Új óvoda épül
Közel bruttó 400 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert az önkormányzat egy új, négycsoportos óvoda kivitelezésére. A létesítmény a Dóra
Sándor krt. 13 szám alatt, a
Sportliget lakóparkban épül
fel, a kivitelezést az üllői
Thermik Plus Kft. végzi.
Részletek az 5. oldalon
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Antal László
az új örsparancsnok
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Üllő ifjú
tehetsége

Iskolai
farsang

Január 6-án kezdődött a farsangi időszak, amely hamvazószerdával ér véget, idén március
6-án. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói vidám rendezvénnyel köszöntötték ezt az
időszakot, mulatságos előadásaik, színes jelmezeik remek hangulatot varázsoltak az iskola színpadára. A képünkön a 8.a
osztály diákjai láthatók, akik a
hupikék törpikék bőrébe bújtak.
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Közösség

Az üllői közönség

Hadadi-Fekete Ilona önkormányzati képviselő
köszöntötte a rendezvény vendégeit

Szomora Zsolt és Rinkó Gábor
Korponay Zsófi, Zöld Csaba, Blazsovszky Ákos,
Németh-Szabó Tamás, azaz a Talány Akusztik

A magyar kultúra
napját ünnepeltük
Január 21-én a magyar kultúra napja alkalmából a Kiss Sándor Művelődési Házban Szomora Zsolt és Rinkó Gábor csodálatos hegedű-, valamint gitárkísérete mellett nemzeti imádságunk közös eléneklésével kezdődött meg az idei ünnepség.

A
Szabó Zoltán Attila íróköltő, művészeti vezető
versei adják a Talány
Akusztik dalainak alapját

Himnusz felemelő sorait és dallamait
követően Hadadi-Fekete Ilona önkormányzati képviselő asszony köszöntötte az egybegyűlteket, akik között Kissné
Szabó Katalin polgármester, Fehér Imre alpolgármester, valamint a helyi közélet ismert
személyiségei is helyet foglaltak.
Hadadi-Fekete Ilona ünnepi köszöntőjében többek között elmondta, hogy „a nyelv,
a hagyomány és az érzelem együtt teremtik
meg azt a kultúrát, amely leginkább azoknak
az embereknek számít, akik benne élnek” és
a „mai egyenszokásokra törekvő világban a
kultúra az, ami egyedivé formál, ami a nagy-

világban különlegessé tesz, ami megszínesíti az életünket.” Ezt a kultúrát pedig „kötelességünk megőrizni gyermekeink számára”,
mert csak ez által maradhatunk meg „a világméretekben terjedő kulturálatlanság és a
népek keveredésének nagy tengerében”.
Az idei rendezvényen a Kiss Sándor Művelődési Ház a 21. századhoz méltó kortárs
művészeti előadással örvendeztette meg a
közönséget, ugyanis az ünnepi fellépő, a József Attila Színház társulatából verbuválódott nívódíjas Talány Akusztik zenekar volt.
Az Újnyugat Irodalmi Kör „Legendák nyomában” szalonestjein alakult formáció Szabó Zoltán Attila (költői nevén: Schwalm Zoltán) verseit zenésítette meg. A négytagú
Talány Akusztik (Korponay Zsófi, Zöld Csaba, Blazsovszky Ákos és Németh-Szabó Tamás) igazi formabontó kortárs zenekar. Szabó Zoltán Attila költő, művészeti vezető az
üllői kultúranapi fellépéssel kapcsolatban
elmondta: „a Talány Akusztik nem ismeri a
haknit; a zenekar mindenhol, az ország bármely szegletében szívesen fellép, s mindenhová új programot visz, új elemekkel színesítve a dalok sorát”. A január 21-i ünnepi
produkció ezúttal Kölcsey és Ady művészete
előtt tisztelgett, de nem az ünnepnapokon
elvárható, megszokott klisék szerint örvendeztette meg a Kiss Sándor Művelődési Ház
közönségét.
A Kiss Sándor Művelődési Háznak köszönetünket fejezzük ki a színvonalas szervezésért!
nfo

4

Üllői

Hírek

Tájékoztatás MAVIR
távvezeték építésről!
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
(MAVIR Zrt.) február 4-től, várhatóan december 31-ig „M4 autópálya Ócsa-Zugló 220 kV-os távvezeték átépítése a 120-123. sz.
oszlopok közötti szakaszon” projekt néven, távvezeték-átépítési
munkálatokat folytat.
A távvezeték-átépítési munkálatok Üllő közigazgatási területéhez tartozó külterületi ingatlanokat is érintenek. Az érintett
földterületek kivétel nélkül 4-es
főút Péteri és Gyömrő felöli oldalán illetve a Gyáli-patak mentén
találhatóak.
A munkavégzés az állami kezelésben lévő területek mellett a
030/56; 034/29; 038/125; 034/95;
034/104 helyrajzi számú területekre is kiterjed. Az érintett helyrajzi számokat a térképen sárga
színnel jelöljük.
A MAVIR Zrt. tájékoztatása
alapján az érintett területeken

Egy igazán különleges
nőnapi koncert várja az
érdeklődőket a Kiss Sándor Művelődési Házban.
a munkagépek taposási kárt
okozhatnak, amelyért a terület
használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti
meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlévő, a munkákért
felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon vagy levélben
tehetik meg. Felelős építésvezető: Fülep Csaba (06-20/369-1770),
felelős műszaki vezető: Kis László (06-20/446-1766), felelős műszaki ellenőr: Dusnoki Attila (061/382-4786). Levélcím: MVM
OVIT Zrt., 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

O

láh Ibolya a hazai könnyűzenei élet talán legmegosztóbb személyisége. Sokan istenítik, sokan elítélik.
„Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat.
Járd végig a múltamat, érezd a
könnyeimet, éld át a fájdalmaimat,
az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és
botladozz a köveken, amelyeken
én megbotlottam. S mindegyik
botlás után állj fel és menj tovább,
úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem.”
Sokáig magam sem tudtam,
hányadán állok vele, aztán január

végén ott ültem a koncertjén és
megtörtént a csoda.
Az első taktusokkal megfogott és hetvenöt percig nem
eresztett. Felültetett egy érzelmi
hullámvasútra, hol sírtam, hol nevettem. Jól megkavart.
Tökéletesen felépített, a legapróbb részletekig átgondolt
precíz előadás, hol nyers, hol polgárpukkasztó, hol bensőséges
és a lélek legmélyére hatoló előadásmódja magával ragadott.
Dalaiban ott lüktetett a női sors
minden színe, öröme és fájdalma.
Azt remélem, hogy idei nőnapi rendezvényünkön már együtt
élhetjük át ezt a csodát!
Szenes Iván, Presser Gábor és
más kiváló zeneszerzők dalait Furák Péter virtuóz zongorakíséretével Oláh Ibolya hozza el nekünk
március 10-én 18 óra 30-tól a Kiss
Sándor Művelődési Házba. 
V.
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Új korszerű óvoda épül
a Sportliget lakóparkban
A Dóra Sándor krt. 13. szám alatt a Sportliget lakóparkban, önkormányzati tulajdonú ingatlanon, új négycsoportos óvoda kivitelezése kezdődik. Ennek érdekében január 23-án aláírta az önkormányzat
és a kivitelezést elnyerő Thermik Plus Kft. a kivitelezési szerződést.

A

z önkormányzat 2018 tavaszán hazai forrásból nyert el bruttó 397 369 872 forint
vissza nem térítendő támogatást az „Új
köntösben, új helyszínen a Gyöngyvirág Óvoda”
című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017/23 azonosítószámú pályázatra. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás alapján 3 érvényes pályázó
közül a Thermik Plus Kft. adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot. A nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat bruttó 541 925
623 Ft összegben vállalta, 5 százalékos tartalékkerettel.
A négycsoportos óvoda megvalósításához szükséges bruttó 195  752  245 forint önerőt az önkormányzat a 2019. évi költségvetésben biztosítja, melybe a kivitelezési

munkákon felül a beruházás egyéb költségei,
többek között eszközbeszerzés, tervezés, műszaki ellenőri díjak is bele tartoznak.
Január 28-án megtörtént a munkaterület
átadása, amelyen részt vettek a megrendelő,
a műszaki ellenőr, valamint a kivitelező cég
munkatársai. A kivitelezésre 12 hónap áll rendelkezésre, ennek megfelelően 2020. január
23-ig meg kell kezdődnie a műszaki átadásátvételnek.
Az ütemtervnek megfelelően reményeink
szerint 2020. őszén az ovisok birtokba vehetik
majd a megújult Gyöngyvirág Óvodát.
Az új óvoda építését az indokolta, hogy a jelenlegi telephelyen működő (Gyöngyvirág téri)
óvoda épület korszerűtlen, kicsi, energetikai

Gombai László, a kivitelezést elnyerő
Thermik Plus Kft. igazgatója és Kissné
Szabó Katalin polgármester
mutatók tekintetében gazdaságtalan, az épület bővítésre alkalmatlan és nem rendelkezik
sem fejlesztőhelyiségekkel sem tornaszobával.

Hirdetés

Hirdetés

Külső homlokzati hőszigetelés
korrekt áron, garanciával!
Akár

Ibolya
ajándékba…

Üllői

15

méteres

magasságig!

Hívjon
bizalommal: 06-70-639-97-33

Delta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban
Folyamatosan induló tanfolyamok.

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
Nyilvántartási szám:13-0519-05

Épületek
energetikai
tanúsítása

Nyitvatartás:
ióS
H–Szo: 9–20, Akrkcetták és
p a ye g e k
V: 9–18
szőn

G

Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 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

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Natura 2000
minden
területen
mézünk
termelt
egységesen:
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Hívjon a 06-29/412-587,
vagy a 06-70/945-2444
számon!

Telefon: 29/412-320

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.
Nyitva: K, Sz,: 8–12h, Cs, P: 8–17h, Szo.: 8–13h

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves,
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás,
köményes, bazsalikomos és ánizsos.

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó
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kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok,
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

Parkolók, gépkocsibejárók, járdák,

térkövezése, betonozása
25 év tapasztalattal!

Ingyenes helyszíni felmérés

Ingyenes helyszíni felmérés:

06-70-639-9733

Önkormányzat

Üllői

Számvetés az egyéni
választókörzetek
képviselőinek munkájáról
A 2019. évben ismét településvezetőket választunk. Áder János köztársasági elnök várhatóan október hónapra írja ki az önkormányzati választások időpontját. Az Üllői hírmondó következő lapszámaiban afféle számvetésként sorban bemutatjuk a
2014–2019. önkormányzati ciklus egyéni választókörzetekben
megválasztott képviselők elmúlt öt évben végzett munkáját.

Ú

j sorozatunkban elsőként Szendrey
Elek, 1. számú választókörzeti képviselő munkáját tettük górcső alá.
Szendrey Elek 34 éve él Üllőn az 1. számú
választókörzetben, melynek 2010 óta önkormányzati képviselője. Az 1. számú körzet, a
Pesti út–Malom utca–Kistemető utca–Damjanich János utca által határolt területet foglalja magában.
Az 1. körzetben minden utca aszfalt-, illetve mart aszfaltburkolatú, az utcák rendezettek. A szükséges karbantartást, a keletkező
hibák kijavítását önkormányzati költségvetésből az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.
biztosítja. A körzetben a fák, bokrok gallyazása a közlekedésbiztonság érdekében kiemelt
figyelmet igényel, melyre az önkormányzat
évről évre előteremti a szükséges forrásokat.
Szendrey Elek 2014-től az egészségügyi és
szociális bizottság, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, valamint a rendvédelmi és ügyrendi bizottság tagja. A képviselő-testületben számos településfejlesztést
érintő és a helyi civil szervezeteket támogató
javaslattal élt, nevéhez köthető mások mellett
a város több pontján megtalálható, közlekedési tükrök elhelyezését előirányzó előterjesz-

Szendrey Elek, 1. számú
választókörzet képviselője
tés. Szendrey Elek aktívan részt vesz a helyi
közéletben, a településen működő egyesületek helyi közösségek rendezvényein.
2014-től az 1. számú választókörzetben
megvalósuló beruházások a következők:
2014–2018. évek között folytatódott a
2010-ben megkezdett járdaépítési program,
melynek eredményeként a ciklus végére több
mint 1 kilométernyi új járda készült el.
2017-ben a Pávai-Vajna utca Pesti út és

Dózsa György utca közötti szakasza új és szélesebb aszfaltburkolatot kapott. Ugyanitt a
csapadékvíz-elvezetés is kiépítésre került. A
beruházást lakossági igény és az Árpád Fejedelem Általános Iskola jobb megközelíthetősége egyaránt indokolta.
Az 1. számú körzethez tartozik a Cigri Szabadidőpark, mely Üllő legnagyobb, szabadidő eltöltésre alkalmas parkjaként folyamatosan fejlődik: 2014-ben átadták a BMX-pályát,
2015–2016-ban elkészült a füves focipálya
mely kapukkal és új hálókkal lett felszerelve, 2016-ban egy új pingpongasztal került kihelyezésre, 2017-ben pályázati támogatással csaknem 6 millió forintból megépült a
kondipark. 2018-ban a Hungarocontrol által
kiírt pályázaton sikerült támogatást szerezni,
egy az idősebb korosztály igényeit kielégítő
szabadidő-kondi park kialakítására, 2018-ban
új játszóeszközöket (hinták, csúszdák, mászókötelek) helyeztek el, melyek már az Európai
Unió által előírt magas biztonsági előírásoknak is megfelelnek.
A Cigri Szabadidőparkban 2019-ben sem
állnak le a fejlesztések. Szendrey Elek javaslatára a Pávai-Vajna utca, valamint a Wesselényi utca felöli szakaszon, előre gyártott elemekből készült modern, időjárásálló kerítés
épül. A kerítésépítéssel egyidőben elbontották a Pávai-Vajna utcai oldalon a játszóeszközöket biztosító régi kerítést. A tervek szerint a
Cigri Szabadidőparkban zárható kapu és térfigyelő kamera fogja biztosítani az itt elhelyezett játszóeszközök védelmét. A nyitvatartási
idő a lakossági igények alapján lesz kialakítva
és a területet a városüzemeltető munkatársai
fogják biztosítani.

Hirdetés

Az Állatorvostudományi Egyetem
február folyamán

értékesíti feleslegessé vált
haszongépjárműveit
és további vagyontárgyait.

A meghirdetett eszközökkel kapcsolatban részletek a www.univet.hu/hirek oldalon találhatók.

Üllői

Közbiztonság

„Hivatásomnak
érzem a munkámat”
Tavaly novemberben adtunk hírt utoljára az Üllői Rendőrőrs háza tájáról, akkor – többek között – Balaton János rendőr őrnagy távozásáról tájékoztattuk az Üllői Hírmondó olvasóit. Az őrsparancsnok helyét a
szomszéd településről érkező Antal László rendőr százados vette át, akivel eddigi tapasztalatairól és a jövőt illető tervekről beszélgettünk.
Fotó: Varga Norbert
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A

ntal László rendőr százados 2002 óta tagja a magyar rendőrség hivatásos állományának, pályafutását
a Gödöllői Rendőrkapitányságon
kezdte járőrként – tudtuk meg az
Üllői Rendőrőrs megbízott parancsnokától. A gödöllői rendőrség kötelékében 15 évet töltött
el, az évek alatt végigjárta a ranglétrát, járőri megbízatását követően Dány községben dolgozott
körzeti megbízottként, hét év
szolgálat után pedig a Gödöllői
Rendőrkapitányságon bűnügyi
technikusként, ügyeletes tisztként, majd szolgálatparancsnoki
és őrsparancsnoki beosztásban
is tevékenykedett, mire a közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati alosztályvezetői tisztségét betöltötte. 2017-ben a Pest
Megyei Rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatához nyert
felvételt, ahol ellenőrként számítottak a munkájára. A Gyömrői Rendőrőrsre tavaly május
1-jén került, a szomszéd településen őrsparancsnok-helyettesként dolgozott. Innen vezetett az
útja Üllőre, városunkat november

1-je óta a rendőrös megbízott parancsnokaként szolgálja.
– Rendőr volt a nagyapám
és a nagybátyám is, így már gyerekkorom óta vonzott ez a szakma. Azért is választottam ezt a
pályát, mert tenni szerettem volna a közösségért. Nem szeretnék elcsépeltnek tűnő szöveget
mondani, de tényleg hivatásomnak érzem a munkámat. Jóleső
érzés, hogy az állampolgároknak

Nem szeretnék elcsépeltnek tűnő szöveget
mondani, de tényleg hivatásomnak érzem a
munkámat.
segíthetek, ezért mindig arra törekszem, hogy a közrend és közbiztonság helyzete folyamatosan javuljon. Ennek érdekében
Üllőn is mindent meg fogok tenni. Annak nagyon örülök, hogy
egy teljesen kész rendőrőrsöt sikerült átvennem Balaton Jánostól,
úgy gondolom, hogy az elődöm

jó rendőri állományt alakított ki
a településen. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy ez az
állomány együtt maradjon és továbbra is fenntartsuk az üllői lakosság rendőrségbe vetett bizalmát és hitét. Célkitűzésünk, hogy
növekedjen a lakosság szubjektív biztonságérzete, a helyiek azt
érezzék, hogy teljes bizalommal
fordulhatnak hozzánk, amikor
bajban vannak – hangsúlyozta
Antal László.
Az őrsparancsnok tájékoztatott az elmúlt hónapok eseményeiről is. Mint elmondta, az év
végi ünnepekhez köthető kisebb
súlyú bűncselekményeken túl
rendkívüli esemény nem történt
a városban.
– Az elmúlt hónapokban jó
kapcsolatot tudtam kialakítani
a polgárőrséggel, a mezőőrökkel és a közterület-felügyelettel.
A polgárőrökkel heti rendszerességgel látunk el közös szolgálatot,
a tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy igen hatékony az
együttműködésünk. Fontosnak
tartom, hogy fenntartsuk a helyi
szervekkel az együttműködést,
amely korábban is jól működött
– mondta az őrsparancsnok.
Antal László felhívta a figyelmet a telefonon elkövetett csalások elleni védekezés fontosságára. A jellemzően egyedülálló
időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények elkerülése érdekében különösen fontos, hogy a
veszélyeztetettek körültekintően
járjanak el és minden esetben értesítsék a rendőrséget, ha valami
gyanúsat észlelnek. Soha, semmilyen körülmények között ne
segítsenek idegeneken pénzzel
vagy anyagi javakkal és minden
esetben próbáljanak meggyőződni az elmondottak valóságtartalmáról. 
Varga Norbert

7
Ne adjon esélyt
a tolvajoknak!

A Monori Rendőrkapitányság a közelmúltban történt
bejelentések tapasztalatai
alapján, szeretné felhívni a
lakosság figyelmét az alábbiakra. Kérem, figyelmesen
olvassa el és fogadja meg
tanácsainkat!
Ha otthonában nagyobb
pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre!
Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre
tartozik, azt senkivel ne
ossza meg!
Legyen szemfüles, mivel
a közelmúltban, több esetben időskorú személyt tévesztettek meg ismeretlen
elkövetők, azzal, hogy unokájuknak kiadva magukat
készpénzt csaltak ki tőlük.
Ismeretlen eredetű eszközökkel házalókat, vagy
egyéb trükkös indokokkal
becsengető személyeket NE
engedjen be otthonába!
Amennyiben valamelyik
szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektromos
szolgáltató, stb.) keresik,
kérje el a hivatalos minőségét igazoló igazolványát!
Ha kétsége van, kérjen vis�szajelzést az adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e
munkatársat, szakembert
önhöz!
A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden esetben utasítsa vis�sza! Nagy valószínűséggel
hamis pénzzel fizetnének,
vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni és értékeiket akarják felkutatni, illetve eltulajdonítani.
Vigyázzon értékeire! Ne
adjon esélyt a tolvajoknak!
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Házunk táján

Fontos tudnivalók a
kémények rendszeres
felülvizsgálatáról
Fotó: MTI/Honéczy Barnabás

Január elsejétől Üllő város kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a városban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.

T

ovábbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly
veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve
a karbantartás és a rendszeres
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban
is működtethető.

A katasztrófavédelem a következő rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosokat, ami tartalmazza a kéménysepréssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Amennyiben családi házban
él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor
a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Ezt megteheti online a
www.kemenysepres.katasztrofa
ve
delem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás
elektronikus űrlap kitöltésével.
Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák
a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es
gombokkal az Időpontfoglalás
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A
katasztrófavédelem munkatársa
visszahívja az ügyfelet, és meg-

beszélik az ellenőrzés napját és
idejét.) Normál tarifával hívható számok: 06-70/641-8532, 0670/667-9888, e-mailben, a levelet
a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve. Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.:
314. címre küldve. Személyesen
a Pest Megyei Ellátási Csoport
irodájában – 2045 Törökbálint,
Raktárvárosi út 1., valamint 1165
Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt –
hétfőnként 8-20 óráig, a hét többi munkanapján 8-14 óráig biztosított a személyes ügyintézés
lehetősége. A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36-1/5501858 helyi díjszabással hívható
telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor
a kéményseprést egy vagy kétévente kötelező megrendelni
egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ,
hogy milyen fűtőeszköz van a

kéményhez csatlakoztatva. Ha
a házban szilárd tüzelőanyaggal
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. A www.
katasztrofavedelem.hu/letoltes/
kemenysepres oldalról letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott
településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a
munkát.
Amennyiben társasházban él
és a lakásba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő az értesítést követően
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él
és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de
a munka díját ki kell fizetni. Ha a
lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére
van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egytizedét.
A katasztrófavédelem minden
kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal
rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez
biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, mert a katasztrófavédelem feliratai, színei jól
láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.
Készpénzt nem kezelhetnek, és
nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell
megfizetni.
Molnár Károly, Kéményseprőipari
Pest megyei Ellátási csoportvezető

Hirdetés

Tűzvédelmi Kft.
férfi munkásokat keres
bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi
vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint.
Nyugdíjas is lehet.
Nagyon fontos: jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!
Esetenként létrán kell dolgozni.
Rövid életrajzot kérjük leadni:
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Családi házak teljes körű

kőműves kivitelezése
alapozás • falazás • födémkészítés
lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés
megbízható, ötfős Csapat
szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

helyi referenciákkal!

Drapály imre • 06-70-6399-733

Üllői

A Vargha Gyula
Városi Könyvtár hírei
Farsangi készülődés,
könyvajánlók és irodalmi teázó a könyvtár
februári kínálatában.
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Olvasni jó!

Azoknak, akik a szórakozást
nem a farsangi forgatagban keresik, mit is ajánlhatnék mást, mint
könyvet! Már megérkezett az év
első könyvszállítmánya a könyvtárba. Jöjjenek és válogassanak

kedvükre! Csak néhány cím a sok
közül: Raphaelle Giordano: Az a
nap, amikor az oroszlánok salátát fognak enni, Milly Johnson:
Teaház a sarkon, Marina Fiorato:
A Botticelli-titok, Kollár-Klemencz

J

anuár elöl jár, a nyomán február! Ebben a hónapban sem
maradunk program vagy elfoglaltság nélkül, hiszen beindult
a báli szezon, nyakunkon a farsang! A könyvtárban már összegyűjtöttük azokat a könyveket,
amelyek segítségével egy-egy
ötletes jelmez, gyorsan, könnyen
elkészülhet. Február 20-án 15
órától a Kölyökklubban egyszerű, de nagyszerű farsangi álarcokat készítünk majd a gyerekekkel,
miközben a farsangi népszokásokról is tanulhatnak egy kicsit.

László: A műanyag kerti székek
élete vagy Polcz Alaine: Gyermekkorom című önéletrajzi írása.
Februári Irodalmi teázónk témája Ady Endre élete és költészete, a költő halálának 100. évfordulója alkalmából. 1919. január
27-én halt meg Budapesten, koporsóját a Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel és a
nemzet halottjaként temették el.
„Ő volt az, akiben teljes lett az idő,
akinek elébe futottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki
kellett mondani. Az egész nemzedék köréje csoportosult, így
Ady Endre koráról kellene beszélni. Az első pillanattól kezdve,
amint feltűnt, egyszerre formát
kapott az addig khaotikus irodalmi tudat” – írta róla Szerb Antal
1934-ben. 2019-et Ady-emlékévvé nyilvánították. Február 26-án,
kedden 10 óra 30-tól mi is Adyra
emlékezünk a könyvtárban. Aki
teheti jöjjön el és ossza meg velünk kedvenc Ady-versét!
Várunk mindenkit szeretettel a könyvtárba, mert olvasni jó!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Egy álom valósággá vált
A magyar kultúra napja egy kicsit másként.

N

apjainkban, rohanó világunkban a kultúra kicsit
háttérbe szorul. Néhányan – többek között én is – azon
fáradozom, hogy újra közelebb
vigyük az emberkehez, és főleg
a gyermekekhez az irodalmat,
megszerettessük velük újra a művészet minden ágát; a zenét, a
költészetet, a színházat, a képzőművészetet egyaránt. Idén januárban harmincadik éve ünnepelhettük a magyar kultúra napját.
Január 22-én fejezte be Kölcsey
Ferenc imádságunkat, a Himnuszt.
Ezt a napot ünnepeltük idén másként, a megszokottól eltérően.
Volt egy álmom. A kis diákoknak más megközelítésben megmutatni a magyar kultúra napját.
Kedves barátnőim, Andrássy Réka
– aki verseket, meséket ír – és Vámos Eszter – aki megzenésíti illetve saját verseit adja elő gitárral –
cinkosaim voltak a megvalósítás-

ban. Természetesen dr. Barna Tibor igazgató úr és a kolléganőim
nyitottsága is szükséges volt az
elképzelések megvalósulásához.
Iskolánkba több mint 800 tanuló
jár és egy ilyen rendezvény lebonyolításához jól együtt gondolkodó és konstruktívan összedolgozó csapat szükséges. Az alsó
tagozaton úgy 400 diák hallhatta,
láthatta a verses-zenés műsort.
Az álmom ezen a keddi napon valósággá vált: gyermekeink
különleges módon juthattak irodalmi táplálékhoz. Vidám kis dallal – melyet együtt tanultak meg –
hívták életre a meséket. Négy

órában minden évfolyamnak külön szólt a gitár, a vers és a mese
is. A gyermekek csillogó szeméből jól kiolvasható volt a boldogság és az öröm egyaránt. A
kíváncsian és izgatottan várt zenés délelőtt nagy sikerrel zárult
– mondhatom ezt mindannyiunk
nevében, elfogulatlanul.
Hálás köszönet a két előadónak, Rékának, Eszternek
és természetesen a drága hallgatóságnak, a tanulóinknak. Szeretném ezúton is megköszönni
két kolléganőmnek a segítségét:
Kaliczáné Baráth Erikának és Kissné Májer Anitának. Az álomnak

ez csak a kezdete és remélem a
következőkben is sikerülnek új
terveim, terveink és ötleteink kivitelezése. Ha szeretettel fordulunk egymás és a gyermekek felé,
összetartással és összefogással, csapatmunkával szinte bármi megvalósítható. Végtelen lehetőség tára előttünk; bennünk
sok-sok érdekes ötlet és kezdeményezés. Érdemes máshogyan
megközelíteni egy-egy ünnepet,
hiszen a XXI. század gyermeke
már másként fogékony a művészetekre. A csodák pedig olykor
életre kelnek. Merjünk nagyot álmodni. 
Mezei Andrea
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Munkalehetőség
nyugdíjasoknak
Az Északi Szomszédok Nyugdíjas Munkavállaló Szövetkezet várja a dolgozni kívánó öregségi nyugdíjasokat. A szövetkezet célja,
hogy összekösse azokat a munkaadókat és munkavállalókat, akik
megfelelnek az egymással szemben támasztott elvárásoknak.

S

ipos László, a szövetkezet képviselője
elmondta, elsődleges feladatuk, hogy
összegyűjtsék azokat a nyugdíjasokat a régióból, akik kedvet éreznek a munkához és segítsenek a képzettségüknek vagy
az egészségi állapotuknak megfelelő munkahelyet találni. A rendszerhez csatlakozott
munkaadók információt kapnak a munkavál-

Munkaadók
is jelentkezhetnek
Az Északi Szomszédok Nyugdíjas Munkavállaló Szövetkezet olyan cégek, vállalkozók jelentkezését is várja, akik munkát
biztosítanak a nyugdíjasok számára. Bővebb felvilágosításért hívják a 06-20/9776993 telefonszámot.

lalókról, ez alapján választják ki azokat a személyeket, akik alkalmasak az általuk kínált
munka elvégzésére. A munkavállalót értesítik,
mikor a számára megfelelő ajánlat beérkezik
az irodába. Az értesítést követően még dönthet úgy, hogy nem fogadja el a felkínált állást,
ha azt nem tartja megfelelőnek. Amennyiben
a szerződés mellett dönt, úgy be kell lépnie
a szövetkezetbe, ahol intézik a szerződéssel
járó adminisztrációt. A tagság 1000 forint befizetésével jön létre, ezt összeget a tagság felmondásakor pedig visszakapja a nyugdíjas.
– A szövetkezet minden terhet levesz a
munkavállalóról, végig ott áll a háta mögött,
ha kell támogatja, segíti, képviseli az érdekeit.
Így biztosan nem fordulhat elő, hogy valakit
adminisztratív munkára vesznek fel, a végén
pedig nehéz ládákat kell pakolnia – hangsú-

Így böngészhet
biztonságosan
Ne adja meg senkinek a felhasználói nevét
és jelszavát!
Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a
profilja, a személyes adatait, a megosztott
tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösfolyamatos szülői felügyeleten és szű- ségi profiljával történő bejelentkezés során
rőprogramok használatán túl vannak ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás
egyszerű lépések, melyek
betartásával tovább növelhetjük
gyermekeink biztonságát és önbizalmát böngészés közben.
Beszélgessen el gyermekével
az internetről, hogy bárki használhatja, így legyen óvatos a többi felhasználóval való kapcsolattartásban! Idegen emberrel, aki
nem családtag, ne vegye fel a
kapcsolatot és ne reagáljon a másik közeledésére, hanem azonnal
szóljon a szülőknek!

Az interneten keresztül érkező
veszélyek néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetők.

A

lyozta Sipos László. A szövetkezet képviselője
hozzátette, a munkával töltött napok és a ledolgozandó órák száma rugalmas, a munkavállaló dönti el, mennyi időt szeretne munkával tölteni. Az elszámolás ennek megfelelően
a legtöbb esetben órabérben történik.
Az érdeklődő nyugdíjasokat február 6-tól
minden második szerdán 10-12 óra között
várják az üllői városi könyvtárban, ahol további tájékoztatást kaphatnak a szövetkezet
működéséről és feltehetik a munkavállalással
kapcsolatos kérdéseiket is. Sipos Lászlótól bővebb felvilágosítást kérhetnek a 06-20/9776993 telefonszámon. 
varga

milyen személyes adatához fér hozzá (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre, stb.)?
Ha úgy gondolja, valaki megszerezte az
email fiókja belépési adatait, vagy túl sok kéretlen üzenet érkezik oda, törölje és hozzon létre
újat.
Tudassa gyermekével, hogy senki sem
kényszerítheti semmire az interneten!
Semmi olyat ne tegyen, amit nem szeretne, és amit általában nem engednének meg
a szülei! Ha arra akarja kötelezni egy oldal
vagy egy felhasználó, hogy osszon meg bizonyos tartalmat, kedveljen valamit, esetleg
személyes adatokat adjon meg, vagy hozzáférést engedjen bármilyen személyes profiljához vagy fiókjához, haladéktalanul hagyja el az oldalt, esetleg zárja be a böngészőt
és kapcsolja ki a számítógépet,
majd keresse meg a szüleit, vagy
szóljon nekik!
A fenti tanácsok megfogadásával gyermekét megtaníthatja
a biztonságos internethasználatra, és így magabiztos és jogait ismerő felhasználót nevelhet belőle, hiszen a világháló
alapvetően semleges, attól válik hasznossá vagy károssá, ahogyan használjuk.
Monori Rendőrkapitányság

Tegyük rendbe
a várost húsvétra!
Újra önkéntes szemétgyűjtést
szervezünk a tiszta Üllőért!

A

z elmúlt évek jó szokását megtartva
Üllő Város Önkormányzata az idei évben is megszervezi szemétgyűjtő akcióját a tavaszi időszakban, amikor már az
időjárás is lehetővé teszi. Az esemény a Föld
napjához is szorosan kapcsolódik. Az önkén-

tes városi szemétgyűjtés időpontja: április 13.
(szombat) 8 órától 14 óráig. Kérjük, írják föl a
dátumot!
Üllő önkormányzata, ahogy minden évben teszi, az akció megszervezése mellett
biztosítani fogja a szemétgyűjtés feltételeit, ennek megfelelően gondoskodik: láthatósági mellényekről, védőkesztyűkről, szemétgyűjtő zsákokról, a szemét összegyűjtéséhez
szükséges konténerekről, az összegyűjtött
szemét konténeres elszállításáról, az akció-

Wass Albert felolvasóest
a Turul Házban

A Kárpát-medence és a nagyvilág magyar
közösségei tizenkettedik alkalommal fognak
össze, hogy megszervezzenek egy határokon
átívelő szépirodalmi ünnepet. Az Üllő Vezér
Hagyományőrző Egyesület idén immár negyedszer szervezi meg a 25 órás Wass Albert
felolvasóestet. Kezdés: február 22-én 18 órakor a Dóra Sándor körút 2. szám alatt a Turul
Házban. Ez a rendezvény nem csak a felolva-
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sáson résztvevőknek szól. Idevárunk minden olyan embert, akik
tisztelik a magyar irodalmat és a
magyar írókat.
Várunk mindenkit, aki akár a
felolvasókat vagy a közönséget
képviseli, adjunk számot önmagunknak és a kultúra kedvelőinek, hogy érdemes ezt a tradíciót
tovább folytatni. Kulturális örökségünket méltóképpen adjuk át
utódainknak.
Kérünk mindenkit, hogy egy
pár órával ajándékozza meg a
rendezvényünket és akár felolvasó, akár közönségként támogassa munkánkat.
A részvétel ingyenes, ha van kedve, hozzon magával egy kedvenc Wass Albert szépirodalmi idézetet, verset, és ossza meg a
résztvevőkkel felolvasás vagy élőbeszéd formájában!
Az idei fellépők: Dévai Nagy Kamilla, Pan
nonikum együttes, Publik Antal, Dáma SemesBogya Eszter, Sinkovits-Vitay András.

ban részt vevő önkéntesek biztonsága érdekében a Gyömrői út–Ócsai út és a 4., illetve
400. számú (Pesti út) menti területek közlekedésének biztosításáról.
Az önkéntes szemétgyűjtési akció széles
körű támogatás mellett szerveződik. Csatlakozási szándékukat jelezték az április 13-i szemétgyűjtéshez a helyi civil szervezetek, az
Árpád Fejedelem Általános Iskola, az Üllő-Vasad Természetvédelmi Vadásztársaság és a
helyi polgárok. A városüzemeltető kft. főszervezőként vesz részt az akcióban.
Az önkéntes szemétgyűjtési akció keretében a város közterületei, utcái, közútjai,
parkolói mellett a külterületeket (földutak,
mezőgazdasági földutak) is meg kívánják
tisztítani a szeméttől.
Az akció részleteiről (találkozási pontok, a
szemétgyűjtéshez történő csatlakozási szándék jelzése) márciusban tájékozódhatnak az
önkormányzat Facebook-oldalán, valamint
az Üllői Hírmondóban! Kérjük, kövessék az
önkormányzatot és csatlakozzanak a szemétgyűjtési akcióhoz!
Addig is felhívunk mindenkit a város köztisztasági rendeletében foglaltak betartására, hogy az akcióhoz csatlakozó polgároknak
minél kevesebb dolguk legyen!
Kérjük, hogy a saját ingatlanuk előtt tartsanak rendet és igényes lakókörnyezetet kialakítva gondoskodjanak a tisztaságról!
A környezetvédelem és a város tisztasága
mindannyiunk közös érdeke, közös feladata
és közös felelőssége!

Márciusi programajánló
– Hogyan neveljünk
boldog gyereket?
Ezzel a címmel kerül megrendezésre március 27-én
(szerdán) a városháza dísztermében Szalay Ádám
kommunikációs
szekértő előadása.
Szalay Ádámra azért érdemes odafigyelni, mert 20 évet töltött el a televíziózás
frontvonalában, több mint egy évtizeden keresztül volt a TV2 egykori Naplójának főszerkesztője és riportere. Ebben
az 1 órás előadásában nyertes formulákat hoz a legjobb szülőknek: eredményes
konfliktuskezelési tippeket, erőszakmentes problémamegoldási stratégiákat.
Szalay Ádám gyakorlatias előadó,
olyan kipróbálható ötleteket hoz, amelyekkel pl. megállítható egy gyerekhiszti.
Amennyiben felkeltettük a figyelmét,
akkor látogasson el az előadásra! 		
Az előadás részvétele ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
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Teendők hirtelen
szívmegállás esetén,
avagy mindenki lehet hős!
Magyarországon évente 25 ezren lesznek rosszul szívmegállás
miatt és naponta 70 ember életét követeli a hirtelen szívhalál.

E

z azt jelenti, hogy óránként 3 honfitársunk veszti életét ilyen sajnálatos esemény miatt. A túlélés esélye percenként
7-10 százalékkal csökken! Az első 3-5 percben megkezdett újraélesztés életmentő lehet! Ebben próbálunk segítséget nyújtani a
következő tájékoztatóval.

Újraélesztés
slágerek ritmusára
Laikusok számára további segítség lehet újraélesztés közben a Bee Gees Stayin alive
című száma. Ez nem vicc, hanem komoly
állítás, ugyanis ez a régi sláger tökéletes ritmust ad az újraélesztéshez. A dal címe magyarra fordítva egyébként azt jelenti: életben maradni.
Nem csak külföldi sláger segítheti a
mellkaskompressziót, a magyar Irie Maffia
zenekar az Országos Mentőszolgálat kampányában vett részt a Wake Up! című slágerével. A dalt a zenekar az életmentőknek szánta, hiszen a ritmus illeszkedik a
mellkasnyomások tempójához.

Az újraélesztés lépései
A mozdulatlan személyt a hármas érzékelési módszerrel megvizsgáljuk és ellenőrizzük
a légzési funkciókat, miközben a fejet hátra hajtjuk. (1. halljuk, hogy lélegzik, 2. érezzük a légzését, 3. figyeljük a mellkas mozgását). Amennyiben 10 másodpercen belül a
mellkas 2 alkalommal nem emelkedik illetve
a légzést nem érezzük és nem halljuk, akkor
megkezdjük az újraélesztést!
A 112-es segélyhívó szám hívásakor fontos, hogy „megkezdett újraélesztéshez” címmel kérjünk segítséget!
Percenként 100 ütemmel, kézi erővel, szív
kompressziót mérünk (pumpálást) a mellkas
közepére, kb. 4-5 cm mélységben.
Addig nem fejezzük be a pumpálást,
ameddig a beteg nem tér magához illetve
nem érkezik meg a szakszerű orvosi segítség!
Lehetőség szerint váltva 2 ember végezze a
pumpálást, mert a hivatalos álláspont szerint
kb. 2 perc, ameddig az ütemet 1 ember biztonságosan tartani tudja!
Fontos, hogy a beteget stabil, kemény felületre fektessük (kényelmi szempontokat ne
vegyünk figyelembe!) miközben az újraélesztést végezzük.
30 ütem/30 mellkaskompresszió után 2
befúvást alkalmazzunk és ezt ismételjük! Tehát
30:2!
A befúvás nem kötelező, fontosabb ennél a segítőkész, életmentő hozzáállás! A leg-

nagyobb hibát azzal követjük el, ha semmit
nem teszünk ilyen helyzetben a bajba jutott
embertársunkon!
Fontos, hogy tudjanak róla! Üllőn a központi orvosi rendelő és a városi sportcsarnok
is rendelkezik defibrillátorral (újraélesztő eszközzel), mely nagy segítséget jelenhet ilyen
helyzetekben!
A központi orvosi rendelőben (Templom
tér 3.) éjjel-nappal, a Városi Sportcsarnokban
(Árpád Fejedelem utca 1.) hétfőtől-péntekig
8 óra és 23 óra között, hétvégéken a sportrendezvények ideje alatt elérhető ez a fontos
életmentő eszköz!
Figyelmükbe ajánlunk egy nagyon értékes, mobiltelefonra ingyenesen letölthető
applikációt http://szivcity.hu/ (Google Play
és App Store felületeken egyaránt elérhető), melynek segítségével az OMSZ értesíteni tudja a Szív City segítségnyújtó önkénteseit. Az applikáció térképfelületén könnyen és
pontosan megtalálhatók azok a helyszínek is,
ahol elhelyezett defibrillátorok vannak!

Példás összefogás a Szőlőskert utcai tűzeset után
Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, december 16-án a Szőlőskert utcában
egy lakóház kapott lángra és vált lakhatatlanná.
A sajnálatos tűzesetről
önkormányzati Face
book-oldalunkon is
tájékoztatást adtunk.
A lakossági hozzászólásokból kiderült a közösség segítségnyújtó szándéka, melynek
Üllő Város Önkormányzata azonnal az
élére állt.

A képviselő-testület december 18-án a
vis maior keretből 500 000 forint támogatást
biztosított a károsult részére. Ezen felül az önkormányzat adománygyűjtést szervezett a
bajba jutott polgártársunk megsegítésére. A
felajánlások alapján január 20-ig 81 000 forint
támogatás érkezett.
Így összesen 581 000 forint támogatást
utalhattak át a károsult bankszámlájára.
A pénzbeli segítségnyújtás mellett egy
kedves üllői felajánlásnak köszönhetően bajba jutott polgártársunkat egy kanapéval és egy színes televízióval is sikerült
meglepni.

Üllői
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Építsünk együtt
közösségi házat!

Az Üllői Katolikus Egyházközség egy igen nagy kihívást jelentő vállalkozásba kezdett 2018 őszén: új közösségi házat szeretnénk építeni. Ez mindinkább égető kérdés, hiszen a jelenlegi hittantermünk már semmiféle szempontból nem felel meg céljainknak.

A

100 éves épület korszerűtlen, szinte
lehetetlen befűteni, nagyon kicsi (körülbelül 25m2), csak 15-20 fő befogadására alkalmas és nincs használható mosdója sem.
Bármit is találtunk ki, mindig a jó időben
kellett bíznunk, mert fedett helyet nem tudtunk hozzá biztosítani. Még akkor sem, ha
csak magunknak szerveztük, vendégeket

Ahová az adományokat
várjuk
Az Üllői Templomért Alapítvány számlaszáma: 14100574-19960749-01000008. A
templomban is kihelyeztünk egy perselyt,
„adományok a közösségi ház építéséhez”
felirattal.

már végképp nem hívhattunk.
Ezen nagyon szeretnénk változtatni és rendezvényeinket minden üllői lakos számára vonzóvá
és elérhetővé tenni.
Számtalan programmal, ötlettel vártuk eddig is, és várjuk továbbra is városunk kicsinyeit és
nagyjait; karácsony előtt betlehemes játékkal készülünk, nagyböjtben passiót éneklünk, évek
óta rendezünk több énekkar részvételével nagyszabású kórustalálkozókat, missziós hétvégéink
keretében neves előadókat hívunk, hittanos
táborainkban nyaranta 60-70 gyermeket foglalkoztatunk, imaórákra, bibliaórákra, házas
alkalmainkra, ifjúsági közösségi összejöveteleinkre szeretettel várjuk az arra nyitott felnőtteket és gyerekeket! Tervezzük az idősebb
korosztályt is közösségbe kovácsolni. Ezekhez
és hasonlókhoz szeretnénk a 21. század elvárásainak is megfelelő helyszínt biztosítani egy
korszerű közösségi házzal.
Azt is gondoljuk, hogy az üllői városházával éppen szemben lévő elavult, régi épület lebontásával, és a helyére épülő modern
szép épülettel a központi városkép szebbé
tételéhez is hozzá tudunk majd járulni.
Az építkezés levezénylése és finanszírozása óriási terhet jelent plébániánknak és
gyülekezeti tagjainknak egyaránt. Minden

nehézség ellenére a körülbelül 60 milliós beruházás bekerülési értékének nagy részét
már sikerült realizálnunk, de még 7-8 millió
forintot kell összegyűjtenünk 2019 márciusáig ahhoz, hogy terveink ténylegesen megvalósulhassanak.
Gyülekezetünk hisz az összefogás erejében és az üllői emberekben! Hisszük, hogy
ezt a házat elsősorban nem magunknak, hanem a gyermekeinknek, unokáinknak építjük. Hisszük, hogy felnőhet itt egy, sőt több
generáció, akiknek az itteni közösségi alkalmakból életre szóló kapcsolatai származhatnak. Fontos, hogy gyermekeink lássák, tapasztalják, közösséghez tartozni szükséges
és jó. Ehhez szeretnénk a megfelelő helyet
megépíteni, ebbe nőjenek bele, ez legyen
számukra a természetes közeg, ahol jól érzik
magukat, és nem kívánkoznak máshová tartozni.
Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten
anyagiakkal támogassa célkitűzéseinket!
Akár egy jelentéktelennek tűnő adomány is
közelebb vihet a megvalósításhoz. Szervezők

„Jöjjetek, mert már minden
készen van” (Lukács 14.17)
Az összegyűlt adományokat Kissné Szabó Katalin városunk polgármestere január
25-én nyújtotta át Orosz József részére, aki az
önkormányzatnak és a polgároknak is kifejezte köszönetét. Üllő Város Önkormányzata
nevében köszönjük szépen az áldozatos felajánlásokat!
A kis lakóház a tűzeset óta új tetőt kapott
és az épületen belüli helyreállító munkák is
szépen haladnak.
nfo

keresztyén közösségek között, bárki csatlakozhat hozzá.
Ebben az évben Szlovénia asszonyaival a
szlovén népért és a periférián élő emberekért
imádkozunk.
Mi is a világimanap? Egy egyszeri alkalom
az évben, amikor egy egész estét szentelünk
valamely ország alapos megismerésének.
Világimanapot a világ minden táján, minden
évben ugyanakkor, egyszerre egy időben
Ökomenikus imanapra készül a világ ismét. rendezik meg a kisebb-nagyobb közösségek
Ökomenikus, tehát felekezetközi alkalom a március első péntekén.

Az istentisztelet központi témája a meghívás: „Jöjjetek, mert már minden készen van!”
A kifogások nem számítanak, a közösség formálására szolgáló asztal már meg van terítve
és mindazok előtt nyitva áll, akiket nem elsőként hívtak meg. Isten házát töltse be öröm
és jelenlét, a beszélgetés moraja! Isten házának ajtaja az utcára nyílik. Csak gyere bátran,
lépj be, számodra is van itt egy hely! Építsük
és erősítsük meg a közösséget Isten asztala
körül március 1-jén a református templomban 18 órakor!
Dávid Anikó
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Támogasson
egy nemes
célkitűzést!

Ügyvédi tanácsadás
Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a polgármesteri hivatal
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a
városházán (Templom tér 3.) a lakosság részére.
Dr. Szkalka Tamás tanácsadása március 4-én 9 órától 11 óráig tart.
Dr. Szikora Gábor tanácsadása február 25-én 14 órától 16 óráig, március
25-én 15 órától 17 óráig tart.
A tanácsadást előzetes telefonos bejelentkezés után vehetik igénybe. Dr.
Szikora Gábor telefonszáma: 06-30/4560889. Dr. Szkalka Tamás telefonszáma:
06-20/555-6513.
Üllő Város Önkormányzata

Apróhirdetés
Monori munkahelyre keresünk érettségivel rendelkező kereskedelmi ügyintéző hölgyet. Kereskedelemben szerzett tapasztalat nem feltétel. Fényképes önéletrajzokat várunk a
duchajorsolya@gmail.com e-mail címre.
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron
és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

Farsangi jótékonysági bált szervez az Üllői
Katolikus Egyházközség. A rendezvény apropója, hogy az egyházközség új közösségi házat szeretne építeni a régi, elavult épület helyett (az erről szóló részletes írást a 13. oldalon
olvashatják). A beruházás megvalósításához
még nagyjából 8 millió forintra van szükség,
ezért a szervezők a bál tiszta bevételét a közösségi ház felépítésére fordítják.
A jótékonysági eseményre 3000 forintért
válthatnak belépőjegyet, ezért az összegért
vacsorát is kapnak a vendégek (a gyerekek vacsorájáért 500 vagy 1000 forintot kell fizetni).
A bál ünnepélyes megnyitóját szórakoztató műsorok, majd zene és tánc követi. Tombolasorsolás is lesz, melyre a felajánlásokat köszönettel fogadják a szervezők.
Belépőjegyek – és pártolójegyek – megvásárolhatók a katolikus szentmisék előtt és után
a templomban, a plébánián és a megbízott
jegyárusítóktól. További részletekről érdeklődni a 06-30/436-5116 telefonszámon lehet.
Jöjjön el ön is és érezze jól magát úgy,
hogy közben egy nemes üllői célt támogat! A
szervezők mindenkit szeretettel várnak!  V.

Ez az a vásár,
amit már várnak!

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részére, a siker díja 2%-3%.18 éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista SzeretetMonoron hús- és tejtípusú (Búr–núbiai vo- szolgálat segítségével, rászoruló családokat
nalú) nőstény és bakkecskék széles válasz- támogat. Várjuk önt február 14-én, csütörtötékban 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06- kön, 8-12 óra között a Kiss Sándor Művelődé70/607-4444
si Házba (Gyömrői út 24.).

%

Hasznos telefonszámok

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 (éjjelnappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, gyermekorvos,
ügyelet: 29/320-082,
29/320-083
Háziorvosi ügyelet
telefonszáma:
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika:
29/320-940
Szent Ilona
Gyógyszertár:
29/320-033

Üllői

Üllői

Városi kulturális programok
Iparosbál
Február 9. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
			
SZMK jótékonysági bál
az általános iskola javára
Február 16. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Koday László mesés
képei ismét Üllőn

TIGÁZ: 80/300-300
(éjjel-nappal hívható)

Hibabejelentés

Iskola

GYÁVIV:
munkaidőben:
29/320-014
munkaidőn kívül:
29/340-010
Lanzo Kft. (közvilágítási hiba esetén):
29/320-011 (polgármesteri hivatal központi
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ
Dél-pesti régió:
06-40/383-838
(lakossági)

Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053
Harmónia Zene
iskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.):
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.):
29/320-059

Zenés néprajzi barangolás
Majorosi Marianna vezetésével
Február 20. 9 és 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Koday László Csokonai-díjas festőművész,
Monorierdő díszpolgára képein az álmainkat
is megjelenítő idilli falusi világot idézi. Festményei kelendőek az országban és szerte a
világon, így azokat immár több földrészen is
csodálhatják.
Üllőn második alkalommal nyílik kiállítása
a Városháza Galériában március 13-án, 17 órakor. A kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író
nyitja meg.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyámat, Gulyás Pálné
Kemenczei Jolánt utolsó útjára elkísérték, virágaikkal megemlékeztek és mély
gyászunkban együttérzésüket fejezték
ki. Hálás köszönetünk az ALPHAVIK 95
Kft. dolgozóinak, Gábornak és Tündének áldozatkész munkájukért, a temetés
méltóságteljes lebonyolításáért.
Gulyás család

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Szent Benedek Gyógy
szertár: 29/322-002
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4. sz. (Templom tér
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér):
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

29/320-046
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ:
29/321-876

Közösségi
intézmények

Egyházak

Katolikus plébánia
Közösségi Ház:
hivatala: 29/263-005
29/321-933
Református lelkészi
Humán Szolgáltató
hivatal: 29/321-340
Központ: 29/320-023
Evangélikus lelkészi
Pedagógiai
hivatal: 29/350-371,
szakszolgálat:
06-20/770-0442
29/321-904
Vargha Gyula Városi Falugazdász
Könyvtár:29/320-102 Világosné Ágota
Postahivatal:
06-20/933-5767

Kölyökklub
Február 20. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Aprók tánca
Február 21. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ

Wass Albert felolvasónap
Február 22. 18 órától
és 23. 19 óráig
Turulház
		
Karitászbál
Február 22. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
			
Napsugár nyugdíjasklub bálja
Február 23. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
			
Megemlékezés
a „Kommunizmus áldozatai”
emléknapján
Február 25. 18 óra
Városközpont
			
Irodalmi teázó
Február 26. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,
művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Diadélután
Március 5. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár
		
Nőnapi rendezvény
Március 10. 18 óra 30
Kiss Sándor Művelődési Ház

Virágénekek címmel
kiállítás nyílt az Üllői
Kulturális Központban
Január 25-én az Üllői Kulturális Központban
„Virágénekek” címmel megnyílt a gerArt festőstúdió alkotóinak negyedik, közös kiállítása. A kiállításmegnyitón Megyeri Kata énekes közreműködött, köszöntőbeszédet Gera
Béla Miklós, a festőstúdió vezetője mondott
az egybegyűlteknek.
A kiállításon, melynek témaköre már a tavaszt idézte, az alkotók kivétel nélkül népi és
virágmotívumokat jelenítettek meg. A tizenhét kiállítóművész mind a gerArt festőstúdió
tagja, akiket tízéves kortól hatvanéves korig a
művészet iránti érdeklődés formált közösséggé. A gerArt festőstúdió egyik tanítványának
ötlete volt a kiállítás érdekességének számító
próbababa, melyre három alkotó különböző
népi, illetve virágmotívumokat festett.
A Virágénekek című kiállítás alkotói: Antal
Anna, Ablonczy Erika, Ablonczy Anna, Ádám
Krisztina, Barna Péter, Bíró Tünde, Darányi Ka-

Várják a művészet
iránt érdeklődőket
A gerArt festőstúdió 2019-ben ünnepli ötödik születésnapját. A festőstúdió Üllőn a
Kiss Sándor Művelődési Házban működik,
ahol minden héten kedd, szerda és csütörtök napokon 17 és 20 óra között tartanak
foglalkozásokat a festőszakkör tagjai számára. A festőstúdió várja a művészet iránt
érdeklődő közönséget, akik között reményeik szerint ott vannak a következő kiállításokon részt vevő művészek is.
milla, Filip Viktorné Marianna, Hajba Cseperke, Harrer János, Káposztás Lilla, Molnár Csenge, Vámos Éva, Velkei Maja, Virág Luca, Virág
Tímea, Vághy Dani.
A kiállítás március 10-ig megtekinthető az
Üllői Kulturális Központban!

Közeleg
a „farsang
farka”
Ma már csak az idősebb generáció tudja felidézni igazán a hajdani mókás farsangokat,
amelyeknek megannyi népszokása megmaradt emlékezetükben.
A farsang ünnepe és szokásköre évszázadok óta vidítja január és február korán sötétségbe boruló napjait. A vidámság, a móka
időszaka január 6-ával kezdődött és hamvazószerdán fejeződött be, amikor ránk köszöntött a húsvétot előlkészítő negyven napos böjt, ám addig volt ideje mindenkinek,
hogy kedve szerint szórakozzon vagy éppen házasodjon, mivel az egyház az adventben – a karácsonyt megelőző időszakban – és
a nagyböjtben egyaránt tiltja a házasodást. A
farsang lett hát a lakodalmak egyik kedvelt
időszaka is, de akkor tartották például a disznóvágásokat is.
Ám az igazi farsang mégis a böjtöt megelőző utolsó három nap volt. Ezt az időszakot
nevezték úgy, hogy a „farsang farka”.
Az iskolás fiúk nagyon várták, mert ilyenkor sípokat, kereplőket faragtak. A nagyobb
lányok és legények sem maradhattak ki a mulatságokból, ők különböző ijesztő maskarákat
öltöttek magukra.
A hagyomány szerint ilyenkor etetik meg
utoljára a madarakat is, hiszen ez után már a
fiatal madarak tényleg elrepülnek, és új fészket építenek. A történelem mellett a természet a legnagyobb tanítómester, így nem
véletlen, hogy erre rímelve a néphagyományban is ez az időszak a párválasztásé, az „új fészek rakásáé”.
Persze, ha már a párválasztásnál tartunk
őseink sem mentek a szomszédba egy kis csú
folódásért. Ilyenkor figyelmeztették a még
pártában maradókat, hogy igyekezzenek párt
találni. Persze nem csak a csipkelődésé volt a
főszerep, hanem a kösznöntőké, és a jókívánságoké is. A farsang elengedhetetlen része a
maskarázás, a maszkos „alakoskodás” és különböző játékok. Az álesküvők akár az egész
falut is bejárhatták vicces rigmusaikkal, tréfás
életképeikkel, de álbírósági tárgyalást is tartottak, no meg persze eltemették a telet. A farsangot jelképező szalmabábut, miután elbúcsúztatták, rendre elégették, így temetve el a
telet! Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény
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Üllői

Üllő a nemzetközi
motorsportélet
térképére is felkerült

Harmadik lett az U9-es üllői csapat

Az U13-as korosztály

Oláh Barnabás és büszke édesapja,
Oláh Imre az üllői díjkiosztó ünnepségen

Február 2-án Üllőn, a városháza dísztermében került sor a Magyar Motorsport Szövetség
nemzetközi utánpótlás-bajnokság díjkiosztó
ünnepségére. Az eseménynek az ad számunkra nagy jelentőséget, hogy egy tehetséges üllői fiú is a díjazottak között szerepelt.
Oláh Barnabás, aki a Talmácsi Ring versenyzője, 2018-ban 12 évesen lett az SSP
300 frissen indult kategóriának az első magyar bajnoka. Barnabás a városháza dísztermében megrendezett díjátadón a Magyar
Motorsport Szövetségtől a 2018-as év utánpótlás sportolója címet vehette át. Az ifjú tehetség Yamaha motorral versenyez és elért
eredményei alapján ígéretes jövő áll előtte.
A díjátadón Üllő Város Önkormányzata
nevében Fehér Imre alpolgármester köszöntötte a résztvevőket és Oláh Barnabásnak átadta az önkormányzat ajándékát.
Ezúton is szívből gratulálunk és kiemelkedő sikereket kívánunk Barnabásnak!
Büszkék vagyunk a szintén üllői Barta Kristófra és Barta Korinnára, akik más korosztályban ugyan, de szintén eredményes versenyzői a Talmácsi Ring csapatának.
nfo

i

Tisztességesen helytállt az U11-es csapat

U7 korosztályos csapat

Az Üllői DSE utánpótláscsapatai ismét teremtornán szerepeltek
Az Üllői DSE korosztályos labdarúgócsapatai január utolsó és február első hétvégéjén
Vecsésen focitornán vettek részt. A vecsési rendezvények a hétvégék minden napjára adtak versenyzési, sportolási lehetőséget
labdarúgóinknak. Minden korosztály igen
erős mezőnyben – többek között sportiskolával, focisulival szemben – áll helyt.
Az U9-es korosztály nagyszerű teljesítménnyel, a dobogó harmadik fokára állhatott
fel. Az U11-es és az U13-as csapat tisztességesen küzdött, ám sajnos lemaradt a dobogóról, azonban kiemelést érdemel, hogy az U13-

as korosztályban a torna legjobb kapusának
Boczek Sebestyént, míg a legjobb lányjátékosnak Kovács Rebekát választották.
Az üllői utánpótláscsapatok a tavaszi kinti
folytatásig még további megmérettetéseken
vesznek részt. A tornakupán elért eredményekhez gratulálunk a csapatoknak, a soron
következő versenysorozathoz pedig sok sikert kívánunk!
Az Üllői DSE edzői és vezetői nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek a támogatásokat, valamint a gyermekek
utaztatásához nyújtott segítséget.
nfo

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyvezető. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlapfotó: Varga Norbert
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Üllői

MANDALA
KÖNYVELŐ IRODA KFT.
rexona
tusfürdő

250 ml
többféle
490 Ft/db helyett

Könyvelőiroda vállalja
bt., kft. könyvelését,
bérszámfejtését.

390 Ft/db

Munkalehetőség
Vecsésen

Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk
három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Amit kínálunk:
• Munkabér:
bruttó 250 000 – 350 000 forint/hó
órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő
irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

50 g/34 g
20 filteres
többféle

Tchibo Family
őrölt kávé
250 g

450 Ft/db

merci
csokoládékülönlegesség
250 g
kék, piros, barna

1250 Ft/db

270 Ft/cs
Ferrero
rafaello
szívdesszert
40 g

Teljeskörű NAVés TB-ügyintézés.
Érdeklődni:
Varga Ágnes
Tel: 36-70/456-3910
e-mail: vargaagi@mandalakft.hu

Saga
filteres
gyümölcstea

mon cheri
szívdesszert

40g
550 Ft/db helyett

490 Ft/db
Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:
14:00-15:00 között
Üllő, Kiss Sándor Művelődési Ház (Gyömrői út 24.)
A megadott dátumok közül bármikor 2019. 02. 19. vagy 2019. 03. 12.
jöhetsz, az időpont mindig azonos lesz. 2019. 04. 02. vagy 2019. 04. 23.

Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Ferrero
rocher
szívdesszert

50 g
650 Ft/db helyett

590 Ft/db

milka
i love milka
praliné desszert
120 g
többféle
750 Ft/db helyett

650 Ft/db

Az akció 2019. február 12-től február 28-ig,
vagy a készlet erejéig tart.

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.
A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát,
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is
márkakeres
kedésünkben!

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*
A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

1194 BUDAPEST,
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu

