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ÍGY SEGÍTHETÜNK ORVOSAINKNAK A JÁRVÁNY ALATT
Magyarországon kellő mennyiségű oltóanyag áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy már a fiatalabb korosztály tagjai is sorra kerülhetnek, 
ha regisztráltak. Azonban a háziorvosok túlterheltsége 
még mindig jelentős, így a lakosság együttműködését 
kérik, hogy segítsék a mindennapos küzdelmeiket.

Ha elmaradt a második oltás
Üllő város háziorvosai arra kérik azo-
kat a lakosokat, akik valamelyik oltó-
ponton megkapták az első koronavírus 
elleni védőoltást, de az előjegyzett má-
sodik oltás valamilyen okból meghiú-
sult, például betegség vagy operáció 
miatt, hogy minél előbb jelentkezze-
nek a háziorvosuknál a második oltás 
egyeztetésére. Az egyeztetés történhet 
telefonon vagy a háziorvosi rendelő aj-
tajánál elhelyezett postaládába dobott 
papírral is, amelyen az alábbi informá-
ciókat kell feltüntetni:
• Név
• Cím
• TAJ-szám
• Elérhető telefonszám (magánszám-

ról érkezik a hívás)
• Elmaradt második oltás – háziorvos 

neve
• Ok, amiért elmaradt a második oltás

Tehermentesítsük a rendelők vonalait
Hatalmas problémát jelent a házior-
vosi rendelőkben, hogy szinte meg-
állás nélkül csörögnek a telefonok, a 

munkatársak egyszerűen nem tudják 
ellátni mellette a feladatukat. Sok fe-
lesleges hívás érkezik, így pár kérdést 
igyekszünk mi is tisztázni, hogy ezek-
kel már ne kelljen a háziorvosokat ter- 
helni. 
• Az oltás időpontja az illető krónikus 

betegségeitől és állapotától is függ, 
így nem mindig pusztán az életkor 
logikája szerint halad az oltási rend. 
Mindenkit türelemre intenek. 

• Az orvosokat nem tájékoztatják előre, 
hogy milyen mennyiségben és me-
lyik vakcinát fogják kapni. Amikor a 
vakcina érkezik, akkor a megkapott 
listán szereplő lakosokat tudják a 
regisztráció sorrendjében behívni a 
rendelőbe vagy az oltópontra.

• Aki gyógyszert szeretne felíratni, akár 
3-4 napos csúszással is számolnia 
kell, hogy az orvosok fel tudják tölte-
ni a recepteket a felhőbe.

• A lakosság azzal tud a leginkább az 
orvosok segítségére lenni, ha azon-
nal, az esti órákban is fogadják a 
hívásokat, még akkor is, ha nincsen 
hívószám kijelezve. A háziorvo-
sok saját rendelési idejük után, a 

késő esti órákban tudnak időpontot 
egyeztetni az oltásokra. 

• Amennyiben súlyos, sürgős, életve-
szélyes helyzet áll elő, minden eset-
ben mentőt hívjanak, ne a háziorvosi 
rendelőt próbálják elérni! 

Elektronikusan is intézhetünk pár ügyet
Jó hír, hogy a rendszeres gyógysze-
rek felíratására, folyamatos táppénzes 
igazolások kérésére e-mailben vissza-
küldhető nyomtatvány alkalmazásával 
is lehetőség nyílik. Az erre a célra szol-
gáló nyomtatvány letölthető az önkor-
mányzat, valamint a Humán Szolgáltató 
Központ honlapjáról, továbbá papír- 
alapon is beszerezhető a polgármes-
teri hivatal recepcióján és a Humán 
Szolgáltató Központ munkatársainál. 
A kitöltött nyomtatvány megküldhe-
tő elektronikusan a rendelo@ullohszk.
hu e-mail-címre, illetve bedobható az 
orvosi rendelő bejáratánál kihelyezett 
postaládába. ÜH infó

ÖNZETLEN SEGÍTSÉG
A GO-MO Kft. helyi vállalkozásként 
fontosnak tartja a helyi intézmé-
nyek támogatását, jelen helyzetben 
rendelőink, gyermekrendelőink ré-
szére 5 db, a cég által forgalmazott 
professzionális aktivTek légtisztí-
tó berendezést adott át, amellyel a 

rendelők légterét tudják fertőtlení-
teni a jövőben. Kiemelt fontosság-
gal bír, hogy a helyiségek levegőjét 
is tisztán tartsuk, amelyben orvo-
saink nap mint nap helyt állnak. Kö-
szönjük áldozatos munkájukat, és 
köszönjük a felajánlónak a hasznos, 
a rendelőbe lépők egészségét is óvó 
felajánlást!  

Üllő Város Önkormányzata
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor: 06-70/312-4134
Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082
Védőnők: Templom tér 3.: 29/320-011/130-as mellék

Gyógyszertárak
Csillag Gyógyszertár: 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)
Falugazdász: Világosné Ágota 06-20/933-5767

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia zeneiskola: 29/320-924
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. 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: 06-20/355-9818
Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra, hogy ren-
delkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi 
jövedelemadója 1+1%-áról. Minden adóbevallást leadó ma-
gánszemély jogosult az adójának 1%-ról az egyházak részére, 
1%-ról pedig arra jogosult közhasznú civil szervezetek, alapít-
ványok részére rendelkezni. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig, 
az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Az Üllő applikációban összegyűjtjük a helyi civilszer-
vezeteket. Kérjük, aki még nem jelezte felkerülési szán-
dék, az jelentkezzen a város Facebook-
oldalán.

Kérjük, amennyiben tehetik, az idei év-
ben válasszanak a lenti listából és adójuk 
1%-ával üllői civil szervezetet támo-
gassanak:
• Civil Érték Egyesület: 18664940-1-13
• EPONA Lovas Sport Egyesület: 18708026-

1-13
• Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet: 18283028-2-13
• Farkas Gyula Tradíció Egyesület: 18276338-1-13
• Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 19170039-2-13
• MENTOR Speciális Mentő és Tűzoltó Alapítvány: 18902921-1-13
• Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13
• Pozitív Élet Alapítvány: 18848373-1-13
• Szemünk Fénye Nagycsaládosok Egyesülete: 18670196-1-13
• Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány: 18706550-1-13
• Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13
• Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesülete: 18724116-1-13
• Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület: 18288841-1-13
• Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
• Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13
• Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13
• Üllői Templomért Alapítvány: 18703351-1-13
• Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület: 18289969-1-13
• Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület: 18716669-1-13

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!

2021. május 31. a helyi iparűzési adó 
(hipa) benyújtásának határideje, a 
bevallásokat, javításokat és önel-
lenőrzéseket január 1-jétől az állami 
adó- és vámhatóságnál lehet beadni. 

2021. január 1-jétől az adóala-
nyok nem az önkormányzati, hanem 
csak és kizárólag az állami adóha-
tósághoz kötelesek benyújtani helyi 
iparűzésiadó-bevallásukat. A nyom-
tatványok a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) honlapján (www.nav.gov.
hu) ÁNYK formátumban fellelhetők.

Kizárólag az egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő magánszemély 
iparűzési adóalany (vállalkozó) az 

iparűzési adóbevallási nyomtatványt 
papíralapon is benyújthatja, tekintve, 
hogy e minőségében nem kötelez-
hető elektronikus kapcsolattartásra. 
Amennyiben a magánszemély vállal-
kozó a papíralapú bevallásbenyújtást 
választja, akkor azt az önkormányzati 
adóhatósághoz teheti meg. A nyom-
tatványok 2021 januárjától elérhetők 
a honlapunkon (www.ullo.hu).

Fontos, hogy maga az iparűzési 
adóbevallás feldolgozása, esetleges 
javítása az önkormányzati adóható-
ságnál történik, és az adófizetést is 
az önkormányzat számlájára kell vál-
tozatlanul megtenni. A helyi iparűzési 

adó- és adóelőleg fizetési kötelezett-
séget Üllő Város Önkormányzat helyi 
iparűzési adó beszedési számlájára 
11742056-15392141-03540000 kell 
megfizetni.

Ne feledjék, hogy a 2020. évi helyi 
iparűzésiadó-bevallás benyújtásá-
nak határideje 2021. május 31.

Dévai Éva, adócsoport-vezető

HAMAROSAN ITT A HIPA-BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE



Arégi piactól örökre búcsút vettek a vásárlók és az eladók 
egyaránt, a kulturált, rendezett, új környezethez mind-
két félnek könnyű volt alkalmazkodnia. Az ünnepélyes 

megnyitóra és az első piacnapra sokan voltak kíváncsiak. A 
városvezetés bízik abban, hogy az új piac nagyon gyorsan ter-
mészetes részévé válik majd a város vérkeringésének.

A cél egy komplett közösségi tér megalkotása volt
Kissné Szabó Katalin polgármester a Williams TV-nek adott in-
terjújában úgy fogalmazott: mindannyian tudták, hogy a régi 
piac csupán egy átmeneti állapot, még ha kicsit hosszúra is si-
keredett ez az idő. A régi piac azzal a nappal bezárt, ahogy az 
új megnyitotta kapuit. A polgármester megköszönte a környé-
ken lakók közel 30 éves türelmét és áldozatkészségét, amit az 
egész lakosság felé nyújtottak. Az elmúlt évek képviselő-tes-
tületei sorra foglalkoztak az új piac kérdésével, két lehetséges 
helyszínt is kijelöltek korábban: a Kisfaludy teret, ahol azóta 
már óvoda áll, illetve a város belső terü-
letét, ahol sokévnyi várakozás után végül 
valóban helyet kapott a vadonatúj épület. 

A cél nemcsak egy piac, de egy komp-
lett közösségi tér kialakítása volt, lehe-
tőség arra, hogy az emberek összegyűl-
hessenek, ami a piaci funkciókon felül az 
üllőiek jólétét is szolgálja majd. A piac 
központi részét egyéb rendezvények al-
kalmával is lehet majd használni. Az asz-
talok és a 14 zárt üzlet kialakításával egy 
olyan piaci felületet hoztak létre, melyek 
nyitvatartása nem csak a korábbi piaci 
napokra korlátozódik majd. A 112 asz-
tali elárusítóegység kialakítása azt fogja 
elősegíteni, hogy a kereskedők fix, bérelt 
helyeken tudjanak árusítani. Az önkor-
mányzat azt is vállalta, hogy nem emelik sem a bérleti, sem a 
területhasználati díjakat. Mivel nem változik az eddigi jelképes 
összeg, így nem kell attól tartani, hogy áremeléshez vezet az új 
piac használata. A kivitelezéskor arra törekedtek, hogy az oda-
látogatók kulturált körülmények között, de változatlan árakon 
mellett tudjanak vásárolni.
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MEGNYITOTT A VÁRVA VÁRT ÜLLŐ PIAC! 
Április 24-én Üllő újabb történelmi pillanatához 
érkezett el: reggel 6 órakor végre megnyitottak 
a régóta áhított Üllő Piac kapui. 

Fejlődő kisvárosFejlődő kisváros

Ünnepélyes megnyitó és kiállítás a piac tiszteletére
A nyitás napja más jeles napokkal is egybeesett. Ilyen a Szent 
György napja, az Európa nagy részén ünnepelt ősi pásztorün-
nep, az állatok első kihajtásának napja. Az április 24-i ünnepé-
lyes nyitónapon tiszteletét tette dr. Nagy István agrárminisz-
ter és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is. 9 órakor a 
vírushelyzet miatti szabályok betartása mellett büszkén be-
széltek a kistérségi piacok jelentőségéről és hangsúlyozták a 
helyi beruházás előnyeit. Kissné Szabó Katalin polgármester 
beszédében meghatódva emlékezett vissza a régi piacra, va-
lamint megköszönte a projektben részt vevők áldozatos mun-
káját. Ezután dr. Kun Mária református lelkész és Virág József 
katolikus lelkész is megáldotta az épületet.

Az Üllő Piac színes és mozgalmas kulturális térként is 
funkcionál majd a város szívében, így már az első naptól mél-
tó helyet adott Fialka László fényképész kiállításának, melyet 
május 30-ig tekinthetnek meg az oda látogatók. A falakat a 
településen készült csodálatos fotók díszítik, érdemes a mű-
vész szemüvegén keresztül rálátni Üllő egy-egy szegletére. 
Az új Üllő Piac bejárata fölött látható minőségi fafaragásokat 
Bognár István fafaragó mester készítette, aki az Üllői Merczel 
Erzsébet Alapítvány tagja. Városunk nevében nagyon köszön-
jük munkáját, piacunk koronáit!

A piac nyitónapjának reggeli forgatagában Velkei Hajnalka, 
a Vargha Gyula Városi Könyvtár igazgatónője készített interjút 
az Üllői Mecénás Klub vezetőjével, Nagyné Kékedi Ibolyával és 
Fialka László fotóssal, majd megnyitották a tárlatot. Mivel a 
tárlat szabadtéren található, így bármikor megtekinthető a jár-
ványügyi szabályok betartásával.

 „A piacon 14 zárt 
üzlet működik, 

emellett 40 asz-
tali árusítóhely 

áll a kereskedők 
rendelkezésére.”

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Kissné Szabó Katalin  
polgármester és dr. Nagy István agrárminiszter

Velkei Hajnalka, Fialka László és Nagyné Kékedi Ibolya
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Kulturált környezet és átlátható szabályok
Az új Üllő Piac területén könnyű lesz majd eligazodni, a logiku-
san kialakított, rendezett környezetet bizonyára mind a vásár-
lók, mind az árusok hamar megszokják majd. A városvezetés 
igyekezett minden igényt figyelembe venni a tervezés során, 
de szívesen veszik a lakosság tapasztalatait és visszajelzéseit 
a mindennapos működés kapcsán. Jelenleg az alábbi szabá-
lyok vannak érvényben:
• A piac területén több helyre kerülnek ki szelektív szemét-

gyűjtő konténerek és az árusok is saját szemétgyűjtőkkel 
segítik majd a piac tisztán tartását. 

• A piacon tilos a dohányzás, arra kijelölt dohányzóhelyek ren-
delkezésre állnak.

• Mozgáskorlátozott járművekkel is könnyedén megközelíthe-
tő, azonban a mozgáskorlátozott WC csakis piac napokon 
lesz nyitva.

• Állatot tilos behozni a piac területére, kivétel ez alól a vakve-
zető kutya

• Kerékpárral nem lehet bejönni a piac területére, kijelölt kerék-
pár megőrzők állnak rendelkezésre a kerékpárok tárolására.

• A nyitással megoldódik egy újabb igény is, hiszen a piac te-
rületén hat női és hat férfimosdó került kialakításra, melyek 
a szombati piacnapon egytől egyig nyitva lesznek, egyéb 
napokon pedig egy-egy illemhely áll majd a lakosok rendel-
kezésére 0-24 órán keresztül. A mosdók érmebedobással 
működnek, 100 Ft a használati díjuk.

Gördülékeny és ellenőrzött lesz a működés
Az új piac területén minden megtalálható, mi szem-szájnak 
ingere, a zöldség-gyümölcs, vegyi áru, és húsáru forgalmazá-
sa mellett több büfé is kialakításra került, a városi sétányt pe-
dig szombatonként a kirakodó árusok használhatják.

Az új piac április 1-október 30-ig szerdán és szombaton 
6–13 óra között, november 1-től március 31-ig szerdán és 
szombaton 7–13-ig tart nyitva, emellett bevezettek egy új pi-
aci napot: péntek 12–18 óra között, hogy a munkából haza-
érkezőknek is biztosan legyen lehetősége a szükséges bevá-
sárlást elintézni. 

A 796 m² bérbe adható területen kialakított 14 zárt üzlet 
működik, emellett 40 asztali árusítóhely áll a kereskedők ren-
delkezésére. Ezeknél az egységeknél a nyitvatartás egyedi, 
nem a piaci nyitvatartáshoz igazodnak, így lesz olyan bolt, ami 
hétfőtől vasárnapig várja a vásárlókat.  Üllő város mobiltelefo-
nos applikációjában az Üzletek/szolgáltatások menüpontban 
elérhetőek az Üllő Piacon található üzletek aktuális informáci-
ói, nyitvatartási adatai.

A piacon az árusítás előzetes regisztrációhoz kötött. Az 
árusítást a közterület-felügyelet és a piacfelügyelet is folya-
matosan ellenőrizni fogja. 

A piac üzemeltetője az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.
A Piac működtetésével az önkormányzat az Üllői Városüze-
meltető és Fejlesztő Kft-t bízta meg.

Feladataik között szerepel többek között: 
• a piac működésére vonatkozó szabályzat kiadása, be-

tartásának ellenőrzése,
• a fedett és nyílttéri árusítóhelyek bérbeadása, 
• az üzletek bérleti díjának, közüzemi díjainak beszedése,
• mosdó helyiség üzemeltetése, a létesítmény tisztántar-

tása és karbantartása,
• önkormányzat által szervezett rendezvények számára 

helyszín biztosítása.
A piacfelügyelői teendőket Bogdán Józsefné látja el,  mun-

katársa Tóth Gábor, az árusok helykiosztását  és a  helypénzek 
beszedését végzi.

Elérhetőségek: piacfelugyelo@uvf.hu  06-70/659-4530   

Fejlődő kisváros

Dr. Nagy István agrárminiszter ismerkedett az Üllői Piaccal
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Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!
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A piac zavartalan működé-
sét komplett szabályrendszer-
rel próbálják segíteni, melynek 
egy sarkalatos eleme a parko-
lás. A létesítmény környékén 
összesen 124 gépjármű par-
kolására nyílik lehetőség, eb-
ből a projekt keretében 13 új 
parkoló, valamint 30 kerékpár 
befogadására alkalmas tárolót 
alakítottak ki.

Az eladóknak joga lesz 
az önkormányzat parkolóját 
használni, de a piacnak is van 
pár saját kialakított parkoló-
helye. Vásárlói szempontból a 
Deák utcai nagy füves terüle-
ten lesz lehetőség parkolni, a 
Deák utca elején kiépített par-
kolóhelyek is várják a kilátoga-
tókat, illetve a Hableány előtti 
parkoló és a templom előtti 
parkolórész is elég lesz ahhoz, 
hogy a vásárlók kényelmesen 
megközelítsék a piacot. A ke-
rékpárral közlekedőknek több 
helyen tárolókat alakítottak ki, 
ha valaki két keréken szeretné 
inkább megközelíteni a piacot.

A város kérése, hogy a vá-
sárlók a szombati piacnapo-
kon a Deák Ferenc utcát az 
Állomás utca felőli részen 
ne használják parkolásra. 
Szombati napon 5 órától egy-
irányúvá válik a Deák Ferenc 
utca, a kijelölt parkolóhelyek 
betelte után a zöld területre 
is állhatnak. A rendőrök és a 
polgárőrök ellenőrizni fogják 
a szabálytalan parkolást, és 
büntetnek is.

MEGOLDOTT
A PARKOLÁS

A DTkH Nonprofit KFT. a hul-
ladékkezelési és szállítási 
szolgáltatás minőségének, el-
lenőrzési rendszerének ha-
tékonyabbá tétele érdekében 
szolgáltatási területén több 
lépcsőben, matricás rendszert 
vezet be a közeljövőben.

A szolgáltató 2021 ápri-
lisában az NHKV Zrt. által 
kibocsátott, 2021. első ne-
gyedéves hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjról szóló 
számlával együtt juttatja el a 2021. évre 
érvényes matricát az aktív szolgáltatás-
sal rendelkező ügyfelek, így az üllői ház-
tartások túlnyomó többsége részére. Az 
ingatlanhasználók a matricán szereplő 
adatok ellenőrzését követően, amennyi-
ben annak tartalmát helyesnek találják, a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül 

azt a gyűjtőedényre jól látható 
módon kötelesek felragasz-
tani.

A rendelkezés az egyedi 
gyűjtőedényt használó ingat-
lantulajdonosokra vonatkozik. 
A tömbházas (társasházi) in-
gatlanhasználók esetében a 
közös képviselőkkel történik 
az egyeztetés.

Az az ingatlanhasználó, aki 
nem kapott matricát, akinél 

eltérés mutatkozik a matricán szereplő 
űrtartalom (liter) és a használt edényzet 
űrtartalma között, akinél a kapott matri-
cán szereplő adatok nem megfelelőek, 
vagy az a közös edényzetet használó 
társasházi ingatlantulajdonos, aki egyedi 
matricát kapott, kérjük jelezze a közszol-
gáltató ügyfélszolgálatán, a jogosultság 
és adategyeztetést követően, szükség 
szerint pótmatricát kap.

A részletes tájékoztatást a www.dtkh.
hu oldalon olvashatják. Észrevételeiket 
közvetlenül a szolgáltató részére küldhe-
tik meg az alábbi elérhetőségeken: DTkH 
Nonprofit Kft.; 6000 Kecskemét, Kisfái ta-
nya 248.0737/12 hrsz.; ugyfelszolgalat@
dtkh.hu; 06-53/500-152. DTkH

• Zöld-hulladék elszállítás: 
május 21., június 4., június 18.

• Csomagolási hulladék elszállítás: 
május 20., június 3., június 17.

• 2021. május 21-én 9 és 21 óra között 
szélmentes, derült időben megenge-
dett lesz a kerti hulladék és avarégetés.

MATRICÁS RENDSZERT VEZET BE A DTKH A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSNÁL

Fejlődő kisvárosFejlődő kisváros



•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632  www.naphaszon.hu  naphaszon@gmail.com

Lakásfelújítási 
támogatásba 
beszámítható

ÜLLŐ FÁJA
A nemrég megnyi-

tott piac teljesen 
új, ám valamiből 

az az értékes, ami mi-
nél idősebb. Ilyenek 
például a települést 
díszítő ősfák, melyek 
közül az egyik leg-
idősebb kitüntetést 
is kapott a Föld napja 
alkalmából.   vadonat-
új piac mellett található hatalmas kocsányos tölgy az egyik 
legidősebb fa a településen. Története egészen 1964-ig 
nyúlik vissza, amikor is korábbi tulajdonosa, Hamenda Ma-
rika néni saját kertjéből kiültette a mostani lakhelyére. A fa 
köszöni szépen, jól van, a település pedig köszöni, hogy ár-
nyékával, szépségével és a levegő tisztításával ilyen hosszú 
idő óta szolgálja környezetünket.

A reggeli piacnyitást követően, a Föld napja alkalmából 
2021. április 22-én a képviselő-testület tagjai az ősöreg 
fát körülállva hívták fel a figyelmet a környezet megóvásá-
nak fontosságára. Varga László társadalmi megbízatású 
alpolgármester mondott beszédet, és az önkormányzat 
döntése alapján az idős tölgy hivatalosan is megkapta az 
Üllő Fája címet. A kinevezés megörökítésére emléktábla 
került kihelyezésre a fa tövébe. Az egész város hálás lehet 
Marika néninek ezért a szép, régi adományért, reméljük 
még sokáig díszíti a piac melletti területet!

A Hamenda házaspár ültette a fát
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A FÖLD NAPJA
B ár hivatalosan egyetlen nap, április 22.  került kijelölésre 

a világban a Föld természeti környezetének megóvására, 
ám a környezettudatos, felelős ember egész évben ilyen 

szemléletben cselekszik. 
A városvezetés rendszeresen szervez ezen a napon kü-

lönböző közösségi programokat, mellyel felhívhatja a fi-
gyelmet Földünk megkímélésének fontosságára, de sajnos 
a pandémia miatt az idei évre tervezett közösségi ültetést és 
szemétszedést csak később tudják megvalósítani. Azonban 
mivel ez a fajta szemlélet nem létezhet mindössze egyetlen 
napig, az új Üllő Piac területét és környékét is a környezet 
védelmének figyelembevételével alakították ki. A piac terü-
letén és a sétányon is szelektív hulladékgyűjtők vannak ki-
helyezve, a takarítást pedig hatékony takarítógépek végzik. 

Ebben a szellemben a piac környékén több száz virág és 
növény került elültetésre, a működés megkezdését köve-
tően pedig folyamatosan népszerűsítik majd a csomago-
lásmentes árusítást is, ami az egyik legnagyobb előrelépés 
lenne a bolygó tehermentesítésében. 

A város több óvodája és bölcsődéje is szervezett meg-
mozdulást, ültetést, a gyermekekkel közösen szépítették a 
környezetet, és a legfiatalabb generáció környezettudatos 
hozzáállását is erősítették többféle formában, mesékkel, 
mondókákkal, oktató történetekkel. 

Vigyázzunk együtt a Földre, hiszen a miénk is, próbáljunk 
meg együtt tenni megóvásáért, egészségéért! ÜH infó

Fejlődő kisváros
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MEGNYITOTT AZ ÚJ SZELLŐRÓZSA BÖLCSŐDE
Április 14-én a járványügyi szabályok betartásával zajlott le az új bölcsőde 
átadása a Sportliget Lakóparkban. Az átadási ceremóniát 4 részletben 
rendezték meg, hogy egyszerre ne tartózkodjanak sokan egy térben. 

Az átadáson részt vett dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő 
is. Nagy büszkeség a városnak, 

hogy pályázati támogatással sikerült 
felépíteni és berendezni a bölcsődét. 
Az új létesítmény hat új munkahelyet is 
teremtett, emellett pedig nagyon fontos 
előrelépés, hogy még több gyermeknek 
tud a település bölcsődei ellátást biz-
tosítani, mindezt igényes körülmények 
között.

Az előzmények 
2020. július 23-án érkezett a hír, hogy a 
város sikeres pályázatot tudhat magáé-
nak: kétcsoportos bölcsőde építésére 
nyert támogatást. A teljes projekt költ-
sége megközelítőleg 220 millió forint 
volt, melyhez a Pénzügyminisztérium 
közel 148 millió forint támogatást nyúj-
tott, a hiányzó önrészt pedig az önkor-
mányzatunk biztosította.

A legkisebbek már birtokba vették az 
épületet
Az új, közel 285 m² alapterületű épü-
letben két csoportszoba, mosdó-fürdő 
helyiség, átadó-öltöztető terem, gon-
dozónői szoba, vezetői szoba is helyet 
kapott, ezzel a felszereltséggel össze-
sen 28 gyermeknek tudnak helyet biz-
tosítani. 

A bölcsőde a Humán Szolgáltató 
Központ intézményén belül, a Babaró-
zsa bölcsőde kistestvéreként műkö-
dik a Dóra Sándor körút 13. szám alatt, 
szoros szomszédságban a Gyöngyvirág 
óvodával. Az új intézmény vezetője Vad 
Rita lett. A Humán Szolgáltató Központ 
munkatársai büszkék az elért sikerekre, 
örömmel tölt el mindenkit, aki látja majd 
a legkisebbeket, ahogy megteszik első 
jelentősebb lépéseiket az új falak közt.

Módosul a bölcsődék nyári zárvatartása
A dolgozó szülők nincsenek könnyű 
helyzetben, így bármilyen további kiesés 
a gyermekek felügyeletében sok csa-
ládban komoly gondokhoz vezethetnek. 
Ennek fényében a korábban meghatá-
rozott zárvatartások a járványhelyzet 
miatt módosulnak: a tervezett három 
hét helyett csak két hétre zárnak be az 
óvodák és bölcsődék. Karbantartási 
munkálatok miatt a Babarózsa bölcsőde 
és a Szellőrózsa bölcsőde is zárva tart 
2021. augusztus 16. és 30. között.

A teljes nyitvatartást nem tudják 
megoldani, hiszen vannak olyan kötele-
zően elvégzendő karbantartási munká-
latok, amelyeket nem lehet elhanyagol-
ni, ezek során viszont a gyermekek nem 
lehetnek jelen. A vezetőség bízik benne, 
hogy a zárvatartás csökkentése is se-
gítség lesz a szülőknek. 
A Szellőrózsa bölcsőde elérhetőségei:

E-mail-cím: szellorozsabolcsode@
ullohszk.hu.

Telefonszám: +36-29/700-123.  
ÜH infó

ÁPRILIS 21. A BÖLCSŐDÉK NAPJA
A világon az első bölcsődét Párizsban 
nyitották meg 1844-ben. Pesten 1852. 
április 21-én nyílt meg az ország első 
bölcsődéje, az akkori Kalap u. 1. szám 
alatti bérház földszintjén, ahol 5 szobá-
ban 38 gyermekről gondoskodtak. 

Szeretettel köszöntjük Üllő város két 
bölcsődéjének 25 kollégáját, akik a jár-
ványhelyzetben is kitartóan, lelkiisme-
retesen látják el a feladataikat, segítve 
ezzel a dolgozó szülőket. Köszönjük 
odaadásukat, elhivatottságukat! 

Kissné Szabó Katalin polgármester

ÓVODAI ZÁRVATARTÁSOK
2021. július 12-től 23-ig zárva tart 
a Gyöngyvirág és a Csicsergő Óvo-
da – nyitva a Bóbita, Pitypang és 
Napraforgó Óvoda
2021. augusztus 2-től 13-ig zárva 
tart a Bóbita, Pitypang és Napra-
forgó Óvoda – nyitva a Gyöngyvi-
rág és Csicsergő Óvoda 

Szabó Katalin Ildikó a HSZK igazgatója, Vad Rita az új bölcsőde vezetője, 
Kissné Szabó Katalin polgármester, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
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Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

SIKERES A KOMPOSZTÁLÓPROGRAM 
Üllő szerencsés lakosai átvehették az új komposztedényeiket, 
ám akkora volt a túljelentkezés a kedvezményes áron 
megvásárolható komposztálókra, hogy az önkormányzat újabb 
adag edény megvásárlásával egészíti ki a sikeres programot.

N emrég kerültek kiosztásra a kom-
posztedények a pályázók körében, 
az pedig még egyértelműbbé teszi, 

hogy sikerrel zárult az idei komposztáló-
program a városban, hogy a rendelkezésre 
álló készlet nem volt elegendő. Így az ön-
kormányzat az összes igény kielégítésére 
további edényeket vásárol, hogy minden 
határidőn belül leadott pályázatot telje-
síteni tudjanak. A Városháza előtti téren 
Üllő Város Önkormányzatának környezet-
védelmi referense adta át a pályázóknak 
a komposztedényeket. Kucsera Csaba a 
Williams TV-ben további hasznos taná-
csokkal is ellátta a pályázókat, melyek 
segítségével a jövőben mindannyian hoz-
zájárulhatnak a környezetük kíméléséhez 
és az újrahasznosítással járó előnyöket is 
élvezhetik majd. 

Jó tudni!
• Szinte minden szerves anyag komposz-

tálható.
• A legjobb komposztalapanyag a fűnye-

sedék és a kerti zöldhulladék. Emellett a 
hamu is hasznos, hiszen nagyon magas 
a tápanyagtartalma.

• Mindenképp oda kell figyelni, hogy a 
komposztálóba ne kerüljön déligyümöl-
csök héja, mert azok olyan szerekkel le-
hetnek permetezve, melyek lassítják a 
komposztálási folyamatot.

• Nem kerülhet nyers hús a komposztba, 
mert odavonzza a rágcsálókat.

• Gallyakat, kisebb ágakat nemcsak le-
het, de fontos is beletenni a komposzt-
ba, mert ezek javítják a levegő átjárha-
tóságát.

• A komposztkezelés egyik fontos lépése, 
hogy körülbelül háromhetente átforgas-
suk, így biztosítjuk a megfelelő szellő-
zést, ami által a lehető legjobban tudnak 
lebomlani az anyagok.

• A kész komposztot kijuttatás előtt min-
denképp szitálni kell, megszabadítva azt 
azoktól a nagyobb szemű anyagoktól, 
melyek a talajban nem tudnak tovább 
bomlani.

• Ha a komposztot magágy készítésé-
hez szeretnénk felhasználni, akkor ke-
rülni kell a dió- és a vadgesztenyeleve-
lek belekeverését, mert ezekben olyan 
anyagok vannak, melyek gátolják a többi 
növény magjának csírázását, azonban 
például ha palántázáshoz szeretnénk 
komposztföldet előállítani, akkor hasz-
nálhatjuk ezeket a növényeket is.

• Oda kell figyelni arra is, hogyha a kom-
posztnak nincs elég nedvességtartal-
ma, akkor meg kell locsolni, ha pedig túl 
nedves, ami gátolja a lebomlási folya-
matokat, akkor azt homokkal vagy ha-
muval célszerű szárítani.

Ha a jó tanácsokat betartjuk, a megfele-
lő kezelés mellett nagyjából fél év alatt el-
készíthető a saját, jó minőségű komposz-
tunk, ezzel kímélve környezetünket és 
újrahasznosítva az egyébként hulladék-
nak szánt hasznos anyagokat.  ÜH infó

A LEGSZEBB 
KONYHAKERTEK
Idén már negyedik alka-
lommal indul el A legszebb 
konyhakertek programso-
rozat azok számára, akik 
konyhakertet, zöldséges 
és/vagy gyümölcsös zárt-
kertet gondoznak, és szíve-
sen megmutatnák a mun-
kájukat, megosztanák a 
tapasztalataikat. A tava-
lyi pályázat sok tanulság-
gal szolgált: a zsűri, és álta-
luk az üllőiek betekinthettek 
egy kifejezetten nagy terü-
leten gazdálkodó házaspár 
kertjébe is, miközben tippe-
ket kaphattak a talpalatnyi 
kertecske hasznos kitölté-
sére is. A szervezők bíznak 
benne, hogy idén még több 
lakos kap kedvet a pályáza-
ton való induláshoz.

A jelentkezési lapok el-
érhetők a www.ullo.hu ol-
dalon, valamint a polgár-
mesteri hivatal portáján. A 
jelentkezési határidő 2021. 
június 15. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre az 
augusztus 20-i ünnepsé-
gen kerül sor. ÜH infó

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.00, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor
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P ályázatot nyújthat be az az üllői 
lakos, aki, 9. vagy magasabb osz-
tályt végzett nappali tagozatos 

középiskolai tanuló vagy felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgatója. 
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a 9. 
vagy magasabb osztályt végzett nappa-
li tagozatos középiskolai tanuló, akinek 
az év végi tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,7; vagy az a felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgató-
ja, akinek az év végi tanulmányi átlag-
eredménye legalább 4,4. A tanulmányi 
eredmény számításánál az év végi osz-
tályzatok egyszerű számtani átlagát kell 
alapul venni két tizedes számjegyig szá-
molva. Amennyiben a pályázó az adott 
évben érettségi vizsgát tett és év végi 
tanulmányi eredménye alapján nem, 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi 
ösztöndíj elnyerésére, mely a 2021/2022-es tanév 
szeptembertől júniusig terjedő időszakára szól. 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2021. évre vonatkozóan pályázatot ír ki lakossági 
járdaépítésre Üllő város területén lévő utcákra.

csupán az érettségi átlaga alapján jo-
gosult ösztöndíjra, úgy lehetőség van ez 
utóbbi fi gyelembevételére a tanulmányi 
eredmény számításánál.

Az ösztöndíj havi összege középfokú 
képzésben résztvevő ösztöndíjas ese-
tén 10 000 forint, felsőfokú képzésben 
résztvevő ösztöndíjas esetén 15 000 
forint. 

Amennyiben a költségvetésben el-
különített összeg – az eredményesen 
pályázók nagy száma miatt – nem nyújt 
fedezetet valamennyi jogosult ösztöndí-
jára, akkor a képviselő-testület a tanul-
mányi átlageredmény alapján rangso-
rolja a pályázatokat. Azonos tanulmányi 
átlageredmény esetén előnyt élvez az 
alacsonyabb egy főre jutó jövedelem-
mel rendelkező pályázó, második szem-

pontként előnyt élvez, aki az Üllői Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában végezte 
az általános iskolai tanulmányait.

A pályázat benyújtási határideje: 
2021. július 15.

A pályázat benyújtható postai úton, 
vagy személyesen – előre egyeztetett 
időpontban – az Üllői Polgármesteri 
Hivatal hatósági irodáján. A pályázat-
hoz mellékelni kell a pályázó tanulmányi 
átlageredményéről szóló bizonyítvány 
fénymásolatát, a pályázó általános is-
kolai bizonyítványának fénymásolatát, a 
család egy főre jutó jövedelmének meg-
állapításához szükséges igazolásokat. 
A pályázat nyerteseit a döntést követő 
8 munkanapon belül a polgármesteri hi-
vatal postai úton értesíti. ÜH infó

2021. ÉVI LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS PÁLYÁZAT

A pályázat nem vonatkozik a következő út, illetve utcasza-
kaszok ingatlantulajdonosaira: a Pesti út páros és pá-
ratlan házszámú ingatlanok tulajdonosai, a Dóra Sándor 

körúton a Sportpályától a Kistemető utcáig terjedő szakasza, 
az Ócsai úton a Faiskola utcától a Pesti útig terjedő szakasza.

Lakossági járdaépítési pályázatra azon ingatlantulajdono-
sok jelentkezhetnek, akik az Üllő Város Önkormányzat portá-
ján elérhető formanyomtatványt kitöltik és határidőre 2021. 
május 31-ig eljuttatják a 2225 Üllő, Templom tér 3, Városfej-
lesztési Iroda részére. A formanyomtatvány letölthető a www.
ullo.hu oldalról, az Üllő applikációból és Üllő Város Hivatalos 
Facebook-oldaláról. Továbbá vállalják az önkormányzat ál-

tal biztosított anyagból (homokos kavics, cement) a munkák 
kivitelezését 2021. október 31-ig, majd az építés után készre 
jelentik az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. munkatár-
sának. Fontos, hogy a jelentkezésükben a kért információkat, 
elérhetőségeket megadni szíveskedjenek a későbbi egyezte-
tések céljából.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki 
előtt a járda járhatatlan, hiányos, balesetveszélyes, vagy ed-
dig még nem épült meg. A pályázat az ingatlan utcafronti sza-
kaszára vonatkozik, a kapuk előtti autóbeállókra nem. Előnyt 
élveznek a legalább 100 fm hosszú szakaszok tulajdonosai, 
továbbá a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok.

Az önkormányzat vállalja a járdák építésénél a régi beton-
járdából származó beton törmelék elszállítását, de a járda 
építése során keletkező föld és máshonnan származó egyéb 
hulladék elszállítását nem. Azon ingatlantulajdonosok részé-
re, akik a beton járdánál magasabb műszaki színvonalú térkő 
burkolatú járdát kívánnak építeni, az önkormányzat csak a 
pályázatban meghatározott betonjárda költsége erejéig (3000 
Ft/m²) fedezi a térkő anyagára vonatkozó költséget, amelyet 
az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. nevére és címére 
szóló számlával tudnak visszaigényelni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 31. 
A pályázat benyújtásának módja: a formanyomtatvány 

postai úton történő visszaküldésével az Üllő Város Polgár-
mesteri Hivatala 2225 Üllő, Templom tér 3. Városfejlesztési 
Iroda címére, személyesen kézbesítve az Üllői Polgármesteri 
Hivatal portáján az említett címzéssel ellátott zárt borítékban 
a kérelem gyűjtő dobozba helyezésével, e-mail formájában: 
tordai.szilard@ullo.hu címre. A borítékra vagy email esetén a 
tárgy rovatba kérjük ráírni, hogy „2021. évi Lakossági Járda-
építés”.

A jelentkezőket postai úton, levélben tájékoztatjuk az pá-
lyázat eredményéről és részleteiről. Üllő Város Önkormányzata
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Közösség

ÉDESANYÁNAK!
Május első vasárnapján 
ünnepeljük az anyák napját. 
Erre a jeles eseményre minden 
évben buzgón készülnek az üllői 
intézményekbe járó kisgyerekek. 
Idén az ünnepi műsor 
helyett rendhagyó formában 
köszöntötték az édesanyákat 
a bölcsis és ovis gyerekek.

A Pitypang óvodában a nyitott te-
raszt kihasználva szeretetös-
vényt alakítottak ki, amelyet a 

gyermekek hozzátartozói az anyák 
napját megelőző hét folyamán megte-
kinthettek. Aki végigsétált a szeretet-
ösvényen, megható üzeneteket, idéze-
teket, a gyermekek által készített apró 
meglepetéseket fedezhetett fel. Az 
óvoda más meglepetést is tartogatott: 
tablókat készítettek, melyeken a gyer-
mekek megfogalmazták, miért szeretik 
az édesanyjukat.

Erre az alkalomra az ovi virágoskert-
jét is tavaszi virágokkal ültették teli, 
hogy minél hangulatosabb környezet 
várhassa a gyermekeket hozó-vivő 
anyukákat és nagymamákat. A kicsik 
maradandó, hazavihető emléket is ké-
szítettek, amit vasárnap otthon adtak 
át édesanyjuknak a megtanult vers kí-
séretében.

A Gyöngyvirág óvodában ráhan-
golódással kezdték a készülődést az 
ünnepre: beszélgettek a családról, az 
összetartozásról, a szeretetről. Majd a 
gyermekekkel verseket, dalokat tanul-
tak, amivel a kicsik otthon, egyénileg 
felköszönthették az édesanyjukat és 
a nagymamáikat. Minden csoportban 
meglepetésajándékok is készültek. Az 
egyik csoport hangfelvétellel kedves-

kedett. A gyerekek köszöntőit felvették 
az óvó nénik, majd pedig anyák napi 
üdvözletként feltöltötték az online zárt 
csoportjukba.

A Bóbita óvodában is kreatív meg-
oldást kerestek az anyukák méltó kö-
szöntésére. Mivel az épületbe nem me-
hetnek a szülők, ezért az udvari kerti 
pavilont rendezték be, és alakítottak ki 
belőle egy meghitt zugot. Az ünnepet 
megelőző időszakban a gyerekek az 
óvodapedagógusok segítségével ver-
seket, énekeket tanultak, és meglepeté-
seket készítettek. Majd pedig a pavilon 
ölelésében, már csak kettesben, a tanult 
dallal, verssel és az oviban készült aján-
dékkal köszöntötték az édesanyjukat.

Minden édesanyának, nagymamának  
boldog anyák napját kívánunk!    ÜH infó



Közösség

FUT AZ ÜLLŐ RETRÓ MAJÁLIS MÁJUS 1-JÉN
Az online szervezett örömfutás előtt is nagy volt a készülődés. Az ötlet megálmodója, Tóth Gábor nagyban 
készült a retró futásra, de rajta kívül még sokan ígértek „ereszd el a hajam” hangulatot, még ha csak 
fényképeken is láthatták egymást. A legjobb retro futócucc első helyezettje egyértelműen Benkó Péter lett.

Ezen az eseményen az első szá-
mú feladat az volt, hogy aki futni 
akar, az először is porolja le a mi-

nél régebbi futófelszerelését és csal-
jon mosolyt a többiek arcára.

– Még mindig csak virtuális formá-
ban mertem megszervezni a progra-
mot, ezért arra kértük a résztvevőket, 
hogy a Fut az Üllő retró majális kere-
tein belül húzzanak retró ruhát, és a 
futás előtt készítsenek egy fotót az 
Üllő feliratnál – magyarázta Tóth Gá-
bor, a Fut az Üllő szervezője. – A fény-
képet az applikáción mért futótelje-
sítménnyel együtt lehetett feltölteni 

a Fut az Üllő Facebook-csoportba. 
Most nem kell legyőzni a másikat, 
nem a legjobb idő vagy a táv számít, 
hanem a legvidámabb fotót, a leghan-
gulatosabb öltözetet vártuk és díjaz-
tuk. A győztes egy gyönyörű kupát 
kapott, emellett a Zsálya Bisztró fel-
ajánlott egy kétszemélyes retró ebé-
det is. A menü húsleves, rántott csir-
ke, rizibizi és tejfölös ubisali, mindezt 
kockás abroszon, a hangulat ott is 
meglegyen – részletezte.

A Fut az Üllő szervezői nyárra még 
nem terveznek nagyobb közös prog-
ramokat, hiszen azt vallják, hogy ha 

132021. május | Üllői Hírmondó

egy komolyabb futós eseménynek 
nem a megszorításokról kell szólnia. 
– Egy futóversennyel mindig együtt 
jár az összeölelkezés, az együtt futás, 
a célban nagyon sok adrenalin szaba-
dul fel, ott nem lehet kivitelezni, hogy 
gyorsan mindenki maszkba bújjon.  
Szeptember–október környékére már 
tervben van pár megmozdulásunk, de 
sajnos ahogy tavaly is láttuk, semmi-
ben sem lehetünk biztosak. Kisebb 
megmozdulásokat, örömfutásokat 
addig is be fogunk tervezni, de azok 
inkább edzésprogramok és virtuális 
futások lesznek. ÜH infó
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ÚJRA HABZIK A GYÁLI 1 PATAK
Természetkárosítás jogcímen tett feljelentést Üllő 
Város Önkormányzata a Monori Rendőrkapitányságon. 
A Gyáli 1 patak szennyezettsége évek óta fennálló 
probléma, az ügyben több vizsgálatot is lefolytattak, 
ám a patak állapota azóta is egyre csak romlik. 

N em kell hozzá szakembernek len-
ni, hogy bárki már ránézésre is 
lássa: a csatorna szennyezett, a 

környékén kellemetlen bűz terjeng, a víz 
zavaros, habos és hordalékos. Szemők 
Zoltán mezőőr mindennap végigmegy a 
területére eső partszakaszon, a minap 
is saját maga tapasztalta a súlyosbodó 
gondokat. Visszakövette a csatorna vo-
nalát, egészen a Monori DAKÖV szenny-
víztisztító telep tisztított szennyvízki-
vezető csatornájáig, mely közvetlen a 
Gyáli 1 patakba csatlakozik. Azt tapasz-

talta, hogy a kivezető 
csatornától 20 méterre 
már szemmel látható a 
nagymértékű szennyeződés, habos fel-
torlódás. 

Üllő Város Önkormányzata nevében 
Tóth Gábor közterület-felügyelő azon-
nal megtette a feljelentést. Az előző 
években több esetben vizsgálták már a 
csatorna szennyezését ezen a területen. 
Az erről készült iratokat, illetve a hely-
színen frissen készült fotókat is mellé-
kelték a feljelentéshez. A mezőőr szerint 
gyakorlatilag három éve nem változik a 
helyzet, sőt folyamatosan romlik a patak 
állapota. – A vízoszlop alatt lévő iszap 
mennyisége miatt megemelkedett a víz-
szint. A növényzet burjánzik, mivel ez 
szennyvíz, így túlzottan táplálja. Sok he-
lyen szilárd, barna, habos lerakódások 
láthatók – magyarázza Szemők Zoltán. 
– Olyan szintre romlott a patak állapota, 
hogy állati élővilág már egyáltalán nem 
él benne. Ebben az évben még nem hal-

lottam békát kuruttyolni, de már tavaly 
ősszel sem – mondta.

A városvezetés három éve azt a ma-
gyarázatot kapta a problémára, hogy 
a monori DAKÖV szennyvíztisztító te-
lep nagyobb esőzések után nem bírja a 
megnövekedett terhelést, így olyankor 
tisztítatlanul eresztenek át egy bizonyos 
szennyvízmennyiséget, bár ez nem min-
dennapos jelenség. Emellett az évek alatt 
nőtt Monor lakossága is, jó pár sorház-
zal bővült a város. A legnagyobb gondot 
ezek mellett mégis a 2019–2020-as év 
jelentette. A járvány miatt nagyon sokan 
otthon ragadtak: munkanélküliek lettek 
vagy otthonról dolgoznak, így minden 
családban megnőtt a fogyasztás.

A Monori Rendőrkapitányság a fel-
jelentés alapján ismeretlen tettes ellen 
nyomoz a természetkárosítás ügyében.

ÜH infó

Aki valamilyen bűncselekményben köz-
vetlenül vagy közvetve érintett, nem biz-
tos, hogy minden esetben képes egyedül 
megbirkózni az ezekkel járó traumákkal 
vagy akár anyagi gondokkal. A Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság az ország-
ban elsőként tett ajánlatot a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére, hogy az Áldo-
zatsegítő Szolgálat munkatársai a me-
gye 13 rendőrkapitányságán fogadhat-
ják ügyfeleiket. 

A Monori Rendőrkapitányság épületé-
ben (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 86.) 2021. június 16-án 
és július 28-án 9.00 és 11.30 óra között kerül sor a foga-
dóórák megtartására. Bárki jelentkezhet a munkatársak-
nál, aki valamilyen bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni 
szabálysértéssel kapcsolatba került, legyen az közvetlen 
(sértett), vagy közvetett (tanú, családtagok) kapcsolat. Az 
Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai mindenki számára 
támogatást nyújthatnak, akinek a megélt, elszenvedett tör-
téntek fizikai, lelki, vagy akár anyagi megpróbáltatást, ne-
hézséget okoztak. 

Az áldozatok jogi felvilágosítást, tanácsot kaphatnak, 
gyakorlati segítséget vehetnek igénybe akár egy nyom-
tatvány megfelelő kitöltéséhez, hivatalokkal való kap-
csolatfelvételhez, szükség esetén érzelmi támogatásban 
részesülhetnek. Egy krízishelyzet fennállásakor azonnali 

pénzügyi segély is igényelhető kérelem 
alapján. Ezen túlmenően a személy elle-
ni erőszakos bűncselekmények súlyos 
sérültjei, valamint a halálos áldozatok 
hozzátartozói állami kárenyhítésben is 
részesülhetnek.

Az Áldozatsegítő Szolgálat által nyúj-
tott támogatási lehetőségek listája ter-
jedelmes. Hasznos lehet a személyes 
találkozó előtt telefonon felvenni velük a 
kapcsolatot: a 06-80/225-225 telefon-
szám ingyen és éjjel-nappal hívható. Az 

Áldozatsegítő Szolgálat által kínált segítségnyújtási lehe-
tőségek: felvilágosítás adása jogokról, kötelezettségek-
ről; érzelmi támogatás nyújtása; jogi tanácsadás, gyakor-
lati segítségnyújtás; igazolást nyújt áldozati státuszról; 
krízishelyzet esetén azonnali pénzügyi segély (kérelem 
alapján, a lakhatás, a ruházkodás, az utazás, az élelme-
zés, a gyógyászati költségek, illetve kegyeleti kiadások 
enyhítésére adható.); konkrét esetre vonatkozó informá-
ciók alapján személyre szabott felvilágosítás a jogosan 
igénybe vehető egészségügyi, szociális ellátásokról; az 
ellátások igénybevételével, nyomtatványok kitöltésével, 
hivatalokkal való kapcsolatfelvétellel, ellopott okmányok 
pótlásával kapcsolatos segítség; az emberkereskedelem 
áldozatai számára kiemelt támogatás, akár védett szál-
láshely biztosításával. ÜH infó

BŰNCSELEKMÉNYBEN ÉRINTETT? ÍGY KÉRHET SEGÍTSÉGET!
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ROMLOTT HÚSSAL TELI HŰTŐLÁDA
Aszemetelés Üllő kül- és belterületein egyaránt állandó 

problémát jelent, az elmúlt években az ennek érdekében 
kihelyezett sorompók nagyon jó megoldásnak bizonyul-

tak, hogy megakadályozzák a nagy mennyiségű szemetelést a 
lezárt területeken. Ám a településen a megszokott hulladékokon 
kívül olykor olyan veszélyesnek minősülő szemetet is „elhagy-
nak”, mint egy romlott húsáruval teli hűtőláda. Az elmúlt években 
sok helyről kiszorultak a szemetelők, hála az önkormányzat és 
a mezőőrök közös munkájának. Az összes önkormányzati tulaj-
donban lévő mezőgazdasági utat sorompóval zárták le, így már 
csak az arra illetékeseknek van jogosultsága behajtani az erdőn 
belülre. Ezekre a területekre a szemetelők ugyan már nem tudnak 
új hulladékot elhelyezni, de még mindig sok helyen problémát je-
lent az összepiszkított környezet. A járványhelyzet ráadásul sem 
a szemetelők tetten érésének, sem nagyobb szemétszedési ak-
cióknak nem kedvez.

Köszönhetően egy lelkiismeretes bejelentőnek, Üllő város 
mezőőre, Szemők Zoltán nemrég egy külterületen elhelyezett, 

romlott húsokkal teli 
hűtőládához szállt ki, 
amelyhez nem sok-
kal később megérke-
zett az önkormányzat 
dögök elszállítására 
szerződött partnere, 
majd az Üllői Város-
üzemeltető és Fejlesz-
tő Kft. munkatársaival 
együtt megtisztították 
a területet. 

Közösen a szemetelés ellen
A következő hónapokban a város külterületeit alaposan át-
vizsgálják, az esetleges szemetet, szennyeződéseket folya-
matosan felszámolják a közterületekről. Az elmúlt időszak-
ban a Széchenyi utca folytatásában lévő Kenderes területét 
tisztították meg a Városüzemeltető Kft. dolgozói, így mos-
tantól a kirándulók, kerékpározók egy szemétmentes kör-
nyezetben tölthetik szabadidejüket. Maradt még a terület 
egy részén műanyag hulladék, amelynek elszállítására az 
elkövetkezendő hetekben szintén sor kerül majd. 

A lakosság csak közös erővel őrizheti meg a rendet a 
településen, így élvezve közösen a város tisztaságát és az 
erdős területek adta előnyöket. Az önkormányzat minden 
lakost együttműködésre kér fel: ha bármilyen szemetelést 
észlelnek a településen kívül vagy belül, értesítsék az illeté-
kes munkatársakat, a kollégák készséggel állnak mindenki 
rendelkezésre. 

Elérhetőségeik bármikor megtalálhatók Üllő város 
Holmiapp-alkalmazásában is, a Közbiztonság menüpont-
ban:
• Tóth Gábor a közterület-felügyelet vezetője: +36-70/312-

4134, toth.gabor@ullo.hu. 
• Szemők Zoltán mezőőr: +36-30/194-7993, szemok.

zoltan@ullo.hu. 
• Béres Zoltán mezőőr: +36-30/194-7992, beres.zoltan@

ullo.hu. ÜH infó

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert 
belga tulajdonban lévő kisállateledel-

gyártással és -forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton 
működő telephelyére keressük csapatunk új 

tagjait a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

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

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

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

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

Operátor 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.
Operátor 

többműszakos munkarendben 

Karbantartó 

többműszakos munkarendben.  

Géplakatos/villanyszerelő/mechanikai 

műszerész végzettséggel.

Karbantartó 

többműszakos munkarendben. 

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

tagjait a következő munkakörökbe:

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben 

Gépbeállí
tó

többműszakos munkarendben 

– több üzemünkbe.
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SZÍNES PROGRAMOKKAL KÉSZÜL 
A KÖNYVTÁR A NYITÁSRA
A legújabb kölcsönzési 
lehetőségekről, a varázslatos 
Tündérkertről és a jövőbeli 
programtervekről Velkei Hajnalka 
könyvtárvezetővel beszélgettünk.

Április 14-e a könyvtárosok világ-
napja. Hogyan ünnepeltétek?

– Mint minden évben, idén is 
munkával ünnepeltük, de a tavalyi évhez 
képest sokkal jobb volt a helyzet, mert 
legalább együtt tölthettük ezt a szá-
munkra oly fontos napot a könyvtárban. 
Ilyenkor általában ingyenes beiratkozási 
akcióval várjuk olvasóinkat, amit az idén 
is megtartottunk, sőt most még szólniuk  
sem kellett az olvasóinknak, minden-
kinek májusig hosszabbítottuk meg a 
tagságikat automatikusan. Ezen a szép 
napon Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony is meglátogatott minket 
és megköszönte az üllői könyvtárosok 
lelkiismeretes munkáját, amellyel az itt 
élők életminőségének javításán fára-
doznak nap mint nap, valamint elisme-
rését fejezte ki a jelenlegi járványügyi 
helyzetben tanúsított fegyelmezett, je-
lenléti feladatellátásunkért.

– A Tündérkert még mindig várja a láto-
gatókat?

– A könyvtár udvara 2018-ban válto-
zott csodálatos tündérvilággá. Kedves 
apró meselények, tündérek, manók és 
koboldok költöztek ekkor a kiskertünk-
be. Azóta folyamatosan látogatható a 
Tündérkertünk, de tavasszal mindig 
felfrissítjük, átfestjük, kiegészítjük, ahol 

ezt szükségesnek látjuk. Idén 
sem volt ez másként. Igyek-
szünk mindent tartós anya-
gokból megvalósítani, de 
az időjárás nagy úr. Vannak 
azonban állandó darabjai is a 
tündérvilágnak. Ilyen például 
Szabó Tamás kavicsmakett-készítő ka-
vicsházikója, ami a titkos ragasztónak 
köszönhetően ellenáll az időnek, va-
lamint a színes manóházak és a Tün-
dérkirálynő kerámiapalotája is eredeti 
szépségében tündököl, amelyek Dudás 
Emese keramikusművész alkotásai. A 
Tündérkert hátterét egy könyvillusztrá-
ció ihlette, amelynek falra varázslását 
Ferenczi Gyula címfestőnek köszönhet-
jük. Érdemes egy sétát tenni és megles-
ni a könyvtár tündérkéit, a megszomjazó 
vándorok jutalmul tündérvízzel olthatják 
szomjukat a könyvtárban!

– Hogyan működik jelenleg a könyvtár?
–  2021. május 5-től újra megnyitot-

tunk a védettségi igazolvánnyal rendel-
kező olvasóink számára. Kiskorú gyer-
mekeket, 14 éves korig csak igazoltan 
védett felnőtt kísérővel fogadhatunk! A 
könyvtárban a járványügyi szabályok-
nak megfelelően, a fizikai távolság be-
tartása érdekében egyszerre 5 olvasó 
tartózkodhat. A biztonság érdekében 
az olvasói számítógépek használatát 
egyelőre szüneteltetjük. A visszahozott 
könyvek 72 órás karanténba kerülnek. 
Kérjük, hogy a könyvtárhasználat ide-
je alatt továbbra is viseljenek maszkot, 
és belépéskor használják a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt! Akik nem rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal, azok tovább-
ra is igénybe vehetik küszöbkönyvtári 
szolgáltatásunkat, melyet mindaddig 
fenntartunk, ameddig igény lesz rá. A 
részletek kidolgozása jelenleg is zajlik, 
kérjük a könyvtárlátogatókat, figyeljék 
honlapunkat, Facebook oldalunkat, ott 
is tájékozódhatnak majd. Azoknak az 
olvasóinknak, akik beiratkozáskor meg-
adták e-mail-címüket, hamarosan tájé-
koztató levelet küldünk a folytatásról.

– A könyvtár a piacnyitásból is kivette a 
részét.

– Igen, örömmel számolhatok be az 
év első szabadtéri kiállításáról, amit az 
Üllői Mecénás Művészeti Klubbal kö-
zösen szerveztünk az újonnan nyíló 
piac tiszteletére. Fialka László Üllőről 
készült gyönyörű fotóiból válogattunk 

egy nagy csokorra valót, amelyek május 
31-ig díszítik majd a piac falait. A nem 
hivatalos megnyitó alkalmából kipró-
bálhattuk a közösségi térként is műkö-
dő létesítmény hangosítását is, amely 
jelesre vizsgázott. Rövid interjú kere-
tében beszélgettünk két társammal, az 
alkotóval és Nagyné Kékedy Ibolyával a 
klub elnökével, a kiállítás létrejöttének 
körülményeiről, valamint Fialka László a 
fotózás rejtelmeiről is mesélt nekünk és 
a vásárlóknak, eladóknak egyaránt, akik 
kitűnően hallhatták szavainkat a piac 
minden zugában.

– Mik a jövőbeli tervek, amennyiben le-
het előre tervezni?

– Állandó programjaink védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkezők számára 
májustól folytatódnak, így minden hé-
ten csütörtökön 13 órától ismét lehet 
jönni hozzánk a Kártyaklubba. Május 
utolsó keddjén, 26-án 10.30-tól folyta-
tódik az Irodalmi teázó karanténolvas-
mány-beszámolókkal. A Diadélutánok 
szervezésével még várunk egy kicsit. 
Az elkövetkező pár héten felmérjük 
az érintett korosztályok átoltottságát, 
és ennek függvényében indítjuk újra 
a diavetítéseket. Úgy gondolom, hogy 
a kisgyermekeket is érintő döntések-
ben különösen körültekintően kell el-
járni. Június 1-jén nyílik hagyományos 
könyvvásárunk, a Régi könyvek vására, 
amelyen az adományokból megmaradt, 
illetve állományunkból kivont, de még 
jó állapotú könyveinket árusítjuk ki 50-
500 forintos áron. A vásárt a könyvtár 
udvarán, szabadtéren rendezzük meg, 
így az mindenki számára látogatható 
lesz. 

Az első nagy rendezvényünk  
augusztus 20-án kerül megrende-
zésre. Az Üllői Mecénás Művészeti 
klubbal közösen, ismét nagyszabású 
kiállítással készülünk, és biztosítjuk 
a helyet a mecénások által a nyugdí-
jasoknak szervezett vendéglátáshoz. 
Reméljük, hamarosan újra találkozha-
tunk a könyvtárban! Sok új könyvvel, 
hangoskönyvvel, friss folyóiratokkal 
várjuk vissza olvasóinkat! VNyL

Kultúra
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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

A Budapest–Cegléd–Szolnok 100A vas-
útvonal karbantartása alatt lezárással, 
változással kell számolniuk az utazók-
nak. A Deák Ferenc utcában, a Bóbita 
óvoda elé ideiglenesen kihelyezett vo-

natpótló buszmegálló átköltözött a régi 
Tüzép területére, és előreláthatóan a fel-
újítás végéig ott is marad.

A korszerűsítés ideje alatt az érin-
tett állomások között egy vágánnyal 
kevesebb áll a vonatok rendelkezésére, 
emiatt a vasúti közlekedésben kényel-
metlenségekre kell számítani. Módosul-
nak a menetrendek, az S50-es járatok 
helyett váltakozó szakaszokon (Vecsés –
Üllő–Monor) pótlóbuszokra kell átszállni.

S50-es jelzésű járatok
A monori S50-es vonatok rövidebb útvo-
nalon, Budapest-Nyugati és Vecsés kö-
zött munkanapokon közel 30 percenként, 
hétvégénként óránként közlekednek, 
mindkét irányban minden állomáson, 
megállóhelyen megállnak. Vecsés és 

Üllő között óránként pótlóbusz közle-
kedik helyettük. A csak munkanapo-
kon csúcsidőben közlekedő vonatok-
hoz Vecsés és Monor között közlekedő 
pótlóbuszok csatlakoznak (hajnalban 
Budapest felé, délután Monor felé).

Z50-es jelzésű zónázó vonatok
A zónázó vonatok Budapest-Nyugati 
pályaudvar és Cegléd között óránként 
közlekednek, néhány vonat kivételével 
Üllő állomáson és Hosszúberek-Péteri 
megállóhelyen is megállnak.

A pályakarbantartási munkák miatt 
módosított menetrend szerint közle-
kednek a vonatok. Kérjük, utazás előtt 
tájékozódjanak a közlekedő vonatok 
menetrendjéről a www.jegy.mav.hu ol-
dalon.  MÁV infó

VONATPÓTLÓ BUSZOK, MEGVÁLTOZOTT MENETREND

A Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma az 
ország egyik legfiatalabb, ám egyben a leginnovatívabb 
felnőttoktatással foglalkozó szervezete is, amely 2020 
szeptembere óta üzemel Üllőn.

Az iskolák a fővárosban: Józsefvárosban és 
Rákosmentén, illetve Pest megyében: Üllőn, Ócsán és 
Szentendrén működnek teljes díjmentesség mellett. Az itt 
tanuló mintegy 500 főnyi diákság számára esti tagozatos 
gimnáziumi, valamint általános iskolai oktatást biztosíta-
nak. Az intézmény szlogenje nem véletlenül az, hogy iskola 
szívvel-lélekkel, hiszen mindez hűen tükrözi szellemisé-
güket. A Tempus rendkívül népszerűvé vált igen rövid időn 
belül, mivel fiatalos lendületük, diákközpontú reform-gon-
dolkodásuk vonzotta a tanulni vágyó embereket. Remé-
nyeik szerint 2021 szeptemberétől megduplázódik a diákok 
száma. 

Fontosnak tartják a korai iskolaelhagyás mértékének 
csökkentését és azt, hogy segítsék a középfokú tanulmá-
nyaikat be nem fejezetteket az érettségi megszerzésé-

ben. Ez egy nagyon 
jó lehetőség azok-
nak, akik be akarnak 
kapcsolódni a szak-
képzésbe és haté-
konyabban akarnak 
a munkaerőpiacon 
megjelenni. Legfon-
tosabb célkitűzéseik 
közé tartozik, hogy 
a különféle tanulá-
si nehézségekkel, 
részképességzava-
rokkal, szociális és 
kulturális hátrányok-
kal küzdő tanulóknak 
esélyt biztosítsanak a középfokú tanulmányaik befejezésé-
hez. Nyitottak a fogyatékkal élők integrálására és nevelé-
sére is, és igyekeznek támaszt nyújtani a rászoruló diákok-
nak. Törekszenek arra, hogy egy igazi iskolai közösséget 
tudjanak alkotni, tanórán kívüli programokat, jótékonysági 
akciókat is szervezzenek.  J.B.

ISKOLA SZÍVVEL-LÉLEKKEL
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SEGÍTSÜNK EGYÜTT AZ APA NÉLKÜL MARADT KISFIÚN!
Egy üllői család kilátástalan helyzetbe került a koronavírus miatt. Elveszítettek egy férjet, egy 
édesapát, egy kenyérkeresőt. Amellett, hogy borzalmas lelki traumát élnek át a hátrahagyott 
rokonok, egzisztenciálisan is veszélybe került a család és a sérült gyermek jövője.

Lassan kezdünk egé-
szen hozzászokni, 
hogy a koronavírus 

jelen van az életünkben. 
Ismerjük a szakszavakat, 
rezzenéstelen arccal vitat-
juk meg az aktuális híreket: 
egészen természetessé 
vált, hogy minden beszélge-
tésbe beleivódnak az ezzel 
kapcsolatos részletek. Akár 
egészen el is laposodhatna 
a hétköznapokban a téma, 
ha nem ütköznénk folyton 
valamilyen személyes tragédiába, ami 
újra és újra emlékeztet bennünket, hogy 
ez nem csak mással történhet meg.

Bajusz Zoltán, üllői édesapa és férj 
hiába küzdött, a vírus erősebb volt nála. 
Zoltán felesége, Kata 12 éves speciális 
igényű gyermekével egyedül maradt. 
A temetés költségei is igen magasak, 
de ami ennél is aggasztóbb, az egyet-
len kenyérkereső Zoltán volt, Kata ala-
csony ápolási díja beárnyékolja a jövőt 
a jelen mélységes fájdalma mellett.

A gyászoló feleség a közösségi 
média felületén tette közzé szomorú 
sorait, melyben megosztja a világgal 
fájdalmát, és egyben jövőjük megoldá-
sában kér segítséget: munkát szeretne 
találni. 

Katáék 2009 óta laknak Üllőn, kisfiúk 
Bence, 12 éves, sajátos nevelési igényű 
kisgyermek – autista, enyhén értelmi 
sérült. Férje számítógépes tanácsadó-
ként és tolmácsként dolgozott, 14 éve 
ugyanazon a munkahelyen. Kollégái, 
barátai nagyon szerették, egy tiszta szí-
vű, önzetlen ember volt, mindig segítette 
az elesetteket. Bence fiát is arra nevelte, 
hogy segítenie kell a nála sokkal rosz-
szabb körülmények közt élő gyerekeken. 

Nagy harcot vívott
„Idén márciusban, 48 órán belül ledön-
tött mindannyiunkat. Én és a gyerek né-
hány nap alatt túl voltunk rajta, de Zo-
linak egyre rosszabb lett az állapota. 

Március 18-án kórházba szállították, 
két nap múlva már lélegeztetőgépen 
küzdött az életéért. Nagy harcot vívott, 
többször jobban volt, mi imádkoztunk, 
reménykedtünk, én biztos voltam ben-
ne, hogy hazajön. De legyűrte ez a mo-
csok vírus, és a szervezete április 6-án 
délben feladta, Bajusz Zoli meghalt. Itt 
maradtam a borzasztó fájdalommal, és 
a rettentő felelősséggel, a nyakamba 
szakadt, hogy innentől én vagyok a gye-
reknek egyedül... Rettenetes érzés…”

Kata jelenleg mindössze ápolási díjat 
és családi pótlékot kap Bence után. De 
ahhoz, hogy mindent ki tudjon fizetni, 
munkát is találnia kell. Jelenleg közgaz-
dasági érettségije van, a májusi szak-
vizsgái után gyógypedagógiai asszisz-
tens végzettséggel is rendelkezik majd. 
Régi álma, hogy sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel foglalkozzon, de ahogy írja, 
bármilyen munkát elvállal. Az álláskere-
sését azonban nehezíti, hogy akkor tud 
dolgozni, amikor Bence iskolában van, 
délelőtt 4 órát, hétköznap.

Bajuszné Katát és Bencét az Üllő Te 
Vagy Egyesületen keresztül tudja segí-
teni az, akinek lehetősége van rá (OTP, 
11742874-21435146), de a végső meg-
oldás egy munkalehetőség lenne Kata 
számára. Segítsünk együtt a tragédiát 
átélt családoknak! ÜH infó

ÚJABB VESZTESÉG – ELMENT KERESZTES KRISZTIÁN
Szomorú hírre ébredt Üllő: egy sokak által ismert 
és szeretett munkatárssal lett szegényebb a 
város. Keresztes Krisztián április 25-én vasárnap 
tragikus hirtelenséggel elhunyt, az önkormányzat 
megbecsült dolgozója mindössze 45 éves volt.

K risztián a rá jellemző jókedvvel szombaton még ak-
tívan vett részt az új piac átadásán, így talán még 
nehezebben felfogható, hogy már nincs közöttünk. 

Felesége, Edina az alábbi szavakkal emlékezett meg róla: 
„Csodálatos, nagyon jó ember volt. Jószívű, tele szeretet-
tel, imádta az életet. Mindig foglalkoztatta valami, mindig 
motoszkált benne valamilyen terv. Mivel világ életében 
pörgős típus volt, nagyon szerette az itteni munkáját is, 
hiszen mindig történt valami. A kollégáival is kivétel nél-
kül jó viszonyt ápolt, nagyon szerette őket és ők is Krisz- 
tiánt.”

Krisztián Budapesten született, élete első éveiben 
Százhalombattán élt, majd édesanyjával Budakalászra 

költöztek. Fiatal éveit ott 
töltötte, ott járt iskolába, 
onnan ment katonának. A 
katonaság után felszerelt 
határőrnek, ahol csaknem 
22 évet dolgozott. Miután 
leszerelt, civil foglalkozásra 
váltott: biztonsági cégek-
nél dolgozott, utána került 
a Monori Járásbíróságra, 
majd 2017-től Üllőn helyez-
kedett el. 2017. óta volt az 
önkormányzat munkatársa, 
gépjárművezetői feladato-
kat látott el és a közterület-felügyelő munkáját segítette. 
Közvetlenségével, jó kapcsolatteremtő képességével na-
gyon hamar a közösség meghatározó tagjává vált, mindig 
a jókedv, az életöröm és a derű kísérte. 

Munkája, egyénisége az egész városnak hiányozni fog. 
Mély részvéttel osztozunk családja fájdalmában. 



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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Egészségpénztár 
és szép-kártya-
Elfogadó hEly

www.korrektoptika.hu • http://lokacio.hu/korrekt-optika/

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben!

Már több, 
Mint 10 évEs 
a korrEkt 
optika!

retro keretek  
28  000 ft 
helyett

Multifokális lencse 
35  000 ft/db 

helyett

Fényre sötétedő 
lencse  

20  000 Ft/db helyett

fémkeretek 
16  000 ft 
helyett

Műanyag 
keretek

9  000 Ft helyett

14   000 ft

22  5000 ft/db 10  000 ft/db

6   000 ft 1500 ft

Közösség
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NYÁRI ÉTKEZTETÉS ÉS NAPKÖZI
Idén nyáron is bizto-
sított lesz az arra jo-
gosultak gyermekei 
számára az ingye-
nes nyári étkeztetés, 
melyet 18 éves korig 
igényelhetnek. Emel-
lett 7-től 12 éves ko-
rig igénybe vehető 
lesz a nyári napkö-
zi is.

A nyári napközi 
a Gyöngyvirág tér 
1/a. sz. alatt, a Gyöngyvirág óvoda régi épületében 
fog működni. A korábbi évekhez hasonlóan most is 
színes programokkal várják majd a gyerekeket. Lesz-
nek kézműveskedések, táncfoglalkozások, foci, film-
vetítések, kirándulások. A napközit 2021. június 28. 
és augusztus 13. között, 8-tól 16 óráig lehet igénybe 
venni. Bár a napközi 7 héten keresztül elérhető, ösz-
szességében 4 hétnél több időt nem vehetnek igény-
be egy gyermek számára.

Az étkezés minden jelentkezőnek biztosított a nyá-
ri napközi idejére, de kizárólag étkezés is igényelhető 
2021. június 21. és június 26. között, valamint 2021. 
augusztus 16. és augusztus 19. között. Amennyiben 
gyermek a napközire nem, csak az étkezésre tart 
igényt, azt minden nap 11 órakor kell átvenni az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola (Üllő, Malom u., 1.) kony-
háján. A napközit is igénybe vevőknek az ebéden kívül 
a tízórai és az uzsonna is biztosított.

Akinek rászorultsági alapon az ingyenes étkezte-
tés nem jár, az is igénybe veheti a nyári napközit, mely 
számukra is ingyenes, kivéve az étkezés, mely várha-
tóan napi 420 forint lesz.

A nyári napközire való jelentkezés határideje 
2021. május 14. A beiratkozási lap kitöltve leadható 
a Humán Szolgáltató Központban vagy elküldhetik 
a czvikliannamaria@ullohszk.hu e-mail-címre. Be-
iratkozási lap felvehető a HSZK-ban vagy letölthető a 
honlapról is (www.ullohszk.hu). A felvételről minden 
jelentkezőt május 28-ig értesítenek.

További információk Czvikli Annamáriától kérhetők 
a 06-30/746-9510 telefonszámon HSZK

Feladat: 
alkatrészek 
összeszerelése, 
forrasztás, tekercselés, 
kiegyensúlyozás
Munkaidő: 
hétfőtől péntekig, 8 órában 
Amit kínálunk: 
• bruttó 320–400 000 Ft közötti fizetés
• hosszú távú munkalehetőség
• betanulási idő 
Bejárást ingyenes céges buszok biztosítják: 
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, Káva, Bénye, 
Bejárást 
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, Káva, Bénye, 
Bejárást ingyenes céges buszok biztosítják: 
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, Káva, Bénye, 

ingyenes céges buszok biztosítják: 

Pánd, Gomba, Péteri, Vasad, Csévharaszt, 
Gyál, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, 
Tápiószecső, Úri, Ecser, Budapest 
Gyál, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, 
Tápiószecső, Úri, Ecser, Budapest 
Gyál, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, 

Örs vezér tere–Népliget–Határ út–
Tápiószecső, Úri, Ecser, Budapest 
Örs vezér tere–Népliget–Határ út–
Tápiószecső, Úri, Ecser, Budapest 

Kispest–Pestszentlőrinc irányából. 
Elvárás:  
• jó szem és kézügyesség
• 2 vagy 3 műszak vállalása
• megbízhatóság 

Könnyű fizikai munkát keresel 
egy biztos munkahelyen? 

Ha szeretnél eljönni felvételre hívj minket  
a 20/215-06-99 telefonszámon  

vagy küldj önéletrajzot, bemutatkozót a 
munka@humilitas.hu e-mailre.

Akkor 
nálunk   A   Helyed!

ingyenes céges buszok biztosítják: 
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, Káva, Bénye, 

ingyenes céges buszok biztosítják: 
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, Káva, Bénye, 

ingyenes céges buszok biztosítják: 

Ha szeretnél eljönni felvételre hívj minket 

Jelentkezz 
opErátornAK 
Vecsésre vagy Sülysápra, 

2 vagy 3 műszakos 
munkarendbe! 

ÖTLETLÁDA VÁRJA 
A JÓ GONDOLATOKAT
Az új Üllő Piac területé-
nek központi falára kike-
rült az ötletládánk, mert 
számunkra nagyon fon-
tos az önök véleménye. 
Várjuk olyan észrevéte-
leiket, ötleteiket, javasla-
taikat, amellyel fejlesz-
teni vagy kellemesebbé 
tudjuk tenni városunkat. 
Köszönjük!

Üllő Város Önkormányzata



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

ElkülönítEtt  családi 
és fElnőtt wEllnEssrészlEg

MEgújult és kibővült a wEllnEss

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 

Megnyitottunk 
Üllőn, 

a központban, 
az új piacon!

Keressen minket 
a 11-es pavilonnál!
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Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  
Szo: 08–13

Üllő, 
Pesti út 

100.

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Telefon: 
06-20/548-4317 


