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A HAJCSÁR UTCAI SZENNYVÍZ-VÉGÁTEMELŐ TELEP REKONSTRUKCIÓJA
Ahogyan az ország számos településén, úgy Üllőn is igaz, hogy a nem megfelelő csatornahasználatból adódóan, a
szennyvízcsatorna esetenként jelentős
mennyiségű – szilárd és folyékony –
csatornaidegen anyagot (törmelék, törlőkendő stb.) is szállít. Ezek az anyagok
a csőhálózati dugulásokon túl, gyakori
szennyvízszivattyú meghibásodásokhoz vezettek az átemelőknél. Az ilyen
meghibásodások számának csökkentése érdekében az önkormányzat egy
szennyvízaprító berendezés telepítése mellett döntött a települési szennyvizek továbbítását végző Hajcsár utcai
szennyvíz-végátemelőnél. (Persze a
legolcsóbb elhárítási mód az lenne, ha
ezek az anyagok egyáltalán nem kerülnének a szennyvízhálózatba.)
A beruházás jelentős része vízjogi létesítési engedély birtokában volt
megvalósítható, így első körben – 2018
folyamán – elkészültek a szükséges
engedélyezési tervek és megtörtént az
engedélyeztetés is.
A berendezés telepítésével együttesen 2019 során megtörtént az átemelő
rekonstrukciója is. A kivitelezési munkálatok három csomagban kerültek
megvalósításra, mely során:
– telepítésre kerültek az átemelő kizárásához szükséges tolózárak;
– megtörtént a három irányból érkező szennyvízfőgyűjtők egyesítése egy
külön műtárgyban, melyek korábban
három önálló bevezetésen érkeztek az
átemelőbe;
– önálló műtárgyban, telepítésre került a szennyvízaprító berendezés és
megvalósultak a működéséhez szük-

séges egyéb követelmények (elektromos energiaellátás
és –vezérlés);
– kiépítésre került
egy megkerülő ág,
mely az esetleges
meghibásodások
esetén is lehetővé
teszi a szennyvizek átmeneti gyűjtését
azok elszállításáig (ez a korábbi állapotokhoz képest jelentős terheléscsökkenést jelent a környező lakosok számára, pl. szaghatás tekintetében).
A tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés együttes költsége 39 136 550 Ft
+ áfa volt.
A kivitelezés eredményeként megvalósult korszerű szennyvíz-végátemelő
üzembiztos működése – a meghibásodások számának csökkenésével –
jelentős tehertől szabadította meg a
közcsatorna-üzemeltetőt. Az átemelő
alig 1,5 éves működése alatt nem került
sor szivattyúdugulásra, és a nyári üzem
tapasztalatai szerint a szaghatás is
megszűnt, illetve jelentősen csökkent.
A rekonstrukciót megelőzően legalább
hetente előállt meghibásodások száma
jelentősen csökkent. A legutóbbi (2020.
december 29.) esemény során nem a
szivattyú, hanem az azt ellátó elektromos kábel sérült.
Ahogyan a korábbi időszakban, úgy
most is napi szinten megtörténik az
átemelő ellenőrzése, havonta pedig az
átemelő takarítása és a szivattyúk általános karbantartása.
Ugyan az átemelő telep kapacitása
még a távlati fejlesztéseknek is megfe-

ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK NYÁRI ZÁRVATARTÁSA
Idén a nyári karbantartási szünet az alábbiak szerint alakul:
2021. július 12-től 30-ig zárva tart a Gyöngyvirág és a Csicsergő óvoda – nyitva a Bóbita,
Pitypang és Napraforgó óvoda
2021. augusztus 2-től 19-ig
zárva tart a Bóbita, Pitypang
és Napraforgó óvoda – nyitva
a Gyöngyvirág és Csicsergő
óvoda/
A Babarózsa bölcsőde 2021. augusztus 9-től 30-ig lesz
zárva.
A Szellőrózsa bölcsőde 2021. augusztus 16. és 30. között, az esetleges garanciális javítások miatt zárva tart.
2021. június 4-én évzáró miatt valamennyi óvoda zárva
lesz, 2021. augusztus 30-án pedig évnyitó értekezlet miatt
fog minden intézmény (óvodák, bölcsődék, Humán SzolgálHSZK
tató Központ) zárva tartani.
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lel, azonban egyéb hatások (napi csúcshozamok,
illegális bevezetések, stb.)
révén a napi ellenőrzések
ellenére is, néhány óra
alatt beérkezhet olyan tetemes mennyiségű csatornaidegen anyag, mely
már túlterheli az átemelőt. A közhiedelemmel ellentétben ezen
csatornaidegen anyagok bevezetésének feltárása közel sem olyan egyszerű feladat, ráadásul a tettenérés esetét
kivéve a szolgáltató intézkedési lehetőségei is meglehetősen korlátozottak.
A települési szennyvízelvezetés folyamatos feladat, melyben az átemelő
rekonstrukciója csupán egy újabb állomás.
A soron következő feladat a már említett illegálisan bevezetett, jellemzően
csapadékvíz-bekötések feltárása és
megszüntetése. A szennyvízelvezető rendszerbe TILOS a csapadékvizek
bevezetése! Minden ilyen bevezetés
közérdekű üzem működésének megzavarását eredményezi, tekintettel arra,
hogy a települési szennyvíz-csatornahálózat nem ilyen mennyiségű és intenzitású vizek üzembiztos elvezetésére szolgál.
Közös érdekünk, hogy a szennyvizet
a szennyvízcsatornában tartsuk, ezért
nyomatékosan kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy maguk is ellenőrizzék
saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát. Az elkövetkező időkben Üllő város területén is
fokozni fogjuk az illegális bevezetések
DPMV Zrt.
feltárását.

HÁZHOZ MENŐ
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
Házhoz menő zöld-hulladékgyűjtése: 2021. február 26., március 12., 26.
Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés:
2021. február 25. és március 25.
A lomtalanítást ingatlanonként évente két alkalommal (3 m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon igényelhető.
Ügyfélszolgálat: Üllői Polgármesteri Hivatal, Templom tér 3., 2021. 03. 01., 16. és 29., 09–18 óra.
Elérhetőség: DTkH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Kút u.
5., 53/500-152, 53/500-153, ugyfelszolgalat@dtkh.hu,
www.dtkh.hu
DTkH

Önkormányzat

TISZTELT IPARŰZÉSI ADÓALANYOK!

BEKUCKÓZÓS VERSÜNNEP

2021. adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben az önkormányzati rendeletben megállapított adómérték ennél magasabb.
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás,
amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és
nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ezzel kapcsolatosan új iparűzési adóbevallás-nyomtatványt hoztak létre A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott
bevallás néven. Ez az engedmény minden adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a
jelleget.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók
esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. évben.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a
2021. évben az adott előlegfizetési időpontban esedékes adóelőleg
50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára elektronikus úton a NAV-on keresztül külön erre a
célra rendszeresített nyilatkozatot nyújt be.
A NAV honlapján a 21NYHIPA jelű nyilatkozatot kell keresni.
Fontos kiemelni, hogy az 1%-ra csökkentett iparűzési adómértéket nem feltétlenül veheti igénybe minden mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó. Ennek oka, hogy az intézkedés az
uniós jog értelmében állami támogatásnak számít.

A vers velünk van, oldja a magányt.
Ha te is így gondolod, kuckózz be és olvasd
fel, mondd el nekünk kedvenc versedet!
Készíts róla felvételt a telefonoddal és küldd
el a dideki61mail.com e-mail-címre!
A filmeket március 31-ig várjuk.
A legjobbnak ítélteket díjazzuk és áprilisban
megosztjuk közösségi oldalainkon.
Így ünnepeljük idén közösen a Költészet
Napját.

Polgármesteri hivatal, adócsoport

% HASZNOS TELEFONSZÁMOK

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

• 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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KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ ÉV ELSŐ ÜLLŐI BABÁIT!
2021 legelső napjai nem csak az újév, de két új élet
kezdetéről is szólt. Két üllői család is bővült egy-egy új kis
családtaggal, akiket sok szeretettel köszönt a település is.

J

andás Barnabás 2021 első üllői
gyermeke, január 1-én született.
Bár az egész országot nézve
nem ő jött világra legelőször, ám Üllőn mégis ő lett a legújabb kis lakos.
Barnabás egy kis emléket is kapott az
önkormányzattól, amit családja nagy
szeretettel fogadott. Az első baba fotóját a család engedélyével közöljük,
ezúton is gratulálunk nekik.
Barnabás mellett más is korán
meglátta a napvilágot az év elején:

Üllő első leánybabája a nevéhez hűen
Szerencsés Izabella lett, akinek január
3-án adott életet édesanyja. Izabella
korábban született a kiírtnál, így egy
ideig még a kórházban gondozzák.
Nagyon jó egészséget és gyors hazatérést kívánunk Izabellának, következő számunkban láthatják a fotóját is.
Az önkormányzat egészségügyi
és szociális bizottsága 40 000 forint összegű életkezdési támogatással járul hozzá az üllői újszülöttek
gondozásának
költségeihez.
A
támogatás
mindenkinek
jár, akik életvitelszerűen
a településen
élnek és üllői
lakcímmel rendelkeznek, vagy
a településen
bejelentett lakcímmel ugyan
nem rendelkeznek, de ténylegesen itt élnek
és a Védőnői
Szolgálat iga-

Jandás Barnabás

zolja, hogy a várandós- és a csecsemőgondozást helyben vették igénybe.
Az életkezdési támogatást nem
kötik kérelemhez vagy jövedelemvizsgálathoz, a szülői felügyeletet
gyakorló szülő a születést követő 90
napon belül megkapja a támogatást,
amelyet az egészségügyi és szociális
bizottság tagja ad át – természetesen
a járványügyi protokollt maximálisan
betartva.
Jó egészséget és boldogságot kívánunk a babáknak és családjuknak!
Üllői Hírmondó Infó

´´
Március 15. Üllon
Ebben az évben rendhagyó módon ünnepeljük történelmünk
kiemelkedő jelentőségű eseményét: a március 15-ét megelőző napokban
versekkel, zenével, énekekkel hangolódunk rá az ünnepi alkalomra.
Március 15-én egy zártkörű emlékműsorral idézzük fel a nap eseményeit és jelentőségét.
Ebben közreműködnek a Kanavász és a Csepp Színház előadóművészei.
Ünnepi beszédet mond Varga László alpolgármester.
Városunk lakói nevében koszorút helyeznek el önkormányzatunk vezetői
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél.
Az eseményeket megtekinthetik Üllő Város Önkormányzata Facebook-oldalán
és a Williams Televízió műsoraiban.
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NAGYON FONTOS, HOGY MAGAS LEGYEN A VÉRADÁSI KEDV!
Február 5-én, pénteken zajlott az év
első véradása a Kiss Sándor Művelődési Házban. Elengedhetetlen az állandó
utánpótlás, hiszen a járvány miatt sokan ideiglenesen kiesnek a véradás lehetőségéből, de vérre ugyanúgy szükség van.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetéhez a megye 187 települése
és közel egymillió lakos tartozik. Állandó programjaikkal igyekeznek hozzájárulni ahhoz a régióban, hogy mindig
rendelkezésre álljon a megfelelő menynyiségű vérkészlet. Sajnos a pandémia
régóta tartó, hullámzó időszakai igencsak meghatározzák, hogy ki adhat
vért, és hogyan lehet biztonsággal véradást szervezni, így nem csoda, hogy
az országos központ állandó hiánnyal
küzd. Ezért bír nagy jelentőséggel, hogy
a helyi szinten megtartott véradáson
minél több helyi lakos jelenjen meg.

Az idei első üllői véradáson is a legszigorúbb biztonsági intézkedések betartása mellett várták a segíteni vágyó
véradókat, akik szép számmal jelentek
meg a művelődési házban. Összesen
51-en vettek részt az eseményen, és öt
első véradót üdvözölhettek az életmentők csapatában a szervezők.

Oltás és fertőzés után is lehet vért adni
Az Országos Vérellátó Szolgálat Kommunikációs Igazgatóságának állásfoglalása szerint a jelenleg használt vakcinák nem befolyásolják a véradást, már
az oltás utáni napon lehet vért adni.
Aki koronavírus-fertőzésből felgyógyult és tünetmentes, az a gyógyulását követően három hét múlva (21
nap) adhat vért. Amennyiben garatminta PCR-vizsgálat negatív eredményt
tud bemutatni, akkor a gyógyulást kö-

TÁJÉKOZTATÁS A PESTI ÚTI KERÉKPÁRSÁV,
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd

06-30/475-2917

Vérplazmát adni legalább annyira fontos

A jelenlegi kutatási eredmények alapján a kórházban fekvő koronavírusos
betegek kezelése hatékonyabb, ha a
betegek olyan embertársaik vérplazmáját kapják meg, akik már átestek a
Covid–19-fertőzésen. Aki vérplazmát
kíván adni, feltétlenül 18 és 60 év között kell, hogy legyen, el kell érnie a minimum 50 kg-ot és nem lehet semmilyen magas kockázatú betegsége, mint
például epilepszia, cukorbetegség vagy
magas vérnyomás. A plazmaadás részleteiről a www.ovsz.hu oldalon lehet érÜH infó
deklődni.

KISMAROSI MÁRIA NÉNI EMLÉKÉRE
2021. január 6-án,
92 éves korában elhunyt
Stojanov
Petárné, született Kismarosi Mária, aki 40
évig dolgozott Üllőn
körzeti nővérként.
1963-ban, a Rókus kórházból érkezett Üllőre, Csizmadia doktor praxisába,
később dr. Koncz Lajos mellett látta el
a betegeket. Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, páciensei nagyon szerették, megbecsülték. Temetése január
28-án volt a Római Katolikus Temetőben.
Emlékét szeretettel őrizzük!

Korábban már meghirdettük,
hogy ebben az évben a Pesti úton
kerékpársávot, egyes becsatlakozó útjainkon pedig – egy rövid
szakaszon – kerékpárutat építtet az önkormányzat. A beruházás főként pályázati forrásból, de
jelentős önerő bevonásával létesülne. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást az önkormányzat visszavonta, amelynek két fő oka volt. Az egyik az önkormányzati költségvetés a pandémiás helyzet miatti bizonytalansága,
a másik ok pedig, hogy ebben az évben a Pesti út egy részének járdaszakaszán jelentős bontási munkálatok várhatók villamos földkábelfektetés miatt. A Pesti utat terhelő két jelentős beruházás egymás mellett való létezése nagy mértékben nehezítené a lakosság
közlekedését. Jelentős nehézséget okozna továbbá a két egymás
mellett lévő beruházás koordinálása.
Üllő Város Önkormányzata

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

vetően már két hét múlva lehetséges a
véradás.

M o no r
Nyitvatartás:
H–Szo:
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND
ÜLLŐ VÁROS MOBILOS APPLIKÁCIÓJA
Köszönjük, hogy sokan letöltötték telefonjukra az
alkalmazást, és a visszajelzéseket is, amelyek segítségével
folyamatosan tudjuk javítani, fejleszteni a rendszert.

N

APPLIKÁCIÓLETÖLTŐ PONT:

agyon sok üllői vállalkoa lakosok rendelkezó jelentkezett eddig is,
zésre, a Városháza
akik többnyire felkerülportáján kell jelezni,
hétfőtől
tek már a felületre, és kapmajd pedig maszkcsütörtökig
tunk olyan visszajelzést is,
ban, fertőtlenítőszer
14.00–16.00
akiket már az applikáció révén
használata mellett
Üllő, Templom
kerestek meg a szolgáltatárátelepíti Üllő város
tér 3.
sa iránt érdeklődők. Továbbalkalmazását a bera is várjuk a jelentkezéseket a
hozott okostelefonokra
Városháza
kommunikacio@ullo.hu címre. Se(kivétel: iPhone). Ha
gíteni szeretnénk az itt élők tájékozónincs internet-előfizetés a
dását és a vállalkozókat, kereskedőket is
telefonon, akkor is le tudjuk tölteazzal, hogy segítjük a kapcsolatfelvételt. ni az applikációt, hiszen a Városházán néNéhány hónapon belül reményeink szerint hány hete ingyenes wifi-pont működik.
nem kell majd különböző felületeken segítKérjük, töltsék le minél többen, nagyon
séget kérni, ha szakemberre vagy termékre, hasznos lehet, ha érdekli önöket pl. egy
szolgáltatásra van szükségünk, mert meg- gyógyszertár nyitvatartása, az orvosok rentalálható lesz minden egy helyen, az appli- delési ideje, helyi sportolási lehetőségek,
kációban.
intézmények adatai, üzletek elérhetősége.
2021. február 15-től Arra is van lehetőség, ha valamelyik képviHelyi üzlea Városháza por- selőnkkel szeretnék felvenni a kapcsolatot,
tek, szakembetáján
elindítot- így a telefonos applikáció nagyban megrek, szolgáltatók jelenttuk az ingyenes könnyíti majd az informálódást, nem kell
kezését várjuk, név/cégnév,
applikációfeltöl- keresőkben kutatni egy-egy fontos adat
cím, logó és fotók, e-mail-cím,
tő pontot, hogy után.
weboldal, nyitvatartás megakiknek probléAz app letölthető egyszerűen a másik
adásával a kommunikacio@
mát okoz a te- oldalon található infografika QR-kódjára
ullo.hu címre. Segítsenek az
lefonra
tele- kattintva vagy a Play Áruház keresőjében
itt élőknek, hogy rátaláljapítés, azoknak a HolmiApp szót beírva. Néhány napja a
nak önre/szolgáltatásegítséget nyújt- HolmiApp alkalmazásban Maglód is elérhesára!
hassunk. Gera Bé- tő, amellyel újabb információs bázis nyílik a
la hétköznapokon térségben élők számára.
Üllő Város Önkormányzata
14.00–16.00 között áll

SOKAT SEGÍT, HA LEADJA
A HASZNÁLT SÜTŐOLAJAT
Üllőn februárban már négy helyen is leadhatja a lakosság a használt sütőolajat
– mondta lapunknak Kucsera Csaba környezetvédelmi referens. A szakember elmondása szerint túl azon, hogy a sütőolaj
leadásával kíméljük a környezetünket, a
talajt és az élővizet, az Üllői Gyermekekért
Alapítványt is támogatjuk, ugyanis az alapítvány 25 forintot kap minden leadott liter után.
A használt sütőolajat jelenleg a Csicsergő óvoda hátsó bejárata mellett, a Deák Ferenc utcában az üveggyűjtő konténer mellett, az üllői sportpálya Dóra Sándor körút
bejáratánál lehet leadni, valamint a Gyöngyvirág tér és a
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Bimbó út találkozásához is kikerült egy újabb
konténer. Fontos, hogy a sütőolajat lehetőleg
műanyag flakonban tegyék a gyűjtőedénybe,
semmiképpen ne üvegben vagy befőttesüvegben, ez összetörhet és sérülést okozhat.
A gyűjtőedények űrtartalma 180-200 liter,
egy edény hozzávetőlegesen két hét alatt telik meg, részletezte Kucsera Csaba. Fontos,
hogy a sütőolajat ne öntsük ki a mosogatóba,
WC-be, mert dugulást okozhat. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj
a komposztálóba se kerüljön, mert eltömíti a
talaj pórusait. Ajánlása szerint a sütőolajat
egyszer érdemes használni, ugyanis minden egyes hevítés után rákkeltő anyagok szabadulnak fel
benne. A leadott sütőolajat az erre szakosodott cég száz
százalékban hasznosítja, energia, biodízel, bioüzemanyag
I.J.
készül belőle – tudtuk meg.

Fejlődő kisváros
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VÁRJA ÚJ ÜLLŐI MUNKATÁRSAIT
A PIACVEZETŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI GYÁRTÓ
Ahogy arról már beszámoltunk, a Lenovo Üllőn alakítja ki a térség egyik legnagyobb
központját, a beruházás javában zajlik, és most már elkezdték toborozni az új
munkatársakat is. A cél az, hogy minél többen tudjanak helyben munkát vállalni.

A

Lenovo története 37 éve
kezdődött Pekingben, azóta
182 országban több mint
60 ezer főt foglalkoztatnak. Üllőn
jelenleg 40 ezer négyzetméter
területet építenek be, ahol várhatóan májusban indulhat el a gyártás. Addig párhuzamosan folyik
a beruházás és a munkavállalók
toborzása. A kínai Lenovo üzeme
8,2 milliárd forintból valósul meg,
amely fontos lépés a cég és Üllő
fejlődésében is.
– A Lenovo kiemelt beruházásként fog működni Üllőn,
munkahelyeket teremt és olyan
lehetőségeket, amelyek remélem, csábítani fogják a lakosságot is. Azt látjuk, ha kimegyünk a
P+R parkolóba, hogy amikor pár
évvel ezelőtt megépítettük, alig
volt benne gépjármű, most pedig tele van. Sok beköltöző fiatal

család él itt, akik ingáznak. Szeretnénk elérni, hogy minél többen tudjanak helyben munkát
vállalni – emelte ki Kissné Szabó
Katalin polgármester. – Ez a cég
kimondottan számítástechnikai
termékek gyártásával és fejlesztésével foglalkozik, ehhez kellenek komoly szakemberek, bízom
benne, hogy segíteni tudjuk a
céget abban, hogy az üzenetük
eljusson az üllőiekhez – mondta
el a polgármester.

– Az üllői üzemben személyi
számítógépeket és szervereket
fogunk gyártani. A gyártás alatt
az összeszerelést, konfigurálást és csomagolást is értjük. A
kivitelezési munkálatok a terveink szerint alakulnak, tavas�szal a termelősorainkat állítjuk
a helyükre és a jelenlegi időterv
szerint nyár elején indulhat a
termelés – fűzte hozzá Zolyomi
Szabolcs gyárigazgató.

több üllői szakembert tudjanak
foglalkoztatni. Keresünk irodai
munkakörökre informatikusokat,
gyártás-tervezőket, mérnököket,
anyagellátási munkatársakat.
A termelés számára pedig műszaki végzett-séggel rendelkező technikusoknak, gyártósori
összeszerelőknek és minőségellenőrök számára is fogunk
munkalehetőséget biztosítani
– tudtuk meg Babinyecz Endrétől, a vállalat HR vezetőjétől.

közben a legkorszerűbb és modernebb technológiákat telepíti
Magyarországra. A cég vezetése
számos európai helyszínt megvizsgált: a központi elhelyezkedés, a kiváló közlekedés, a jól
képzett munkaerő és az előnyös
gazdasági környezet miatt választotta az országot és Üllőt. Az
új állásokra már most várják a
jelentkezőket, hogy a nyár elejei
gyárinduláskor felkészült csapat
kezdhesse meg a munkát. SZs

„Az üllői
beruházás
a cég első
európiai gyára
lesz, mely több
A Viktória Ipari Park mögötti
szakaszban
Ingázás nélkül, időt spórolva,
területen épül
mintegy ezer
a lakhelyen lehet munkát vállalni
Az üllői beruházás a cég első
új munkahelyet A Lenovo is kiemelt partner- európiai gyára lesz, amely hákezeli Üllőt, és a HR osz- rom szakaszban mintegy ezer új
teremt majd” ként
tály törekszik arra, hogy minél munkahelyet teremt majd, mi-

A Lenovo üllői gyára
keresi új munkatársait.
Várjuk
jelentkezését!
jobs_ullo@lenovo.com
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AZ ÁROK PARTJÁN…
Visszatérő probléma a szemetelés.
Egy a napokban kikerült poszt éppen a
vasútállomás közeli utca árkát mutatta,
ami tarka volt a sok eldobált szeméttől.
Utánajártunk, milyen megoldásokkal
lehetne orvosolni a problémát.
Felbolydította az üllői oldalakat
a szemetes árokról készült bejegyzés. Számtalan hozzászólás, ötlet, pro
és kontra vád jelent meg: ki a szemetelőket, ki az ott élőket, ki az önkormányzatot hibáztatta. Megkértük az
önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnökét, Fricsovszky-Tóth
Pétert, hogy segítsen nekünk megfejteni, mi is lehet a helyzet megoldása.
Az elnök nevében képviselőtársa, Prém
Szilvia nyilatkozott. – Vannak a városnak látványosan szemetes pontjai.
Ezek frekventált helyek, vagy dohánybolt, vagy élelmiszerüzlet található a
közelben. A legfontosabb, hogy ezt a
problémát nem lehet az ott élőkre hárítani. Az egyik lépés a megelőzés lenne,
hiszen az a legjobb, ha el sem dobják
a szemetet – kezdte a képviselő. – Ezt
többek között figyelemfelívással tudjuk
elérni. Felvetettük a testületben, hogy
fessünk fel piktogramokat: lábnyomok-

kal jeleznénk a kukákhoz vezető utat. A
tervünk a jó idő beálltával meg is valósul. De ez egy összetett dolog, amivel
nekünk, civil szervezetnek, de az önkormányzatnak is dolga van. Mindanynyiunk érdeke, hogy a város szép tiszta legyen, és ne kelljen annyi szemetet
összeszedni. A prevenció már az óvodában és az iskolában elkezdődik, éppen ezért van több dolgunk a felnőtt
lakosokkal. Úgy látjuk, hogy a büntetés elkerülhetetlen. De felmerül a kérdés, ki ellenőrizze és rója ki a bírságot?
A hamarosan kiépítésre kerülő kamera-

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.

rendszer segíthet, főleg, ha a szeméttel szennyezett pontokra is kikerülnek.
Az üllői közterület-felügyelet hatékony,
de túlterhelt. Lehet, hogy az ő állományukat kellene bővíteni, hisz ők tudnának érdemben fellépni a szemetelőkkel
szemben. Összegezve: hosszú folyamat a szemléletváltás és áldozni kell rá!
– zárta a gondolatmenetét.
Az árokról készült képek eljutottak
Tóth Gábor közterület-felügyelőhöz is,
aki azonnal intézkedett, és a Városüzemeltető Kft. másnapra elszállította a
szemetet.
KS

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:

eállító
b
p
é
g
/
ő
l
e
z
en
Gépke
munkarendb
os
Többműszak

ezető
Targoncamvunkarendben

os
Többműszak üzemünkbe
– több

tó
Karbantuanrkarendben,

os m
Többműszak s/Villanyszerelő/
Géplakato ai műszerész
Mechanik éggel.
végzetts
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VÁSZONTÁSKÁVAL A TISZTÁBB JÖVŐÉRT
A Földön egyre nagyobb probléma a
környezetszennyezés. Üllőn megpróbálnak mindez ellen
tenni, most vászontáskákat szeretnének terjeszteni egy
pályázat keretein belül a helyi üzletekben.
A környezetvédelmi bizottság 2019ben jött létre, ami által rengeteg új
ötletük van az üllőieknek. A környezetszennyezés mindennapos, komoly
problémává nőtte ki magát az évek soA jelentkezési lapok a város honlapján vagy a polgármesteri hivatalban érhetők el, melyeket kitöltés után a kucsera.csaba@ullo.
hu e-mail-címre, postai úton vagy
személyesen az Üllő, Templom tér
3. címre juttathatnak vissza.

rán, és sajnos egyre nagyobb méreteket
fog ölteni, ha nem teszünk ellene semmit. – Az üllői Facebook-csoportban
volt egy olyan beszélgetés, melyben a
műanyagszatyor-használat mellőzéséről volt szó – kezdte Prém Szilvia, képviselő és a kezdeményezés ötletgazdája.
– Adnunk kell valamit az embereknek
ahhoz, hogy át tudjanak térni szépen,
fokozatosan a környezetbarát megoldásokra. Ekkor jutott eszembe, hogy nem
a vásárlókat, hanem a vállalkozókat kellene támogatni, és általuk juthatnának el
a vászontáskák a vásárlókig – mondta.
Üllő Város Önkormányzata a helyi kisvállalkozókon keresztül szeretné a lakosságot a környezettudatos vásárlásra
ösztönözni. A program célja, hogy környezetbarát vászontáskákat biztosítsanak a helyi üzleteknek, melyeket azok
kioszthatnak a vásárlóik között, így ösztönözve őket az eldobható csomagolóanyagok mellőzésére. 700 darab táskát
készíttettek, így ugyan nem végtelen

számban, de hozzá lehet jutni. A vászontáskák korlátozott mennyisége miatt a pályázó vállalkozások 25 vagy 50
darab táskát igényelhetnek az üzletük
forgalmától függően. Az átvett táskákat
a vállalkozók az üzleteikben elérhetővé
teszik a vásárlók számára, az üzletek
által választott módszeren keresztül, pl.:
akció keretein belül. Azokat az üzleteket,
amelyek a pályázaton nyernek, a város
honlapján és Facebook-oldalán, illetve
az Üllői Hírmondó felületén is népszerűsíteni fogja az önkormányzat. A táskán
Üllő város címere és az Üllő környezetvédelméért szöveg olvasható. – Fontos
volt számunkra, hogy ezt a pályázatot
ne üzleti alapra helyezzük, tehát nem
akartuk, hogy a vállalkozók a táskákat továbbértékesítsék, hiszen akkor
elveszne az egész üzenete, miszerint
óvjuk környezetünket, és mellőzzük lehetőség szerint a műanyaghasználatot!
Így csak azt kötöttük ki, hogy vagy ingyen, ajándékként adják oda a vásárlóknak, vagy valamilyen saját maguk által
kitalált akció keretein belül, amibe nem
szólunk bele – magyarázta Szilvia. J.B.

NÉGY OSZTÁLY INDÍTÁSÁT TERVEZI ŐSSZEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola legidősebb diákjai túl vannak a középiskolai felvételin, jelenleg az eredményeket várják, amelyek meghatározzák
majd a továbbtanulásukat. Az élet azonban nem áll meg, hiszen az utánpótlás
is készülődik már: szeptembertől négy
osztállyal várják a kis elsősöket.
Az üllői általános iskola diákjainak
jelentős része a négyosztályos középiskolai képzésben gondolkodik a nyolc
osztály befejezése után. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy bő kétharmaduk megy szakközépiskolába
vagy gimnáziumi képzésbe, míg a szűk
egyharmaduk a szakiskolai képzést választja. Mivel az írásbeli felvételiket már
megírták, az osztályfőnökök a hónap
közepén fogják a beiskolázással kapcsolatos továbbtanulási lapokat aláíratni a szülőkkel, majd begyűjteni azokat.
Az iratokat is ők postázzák a választott
iskoláknak. Minden évben magyarból és
matematikából is középiskolai előkészítő tanárok készítik fel azokat a gyerekeket, akik szeretnék ezt a lehetőséget
igénybe venni, természetesen a felvételi
után az idei feladatsorokat is végigbeszélték a diákokkal. – Az az általános
tapasztalat, hogy a matematika-feladatsor idén könnyebb volt, mint a magyar,
illetve, mint az azt megelőző években
– válaszolta kérdésünkre Barna Tibor, az
Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola
igazgatója. – Van néhány olyan diákunk,
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aki hatosztályos képzésre jelentkezett,
tőlük az a visszajelzés érkezett, hogy a
matematika volt a nehezebb, és a magyar sikerült jobban. A tanárok minden
évben nehéznek ítélik meg a feladatsorokat, idén pedig azt mondták, hogy
a magyar feladatsorban kifejezetten
nehéz volt részpontokat szerezni. Akik
hatosztályos iskolába jelentkeztek, az
ő feladataik jóval inkább egy kompetenciaméréshez hasonlítanak: készségeket, képességeket és tehetségeket
keresnek, míg a nyolcadikosoknak ennél
egy fokkal könnyebb.
Idén, ahogy eddig, most is száz körül lesz a kis elsős beiratkozók száma.
Egyetlen általános iskola lévén mindenkit felvesznek, aki ide szeretne jönni,
vannak nem üllői tanulóik is. Indul normál tagozat, ahol délelőtt tanítás van,
délután pedig napközit lehet igénybe

INDULÓ OSZTÁLYOK:

1. a Harainé Schweitzer Zsuzsanna
– normál tagozatos osztály
1. b Fagyas Lilla – normál tagozatos
osztály
1. z/a Kissné Dobos Ildikó – zenei
osztály
1. z/b Geérné Szenyán Andrea – zenei osztály
venni, illetve indulnak a zenetagozatos
osztályok, ahol emelt óraszámban tanulják a gyerekek az ének-zenét. Az ő
nyolc évüket végigkíséri majd a néptánc,
de furulyázni is tanulnak alsó tagozaton.
Elvárás az iskola részéről, hogy akik zenetagozaton tanulnak, lehetőség szerint
járjanak zeneiskolába is.
A leendő elsősök szüleinek idén nincs
könnyű dolguk, hiszen sem a klasszikus
szülői értekezleteket, sem a nyílt órákat
nem lehet majd megtartani, de az iskola
ennek a megoldására is készül. A beiratkozásra 2021 áprilisában kerül majd sor.
– Nem tudunk szülői értekezletet tartani, így valószínűleg tájékoztató anyagokat fogunk feltenni a honlapunkra,
és kiküldjük őket az óvodáknak is. Idén
elmaradnak a nyílt órák, ennek ellenére
tervezzük a tanító nénik bemutatását.
Az, hogy ezt milyen formában tesszük,
még tervezés alatt áll, de hamarosan
adunk róla tájékoztatást – mondta az
ÜH Infó
igazgató.

Közösség

SÜSSÜNK FÁNKOT, ÉGESSÜNK KISZEBÁBOT!
A hagyományos farsangi
mulatságok megtartására ugyan
nincs lehetőség, a farsangi időszak
mégsem telhet hagyományok
nélkül. Nézzük sorra!

Télűző égetés
A téltemetés egyik jellegzetes szereplője a
kiszebáb, amit általában gyermekek készítenek, majd zajkeltő szerszámokkal és a
bábuval a főtérre vonulnak. Ott télbúcsúztató rigmusokat kántálva meggyújtják a
bábot, melyre korábban gondűző cédulákat tűztek. Ezzel temetik a telet és minden
rosszat, amitől szeretnének megszabadulni. – A mi kiszebábunk is elkészült, a művelődési ház udvarán áll, jártadban-keltedben akaszd rá terheidet, mindent, amitől
szívesen megszabadulnál – mondta Vámos Éva, a Kiss Sándor Művelődési Ház
igazgatója. – Farsang farkán elégetjük,
bízva egy derűsebb, boldogabb jövőben.
A kiszebáb elégetésére az Üllői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület felügyelete mellett kerül
sor, amelyet Üllő Város Önkormányzatának Facebook-oldalán fogunk megmutatni – fogalmazott az intézményvezető.

Szalagos fánk farsangra

A fánksütés szokása nemcsak a farsanghoz, de a párválasztáshoz is aktívan kapcsolódott, hiszen a farsang időszaka egybeesett a háztűznézővel. A szalagos fánk
szalagja a jegygyűrű kerek formáját szimbolizálta, így, ha legény érkezett egy családhoz, mindig fánkkal kínálták. Állítólag,
ha a lány megfelezte fánkját a fiúval, ezzel
tudta kifejezni felé, hogy viszonozza érzéseit. Bizonyos régiókban emellett a fánknak mágikus erőt is tulajdonítottak: úgy
tartották, ha a böjti időszakban fánkot esznek, akkor a legnagyobb tavaszi vihar sem
lesz képes elsöpörni a házuk tetejét.

Tóth Balázsné fánkja

Tóth Balázsné egy nagyon régi szakácskönyvből készíti a farsangi fánkot. A receptet fejből tudja, annak ellenére, hogy évente
csak egyszer készíti el ezt a finomságot.
Azonban minden évben tudja azokat a kis
apróságokat, melyektől a fánk egy kicsit
különlegesebb lesz az átlagostól. – Az
ember általában mindig a farsangi időszak
idején süt fánkot, év közben máskor szinte eszünkbe sem jut. Az arányokat tudom,
de az már nem szerepel a szakácskönyvben, hogy mindig meleg helyen készítsük
a fánkot, vagy hogy a tésztába tegyünk
egy kis citromhéjat vagy egy kicsivel több
vaníliás cukrot használjunk. Az ízesítéssel
egyénileg játszhatunk, hogy egy kicsit feldobjuk. Nagyon kell vigyázni: nem szabad
sem túl forró, sem túl hideg olajban sütni, de mindenképp bő olajra van szükség,
és akkor lesz szép szalagos, ha fordítva
tesszük bele, mint ahogy kiszaggattuk a
szaggatóval. A tésztát is nagyon alaposan
ki kell dolgozni: az én kezem már gyorsan
elfárad, így mindig a férjem fejezi be, neki
még erős a karja, ráadásul szakács volt a
katonaságnál. Időt kell adni a kelesztésre
is, tényleg a duplájára kell növeszteni, sőt
még szaggatás után is érdemes letakarva
pihentetni egy fél órát. Biztos van a szépségének is jelentősége, előfordul, hogy
nem lesz olyan szép szalagos, de az íze
attól még ugyanolyan! – mesélte. V.Ny.L.

A fánk egyesek szerint már a
rómaiak asztalán is ott volt: a
természet közelgő újraéledését ünnepelték meg a kerek,
mandulás, fánkszerű édességgel. A fánk receptjének
eredetére egyébként többféle
magyarázat is kering: az egyik
Marie Antoinette-hez kötődik.
Állítólag az uralkodó álarcban
megszökött egy farsangi mulatságból Párizsban, és mivel
megéhezett, egy utcai árustól
fánkot vásárolt. Annyira ízlett
neki, hogy később a palotába
hívatta az árust, és kikérdezte
a receptről. Attól kezdve kedvenc csemegéje lett a királyi
farsangi lakomáknak. A francia
fánkot Beignet néven ismerjük.
Egy másik mese szerint a
fánkot egy bécsi pékasszonynak, Krapfennének köszönhetjük, aki illatozó, finom kenyereket sütött a pékségében,
ahol mindig hosszú sorokban
álltak a vásárlók. Egyszer a
pékné úgy felbosszantotta
magát a türelmetlen vevőkön,
hogy hozzájuk vágott egy kis
kenyértésztát, azonban elvétette a dobást, a tészta pedig
a forró olajban landolt, és pár
perc alatt ropogósra sült. Ezért
kapta a Krapfen nevet.
A fánk hazai meghonosodását Mátyás királyhoz és feleségéhez, Beatrixhoz kötik. Állítólag
az itáliai karneválok révén kedvelték meg a fánkot és hozták
„divatba” Magyarországon is.
(Forrás: izekblogja.blog.hu)

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
2021. február | Üllői Hírmondó

11

Közösség

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÜLLŐI LAKOSOK OLTÁSA
Az összes üllői háziorvos, köztük Kókay József doktor úr is megkapta a koronavírus elleni
vakcina első oltását. Emellett a lakosság oltása is megkezdődött, remélhetőleg egyre gyorsuló
ütemben sikerül majd oltóanyaghoz jutni. A vakcinaprotokollt Kókay doktor ismertette.
– Mire számíthat a lakosság?
– Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy február 5-től megkezdődött a Covid–19 vírus elleni
védőoltások beadása a lakosság
körében is. Szigorú protokoll
szerint történik majd az oltás, a
Pest megyei oltóközpont munkatársai által kiadott hivatalos
névsor szerint.
– Kik állnak első helyen?
– Jelenleg kizárólag a legidősebb, legveszélyeztetettebb,
legmagasabb rizikófaktorral bíró
korosztály képviselői következnek, akik korábban írásban vagy
online regisztráltak.
– Üllőn megvannak az oltáshoz
szükséges feltételek?
– Felkészültünk a kollégáimmal a nagy lélekszámú oltásra, az egész logisztikai hátteret
megszerveztük, ami nem kis
munkát jelentett, hiszen biztosítanunk kell majd egy olyan nagy
méretű helyiséget, melynek kritériuma, hogy az oltás beadása után az oltottak egymástól
2–2,5 méter távolságban, 30
percet megfigyelés alatt tölthessenek az esetlegesen jelentkező
reakciók miatt, itt elsősorban
allergiás reakcióra gondolok.

Még azzal is számoltunk, hogy
péntek-szombat-vasárnap is
oltunk majd a szabadidőnkben.
Az a célunk, hogy minél rövidebb
idő alatt minél nagyobb számban olthassuk be betegeinket.
Az oltás kizárói okai:
– lázas állapot
– három hónapon belül
pozitív PCR-teszt
– Mi a most érvényben lévő protokoll?
– Jelenleg kétféle protokoll
szerint zajlik az oltás: az egyik
lehetőség, hogy február 5-én
praxisonként hat beteg, aki megfelel az előbb elmondott kritériumoknak és eljut saját erőből Budapestre az oltóközpontba. Ők a
Pfizer-vakcinát kapják. A háziorvosok rendelkezésére az úgynevezett Moderna-vakcina fog
állni: ezek rokon oltóanyagok,
mindkettő új típusú, messenger
RNS-szisztémájú. Mindkét esetben két oltást kell kapni: a Pfizer
esetében az első oltás beadása
utáni 21. napon, a Moderna esetében pedig a 28. napon történik
a második vakcina beadása. A
teljes védettség a második oltást
követő 7-10. naptól biztosított.

„nem a
háziorvos
önkényes
döntése, hogy
kit mikor
oltunk.”

– Mit üzen a lakosságnak?
– Valamennyi háziorvos kollégám nevében kérek mindenkit:
ne próbáljon protekciót kérni az
orvoskollégáktól! Nem lehet kivételt tenni, a beoltandók névsorát szigorú szabályok szerint
kapjuk, nem a háziorvos önkényes döntése, hogy kit mikor oltunk. Ne legyenek türelmetlenek,
mindenki sorra fog kerülni, de
önkényes jelentkezésre nincs leVL
hetőség.

A GÉPJÁRMŰ-ADÁSVÉTELI ÜGYINTÉZÉS JÁRVÁNYHELYZETBEN AJÁNLOTT MENETE
Az ügyfél a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás (eladás)
bejelentését – a változástól számított 8 napon belül – a tulajdonátruházó (eladó) a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű
magánokirat vagy annak másolatát közlekedési igazgatási hatósághoz való benyújtásával teljesíti. A járványügyi helyzetre tekintettel
erre a postai vagy elektronikus út ajánlott. Postai úton a szerződést
a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala (2220 Vecsés,
Szent István tér 1.) részére kell küldeni. Elektronikus úton az ügyfélkapu alkalmazásával továbbíthatják az adásvételi szerződést. Ebben
az esetben Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatalához érkezik
a beadvány, mivel ez a szerv látja el az elektronikus úton indított, az
ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatokat.
A gépjármű-adásvétel ügyintézésével kapcsolatosan további hasznos információkat a város honlapján, a www.ullo.hu/
kozigazgatasi-hirek oldalon találnak. Polgármesteri hivatal, adócsoport
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KÖNNYŰ KEDVES EMBEREK
MELLETT JÓNAK LENNI
A korábban üllői, már vecsési postás, Győri Katinka nem
csupán a munkájában kiemelkedő, de a közösség is nagyon
fontos neki, miközben a Kenderes Néptánccsoport aktív tagja.
Kedvességét és odaadását nem hagyták szó nélkül a vecsésiek.

K

atinka már az iskolában is folyamatosan tevékenykedett,
odafigyelt a társaira, a programok, események szervezésében
nagy szerepet vállalt. Részt vett a
városi közösségi szemétszedéseken és virágültetéseken, miközben a
Nagycsaládosok Egyesületében pártoló tagként segédkezett. Korábban
szociális munkakörben szeretett volna elhelyezkedni, hiszen akkor tudta
volna igazán támogatni embertársait,
de az élet más irányba terelte.
2004-ben kezdett a postánál, tizennégy évet töltött Üllőn, négyet pedig Vecsésen. – Szeretek postás lenni, több munkakörben is dolgoztam,
de ez a kedvencem, hiszen járom a
szabad levegőn az utcákat, remek
emberekkel találkozhatok, feladatom
sokrétű, rengetegen rám köszönnek,
dudálnak vagy intenek – kezdte. Az

emberek kedvességét és jóindulatát
nap mint nap érzi. Vannak, akik télen
a hideg időben egy bögre meleg teára, vagy nyáron hűsítő üdítőre hívják
be. Megesett, hogy karácsonykor süteménnyel, kávéval, terített asztallal
várták. – Van egy kis barátnőm, egy
pici lány, aki egyszer kézzel készített karkötőt ajándékozott nekem.
Mindezt Üllőn is tapasztaltam, hihetetlenül jólesik. Nem nehéz ilyen
kedves emberek mellett jónak lenni!
– mesélte. Ám ő is készült meglepetéssel! – Az ünnepekkor annyit írtam
egy-egy post-itra, hogy „BÚÉK! – a
postás”, kinyomóval készítettem fenyőfa- és hóemberalakú kis papírformákat. Miután ezek elkészültek,
a körzetemhez tartozó utcák lakóit
leptem meg velük. Néhol a postaládákra, máshol pedig a borítékokra
ragasztottam a kicsi üzeneteimet. Ha
csak elmosolyodnak, nekem már az
is maximálisan megéri, hiszen vannak, akik egyedül élnek, főleg most,
ebben az időszakban nagyon jólesik
jó kedvre deríteni az embereket. Négy
éve adok ilyen kis karácsonyi, újévi
köszöntőket – mondta. A meglepetés célba talált, hiszen sokan kitették
a közösségi oldalukra, gyorsan híre
ment a figyelmességnek. A lakók pedig összefogtak és egy oklevéllel hálálták meg Katinka kedvességét.
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A mindig mosolygós Katinka Üllőt is nagyon szereti, ahol szerinte szuper
a közösség, amiben ő is
igyekszik jelen lenni. Immáron tizenegy éve a Kenderes Néptánccsoport tagja, imád táncolni, mozogni,
és azt a csodás csapatot
is, ami ott körülveszi. A sok
elfoglaltság mellett otthon
sem tétlenkedik. – Szívesen fejlődök és tanulok
új dolgokat, most például
az olasz nyelvet gyakorlom, mert bármikor jól jöhet külföldön, és persze magát az országot is
gyönyörűnek tartom. Szeretek aktív
tagja lenni a közösségnek, amit természetesen a jövőben sem tervezek
Jurik Bianka
másként!

„A másik
indíttatás az volt,
hogy ne mindig
csak a csekkeket
vigyem,
hanem egy kis
boldogságot is.”

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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PATIKAI ROBOTTAL BŐVÜLT
A SZENT BENEDEK GYÓGYSZERTÁR
A legtöbb ember biztosan először egy beszélő, járkáló gépre
gondolna, ha azt hallaná, hogy az egyik üllői gyógyszertár
patikai robottal bővült. A „gépalkalmazott” egyelőre még
várat magára, ám az előző év közepétől, pályázaton nyert
támogatásból és önerőből gyógyszer-raktározó rendszer
kiépítésére nyílt lehetőség a Szent Benedek Gyógyszertárban.

A

GYÁSZHÍR
Kedves rokonaink, barátok, ismerősök és osztálytársak! Szeretnénk megköszönni
mindenkinek, hogy szeretett
Volosinovszki Editke lányunkat
2021. jan.19�én utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot hoztak.
Egyúttal köszönetünket fejezzük ki Tündikének és Gábornak a temetéssel kapcsolatos lebonyolításért.
Gyászoló család
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patika tavaly nyújtott be pályázati anyagot, amelyet előző év
decemberében el is nyertek. Ennek keretein belül 65% támogatással
és 35% saját erővel egy gyógyszerkomissiós rendszerrel bővült a gyógyszertár működése. – Egy patikai robotot sikerült beszereznünk, melynek két
nagyon fontos tulajdonsága van: az
egyik, hogy sokkal kisebb így a gyógyszerek helyigénye – kezdte lapunknak
Dr. Lőre Attila szakgyógyszerész. – Ez
egy robotizált raktárrendszer, ahol a
gyógyszereket egy csúszdás rendszerbe lehet betölteni. Az egész számítógépes rendszer hozzá van kötve a patika
hálózatához: amikor megérkezik az áru
a gyógyszertárba, akkor beolvassuk
a vonalkódját, hátul pedig kigyullad
egy ledvilágítás, ahová be kell tölteni a
gyógyszert – mondta.
Összesen 1300 kis csúszdával működik a rendszer, így nagyon nagy
mennyiségű doboz befogadására képes.
A másik tulajdonság, ami szintén lényeges, hogy mikor a gyógyszerész kint
lehívja az e-receptet és beüti a gépbe
a gyógyszert, akkor a kiszedő egység
egy futószalagon kiemeli a kiválasztott
termékeket és egy helyre összegyűjti
azokat. Minél több gyógyszert vált ki
valaki, annál jobban gyorsul a rendszer.
– A gépet könnyű üzemeltetni. Eleinte kicsit furcsa volt, hogy nem fiókokba
kell elrakodni, de gyorsan meg lehetett
szokni ezt a félautomata rendszert, hiszen nagyon hatékony. Közvetlenül a

polcok mögött helyezkedik el, csupán
egy üvegajtón keresztül látható. A betegek néha csodálkoznak, hogy mi az
a furcsa hang, ahogy a gyógyszereket
összeszedi az automata.
Dr. Lőre Attila szerint decemberben,
mikor átadták a gépet, több apró hibával kellett megküzdeniük. Szerencsére
rendszergazda felügyeli az automata
működését, hogy a pici hibákat kiküszöböljék, de most már csaknem tökéletesen működik az automata. A hatékonyság mindenképp azt segíti, hogy
a rendszer, ezzel pedig a kiszolgálás is
gyorsul. – Nagyon fontos az az előny,
hogy így sokkal több idő marad a beteggel megbeszélni a kérdéseit, mert a
gyógyszerek összeszedése gépi úton
történik. Az eddig erre szánt időt most
hasznosabb célra lehet fordítani. A betegellátás szempontjából pedig a legfontosabb tanácsot adni.
Minden szándékunk az, hogy a rendszer praktikusságát és gyorsaságát a
betegek javára fordítsuk. A pandémiás
időszakban pláne nem mindegy, hogy
milyen sebességgel tudjuk kiszolgálni a
vásárlókat, hogy ne tömörüljenek össze
VnyL.
várakozás közben.
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1.995

Kacsacomb

Ft/kg

595

Házi hurka

Ft/kg

1.195

Sütnivaló kolbász

Ft/kg

925

Juhbeles virsli

Ft/kg
Ft/kg

Közösség

ISMERJÜK MEG JÓZSEF ATYÁT!
Új papot köszönthetünk a településen, így felkértük egy rövid
beszélgetésre, hogy a lakosok minél előbb megismerhessék.

B

ár a pandémia ezen a területen is
befolyásolja a személyes találkozások, ismerkedések lehetőségéét,
de József atya mindent meg fog tenni,
hogy a hívekkel hamar személyes kapcsolatot alakíthasson ki.
– Isten hozta a településen!
– Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Üllő város minden lakóját, illetve
ezen a fórumon a kedves olvasókat. Köszönöm az érdeklődést és a lehetőséget
a bemutatkozásra.

– Kérem, meséljen egy kicsit magáról!
– 1963-ban születtem, szüleimmel és
testvéremmel Budapesten a XVIII. kerületi pestszentlőrinci Erzsébet-telepen
éltem 14 éves koromig. A helyi általános
iskola elvégzése után az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és
Kollégiumba jártam. 1981 őszén jelentkeztem a Pázmány Péter Hittudományi
Akadémiára, ahol civil, rendes nappali
tagozatos hallgató lettem. Egy év múlva
azonban a hatóságok megszakították
tanulmányaimat és 18 hónapos katonai
szolgálatra hívtak be, amit Lentiben teljesítettem. Papi hivatásom melletti döntésem után a harmadik egyetemi tanévem
közben jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe. Teológiai tanulmányaimat a „civil”
évek után ugyanott folytattam, de már
centralistaként, a Központi Szemináriumban. Marosi Izidor megyéspüspök
úr 1988-ban szentelt pappá a váci székesegyházban. Papi jelmondatomnak a
következő idézetet választottam: „Nem
akarok másról tudni köztetek, csak Jézus
Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2)
– Ezután hova került?
– Első szolgálati helyem a Kispest
Wekerle-telepi plébánia volt, ahol káp-

József atya elérhetőségei:

http://ullo.vaciegyhazmegye.hu/
viragh.jozsef@vaciegyhazmegye.hu
+36-30/503-7575

Miserend:

Hétfő: 18.00
Kedd: –
Szerda: 7.30
Csütörtök: –
Péntek: –
Szombat: 17.30 (febr. 13-tól!)
Vasárnap: 9.30
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városokban élő magyarok lelkipásztori
szolgálatára rendelt, melyet hat éven át
láttam el.
– Mikor tért vissza?
– 2011 őszén jöttem újra Magyarországra, és 2020. augusztus 1-jéig Pilis és
Dánszentmiklós plébánosaként szolgáltam. Kilenc év után helyezett át Marton
Zsolt váci püspök Gyömrőre, és fél év elteltével, 2021. január 12-i hatállyal újabb
feladatot bízott rám a gyömrői plébánosi szolgálatom mellett, az üllői plébánia
plébániai kormányzójává nevezett ki. Azóta igyekszem a legfontosabb teendőket
és feladatokat koordinálni és a folyamatos lelkipásztori szolgálatot megszervezni és biztosítani.
– Milyen feladatkörök tartoznak itt önhöz?
– Végzem az iskolai hitoktatást, a
szentségek kiszolgáltatását és a temetéseket. Most alakul a szentmisék új időbeosztása, ennek frissített rendje az egyházközség weboldalán is megtalálható.

lánként tevékenykedtem 1988-tól 1992-ig.
Négy év káplánság
után Keszthelyi Ferenc
püspök úr központi szolgálatra a váci
püspökségre rendelt,
ahol püspöki szertartóként tevékenykedtem. A következő év
őszén három hirtelen
megüresedett nógrádi
falu: Endrefalva, Szécsényfelfalu és Piliny
lelkipásztori ellátását
láttam el. Ezt követően
közel kétéves tanulás következett Kanadában, az ottawai Saint Paul University
kánonjogi fakultásán, ahol posztgraduális képzésen licenciátust szereztem. Hazatérésem után, 1996 őszén Keszthelyi
püspök úr egy évre Pásztóra rendelt, ahol
Kovács Kornél atyával együtt szolgáltunk
a város és a környező települések: Mátraszőlős, Mátrakeresztes és Hasznos ellátásában. 1997 őszén Tóalmáson voltam
plébános, ellátva Szentmártonkátát és
Szentlőrinckátát is. Ezekben az években
a váci Püspöki Bíróságon jegyző, majd
kötelékvédő feladatot láttam el. 1998ban a vácrátóti plébánia ellátását kaptam
feladatul a mellérendelt őrszentmiklósi
és vácbottyáni egyházközségekkel. Hét
vácrátóti szolgálati év után ismét külföldi
szolgálat következett, 2005 decemberében Beer Miklós váci megyéspüspök
a londoni és különböző angliai vidéki

„úgy tűnik,
hogy egy
ideig még
türelmesen,
egymásra
vigyázva
várnunk kell”

– Milyen változásokra lehet számítani a
pandémia miatt?
– A járványhelyzet természetesen
erősen hátráltatja a közösség tagjaival,
a családokkal, a különféle ima- és egyéb
csoportokkal való folyamatos megismerkedést és kapcsolattartást. Jelen
körülmények miatt halasztódnak a keresztelések, házasságkötések, a házmegáldások, családlátogatások és soksok ünnepi alkalom. Az elővigyázatosság
miatt különösen nehézkes az idős és
beteg hívek otthoni és kórházi látogatása, és lelkipásztori ellátása. Mindannyian tudjuk, érezzük és tapasztaljuk, hogy
mennyire különleges és emberpróbáló
ez a kihívás. Ennek ellenére bizakodnunk
kell a reményteli folytatásban.
– Hogyan tudnak mégis kapcsolatban
maradni önnel a hívek?
– A hivatali ügyek intézése módosult az elmúlt év során, szinte mindenki
elfogadja, hogy a jelen helyzetben a telefonos és elektronikus levélforgalom,
megkeresés a leghatékonyabb. Szívesen
biztatnám a katolikus híveket a buzgó
templomlátogatásra és az ünnepi alkalmakon, valamint a közös programokon
való részvételre, de úgy tűnik, hogy egy
ideig még türelmesen, egymásra vigyázva várnunk kell. Bízom benne, hogy
a jövőben sikerül a hívő közösség és a
város lakóival nyitott szívvel megismerkedni, pozitív és tiszteletteljes kapcsolatot kialakítani, párbeszédet folytatni az
egyházközség és mindannyiunk javára.
A kedves olvasóknak és a város minden
lakójának jó egészséget és békés, boldog
VNyL
életet kívánok szeretettel!

Kultúra

MAGYAR KULTÚRA HETE ÜLLŐN
Idén a Kiss Sándor Művelődési Ház rendhagyó műsorral készült a
január 22-i Magyar Kultúra Napjára. Egy egész hétig, minden délután Üllő Város Önkormányzata Facebook-oldalán megosztottak
egy-egy videót, melyben a szereplők rövid előadással készültek.

A

magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük január 22-én,
1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc 1823ban Szatmárcsekén
a Himnusz kéziratát.
Az üllői programsorozat hét kisfilmből
áll, melyekben városunkban élő neves
művészek beszéltek arról, hogy személyes életüket hogyan szövi át a kultúra, a hagyomány hogyan inspirálja
őket, hogyan színesíti hétköznapjaikat.
Az első kisfilmet január 16-án láthatta
a közönség, amiben Szomora Zsolt prímás osztotta meg a gondolatait. Zenekarával nagyon szép produkcióval
nyitották meg a hetet. A második na-

pon Antal Tímea énekesnő kápráztatta
el hallgatóit csodálatos énekhangjával.
Másnap Demko Gergő zenész, dalszerző vonta párhuzamba kultúránkat és
életünket, miszerint egy akvarellfestményhez hasonlít az élet, amely a kontúr, míg a kultúra a szín, mely kitölti a
képet, így lesz kerek az egész. Őt Dobos
László, dalszerző-zenész követte. A The

Új SsangYong
pick-up

BlackBirds frontembere többek között Petőfi Sándor megzenésített versét, a Reszket
a bokor mert… című művét adta elő. Pénteken Kökény Richárd Harangozó Gyula-díjas
táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja szólította meg produkciójával a
nézőket, és bemutatott egy Küküllő menti magyar férfitáncot. Szombaton Majorosi
Marianna, a Csík zenekar Kossuth- és Príma Primissima díjas énekese, és a Kenderes Hagyományőrző Egyesület elnöke beszélt a kultúra közösségmegtartó erejéről,
és egy magyalapádi énekkel ajándékozta meg a nézőket. A sorozat zárófilmjében
Vámos Éva a Kiss Sándor Művelődési Ház
igazgatója arról beszélt, hogy kultúránk
megőrzése, továbbadása mindannyiunk
közös feladata. Záróakkordként a sorozat szereplői közösen énekelték el nemzeti imánkat, a Himnuszt. A magyar kultúra
hetére készült programsorozat rendhagyó
módja volt a megemlékezésnek, mely minőségi alternatívát nyújtott az ünneplésre.
A készítők köszönik az összes közreműködő művész kimagasló produkcióját és szereplését, valamint a Williams TV, és minden
együttműködő odaadását! A Kiss Sándor
Művelődési Ház hasonló meglepetéssel
készül a nőnapra. Addig is, a kultúra hetének filmjei megtekinthetők Üllő Város Önkormányzata Facebook-oldalán és a város
Jurik Bianka
applikációjában is.

Ne habozzon!
Jöjjön el, próbálja ki
és lássa teljes fényében!

A jármű nagy, masszív, igazi munkagép,
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros,
merevhidas hátsó felfüggesztéssel vagy
laprugóval.
Masszív, mégis csendes: „Quad Frame”
alvázkeret.
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km)
felszereltségtől függően.
XX

Használtautó-beszámítás

Kezdő ár:
nettó 7 590 000 Ft

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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Sport

MEGMUTATTUK, MIRE VAGYUNK IGAZÁN KÉPESEK
Szenzációs játékkal előbb az olasz, majd a holland vízilabdaválogatottat legyőzve kijutott a tokiói nyári olimpiára a
női vízilabda-válogatott. A válogatott sikeréhez az üllői
Leimeter Dóra is hozzájárult, aki a hollandok ellen kétszer
talált be, az olaszoknak pedig egy, félpályás bombagóllal
köszönt. A sportolóval készítettünk villáminterjút.

M

ost, hogy kijutott a válogatott a
tokiói olimpiára, két ilyen nehéz
meccs után, hogy érzi magát ön
és a csapat?
– Nagyon jól érezzük magunkat, nagy
kő esett le a szívünkről. A csapat remekül játszott, megmutattuk mire vagyunk
igazán képesek. Az élet azonban nem áll
meg, a héten már klubokban edzettünk,
jövő héten pedig nemzetközi meccsek
várnak a csapatokra.
– Az olaszok elleni meccs volt a sorsdöntő, utólag visszatekintve mennyire
volt nehéz mérkőzés?
– Nehéz volt, de az utóbbi 11 hónapban konkrétan erre a meccsre készültünk, ez meg is látszott a válogatott teljesítményén. Jól működött a védekezés

és a támadás is. Az első támadást, amelyből gólt szereztünk,
reggeli edzésen gyakoroltuk
először, szóval tényleg minden
bejött. Kijárt a csapatnak, mert
sokat dolgoztunk érte.
– Két gólt lőtt a hollandoknak,
egyet az olaszoknak. Mennyire
elégedett? Azt hozta, amit elvárt
magától?
– Úgy érzem, hogy segíteni tudtam a
csapatot, bár úgy voltam vele, hogy ha
nekem nem is megy jól, a lényeg, hogy a
válogatott kijusson az olimpiára. Mindig
jobb teljesítményre törekszem, ez most
is így van, szóval azért fogok tavasszal
dolgozni, hogy nyáron még jobb legyek.
– Ami a saját fejlődését illeti, akár a válogatottban, akár a BVSC-ben,
mit szeretne elérni?
Névjegy:
– Szeretnék stabil játékot
Leimeter Dóra (Budapest, 1996. május 8.)
hozni, ne legyen nagy különbEurópa-bajnoki bronzérmes magyar váloség két meccs teljesítménye
gatott vízilabdázó, a BVSC-Zugló játékosa.
között. Minél gólerősebb játékkal segíteni a csapatot,
illetve védekezésben is megSportpályafutása:
oldani a feladatokat.
A 2013-as U17-es Eb-n ötödik volt. A 2014– Tokióban nyilván éremért
es ifjúsági vb-n bronzérmet szerzett. A
harcolnak majd, most hogy
2014-es junior Eb-n negyedik helyen véglátja, érem vagy helyezésesélyes a válogatott?
zett. A 2015-U20-as vb-n hetedik lett. 2014– Bennünk van az éremben mutatkozott be a felnőtt válogatottban.
esélyesség, de nem szabad
2017-ben ezüstérmes volt az universiádén.
görcsösen akarni sem, mert
A 2018-as Európa-bajnokságon és a 2019akkor szenvedős lesz. Élvezni
es világbajnokságon negyedik lett.
kell, hogy kint lehetünk, lehe-
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tőségünk lesz jó meccseket játszani és
ki kell hozni magunkból a maximumot.
Meglátjuk, hogy az mire lesz elég.
– Milyennek tartja Üllőt, milyennek látja
a várost?
– Szerettem ott tölteni a gyerekkoromat, gyalog vagy biciklitávolságban van
minden. Az emberek kedvesek, szinte
mindenki ismer mindenki. Ezzel együtt
Budapest is közel van, így oda is bármikor be lehet menni.
– Megkapták a koronavírus elleni védőoltást? A járvány hogyan érinti a felkészülésüket?
– Még nem kaptuk meg a védőoltást,
de tervben van, hogy az olimpikonoknak beadják. Szerencsés helyzetben
vagyunk mi sportolók, mert a felkészülésünket nem zavarja a vírus. Tavasszal
kellett leállnunk, akkor otthoni szárazedzésekkel igyekeztünk formában tartani magunkat. Nyáron, illetve ősszel
rengeteg meccsünk volt, edzésekre
minden nap mehetünk, úgyhogy szerencsésnek érzem magam és minden
nap megbecsülöm a lehetőséget.
Ignácz József

Sport

Közösség

A SPORTPÁLYA HASZNÁLATA
AZ IDŐJÁRÁSTÓL FÜGG
Bár a járvánnyal szemben az egyik legfontosabb
védekezés lenne az egészség megőrzése, a
rendszeres sport és testmozgás, sajnos a
zárt terű sportlétesítmények továbbra is csak
a leigazolt sportolók részére látogathatók.
Azonban a szabadtéri sportolás még mindig
megengedett, sőt erősen javasolt is.

M

ivel a hivatalos vészhelyzet továbbra is fennáll, így
a sportlétesítményekre is ugyanaz a szabályozás
maradt érvényben, ami eddig. Az épületekbe kizárólag maszkban lehet belépni, és csakis a sportolás ideje
alatt vehető le. A sportolók és a kísérők, akik engedélyt
kaptak a belépésre, kizárólag arra az időre tartózkodhatnak
bent, amíg az edzések vagy a mérkőzések zajlanak, a létesítményt, ahogy lehet, el kell hagyniuk. A sportolók közül is
csak azok az amatőr vagy profi sportolók használhatják a
csarnokot, akiket egy-egy klub vagy egyesület leigazolt, és
érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek. – Most már
kezdenek visszajönni azok a csapatok, mint a karate vagy
a ritmikus sportgimnasztika, akiknek hivatalosan megjött a
versenyengedélye a szövetségtől – nyilatkozott lapunknak
Pindák László, a Üllői Városi Sportcsarnok igazgatója. – A
mérkőzések egyelőre maradnak ugyanúgy zárt kapusak, a
nézők továbbra sem jöhetnek be.
A szövetségek határozzák meg, hogy hivatalosan hány
ember kísérheti a sportolókat: ilyenek például a mérkőzésre akkreditált játékvezetők és az ellenőrök. Rájuk is a már
jól megszokott előírások érvényesek: maszk, fertőtlenítés,
testhőmérséklet-mérés. A csapattagok a lelátón is elkülönülnek: minden csapat külön szektorban ül. A lelátó azon
kívül teljesen le van zárva, ételt-italt sem lehet behozni.
Részünkről rendszeresen fertőtlenítjük a zsűriasztalt és az
öltözőket is. A pici gyerekek esetében annyi engedményt
teszünk, hogy az edző engedélyével két-három szülőt
beengedünk velük, hogy segíthessenek az átöltözésben
– mondta el a vezető.
Az üllői sportpálya talaja a téli időjárás csapadékossága
miatt jelenleg még saras, nincs olyan állapotban, hogy biztonsággal használni lehessen. Ám valószínűleg a kinti futás az időjárás javulásával hamarosan lehetővé válik majd
mindenki számára. Addig is a pályák mellett meg lehet tartani egy-egy edzést, és ahogy a mérkőzés-szezon beindul,
a játékvezetőtől függ majd, hogy engedi-e a pályát használni. A kilátogatóknak a kint lévő gondnokok tudnak segíteni,
ÜH Infó
hogy mit mikortól és hogyan tudnak használni.
2021. február | Üllői Hírmondó
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Hosszú távú,
Egészségpénztár és szép-kártya-Elfogadó hEly

biztos állást
keresel,
Jelentkezz
korrekt
Vecsésre
fizetéssel?

napszemÜveGet
adunK
ajándéKba

Az akiciók részleteiről
érdeklődjön üzleteinkben!

Ebben
a hónapban
komplett szemüveg
rendelése esetén

akció!

operátornak

Minden keretünkből

annyi százaléK

kedvezményt adunk,

ahány éves

Minimum

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

+36-30/758-1312

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

Feladat:
alkatrészek
összeszerelése (gépkezelés,
forrasztás, tekercselés,
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)
Feltétel:
8 általános iskolai végzettség
megbízhatóság
Amit kínálunk:
kereseti lehetőség: bruttó
320 000–400 000 Ft
teljesítménybónusz
jelenléti bónusz
év végi jutalom

Nyitvatartás: H–P: 08–18, Szo: 08–13

25% kedvezmény minden
hajbalzsam és
sampon árából.
Egy kupon maximum 5 db
hajbalzsam, vagy sampon
kedvezményes megvásárlására jogosít. Érvényes az
üllői Plus market üzletében, 2021. február 18. és
27. között a készlet erejéig.
A kupon sokszorosítása,
hamisítása tilos. A kedvezmény igénybevételéhez
a kupon felmutatása
szükséges!

385 ml
többféle
3350,6 Ft/l

A bejárás
céges busszal
az alábbi településekről
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő, Üllő, Gomba,
Káva, Bénye, Pánd, Vasad,
Csévharaszt, Péteri, Ecser,
Gyál irányából

Jelentkezés:
06-20/215-0699 • munka@humilitas.hu

Üllő, Pesti út 100.
NATURE BOX
sampon

3 műszakos
munkarendbe!

NATURE BOX
hajbalzsam

Tel.: 06-20/548-4317
Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

www.
szazaspince. hu

385 ml
többféle
3350,6 Ft/l

Monoron, a Strázsahegy
legmagasabb
pontján

A készlet erejéig

