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TISZTELT ÜLLŐI LAKOSOK, KEDVES ITT ÉLŐK!

S

ok áldozatot kellett meghoznunk 2020-ban, ahogyan az
emberiségnek a világ minden
táján. Sajnos, a pandémia hozta
nem várt esemény nagyban átalakította a mindennapjainkat. Nagyon sok lemondásra kellett felkészülnünk ahhoz, hogy megóvjuk az
egészségünket, ami rengeteg terhet tett a vállunkra. Ennek ellenére
büszkén mondhatom, hogy Üllőn
a fejlesztések nem álltak le, egy
napot sem pihentünk, haladtunk
tovább. Átadtuk az óvodánkat, készül a bölcsődénk, a csodálatos
piacunk és emellett számos további fejlesztést hajtottunk végre, melyek – bízom benne –, hogy javítják
a lakosság közérzetét.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem kivétel nélkül minden lakosunk kitartását, fegyelmezettségét. A
frontvonalban dolgozó munkatársaink áldozatos munkáját, hogy a
körülményekhez alkalmazkodva
mégis tudjuk élni a hétköznapjainkat. Külön kiemelném az egészségügyben dolgozók és a pedagógusok odaadását, hogy erőn
felül teljesítettek. A Városüzemeltető Kft. és a Sport és Szabadidő
Kft. minden egyes dolgozójának,
valamint a hivatal vezetőinek és
munkatársainak, hiszen nélkülük
ez a sok munka nem valósulhatott
Épül az új piac
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volna meg. A képviselőtársaimnak,
hogy döntéseikkel megalapozták,
hogy közel 1,4 milliárd forint értékben tudtunk fejlesztéseket megvalósítani. Úgy gondolom, ez egy
csoda és továbbra is számítok a
munkájukra!
Sajnos, az idén nagyon kevés
közös programot tudtunk a civil
szervezetekkel megvalósítani, de
tudniuk kell, hogy nagyon fontosak
számunka, és számíthatnak ránk.
A céljainkat csak együtt, önökkel, a
lakossággal tudjuk megvalósítani!
Mit is kívánhatnék? A legfontosabb az egészség, de hitet és
Bölcsőde

meghitt pillanatokat is, amihez
sok erőre, kitartásra és lelki békére van szükségünk. Kívánom, hogy
a 2021-es esztendő adja meg ezt
mindannyiunknak és legyünk túl
ezen az időszakon, hogy visszatérhessünk az eredeti életritmusunkhoz.
Bízunk benne, hogy hamarosan
fel tudjuk számolni a ránk leselkedő veszélyt, és félelem nélkül ölelhetjük át a szeretteinket, bátran
foghatunk kezet és ismét láthatjuk
egymás mosolyát az utcákon. Segítsük egymást minden helyzetben, hiszen a kölcsönös tisztelet,
az elfogadás és a pozitív hozzáállás, kedvesség, az együttműködés szándéka és képessége fogja
leginkább segíteni a regenerálódásunkat a nehéz időszak
után.
Kérem, továbbra is vegyenek részt ötleteikkel
Üllő jövőjének tervezésében, az idei évben újabb
csatornán tudjuk tájékoztatni önöket. Töltsék le
mobiltelefonos applikációnkat és jelöljék be az
Üllő Város Önkormányzata
Facebook-oldalát, hogy
mindenről időben, biztos forrásból
értesülhessenek.
Békés, boldog új évet kívánok!

A céljainkat
csak együtt,
önökkel, a
lakossággal
tudjuk megvalósítani!

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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VÁLTOZÁSOK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBAN

ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
A VÁROSHÁZÁN

2021. január 1-től változnak az adótörvények, amelyek érintik a helyi iparűzési adózást és a HIPA feltöltési kötelezettséget is.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

2021. január 1-től az Állami Adó- és
Vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat,
javításokat és önellenőrzéseket, de az
adófizetést változatlanul az Üllő Város
Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell majd megfizetni.
Kizárólag az „egyéni vállalkozónak
nem minősülő magánszemély” iparűzési adóalanynak (vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását
papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be.

IPARŰZÉSI ADÓ FELTÖLTÉSI
KÖTELEZETTSÉG
A 2020-as adóévtől (2020. július 15től) már nem kell a tárgyévi helyi iparűzési adóelőleget kiegészíteni, azaz

feltölteni, elegendő az adót a tárgyévi bevalláskor megfizetni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is
vonatkozik. A helyi iparűzési adóval
kapcsolatos befizetéseket Üllő Város Önkormányzata helyi iparűzésiadó-beszedési számlájára 1174205615392141-03540000 kell teljesíteni.
Bővebb információkat az egyes változásokról a www.ullo.hu oldalon olvashatnak.
ÜH Infó

% HASZNOS TELEFONSZÁMOK

Üllő Város Önkormányzata

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

• 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

Folytatódik a polgármesteri hivatal jogi képviseletét ellátó
ügyvédek tanácsadása. A lakosság számára ingyenes jogi tanácsadást a Városházán (2225.
Üllő, Templom tér 3.), a földszinti 1. számú irodában lehet
igénybe venni a járványügyi intézkedések betartása mellett.
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9-től 11 óráig tartanak 2021. január 19-én, február
24-én és március 23-án.
Dr. Beneczki Tímea ügyvéd tanácsadásai 15-től 17 óráig tartanak 2021. február 4-én és
március 4-én.
A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámokon: dr. Szkalka
Tamás – 06-20/555-6513 és dr.
Beneczki Tímea – 06-70/4591401.

• 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
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ELKÉSZÜLT VÁROSUNK
MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓJA
2020. december végén a térségben szinte elsőként készült
el Üllő telefonos applikációjának első verziója, amely a
városvezetés és a lakosság bevonásával formálódott,
és a jövőben is az itt élők igényei szerint alakul majd.

A

Play Áruházból ingyenesen
mobiltelefonra
letölthető
HolmiApp alkalmazás segít
eligazodni a településen, a helyi hírekről és programokról, városi információkról (sportról, közéletről stb.)
egyaránt értesülhetnek a rendszer
használói. Előnye egy
weblappal szemben,
hogy nagyon gyorsan
lehet pl. az ügyintézések menetén gyorsítani, az azonnali tárcsázás és levélküldés
funkciókkal a kontaktszemély közvetlenül
az applikáción keresztül elérhető, nem kell
hosszasan keresgélni
egy-egy elérhetőséget.
– Szeretnénk önöknek,
Üllő lakosainak egy
új, a térségben egyedülálló, jövőbe mutató
rendszer kidolgozásával is a segítségükre
lenni, megkönnyíteni az információk
elérését és a tájékozódást. Az elmúlt
hetekben, hónapokban sajnos még
inkább megnövekedett az igény az

Azonnali helyszíni
telefonos fotókkal
tudnak a lakosok
bejelentést tenni
egy-egy illegálisan
eldobott szemétkupacról, hibáról,
rongálásról vagy
úthibáról.

INGYENES KÜLTÉRI WIFI-PONTOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Városi Sétány – Templom-tér
Új piac területe (2225 Üllő, Templom
tér 1.)
Sporttelep – új játszótér területe
(2225 Üllő, Halassy Olivér u.)
Sporttér játszótere (2225 Üllő, Liszt
Ferenc u.1.)
Teniszpálya melletti zöld terület
(2225 Üllő, Árpád fejedelem utca)
Cigri szabadidő-park – kondipark
része (2225 Üllő, Pávay Vajna u. 19.)
Hunyadi játszótér (2225 Üllő, Hajcsár u. 2.)
Kisfaludy játszótér (2225 Üllő, Kisfaludy tér 6.)
Vasútállomás (2225 Üllő, Állomás
u. 14.)
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online megoldásokra, gyors ügyintézési folyamatokra, azonnali tájékoztatásra, az általunk kidolgozott felület pedig ezekre nyújt majd
azonnali megoldásokat. A fejlesztővel közösen tudtunk gondolkodni a
szerencsés időzítés miatt, felhasználtuk az ügyintézőink tapasztalatait, illetve a tesztelésbe a képviselőink, intézményvezetőinken kívül
bevontuk a lakosságot is, hiszen
nekünk elsősorban az önök véleménye, igényei a fontosak. Örülök,
hogy nagy az érdeklődés a rendszer
iránt, sokan letöltötték már a telefonjukra, használják és sok pozitív
visszajelzést kapunk, hogy abszolút
mértékben gyorsítja a tájékozódást.
Ez volt a célunk – mondta el Kissné
Szabó Katalin.
A telefonos applikáció nem saját
fejlesztés, hanem egy nemrégiben
elérhetővé vált összesítő-alkalmazás, ahol az egyes térségek és
városok egymáshoz kapcsolódva,
integrált információs rendszerben
működve tudnak majd információkat megosztani egymással. A K&K
Fejlesztő Kft. által fejlesztett HolmiApp applikáció gyors működésével,
hasznos funkcióival, bővíthetőségi
lehetőségeivel kiemelkedik a versenytársai közül.
Üllő szinte elsőként kezdte használni az alkalmazást, így úttörőként
a rendszer felépítését és alapfunkcióit is közösen tudta és tudja kialakítani a fejlesztő céggel.
– Hosszú háttérmunka előzte meg a rendszer létrejöttét, egy
olyan, jól működő, egyszerűen
használható felületet álmodtunk
meg, amely kifejezetten a városok
egyéni kommunikációját erősíti, a
közelben élők tájékozódását segíti
és az egyes problémás helyzetekben az ügyintézések menetét gyorsíthatja. Nagy segítség és öröm volt
számunkra, hogy Üllő városvezetése aktívan részt vesz a rendszer
optimalizálásában, kialakításában,
így egy nagyon könnyen és átlátha-

tóan működő applikációt tudunk létrehozni. A lakossági visszajelzések
alapján folyamatosan alakítjuk még
az elkövetkezendő hónapokban az
alkalmazást. Célunk, hogy ez az
alkalmazás az ország első számú,
városokat összekötő és a közelben
élőket széleskörűen informáló felületté váljon, folyamatosan bővítjük
újabb településekkel, városokkal a
rendszerünket – fejette ki Kapitány
András, a K&K Kereskedelmi Kft.
ügyvezető igazgatója.
Az alkalmazásban a hasznos telefonszámok azonnali elérésén kívül
térképes kereső, helyi információk,
aktuális hírek és programok is helyet kaptak, lehet majd szavazásokat
kezdeményezni, illetve nemsokára
elérhető lesz az állampolgári bejelentés funkció is, amelynek segítségével azonnali helyszíni telefonos
fotókkal tudnak a lakosok bejelentést tenni egy-egy illegálisan eldo-

Önkormányzat
bott szemétkupacról, hibáról, rongálásról vagy úthibáról.
A rendszerben külön menüpontban lehet majd keresni a helyi
üzleteket, szolgáltatókat, vendéglátóhelyeket. Az önkormányzat
azzal is támogatni szeretné a helyi vállalkozásokat, szolgáltatókat,
őstermelőket, hogy elérhetőségeikkel díjmentesen kerülhetnek a
rendszerbe. A bekerülés önkéntes
alapú, várjuk minden szolgáltató
jelentkezését a kommunikacio@
ullo.hu címen, elérhetőségekkel,
fényképekkel, amelyeket fel tudunk tölteni a rendszerbe. Kérjük,
az internetet kevésbé használó
kistermelőknek, szolgáltatóknak
segítsenek ismerőseik azzal, hogy
elküldik elérhetőségeiket.
Az applikáció jelenleg csak Androidos rendszeren működik, már
folyamatban van az IOS-rendszerre
optimalizálása, hamarosan IPhone-készülékeken is elérhető lesz.

Üllő Város 9 pontján nemrégiben nyitottuk meg az ingyenes
WIFI-pontokat, így ezeken a helyszíneken azok is le tudják tölteni
az applikációt a telefonjukra, akik
nem rendelkeznek internetkapcsolattal. A rendszerben egyszer
letöltött statikus információk eléréséhez nem szükséges folyamatos internetkapcsolat, így mindenki, aki egyszer letöltötte az
alkalmazást, internet nélkül is tud
telefonos elérhetőséget keresni az
ügyintézéseihez a rendszerben,
orvost hívni, de megtalálhatja a
legközelebbi játszóteret is.
Az applikáció letölthető innen:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=hu.holmiapp
Kérjük, hogy a Facebookon
jelöljék be az Üllő Város Önkormányzata oldalt is, hogy elsőként
tudjanak tájékozódni városunk
aktuális híreiről, információiról.
Köszönjük! Üllő Város Önkormányzata

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék és a lom
hulladékok gyűjtésének első negyedéves időpontjai az
alábbiak szerint alakulnak.
A házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés: 2021.
január 14., 28., február 11., 25., március 11. és 25.
A begyűjtéssel egyidejűleg szállítási alkalmanként a
DTkH munkatársai 1 db cserezsákot adnak. Szállítási
gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, vagy a
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros,
pezsgős) gyűjtése kiöblítve üveg gyűjtőponton történik,
a Városháza mögötti parkolóban a fedett kerékpártárolónál.
A házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés: január 15. és
29., melyek egyben a fenyőgyűjtés időpontjai is. Február
12., 26., március 12. és 26.
A kertgondozás során keletkező zöld hulladékot
a DTkH által biztosított zöld színű lebomló műanyag
zsákban, az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben), a
zöld zsák mellé az ingatlana elé kihelyezve szállítják el.
A begyűjtésekkor cserezsákot biztosít a szolgáltató.
A lomtalanítást ingatlanonként évente két alkalommal (3m3/alkalom mennyiségben), házhoz menő rendszerrel végzi a DTkH, mely a 06-53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon igényelhető.
A DTkH Zrt. személyes ügyfélszolgálatot tart a Városháza földszinti dísztermében az alábbi időpontokban:
2021. január 18. 9:00–18:00,
2021. február 1. és február 15. 9:00–18:00,
2021. március 1. és március 16. 9:00–18:00 ÜH Infó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Android rendszert használó telefonra tölthető le,
a Google Play áruházban a
keresőbe beírni: HolmiApp:
• letöltés, majd megnyitás;
• az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat kipipálása, ezután Továbblépés-gomb;
• az elfogadás után felugrik egy ablak,
ahol a település választása ablakba jutunk
(amelyet bal oldalon alul szintén a Menü
sorban a „Település választása” pontra kattintva bármikor kiválaszthatunk), itt a megfelelő település (Üllő) kiválasztása;
• az alkalmazás ezen a ponton megnyílik és
használatra kész, a kezdőlapon láthatók a
településen választható modulok;
• ezt követően csak a beállítások vannak
hátra: a jobb felső sarokban lévő Beállítások-ikonra kattintva: + Feliratkozás a település összes felugró értesítésére. Ez azért
fontos, hogy megkapjuk a legfrissebb üllői
híreket.

GÉPJÁRMŰ ADÓ VÁLTOZÁSOK
2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és
szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra
is Üllő Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Üllő Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla:
11742056-15392141-08970000
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti
közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a
tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20.
napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően
havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020.
december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárműforgalmi
rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így
ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az ezzel
kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján tekinthetők meg. / https://www.nav.gov.hu /
A gépjárműadó mentesség igénybevételére szolgáló nyomtatvány a https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalon érhető el, továbbá megtalálják a www.ullo.hu oldalon, valamint személyesen átvehető
ÜH Infó
az Üllői Városháza recepcióján.
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Önkormányzat

KARÁCSONYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A városvezetés és az egészségügyi és szociális bizottság
karácsonykor sem hagyta magára a rászorulókat: 1,5 millió
forint értékben biztosított részükre külön támogatást. A tartós
élelmiszerekből összeállított ajándékcsomagokat személyesen
szállították házhoz, amit nagy szeretettel fogadtak a családok.

A

z elmúlt években
már szokássá vált,
hogy a 80 év feletti
idős emberek karácsony
környékén 20 000 forintos támogatást is kapnak az önkormányzattól
az ünnepek alkalmából.
A bizottság tagjai arra is
figyeltek, hogy idén hamarabb megkapják azt a
vírushelyzetre való tekintettel. Emellett csaknem
200 adománycsomag is
helyet talált. – Az idei nehéz évben egymás megsegítése különösen nagy hangsúlyt
kellett, hogy kapjon. Minden évben
juttatunk karácsonyi csomagokat a
rászorulóknak. A szociális bizottság
tagjai, a Humán Szolgáltató Központ
munkatársai és a polgármesteri hivatal szociális osztályán dolgozók
együtt állítottak össze egy rászorultsági listát, ez alapján hordták
ki a csomagokat oda, ahol igazán
szükség volt rá. A Katolikus Karitász
is szokott adományozni, így természetesen velük is egyeztettünk, próbáltuk úgy elosztani a rászorultakat,
hogy egy család ne öt helyről kapjon, míg más esetleg lecsúszik róla,
próbálunk mindenkit belevenni. Idén
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200 csomagot hordtak
szét a szociális bizottság
tagjai – nyilatkozta lapunknak Fazekas Violetta
képviselő, a Szociális Bizottság elnöke.
A városvezetés minden alkalmat és felületet
megragad annak érdekében, hogy a segítő oldalt
is elismerje és köszönetet mondjon a település
háziorvosainak, gyermekorvosainak, nővéreinek, a gyógyszertárak
dolgozóinak és minden egészségügyben dolgozó szakembernek az
elképesztő kitartásért, munkabírá-

A városvezetés
köszönetet mond
minden egyes
segítőnek az egész
éves munkájáért.

sért, elhivatottságért. Tisztelettel fejezik ki hálájukat, hogy mindig, minden helyzetben számíthat rájuk a
lakosság, valamint hogy szakmailag
és emberileg is az egészség megőrzésére és mielőbbi visszaállítására
törekednek.
Köszönetet mondanak a város
rendőreinek és minden egyes segítőnek egész éves munkájukért,
hiszen kitartásukkal, elkötelezettségükkel, kiemelkedő munkavégzésükkel a legnehezebb időszakokban
is segítették a települést.
A 2020-as évben a pedagógusok
is erőn felül álltak helyt a kihívások
ellenére, a védekezésben és a gyermekek speciális oktatási rendszerének kidolgozásában is sokkal több
energiára, kitartásra, rugalmasságra volt szükség a részükről. Az önkormányzat nevében Kissné Szabó
Katalin polgármester és Fehér Imre
alpolgármester köszönték meg a
kitartást az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Harmónia Zeneiskola
igazgatójának. Köszönjük szépen
VNYL
munkájukat, kitartásukat!

Közösség

142 GYERMEK KARÁCSONYÁT TETTE
SZEBBÉ IDÉN A JÉZUSKA JÁRAT
A segítőkész emberek egy hét alatt elkapkodták az
ajándéklehetőségeket, mellyel a nehéz helyzetben
lévő családoknak segítettek a karácsonyi időszakban.
Az országos jótékonysági szerveződésnek, a Jézuska
Járatnak köszönhetően így oda is jutott karácsonyi csoda
Üllőn, ahol másképp most nem lett volna rá lehetőség.

A

tavalyi nyolcvannal szemben
idén több mint 140 ajándékozott gyermek kerülhetett
fel a listára, a tételek pedig ebben
az évben is egy hét alatt elfogytak.
A Jézuska Járat helyi szervezői ebben az időszakban mindig nagyon
aggódnak, hogy az ajándékok gazdára leljenek, majd minden időben
beérkezzen, de szerencsére minden
a tervek szerint alakult. – Mindöszsze két ajándék nem érkezett meg
különböző okokból, de ilyenkor az
egészségügyi és szociális bizottság
vezetője mindig készen áll, hogy a
hiányt pótolja. Karácsony előtt, csütörtökön meg is kezdtük a kiosztást:
egyrészt a bizottsági tagok és a
HSZK munkatársai kivitték azoknak
a családoknak, akik nehezebben
mozognak vagy nagyobb volt az
ajándék. Másrészt a szülők egy része inkább bejött érte, hogy a gyermekük meg ne lássa, szerették volna
eldugni karácsony estig, hogy szenteste odatehessék a fa alá – mesélte el lapunknak Szabó Katalin Ildikó, a Humán Szolgáltató Központ
igazgatója.
Minden évben nagyon szép és
megható szokott lenni a Jézuska Járat ünnepsége, ahol a gyere-

kek sorban megkapják a nekik szánt
ajándékokat, ám így kicsit mindig elveszett a varázs, hiszen nem kerülhetett be az ajándék a fa alá. Most
azonban, hogy a szülők idő előtt elrejthették a meglepetéseket, valóban úgy kapták meg a gyerekek a
gyönyörűen előkészített csomagokat, ahogy mások. – Ezekben a nehéz időkben nagyon sokan nem tudtak volna karácsonyi ajándékot adni
enélkül a lehetőség nélkül. Minden
esetben a szülők tudták, hogy mire
vágyik a gyermek, vagy a nagyobbakkal egyeztették a kívánságokat,
így mindenkire olyan ajándék várt,
amire tényleg vágyott. Ez nem csak
a gyerekeknek öröm, hanem a szülőknek is segítség – nyilatkozta az
igazgató.
A 140 gyermek mellett a Jézuska Járat idén még valamivel túlteljesítette a karácsonyi csodát: a
HSZK egyik ellátottját és 16 éves fiát
besurranó tolvajok karácsony előtt
kirabolták. A fiú kollégista, a telefonján tanul a digitális oktatás alatt, de a
tolvajok azt is elvitték. Amint a szervezet feltette a segítségkérést az
internetre, fél órán belül három felajánlás is érkezett, így a fiú gyorsan
hozzájutott egy új telefonhoz. Emel-

M o no r
Nyitvatartás:
H–Szo:
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00
FÜGGÖNY • TAPÉTA

kciós

A
ák és
parkeyttegek
szőn

lett a Jézuska Járat főszervezője, Petrus Márta édesanyjával úgy döntött, hogy vesznek
a fiatalembernek egy tabletet
is, hogy ezután kényelmesebben tudjon tanulni.
A járvány miatt nem tarthattak átadóünnepséget, így
idén az angyalkák segítségét
kellett személyesen igénybe
venni:
Kissné Szabó Katalin polgármester, Majorosi Marianna érdemes művész – a Jézuska Járat főangyala, Fazekas Violetta az egészségügyi
és szociális bizottság elnöke, Juhász
Andrea képviselő, dr. Ablonczyné Kelemen Erika bizottsági tag és a Humán Szolgáltató Központ munkatársai.
VNYL

„Ez nem csak
a gyerekeknek
öröm, hanem
a szülőknek is
segítség”
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18 éve a lakosság
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Telefon: 29/412-320

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd
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Közösség

MEGJELENT A HÁROMMILLIÓS
FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET
Sok család várta a gyermekeseknek járó felújítási támogatást,
a részletek november végén jelentek meg az 518/2020. (XI. 25.)
kormányrendeletben. A rendelet 2021. január 1-jén
lépett hatályba, így már beadhatók a kérelmek.

A

rendelet szerint a gyermekkel
(gyermeknek számít a 12. hetet betöltött magzattól még
a nagykorú gyermek is, egészen 25
éves korig, ha még tanul) rendelkező szülők a felújítási költségük 50%ig terjedő, de legfeljebb hárommillió
forintos pénzvisszatérítésre jogosultak a felújításhoz kapcsolódó
anyag- és munkadíjszámlák után.
Fontos, hogy a támogatás utófinanszírozású, azaz a felújítást saját
zsebből – vagy hitelből – kell megoldani, csak ezt követően lehet igényelni a támogatást.
A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstár fogja intézni,
hozzájuk kell személyesen, postán
vagy ügyfélkapu segítségével benyújtani az igénylést és a kapcsolódó dokumentumokat. Volt szó
arról, hogy szerződésmintát is adnak majd, amit a kivitelezőkkel kell
megkötni, ez a rendeletben nem
szerepel, ettől függetlenül még közzé tehetnek ilyen mintát.
Támogatásra alapvetően azok a
szülők jogosultak, akik a felújítandó
házban legalább 50%-os tulajdonjoggal rendelkeznek, legalább egy
éve oda vannak bejelentkezve mint
lakóhelyre (kivéve, ha egy éven belül
szereztek tulajdonjogot), legalább
az egyikük rendelkezik 1 év foglalkoztatotti jogviszonnyal (a közmunka ebbe nem számít bele) és nincs
köztartozásuk. A büntetlen előélet
ennél a támogatásnál most nem
feltétel. Külön szabályok vonatkoznak a különélő szülőkre, nekik érdemes külön is tanulmányozniuk a
rendeletet.
Nem könnyű a rendelet szövegezése, az Államkincstár már adott
is ki egy értelmezést, a sajtóban
ugyanis félrevezető információk jelentek meg a számlákkal kapcsolatos elvárásokról. A rendelet szerint
50%-os a támogatás az anyag- és
a munkadíjnál is, ha azonban valamelyik tétel kevesebb 1,5 millió Ftnál, akkor legfeljebb ennek a kisebb
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összegnek a kétszeresét lehet megkapni
támogatásként. Példával szemléltetve: ha
egymillió forintot költenek anyagra, négymilliót munkadíjra, akkor
csak kétmillió forintos
támogatásra jogosultak, holott ötmilliót
költöttek el, azonban
a támogatásban az
anyag egy millió forint,
így a munkadíj is legfeljebb annyi lehet. Ha
az egészet saját kivitelezésben végzik, s
csak az anyagról van
számlájuk, akkor az állami támogatást nem
tudják igénybe venni,
mert munkadíjra nem
költöttek, a nulla forintnak a kétszerese is nulla. Az itt írtak az Államkincstár tájékoztatója alapján íródtak, a jogszabály változása esetén
természetesen ezek változhatnak.
Általánosságban elmondható,
hogy akkor tudják a támogatást
a legjobban kihasználni, ha mind
anyagra, mind munkadíjra legalább
1,5 millió forintotot elköltenek. A tá-

Fontos, hogy
a támogatás
utófinanszírozású,
azaz a felújítást
saját zsebből – vagy
hitelből – kell megoldani, ezt követően
lehet igényelni a
támogatást.

mogatással nagyon jó megtérülése
lehet a hőszigetelésnek, illetve a fűtéskorszerűsítésnek, mind a kettőt
nagyon érdemes elvégezni a támogatás segítségével, mert már nagyon rövid idő, akár öt év alatt megtérülhet a beruházás. De lehetséges
tetőt felújítani, kifesteni, kerítést
építeni, nyári konyhát felújítani is.
A támogatott kiadások skálája igen
széles, érdemes elolvasni a rendeletben írt felsorolást, illetve az Államkincstárnál is lehet érdeklődni.
Sok félretájékoztatás kering már
most is az interneten, ezek egyike, hogy ÁFA-mentes vállalkozótól
származó számlát nem tudnak elszámolni. Ez nem igaz, valóban van
a rendeletben az ÁFA-törvényre vonatkozó kitétel; de az ÁFA-mentes
(alanyi adómentes) vállalkozó is az
ÁFA-törvény hatálya alá tartozik, így
az ő számlája is elfogadható. Fontos, hogy csak 2021. január 1. utáni felújítás finanszírozható, mind a
szerződésnek, mind a számlának ez
utáni keltezésűnek kell lennie.
A támogatást egy alkalommal
lehet igénybe venni, így érdemes
gyűjtögetni a felújításokról a számlákat, hiszen a támogatás egészen
2022. végéig igényelhető, így semmiről nem maradnak le a családok.
Pénzügyileg sokkal jobban járnak
ugyanis, ha 2021-ben és 2022-ben
is el tudnak költeni mondjuk egyegy millió forintot felújításra és
csak ezt követően kérik a támogatást, mintha 2021-ben kérnék. Előbbi esetben ugyanis csak ötszázezer míg a két év számláinak ös�szegyűjtése után már egymillió forint támogatást kapnak. Egyedül
arra kell figyelni, hogy a felújításhoz
kapcsolódó legutolsó számla kifizetésétől számított 60 napon belül, de
legkésőbb 2022. december 31-ig be
kell adni a támogatási kérelmet. Az
Államkincstár a beérkezett támogatási kérelmekről 30 napon belül fog
dönteni. A Kincstár természetesen
jogosult az elvégzett munkákat ellenőrizni, a visszaélések megakadályozása érdekében.
Ezek a támogatás főbb részletei,
járjanak utána és éljenek a lehetőséggel minél többen!
dr. Kovács Krisztián, ügyvéd

Közösség

A tél, a karácsonyi időszak nem a
futósport optimális időszaka, hideg van, esik az eső, hull a hó, sötét van, de Üllőn a sport szeretete,
az akaraterő, és egy jó ügy érdeke ismét felülírt minden kifogást.
Amíg a hagyományos majálisi
futóverseny a versengésről, jobbnál jobb teljesítményekről szólt,
addig karácsony tájékán összefogva, egymást biztatva és inspirálva egy kedves mozgássérült
kislányért, Cintiáért és családjáért futottak az üllői sportkedvelők. A rendszeresen sportolók
a napi edzésükbe iktatták be a
Zsálya Bisztró előtt felállított
adománygyűjtő házikót, és rengeteg szárazélelmiszert, konzervet, édességet és kedvességet
hoztak magukkal, de nagyon
sokan anyagilag is támogatták a családot. – Egy emberként
mozdult meg a sporttársadalom
városunkban, de nem számítottunk arra, hogy az esemény önálló életre is kel – nyilatkozott lapunknak Tóth Gábor, az esemény
egyik szervezője. – Az Üllő DSE
egy komplett edzést szervezett
ide igazolt versenyzőivel, az Astra
NB1-es női focicsapata, az Árpád

Fejedelem Általános Iskola 7.a
osztálya, rengeteg amatőr futó és
olyanok is eljöttek segíteni, futni,
akik a felhívásra érkeztek és kifejezetten a nemes célért vették elő
futócipőjüket. A példátlan összefogás híre a Bajnokok Ligájáig eljutott, a Ferencvárosi Torna Club
felajánlott egy dedikált labdát,
és egy mezt is licitre – mesélte a
szervező.
Az adományakciót Tóth Gábor, a Fut az Üllő megalapítója és
Németh Sándor, a Zsálya Bisztró
vezetője közösen álmodták meg
az önkormányzat támogatásával,
de a sikereket, a család örömét a
résztvevők szándéka és segítsége okozta. A szervezők mindenkinek hálásak, akik valamilyen
formában részt vettek az eseményen. – A mostani összefogás is
bizonyította, hogy nincs idénye,
nincs konkrét helye a futásnak,
bárhol, bármikor gyakorolható ez
a sporttevékenység, gyakoroljuk
minél többen! Üllő város közterületei adottak, a városi sportpálya
is nyitva áll mindenki előtt reggel
8 és este 8 óra között. Fusson,
sportoljon tovább az Üllő, hiszen
VNYL
az csak jó lehet!

KOMOLY FEJLESZTÉS ELŐTT AZ ÜLLŐI
VASÚTI PÁLYASZAKASZ
A kormány határozatával húszmilliárd forint
támogatást biztosított a MÁV-nak, hogy Budapest legforgalmasabb elővárosi vonalán,
Vecsés–Üllő–Monor között felújítsa a pályát
és megszüntesse a lassújeleket. A 100a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon napi
42 ezer elővárosi utas ingázik Budapestre, a
vonalat pedig naponta több mint 230 vonat
használja. A Budapesten belüli szakaszok
kapacitásbővítése bonyolult átépítéssel lehetséges csak, ezért itt átfogó áttervezés
szükséges a Nyugati pályaudvartól Kőbánya-Kispestig, ezt az előkészítési munkát a
Budapest Fejlesztési Központ 2021-ben kezdi meg.
Az agglomerációs szakaszon egyszerűsített pályarekonstrukcióval is jelentős eredményeket lehet elérni. A kormánydöntés a
Vecsés és Monor közötti szakaszon erre biztosítja a MÁV számára a szükséges forrásoÜH Infó
kat 2021-re.

Fotó: Nyitrai Dávid/BFK

SOK ÖRÖMÖT FUTOTT ÖSSZE
A KARÁCSONYI MANÓ ÜLLŐN

FIZETNI KELL AZ M4-ESEN
Figyeljünk, hogy ne rutinból hajtsunk fel az
M4-es autóútra, ugyanis a korábban ingyenes szakasz fizetőssé vált. 2021. január 1-től
az M4-es autóút használatáért a Liszt Ferenc
nemzetközi repülőtértől az Abony-nyugat kihajtóig díjat kell fizetni.
A fizetőssé vált út heti, havi esetleg éves autópálya-matricával, vagy megyei – esetünkben Pest megyei – matricával vehető igénybe. Tartsuk észben, hogy az éves és a megyei
matricák a vásárlástól a következő év január
31. éjfélig érvényesek, azaz a tavalyi matricák
hamarosan le fognak járni. Gondoskodjunk
időben az új megvásárlásáról, hogy ne érjen
bennünket kellemetlen meglepetés. Amenynyiben elfelejtjük, és a lejárat után mégis fizetős szakaszra hajtunk, az adott napon, az
útra való felhajtás utáni egy órában még pótolhatjuk a vásárlást.
Autópálya-matricát benzinkúton vagy interneten is vehetünk, további információkat
pedig a www.nemzetiutdij.hu oldalon találunk.
ÜH infó
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ODA NEM ILLŐ ANYAGOK
A 2020-as év hullámvölgyeihez és megpróbáltatásaihoz
szinte méltó befejezésként érkezett a hír, hogy
december 29-én meghibásodott a Hajcsár utcai
szennyvízátemelő, melynek oka csatornaidegen anyag
(popsitörlő, rongy, stb.) volt. Ne is firtassuk, hogy mit
keresett a csatornarendszerben az oda nem illő anyag.

A

DPMV Zrt. tájékoztatása szerint
az év utolsó napjaiban kapták a
riasztást, hogy a Hajcsár utcai
szennyvízátemelő áramkábele elszakadt a rárakódott anyagtól. A meghibásodás elhárítását a DPMV Zrt. haladéktalanul megkezdte és rövid időn belül
meg is oldotta.
– A déli órákban az átemelő hibát
jelzett – kezdte a történtek beszámolóját a társaság. – A helyszínre érkező
kollégáink megállapították, hogy az
egyik szivattyú áramellátását biztosító
kábel a rárakódott mintegy két mázsa
csatornaidegen anyagoktól, mint a nedves törlőkendő, rongy elszakadt, ezzel
megszűnt a szivattyú áramellátása. A
csereszivattyú beemelése előtt további
két mázsa hasonló közcsatornán érkező csatornaidegen anyag eltávolításáról kellett gondoskodniuk. Az elhárítás
időtartamára – déltől másnap hajnali
kettőig – a végátemelőt ki kellett zárni,
az érkező szennyvizek szállítását két
szippantós autóval lehetett megoldani.
Az elhárításban – annak mérete miatt
– az ügyeletes létszámon felül szükséges volt készenlétes és szabadságon
lévő kollégák behívása is. Az okozott
kár jelentős, és jószerivel a véletlennek

VALAMI BŰZLIK
Közel egy hónapja olvasható az üllői
csoportokban, hogy gond van a vezetékes vízzel. Furcsa, kellemetlen szagú, a lakosság sem inni, sem főzni, de
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köszönhető, hogy a csatornán érkező
szálas anyag csupán az átemelő elektromos rendszerét rongálta meg és nem
vezetett a szivattyúk súlyosabb meghibásodásához. Ugyan az átemelőhöz
telepítésre került egy őrlő berendezés,
azonban az ilyen mértékű probléma elhárítására már nem alkalmas. A Hajcsár utcai átemelő helyreállítását követően a
kollégák a Sport téri Sportliget
lakópark átemelőnél hasonló
problémával szembesültek, így
ott folytatták a munkát – zárt a
beszámoló. A probléma megelőzéseként említést tesznek
a csatornahasználati illemtan
betartásáról, de mit is jelent ez?
A csatornaetikett azt részletezi, hogy mit szabad és mit
nem tenni csatornahasználat közben.
Alap esetben a csatornába szennyvíz folyik, ami lebomló anyagokból áll
(fürdés, vécé használat, mosogatás),
a szennyvizet pedig élő mikroorganizmusok segítségével tisztítják, hogy
így engedjék tovább az élővízekbe. Tehát nem szabad a csatornába mérget,
gyógyszert, növényvédő szert, tűzveszélyes anyagokat önteni, hiszen ezek

károsítják a szennyvíz tisztításáért felelős mikroorganizmusokat. A darabos
anyagok is gondot okoznak, mint például a macskaalom, a vatta, tampon, és a
nem lebomló törlőkendők is. De tovább
megyünk! Tilos a csatornába, vécébe
önteni a háztartási ételmaradékot. A használt sütőolaj
leadására remekül működnek
az Üllőn kihelyezett gyűjtőszigetek, az egyéb ételmaradékot
pedig inkább komposztáljuk,
de ne a vécét lakassuk jól vele.
Természetesen talaj- és esővizet sem lehet a csatornába engedni, ami komoly büntetést is
maga után vonhat.
Szóval, csak csínján a csatornával. A beleöntött, -dobott,
-engedett anyagok dugulást,
meghibásodást okoznak, általuk elszaporodhatnak a kártevők, károsítjuk a
természetet, és végül mi isszuk meg a
levét. Tartsuk hát be a csatornahasználati illemtant.
A Hajcsár utcai beruházásról, a rendszer működéséről részletes tájékoztatót
fogunk közzé tenni pár napon belül az
Üllő Város Önkormányzata fb oldalon
és a következő lapszámunkban is. KSZS

A csatornába
öntött, dobott,
engedett anyagok dugulást,
meghibásodást
okoznak.

még fürödni sem mer benne. A probléma időről időre máshol üti fel a fejét és
a legtöbb elmondás alapján a meleg víz
engedésével fokozódik a probléma. Egy
kád meleg víz szinte uszodai hangulatot okoz, legalábbis a klór mennyisége
miatt. Utánajártunk, hogy mi okozza a
gondokat és mikor várható, hogy véget
érjen.
A DPMV Zrt. válasza értelmében
a vízbajok december közepén, egész
pontosan 10-e után léptek fel. Aznap
új vegyszeradagoló rendszert szereltek
be. Ugyanis elkészült az önkormányzattal közös beruházásban a klórgázmentes, korszerű ivóvíz-fertőtlenítő
berendezés. A rendszer tesztüzemi
ideje alatt az új technológia miatt a
vízhálózatban lévő lerakódások idővel
leszakadoznak és bomlani kezdenek,
amelynek hatására a kötött klór kioldódhat, ennek következtében a megszokottól eltérő szag- és ízhatás me-

rülhet fel – írják válaszukban. Azaz
valóban, a víz rossz szagú és ízű is. A
társaság a probléma észlelése óta folyamatosan végez méréseket és gyorsteszteket, és mint fogalmaznak, az értékek nem haladják meg az ivóvíz minőségi követelményeit.
Azaz, az üllői víz jelenleg sem káros
az egészségre, csak kellemetlen szagú és ízű, rossz benne fürödni. Érthető,
hogy az üllőieket módfelett zavarja a
kialakult helyzet, és kevéssé vigasztaló, hogy a víz az egészségre nem
ártalmas, ha meginni és főzni vele az
íze miatt nem lehet. Megkérdeztük az
illetékeseket, hogy meddig tart még ez
az állapot. Válaszuk szerint január végére, február elejére rendeződik a vízhelyzet. A szaghatás a csőlerakodásból származik, a letisztulást követően
az ivóvíz teljes mértékben mellékíz- és
szagmentes lesz, addig pedig a lakosság megértését és türelmét kérik. KSZS

Fejlődő kisváros

KIKERÜLTEK A SÜTŐOLAJ-BEGYŰJTŐ EDÉNYEK
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a lakosság díjmentesen és a környezetet is kímélve szabadulhat meg a
használt sütőolajtól, ami hatalmas előrelépés környezetünk védelmében.
Az ünnepek előtt megtörtént a két gyűjtőpont kialakítása, ami azért is volt jó

időzítés, mivel ebben az időszakban a szokásosnál is
több elhasznált sütőolaj vagy
zsír marad meg a főzések
után a háztartásokban. Az
új gyűjtőpontok jól vizsgáztak, mivel a lakosság a vártnál több használt sütőolajat
adott le.
Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer
liter sütőolajat és sütőzsírt
használnak fel, amelynek
nagy része a csatornahálózatba kerül. Az olaj könnyedén
a csatornafalra tapad, mely
akár dugulást is okozhat. A
használt sütőolaj emellett jó
tápanyag a kártevőknek, és
csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához is
vezethet. Elégetésük esetén
rákkeltő anyagok kerülnek a
levegőbe, ezért nagyon fontos a szakszerű begyűjtés.
A talajra vagy komposztra is
tilos kiönteni!
Üllőn két helyen alakítottak
ki gyűjtőpontot: a Csicsergő

óvoda hátsó bejárata mellett
a Berkes András utcában, és
a Deák Ferenc utcában, az
üveggyűjtő konténer mellett
(az új piac mögött). Utóbbi
már bővült is, és két tárolóval
várja a környezettudatos üllőieket.
A 240 literes, rendszeresen tisztított és karbantartott,
kulturált megjelenésű gyűjtőkbe lezárt PET-palackban,
eredeti csomagolásban vagy
műanyag edénybe töltve lehet
behelyezni az olajat. A rendszer cseppmentes, így nem
áll fent a kiömlés és a környezet szennyezés veszélye. Az
olajba került üvegszilánkok
veszélyesek lehetnek, ezért
kérjük a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne befőttes
üvegbe töltsék a leadandó sütőolajat. Az elmúlt hetekben
bebizonyosodott, hogy nagy
szükség volt a gyűjtőpontokra, hiszen minden várakozást
felülmúlt a helyiek aktiviHírmondó Infó
tása.

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
E m E LTÜ T!
KE
A bérE

• 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.

Épületenergetikai
tanúsítvány kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

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:

• 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)
• Termelési adminisztrátor
2021. január | Üllői Hírmondó
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Közösség

ÚJ OTTHONRA LELT AZ ÜLLŐ-KENDERES
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Az idén 14 éves Kenderes Hagyományőrző Egyesület az
üllői kulturális élet meghatározó szereplője sok-sok éve,
a városi rendezvényeken nyújtott mindig színvonalas
produkciókon kívül számos önálló kezdeményezés is
a nevéhez fűződik, mint a rendezvények, kiállítások,
kézműves-foglalkozások és egyéb, a népi hagyományokat
megidéző, felelevenítő programok szervezése.

A

z egyesületünk egyik célja, hogy a
népi kultúrát a mai modern korban
is élhetővé tegyük, megteremtsük
a hagyományoknak azt a fajta interpretációját, amelyet ma is mindannyian
tudunk élvezni, befogadni. Már kisgyermekkortól kezdve fontosnak tartjuk a
hagyományok átadását, mert a gyermekeknél szinte észrevétlenül épül be a
népi hagyományok szeretete – mondta
el Majorosi Marianna, az egyesület vezetője. 2020 végétől az önkormányzat

VIGYÁZAT, CSAPDA!
A napokban plakátok jelentek meg Üllő
külterületén, amik a kutyasétáltatókat
csapdázott terület veszélyére figyelmeztetik, de mit is jelent ez pontosan?
Az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság többek között céljául
tűzte ki a természetes fauna védelmét,
aminek részét képezik az apróvadak,
nyulak, fácánok és egyéb kisebb-nagyobb szőrmés és tollas állatok is.
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jóvoltából a Gyöngyvirág téri
faház (a volt Nekem 8 Söröző
épülete) lett az egyesület fő
bázisa, otthona, amely számos lehetőséget ad újabb
kezdeményezések megvalósítására is. – Nagy öröm, hogy Üllőn
lehet egy saját bérelt helyünk, székházunk, amelyben még inkább tudunk dolgozni a magyar hagyományok
fennmaradása érdekében. Kenderes,
Kenderkóc és Kendermorzsa tánccsoportjainkkal itt tartjuk majd a próbákat,
mert ez tulajdonképpen egy táncklub,
ahová a mozgás öröméért járnak kicsik
és nagyok. Egy sportklubhoz hasonlóan
működünk, rendszeresen gyakorlunk,
edzünk, amelynek végén bemutatásra kerülhet a koreográfiánk, a színpadi
produkció. Az új faházunkban egyesületünkről, népi ereklyéinkből, szokásainkról, emlékeinkről készítünk egy emlékfalat is. Amint lesz rá lehetőség és
beindulnak a táncoktatások, rendszeres nyílt napokon is szeretnénk majd
az itt élőket beinvitálni közösségünkA 90-es évekig Magyarországon nagyobb létszámú fix ragadozóként szinte csak a róka volt jelen, de délről fokozatosan elkezdett élőhelyet foglalni
magának a hazánkban kihaltnak hitt
aranysakál. Az aranysakál falkában élő
nagyon intelligens, a rókához hasonló
kinézetű, de nálánál nagyobb, testesebb ragadozó. Könnyű felismerni a
jellegzetes vonyító hangjáról. Kezdetben mindenki örült az új ragadozónak,
hisz általa színesebbé vált az élővilág,
de mivel Magyarországon természetes
ellenfele nincs, így a rókát sok helyről kiszorítva teret hódított magának.
Napjainkra az állománya elérte a közel
tízezres létszámot, és komoly károkat
okoz az apróvadak között, sőt, az őz,
vaddisznó és a dámszarvas szaporulatában is. Ezért megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy

be, nagyon szívesen látunk családjával
együtt minden kultúrára és hagyományokra nyitott érdeklődőt. Olyan nagy
létszámú közösséget álmodtunk meg,
amelyben a népi kultúra alapjaira épülve szervezünk táncházakat, összejöveteleket, minőségi kikapcsolódást nyújtó
programokat. Nagyon köszönjük a faház használatának lehetőségét.
Az épület kipakolása megkezdődött,
még szükség van egy speciális, puha
padlózat kialakítására a táncosok részére, illetve festésre és némi renoválásra. Ha van esetleg olyan szakember vagy vállalkozó a településen, aki
szívesen segítene az egyesületnek a
faház felújításában, kérjük vegye fel velük a kapcsolatot Facebook-oldalukon
vagy a majorosimarianna@gmail.com
ED
címen.
az állományát kontrollálható szinten
tartsuk. Vadászatának egyik módja az
egyéni vadászat mellett a csapdázása.
A vadászati törvény szigorúan szabályozza, hogy milyen csapdákat lehet
használni a szőrmés és tollas ragadozók elejtése érdekében. Az úgynevezett
hattyúnyak csapda, melyet társaságunk is használ, emberre veszélytelen,
mivel a csapda a föld alá ásva rálépésre nem tud önműködni, csak a csali
kiásása és húzása után. Ezért kérünk
mindenkit, hogy a balesetek elkerülése
miatt, az erdőben a jogszabályoknak
megfelelően, kutyákat pórázon sétáltassanak és a táblákkal jelzett szakaszokon ne térjenek le az utakról.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Kerezsi Sándor képviselő,
az Üllő-Vasad Természetvédő
Vadásztársaság elnöke

Kultúra

TARTS ÜNNEPET!
A művelődési házban a magyar kultúra napja volt 2020 utolsó előtti nagyrendezvénye. Emlékszem, ahogy közösen, emelt fővel énekeltük a Himnuszt.
Úgy érzem, ezeknek a régi falaknak
lelke van. Nagyobb méltósággal, hangosabban szól az ének is. Olyan, mintha jelen lennének azok az emlék-emberek, akik megfordultak itt az elmúlt
100 év során. Valahol ez is a kultúra
szerepe. Felfűzi az időt, híd múlt, jelen,
jövő között.
Tudtuk-e tavaly ilyenkor, hogy milyen jó nekünk? Közel egy éve a túlélésre játszunk, sokan, sokféleképpen.
Soha nem hiányzott még ennyire a közösségi lét átélése. Hiányoznak a koncertek, a színházi élmények.
De tegyük a szívünkre a kezünket!
Mi magunk jól sáfárkodtunk az időnkkel?
• Magyarul gondolkozunk? Megtettünk mindent anyanyelvünk védelmében, hogy ne silányuljon „uncsi, üdcsi,
rágcsi” szintre. Megnyilvánulásainkban figyeltünk-e arra, hogy szabatosan és ne szabadosan fogalmazzunk?
Facebookos megnyilvánulásainkat az
egyenes, tiszta beszéd jellemzi?

• Kellő tisztelettel fordultunk a hagyományainkhoz?
Hány népdalt énekeltünk,
hány népmesét mondtunk
el gyerekeinknek, unokáinknak? Hallgattunk egy jó kis
széki vagy dunántúli muzsikát? Hagytuk, hogy magával
ragadjon egy legényes vagy
karikázó lendülete?
• Hány verset olvastunk
el?
• Volt időnk leemelni a
könyvespolcról néhány értékes klasszikust vagy kortárs
irodalmat?
• Hallgattunk ZENÉT?
Mert ha most nem – amikor volt
időnk rá – akkor mikor?
Itt van ez a mérhetetlen gazdagság:
nyelvünk, hagyományaink, meséink,
népdalkincsünk, irodalmunk, közösségi emlékezetünk. Generációk végtelen sora adta tovább, szájról szájra,
apáról fiúra. Ez a hatalmas kincs, ez
a BŐSÉG most a miénk. Miénk a felelősség is, hiszen a kultúra őrzője, továbbadója elsősorban mindig a szülő,
a család, aztán a tágabb közösség. Ne
csak a hiányokat éljük meg ezekben
a hónapokban, hanem lehetőségeinket is.

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%–4,99%
(CASCO-biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Fáj, hogy idén nem tudjuk egy fedél
alatt ünnepelni a magyar kultúra napját, ünnepeljük mégis együtt! Fogadjuk meg, hogy ezen a napon – január
22. – mindannyian a saját körünkben,
a saját lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, amit megtehetünk a
magyar kultúra ügyéért.
Kölcsey 197 évvel ezelőtt jegyezte
le nemzeti imánkat, a Himnuszt. Bízva abban, hogy testben és lélekben
is egészségesen, hamarosan találkozunk.
Mi mással is zárhatnám soraim?
„Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel,
Vámos Éva
bőséggel…”

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív
példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco-biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok
nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.
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DIÓFALIGET KÖZEPÉN ÁLMOKBÓL SZÜLETETT
CSALÁDI HÁZ NYERTE EL A SZAKMA TETSZÉSÉT
Ősszel érkezett a hír, hogy egy üllői ház nívós díjat nyert, az Év háza
versenyen a Zöld ház-energiahatékonyság különdíjasa lett.
A családi ház először meglepő a sötét színeivel és egyszerű vonalaival,
de a tulajdonosával beszélgetve egy izgalmas tervezés részletei
bontakoznak ki, aminek az eredménye a házaspár valóra vált álma.

A

z utcáról nem is látszik a diófaliget közepén álló épület, mely
egy fiatal üllői házaspár és két
kisfiúk otthona. – A díjat a házat tervező építészek kapják – kezdte a feleség. – De nekünk is nagy elismerés,
hiszen közös projekt volt. Sok mindent együtt találtunk ki.
Eldöntöttük, hogy szeretnénk házat építeni, azt is, hogy ide, erre a
telekre, hisz a környezet mesébe illő.
Egy diófaligetben vagyunk. Nagyon
fontosnak tartottuk, hogy minél több
fát megtarthassunk, és ezáltal vadregényesebb legyen a kertünk. Olyan
házat szerettünk volna, ami nem
hétköznapi, de mégis a környezetbe
passzol – mesélte. A fiatal házaspár
miután eldöntötte, hogy belevágnak
és házat fognak építeni, felkerestek egy tervezőirodát. A férj maga
is mérnök, így kifejezetten fontosnak tartotta az előkészületeket és a
precíz tervezést. Saját ötletekkel és
rajzokkal érkeztek a stúdióba, ahol
fiatal, nyitott építészek fogadták őket.
– Hosszas munka kezdődött, fél éven
át tartó egyeztetés után készültek el a
tervek. Fontos volt, hogy letisztult házat kapjunk, aminek az alapterülete a
szükséges minimum, ugyanakkor jól
élhető, mindennek megvan a helye,
de nincs egy felesleges négyzetméter
sem. És persze a költséghatékonyság
is a fő szempontok közé tartozott. A
tervezők javaslata volt a fekete hullámpala, amire először azt mondtam,
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na, ezt biztosan nem!
Én egy fehér házat szerettem volna, szürke tetővel és nyílászárókkal,
ehhez képest egészen
más lett. Miután megláttuk a látványterveket,
már nem tudtuk másként elképzelni a házat.
A díj a tervezők részére
elismerés, de mi is nagyon büszkék vagyunk.
Ez nagy dolog.
A díjat elismert építészekből álló zsűri ítéli
oda, mindent komplexen vizsgálnak. A diófaligetes ház mégis az
energiahatékonyságával vívta ki az elismerést,
habár első ránézésre inkább jutna eszünkbe a
külcsín egyedisége.
– Teljesen hétköznapi gázfűtésünk van. A nyílászárók hatékonysága, a falakon lévő 20 cm vastagságú,
a tető 40 cm vastagságú kőzetgyapot szigetelése, valamint az átszellőztetett homlokzatok alkalmazása
következtében az épület energiafelhasználása rendkívül csekély. Az
épület lég cseréjéről hővisszanyerős
szellőztető rendszer gondoskodik.
Nyáron pedig nincs szükség légkondicionálóra, a hőmérséklet a legmelegebb napokon sem több 26 foknál.
Nagyon jó a ház tájolása. Amikor

„Nagyon fontosnak
tartottuk, hogy
minél több fát
megtarthassunk,
és ezáltal minél
vadregényesebb
legyen a kertünk.
Olyan házat szerettünk volna, ami
nem hétköznapi, de
mégis a környezetbe
passzol.”

felkel a nap, először a hálószobába
világít be, majd az előszobába, utána megy tovább a konyhába, délután
pedig a nappaliba. A fedett teraszok
és a diófák nyáron beárnyékolják a
nagy üvegfelületeket, télen viszont,
amikor a napsugarak beesési szöge
alacsony, természetes fűtést kölcsönöznek az épületnek. Mindezek
együttesen teszik energiatakarékossá az épületet – magyarázta.
A házaspár és a tervezők végig
együtt dolgoztak. Összehangolták
az ötleteket, gyakran egyeztettek,
amikor pedig olyan ponthoz érkeztek, ahol dönteni és választani kellett,
többször is összeültek, átbeszélték a
javaslatokat, hogy a legjobb megoldás szülessen meg.
– Nekem például fontos volt, hogy
ne látványkonyhánk legyen, hogy
amikor belépek a házba, ne a konyha
legyen az első, amit meglátok. Ellenben szerettem volna a konyhából rálátni a lakásra, de mégis diszkréten,
kicsit elszeparáltan – a végeredmény
pedig egy minden tekintetben egyedi ház, ami a szakma elismerését
is elnyerte. Pedig nehézségekkel is
szembe kellett néznie a párnak.
– Minden drágább volt, mint ahogy
terveztük. A kivitelezők között találkoztunk abszolút hozzá nem értőkkel, nagyon nehéz volt megtalálni a
mesterembereket, kaptunk olyan magas ajánlatot, egy-egy munkarészre,
amit magunk sem hittünk el. Maga
az építkezés nagyon nehéz volt. Sok
mindent magunk oldottunk meg. Áprilisban úgy költöztünk be, hogy még
fűtés sem volt, de mégis akkora minőségi változást hozott az életünkbe,
amiért nap mint nap hálás vagyok.
Pár éve elképzelhetetlen volt, hogy mi
saját házat építsünk. Esélyünk sem
volt rá, valóban nagy bátorság kellett
hozzá, hisz mi a kereteinkhez képest
nagyot álmodtunk. Meghökkentően
néz ki, megoszlanak róla a vélemények, de nagyon szerethető.
Az őszi diadalmenet folytatódott,
ugyanis azóta a családi ház bekerült a MÉD (Média Építészeti Díj) öt
finalistája közé épület kategóriában.
A februári díjátadón derül ki a nyertes. Valamint a V4 építészeti társulás
2020-as magyar győztesei között is
KSZS
szerepel a ház.

Közösség
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CSAK A TÖMEGES OLTÁS
ÁLLÍTHATJA MEG A JÁRVÁNYT
A 2020-as év nagy várakozással teli, reményekkel kecsegtető
évnek indult, de csaknem minden ember számítását
keresztülhúzta a világjárvány. Dr. Kókay József doktor úrral
beszélgettünk a lehetséges megoldásokról és a mostani időszak
legnagyobb kérdéséről: a koronavírus elleni vakcináról.

M

ilyennek értékeli az elmúlt
évet?
– A járvány létrehozott
egy olyan évet, ahol az emberi méltóság gyakorlatilag arcon lett ütve.
Még mindig maszkban járunk, nincs
társasági élet, nincs színház, se mozi,
csak online kommunikálhatunk egymással, nincsenek családi és baráti
összejövetelek, a szeretteinket nem
ölelhetjük át. Hányszor elmondta
minden embertársam: „Mikor lesz
ennek vége? Mit csináljunk, hogy
vége legyen?” Itt a lehetőség! Most,
ha összefogunk és beadatjuk a vakcinát, akkor vége lesz.
– Mit gondol a jelenleg még alacsony
oltási kedvről?
– Természetes, hogy a legtöbb
ember ismeretek hiányában fél az
újtól, az ismeretlentől. De fontos,
hogy nyitottak legyünk arra, hogy egy
szakember véleményét meghallgassuk és mi segítsük őt a – reméljük –
pozitív döntéshozatalban, felvértezve
ezekkel a szakmailag hiteles, objektív, racionális információkkal.
– Lát más utat?
– Orvosként az a véleményem,
hogy nincs alternatíva, itt nem lehet
mérlegelni vagy várakozni. Aki ezt
a vakcinát nem adatja be vagy ellene agitál, az felelőtlen önmagával, a
társadalommal, az embertársaival, a
családjával szemben.
– Milyen lehetőségek vannak?
– Az új típusú mRNS vakcina,
amely amellett, hogy amerikai–német, dominánsan magyar is. Mégpedig azért, mert Prof. Dr. Karikó Katalin,
Nobel-díj várományos produktuma.
Ő egy magyar kutató, aki az Amerikai Egyesült Államokba ment, azóta
amerikai–magyar állampolgárként
20 évig kutatott, mire kikristályosodott és tökéletesen olajozottan működött az ötlete. Ezt szabadalmaztatta, és ezt a zseniális ötletet vásárolták
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Dr. Kókay József háziorvos és
szülész-nőgyógyász szakorvos, főorvos

meg tőle a vakcinagyártók.
Felkérték, hogy a szabadalmát, zseniális ötletének gyártástechnológiáját, mint egy
karmester, vezényelje le.

Mit csináljunk, hogy
vége legyen?”
Itt a lehetőség! Most, ha
összefogunk
és beadatjuk
a vakcinát,
akkor vége
lesz.

– Miben más ennek a vakcinának a hatás-mechanizmusa?
– Ez nem egy hirtelen ötlettől vezérelt, kényszer alatt
elkapkodott vagy meggondolatlanul kifejlesztett, kipróbálatlan vakcina, ezt Dr. Karikó
Katalin 20 éves kutatása előzte meg. Egészen eddig a vakcinagyártás a világon mindenütt
ugyanazon az elven alapult: legyengített, ún. inaktivált vírust
juttattunk be a szervezetbe
és ezzel kényszerítettük rá az
immunrendszert az ellenanyag-termelésre.
Ezzel az általános vakcinagyártási
technikával szakított Dr. Karikó Katalin. Az ő szisztémájával már nem legyengített, komplett vírust juttatunk
be, hanem egy mesterségesen előállított ún. messenger RNS-molekulát.
Ez olyan, mint egy hírvivő, egy kód,
egy térkép, „ébresztő”, amelynek hatására a sejtjeink legyártják a vírusfehérje egy rövid szakaszát: éppen
annyit, amennyit felismer az immunrendszerünk és azonnal ellenanyagot
termel, így, amikor jön az élő fertőző
vírus, megsemmisíti, elpusztítja azt.

– Miért tartja kockázatmentesnek ezt
a vakcinát?
– Ez a szisztéma az evolúció során
évezredek óta kialakult az emberiségben: ellenanyagot termel az immunrendszerünk, amellyel megsemmisíti
a fertőző vírusokat, az újdonság itt
a messenger RNS-molekula, amely
hatékonyan beindítja a láncreakciót.
Itt nincsenek mellékhatások, a szervezet nem tud hibázni. Egy esetleges
allergiát, túlérzékenységet az előtte
feltett kérdésekkel kizárjuk, a hatékonysági rátája pedig 95% fölött van,
szemben a régi vakcinákkal, beleértve az influenza-vakcinát is, amik csupán megközelítik a 70%-ot.
– A tömeges oltás után mire számíthatunk?
– Az első oltás után még nem
dőlhetünk hátra, hiszen az oltás két
részből áll: az első beadás napjától
számított 21. napon, vagyis három
hétre be kell adni a második oltást,
majd az innen számított újabb egy
hétre leszünk tökéletesen védettek a
koronavírus minden fajtájával szemben – még a legújabb, legagresszívebb fajtájával szemben is.
– Mikor látja a kiutat a jelenlegi járványhelyzetből?
– A lakosság összesen legalább
70%-ának vagy meg kell kapnia az
oltást, vagy át kell esniük a vírusfertőzésen és meg kell gyógyulniuk. Ez
az a bizonyos sokat hangoztatott
nyájimmunitás. Ha valaki felteszi a
kérdést, hogy mikor lesz újra olyan,
mikor végre újra szabadon mozoghatunk, találkozhatunk a barátainkkal,
járhatunk rendezvényekre, én legkorábban talán késő őszre tenném ezt
az időpontot. Talán a 2022-es esztendő lesz az, mikor egészen visszatérhetünk a komfortos életformánkhoz.
– Mit gondol, hogyan lehetne az oltási
kedvet emelni?
– Tipikus emberi tulajdonság,
hogy kellő ismeretek hiányában félünk az ismeretlentől.
Valamennyi háziorvos Kollégám
nevében nyilatkozhatom, hogy a fentiekben leírtak ismeretében, aki erre a
vakcinára nemet mond, az felelőtlen
önmagával, a társadalommal, családjával, embertársaival szemben.
A szakember véleményére kell
hagyatkozni, azt kell elsajátítani és
abban kell bízni, nem szabad kontárkodni abban, amihez nem értünk. Ha
valaki szakemberekre hallgat, akkor
képes csak józan döntést hozni. VNyL

Kultúra
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MEGÚJUL A KÖNYVTÁR HONLAPJA
Jó hírrel: egy újabb fejlesztéssel köszöntjük
az új évet. Január közepétől lesz elérhető
a Vargha Gyula Városi Könyvtár új honlapja
a www.ullokonyvtar.hu címen. A fejlesztés célja
az, hogy a honlap kinézetével egy valóságos,
hangulatos könyvtári környezetet idézzen, de
funkcióival és szolgáltatásaival feleljen meg
egy modern honlap minden kritériumának.

A

honlap segítségével egyszerűbb lesz az olvasóknak
a kapcsolattartás, az online könyvtári szolgáltatások elérése. Lehetőségük lesz regisztrálni az online
katalógusba. Ezzel akár a saját nappalinkban ülve, vagy
utazás közben a telefonunkon is megnézhetjük, mikor
jár le a kölcsönzési határidőnk, milyen könyvek vannak a
nevünkön, de akár meg is hosszabbíthatjuk kölcsönzéseinket.
Belépve a katalógusba lehetőségünk lesz könyvek előjegyzésére, új könyvek foglalására és a könyvajánló mindig a legfrissebb beszerzéseket mutatja majd. A könyvek
képére kattintva azonnali információt kaphatunk azok
könyvtári státuszáról. Elküldhetjük ötleteinket új könyvek
vásárlásához, de a honlappal vagy a szolgáltatásokkal
kapcsolatos üzeneteinket is. – A honlapon bemutatjuk
névadónkat, Vargha Gyulát, olvasóink megismerkedhetnek
könyvtárunk történetével, naprakész információkat találnak állandó és időszakos programjainkról – foglalta ös�sze az újításokat Velkei Hajnalka, a könyvtár vezetője. – A
Hírek menüpontban találhatják majd az aktuális könyvtári
információkat. Mivel a könyvtár gondozásában működik
a Helytörténeti Gyűjtemény, így Üllőnek ez a kis gyöngyszeme is külön menüpontot kapott, ahol a várostörténeti
kiállítás bemutatásának keretében folyamatosan töltjük
fel a gyűjtemény fotó- és dokumentumanyagát, valamint
a tárgyi emlékek fényképeit. Jó böngészést kívánok az új
honlapon! Legyen a 2021-es év olvasmány- és könyvtári élményekben gazdag, találkozzunk minél hamarabb a
könyvtárban!
Egyúttal tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy a
könyvtár régi e-mail-címe megszűnik, ezért a jövőben a
következő drótposta címeken lesz elérhető a Vargha Gyula
Városi Könyvtár:
Általános tájékoztatás: info@ullokonyvtar.hu.
Kölcsönzéssel kapcsolatos információk: kolcsonzes@
ullokonyvtar.hu.
Véleményüket, ötleteiket elküldhetik a konyvtarvezeto@
VNYL
ullokonyvtar.hu címre.
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A KÓRHÁZLELKÉSZEK TÁJÉKOZTATÁSA
Kedves testvérek!
Megkaptuk esperes úrtól a Református Missziói Központ tájékoztató levelét, amelyben felkínálják segítségüket a kórházban lévő betegek meglátogatására vonatkozóan:
„...a református kórházlelkészek a koronavírusos időszakban is – ahol lehet jelenléttel, azaz folyamatos szolgálattal, látogatásokkal, ahol nem engedik, készenléttel,
online bátorító írásokkal támogatják a betegeket és a
gyógyító team tagjait.
Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások minisztere levélben értesítette az egészségügyi intézmények
vezetőit, amelyben hangsúlyozta a Covid–19-világjárvány idején a „végstádiumú és idős betegek vallásos
vigasztalásának fontosságát”, amelynek biztosítása
érdekében kéri a kórházlelkészek látogatásának lehetővé tételét az intézményekben. A miniszteri értesítőben
hangsúlyos, hogy mindez a „beteg és vagy a hozzátartozó kérése alapján” lehetséges.
Ez azt jelenti, hogy a kórházlelkészek látogathatnak
az intézményekben, és adott esetben fertőzött beteg
mellett is jelen lehetnek, mivel az intézmény biztosítja a
védőfelszerelést, ha a kérés a beteg részéről vagy a családtagjától érkezett.
Eddigi tapasztalataink szerint a betegeknek nagy igényük van a lelki támogatásra a betegség lefolyásának különböző időszakaiban. Egy-egy kórteremben még a nem
vallásos betegek is hálásak a közös ima lehetőségéért,
a felolvasott Ige bátorító üzenetéért, erejéért….” Gál Judit
kórházlelkész és Magyarné-Balogh Erzsébet Református
Missziói Központ lelkész-igazgatójának aláírásával.
Úgy gondolom, ez fontos segítség lehet ebben a nehéz helyzetben, mind a betegek mind hozzátartozóik
számára.
Testvéri köszöntéssel: Dr. Kun Mária, lelkész

MUTASD MAGAD!
Általános probléma, hogy a biciklisek
és a gyalogosok nincsenek kellőképpen kivilágítva. Korábban sötétedik, de
a ködös idő a nappali láthatóságon sem
segít, melyre váratlan megoldás született.
Nem kérdés, hogy a láthatóság nem
léte balesetveszélyes. A KRESZ előírja, hogy a kerékpároknak megfelelő kivilágítással és láthatósággal kell
rendelkezniük. Előre fehér vagy kad-
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ÓCSÁN, AZ ÜLLŐI KOPJAFÁNÁL
Az elmúlt év végén ismét tiszteletünket tettük Ócsán, annál a
kopjafánál, amit 2014-ben, az üllői menekültek befogadásának 70. évfordulóján, az akkor szervezett emléknapon avattunk fel a szomszéd város központjában. Szűkebb körben
ismét megemlékeztünk a 76 évvel ezelőtt történt megrázó
eseményekről, az ócsai emberek életmentő, önzetlen segítségéről: mintegy ötezer üllői kilakoltatott menekültet fogadtak be 1944 novemberében másfél, két hónapon keresztül.
A Bognár István üllői fafaragó mester készítette kopjafánál
koszorúval, virágokkal, mécsesekkel emlékeztünk a XX. század üllői történelmének e felejthetetlen eseményéről.
Az alkalom nem csak a háború okozta megpróbáltatásokat és szenvedéseket idézte fel bennünk, hanem a hat évvel ezelőtti emléknap felemelő pillanatait is. Az egykori üllői
menekültek és ócsai befogadóik megható találkozóját, az
ökumenikus istentiszteletet a csodálatos Árpád-kori nagytemplomban, és a túlélők visszaemlékezései alapján, a SzínJátszó-Tér társulatának előadásával megrázó erővel idéztük
fel az akkor történteket.
Bizony ma már az emléknapon résztvevők közül is egyre kevesebben vagyunk, de az évforduló alkalmával minden
esztendőben meglátogatjuk az üllői emlékhelyet.
Ezúton is köszönjük Ócsa Város Önkormányzatának a
megtisztelő gondoskodást, hogy virágágyással körülveszi és
egész évben szépen gondozza a kopjafánk környékét.

miumsárga fényt adó, illetve hátrafelé
piros fényt adó, sötétben, tiszta időben
legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával. Fényvisszaverő
mellény használata csupán lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között kötelező. Tehát lakott
területen belül nem, mégis erősen ajánlott, hiszen egy sötét színű kabátban
szinte láthatatlan a közlekedő, legyen
kerékpáros vagy gyalogos. A problémát
egy, az üllői Pávay-Vajna utca felől hazatartó helyi lakos, Szegedi Bernadett is
észlelte, aki gyors megoldást talált. Fel-

Laza István

ajánlott 25 darab fényvisszaverő mellényt
ingyen, mégpedig úgy, hogy azokat a Pesti
úti házuk kerítésére kiakasztotta. A felhívását közzé is tette a város legnagyobb
Facebook-csoportjában. A kezdeményezése meglepte a helyieket, sokan nem
mertek vinni a mellényekből, de az üzenet
– reméljük – így is eljutott: attól, hogy mi
látunk, nem biztos, hogy látszódunk is!
Bernadett kezdeményezésével egy időben zajlott a Monori Rendőrkapitányság
Látni és látszani kampánya is. A kezdeményezés keretén belül a rendőrök segítettek
ellenőrizni a kellő láthatóságot, és az azt
elősegítő eszközöket ajándékoztak az érdeklődőknek.
A láthatóság nem csak a gyalogosokra
és a kerékpárosokra vonatkozik. Ugyanolyan fontos, hogy közlekedés közben az
autónk lámpái rendben legyenek: rendszeresen ellenőrizzük, hogy az autónk
minden lámpája megfelelően világít-e.
Nem szükséges ecsetelnünk, hogy menynyire balesetveszélyes egy kivilágítatlan
gépjármű. Érjünk haza épen és egészséJB
gesen!

Kultúra

KERTAI ZALÁN FESTŐMŰVÉSZ
KÉPEI DÍSZÍTIK A HIVATAL FALÁT
Kertai Zalán festőművész hadifestményein, realisztikus emberábrázolásán keresztül bepillantást nyújt ősi kultúránk mélységeibe, képein át jobban megismerhetjük nagynevű elődeink harcokkal teli, mozgalmas életét. Üllő város polgármesteri hivatalában
is megcsodálhatjuk a művész festményeit. Vele beszélgettünk.

fotók: kertai.hu

Egyetemre, ami komoly megpróbáltatás
volt, hiszen nagyon nehéz volt bejutni.
Ott különféle modern irányzatokkal is
megismerkedtem, de én már korábban is
elég figurális festő voltam, ami az iskola
után is megmaradt.

– Hogy került az egyik, Üllő vezérről festett képe a városba?
– Az Üllő Vezér Hagyományőrző
Egyesület vette fel velem a kapcsolatot
pár évvel ezelőtt. A polgármester aszszony nagyon kedves volt és támogatta,
hogy a város kiállítást rendezzen a műveimből, ekkor került kettő is végérvényesen az épületbe, az egyik Üllő vezért
ábrázolja.

– Miért a történelmi témák állnak legközelebb önhöz?
– Már gyerekkoromban is nagyon sok
játékkatonám volt, ha nem festő válik belőlem, akkor biztosan katonatiszt lettem
volna. Vonzott a történelem, azon belül a
hadtörténelem, mindig ez volt a mozgatóereje a festészetemnek. A realisztikus

– Mennyire régre nyúlik vissza az életében a festészet?
– Én az a gyerek voltam, aki akkor
maradt nyugton, ha rajzolt. Édesapám
építészmérnök volt, ő is nagyon ügyesen tudott rajzolni. Kamaszkoromban
elmentem egy debreceni képzőművészeti körbe, ahol realista rajzolást tanultam. Azután felvettek a Képzőművészeti
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– Hogy válhat valakiből festő?
– Én magam 15-16 évesen kezdtem
komolyabban venni a művészetet, addig
szerintem nem is érdemes ilyen mélységekben tanítani a gyerekeknek, mert
csak elriadnak. A rajzolás a festészet
alapja: lehet gyönyörű grafikákat alkotni,
nagyon jól rajzolni, de enélkül festészetet művelni kicsit olyan, mintha valaki
úgy akarna búvárkodni, hogy közben
nem tud úszni. A festészet a színekről
és a festői formákról szól. Mindenképp
kell egy rajztudás, rendkívüli színlátás, a
festékekkel való bánásmód és a gyakorlat – ez állhat össze 15-20 év alatt művészetté.
– Mik a távlati tervei?
– Én magam mindig merek elképzelni valamit, ráhangolódni, annyira
keresem a lehetőségeket, hogy előbbutóbb megvalósul. Legutóbb Velemben
festettem egy negyven méter hosszú
freskót. A festészet egyszerűen élményt
VNYL
okoz.
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stílus, a látvány utáni rajzolás maradt
az erősségem. Amiket a legjobban szeretek, azok a történelmi katonai realisztikus képek. Főleg a magyar történelem
áll közel hozzám, a hunoktól egészen a
mai napig.

Delta Autósiskola

Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban

E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
Tantermi tanfolyam: szünetel
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
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164
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Az akiciók részleteiről
érdeklődjön üzleteinkben!

Ebben
a hónapban
komplett szemüveg
rendelése esetén

akció!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

Minden keretünkből

annyi százaléK
ahány éves

50%

2360 Gyál, Kőrösi út 156.

2225 Üllő, Ócsai út 1.

Vasárnap és hétfőn zárva,
kedd–péntek: 9–17,
szombat: 9–12

Hétfő, péntek, vasárnap: zárva,
kedd, szerda, csütörtök: 9–17,
szombat: 9–12

A MOL kúttal szemben •

+36-30/979-7073

operátornak
3 műszakos
munkarendbe!

Feladat:
alkatrészek összeszerelése
(gépkezelés, forrasztás, tekercselés,
A bejárás
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)
céges busszal
az alábbi településekről
Feltétel:
biztosított:
• 8 általános iskolai
végzettség
Cegléd, Ceglédbercel,
• megbízhatóság
Albertirsa, Pilis, Monor,
Amit kínálunk:
Monorierdő, Üllő, Gomba,
• átlagkereset: bruttó
Káva, Bénye, Pánd, Vasad,
290 000–320 000 Ft
Csévharaszt,
• teljesítménybónusz
Péteri, Ecser, Gyál
• jelenléti bónusz
irányából
• év végi jutalom

kedvezményt adunk,
Minimum

Jelentkezz Vecsésre

+36-30/758-1312

Jelentkezés:
70/882-1610,
munka@humilitas.hu

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

A készlet erejéig

Üllő, Pesti út 100.

Nyitvatartás:
H–P: 08–18, Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Tel.: 06-20/548-4317

