővült egy nagy fi nn szaunával és egy 
hideg vizes merülőmedencével. A további 
kényeztetést az új meleg vizes ülőpezsgő-
medence, a tal-
pakra specializá-
lódott Kneipp ta-
posómedence és 
a sóterápiás pihe-
nőszoba segíti. A 
nyári időszakban 
az épület tetején 
elterülő hatalmas 
napozóteraszon 
pihenhetik ki a lá-
togatók a hétköz-
napok fáradalmait.

A családi wellness és a már jól ismert 
részleg új lehetőségei már várják a pihenni 
vágyó családokat, párokat, baráti társasá-
gokat, idén ősszel pedig a korábbi árakon 
próbálhatják ki az új szolgáltatásokat. Va-
sad határában vár a teljes kikapcsolódás!

CSALÁDI WELLNESS 
A NÁDAS TÓ PARK HOTEL***SUPERIORBAN

2211 Vasad, Monori út 100.
+36-21/233-3032
https://nadastoparkhotel.hu

JÓTÉKONY MOTOROSCSAPAT
volt szüksége, így nézelődni kezdtem és 
hamarosan találtam is egy nagyobb tes-
tű járművet. Megkerestem a forgalmazót, 
tudna-e adni egy kis kedvezményt, vagy 
esetleg volna-e eladó szépséghibás da-
rabja? A polgármester asszony segítségét 
a rendezvény megszervezésében kértem. 
Nagyon sokan voltunk, de szerencsére 
volt bőven hely, hogy betartsuk a védőtá-
volságot – mondta el kérdésünkre Viktor. 

Fejenként 2020 forint
Az IntegRider jótékony motoroscsapat 
és az Álomszállító Alapítvány közösen 
szervezte az adománygyűjtést, melyből 
Szajkó Istvánt támogatták. Az elektro-
mos moped vásárlásához egyetlen nap 
alatt összesen 420 700 forint gyűlt ösz-
sze. Szajkó István közösségi oldalán kö-
szönte meg Viktornak, az alapítványnak, 
a motorosoknak és mindenkinek, aki va-
lamilyen formában részt vett a meglepe-
tésrendezvény létrehozásában. Üllő vá-
ros önkormányzatának és Szabó Katalin 
polgármester asszonynak is köszöne-

tet mondott a rendezvény sikeréért és 
a maximális támogatásért, amit ka-
pott. Megköszönte a település rendő-
reinek, a közterület-felügyeletnek és a 
polgárőröknek, hogy a felvonulást biz-
tosították, és adományaikkal hozzájá-
rultak a motor megvételéhez.

– Kezdetben azt akartam üzenni, 
hogy ha én oda tudok állni egy moz-
gássérült ember mellé motorosként, és 
tudok vinni magammal 2020 forintot 
támogatásként, akkor miért ne tehetne 
más is így? – foglalta össze küldetését 
Viktor. Vizler-Nyirádi Luca
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Idén ugyan nem tartható meg 
az ünnepség, melynek kerete-
in belül a rászoruló vagy sok-
gyermekes családokban élő 
kisgyermekek átvehetik a ne-
kik küldött karácsonyi aján-
dékokat, de az ajándékozás 
most sem marad el, sőt csak-
nem másfélszer annyi gyerme-
ket lephetnek meg az adakozó 
kedvű angyalkák.

A Jézuska Járat egy jóté-
konysági szerveződés, mely 
nehezebb körülmények között 
vagy nagycsaládban nevelkedő 
gyermekek álmait váltja valóra 
– ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozott Üllő is. A listát a 
gyermekek nevével a szociá-
lis szervezetek és települési 
intézmények munkatársainak 
javaslata alapján állítják össze. 
Tavaly még nem volt pénzbeli 
felső korlátja az ajándékozás-
nak, idén azonban az „álmokra” 
fordítható összeget 10 ezer fo-
rintban maximalizálták, hogy a 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Üllő Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete 2020. november 30-án, hétfőn 17 
órakor közmeghallgatást tart az Üllői Kulturális Központban, az 
Üllői Polgármesteri Hivatal épületében.

Napirendek:
1. Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati fejlesztésekről.
2. DPMV Zrt. tájékoztatója az ivóvízellátás és szennyvízelveze-

tés helyzetéről.
3. DTKH tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtésről, különös 

tekintettel a zöld hulladék szállításra (valamint a környezet-
védelmi bizottság avarégetési munkabizottságának tájé-
koztatója).

4. Tájékoztató a város ipari parkjaiban folyó beruházásokról
5. Közérdekű kérdések, javaslatok.
Kérdéseiket, felvetéseiket írásban is eljuttathatják a polgár-

mesteri hivatal titkárságára vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail- 
címre.

Üllő, 2020. október 30.
Számítunk megtisztelő jelenlétükre!

Kissné Szabó Katalin, Üllő város polgármestere

meglepetések között ne legye-
nek nagy eltérések. Ezzel azon-
ban megvalósulhat az, hogy a 
tavalyi 80-hoz képest idén akár 
100-140 gyermek is ott lehet az 
ajándékozottak között. 

A lista a gyermek monog-
ramjával, korával, nemével 
együtt a Jézuska Járat honlap-
jára kerül fel, ahol az adakozó 
kedvű lakosok kiválaszthatják, 
kit szeretnének meglepni. Aki 
többet szánna idén az ajándék-
ra, az több gyermeket is kivá-
laszthat. A meglepetéseket az 
önkormányzatnak lehet elkül-
deni vagy be is vihető szemé-
lyesen. Tavaly egy fantasztikus 
évet zárt a település: bő egy hét 
alatt az összes gyermek segí-
tőre talált, aki nem sietett, an-
nak nem maradt ajándékozni 
való. Figyelem, Angyalkák! A 
végleges lista hamarosan meg-
található lesz az önkormányzat 
honlapján és Facebook-oldalán 
is!  Hírmondó Infó

A JÉZUSKA JÁRAT IDÉN TÖBB MINT SZÁZ 
GYERMEKHEZ VISZ AJÁNDÉKOT

KÖZMEGHALLGATÁS 2020-BAN

November 26-án 19 óra-
kor imaórát tartunk, novem-
ber 27-én pénteken és 28-án 
szombaton este hat órakor 
pedig úrvacsora előkészítő is-
tentisztelet lesz a református 
templomban. November 29-
én délelőtt 10 órakor istentisz-
telet lesz úrvacsoraosztással, 
délutánra adventi családi dél-
utánt tervezünk. Ezekre az al-
kalmakra mindenkit szeretet-
tel hívunk és várunk!

Dr. Kun Mária, lelkész

– A korábbi évekkel ellentétben idén csak szerény 
adventi összejöveteleket tervezhetünk, azokat is az 
éppen aktuális járványügyi helyzethez alkalmaz-
kodva. Reményeink szerint az adventi vasárnapo-
kon – november 29-én, december 6-án, 13-án és 
20-án – szabadtéren az adventi koszorú körül ta-
lálkozunk. A pontos részletekről később adunk tá-
jékoztatást – mondta el Laza István, az Üllői Kultu-
rális Központ vezetője.

– Csapattárs, barát, az 
Üllői Kézilabda Család 
örök tagja: Szabó Ákos 
hosszú küzdelem után 
október 14-én, életé-
nek 37-ik évében hunyt 
el. A csapat október 17-
én az Üllő Városi Sport-
csarnokban az Üllő VK-
SK-KIKI NB2 kézilabda 
mérkőzésen emlékezett 
meg a fiatalon elhunyt 
sportolóról.

„Kimondhatatlan fájdalom, amit érzünk, lehetet-
len megszólalni, de egy belső hang azt mondatja: 
örülnünk kell, hogy ismerhettük ezt a csupaszív 
embert, őszinte barátot, példamutató családapát. 
Örökké velünk élsz, Ákos! Minden egyes mérkőzé-
sen velünk leszel, a szívünkben óriási szeretettel 
övezve. Vigyázz magadra, kis KOLESZ! Felmerült 
a kérdés, edzünk-e? Vállaljuk a hétvégi mérkőzé-
seket? De szúrós szemmel néztél odafentről, bará-
tom, azonnal tudtam, nem adhatjuk fel. Harcolnunk 
kell a kitűzött céljainkon túl most még inkább, Áko-
sért, hogy büszkén nézzen ránk és nagy pacsival 
köszönje meg ő is, hogy közénk tartozik. Érte, vele a 
szívünkben harcolnunk kell tovább! Hajrá Üllő! Haj-
rá Ákos!” – az alábbi sorokkal búcsúztak játékos-
társai Szabó Ákostól. Őszinte részvétünk!

ADVENTRE KÉSZÜLVE

ADVENT ÜLLŐN

BÚCSÚZUNK
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Doberdói Bánlaky József kivá-
ló hadvezér és hadtörténész, az 
I. világháború egyik legmaga-
sabb rangú katonai vezetője volt, 
emellett kiemelkedő katonai sza-
kíróként is tevékenykedett. 

Bánlaky a településen élte éle-
te utolsó éveit, végül 1945. októ-
ber 12-én Üllőn hunyt el, a kato-
likus temetőben helyezték örök 
nyugalomra. 

Emlékét őrizve megkoszorúz-
ták a Pesti út 174. szám alatti em-
léktáblát, ahol a város nevében 
Fehér Imre alpolgármester rót-
ta le kegyeletét, a temetőben pe-
dig Laza István, az Üllői Kulturális 
Központ vezetője tartott emlékező 
beszédet. A megemlékezés része-
ként Antal Tímea első világhábo-
rús dalokat énekelt, Havas Bende-
gúz pedig tárogatón kísérte.  VNyL

DOBERDÓI BÁNLAKY JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK 
HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁN

Mivel a tavaszi járványhelyzet miatt törvény írta 
elő a művelődési és közösségi házak márciusi 
bezárását, így a képviselő-testület ezt az időszakot 
jelölte meg a Kiss Sándor Művelődési Ház felújítá-
sára. A több mint százéves épületre bőven ráfért a 
renoválás. 

MEGÚJULT A MŰVELŐDÉSI HÁZ

A z épület a kezdetekkor egy üllői civil szervezet, az Ül-
lői Dalkör tulajdonát képezte, de a háború alatt már a 
bontását fontolgatták. A művelődési ház végül meg-

maradt, ám 1944 óta mindössze apróbb javítások történtek 
rajta, így a felújítás igencsak időszerűvé vált. Most végre le-

zajlott a teljes elektromos felújítás és bővítés, az épület új 
szigetelést, lábazati burkolatot kapott, valamint a nyílászá-
rók teljes cseréje is megtörtént. 

Vámos Éva, a Kiss Sándor Művelődési Ház vezetője a Wil-
liams TV-nek elmondta: természetesen fájdalmas volt, hogy 
tavasszal nem lehetett látogathatókat fogadni a művelődési 
házakban, de első az egészség, és így legalább a munka tel-
jesen zökkenőmentesen folyhatott, nem zavarta az alkotókö-
zösségek működését. 

Sok probléma volt az intézmény falainak vizesedésével, 
amit sikerült orvosolni, az új szigetelés, a lábazati burkola-
tok és a nyílászárók cseréje pedig energiatakarékossági és 
esztétikai szempontból is nagy előrelépés jelent. A legsürge-
tőbb feladat mégis az épület teljes elektromos felújítása volt, 
az összes vezetéket, kapcsolót és konnektort kicserélték, 
bemérték a fogyasztókat, így végre mindenki nyugodtan és 
biztonsággal használhatja a létesítményt.

Vámos Éva köszönetet mondott a képviselő-testület tag-
jainak a komoly felújításért, illetve a Városüzemeltető Kft. 
munkatársainak, hiszen nagyon sok szakmunkát ők végez-
tek el. Ha minden ugyanebben az ütemben halad, akkor még 
idén ősszel az Árpád fejedelem utca felőli kerítést is kicseré-
lik. A csere mellett kiskaput is nyitnak rajta, hogy ne kelljen 
megkerülni az egész művelődési házat az arról érkezőknek. 
Tervezik a két épületrész közötti udvar befedését, ami azért 
lenne fontos, hogy a mosdókat és a mozgáskorlátozott mel-
lékhelyiséget ne a nyitott udvarról kelljen megközelíteni. Va-
lamint a fejlesztés által könnyebb lenne az intézmény tisztán 
tartása, és esztétikusabb körülmények között tudnák fogadni 
a vendégeket, melyre reményeik szerint hamarosan nagyobb 
számban is sor kerülhet majd. Hírmondó Infó

Doberdói Bánlaky József Lugoson született, a Monarchia leg-
magasabb szintű tisztképző intézményében tanult. Karrierje 
példaértékű volt, tehetséges katonatisztként töretlenül haladt 
előre a ranglétrán. Az I. világháború kitörésekor tábornoki rangot 
szerzett, az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legtekintélyesebb 
katonájaként szolgált. A magyar nemzet hadtörténete című so-
rozata ezeréves hadtörténetünket mutatja be 24 kötetben. Idős 
korában többször járt Üllőn, és miután a II. világháború végén 
házukat lebombázták Budapesten, családjával Üllőn talált me-
nedéket. Katonai karrierje és kiemelkedő életműve alapján mél-
tó helyet érdemel az utókor emlékezetében.
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Sajnos Üllőn ez nem így van. A téli fű-
tési időszak megkezdődésével min-
den évben érkeznek olyan panaszleve-
lek, amelyek arról számolnak be, hogy 
egyes épületek kéményeiből az el-
várható normális minőségű és meny-
nyiségű füst helyett elképesztően sö-
tét színű elviselhetetlen szagú és 
súlyos egészségkárosító képződmé-
nyek áramlanak ki. A lakosság jelen-
tős része, költséghatékonysági szem-
pontokra hivatkozva vegyes tüzelésű 
fűtésrendszereket használ. Még azok 
a megfelelően megépített és rend-
szeresen karbantartott füstelveze-
téssel rendelkező fűtésrendszerek is, 

melyekben megfelelő minőségű tü-
zelőanyaggal fűtenek, jelentős környe-
zet és levegőszennyezési tényezőt je-
lentenek. 

A legsúlyosabb károkat azok a pol-
gárok okozzák, akik a figyelmezteté-
sek és a szomszédok panaszai ellenére 
műanyagokat, rongyot, gumit, lakkozott 
fát is a tűzre vetnek. Ennek egyik oka, 
hogy nincsenek tisztában azzal, mi-
lyen súlyos egészségügyi problémákat 
okoznak ezzel maguknak és a környe-
zetükben élőknek, nem beszélve arról, 
hogy az égéstermékek bűze rendkívül 
zavaró. Mérgekről van szó, amelyeknek 
hatására évente 14 000 honfitársunk 

„A KÉMÉNYEK LÁGY SELYMET FÜSTÖLNEK A REGGELNEK” (FEKETE ISTVÁN)
veszti életét. Sokan azt a tényt sem 
tudják, hogy a füst fizikai megköze-
lítésben diszperz rendszer, azaz egy 
része visszahullik arra a területre ahol 
tüzelik. Így lélegzik be a környéken 
élők a káros részecskéket. Egyetlen 
ipari eredetű hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket vagy ezek 
maradékait fűtőanyagként használó 
háztartás képes megmérgezni egy 
egész városrész levegőjét. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
csak jó minőségű tüzelőanyagot hasz-
náljanak, hiszen ez – egészségünk vé-
delmében – mindannyiunk közös érde-
ke.    Kucsera Csaba környezetvédelmi referens

Egy évvel ezelőtt mutatkozhattak be a Hírmondó hasábjain a képvi-
selő-testület tagjai. Fricsovszky-Tóth Péter kimaradt a sorból, de már 
akkor megígértük, hogy őt sem hagyjuk ki, amit most pótolunk.

ELLENZÉKBŐL SZOLGÁLVA

A z Üllő Te Vagy Egyesület 
három tagja került be a 
2019-es önkormányzati 

választásokon az üllői testü-
letbe, Fricsovszky-Tóth Péter 
az egyesület elnökségi tagja, 
megosztó személyiség, akit a 
beszélgetésre elkísért képvi-
selőtársa, Nagyné Prém Szilvia 
is. Az Egyesület a kezdetektől 
komolyan vette magát, a kam-
pány időszakára is közel egy 
évet fordítottak, miközben Fri-
csovszky-Tóth Péter akkor már 
3-4 éve rendszeres látogatója 
volt a testületi üléseknek. 

Céljaikról kérdezve egy-
másra kontrázva meséltek: 
– Nem abban gondolkodtunk, 
hogy bekerülünk a testületbe, hanem 
hogy leváltjuk. Minden körzetben indítot-
tunk jelöltet és valós eséllyel léptünk fel, 
amit vissza is igazolt az élet. Ahol nem 
nyertünk, ott másodikak lettünk. Konk-
rét terveink voltak a városvezetésben a 
kulcspozíciók cseréjére is. Próbáltunk 
érdemben felkészülni a feladatra, hogy 
alternatívát nyújthassunk a folytatáshoz  
– kezdte Péter. – Amikor eldöntöttük, 
hogy indulunk, a legfőbb célunk a válto-
zás volt. Olyan önkormányzást akartunk, 
ahol az emberek elmondhatják a vélemé-
nyüket. Ezt már a kampányunkban is el-
kezdtük, folyamatos visszajelzéseket kér-
tünk a szavazóktól. A választásokkor két 
eshetőségre készültünk: a mindenre és a 
semmire. Hogy leváltjuk a jelenlegi veze-

tést vagy egyál-
talán nem kerülünk 

be, ehhez képest a 
harmadik lehetőség 

történt meg – folytatta 
Szilvia. – A választások 

után kellett egy hét, hogy 
mindent átgondoljak, hiszen azzal, hogy 
bekerültünk a testületbe, új feladat várt 
ránk, kisebbségből kell megvalósítanunk 
a terveinket. Ez új kihívás volt! – zárta 
gondolatát Szilvia, amit Péter egészített 
ki. – Számomra nem jelentett akkora kü-
lönbséget az eredmény, mivel ugyanúgy a 
magunk elé tűzött programokat kell meg-
valósítanunk: átláthatóságot mindenben, 
a XXI. századi önkormányzatiság megte-
remtését, a részvételiség növelését, vala-
mint a kontrollt érezzük feladatainknak. 
Szerintem mi egyetlen egy rétegnek nem 
vagyunk jók, annak, akik visszaélnek a 
hatalmukkal. Még aki nem kedvel, azok-
nak is jó, hogy vagyunk, mert a jelenlé-
tünk óta sokat változott a helyzet – zárta 
gondolatmenetét Péter. 

Nagyné Prém Szilvia kitért a képvise-
lői munkára is: – Elvileg minden képvi-
selő két bizottságban viselhet tisztsé-
get, de számunkra evidens volt, hogy 
akkor tudunk döntést hozni, ha az ösz-
szes ülésen részt veszünk. Persze, ez 
kivitelezhetetlen, ezért ahova tudunk, 
oda elmegyünk. Küldünk ötleteket, ja-
vaslatokat, képviselői indítványokat. 
Mindig felkészülünk, elolvassuk a sok-
szor 70-80 oldalas anyagokat is, hi-
szen ezek alapján fogunk döntést hozni, 
akár sok-sok millió forint elköltéséről is.  
– Majd Péter vette át a szót. – Hozzáál-
lás kérdése, ki minek tartja a képviselő-
séget, mi szolgálatnak. Versenyhelyze-
tet teremtettünk Üllőn, ami jó a városnak 
– szögezte le. – A célunk az is – foly-
tatta Szilvia – hogy megváltoztassuk az 
emberek hozzáállását a politikához. Az 
az erő a civilségben, hogy nem a politika 
és a párt egységének kell megfelelnünk, 
hanem az embereket képviselhetjük, 
akik szintén civilek. Habár ellenzékben 
lenni nem egy hálás feladat. Számos 
ötletünk és javaslatunk van, amit általá-
ban leszavaz a többség, de mégsem ér-
zem vereségnek. Mi változást akarunk, 
méghozzá nem ólomlábakon. A válto-
zás félelmetes és konfliktusokkal jár, de 
szükséges – mire Péter rákontrázott: 
– Engem motivál, ha támadnak, hiszen 
abból tudom, hogy jó úton járok.

Solymosy-Kovács Zs.

Az ellenzéki csoport harmadik tagja 
Csákvári Istvánné Zsuzsika születé-
se óta üllői, ő is az ellenzékiségben 
rejlő nehézségeket emeli ki. – Ellen-
zékként kerültünk be, annak ellené-
re, hogy mi is függetlenek vagyunk. 
A tősgyökeres üllőiségem miatt 
sokan mondják, hogy szembe me-
gyek a múltammal, pedig inkább a 
jövőért dolgozom. A cél Üllő jóléte 
lenne.



Fejlődő kisváros
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Kultúra

A Vargha Gyula Városi Könyvtár a járványhelyzet ellenére 
is színes, változatos programokkal várja a könyvimádókat 
– legyen az felnőtt vagy apróság. A könyvtár vezetőjével, 
Velkei Hajnival beszélgettünk a lehetőségekről. 

A VÁROSI KÖNYVTÁR SOSEM PIHEN

– Hogyan alakult át a könyvtár éle-
te a járvány alatt? 

– A kisebb rendezvényeket 
igyekszünk megtartani, ilyen a 
Kártyaklub, az Irodalmi Teázó 
vagy szerdánként a Ringató, ezek 
kevesebb létszámú összejöve-
telek, így maximálisan be tudjuk 
tartani a védőtávolságot. A hat 
évnél idősebbek maszkot viselnek 
és fertőtlenítőt is kihelyeztünk.

– Hogyan kell elképzelni az Irodal-
mi Teázó programot? 

– Az Irodalmi Teázónkat Bege 
Nóra fotográfus és művészette-
rapeuta vezetésével szervezzük 
minden hónap utolsó keddjén 
10.30-tól körülbelül 12.00-ig. Egy 
nagyon finom tea mellett beszél-
getünk az irodalomról, illetve Nóri 
is mindig valamiféle újdonsággal 
vagy hasznos olvasmánnyal érke-
zik. Van már egy kis törzsközön-
ségünk, akik rendszeresen járnak, 
ők is gyakran hoznak egy-egy 
könyvet, amit az elmúlt időszak-
ban olvastak és szívesen ajánla-
nak a többieknek.

– A kicsiknek milyen programle-
hetőségek vannak? 

– A Ringatón kívül a diavetítést 
minden hónap első keddjén tart-
juk 16.30-tól 17.00-ig, elsősorban 
a 2-5 éves korosztálynak és szü-

leiknek. Általában három mesét 
választunk, de mindig felkínálunk 
több lehetőséget. Teljesen kötet-
len a foglalkozás: van, aki már az 
első mese után inkább a mesesa-
rokban kutat tovább a játékaink és 
mesekönyveink között, de van, aki 
nagyon érdeklődve üli végig mind 
a három mesét. A végén meg 
szoktuk beszélni, kinek mi tet-
szett, egyszóval interaktív szokott 
lenni a mesedélután. 

– Az Országos Könyvtári Napokra 
is készültetek.

– Igen, idén ráadásul a 15 éves 
jubileumát ünnepelte a rendez-
vény, ebből az alkalomból R. Kelé-
nyi Angelika írónő, Terézanyu-dí-
jas szerző volt a vendégünk. 
Minden eddig megjelent könyvé-
ről beszélt egy kicsit: vannak tör-
ténelmi jellegű írásai, mint a Riva 
nővérek sorozat, valamint mai 
témákat, például válást, pánikbe-
tegséget, szingli létet és a 40 plu-
szosok párválasztási problémáit 
feldolgozó könyvei is. 

– Gyönyörű kisfilmet láthatunk ró-
latok a könyvtár közösségi olda-
lán.

– Próbálunk a piacon is meg-
jelenni, innen jött az ötlet, hogy 
mi lenne, ha rólunk is készülne 
egy kisfilm. Sok olyan része van 

a könyvtárunknak, amire büszkék 
vagyunk, ilyen a Tündérkert, a bel-
ső enteriőrünk is nagyon olvasás-
ra csábító, és az olvasófotelünk is 
olyan hely, amit minden üllőinek ki 
kellene próbálnia egyszer. Ahogy 
a szlogenünk is mondja: „Minden-
kinek itt a helye!”

– A könyvszobrászat ötlete hon-
nan jött?

– Gombai Zsoltné Kriszti kollé-
ganőm foglalkozik a könyvszob-
rászattal. Körülbelül három évvel 
ezelőtt kaptunk egy felkérést az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub-
tól, hogy csatlakozzunk hozzájuk 
a karácsonyi kiállítás keretében 
a Városházán. Ment az ötletelés, 
hogy hogyan lehet egy könyvet 
kiállítani, ekkor született meg az 
ötlet, hogy belekezdjünk ebbe a 
foglalatosságba. Ezek mind olyan 
könyvek, melyek olvasásra már 
nem igazán alkalmasak, de így, 
szoborként tovább élhetnek. 

– Előnyötökre tudtátok fordítani a 
járványhelyzetet? 

– Ez az időszak abból a szem-
pontból volt hasznos, hogy ugyan 
valóban kevesebben látogatnak el 
a könyvtárba, de ezáltal nekünk 
is marad időnk többek között 
arra, hogy könyveket vásároljunk. 
Szerencsére az anyagi lehetősé-
geink is megengedik, úgyhogy 
megtehetjük, hogy a legfrissebb 
megjelenésű könyvekkel várjuk az 
olvasóinkat. A régi honlapunkon 
keresztül megtalálható egy on-
line katalógus is, ott lehet foglalni 
vagy előjegyezni a könyveket, to-
vábbá az új honlapunk is hamaro-
san elkészül.  VNyL

 „Sok olyan 
része van a 
könyvtárunknak, 
amire büszkék 
vagyunk, ilyen 
a Tündérkert, a 
belső enteriő-
rünk is nagyon 
olvasásra 
csábító...”



Kultúra

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

A koronavírusos járványhelyzet miatt ezúttal szűk körben emlékeztek Üllőn az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira a városközpontban, az ’56-
os emlékműnél. A Kanavász Színház előadóművészei versekkel és énekekkel rótták 
le tiszteletüket. A Himnusz eléneklését követően Varga László alpolgármester ünnepi 
beszédében elevenítette fel 1956 máig ható vívmányait és a hősök emlékét. Üllő város 
koszorúját Kissné Szabó Katalin polgármester és Fehér Imre alpolgármester helyezték 
el az emlékműnél. Ezt követően mód volt arra, hogy egyénileg elhelyezzék koszorúikat 
a pártok és civil szervezetek is. Az emlékhelynél lerótta tiszteletét a képviselő-testület 
több tagja mellett Szomora Zsolt, a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke, valamint 
az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület képviselői is.

Mindenkinek lehetősége volt az ’56-os emlékmű előtti főhajtásra, egy szál virág el-
helyezésére vagy gyertyát, mécsest gyújtani az áldozatokért, emlékezve azokra, akik 
értünk, a mai szabad Magyarországért 1956-ban az életüket áldozták vagy börtön-
büntetést szenvedtek! ÜH infó

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

Üllőn a református és a katolikus temetőt 
is tizedik éve díszíti minden évben halottak 
napján az Alphavik 95 Temetkezési Kft. Nem 
átlagos dolog ez sem a környéken, sem az 
országban. Kezdetben egy picike koszorút 
készíttettek azon halottak sírjára, akiket te-
mettek, mivel úgy érezték, az emberek rájuk 
bízzák szeretett hozzátartozóikat. Ahogy 
múltak az évek, a kezdeményezés kiterjedt, 
és most már mindenkié a látvány és a fi gyel-
messég, hiszen az egész temetőt feldíszítik. 
Mindig a temetőbe illő, de kreatív díszítést 
készítenek halottak napja előtt. Nem volt ez 
másként idén sem. JB 

DÍSZBE ÖLTÖZÖTT TEMETŐK

Köszönetünket fejezzük 
ki a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik szeretett fér-
jem, nagypapánk, Németh 
Elek temetésén részt vet-
tek és fájdalmunkban osz-
toztak. Egyúttal köszönjük 
az Alphavik 95. Temetkezé-
si Kft. dolgozóinak, különö-
sen Tündikének és Gábornak 
az önzetlen segítséget.
 A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
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Közösség

November 12-e a szociális munka napja, ennek alkalmából 
Üllő város szociális munkásait köszöntjük, akik az egészen 
kicsiktől a legidősebbekig mindenki számára elérhetők, 
bárkinek is van segítségre szüksége.

ÉRTÜNK VANNAK – HUMÁN  
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Az üllői Humán Szolgáltató Köz-
pont (HSZK) számos szociá-
lis területen teljesít szolgálatot. 
Hozzájuk tartozik a település öt 
óvodája, a bölcsőde, a védőnői 
szolgálat, az orvosi rendelő tech-
nikai személyzete, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és az idő-
sek alapellátása: a szociális- és a 
jelzőrendszeres gondozás, vala-
mint a szociális étkeztetés. Ösz-
szesen 120 dolgozó végzi az em-
bert próbáló feladatot, közülük 119 
női és egy férfi alkalmazottal.

Szabó Katalin Ildikó, a HSZK 
igazgatója szerint valódi csapat 
az övék: és bár a nyomás mindig 
nagy a kollégákon, a jó munkahe-
lyi légkör sok nehézséget képes 
megoldani. Az idősekkel és gyer-
mekekkel foglalkozó munkatársa-
kon különösen nagy a lelki teher. 
– Az otthoni gondozást végző 
munkatársaink évente akár 4-5 
alkalommal is végig asszisztálják 
ellátottaik elvesztését. A család-
segítőknél is hasonló a nehézség: 
a sok személyes szál ellenére 
mégis kívülállónak kell maradni-
uk, hogy egyszerre tudjanak segí-
teni és védeni önmagukat. Embert 
próbáló ez a kollégáinknak, ezért 
is fontos, hogy egymással is át 
tudják beszélni az érzéseket. Tá-
maszkodhatnak egymásra, ez az 
az erő, ami pluszt jelent nálunk. 
Bizalommal vannak egymás iránt, 
amikor az egyiküknek nehezebb, 
a másik többet vállal – mondta az 
igazgató. 

Az élet nem áll meg
A szociális dolgozók sem a tava-
szi járványidőszakban, sem most 
nem tehetik meg, hogy kerüljék a 
találkozást az ellátottakkal, így fo-
kozott veszélynek vannak kitéve. 
Ennek ellenére minden egyes dol-
gozó ugyanúgy vállalta a kihívá-
sokat, mint tavasszal. A bölcső-
dében is zajlik az élet: csaknem 

egész nyáron nyitva 
volt az intézmény, 
hogy a szülők el 
tudjanak men-
ni dolgozni. Emel-
lett az idősellá-
tás sem állhatott 
meg. – Összesen 
27 idős ember-
ről gondoskodunk, 
a rendszeres ápo-
lás, bevásárlás, 
fürdetés nagyon komoly felada-
tot ró a munkatársainkra. Rá-
adásul fokozottan figyelniük kell, 
hogy ne vigyék át a betegségeket 
és a koronavírust egyik ellátottról 
a másikra, így folyamatosan 
maszkban, kesztyűben, védőfel-
szerelésben kénytelenek dolgozni 
– részletezte Szabó Katalin Ildikó.

A városban a HSZK 80 idős em-
bernek biztosít szociális étkezte-
tést, döntő többségnek hétfőtől 
szombatig házhoz viszik a me-
leg ételt. Ezzel biztosítják, hogy a 
rászorulóknak és egészségügyi 
problémákkal küzdő embereknek 
nem kell eljárniuk bevásárolni, és 
főzniük sem kell naponta. 

A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás keretein belül 52 
idős emberhez van bekötve egy 
speciális készülék, melyhez a 24 
órás szolgáltatást hét kolléganő 
biztosítja. Készenlétben vannak 
éjjel-nappal, és ha bármi törté-
nik: elesés vagy rosszullét, akkor 
a kollégák azonnal a helyszínre 
sietnek. Éves szinten körülbelül 
húsz olyan helyzet adódik, amikor 
a szociális dolgozók valóban éle-
tet mentenek. Ha az érintett bajba 
kerül otthon, csak megnyomja a 
csuklóján lévő jelzőkészüléket, a 
központba befut a jelzés, a mun-
katársak pedig fél órán belül a 
helyszínen vannak, saját kulccsal 
jutnak be, hogy segítséget nyújt-
sanak. Ez nem kötelező önkor-
mányzati alapfeladat, a rendkívül 
magas költségek ellenére Üllő vá-

ros mégis vállalta. A havi 1500 fo-
rintos térítés minimális a komoly 
szolgáltatásért cserébe.

Egymásért és mindenkiért
Az igazgató asszony szerint sze-
rencsére a településen viszony-
lag kevés az olyan család, aki va-
lóban komoly anyagi problémával 
küzd, ám a nehéz élethelyzet-
be kerülőknek a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat maximális tá-
mogatást igyekszik biztosítani. 
Családon belüli konfliktusok, gye-
rekneveléssel kapcsolatos prob-
lémák vagy házastársi- és gene-
rációs gondok esetén is segítenek 
a kollégák. A lelki támogatás mel-
lett nagy segítséget jelent a nyug-
díjazással és egyéb ellátással 
kapcsolatos igénylőlapok, nyom-
tatványok kitöltése. Szerencsére 
a csapat összetartó és fáradha-
tatlan. – A bölcsődében nagyon 
fiatalos csapatunk van, a család-
segítők és a gondozóink között 
pedig ritkán van üres állás. Olyan 
szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy még az óvodáink esetében is 
kizárólag a gyeses státuszok sza-
badok, amit csak átmenetileg kell 
pótolnunk, pedig a környező tele-
püléseknek rendkívül nagy szak-
emberhiánnyal kell megküzdeni-
ük. Mi éppen ezért teszünk meg 
mindent, hogy kollégáinkat se-
gítsük és támogassuk, hogy ők is 
ugyanezt tudják tenni az üllőiekkel 
– zárta a vezető.   Vizler-Nyirádi Luca

„A szociális 
dolgozók sem 
a tavaszi jár-
ványidőszakban, 
sem most nem 
tehetik meg, 
hogy kerüljék a 
találkozást az 
ellátottakkal, 
így fokozott 
veszélynek 
vannak kitéve. 
Ennek ellenére 
minden egyes 
dolgozó ugyan-
úgy vállalta a 
kihívásokat, 
mint tavasszal”

Köszönjük, 
hogy értünk  vannak!
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Hirdetés

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•   Exel tábla kezelés

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz 
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.
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Az Üllő Városi Sportcsarnok novemberben is sok sporteseménnyel várja az érdeklődő-
ket, melyek látogatása ingyenes, de a szájmaszk használata kötelező.

• November 7. szombat: 12.00 Vecsés–Üllő kézilabda (serdülő lány) 
14.00 ÜLLŐ VKSK–KIKI SKFT kézilabda (serdülő fi ú)
16.00 ÜLLŐ VKSK–PEAC kézilabda (ifjúsági)
18.00 ÜLLŐ VKSK–Kistext SKFT kézilabda (NB II férfi )

• November 8. vasárnap: 14.00 Vecsés SE–ENUSE kézilabda (ifi  lány) 
14.00 VECSÉS SE–NUSE kézilabda (NB II női)
17.00 ASTRA–TFSE futsal

• November 13. péntek: 20.00 Üllő DSE–Kincsem Lovaspark SE futsal (bajnokság)
• November 14. szombat: 

14.00 ÜLLŐ VKSK–Ceglédi KCSE kézilabda (serdülő lány)
16.00 ÜLLŐ VKSII–Gyömrő VSK kézilabda (megyei bajnokság) 
18.00 Astra–Szekszárd U17 futsal (bajnokság)

• November 15. vasárnap: 9.00–18.30 PMLSZ Futsalhétvége
• November 21. szombat: 9.00–19.00 kézilabda (gyerekbajnokság) 
• November 22. vasárnap: 9.00–19.30 PMLSZ Futsalhétvége
• November 27. péntek: 20.00 Üllő DSE–Rubeola FC futsal (bajnokság)
• November 28. szombat: 14.00 ÜLLŐ VKSK–Vecsés SE kézilabda (serdülő fi ú)

16.00 ÜLLŐ VKSK–Gárdony- Pázmánd NKK kézilabda (serdülő lány)
18.00 ÜLLŐ VKSK–Szigetszentmiklósi KSK U2 kézilabda (NB2 férfi )
20.00 ÜLLŐ VKSII–Csömör KSKII kézilabda (megyei férfi )

• November 29. vasárnap: 8.00–14.00 PMLSZ Futsalhétvége 
16.00 ÜLLŐ VKSK–Mikolik Handball School kézilabda (ifjúsági) ÜH

A SPORTCSARNOK NOVEMBERI ESEMÉNYEI

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!

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

termelői 
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
Nyitva: csütörtök, péntek, 8–12, szombat 8–13

Facebook: Mézdiszkont 

Nyitva: csütörtök, péntek, 

minden gyógynö-
vényes méz:

990 Ft/ ½ kg

A Fut az Üllő idén ugyan elmaradt, ám a futóverseny virtuális változatát nagy sikerrel megrendezték 
szeptember 11. és október 12. között. Több száz regisztráció érkezett a felnőtteknek 7, a gyermekeknek 
szóló 3,5 kilométeres távra, azóta már az emlékérmeket is átvehették a lelkes résztvevők. Október 30-
án pedig tökfaragóversennyel egybekötött tökös futás is helyet kapott a város utcáin. 

TÖKKEL ÉS VIRTUÁLISAN IS FUT AZ ÜLLŐ

A Fut az Üllő versenyzőinek az 
előzetes regisztrációt követően 
egy hónapjuk volt lefutni a ki-

jelölt távot, majd a teljesítés eredmé-
nyét egy mobil- vagy sportapplikációs 
alkalmazás segítségével feltölteni a 
Virtuális Fut az Üllő 2020 bejegyzéssel 
együtt a Fut az Üllő Facebook-cso-
portba. A távok az ország bármely 
pontján teljesíthetők voltak. Tóth Gá-
bor, az esemény szervezője lapunk-
nak elmondta, hogy a virtuális futás 
teljesen ingyenes volt, és szerencsére 
több száz regisztráció érkezett az ese-
ményre. – A program inkább tűzoltás 
volt, hiszen az lett volna a felemelő 
érzés, amikor együtt állunk a rajtvo-
nalnál és egymásnak örülünk, de még 
így is nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptunk – mondta a szervező.

Bár alapvetően Magyarország te-
rületén kellett lefutni a távot, nem 
vették annyira szigorúan ezt a sza-
bályt. Így eshetett meg, hogy egy 
visszatérő futójuk, Carlos családjá-
val és gyermekével együtt teljesítet-

te a Virtuális Fut az Üllőt, csak éppen 
Spanyolországban. Tóth Gábor sze-
rint ebből is látszik, hogy az egész 
program lényege a szabad, örömteli 
mozgás.

Október 30-án a Zsálya Bisztró 
és az önkormányzat összefogásá-
val rendezték meg a Fut az Üllő-tök 
örömfutást, ahol a lelkes résztvevők 
tökfaragóversennyel egybekötött két 
kilométeres távot teljesíthették. – A 
rossz idő sem rémisztette el a tök-
faragó művészeket, 19 alkotás szü-
letett, ami egész éjjel vidáman vilá-
gítva óvta Üllőt az ártó szellemektől 
– mesélte Péteri Veronika, a szerve-
zők segítője. A szavazatok alapján 
Héjjas Patrik Manócska háza című 
alkotása lett a nyertes.

Decemberben jótékonysági Mi-
kulás-futáson találkozhatnak a futni 
szerető üllőiek, Tóth Gábor főszer-
vező pedig bízik benne, hogy a 2021 
májusára tervezett Fut az Üllőn már a 
megszokott módon állhatnak rajthoz 
a résztvevők. VNyL
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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 
(Többműszakos munkarendben – több (Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Operátor  /  Betanított munkás/  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Molnár (Többműszakos 
munkarendben)

• Karbantartó (Többműszakos 
munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)

• Gépkezelő/gépbeállító
(Többműszakos munkarendben)

Csík Attila, a Tori Judo Klub vezető-
je lapunknak arról beszélt, kemé-
nyen meg kell küzdeniük sporto-

lóiknak, hogy fenntarthassák a dzsúdós 
életet. – A Magyar Judo Szövetség el-
sőként dolgozta ki a Covid-protokollt: a 
versenyzők egész nap maszkban van-
nak, kizárólag a versenyhez vehetik le. 
Gyakrabban mossák a szőnyeget és 
rendszeres a kézfertőtlenítés. Nyáron 
a Zoom alkalmazáson keresztül tartot-
tunk edzéseket, a versenyzők így tud-
ták megtartani a formájukat. Az aktív 
versenyzőknek fertőtlenített szőnyeget 

vittünk házhoz, 
hogy tudjanak 
gyakorolni. Igye-
keztünk alkalmaz-
kodni a helyzethez 
és minden lehető-
séget megragadni, 
hogy ne szakad-
junk le – mondta. 

Ugyan nehéz 
helyzetbe került a dzsúdósport, hiszen 
kontakt sportág, amelynek nem kedvez 
a járvány, ennek ellenére sportolóink ki-
tűnő eredményeket értek el a legutóbbi 

versenyen, így többen kvalifi kálták 
magukat a hamarosan kezdődő ma-
gyar bajnokságra. 

Idén a Magyar Judo Szövetség 
bevezetett egy új szabályt, misze-
rint csak az a versenyző indulhat a 
korosztályos magyar bajnokságon, 
aki a regionális rangsorversenyen 
1-7. helyen végez. Idén ezt a ver-
senyt 2020. október 11-én, Százha-
lombattán rendezték meg. Az üllői 
Tori Judo Klub utánpótláskorú ver-
senyzői sikeresen vették a kvalifi -
kációs versenyt. Összesítés alapján 
3 arany, 2 ezüst, 3 bronzéremmel a 
26 csapatos megmérettetésen az 
egyesület az előkelő harmadik he-
lyen végzett. Pázmán Sárának a jár-
ványügyi előírások miatt ki kellett 

hagynia a versenyt, de előző versenye-
ken elért eredményei alapján a Magyar 
Judo Szövetség külön engedélyével ő is 
indulhat az országos bajnokságon.    

Eredmények: 33 kg – Ercsényi Hanna 
I. hely, Szász Lili Zsuzsanna III. hely; 57 
kg – Varga Panna III. hely; 27 kg – Csík 
Attila András I. hely; 33 kg – Német Zoltán 
II. hely; 41 kg – Martonosi Máté III. hely;  
55+ kg – Vaskó Kende I. hely, Tanács Ger-
gő II. hely.

A magyar bajnokság november elején 
veszi kezdetét, további sok sikert kívá-
nunk a sportolóknak!  VNyL

„Keményen meg 
kell küzdeniük 
sportolóiknak, hogy 
fenntarthassák a 
dzsúdós életet.”

FANTASZTIKUSAN SZEREPELTEK DZSÚDÓSAINK



Üllő, Pesti út 100. Tel.: 06-20/548-4317 

A képek 
illusztrációk.

Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Készüljön velünk az ünnepekre!

Készüljön 
 velünk 

     az ünnepekre!az ünnepekre!az ünnepekre!

Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!

Vasárnap–hétfő: 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

Ha október,  
akkor szem-
üveg!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

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

Az akció visszavonásig érvényes.  
Az akció részleteiről  

érdeklődjön üzleteinkben!

Egyes kereteinkből  
annyi százalék 

kedvezményt adunk,  
ahány évEs!

Multifokális 
lEncsE

30 000 ft/db helyett
20 000 ft/db

-33%

%
MEghosszaBBÍtVa!

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

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. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása


