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FEJLESZTÉSEK 2020-BAN
Az alábbiakban szeretném önöket tá-
jékoztatni a 2020. évben tett fontosabb 
beruházásainkról. Ezt az évünket meg-
határozták és meghatározzák a 
koronavírus-járvány okozta ne-
hézségek, amelyek az élet szinte 
minden részére kiterjedően befo-
lyásolják a napjainkat. Mindezek 
ellenére elmondhatom, hogy Ül-
lőn nem állt le egyetlen beruhá-
zás sem, a kivitelezők, a műsza-
ki ellenőr és az érintett kollégáim 
is folyamatosan figyelemmel kí-
sérték a projektjeink állapotát, a 
felmerülő problémákat a rend-
szeresen megtartott kooperá-
ciós értekezleteken megbeszél-
tük és orvosoltuk azokat. Így 
tudunk három nagy beruházást 
átadni a lakosság szolgálatába 
mintegy 1,3 milliárd forint ösz-
szegben, továbbá kisebb fej-
lesztéseket hajtottunk végre és 
számos tervezői megbízást ad-
tunk ki összességében mintegy  
százmillió forint összegben.

A 2020-ban történt fontosabb fejlesz-
téseink, és azokat előkészítő egyéb fel-
adataink összegzése:
• Átadtuk a Dóra Sándor körúton felépült, 

modern, négycsoportos óvodánkat, 

Tisztelt lakosság!

KEDVES ÜLLŐI POLGÁROK!
Lassan magunk mögött hagyjuk a 

2020. évet, a maga küzdelmeivel, 
amelyet elsősorban a koronaví-

rus-járvány okozott. Ennyire talán soha 
nem vártuk még, hogy egy év elmúljon 
és újat kezdhessünk. Várjuk a 2021-es 
esztendőt és telve van a szívünk re-
ménységgel, hogy lesz egészségünk és 
biztonságban tudhatjuk a szeretteinket. 

A 2020-as esztendő Üllőn is a ko-
ronavírus-járvánnyal szembeni véde-
kezéssel telt, amely meghatározta a 
mindennapjainkat. Sajnos valószínűleg 
még a 2021-es év első hónapjai is a vé-
dekezéssel telnek nagyobb részben. A 
nehézségek ellenére városunk fejlődése 
nem állt le, hiszen ebben az évben ad-
tuk át a Sportliget lakópark új óvodáját, 
ugyanitt már átadás előtt áll a bölcsőde, 
a Városközpontban szépen halad az új 
piac építése. Ezeket a létesítményeket 
az új év első felében biztosan átadjuk 
és önök birtokba vehetik. Megvalósult 

a városi kamerarendszer kiépítésének 
első üteme, és kilenc kültéri és két bel-
téri helyszínen építettük ki az ingyenes 
WIFI-vételi lehetőséget a lakosság szá-
mára. Az idén számos beltéri utca asz-
faltozását is elvégeztük.

Az idei karácsony egy kicsit más 
lesz, mint a korábbiak voltak. Otthona-
inkban, a belső szobáinkban talán Te-
remtőnkkel is nagyobb elmélyülést és 
őszinte számvetést hozhat az ünnep. 
Ne felejtsük el a karácsony üzenetének 
a lényegét, hiszen Isten az egész embe-
riség iránt érzett szeretetéből elküldte 
közénk az ő fiát. 

Mit kívánhatnék 2020. karácsonyán 
és az új esztendő küszöbén? Kívánom 
mindenekelőtt Üllő aprajának és nagy-
jának a jó egészséget, örömteli hétköz-
napokat, megbecsülést és szeretetet 
egymás felé!

Üllő Város Önkormányzata és pol-
gármesteri hivatala nevében áldott 

karácsonyt és békés, egészségben 
gazdag örömteli újesztendőt kívánok 
önöknek! Kissné Szabó Katalin, 

Üllő város polgármestere

amelyet modern játszóeszközökkel a 
gyermekek már birtokba vettek.

• Hamarosan befejeződik az új óvodánk 
mellett épülő kétcsoportos bölcsőde 
építése is.

• A településközpontban 
épülő piacunk műszaki 
átadás-átvételi eljárása 
folyamatban van, a kis 
üzletek bérlőinek kivá-
lasztása megtörtént, vár-
hatóan tavaszra működé-
si engedéllyel rendelkező 
piaca lesz a városnak.

• A Pesti úton végighúzó-
dó kerékpársáv építésére 
közbeszerzési eljárást 
írtunk ki, amelynek ered-
ménye 2021-ben lesz is-
mert. 

• Felújítottuk az általános 
iskolánk lapostető-szer-
kezetét.

• Elkezdtük az általános is-
kola elektromos hálózata 
felújításának I. szakaszát.

• Bővítettük a zeneiskola 
elektromos hálózatát.

• A Kiss Sándor Művelődési Ház épüle-
tének lábazatát szigeteltük, nyílászá-
róit cseréltük.

• Felújítottuk a Halomhatár, a Szőlős-
kert, az Árpád Fejedelem, a Hajcsár, a 

Kozma, a Pap László és Puskás Ferenc 
utcákat, továbbá a Szőlőskert közt, a 
Bozsik József körút egy részét, a Hajós 
Alfréd utca egy szakaszát, valamint a 
Kutasi György utca egy szakaszát.

• Járdát építettünk a Dóra Sándor kör-
úton a Gyömrői úttól a sportpályáig.

• Az eddigieket kibővítve további 11 so-
rompót telepítettünk a mező- és erdő-
gazdasági földterületeink védelmére, 
hogy megakadályozzuk az illegális 
hulladékok lerakását és az illegális fa-
kitermelést.

• Bővítettük a már meglévő 13 darab 
térfigyelő kamerából álló rendszert 
négy darab rendszámfelismerő kame-
rával, így a várost egy rendszámfelis-
merő héj-védelemmel láttuk el.

• Egyes játszótereinken cseréltük az el-
használódott játékokat.

• Elindítottuk a környezetvédelmi prog-
ram felülvizsgálatát.

• Elektronikus hulladékgyűjtést szerve-
zünk az év végére.

• Koncepciótervet készíttettünk az 
egészségház funkcióinak bővülése 
miatt, ami az 5. védőnői körzet és 3. 
gyermekorvosi körzet kialakítását cé-
lozza.

• Terveztetjük a Hosszúberek gyalo-
gátkelőhelyet, átfogó koncepciótervet 
készíttetünk a Gyömrői út vasúton túli 
területrészére vonatkozóan.

• Pályázati támogatást nyertünk az Er-
dősor utca felújítására, amelyet 2021-
ben fogunk megvalósítani.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

 „Üllőn nem 
állt le egyetlen 
beruházás sem, 
a kivitelezők, a 
műszaki ellenőr 
és az érintett 
kollégáim is fo-
lyamatosan figye-
lemmel kísérték 
a projektjeink 
állapotát”
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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 hibabejelentő: +36 80/38-39-40
• 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 
• Napraforgó óvoda, 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%

ZÁRVA LESZ A HIVATAL
Az Üllői Polgármesteri Hivatal 
2020. december 21. hétfőtől 
2021. január 1. péntekig téli 
igazgatási szünet miatt zárva 
tart, ez alatt az ügyfélfogadás 
szünetel. Utolsó ügyfélfogadá-
si nap: 2020. december 18-án 
pénteken, nyitás: 2021. január 
4-én hétfőn.

Halaszthatatlan ügyekben 
(mint pl.: haláleset anyaköny-
veztetése) hivatalunk porta-
szolgálatán tehetnek bejelen-
tést munkanapokon: 8-tól 16 
óráig, személyesen vagy a 06-
29/320-011 telefonszámon. 

ÜH Infó

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet mi-
att személyes ügyintézésre hivatalunk-
ban csak a személyes megjelenést fel-
tétlenül igénylő ügyekben, és kizárólag 
előzetes bejelentkezés alapján van lehe-
tőség.

Felvilágosítást és időpontot az adott 
ügyben eljáró ügyintézők tudnak adni az 
alábbi elérhetőségeken:
• Szociális ügyek – 06-70/198-1360
• Ipari telep működésével kapcsolatos 

ügyek – 06/70-312-9625
• Birtokvédelmi ügyek – 06-70/312-9625
• Állattartási, állatvédelmi ügyek – 06-

70/312-9625
• Hagyatéki ügyek – 06-30/718-1205
• Anyakönyvi ügyek – 06-70/313-7099
• Címrendezés, címnyilvántartás – 06-

70/313-7099
• Adóigazgatás – 06-30/475-0986
• Kereskedelmi ügyek – 06-70/797-9146
• Közterület használatával kapcsola-

tos ügyek – 06-70/312-4134 vagy 06-
30/265-6166

• Behajtási engedély – 06-70/312-4134 
vagy 06-30/265-6166

TÁJÉKOZTATÓ A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSRŐL
• Vagyongazdálkodási ügyek 06-

30/993-7732
• Telekalakítási és a helyi építési sza-

bályozással kapcsolatos ügyek – 
06-30/440-0183

• Utakkal, árkokkal és kutakkal kap-
csolatos ügyek – 06-30/475-0987
A jelzett telefonszámok csak mun-

kaidőben hívhatók! Amennyiben nem 
érik el munkatársainkat, keressék re-
cepciós munkatársunkat a 06-29/320-
011 telefonszámon, röviden vázolják 
problémájukat és adják meg az elér-
hetőségüket, ügyintézőink fel fogják 
venni önökkel a kapcsolatot.

Kérelmeik beadására lehetőség van 
a hivatal recepciója mellett elhelyezett 
gyűjtődobozban, ahol a nyomtatvá-
nyok is rendelkezésre állnak. Ameny-
nyiben módjuk van rá, részesítsék 
előnyben az elektronikus ügyintézési 
lehetőségeket. Kérdéseiket e-mailben 
is eljuttathatják hozzánk a titkarsag@
ullo.hu e-mail-címre.

Türelmüket, megértő együttműkö-
désüket köszönöm.

 Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző
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DÍJAK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

LILÁBA BORULTAK ÜLLŐ VÁROS BETŰI

A Humán Szolgáltató Központ ve-
zetője, Szabó Katalin Ildikó szo-
morúan vette tudomásul, hogy 

idén nem ünnepelhetik meg a szokásos 
ünnepség keretein belül az ágazat azon 
dolgozóit, akik a legjobbnak minősültek 
saját területükön. Nem csak a szociális 
alapellátásban dolgozók, de a bölcsőde 
munkatársai és a védőnők közül is min-
den évben kiválasztják azokat, akik sa-
ját ágazatukban a legjobb teljesítményt 

A z Üllő Te Vagy Egyesület minden területen fontosnak 
tartja a figyelemfelhívást és érzékenyítést. A szervezet 
elnökségi tagja, Prém Szilvia önkormányzati képviselő 

egyik ismerőse, akik maguk is koraszülött kislányt nevelnek 
osztotta meg a közösségi oldalán a Koraszülöttekért Orszá-
gos Egyesület felhívását: Fessük lilára az országot! címmel. 
Ezt meglátva nem volt kérdés Szilvia számára, hogy meg-
keresse az egyesület 
egyik képviselőjét: mi-
lyen feltételei vannak 
a csatlakozásnak. – A 
képviselő-testület felé 
benyújtottuk az ötle-
tünket, napirendre is 
került a rendkívüli ülé-
sen. A testület megsza-
vazta, a technikai fel-
tételeit megteremtette, 
így november 17-én, a 

Az intézmény dolgozói közel 10 éve ünneplik a szociális munka 
napját, két éve pedig minden évben kiosztják a kiváló dolgozói elis-
meréseket is. Idén ugyan az ünnepi díjátadás elmaradt, azonban a 
munkatársak megbecsülése nem függhet a járványtól.

A koraszülöttek világnapja alkalmából kapott különleges megvilágítást az Üllő15 installáció, ezzel is 
emlékeztetve a lakosságot: sok kis hős él köztünk, akik már életük kezdetén számtalan akadállyal  
küzdenek meg.

nyújtották az év során.  
– November 12-e a szoci-
ális munka napja, pár éve 
már munkaszüneti nap 
nekünk, így dolgozóink va-
lóban pihenéssel tölthetik 
ezt az időt. Emellett min-
den évben megválasztjuk 
az év kiváló védőnőjét, 
bölcsődei kisgyermek-
nevelőjét, gondozónőjét 
és családsegítőjét. Ez a 
díj nem az alapfeladatok 
elvégzéséért jár, hiszen 
azért a kollégák fizetést 
kapnak. Ez azért a pluszért 
jár, melyet a kolléga mind 

az ellátottakkal szemben, mind saját 
kollégái megsegítéséért tesz, pluszfel-
adatokat vállal vagy elsőként jelentke-
zik valamire – nyilatkozta Szabó Katalin. 

A kitüntetettek kiválasztásában min-
den részleg vezetője az alattuk dolgo-
zókra, illetve az ő esetükben az intéz-
mény vezetője tesz javaslatot, melyeket 
később az igazgatótanács elé terjeszte-
nek, idén kizárólag elektronikus úton. A 
visszajelzések alapján mindenki egyet-

koraszülöttek világnapjára már lila fényben tudott pompázni 
az Üllő15 installáció. A lila fény több üzenetet hordoz: egyrészt 
felhívja a figyelmet arra, hogy minden tizedik kisbaba kora-
szülöttként érkezik a családokba, megannyi megpróbáltatás 
elé állítva a szülőket, így érzékenyít is. Továbbá tiszteleg a 
hősök előtt, mert bátran mondhatjuk, hogy hősök a kisbabák, 
a szüleik, nagyszüleik és az egészségügyben a korababákért 

dolgozók egyaránt. Har-
madrészt és nem utolsó 
sorban a döntéshozók-
nak is egy üzenet: nem 
csak hogy segítő jobbot 
kell nyújtaniuk a kora-
családoknak, hanem 
meg kell teremteniük a 
feltételeit a nyugodt vá-
randósságnak, kiegyen-
súlyozott életvitelnek  
– mondta el a képviselő.

értett az adott egység vezetőinek javasla-
tával, így születtek meg az idei díjazottak. 
A kisebb pénzbeli jutalom mellé oklevél is 
jár, illetve az a fontos érzés, hogy minden-
ki tudni fogja: abban az évben ők voltak 
a legkiválóbb dolgozók. – Most kivétele-
sen csak a díjazottakat hívtuk el a Humán 
Szolgáltató Központhoz, maszkban és 
kesztyűben találkoztunk az épület előtt. 
A polgármester asszonnyal köszöntöttük 
a munkatársakat virággal és oklevéllel, az 
anyagi elismerés pedig a számlájukra ér-
kezett. A szociális ágazatban dolgozók, 
akik emberekkel foglalkoznak, nagyon so-
kat adnak önmagukból, saját lelkükből az 
ellátottaknak, gyermekeknek. Ezt a segít-
séget valahogy pótolni kell, illetve elismer-
ni, hogy ők is nagyon fontosak. Ez egy lelki 
megerősítés.  Nagyon kell ez a tükör a dol-
gozóknak – sőt, több kellene, de legalább 
legyen meg nekik az az érzés, hogy a veze-
tők, a kollégák és az emberek is látják: idén 
ők tettek le legtöbbet az asztalra – tette 
hozzá az intézményvezető.

Az idei díjazottak:
Az év kiváló bölcsődei dolgozói: Szép 

Sára bölcsődevezető és Forgács Éva kis-
gyermeknevelő.

Az év kiváló védőnője: Komorettoné 
Szentirmai Katalin. 

Az év kiváló családsegítője: Czvikli An-
namária.

Az év kiváló gondozónője: Magyarné Fe-
kete Ilona.
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ÚJABB SIKERES ÉVET ZÁR ÜLLŐ VÁROSA

Nyáron átadtuk a Sportliget lakó-
parkban az új Gyöngyvirág Óvo-
dát, ahova négy csoportban, több 

mint száz kisgyermek jár. Az óvoda 
szomszédságában már épül az új két-
csoportos bölcsőde, ami az óvoda bővít-
ményeként valósul meg, és a Babarózsa 
bölcsőde telephelyeként fog működni. 
A közel 285 négyzetméter alapterületű 
bölcsődében lesz két ötven négyzetmé-

Mozgalmas és eredményes volt az idei esztendő az üllőieknek. 
Megépült az új óvoda, két multi cég jelentős beruházást hajt végre 
a városban, valamint nemsokára elkészül a piac és a bölcsőde is.

teres csoportszoba és a jogszabályban 
előírt kiszolgálóhelyiségek is kialakításra 
kerülnek. Az épülethez tartozni fog egy 
100 négyzetméteres terasz, illetve egy 
280 négyzetméter alapterületű udvar.

Szeptemberben jelentettük be, hogy 
Üllőn építi fel első európai gyárát a kínai 
számítógépgyártó, a Lenovo mintegy 8,2 
milliárd forintból, a termelés 2021 elején 
már el is kezdődhet. A beruházás több 
szakaszban csaknem ezer új munka-
helyet teremt majd a 30 ezer négyzet-
méteres gyártócsarnokban, és a cég 
legkorszerűbb technológiákat telepíti 
Magyarországra.

A Spar is jelentős beruházásokat 
hajt végre a városban. A 2008-ban Ül-
lőn megnyitott logisztikai bázison egy új 
hatezer négyzetméteres ötezer raklap-
tárolási kapacitású szárazárucsarnokot 
épít fel.

Nemsokára megnyílik a várva várt 
piac a város központjában, amelyhez 
az önkormányzat 150 millió forint visz-

sza nem térítendő támogatás nyert. 
Ennek köszönhetően egy többfunkciós 
közösségi tér és új piac jön létre, ugyan-
is a piaccsarnok a nyitvatartási időn túl 
közösségi térként funkcionál, és annak 
könnyű átrendezésével városi rendez-
vények megtartására is alkalmas lesz. A 
pályázat keretében a piac működtetésé-
hez szükséges eszközök beszerzését is 
megvalósítja az önkormányzat.

Ahhoz, hogy a közlekedés is gördülé-
kenyebb legyen a városban, elvégeztünk 
egy forgalomszámlálást a Gyömrői úton, 
ennek tükrében alakítjuk ki a megoldást, 
hogy kisebb legyen a torlódás.

Azt gondolom, hogy ezek a fejleszté-
sek, beruházások is hozzájárultak ahhoz, 
hogy Üllő méltó módon ünnepelhette 
meg várossá avatásának 15. évforduló-
ját.

Kellemes ünnepeket kívánok az üllői-
eknek! Vigyázzunk egymásra!

dr. Szűcs Lajos, 
Üllő országgyűlési képviselője

Az idei évben minden másho-
gyan alakult, mint vártuk. Hozzá 
kellett szoknunk a változáshoz, 
a korlátozásokhoz, a bezártság-
hoz. Az advent kezdetével sem 
változott a helyzet, de ahhoz, 
hogy a karácsonyt együtt tölt-
hessük, meghittségben és biz-
tonságban, meg kell hoznunk 
ezt az áldozatot. 

A hagyományos üllői adven-
ti gyertyagyújtás idén sem ma-
radt el, még ha szűk körben 
került is rá sor. Advent első va-
sárnapján a városközpontban 
rendhagyó módon zajlott az ün-
nepindító, ahol Petrovics Eszter 
énekét és Tóthné Kostyalik Tí-
mea, a Mecénás Művészeti Klub 
alelnökének ünnepi gondolata-
it követően Kissné Szabó Kata-
lin polgármester gyújtotta meg 
az első gyertyát. Az esemény a 
Williams TV jóvoltából megte-
kinthető a város Facebook-ol-
dalán. A további gyertyagyúj-
tásokról is készül majd online 
közvetítés. Áldott adventi vára-
kozást kívánunk! ÜH Infó

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK

A koronavírus-járvány miatt a 2020. 
november 4. után lejáró szakorvo-
si javaslatok 2021. május 5-ig hosz-
szabbíthatók, ahogyan a november 
4. után lejáró igazolványok is 2021. 
április 4-ig érvényesek. A háziorvo-
sok kérése, hogy a pácienseik által 
kért beutalókat, recepteket, táppén-
zes lapokat szíveskedjenek maxi-
mum két napon belül a telefonköz-
pontból elvinni! Nagy mennyiségű 
irathalmaz gyűlt össze, az október 
előtt kiállítottakat már megsemmi-
sítették. 

Az át nem vett dokumentumok 
többletmunkát jelentenek az amúgy 
is túlterhelt egészségügyi dolgozók-
nak.  Üllői háziorvosok

A HÁZIORVOSOK 
TÁJÉKOZTATÓJA
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SAJÁT KORONAVÍRUS-SZŰRŐPONTOT 
KAPOTT ÜLLŐ

H ogyan jött az ötlet a saját szűrő-
pontról?

– Államilag kétféle lehető-
ség van a tünetes betegek szűrésére: 
az egyik az, ha a háziorvos kérésére a 
mentők házhoz mennek és gyorsteszt- 
tel leszűrik a beteget. A tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy ennek elég 
hosszú lett az átfutási ideje: akár több 
nap is eltelhet, mire a beteghez eljut a 
mentő, nagyon túlterhelt a rendszer, az 
OMSZ kapacitása pedig véges. Ezzel 
szemben a másik lehetőség, hogy szű-
rőpontokat alakítottak ki. Az üllői lako-
sok a Bajcsy-Zsilinszky Kórház terüle-
tén kialakított szűrőponthoz tartoztak, 
ide azonban saját autóval kellett volna 
eljutni, hiszen koronavírus-gyanús be-
tegnek nem szabadna a tömegközle-
kedést használnia. Ezt nem mindenki 
tudta megoldani, ezért indult a házi-
orvosok részéről egy kezdeményezés, 
hogy Üllőn alakítsunk ki egy saját szű-
rőpontot, hogy a helyi betegek, akik 
olyan állapotban vannak, hogy az autó 
mellett eljussanak gyalog vagy bicik-
livel is a városközpontba, hadd tehes-
sék meg helyben. Ez némiképp teher-
mentesíti a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
szűrőpontját, megkönnyítve a mentők 
munkáját is, és meggyorsítva az egész 
diagnosztizálási folyamatot.

Mindenki a bőrén tapasztalhatja, hogy egyre nő a koronavírusos betegek száma az országban. A tesz-
telés sok helyen akadozik, olykor napokig kell várni a mentő kiérkezéséig. Üllő azonban megelőzte a 
teszteléssel járó nehézségeket: az üllői háziorvosok kezdeményezésére saját szűrőpontot állítottak fel 
a városban, hogy a lakosok tesztelése helyben történhessen. Az ötletről dr. Vargha Eszter fül-orr-gé-
gésszel beszélgettünk. 

– Kinek mi a szerepe a projektben?
– Halasi doktornő volt az érdemi 

szerző és a fő kezdemé-
nyező, én pedig, mint fül-
orr-gégész részt veszek 
a szűrőtevékenységben 
a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
házban, illetve itt, Üllőn 
szervező és összekötő 
munkát végzek, hiszen 
helyi lakos vagyok. Ami-
kor nekiláttunk kitapos-
ni az ösvényt a projekt 
előtt, a polgármester 
asszony rögtön biztosí-
tott minket arról, hogy a 
városvezetés támogatni 
fogja a kezdeménye-
zést. A védőfelszerelés, 
a mintavételezésben 
résztvevők fizetése, a 
minták szállítása mind 
magas költséget jelent, 
komoly anyagi vonzata 
van a szűrőpontnak, de 
ezt az önkormányzat felvállalta. Csa-
pat is akadt, aki végzi a mintavétele-
zést és a szállítást, a háziorvosok az 
adminisztratív tevékenységet végzik, 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház juttatja a 
csöveket a laborba, illetve biztosítja a 
mintavételhez őket. Igazi nagy együtt-
működés ez. 

– Ki hogyan vehet részt a koronaví-
rus-tesztelésen?

– Alapvetően a háziorvos dönti el, 
hogy mely betegnek kell szűrésre je-
lentkeznie. Hogy a nagyobb tömegeket 
elkerüljük, időpontra érkeznek a bete-
gek. Önkéntes alapon is lehet kérni a 
szűrést, de az már fizetős szolgáltatás. 
A hatósági ár 19 500 forint és további 
5 500 forint a kezelési költség, tehát 
összesen 25 000 Ft-ra jön ki, ha az ille-
tő önként kéri a tesztelést.

A PCR-teszt a vírus örökítőanyagát 
mutatja ki, a mintavétel orrból és torok-
ból történik. Ez jelenleg a legmegbíz-
hatóbb, az úgynevezett gold standard: 
ha valakinek negatív lesz a tesztered-
ménye, azt valóban negatívnak tekint- 
hetjük.

A gyorsteszt ettől abban különbö-
zik, hogy az ún. antigént, vagyis a 
vírus burkán, felszínén található 
anyagot mutatja ki, így, ha az an-
tigén teszt pozitív, akkor azt mutat-
ja ki nagy megbízhatósággal, hogy 
vannak ép vírusok az orrban, tehát 
jó indikátora annak, hogy a beteg 
fertőzőképes. 

Az ellenanyagot kimutató tesz-
tekhez az ujjbegyből vesznek vért, 
ez már azt mutatja meg, hogy a 
szervezet részéről van-e immun-
válasz a vírusbetegségre, vagyis az 
illető átesett-e már a fertőzésen. Ez 
az immunválasz hetekkel később 
alakul ki, mint ahogy a fertőzés 
lezajlik, így betegkövetésre jó, de 
annak igazolására nem alkalmas, 
hogy éppen beteg-e az illető vagy 
sem.

– Meddig marad meg a helyi teszte-
lés lehetősége a városnak?
– Míg a járványügyi helyzet megkí-

vánja, addig biztosan marad ez a lehe-
tőség. A visszajelzések alapján sikeres 
lett a projekt, nagyon sok beteget si-
került kiszűrni és ezzel csökkenteni a 
járvány terjedését, emellett megköny-
nyíti a helyiek mintavételezési lehető-
ségét, és elősegíti a gyors diagnózist.

Nagyon fontos, 
hogy ha bárki-
nek bármilyen 
jellemző tünete 
van, az ma-
radjon otthon 
és értesítse 
telefonon a 
háziorvosát! 

Hogy ha bárkinek bármilyen 
jellemző tünete van, az marad-
jon otthon és értesítse telefo-
non a háziorvosát! Ne menjen 
be a rendelőbe az egészsége-
sek közé, ne menjen sehová, 
ahol másokat megfertőzhet! 
A teszt elvégzése előtt há-
rom-négy órával tilos enni, 
inni, ne mossunk fogat, ne 
használjunk szájöblítőt, rágót, 
semmi olyan ne érje a szájü-
reget, ami meghamisíthatja az 
eredményt!

NAGYON FONTOS! 
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A LEGFONTOSABB COVID-HÍREK

Vigyázzunk az idősekre!
Az üzletekben kizárólag idős vásárlók 
tartózkodhatnak hétköznap 9 és 11 óra 
között, valamint hétvégén 8 és 10 óra 
között. Máskor is mehetnek ugyan vá-
sárolni, ám ezekben a védett idősáv-
okban csakis ők lehetnek a bolt terüle-
tén. November 26-tól az ország összes 
postáján a nyitást követő egy órában 
elsőbbséget biztosítanak a kiszolgá-
lásban a 65 év felettieknek. Mindenki 
érdeke, hogy a közterületi maszkvise-
lésre, a szociális távolságtartás szabá-
lyaira és az időskorúak számára beve-
zetett védett idősávok betartására 
fokozottan ügyeljenek. 

Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!
November 24-én négy 
óvoda és a bölcsőde 
tesztelésére került sor, 
melynek eredményeként a 
bölcsőde két csoportját be 
kellett zárni, mert egy fő dol-

A koronavírus-járvány, ahogyan az országban mindenhol, Üllőn is 
jelen van. Ezért itt is érvénybe léptek az országos korlátozások, 
amit közös érdekünk betartani, hogy minél előbb magunk mögött 
tudhassuk a második hullámot.

gozónak pozitív lett a tesztje. Továb-
bi egy óvodának és az iskola dolgozó-
inak tesztelésére másnap került sor. A 
városvezetés tisztelettel kéri a lakos-
ságot és a szülőket, hogy amennyiben 
a családban beteg, vagy koronavírus-
fertőzött, esetleg tüneteket produkáló 
személy van, ne menjenek közösség-
be, gyermekeiket se vigyék.

A legfontosabb szabályok betartása 
alapvető fontosságú
• A jelenleg érvényes kijárási tilalom 

alapján este 8 és reggel 5 óra 
között mindenki köteles 

lakóhelyén (tartózkodá-
si, illetve szálláshe-
lyén) tartózkodni, azt 
csak kivételes in-
dokkal hagyhatja el 
(egészségkároso-
dással, életveszély-
lyel vagy súlyos kár-

ral fenyegető helyzet 
esetén, valamint mun-

kavégzés vagy verseny-
szerű sportolás céljából). 

• Bizonyos kivételektől eltekintve ti-
los bármilyen kulturális, sportese-
mény, karácsonyi vásár megtartá-
sa. 

• Az üzletek nyitvatartása is korlá-
tozott: a gyógyszertár és az üzem-
anyagtöltő állomás kivételével – az 
üzletek este 7 és reggel 5 óra között 
nem tarthatnak nyitva, a vendéglá-
tóhelyek egyáltalán nem látogat-
hatók, csak elvitelre alkalmas éte-
lek vásárlására és kiszállíttatására 
van lehetőség. A közművelődési in-
tézmények, könyvtárak – így a Kiss 
Sándor Művelődési Ház, a Varg-
ha Gyula Városi Könyvtár és az Ül-
lői Kulturális Központ – zárva tar-
tanak.

• A játszóterek, szabadtéri sportpar-
kok használhatók, azok fertőtleníté-
sét a Városüzemeltető és Fejlesztő 
Kft. munkatársai rendszeresen vég-
zik.

• A sportcsarnokot és a sportpályát 
csak a versenyszerűen sportolók 
használhatják, jégpályánk a közön-
ség számára zárva tart.

• A korábbi maszkviselési előírások 
továbbra is érvényesek, azonban a 

polgármesterek lehetőséget kaptak 
arra, hogy meghatározott közterüle-
teken és nyilvános helyeken kötele-
zővé tegyék maszkok használatát. E 
felhatalmazással élve, azokon a te-
rületeken, ahol egyszerre több em-
ber tartózkodhat és a távolságtartás 
nehezen biztosítható, 2020. novem-
ber 13-tól kötelezővé tettük a maszk-
viselést. Ezek a következők: az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola, a Harmó-
nia Zeneiskola, az óvodák, a bölcső-
de, valamint a Humán Szolgáltató 
Központ előtti járdaszakaszon a cso-
portosan várakozóknak és ezen in-
tézményekhez tartozó parkolókban 
vagy parkolás céljára szolgáló terü-
leteken. A Templom tér 3. szám alat-
ti ingatlanon (városháza, rendőrség, 
egészségház, Zsálya Bisztró) kivéve a 
dohányzás időtartamára a kijelölt do-
hányzóhelyeket. A sportcsarnok terü-
letén és a létesítményhez kapcsolódó, 
parkolás céljára szolgáló területen. A  
sportpálya területén és az előtte lévő 
járdaszakaszon, valamint parkoló-
ban. Szerdai és szombati napokon a 
Hunyadi utca és a Hajcsár utca köz-
területi árusítás céljára rendelkezés-
re álló területén. A játszótereken és a 
szabadtéri sportparkokban. Üzletek, 
vendéglátó- és szolgáltató egységek 
(ideértve a pénzintézeteket, postát 
magánrendelőket is) előtti járdasza-
kaszon és az azokhoz tartozó parko-
lókban vagy parkolás céljára szolgáló 
területeken. Temetőkben a temetések 
alkalmával. A fentiekben foglalt ren-
delkezést nem kell alkalmazni parkok-
ban, zöldterületeken továbbá sportte-
vékenység során.

Látható, hogy a korlátozások szigorúak, 
a szabályok megszegése akár szankci-
ókat is vonhat maga után, ám a cél nem 
a büntetés, hanem a járvány terjedésé-
nek csökkentése. 

A koronavírussal kapcsolatban hív-
ható zöld számok: 
06-80/277-455, 06-80/277-456.

Figyelem! Pest megyei települése-
ken csalók kínálnak silány minő-
ségű védőfelszereléseket, gyógy-
szereket, gyorsteszteket, akik főleg 
az idős emberek jóhiszeműségét 
használják ki. Kérjük, amennyiben 
hasonló esetet tapasztalnak, hívják 
a rendőrséget a 112-es hívószá-
mon!

FIGYELEM! 

December 21. – 23. között Dr. Kókay 
József. Szabadságon, helyettes: Dr. 
Molnár Amália
December 21. – 23. között Dr. Tóth 
Jolán szabadságon, helyettes: Dr. 
Halasi Katalin
December 24. – 27. között ORVOSI 
ÜGYELET
December 28. – 30. között Dr. Mol-
nár Amália szabadságon, helyettes: 
Dr. Zayats Sergiy
December 28. – 30. között Dr. Halasi 
Katalin szabadságon, helyettes: Dr. 
Tóth Jolán
December 31. és január 3. között 
ORVOSI ÜGYELET
Kérjük, hogy a személyes megje-
lenéstől tartózkodjanak, minden 
problémával a korábban megjelölt 
utakon keressenek minket!
Jó egészséget és kellemes ünnepe-
ket kívánnak a rendelő dolgozói!
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A hirdetés 

felmutatójának 

10% 
kedvezmény

 egyszeri  

vásárlásra! 

Óriási tűzijátékvásár 
Üllőn 

a templom téren, a polgármesteri hivatal mellett
 december 28. és 31. között.

telefon: 06-20/9386-368
E-mail: vezuv.kalmar@gmail.com

www.vezuvtuzijatek.hu
Az értékesítés a 173/2011 korm. rendelet alapján történik. 

A képek illusztrációk.

telefon: 06-20/9386-368telefon: 06-20/9386-368t
E-mail: vezuv.kalmar@gmail.com

Bombetta telepek  
(sorozatvetők)

Rakéták - szettek
Görögtüzek

Több, mint száz  
különféle termék.

A bevásárlóközpontban kapható termékek  
nálunk is megtalálhatók.

Egész évben: PirotEchnikAi szAküzlEt
Gyál, vecsési út 12.

A WiFi4EU pályázaton elnyert támogatás 
megvalósításra került, amelynek köszönhe-
tően Üllőn kilenc kültéri és két beltéri hely-
színen biztosított az ingyenes WIFI-véte-
li lehetőség. Bízunk benne, hogy a rendszer 
kiépítésével, a világháló ingyenes elérésével 
kibővíthetjük az itt élők kommunikációs le-
hetőségeit, illetve az interneteléréssel nem 
rendelkezők számára is megoldást kínálunk.
A kiépített kültéri WiFi-hozzáférési pontok 
helyszínei:
1. Városi Sétány – Templom-tér 

2. Új piac területe (2225 Üllő, Templom tér 1.) 
3. Sporttelep – új játszótér területe (2225 Üllő, Halassy Olivér u.)
4. Sporttér játszótere (2225 Üllő, Liszt Ferenc u.1.)
5. Teniszpálya melletti zöld terület (2225 Üllő, Árpád fejedelem utca)
6. Cigri szabadidőpark – kondipark része (2225 Üllő, Pávay Vajna u. 19.)
7. Hunyadi-játszótér (2225 Üllő, Hajcsár u. 2.)
8. Kisfaludy-játszótér (2225 Üllő, Kisfaludy tér 6.)
9. Vasútállomás (2225 Üllő, Állomás u. 14.)
A kültéri WiFi által lefedett terület nagysága közel 100 méter.
Kiépített beltéri WiFi-hozzáférési pontok helyszínei:
1. Orvosi rendelő – a váróterem területe.
2. Polgármesteri hivatal – a földszint területe.
Az ingyenes WiFi-pontok WiFi4EU néven érhetők el, biztosított a jelszó nél-
küli belépés, és reklámmentesen állnak a felhasználók rendelkezésére! 

Üllő Város Önkormányzata

ÜLLŐ TÖBB PONTJÁN INGYENESEN 
HASZNÁLHATÓ AZ INTERNET

ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSA
Üllő Város Önkormányzata pályázatot 
ír ki a tulajdonát képező, Üllő, Malom 
utca 12. sz. alatti 34,7 m² alapterüle-
tű üzlethelyiség bérbeadására, keres-
kedelmi-, szolgáltatóipari tevékeny-
ség céljára. A helyiség uniós forrásból 
létesült és fontos szempont a vállalt 
funkciók jó színvonalon történő bizto-
sítása. Ezért az önkormányzat olyan 
üzemeltetőt kíván előnyben részesíte-
ni, aki szolgáltatása során minél széle-
sebb rétegek igényét képes kielégíteni. 

A helyiség minimum havi bruttó bér-
leti díja 37 000 Ft. A bérleti jogviszony 
2021. február 1-jétől határozatlan idő-
re szól. A helyiségben berendezési tár-
gyak nem találhatók, üresen kerül bér-
beadásra. 

A pályázatot írásban, elektronikus 
úton a toth.judit@ullo.hu e-mail-cím-
re, 2021. január 10-ig lehet benyújtani. 
Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban 
munkanapokon 8-12 óráig lehet Tóth 
Gáborné vagyongazdálkodási ügyin-
tézőnél a 06-30/993-7732 telefonszá-
mon. Az elbírálás határideje: 2021. ja-
nuár 20.
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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 
üzemünkbe.)

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

•   Molnár (Többműszakos  
munkarendben)

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

•   Gépkezelő/gépbeállító 
(Többműszakos munkarendben)

Ha valaki a napokban a városközpontban sétált, észrevehette, hogy 
az eddig a lakosság elől elzárt építési terület megnyílt, és láthatóvá 
vált az egyedi tervek alapján készült új piacunk egyik főbejárata, és 
a közlekedőfolyosó. A szürke novemberi időjárás ellenére is hívoga-
tó a gyönyörűen kiépített környezet. 

Az elmúlt hónapban a piac kivitelezési munkája gyors ütemben 
haladt, mondhatjuk, hogy az utolsó ecsetvonásokat végzik. A cso-
dálatos táj- és parképítészeti kivitelezés egy helyi vállalkozó mun-
kája. Több ezer négyzetméter terület kapott új köntöst: több, mint 
3500 db cserje, talajtakaró növény, virág, ehhez kapcsolódó öntöző-
rendszer és közel 100 m2-nyi térburkolat emeli a terület színvonalát. 

Az üzlethelyiségek bérbeadása is megtörtént. A piacra látoga-
tók megtalálhatják majd a hagyományos hazai fi nomságokat, de 
helyet kapnak olasz, görög és amerikai ízeket képviselő ételek és 
alapanyagok is. Megkóstolhatják a hazai kézműves-élelmiszereket 
forgalmazó árusok termékeit: tejtermékeket, mézeket, lekvárokat, 
szörpöket, savanyúságokat. A népszerű péksütemények és reg-
gelizőkínálat mellett két kávézó is segíteni fogja a nap indulását. 
Mindezek mellett egy kreatív hobbibolt és egy irodaszerüzlet is 
várja majd a vásárlóit. A piac terének kialakítása mellett kiépült a 
wifi -hálózat is, ami lehetőséget biztosít az internet ingyenes hasz-
nálatára.

A félmilliárd forint értékű beruházás műszaki átadás-átvétele 
november 30-án kezdődött, ezután már csak az engedélyeztetési 
feladatok vannak hátra. Míg a hatóságok dolgoznak, addig meg-
történik az irodahelyiségek berendezése és a kültéri térelemek el-
helyezése. Terveink szerint tavasszal nyitjuk meg a nagyközönség 
számára ezt a modern, fedett, többfunkciós közösségi teret, és re-
méljük, hogy városunk lakói örömmel veszik majd birtokba.

Varga László, társadalmi megbízatású alpolgármester

AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Fejlődő kisváros
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KARÁCSONYKOR IS FUT A MANÓ 
– MOST CINTIÁÉRT
Az idei karácsony sem múlhat el jótékonysági futás 
nélkül. A Fut az Üllő szervezői szeretnék megis-
mételni a 2019-es örömfutás sikereit és ismételten 
bebizonyítani az összefogás erejét. A Fut az Üllő és 
a Zsálya Bisztró összefogásában az idei évben egy 
kedves, 15 éves üllői kislányon próbálnak segíteni a 
közösség erejével.

Zsolnai Cintia egy gerinc-
velőalapú izomsorvadásban 
szenved, sajnos a betegsé-

ge a mai tudomány állása szerint 
nem gyógyítható. Állapota súlyos, 
folyamatos, 24 órás felügyeletre 
szorul. Szülei min-
dent megtesznek 
érte, de a mostani 
helyzetükben ez 
nem elég. A család 
albérletben lakik és 
munkahelyi gon-
dok is sújtják őket. 
– Szükségük lenne 
egy kis karácsonyi 
csodára. Ami cso-
dát remélhetőleg 
a mi segítségünk-
kel meg is kapnak 
– mondta el Tóth 
Gábor, az esemény 

szervezője. – December 14-e és 
23-a között fussunk Cintiáért és 
a családjáért! Üllő Város Önkor-
mányzata belső szabad területén, 
a Zsálya Bisztró mellett egy kis 
faházat állítunk fel a városvezetés 

Ideje csodát 
tennünk ennek 
a kislánynak és 
családjának!

segítségével. Ebben a faházban 
gyűjtjük az adományokat: kon-
zerveket, száraz, nem romlandó 
élelmiszereket, édességeket. Ideje 
csodát tennünk ennek a kislány-
nak és családjának! Induljon hát 
útjára a Fut a Manó! – tette hozzá.

A futóedzéseket érdemes lesz 
úgy szervezni, hogy mindenki útba 
ejtse az adománygyűjtő faházat, 
leadja, amit a családnak szán és 
a „Fut a Manó” kitöltött űrlapot. 
A képeket az edzésekről, adomá-
nyokról a Fut az Üllő csoportba 
lehet beküldeni. Ha mindezen 
túl vannak, a résztvevőknek már 
csak bízniuk kell a szerencsében. 
Ugyanis egy szerencsés jótékony-
kodását fi nom vacsorával köszö-
nik meg a Zsálya Bisztró jóvol-
tából.

Kérdés esetén hívják a 06-
70/3124134-es telefonszámot.

A családnak anyagi jellegű segítségre is szüksége 
lenne. Ugyanebben az időintervallumban, december 
14–23. között lehetőség van az alábbi bankszám-
laszámra utalni (11742056-15392141-06530000, 
kedvezményezett: Üllő Város Önkormányzata, meg-
jegyzés: Fut A Manó + e-mail-cím). Természetesen a 
sorsoláson a pénzösszeget utalók is részt vesznek.

FIGYELEM!

Ma már léteznek könnyen be-
szerezhető környezetbarát só-
készítmények, melyek ugyano-
lyan gyorsan oldják a lefagyott 
felületeket, de emellett óvják az 
utcán sétáló kutyák mancsait, 
és az olvadt hólével a talajba 
szivárogva sem teszik tönkre a 
növényeket. Ezek már számos 
helyen beszerezhetők. Óvjuk 
környezetünket télen is!

A hideg időjárás beálltával időszerűvé 
váltak a síkosságmentesítő óvintézke-
dések a városban, amit a Városfejlesz-
tő Kft. azonnal el is végzett. Feltöltötte 
az intézményeket és a központi raktá-
rukat sóval, a gépeket téliesítette, egyi-
ket tolólapáttal szerelte fel, valamint a 
két traktort is felkészítette a hóeltaka-
rításra. November elejétől folyamatos 
ügyeleti rendszerben, beosztás szerint 
dolgoznak a munkatársai, hogy abban 
a pillanatban tudjanak indulni, ahogy 
az időjárás indokolttá teszi. 

A talajmenti lefagyások miatt már 
megkezdődött a járdák kezelése. Az 
intézmények közvetlen környezeté-
ben az utak síkosságmentesítése és 
az udvarok tisztán tartása a Városfej-
lesztő Kft. feladata, a közutakat pedig 
egy szerződéses alvállalkozó tartja 
tisztán saját gépeivel. – Nagyon fon-
tos, hogy minden ingatlantulajdonos 
kezelje megfelelő súllyal azt a tényt, 

A SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS MINDENKI KÖTELESSÉGE

hogy a saját ingatlana előtt az ő köte-
lessége és feladata a hó eltakarítása és 
a síkosságmentesítés. Ez most, ami-
kor a pandémia helyzet eleve nagyon 
sokak életét megkeserítik, különösen 
fontos. Kár volna fokozni a veszélyes 
helyzeteket még azzal is, hogy valaki 
nem veszi komolyan – válaszolta kér-
désünkre Szabó Zsolt, a Városfejlesztő 
Kft. vezetője. 

A DTkH Nonprofi t Kft. tájékoztatá-
sa alapján a csomagolási hulladékok 
gyűjtésének időpontja: 2020. decem-
ber 17. (csütörtök) és december 31. 
(csütörtök). Szállítási alkalmanként a 
DTkH munkatársai egy darab csere-
zsákot adnak. A csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül ki-
helyezhető bármely átlátszó zsákban 
vagy sárga színű/tetejű szabványos 
edényzetben is.

Zöldhulladék-gyűjtési időpont: 
2020. december 18. (péntek).

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
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 egész Pest megyében  
akciós áron. 

06-30/648-8038

 Lónyírást 
vállalok

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!
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

A Jézuska Járat egy jótékonysági szerveződés, ahol idegenek valósítják 
meg hátrányos helyzetű gyermekek kívánságait, hiszen a karácsonyi cso-
da mindenkinek jár. Idén összesen 142 gyermek kerülhetett fel a listára, 
amit egy hét alatt elkapkodtak az ismeretlen jótevők.

IDÉN 142 ÜLLŐI KISGYERMEKET 
LEP MEG A JÉZUSKA JÁRAT

A helyi szervezők nagyon 
tartottak attól, hogy az idei 
Jézuska Járat esetleg ve-

szélybe kerül, sokáig úgy gon-
dolták, hogy idén nem is mernek 
majd belevágni. Ahogy Szabó 
Katalin Ildikó, a Humán Szolgál-
tató Központ vezetője fogalmaz: 
a probléma nem csak szervezési 
kérdéseket vetett fel, hanem sok 
embernek komoly anyagi gond-
jai lettek az országban, így talán 
nem szívesen foglalkoznának 
most ilyen jellegű segítéssel. Az-
tán mégis úgy döntöttek, hogy ha 
valamikor kell a segítség a csalá-
doknak, akkor az most van. – Nem 
csak a nehéz anyagi körülmények 
közt élők szorulnak rá, akik fo-
lyamatosan így élnek: alacsony 
jövedelemből, munka nélkül, sok-
szor több beteg családtaggal. 
Most kezd kialakulni egy új réteg, 
akik közül sokan eddig normális 
színvonalon éltek, dolgoztak, az-
tán elvesztették a munkájukat, a 
kiadások ugyanúgy megmarad-
tak, így a karácsonyi ajándék, a 
gyermekeknek való örömszerzés 
sajnos másodlagos kérdés lett 
az életükben. Ezért döntött úgy a 
csapat a szociális bizottsággal, a 
polgármester asszonnyal és Pet-

rus Márti főszervezővel, hogy idén 
is vágjunk bele – kezdte az intéz-
ményvezető.

Az elhatározás után megkezd-
ték a javaslatok gyűjtését a Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálat és 
a társintézmények segítségével. 
Megkérdezték a gyermekorvosi 
rendelőben dolgozókat és a védő-
nőket is, hogy kikről tudnak, akik 
nehéz helyzetbe kerültek vagy van 
betegük, esetleg sok gyermekük a 
családban. Az ajánlások gyorsan 
gyűltek: szinte azonnal 142-ig ju-

tottak. Tavaly még csak 80 gyer-
mek tudott felkerülni a listára. A 
szám növekedését az is lehetővé 
tette, hogy idén 10 000 forintban 
maximalizálták az ajándékra for-
dított összeget, hogy ne legye-
nek nagy különbségek a meg-
lepetések között, így minél több 
gyermeket lehessen ajándékkal 
meglepni. – Kicsit késve került ki 
a lista, mivel a szervezőket sem 
kímélte a koronavírus. Ez azon-
ban semmit nem befolyásolt, sőt: 
november 17-e körül jelent meg a 
honlapon, és 24-éig elfogyott az 
összes ajándékozási lehetőség! 
Az elején még kicsit izgultunk, 
amikor az első napokban még 
kevésbé fogytak a nevek, de vé-
gül egy hét alatt minden gyermek 
ajándékozóra lelt, ugyanúgy, mint 
tavaly. Ez nagy öröm, ám most 
jön az izgalom második szakasza: 
hogy az ajándékok időben eljus-
sanak hozzánk. Le lehet adni őket 
az önkormányzat portáján, a Hu-
mán Szolgáltató Központnál, és 
idén azt is megengedtük, hogy aki 
megrendel egy ajándékot és előre 
kifi zeti, az egyből küldheti hoz-
zánk – mondta el Szabó Katalin 
Ildikó. 

Fantasztikus érzés lehet, mikor 
az ember látja, hogy egyetlen nap 
alatt 30-40 ajándéknak és ezáltal 
ugyanennyi gyermek örömének 
lesz felelőse. Ami különösen szí-
vet melengető, hogy az ajándé-
koknak legalább a felét nem ül-
lői lakosok választják, hanem az 
ország számos pontjáról érkezik 
felajánlás. A Jézuska Járat valódi 
lényege éppen ez: az egész or-
szág összefog azért, hogy – töb-
bek közt – 142 üllői gyermeknek 
megvalósuljon a legszebb kará-
csonyi meglepetése.

Vizler Nyirádi Luca

„Aki megrendel 
egy ajándékot 

és előre kifizeti, 
az egyből küld-
heti hozzánk”
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Az Adventi Ablaknyitás nem ma-
gyar ötlet, ám az osztrák minta 
alapján néhány magyar település 
már évről évre örömet szerez vele 
lakosainak. 

Idén Üllőn, több kreatív, helyi 
szervező és az Üllő Te Vagy Egye-
sület aktivistái a Segítő csoport 
nevű Facebook-csoportban indítot-
ták útjára a programot. December 1. 
és 24-e között felosztották a napo-
kat, a jelentkezők akár többet is be-
jelölhettek, hogy mely napokon fog-
ják feldíszíteni az ablakukat. 

Nincs megkötés a karácsonyi 
dekorációt illetően, pusztán annyi, 
hogy a választott számot világítsák 
meg, hogy jól látható legyen az arra 
járók legnagyobb örömére. – Az al-
kotásokról fotókat is kérünk, a cso-
port borítóképe az aznapi díszített 
ablak. Az internetet nem használók 
jelentkezés nélkül is csatlakozhat-
nak, válasszanak egy napot vagy 
többet és már indulhat is az „ab-
laknyitásuk” – mesélte Prém Szilvia, 
szervező. – Nem volt még hagyo-
mánya Üllőn az adventi ablaknyi-
tásnak, azonban a hagyományokat 
mi magunk teremtjük, így, ha a la-
kosságnak elnyeri a tetszését, min-
den évben kinyílhatnak az ablakok 
– mondta. Üllőn kissé átdolgoz-
ták az eredeti kezdeményezést, így 
itt összesen nem 24 jelentkező ve-
het részt, hanem a város különbö-
ző pontjain azonos napon akár több 
helyen is pompázhat feldíszített 
ablak aznapi számmal. Az adven-
ti kalendárium mintájára december 

Idén a szabályozások miatt rendhagyó kezdeményezés kapott helyet 
Üllő karácsonyi ünneplésében.

A Városháza előtti téren felállított nagy méretű fenyőfa egyedi díszí-
tést kapott, a hónapok óta viselt maszkok, amelyek távol tartanak min-
ket egymástól, eltakarják mosolyunkat és persze ezzel együtt meg is 
védenek bennünket, most a szeretet és összetartozás jelképei lettek. 
Piros szívek kerültek rájuk, és füzérként kerültek fel a fenyőre, a Mikulás 
szánjára és a belső karácsonyfára is.

Köszönjük az intézmények dolgozóinak, hogy elkészítették ezt a 
szimbolikus díszítést, munkájuk révén láthatjuk az egymáshoz fűződő 
szeretetet, a távolságtartás és összetartozás egységét. Füzéreik jelké-
pezik a láthatatlan szálakat, amelyek észrevétlenül fűznek egymáshoz 
minket, itt lakókat, találkozások és érintések nélkül is. Bízunk benne, 
hogy jövőre már együtt állhatunk a fa mellett és távolságtartás nélkül 
fi zikailag is közel kerülhetünk egymáshoz.  ED

KIVILÁGÍTOTT ADVENTI ABLAKOK 
DÍSZÍTIK A VÁROST

MASZKOKBÓL KÉSZÍTETT FÜZÉREK IS 
JELKÉPEZIK IDÉN AZ ÖSSZETART(OZ)ÁST ÜLLŐN

1-jétől szentestéig minden nap ki-
nyílik egy ablak és nyitva is marad 
az ünnepekig. – A járványhelyzet 
sok szabályt követel meg, így nem 
arra törekedtünk, hogy itt is kerete-
ket szabjunk. 

Bátran lehet használni a krea-
tivitást, kiélni szépérzékünket és 
ami a legfontosabb: örömet sze-
rezni, közös alkotásra buzdíta-
ni a családokat, ha már a négy fal 
közé szorultunk. Úgy adunk, hogy 
közben kapunk is, ami egy igazán 
mindenki számára nyertes helyzet. 
Mindenki hozzá tud járulni a váro-
sunk ünnepi díszéhez, miközben a 
várakozás öröme közös lesz.        VL

Az Üllői Városüzemeltető Kft. végzett 
az utcai karácsonyi díszítéssel, így már a 
városban sétálva is magunkba szívhatjuk 
az ünnepi hangulatot. Bár a járvány miatt 
igencsak megváltozik az adventi időszak, 
az már csak rajtunk múlik, hogy mennyi-
re éljük meg kellemesen az ünnepek kö-
zeledtét. Ebben biztosan a segítségünk-
re lesz a megújult karácsonyi dekoráció.

A Városüzemeltető Kft. feladatai közé 
tartozik többek között a városi ünnepi ki-
világítás, az oszlopokra kihelyezett kö-
zel 100 világító dekoráció, a füzérek és a 
fákon lévő világító díszek – ez utóbbi az 
idei év újdonsága, most kerültek ki elő-
ször. De a munkatársak felelnek a Miku-
lás-szánért és a jászolért is. Emellett a 
Mindenki karácsonyfájának felállítása is 
megtörtént és az adventi koszorú is a he-
lyére került, mely a csobogó téli, karácso-
nyi dekorációja. A hatalmas, közös kará-
csonyfára felkerült az összes dísz, idén 
az óvodások is készítettek dekorációkat.

Tavaly gyorsan híre ment, hogy meg-
rongálták a rénszarvasos dekorációt, így 
idén teljesen új rénszarvasokat kellett 
beszerezni és a télapót is le kellett cse-
rélni. Az amúgy is többéves dekorációk 
erősen elhasználódtak az évek során, így 
mindent, a jászolt is teljesen újra gyártot-
ták, sőt az adventi naptár-házikót is fel-
újították. Bár a rongálási eset szinte hí-
ressé tette Üllőt, hiszen sokan találták 
szellemesnek, hogy a Mikulás tönkreté-
tele után ideiglenesen egy női baba vet-
te át a helyét, azért mégis szomorú, ami 
történt. A megújult dekorációk szemet 
és lelket gyönyörködtetnek. Őrizzük meg 
magunknak és egymásnak!

FELKERÜLTEK 
A KARÁCSONYI DÍSZEK
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

FÜGGÖNY • TAPÉTA
 

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

Kibővült 

árukészlettel 

és 50%-kal 

nagyobb 

területen!

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” és „B”

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Két mozgáskorlátozott lány arcára is 
mosolyt tudtak csalni a Jégkristály Jégpálya 
korcsolyásai. Drága ajándékok helyett 
életre szóló élményt szereztek a különleges 
kislányoknak.

ÜLLŐI LÁNYOK ÁLMA VÁLT VALÓRA A JÉGEN

Csiki Regina időnként elkí-
sérte nővérét, Annát kor-
csolyázni. Felmerült, hogy 

Regina is kipróbálhatná magát a 
jégen, annak ellenére, hogy moz-
gássérült, mikrokefáliában, azaz 
kisfejűségben szenved. A kitartó 
munkának meg lett a gyümölcse, 
ugyanis nagy fejlődést ért el, lábra 
is állt, amit anyukája, Csiki Andrea 
büszkén tett közzé a Jégkristály 
oldalán. Ezt olvasta Zsolnai Cintia 
édesanyja, aki hozzászólt a be-
jegyzéshez, hogy az ő kislánya is 
kipróbálná, csak nem tud járni. A 
család egy kedves barátja indította 
el a folyamatot, megkereste a kor-
csolyapályát, és elkezdett szerve-
ződni Cintia kívánsága. A lánynak 
gerincvelő-eredetű izomsorvadá-
sa van, ami nem rettentette el a 
jégkristályosokat: Halassy Dávid, a 
magyar siketjégkorong-válogatott 

Halassy 
Dávid, a magyar 
siketjégko-
rong-válogatott 
tiszteletbeli 
tagja segítette 
Cintit a jégen. 
Tolta maga 
előtt, elvitte kö-
rözni, táncoltak 
és ugráltak, sőt 
a jéghokizást is 
kipróbálták.

tiszteletbeli tagjának köszönhető-
en, zökkenőmentesen segítették 
Cintit a jégre. Tolta maga előtt, 
elvitte körözni, táncolt és ugrált is 
neki, sőt a jégkorongozást is ki-
próbálták. Cintiát nagyon boldog-
gá tette a korcsolyázás, ajándékul 
egy díszhokiütőt is kapott, és ha 
lenne rá alkalma, újból menne. A 
család legnagyobb megdöbbe-
nésére a jégpálya jóvoltából két-
napos tiszafüredi pihenésre utaz-
hattak. Egy hónappal később újra 
jégre gurulhatott Cinti, ugyanis a 
Tények+ tévéműsorban ismét le-
hetősége nyílt korcsolyázni.

Cintia 15 éves és teljesen úgy 
él, mint kortársai, kivéve a be-
tegségéből eredő korlátozása-
it. Születésekor csupán tíz évet 
jósoltak neki, de az a határtalan 
szeretet, melyet szüleitől kap, nap 
mint nap erőt ad neki. Vér szerin-
ti anyja lemondott róla, anyuká-
ja, Deák-Olajos Éva gondolkodás 
nélkül örökbe fogadta őt. Cintia 
most lenne hetedikes a budapesti 
Mozgásjavító Általános Iskolában, 
ahol egyébként a hétköznapjait 
is töltené. Azonban rosszabbo-
dó egészségügyi állapota miatt 
ebben az évben nem tudott isko-
lába járni, így felmentést kértek a 
szülei erre a tanévre. Meggyógyí-
tani nem tudják, bár október óta 
új gyógyszert kap, ami lassítja a 
betegsége folyamatát, és a gyógy-
tornát is megtanulta, de éjszaka 
lélegeztetőgéppel alszik, hogy vé-
letlenül se maradjon ki egyetlen 
levegővétele sem. Szülei mindent 
meg akarnak adni neki, ám édes-
apjának jelenleg nincs munkája, 
amit a vírushelyzet miatt veszí-
tett el.

Cintia jókat beszélget interne-
ten keresztül a barátaival, szeret 
körmöt festeni, és a hosszú haját 
is szereti befonatni édesanyjával. 
Gyakran néz jéghokimérkőzése-
ket, és nagy álma, hogy élőben 
láthassa a Ferencváros hokicsa-
patát, no meg egy közös játék is 
jó lenne velük. – Jó idő esetén, 
nyáron megyünk csavarogni itt, a 
városon belül. Szoktunk anya-lá-
nya programot szervezni, gyakran 
fagyiztunk, jártunk vásárolgatni. 
Télen viszont nem igazán lehet őt 
kivinni, hiszen Cintia betegségével 
akár egy nátha is végzetes lehet. 
Vigyázunk rá, mint egy kis hímes 
tojásra – mesélte Cintia anyukája. 

A vírushelyzet miatt a jégkori-
pályát be kellett zárni, így sajnos 
nem tudott folytatódni Cintia és 
Regina korcsolyázása sem. – 
Az akarat megvan, lehetőséget 
kell teremtenünk a folytatásra – 
mondta Andrásik László, a pálya 
tulajdonosa. Úgyhogy a járvány 
elmúltával folytatódhat a csúsz-
kálás az üllői jégen.  Jurik Bianka
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Szélyes Magdolna öt éve kezdett bele a mézeskalács-
készítésbe és -díszítésbe. Azóta tehetsége olyan 
magasságokba jutott, hogy alkotásai szinte minden 
versenyen aranyérmet hoznak. Magdi mesélt az alkotás 
folyamatáról és szeretetéről.

AZOK A CSODÁLATOS ÜLLŐI MÉZESKALÁCSOK!

M ilyen képességekkel kell ren-
delkezni, hogy valaki sikeres 
mézeskalács-díszítő legyen?

– Rengeteg szabadidő és türelem 
kell hozzá. A szabadidő ugyan nem 
annyira adott, de mindig megoldom, 
mert jóformán csak ez érdekel. Munka 
után csak a mézeskalácsokkal foglal-
kozom, főleg ebben a karácsonyi idő-
szakban. Kézügyesség sem árt, de aki 
valóban akarja, az meg tudja tanulni. 

– Neked honnan jött ez a szenvedély?
– Öt évvel ezelőtt, ebben az idő-

szakban 2015-ben megláttam az 
egyik közösségi oldalon egy nagyon 
szép mézeskalácsot, emiatt nekiáll-
tam sütni egy adaggal és elkezdtem 
megpróbálkozni a díszítésével. Utá-
na egy évig semmit nem csináltam, 
majd a következő karácsonyra megint 
elkezdtem sütni, de valahogy akkor, 
januárban sem hagytam abba a díszí-
tést. Gyakoroltam, néztem az interne-
ten a videókat, és találtam egy cso-
portot is, ahol hasonló érdeklődési 
körű emberek voltak. Szépen az idők 
során magamtól megtanultam, kita-
pasztaltam. Én csak ülök a csöndben, 
és mikor elkezdek díszíteni, meg-
nyugszom, megszűnik körülöttem a 
világ. Mint másnak más hobbi vagy 
játék: én ezzel játszom.

– Mi a titka a jó mézeskalácsnak?
– Többféle recept létezik, de az 

alapja mindegyiknek értelemszerű-
en a méz mennyisége és minősége. 
Az a jó recept, minél több méz kell a 
tésztába. A legjobb, amelyben 60 dkg 
liszthez 25 dkg méz kerül. Az is na-
gyon fontos, hogy alaposan átgyúr-
juk, és a sütés sem mindegy: igyekez-
zünk, hogy ne süssük túl, bár az én 
esetemben picit más, hiszen némelyik 
darabokat keményebbre kell sütnöm, 
hogy építeni is tudjak belőle. Azért 
természetesen igyekszem úgy elké-
szíteni, hogy dolgozni is lehessen vele 
és ehető is legyen. A mázhoz is adott 
egy alaprecept, de ez nem mindig jó, 
hiszen nem mindig ugyanakkora pél-
dául a tojás mennyisége. Aki régóta 
használja ezeket az anyagokat, az 
egy idő után érzi, ahogy keveri, hogy 

mennyire legyen sűrű vagy híg 
attól függően, hogy díszíteni 
akar vele vagy terülőmázat ké-
szít. 

– Melyik a legjobb terülőmáz?
– A terülőmáz épphogy nem 

folyik le a mézeskalácsról, de 
teljesen elsimul. Én nem szere-
tem kenni, mert pici hólyagok 
lesznek a felszínén, és azzal 
nem vagyok elégedett, hab-
zsákból nyomom végig, akár-
mekkora területre kell eloszlat-
ni. Ha látom, hogy hepehupás 
marad, ki kell szedni a zacskó-
ból, újra keverni, esetleg higítani 
egy picit egy-két csepp vízzel és 
citromlével. Amikor először pró-
bálkoztam, egyszerűen lefolyt a 
háztetőről, bár szép volt úgy is, 
hiszen havas háztető lett belőle, 
de ki kell tapasztalni, érezni kell. 

– Miket készítesz mézeskalács-
ból és melyik volt a legemléke-
zetesebb alkotásod?

– Szánkót, házat, házi áldást, 
nagyjából bármit. Van úgy, hogy 
megpróbálok lemásolni egy 
képet, de ahogy elkezdem má-
solni, teljesen más jön ki végül. 
Utána már rá sem nézek, csak csiná-
lom, ami nekem jön. Olykor a mintát 
sütőpapírra másolom és ehető tollal 
viszem át a mézeskalácsra. Az első 
versenymunkám a Mátyás templom 
elkészítése volt, ami egy 28 centimé-
teres kép volt, Üllőn is bemutatták egy 
kiállításon, és még mindig megvan. 
Négy napba telt elkészíteni, a téglákat 

darabonként kellett kidolgozni, 
aranyérmes lettem vele. Ez volt 
a legnagyobb, és a legbüsz-
kébb is erre vagyok. Készítet-
tem már őszi tájképet házzal, 
folyóval, kerítéssel, ez volt a 
másik aranyérmes munkám. 
Ezek az úgynevezett síkban dí-
szített mézeskalácsok, melyek 
egy darabból állnak, és vannak 
a térbeli ábrázolások. A tavalyi 
üllői versenyre egy szobabel-
ső-részletet készítettem két 
fallal, ablakkal, képpel a falon, 
karácsonyfával és hintaszékkel, 
ami még mozgott is.

– Mikor várható a következő 
megmérettetés?

– Reméljük, hogy jövőre lesz, mert 
nagyon várjuk. Aki ennyire mániásan 
szereti, mint én, az nagyon szenved, 
hogy nem mehet versenyre, idén saj-
nos elmaradt. Úgy tudom, a következő 
verseny témája halász-vadász lesz.

– Van valami hosszú távú terved, amit 
el szeretnél érni?

– A Hófehérke és a hét törpe té-
máját mindenképp szeretném egy-
szer megalkotni, többemeletes torta 
formájában, de még nem volt olyan 
versenytéma, amelyhez illett volna. 
Bár ebben az időszakban nagyon sok 
a munkánk belőle, de ha ebből hosszú 
távon munka lenne, akkor már nem 
tudnám ilyen minőségben csinálni: 
sietni kellene, nem tudnám úgy kidol-
gozni, látnám rajta a hibákat. Nekem 
fontos, hogy precízen kivitelezzem 
őket,  elsősorban magamnak készí-
tem el mindegyik darabot. VNyL

 „Munka után csak 
a mézeskalácsok-
kal foglalkozom, 

főleg ebben 
a karácsonyi 
időszakban. 

Kézügyesség sem 
árt, de aki valóban 

akarja, az meg 
tudja tanulni.” 
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ÜZENET A HÍVEKNEK
Római Katolikus Egyházközség  
– Skravanek Gábor plébános
Karácsony titkát úgy fogalmazza meg a 
Biblia, miszerint Isten leszállt az égből, 
eljött hozzánk, hogy testet öltsön. Az 
ember sokszor az ellenkezőjére törek-
szik, mi mindig fölfelé szeretnénk menni. 
Másokat megelőzni. Isten leereszkedik, 
eljön a legkisebbekhez. A Biblia azt írja: 
Isten értünk szegénnyé lett, hogy sze-
génysége által meggazdagodjunk. Isten 
nem értékel le, pedig ismeri gyengesé-
günket. A lent föntté lett, Isten magához 
ölelte a világot.

Egy karácsonyi legenda szerint egy 
kisgyermek, amikor reggel fölkelt, oda-
ment a betlehemhez, ahol a szereplők 
fából voltak kifaragva. Ott volt mindenki: 
Mária, József, Jézus, a pásztorok, állatok. 
Ahogy nézte Jézus szobrát, úgy érezte, 
megelevenedik előtte és szól hozzá.

Azt kérdezte: „Te is hoztál ajándékot 
nekem?” A kisfiú megijedt, mert nem volt 
nála semmi. De Jézus szólt: „Add nekem 
a múltkori matekdolgozatodat!” A kisfiú 
szeme tágra nyílt és halkan mondta: „De 
hát az egyes lett.” Jézus azt válaszolta: 
„Nem baj, én azért jöttem, hogy ami nem 
sikerült, azt beteljesítsem.” Majd foly-
tatta: „Add nekem a bögrédet!” A kisfiú 
szeme még tágabbra nyílt és alig bírta 
kimondani: „De hát az összetört.” Jézus 
azt felelte: „Semmi baj, én azért jöttem, 
hogy ami összetört, azt összeillesszem.” 
Végül azt mondta Jézus: „Add nekem azt 
a mondatodat, amit anyukádnak mond-
tál, mikor a bögre összetört.” A kisfiú 
már el is sírta magát és nagy nehezen 
válaszolt: „De hát akkor én anyunak ha-
zudtam. Azt mondtam, hogy véletlenül 
leesett, pedig dühömben vágtam oda.” 
Jézus azt felelte: „Tudom, azért jöttem, 
hogy amit rosszul tettél, azt megbo-
csássam.”

Isten eljött hozzánk, hogy fölemeljen, 
hogy helyrehozzon mindent, amire mi 
úgy várunk.

Fekete István egyik visszaemlékezé-
sében írta, hogy mikor gyerekek voltak, 
jártak betlehemezni. Kaptak ajándékokat 
érte, még pénzt is. Annyira fellelkesed-
tek, hogy átmentek a szomszédos faluba 
is. Már 11 óra volt és mikor indultak haza, 
nagy köd ereszkedett le, semmit sem 
láttak, el is tévedtek. A kicsik elkezdtek 
sírni, a nagyok is kezdték elveszíteni a 
reményt. Az egyik fiú megszólalt: „Tér-
deljünk le és imádkozzunk!” Távolról 
meghallották a harangszót, mely az éj-
féli misére hív. Fekete István a történet 
végén hozzáfűzte: mikor eltévesztem az 

utat, mindig eszembe 
jut: „Térdeljünk le és 
imádkozzunk!”

Jézus jön, hogy 
megkeressen ben-
nünket, hogy föle-
meljen!

Áldott karácsonyt 
kívánok!

Református Egyház – dr. Kun Mária  
lelkész: Várakozás és beteljesülés
Advent idején tele vagyunk várakozás-
sal. Nézzük a híreket, tervezzük az ün-
nepet, hogyan s miként tudunk úgy ter-
vezni, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap, 
mikor érkezik el a kedvező, örömteli pil-
lanat. A félelmek és bizonytalanság kö-
zepette hangzik a buzdítás és bátorítás, 
amit egykor az angyal mondott Máriá-
nak: „Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr 
veled van” (Lk 1,28). Ebben az időszak-
ban is figyelhetünk olyan személyekre, 
akiknek bár nem volt egyszerű az élete, 
mégis ott volt szívükben a várakozás a 
Messiás születésére vonatkozóan: „Mert 
egy gyermek születik nekünk, fiú adatik 
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így 
fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség 
Fejedelme!” (Ézs 9,5). Simeon várako-
zása, vágyakozása kicsit más, mint ami-
hez hozzászoktunk, és ahogy a saját 
várakozásunkat tudjuk szemlélni. Azt 
olvassuk róla az evangéliumban, hogy: 
„Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel 
vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 
Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, 
hogy nem hal meg addig, amíg meg nem 
látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására 
elment a templomba, és amikor a gyer-
mek Jézust bevitték szülei, hogy eleget 
tegyenek a törvény előírásainak, akkor 
karjába vette, áldotta az Istent, és ezt 
mondta: Most bocsátod el, Uram, szol-
gádat beszéded szerint békességgel, 
mert meglátta szemem üdvösségedet, 
amelyet elkészítettél minden nép szeme 
láttára, hogy megjelenjék világosságul a 
pogányoknak és dicsőségül népednek, 
Izráelnek” (Lk 2,26-31).

Az ő életükben más volt az az ünnepi 
készülődés, és egészen más volt az ün-
nep, mint korábban. Amikor azzal szem-
besülünk, másként kell készülnünk, és 
minden egy kicsit más, mint korábban, 
mindennek ellenére legyen békessé-
günk és érezzük meg Isten szeretetét, 
aki ígéreteit beteljesítette, s jelen kíván 
lenni az életünkben!

Miserendek

Üllő – Keresztelő Szent János templom
Adventi miserend és lelki programok 

(2020. november 28-tól december 23-
ig): hétköznapi roráte szentmise (a mi-
sék előtt és után gyóntatás) kedden és 
szerdán 6 órakor.

Péntekenként este: december 4-én 
17.15-től gyóntatás, 18 órától lelkigya-
korlatos szentmise, melyet Mihoc Vale-
rián ócsai plébános atya tart. December 
11-én 17.15-től gyóntatás, 18 órától bűn-
bánati liturgia. December 18-án 17.15-től 
gyóntatás, 18 órától Szentségimádás el-
mélkedéssel. 

A szombat esti előesti szentmisék 
kezdetekor ünnepélyes módon gyújtjuk 
meg az adventi koszorú gyertyáit.

Karácsonyi miserend
• December 24. éjféli szentmise éjfélkor 

(ha a kijárási korlátozás érvényben 
marad, akkor 18 órakor).

• December 25. karácsony ünnepe: 
7.30, 9.00.

• December 26. szent család: 18.00.
• December 27. szent család: 7.30, 9.00.
• December 28-29-30. nincs szentmise.
• December 31. év végi hálaadás: 18.00.
• Január 1. új év, Mária Istenanyasága: 

9.00.
• Január 2.: 18.00.
• Január 3.: 7.30, 9.00.

Üllői református templom (a Williams 
Televízió csatornáján)
Ünnepi istentiszteletek:

• December 24. 15 órakor szokott lenni 
a családi istentisztelet a gyermekek 
karácsonyi műsorával. Ezen az alkal-
mon verses-zenés összeállítást hall-
hatunk.

• December 25. 10 órakor ünnepi isten-
tisztelet, ismétlés december 26. 10 
órakor.

• December 26. 15 órakor verses kará-
csonyi áhítat ismétlése.
Az adás időpontjában az istentisz-

telet felkerül a Williams Televizió Face-
book- és YouTube-csatornájára is.
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Vasárnap és hétfőn zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

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

Komplett 
szemüveg 

már 9990 Ft-tól!

Ingyenes látásvIzsgálat
vIzsgálatra bejelentKezés 

teleFonon

EbbEn a 
hónap-

ban a 
döntést 

önrE 
bízzuk!

mInden 
KeretünKhöz 

az egyFóKuszú 
lencsét* 
5 Ft-ért 
adjuK!

Távoli, olvasó, -4– +4, 2CYL

mInden 
KeretünKből 

annyI százaléK 
Kedvezményt 

adunK, 
ahány éves!

AjándéKozzon szemÜveGet!
üzletünKben vásárlásI 

utalvány Kapható!

vagy

Sajtosné Öllei Andrea rajztanárnő és Gera Béla Miklós képal-
kotó úgy döntött, segítenek megértetni a diákokkal, hogy mi 
az absztrakt művészet lényege. – Alapvetően az volt a cél, 
hogy az általános iskolás gyerekeknek megmutassuk, ho-
gyan épül fel egy alkotási folyamat. És szerettük volna be-
bizonyítani, hogy tényleg képesek megérteni, valamint egy 
absztrakt képet létre tudnak hozni – mondta el Gera Béla. 
Az ötletet az a felkiáltás adta, amit akkor hallat a legtöbb ki-
állítás-látogató, amikor meglát egy absztrakt alkotást, pláne 
a fi atalabbak: ó, ilyet én is tudok! Meg szerették volna mu-
tatni a gyerekeknek, hogy ez valójában nem is olyan egy-
szerű, mint gondolják. Ha egy absztrakt kép csupán néhány 
pöttyből, vonalból vagy foltból áll, az nem véletlen, hiszen 
mindazt végiggondolta a festő. A látható világot próbálja le-
egyszerűsíteni, mellyel kísérletezhet. Meg szerették volna 
azt is értetni a gyerekekkel, hogy általában hogyan lehet el-
jutni a festészetben a realitástól az absztrakt művek készí-
téséig. Jellemzően több fázison, egy folyamaton kell átmen-
nie a festőnek ahhoz, hogy absztrakt képet tudjon festeni. 

A szervezők úgy tervezték, májusban kiállítást tartanak 
az elkészült alkotásokból, de a vírus keresztül húzta a szá-
mításaikat. Ezért látogatható kiállítás ugyan nem, de virtu-
ális annál inkább volt, mivel Gera Béla Miklós Facebook-ol-
dalán és a Williams Televízió csatornáján is megtalálhatók a 
diákok művei. – Tényleg nagyon ügyesek voltak. Az egész 
kiállításnak volt egy nagyon érdekes hangulata, jó volt meg-
állni a közepén, és minden képet megcsodálni – mesélte az 
ötletgazda. 

Ötvenöt képet állítottak ki a városházán, amikért a tanu-
lók emléklapot is kaptak. Bíznak benne, hogy a pandémia 
elmúltával az eredetileg megálmodott kiállítást is megtart-
hatják. JB

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy együtt ünnepel-
hettem 90-dik születésnapomat szeptember 24-én Kissné Sza-
bó Katalin polgármester asszonnyal és Bükkös Hajnalka anya-
könyvvezetővel. Jelenlétükkel szebbé tették ezt a csodás napot. 

Az oklevelet, a gyönyörű virágot, és a kedves szavakat, ame-
lyek a helyi újságban is megjelentek, ezúton is tisztelettel és 
szeretettel köszönöm! Ezt a napot bearanyozták a gyermekeim, 
Ildikó és Ferenc, unokáim, testvérem és kedves rokonaim, akik 
titokban megszervezték ezt a szép ünnepi köszöntést.

Nagyon boldog voltam, hogy a Zrínyi Ilona Kórus tagjai is 
eljöttek hozzánk. Dudinszkyné Ildikó tanárnőnek és Maróthy-
né Marikának sok munkájába került, de végre együtt énekel-
hettünk. Boldog vagyok, hogy együtt ünnepelhettem szeretett 
barátaimmal, és az evangélikus gyülekezettel. Köszönöm Hei-
nemann Ildikó evangélikus lelkésznek és Hargasné Évike pres-
biternek.

Mindenkinek hálás vagyok a sok-sok kedves köszöntésért 
és a csodálatos virágokért, amelyek most is itt pompáznak a 
szobámban és emlékeztetnek erre a felejthetetlen napra.

Igaz szeretettel,  Emike néni (Musil Ferencné)  

Pár éve még csak remélni merte a katolikus egyházkö-
zösség, hogy közösségi ház épülhet a városban, hogy a 
hittanórákat, valamint a közösségi programokat méltó 
helyen tudják megtartani. A terv lassan testet öltött, így 
még a tél folyamán befejezhetik az építkezést.

Az üllői Rómaikatolikus plébánia közösségi háza fo-
lyamatosan épül. Skravanek Gábor atya nyári megérke-
zése óta nagy hangsúlyt fektet a fi atalok megszólítására, 
ezért is szívén viseli az építkezés előre haladását. Több 
találkozón részt vett a kivitelezővel, tervezővel, munka-
társakkal és a püspök atyával, hogy előre mozdítsák a 
közösségi ház építését. – Körülbelül egy hónappal ez-
előtt támogatást nyertünk Marton Zsolt püspök atyától 
arra, hogy felkerüljön a tető és a nyílászárók az épületre, 
és így az zárható legyen. A munkálatok most is folynak, 
remélhetőleg január körül befejeződnek – mondta el Gá-
bor atya. A közösségi adakozók szintén nagy részt vállal-
tak a költségekből, nélkülük az 
épület biztosan nem valósul-
hatott volna meg. 

A fő cél egy minőségi tér lét-
rehozása mellett a közösségi 
élet fellendítése, hogy a külön-
böző korosztályok: a gyerme-
kektől a családokon át egészen 
az idősekig mindenki a saját-
jának érezhesse a közösségi 
házat.  ÜH infó

ILYET ÉN IS TUDOK!  
– ABSZTRAKT MŰVEK KIÁLLÍTÁSA

EGY SZÉP NAP EMLÉKÉRE!

HAMAROSAN ELKÉSZÜLHET 
A KÖZÖSSÉGI HÁZ
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Matics Ádám látássérült ultrafutó és paraatléta hat éve kezdett ko-
molyabban foglalkozni a futással. A látássérült sportoló olyan sikere-
sen helytáll, hogy eddig elért eredményei alapján a Vakok Nemzetközi 
Sportszövetsége, az IBSA, és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, az IAAF 
az év vak futójának választotta 2020-ban. Vele beszélgettünk.

AZ ÉV VAK FUTÓJA EGY ÜLLŐI FÉRFI

H ogyan alakult ki a futás szere-
tete benned?

– Közel húsz éve sportolok 
és hat éve futok, de komolyabb szin-
ten inkább két és fél éve. Ezt az idő-
szakot megelőzően triatlonoztam. 
Előtte crossfiteztem és súlyemelő 
voltam. A crossfit egy olyan sport, 
ami ötvözi az intenzívebb részeket, 
amilyen a súlyemelés és a hosszan 
tartó, aerob edzések, mint a futás és 
az evezés. A kondícióm javítása mi-
att szerettem volna mindenképp fej-
lődni, így választottam a futást.

– Hogy lett ilyen fontos a sport az éle-
tedben?

– Nagyon kicsi és gyenge voltam, 
a szüleim pedig mindentől féltettek, 
óvtak, főleg édesanyám. Nem akar-
ták, hogy bármilyen olyan közösség-
be járjak, ami vad, még akkor se, ha 
sport. De én untam a mozgássze-
gény életmódot, eleven gyerek vol-
tam és egy kicsit szabadszájú. Akkor, 
1999-ben jött az életembe a judo. A 
testmozgásnak hála felszabadultabb 
lettem, és sokkal jobban ment a ta-
nulás is. Annyira megtetszett, hogy 
még két sportot választottam a judo 

mellé: a sakkot és a csörgőlabdát. Ez 
így ment éveken keresztül: mindig 
kerestem az újabbnál újabb lehető-
ségeket, mozgásformákat. Most épp 
ilyen területen is tanulok tovább: rek-
reációs szervezést mesterszakon.

– Hogyan vesztetted el a látásodat?
– A születésem nem zajlott köny-

nyedén: agyvérzést kaptam, mire 
közölték az orvosok édesanyámmal, 
hogy biztosan nem érem meg a más-
nap reggelt. Gyakorlatilag félretettek, 
mert úgyis meg fogok halni. Aztán 
valami csoda folytán mégis meg-
értem a másnapot, akkor viszont 
azt mondták, hogy tartós ápolás-
ra fogok szorulni egész életemben. 
Akkor még a vakságot nem lehetett 
tudni, teljesen más fogyatékosságra 
gyanakodtak. Egy hónapos korom-
ban megint rosszul lettem, tüdőgyul-
ladást kaptam és lélegeztetőgépre 
kerültem. Túladagolták az oxigént, 

ennek a kettőnek köszönhetően let-
tem vak. Mindig azt mondom, hogy 
ebből a szempontból jól jártam: nem 
időközben vakultam meg, így élek 
születésem óta, nincsenek emlékeim 
arról, hogy látok, így nem volt lelki tö-
rés sem. Elég hamar sikerült elfogad-
nom az állapotomat.

– Milyen érzés, hogy az év vak futójá-
nak választottak?

– Sokkolt, nem tudtam hová tenni, 
a mai napig próbálom feldolgozni ezt 
a megtiszteltetést. Álmomban sem 
gondoltam volna, hogy pont engem 
fognak erre a díjra jelölni és kiválasz-
tani. Szóba sem került ilyesmi, hogy 
egyáltalán lenne esélyem.

– Tudod, miért rád esett a választás?
– Nem tudom pontosan, hogy mi 

alapján választottak ki. Tény, hogy 
volt két világrekordom, amit egy ke-
rekesszékes barátommal csináltunk 
végig, feltételezem, emiatt kaphat-
tam a címet. Annyit tudok, hogy erre 
a díjra a paraszakosztályokon belül 
jelölik a sportolókat. Úgy tudom, raj-
tam kívül voltak még hárman: egy kí-
nai, egy kenyai és egy etióp futó. 

– Tudod, hogy téged ki jelölt? 
– Őszintén? Fogalmam sincs. 

Ezért is volt akkora meglepetés.

– Mik a távlati terveid?
– Az első számú cél a Tokióban 

megrendezendő paralimpia jövőre. 
Szeretnék legalább egy pontszerző 
helyet elérni maratoni távon. A rea-
litás talaján maradva azt mondom, 
hogy a középmezőnybe sorolom ma-
gam, hiszen nagyon erős a mezőny, 
jók a vak futók, főleg a fent említet-
tek: a kenyaiak például eszméletlenül 
futnak. Már nagyon elégedett lennék, 
ha az első tíz befutóban bekerülnék,  
de már attól is, hogy kijutok egy ilyen 
eseményre. Ez egy óriási dolog: ön-
magában a tudat, hogy valaki olim-
pikon.

Emellett a világon egyedüliként 
és elsőként szeretném teljesíteni a 
Spartathlon 246 kilométeres távját. 
Minden évben szeptember végén van 
a verseny, jövőre szeretnék elindulni 
rajta. Ez egy Athéntól Spártáig tartó 
ultrafutás, amely nem veszélyte-
len, ami tény, mert a szintidő 36 óra. 
Teljesen mindegy, hogy hányadik le-
szek, csak érjek a célba, azzal már 
megelégszem.  VL

Ádám közel három éve igazolt sportoló-
ként fut a BEAC és a Suhanj Alapítvány 
kötelékében. A januárban megrendezett 
IBSA és az IAAF által Pozsonyban ren-
dezett fedett pályás atlétikai Európa- 
bajnokságon szerzett kvalifikációt. 10 km-
en Európa-bajnok lett, 1500 m-en 3. he-
lyezést ért el, távolugrásban a 3. helyen 
végzett. Tavaly szeptemberben Berlinben 
rendezték meg a 46. Berlin Marathont, 
ahol 42 km-en megnyerte a kategóriáját  
4 óra 1 perces idővel – szakadó esőben 
csinálta végig a távot. 2019. szeptember 
13. és 15. között rendezték Budapesten a 
World Urban Games-t, ahol ergométeres 
evezésben 2000 méteren épek közt bron-
zérmes lett, 21 km-es futásban szintén az 
épek között a 7. helyen ért célba. Kétszer 
indult az Ultrabalaton-futáson 221 km-
en, abból az idén sikerült a teljes távot 
végigcsinálnia, igaz, a Covid miatt csak 
virtuálisan.
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A Vargha Gyula Városi Könyvtár munkatársai a kialakult 
helyzetben sem hagyják lehetőségek és jobbnál jobb 
olvasnivalók nélkül az arra vágyó lakosokat. Az intézmény 
vezetője, Velkei Hajni szerint a könyvek szeretetének nem 
szabhat határt a járvány.

NEM MARADNAK KÖNYVTÁR NÉLKÜL  
A LELKES OLVASÓK

M iként befolyásolják a könyvtár 
életét a jelenlegi korlátozó in-
tézkedések? 

– A koronavírus-járvány máso-
dik hulláma miatt könyvtárunk 2020. 
november 11-től visszavonásig olva-
sókat nem fogadhat. Sajnos, mi sem 
tudjuk, hogy meddig marad ez így. Fo-
lyamatosan figyeljük a híradásokat és 
bízunk benne, hogy a helyzet hamaro-
san javul, és ismét kinyithatunk. Érte-
lemszerűen a programjaink is szüne-
telnek, nincs lehetőségünk semmilyen 
rendezvény megtartására. A hoz-
zánk tartozó Helytörténeti Gyűjte-
mény is zárva van. Azonban, mivel a 
személyes kontaktusok száma így je-
lentősen csökken, reméljük, hogy ez 
meghozza a kívánt eredményt.

– Mit tegyen, akinek lejár a kölcsönzé-
se, és mit, aki kölcsönözni szeretne?

– A könyvtári tagságok, olvasó-
jegyek, illetve a kikölcsönzött köny-
vek és egyéb dokumentumok lejára-
ti idejét könyvtárunk automatikusan 
2021. január 5-ig mindenkinek meg-
hosszabbította. A szolgáltatások fel-
függesztésének idejére természete-
sen késedelmi díjat sem számolunk 
fel. Aki viszont kifogyott az olvasniva-
lóból, az december 1-jétől igénybe ve-
heti küszöbkönyvtári szolgáltatásun-
kat, amely júniusban már igen szépen 
bizonyított.
 

– Hogyan jött a küszöbkönyvtár  
ötlete?

– Tavasszal született meg az ötlet, 
amikor már kissé enyhültek a korlá-
tozások és egyre többen érdeklődtek, 
hogy hogyan lehetne már könyve-
ket kölcsönözni. A cél a zárt tér elke-
rülése és a higiéniai szabályok betar-
tása mellett végzett kölcsönzési mód 
kialakítása volt. Erre nálunk ideális 
helyszínt kínált a bejáratunk előtti kis 
terasz, ahol fedett, de mégis nyitott 
helyen egészen a küszöbig jöhetett az 
olvasó. Így csináljuk most is. Maszk-
ban, kézfertőtlenítő használata után a 
kollégák kesztyűben átveszik a visz-
szahozott könyveket, amelyek 72 órás 
karanténba kerülnek, és csak ezután 
válnak ismét kölcsönözhetővé. A kü-
szöbkönyvtár használata csak idő-
pontfoglalással lehetséges. E-mail-
ben vagy telefonon várjuk az olvasók 
jelzéseit. Így van lehetőség köny-
vek kölcsönzésére, foglalására is. Az 
előre elkészített könyvcsomagokat a 
megbeszélt időpontban lehet átven-
ni. Nagy szükség volt erre akkor is és 
most is, hiszen a zárt ajtók mögött mi 
dolgozunk, és folyamatosan vásárol-
juk a könyvpiac legújabb kiadványa-
it, amit feldolgozás után már kíná-
lunk az olvasóinknak. Az idei évben is 
több, mint száz olvasónk könyvkíván-
ságát sikerült teljesíteni, mindannyi-
unk örömére! 

– Hogyan próbálja a könyvtár 
fenntartani az emberek olva-
sási kedvét?

– A napokban újul-
nak meg a város több 
pontján is megtalálható  
OlvasLakjaink. Öt évvel ez-
előtt helyeztük ki az első 
két könyvkölcsönző házikót, 
amiket azóta a természet 
kissé már elnyűtt, ezért most 
új ajtókat, szép új ismertető-
táblákat kapnak, hogy még 
hívogatóbbak legyenek. Ezek 
a közösségi kiskönyvtárak 
az utóbbi években önfenn- 
tartókká váltak, de a sze-
münk mindig rajtuk van, és 
ahol szükséges, ott feltölt-
jük a készletüket. Ezen kí-
vül Facebook-oldalunkon is 
tartjuk a kapcsolatot az ol-
vasókkal. Könyvek ajánlásá-

val és online tartalmak megosztásá-
val segítjük a szabadidő hasznos és 
tartalmas eltöltését. Virtuális térbe 
helyeztük a mindig nagyon népszerű 
téli dekorációinkat. Készülnek a tün-
dérkertünk mini életképei, amelyeket 
hamarosan megmutatunk az érdek-
lődőknek. 

Ezúton szeretném megköszönni 
minden kedves könyvtárlátogatónak 
az idei, viszontagságos évben nálunk 
tett látogatását. A munkatársaim ne-
vében kívánok áldott karácsonyi ün-
nepeket, valamint olvasmányélmé-
nyekben gazdag, boldog új évet! 

A könyvtár elérhetőségei: 
e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu,
telefon: 06-29/320-102.
Téli zárvatartás: 2020. december 21. 
– 2021. január 4.

Aki viszont 
kifogyott az 
olvasnivalóból, 
az december 
1-jétől igénybe 
veheti kü-
szöbkönyvtári 
szolgáltatá-
sunkat, amely 
júniusban már 
igen szépen 
bizonyított.



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

H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Békés ünnepeket, örömteli új évet kívánunk!

Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 Tel.: 06-20/548-4317 H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás 
fizetési mód.

Érintésmentes fizetés!

Mivel 
lePje Meg 

Szeretteit idéN 
KarácSoNyra?

Üllő, Pesti út 100.

NN vaN egy 

ötletüNK!

Békés ünnepeket,örömteli új évet kívánunk!

Étlapunk:
https://nadaspihenopark.hu/hu/

nadas-etterem
A képek illusztrációk.

elvitelre  és
KiSZÁllÍtÁSSAl iS

Monor, vasad – minimum rendelés: 3  000 Ft
Üllő, Csévharaszt, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis, Gomba, 

Bénye, Káva, Péteri – minimum rendelés: 5  000 Ft
Gyömrő, vecsés minimum rendelés: 8  000 Ft

Kiszállítási díj: 600 Ft
Fizetési lehetőségek:  

készpénz, bankkártya, SZÉP-kártya

2211 vasad, 
Monori út 100.

2020. december 24-25-re halászlé,  
karácsonyi sültes- és hidegtálak rendelhetők!

 Rendelésfelvétel: 11-től 20 óráig.

06-70/953-5092


