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ÉDESANYÁMHOZ
Ki, nekem életet adtál,
Vért, verejtéket izzadtál.
Szívedből egy darabot nekem adtál, 
Első szavakat tőlem kaptál.

Ajtónk küszöbén meg megállék, 
Gyermeteg mosollyal számon.
Szavaid éltemnek ajándék,
Találkozásunk szívemből várom.

Elsodort az élet messze 
Reád gondolva felnézek egy percre. 
Lelkedből adtál már számtalan adagot, 
Most én adok szívemből Neked egy 
darabot.

Szabó Gergely

FÖLD NAPJA 
az üllői óvodákban

Egyéves lett az

ÜLLŐI PIAC

Sikeres volt

A CSALÁDI MAJÁLIS



2

Önkormányzat

Üllői Hírmondó | 2022. május

EGYÉVES LETT AZ ÜLLŐI PIAC
Május első hétvégéjén ünnepelte a város az új piac első 
születésnapját, amely alkalomból a városvezetés képkiállítással 
is készült a piac elmúlt évének legszebb pillanataiból, a 
gyermekeket pedig színes lufikkal örvendeztették meg. 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki 
rendszeresen jár ide vásárolni, tá-
mogatja a helyi termelőket és részt 

vesz városunk közösségi terének ese-
ményein – volt olvasható a város közös-
ségi oldalán. Május 1-én vasárnap a Fut 
az Üllő és Családi Majális eseményen 
volt megtekinthető a képkiállítás, ahol 
mindenki feleleveníthette emlékezeté-
ben az elmúlt egy év eseményeit, piaci 
történeteit, rendezvényeit.

A várva várt megnyitó
2021. április 24-én reggel 6 órakor végre 
megnyitottak a régóta áhított Üllő Piac 
kapui. A kulturált, rendezett, új környezet 
minden eladó és vásárló megelégedé-
sére szolgálhatott. Az ünnepélyes meg-
nyitóra és az első piacnapra természe-
tesen sokan voltak kíváncsiak, de a piac 
népszerűsége azóta sem csökkent. A 
városvezetés nagyon bízott abban, hogy 
az új piac gyorsan természetes részévé 
válik majd a település vérkeringésének, 
ami be is igazolódott.

Nem csak piac
Kissné Szabó Katalin polgármester a 
Williams TV-nek korábban adott inter-
jújában úgy fogalmazott: mindannyian 
tudták, hogy a régi piac csupán átmeneti 

állapot, még ha kicsit hosszúra is sike-
redett. A régi piac azzal a nappal bezárt, 
ahogy az új megnyitotta kapuit, a pol-
gármester megköszönte a környéken la-
kók közel 30 éves türelmét és áldozat-
készségét, amit az egész lakosság felé 
nyújtottak. 

Az eredeti cél nemcsak egy piac, ha-
nem komplett közösségi tér kialakítása 
volt, egy lehetőség arra, hogy az em-
berek összegyűlhessenek, ami a piaci 
funkciókon felül az üllőiek jólétét is szol-
gálja. Az egy év alatt bebizonyosodott, 
hogy az eredeti elképzelés működőké-
pes volt: a piac központi részét ráadásul 
egyéb rendezvények megtartására is 
lehet használni. A kivitelezéskor arra is 
törekedtek, hogy az odalátogatók kultu-
rált körülmények között, de ugyanolyan 
költségek mellett tudjanak vásárolni. Az 
Üllő Piac színes és mozgalmas kulturá-
lis térként is funkcionál a város szívé-
ben, számos kiállításnak adott otthont, 
ahogy most, az egyéves évfordulóján is. 

Átlátható működés
A piac zavartalan működését komplett 
szabályrendszerrel próbálják segíteni, 
ám a városvezetés a megnyitó óta folya-
matosan igyekszik minden igényt figye-
lembe venni és a felmerülő kérdésekben 
gyors megoldásra törekedni. Szívesen 

veszik a lakosság tapasztalatait és visz-
szajelzéseit a mindennapos működés 
kapcsán. 

Az új piac szerdán és szombaton 
7–13 óra között tart nyitva, emellett be-
vezettek egy új piacnapot: péntek 12 és 
18 óra között, hogy a munkából hazaér-
kezőknek is biztosan legyen lehetősége 
a szükséges bevásárlást elintézni.

A piacot érintő ügyekben Bogdán Évá-
hoz tudnak fordulni (piacfelugyelo@uvf.
hu, +36-70/659-4530) vagy az önkor-
mányzathoz.

SIKEREK
Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése Kulturált Települési 
Környezet Díjban részesítette Üllő 
Város Önkormányzatát a városköz-
pont példaértékű megújításáért. A 
sikerben nagy szerepe volt az Üllő 
Piac elkészültének és egyedi, vá-
rosképbe illő kivitelezésének. Az 
Építészfórum című online építészeti 
szaklap is méltatta az Üllő Piacot.

Máj. 28-án, szombaton elmarad a szokott piaci 
árusítás a csülökfesztivál rendezvény miatt.i
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr 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
     Molnár András 06-30/265-6166

Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699,  
29/320-083.  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 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

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
Szellőrózsa Bölcsőde, Dóra Sándor krt. 13., 29/700-123

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

Taxiszolgáltatás 
(egészségügyi intézménybe történő fuvarnál jelentős 
kedvezmény, részletes információk telefonon) 
Nagy Lajos (Surda) 06-20/479-8318.

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

Kérjük a kedves lakosságot, hogy 
amennyiben tehetik, az idei év-
ben válasszanak a lenti listából 
és adójuk 1%-ával egy üllői civil 
szervezetet támogassanak:

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

MEGTEKINTHETŐ A MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Üllő város polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 30.§ (12) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
Üllő város hivatalos honlapján, a www.ullo.hu oldalon 
tette közzé a város 48/2022.(III.31.) Ö.H. határozattal el-
fogadott, módosított Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiáját (ITS), melyet így bárki megtekinthet.

Üllő Város Önkormányzata

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás érhető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom tér 3.). Üllő város képviselő-tes-
tületének döntése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek segítik a lakosságot a jogi 
kérdésekben való eligazodásban. Az ügyvédi tanács-
adás helyszíne a földszinti 1. számú iroda, ahol előre 
megadott időpontokban kereshetik az ügyvédeket.

2022. második negyedévének időpontjai:
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd tanácsadásai 9 órától 11 óráig 
tartanak 2022. május 24-én és június 21-én.
Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő tanácsadása 15 órától 
17 óráig tart 2022. június 2-án.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges: 
dr. Szkalka Tamás 06-20/555-6513, dr. Beneczki Tímea 
06-70/459-1401 Üllő Város Önkormányzata
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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!

SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÜLLŐN:
SZENT KORONA INSTALLÁCIÓ ÉS SZÉKELYFÖLDI FOTÓK
Elekes Gyula, székelyudvarhelyi tűzzománcművész gyerekek körében hajtogatott, színesre 
festett papíron népszerűsítette a magyar Szent Koronát. Igyekezett az érdeklődő székely 
gyermekekhez közel hozni ezt a csodálni való nemzeti örökséget. Azt az egyedülálló, páratlan 
alkotást, aminek minden részlete tökéletes mestermű, a zománcos képek, abroncsképek, 
pártadíszek telis-tele a kereszténység alakjainak művészi megformálásával és szimbolikájával.

A Magyar Királyság koronázási ékszere államiságunk jel-
képe, Európa egyik legrégebbi beavatókoronája végig-
kísérte a magyar történelmet, és magának a koronának 

is az évezred során különleges története van. Nincs még egy 
ilyen a világon. 

De hogy lehetne ezt tudatosítani a most élő magyarok köré-
ben? Hogyan lehetne érzékelhetővé, élményszerűvé tenni ezt 
a csodát a mai ember számára. 

Hogyan lehetne elérni azt, hogy ne csak nagyon kevesek 
számára legyen átélhető ennek fontossága. 

Papírhatogatás közben felrémlett egy gondolat, és megje-
lent a vízió. Az óriásira, mintegy öt méter átmérőjűre nagyított 
Szent Korona képe, amely kívül-belül bejárható. Tartalmazza 
a koronát magát, kiegészítve a szabad felületeken ismertetők-
kel, magyarázatokkal. Elekes Gyula, aki húsz éven át a Székely-
udvarhelyi Művelődési Ház igazgatója volt és messzeföldön 
híres tűzzománcalkotó (Spanyolországban is oktatta a mes-
terséget éveken keresztül) megvalósította álmát. Műve hóna-
pokon át Székelyudvarhely főterén volt látható a város és a 

környék lakóinak érdeklődését és büszke érzését övezve. Ezt 
követően indult missziós útjára. Ennek során Erdély és Ma-
gyarország sok-sok településére került, mígnem most, május 
1-én megérkezett Üllőre is, ahol a Városháza előtt két héten 
keresztül népszerűsítheti nemzeti kincsünket. 

A Szent Korona installáció mellett. Gyergyószéki értékeink  
címmel szabadtéri fotókiállítás is látható. A Gyergyói Fotóklub 
hat  fotográfusának képei a Székelyföld vidékének tájait, vá-
rosait mutatják be most éppen az üllői közönségnek. A gyer-
gyói falvakat, városokat, a szebbnél szebb vidéket megidéző 
fotók szinte a szemlélőket székelyföldi utazásra csalogatják.

A szabadtéri kiállítás megnyitóján Kisfaludi Aranka, a 
Pest Megyei Értéktár referense felolvasta Kolcsár Béla, a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgató-
jának a kiállítással kapcsolatos gondolatait. 

A vándorkiállítás Pest megye és Hargita megye együttmű-
ködésének keretében valósult meg.  Laza István

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

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás, 

köményes, bazsalikomos és ánizsos.

termelői 
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK

Virágméz:

990  
Ft/ ½ kg

csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

termelő

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont   •   

Virágméz:Virágméz:

990

RAKTÁROS
kollégákat keresünk  

egy autóalkatrészekkel 
foglalkozó vállalathoz Üllőre. 

Munkaidő: 2 műszak  
(06:00–15:00-ig és 13:00–22:00-ig). 

Átlag nettó bér: 260 000 Ft/hó. 
InGYeneS CÉGeS BUSZ:  

Sülysáp, Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, 
Cegléd, Csemő, Mikebuda, Albertirsa, 

Pilis, Monorierdő, Monor irányából 
megoldott. 

Érd.: 06-70-419-0680
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

FÖLD NAPJA AZ ÜLLŐI ÓVODÁKBAN
A Föld napját minden évben április 22-én ünnepeljük, óvodáink 
hagyományosan kertészkedéssel, udvaruk szebbé, virágosabbá 
tételével, a szülők aktív közreműködésével köszöntik ezt a napot.

A Pitypang óvoda dolgozói szívesen 
vállalták, hogy az óvodapedagó-
gusok, dadusok és a gyermekek 

együtt varázsolják szebbé az óvodai 
környezetüket. A pitypangos gyerme-
kek szülei szintén szívükön viselték ezt 
a fontos kérdést, gyermekeikkel együtt 
rengeteg virággal érkeztek az óvodába. 
Az idő is kedvezett, ragyogó napsütés-
ben bővítették a sziklakerti növények 
sorát, telepítettek új fűszernövényeket a 
magaságyásba, és megfi gyelték, hogy az 
évelő növények is kibújtak a tavasz érke-
zésével. A KRESZ-pálya mellett kettő, a 
kisházak mellett egy-egy virágoskertben 
gyönyörködhetnek a gyerekek. A balko-
nok is megteltek virágzó növényekkel. A 
gyerekek öntözik, szeretetükkel gondoz-
zák őket. 

A Bóbita óvodában a Föld napját is vi-
rágültetéssel ünnepelték, kertészkedés-
sel szépítették az óvoda udvarát. Minden 
kisgyermek ültetett egy virágot a szikla-
kertbe vagy a mezítlábas ösvényszegély 
részére. Az elültetett növények gondozá-
sa során tapasztalat útján éreznek arra, 
hogy a „Földünkre” vigyázni kell és gon-
doskodni az élővilágról.

A Napraforgó óvodában több mint 10 
éve hagyomány az Egy gyerek, egy palán-
ta akció. Minden gyermek egy palántával 
érkezett aznap az óvodába. Kiválasztot-
ták a növények számára legideálisabb 
helyet, majd a gyerekekkel közösen ül-
tettek. Az óvodában sikerült elindítani a 
Tündérkert megvalósítását is. De telepí-
tettek gyógynövényeket is, zsályát, roz-
maringot, citromfüvet és mentát. Szintén 
sikerült a több éve elkezdett levendulásu-
kat is bővíteni a Föld napja alkalmából.

A Gyöngyvirág óvodában Föld napját 
megelőző héten is készülődtek a csopor-
tok: magvakat ültettek, csíráztattak, amit 
naponta gondoztak a gyermekek. Min-
den napra jutott valami érdekes tenniva-
ló, kigazolták kiskertjeiket, rendbe tették 
a balkonládákat, közben sokat beszélget-
tek Földünk védelméről, óvásáról – ve-
szélyeztetett állatokról,  természetvéde-
lemről, energiatakarékosságról, szelektív 

h u l l a d é k 
g y ű j tés rő l . 
Az egyik cso-
port fűszer-
növényeket 
is vásárolt a 
közeli virág-
boltban, amit együtt ültettek el a kiskert-
jükben. A rossz idő ellenére minden cso-
port serényen tevékenykedett, megteltek 
a kiskertek, a balkonládák azokkal a nö-
vényekkel, amiket a gyermekek hoztak. 
Az óvoda udvarára fenyőfát és barkát is 
ültettek.

A Csicsergő óvodában is hagyomány-
nyá vált a Föld napjának megünneplése. 
Fontosnak tartják, hogy a gyermekeket 
már kiscsoportos koruktól fogva arra 
tanítsák, hogy védjék, óvják környeze-
tüket, a természetet. Nyíltnap keretében 
megmutatták a gyermekeknek a papír új-
rahasznosítását és a szülőkkel közösen 
virágokat ültettek. A növények ültetésére 
az óvoda teraszán került sor a rossz idő 
miatt, de nagy örömükre sok szülő vett 
részt az eseményen.

Önkormányzatunknak a gyermekek 
környezettudatos nevelése mellett a 
fenntartható környezet kialakítása szin-
tén nagyon fontos. Az Értéktár Erdő és 
Meditációs Park projektünk kivitelezése 
szépen halad. A munkafolyamatok köz-
ben különös gondot fordítunk a meglévő 
növényzet megóvására. A kerítés már 
megújult, a tó medrének kialakítása fo-
lyamatban van, a fák közötti sétány, és 
jógasziget szegélyei körvonalat adnak a 
funkcióknak. 

„A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” 
– indián közmondás.



SIKERES VOLT AZ ÜLLŐI CSALÁDI MAJÁLIS
Mozgalmas május elseje elé nézett az üllői lakosság. 
A színes forgatagban mindenki megtalálhatta a neki 
leginkább tetsző elfoglaltságot. A Fut az Üllő verseny 
lelkes résztvevői idén is bizonyították, hogy sportolni 
jó, de emellett sétálni, biciklizni, segway-ezni és 
kézműveskedni is lehetett, aki lassabb tempóra vágyott.

Változatos műsor és diszkó  
a Piac Színpadon
A Fut az Üllő díjátadójára 13 órakor 
került sor, amely előtt a New Dance 
World tánciskola tartott egy rövid lát-
ványos táncbemutatót. Az átadót kö-
vette a Bóbita óvoda anyák napi műso-
ra, majd a Táncsziget és Rúd Akadémia 
SE, a Mirabell Tánciskola és a Rebel of 
Royalty Tánciskola bemutatói is helyet 
kaptak. Délután Szomora Zsolt és zene-
kara lépett színpadra, majd a legkiseb-
bek legnagyobb örömére Kalap Jakab 
szórakoztatta a közönséget. Fellépett 
a Kredenc együttes, este pedig Jáger 
Gyula produkcióját láthatták a legtürel-
mesebb majálisozók. Akinek még ez-
után is kedve volt szórakozni, annak este 
Retro DJ pörgette a zenéket: hosszú idő 
óta először volt táncos diszkóprogram, 
úgyhogy érdemes volt tánccipőkkel ké-
szülni.

Szent Korona kiállítás és  
kézműveskedés
11:00-től kezdődött a Szent Korona ki-
állítás ünnepélyes megnyitója az Üllői 

Polgármesteri Hivatal ár-
kádja előtt, amelyen részt 
vett a korona alkotója: Elekes 
Gyula tűzzománc-mester is, a 
Székelyudvarhelyi Tűzzománc 
Alkotóműhely alapítója. Előtte 
Elekes Gyula a gyermekeknek 
tartott kézművesfoglalkozást, 
ahol hajtogatással, festéssel 
elkészíthették a legkisebbek a 
Szent Korona modelljét, ame-
lyet haza is vihettek utána. A 
Zsálya Bisztró előtti téren gyermekfog-
lalkoztató és virágkötészeti workshop és 
virágvásár várta az alkotni vágyókat.

Tekerés egy turmixért
A május 1-jei rendezvény napján egy 
egyedi fejlesztésű bringás aktivitást is 
kipróbálhattak a résztvevők, amelynek 
keretein belül egy kis tekeréssel egész-
séges smoothie-kat tudtak maguknak 
készíteni az általuk választott összete-
vőkkel. Az italok tej helyett ásványvízzel 
készültek. A különleges lehetőségre so-
kan voltak kíváncsiak.

Érzékszervek kiállítása
A Fut az Üllő futóverseny és majális nap-
ján szinte egész nap megtekinthető, ki-
próbálható, megtapasztalható volt az 
Érzékszervek kiállítása az Üllő Piac terü-
letén, ahol anatómiai modellekkel, színes 
anyagokkal, egészséges életmódbeli ta-
nácsokkal és gondolkodó játékokon ke-
resztül ismertették meg a gyermekeket 
saját érzékszerveikkel és azok funkciói-
val. Tapogatás, szimatolás, ízlelés, látás, 
hallás – minden érzékszervüknek jutott 
inger a kiállításon. 

Mindenki találhatott érdekes  
elfoglaltságot
Tűzoltóautóval és tűzoltóruhákkal is le-
hetett fotózkodni a Fut az Üllő és csalá-
di majális vasárnapi programjai mellett. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
jai párakapuval hűtötték a futócipőktől 
felforrósodott aszfaltot és a gyerekek 
a nagy sikerű vízsugaras célbalövést is 
kipróbálhatták. A Magyar Vöröskereszt 
egészségügyi foglalkoztató sátrába is 
ki lehetett látogatni, mellette az Egyéves 
a Piac kiállítás is megtekinthető volt. 
Sokak örömére terep-segway akadály-
pályán is lehetett egyensúlyozni: a Piac 
melletti parkolóban lehetett kipróbálni a 
szuper járgányokat, tesztelni az egyen-
súlyérzéket, ügyességet. Az árusok szí-
nes forgataggal várták azokat, akik tár-
gyi emlékkel szerettek volna hazatérni 
vagy egy kis finomságot akartak fo-
gyasztani a májusi szép időben. 
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FUTOTT ÜLLŐ 2022-BEN IS
Legnagyobb örömünkre idén ismét 

május 1-jén tudtuk megszervez-
ni a közös futást. Rendezvényünk 

létrejöttét közel négy hónapos kemény 
munka előzte meg, de minden perce 
megérte, hiszen minden várakozásunkat 
felülmúlta a versenyre nevező sportolók 
száma. Csodálatos volt ennyi embert a 
rajtvonalunkon látni. Az eseményt dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
nyitotta meg.

A reggel emelkedett hangulatát az 
óvodások lelkesedése alapozta meg, 

utánuk közel 170 iskolásunk vágott 
neki az 1,7 km sprintversenynek. Majd 
komplett családok indultak el a rövid 

versenyszakaszon. Ezek 
után indultak a 3,5 km-t, 
a 7 km-t, a 14 km-t és a 
21 km-t teljesíteni akaró 
sportolók versenyszá-
mai. Közel 100-an pedig 
az 5 km-es közösségi sé-
tát teljesítették.

Ahhoz pedig, hogy 
ezt az eredményt elér-
hessük, szükségünk volt 
egy nélkülözhetetlen 
csapatra. A rendezvény 
támogatóinak segítsége, 
a szervezők több hónapi 

ötletelése, az önkénteseink önzetlen 
munkája és a versenyzők nagy száma 
mind-mind megmutatkozott a már-már 
profinak mondható Fut az Üllő 2022 
sporteseményen. Köszönöm a támo-
gatóinknak, a szervező csapatnak, az 
iskola tanárainak, tanulóinak, a képvi-
selő-testület tagjainak, polgárőreink-
nek, rendőreinknek, az önkéntes tűzoltó 
egyesület tagjainak, az önkormányza-
tunk dolgozóinak, az önkéntes sportoló-
inknak, hogy munkájukkal emelték a Fut 
az Üllő 2022-es versenyének színvona-
lát.

Készüljetek, mert 2023. május 1-én, 
hétfőn Fut az Üllő 6.0!

SÉTÁLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT MÁJUS 1-ÉN
Nehéz egy beszámolót elkezdeni, 

megírni egy olyan személynek, 
aki nem a tollhoz van szokva, ha-

nem inkább a sporteszközökhöz. Mégis 
rászántam magam, mivel különlges él-
mény volt ezt a programot szervezni és 
részt venni rajta, látni, hogy közel 100 
ember csatlakozik hozzánk és teljesíti 
a távot.

2019-ben Sétált az Üllő először, a fu-
tás útvonalán 7 km-es távon. Az idén 
kb. 5 km-t kellett gyalogolni meghatá-
rozott útvonalon, 5 akadályponttal, me-
lyet nem volt érdemes kihagyni.

Mielőtt elindult a futam, a résztve-
vőknek regisztrálniuk kellett. Indulás 
előtt öt perccel egy apuka a gyermekeit 
szerette volna regisztrálni, mikor kide-
rült, hogy ők még otthon vannak pizsa-
mában.

Az első lassítópont a Sporttéren volt, 
ahol a feladvány kérdése lett, hogy ki 
faragta az ott lévő emlékművet, majd 
dobni kellett egy kosarat. Van akiknek 
ez elsőre sikerült, van akiknek nem, ki-
sebb bosszúságukra.

Tovább haladva, a második feladat a 
Sportliget Lakópark játszóterén várt a 
csapatra, ahol „kincsásás” következett.  

Az elsőknek könnyű dolguk volt, de a 
végén haladóknak „több” köbméter 
homokot kellett megmozgatniuk, hogy 
eredményre jussanak. 

A Cigri játszótéren, a séta követke-
ző állomásán egy szabadon választott 
sporteszközt lehetett kipróbálni. Az 
egyik nagypapa azt kérdezte, hogy a 
padok is sporteszköznek minősülnek-e, 
mert szívesen üldögélne ott egy kicsit. 
Itt kellett eldönteni, hogy melyik mesefi-
gura nincs a falon (Süsü). A mezőny ek-
korra már meglehetősen széthúzódott, 
voltak akik kicsit eltévedtek, de előbb-
utóbb mindenki megtalálta a negyedik 
helyszínt, a Helytörténeti Gyűjteményt. 
Szókereső várt a sétálókra (21 megol-
dással), és lehetőség volt a gyűjtemény 
megtekintésére is, Topor István veze-
tésével. A könyvtár felajánlásával min-
denki ajándékot kapott, Fehér László és 
Fehérné Fazekas Anett: Dédapáink em-
lékezete ‒ Üllő az első világháborúban 
című könyvét.

A következő helyszín a könyvtár kert-
je volt, a Tündérkert, itt található a nem-
régiben átadott Tündérpostaláda is.

A könyvtár után már csak a befutó 
várt a résztvevőkre. Bár állomásokkal 

szabdaltuk fel az üllői teljesítménytú-
ránkat, a cél a közös élmény megélése, 
a sport, a mozgás kipróbálása és nem a 
verseny volt, ezért sem hirdettünk első 
helyezettet, pedig lehetett volna.

Végül, ha a beszámoló kedvet csinált, 
ajánlom ezt a kisvárosi túrát kicsiknek 
és nagyoknak, napsütésben és hóesés-
ben végig lehet sétálni az útvonalon. 
Térképet és startlapot nálam találnak.

Köszönettel, 
dr. Ablonczyné Kelemen Erika 

 gyógytornász, sétaszervező

KözösségKözösség
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NÉHÁNY GONDOLAT 
A KÓBOR ÁLLATOKRÓL TELEPÜLÉSÜNKÖN
Az önsétáltató kutyák, kóbor macskák vagy 
más állatok sok problémát okozhatnak egy-egy 
lakóközösség életében. Az első reakció általában 
valamilyen hivatalos eljárás megindítása, 
melynek során bírságot lehet kiszabni vagy 
bizonyos tevékenységekre lehet kötelezni az 
állattartót. Ez leírva nagyon egyszerűnek tűnik, 
azonban nézzük meg picit jobban a hátterét!
 

Lassan tíz éve kötelező a transzponderbeültetés (közis-
mert nevén: chip) a kutyáknál. A chip nem más, mint a ku-
tya leolvasható személyi igazolványa egy megfelelő esz-

köz segítségével, melyből kiolvashatók az alapadatok (a kutya 
neve, kora, ivartalan-e, az állattartó és az állattartási hely). 
A chip regisztrációs hátterét az állatorvosok által használt 
PetVetData-rendszer adja, melyet időről időre érdemes fris-
síteni állatorvosunk segítségével, hogy naprakész adatokat 
tartalmazzon. Macskáknál nem kötelező a chip, azonosításuk 
is nehezebb ezáltal, főleg ha valamilyen problémát okoz a tar-
tásuk.

Ha a kutya megszökött, elkóborolt vagy ellopták, sokat se-
gíthet, ha érvényes adatokat tartalmazó személyi igazolványa 
van, hiszen azonosítás után így kerülhet haza leghamarabb. A 
hivatalos eljárásban is segít, többek között az állattartó sze-
mélyének felderítésében.

A kutya szökését nemcsak azért szükséges megakadályoz-
ni, mert azt mondja a jogszabály, hanem felelős állattartóként 
a többi emberre és a többi állatra leselkedő veszélyhelyzete-
ket is így tudjuk kiküszöbölni. Állatbarát emberként gondolunk 
kell azokra is, akik nem kedvelik az állatokat vagy éppen félnek 
tőlük.

Milyen problémákat okozhat egy rendszeresen kóborló ku-
tya? Balesetet okozhat, ha a gépjárművezetők megpróbálják 
kikerülni az úttesten átszaladó állatot. Összeverekedhet más 
állatokkal, megsebesítheti, de meg is ölheti őket. Emberre tá-
madhat, akár azért, mert valaki idegenként túl barátságosan 
viselkedik vele és meg akarja simogatni, de nem ismeri fel pél-
dául a kutya testbeszédét. Megehet mérget, romlott ételt vagy 

mást, amitől egészségi problémái lesznek. A felelős állattartó 
saját állata és embertársai érdekében megfelelőn kell, hogy 
tartsa az állatát, ennek egyik fontos követelménye, hogy 
szökésbiztossá teszi a kutya tartási helyét, ha pedig problé-
mát vagy kárt okozott, vállalja a felelősséget érte.

Sajnos, mostanában sok sajtóhír szól arról, hogy egyes erre 
specializálódott csoportok főleg kistestű divatfajtákat lopnak 
kertes házaktól, egyszerűen úgy, hogy kiemelik a kutyákat a 
kertből a kerítésen át, aztán pedig az ismert hirdetési portá-
lokon árulják azokat néhány tízezer forintért. Ilyen esetben, 
ha erre gyanakszunk, tanácsos rögtön felhívni az állatorvost, 
hogy rögzítse a lopás tényét a PetVetData megjegyzés rova-
tában, így ha máshol leolvassák a chipet és megnézik a rend-
szerben, látható az állat státusza.

Településünkön a kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelenté-
sek a közterület-felügyelőkhöz futnak be, akik szakszerű mó-
don befogják a kutyákat és megpróbálják felderíteni a tulajdo-
nosokat, azonosítás hiányában az ebek a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez kerülnek elhelyezés-
re, mely céggel önkormányzatunknak szerződése van.  

Mivel a hivatali munkaidőn kívül nem tudunk ügyeletet biz-
tosítani, az állatvédelmi feladatok ellátásában meghatározó 
és pótolhatatlan szerepük van a civil állatvédő szervezeteknek 
és az aktivistáiknak. Az üllői székhelyű Zöld Zebra Állat- és 
Természevédő Egyesület elnöke, Legendi Jutka hatalmas lel-
kesedéssel vesz részt a kóbor állatok befogásában és a ha-
zajuttatásban, átmeneti elhelyezésüket is megoldva, felméri 
a túlszaporodottt macskakolóniákat és az állatok egyenkénti 
befogásával biztosítja az ivartalanításukat. Az elmúlt év végén 
meghirdetett, a lakosság részére ingyenes chipelési és oltási 
önkormányzati akció koordinálását is ő végezte.

Ki kell még emelnünk Zsíros Katalin tevékenységét, aki min-
dig nyitott szemmel járva számtalan esetben jelzi az önkor-
mányzatnak az állatvédelmi problémákat. Hihetetlen türelem-
mel és állhatatossággal fogja be az elvadult kis állatokat és 
több állatvédő szervezettel együttműködve gondoskodik az 
elhelyezésükről.

A leírtakból jól látható, hogy mennyien dolgoznak az emberi 
gondatlanság miatt, melynek az állatok az áldozatai. Változni 
és változtatni kell annak érdekében, hogy az emberek és az 
állatok biztonságban éljenek.

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.



Önkormányzat

92022. május | Üllői Hírmondó

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

http://lokacio.hu/korrekt-optika/
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www.vecsesivervetel.huwww.vecsesivervetel.hu

•  VérVétel beutaló és sorban állás nélkül
•  kényelmes és egyszerű időpontfoglalás

•  leletek akár 24-48 órán belül
•  CoVid antitest, antigén tesztelés

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 • E-mail: labor@vecsesivervetel.hu

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, TÁRSAS 
ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE
A 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határ-
ideje 2022. május 31. 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásu-
kat elektronikus úton. Az ehhez szükséges nyomtatványok a 
NAV honlapján, a www.nav.gov.hu/ÁNYK formátumban fellel-
hetők. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javí-
tása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adót is az 
önkormányzat számlájára kell változatlanul megfizetni.

Amennyiben a bevallás adatai szerint 2021. évre még fize-
tendő helyi iparűzési adó – a befizetett adóelőleghez képest 
különbözet – áll fenn, annak összegéről az Adóhatóság külön 
értesítést nem küld, azt a bevallás benyújtásával egyidejűleg, de 
legkésőbb 2022. május 31-ig kell megfizetni Üllő Város Önkor-
mányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára: 11742056-
15392141-03540000.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az elektronikus önkor-
mányzati ügyintézés helyszíne. Itt az ügyfél lekérheti az üllői 
önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adóegyenlegét. 

A szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és kép-
viselt adózó(k) adószámla kivonatának lekérdezésére is. Az 
E-önkormányzat portálra https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  
nem kell regisztrálni, a „BEJELENTKEZÉS” gomb megnyomá-
sával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek 
elfogadása után használható a portál szolgáltatásait. Az adó-
egyenleg-lekérdezés szolgáltatása csak bejelentkezést köve-
tően érhető el.

Köszönjük, hogy adókötelezettségük teljesítésével, a befize-
téseikkel hozzájárulnak Üllő város fejlődéséhez!

Dévai Éva, Adócsoport vezető

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK 
Üllő Város Önkormányzata 
immár ötödik alkalommal 
csatlakozik a Magyar Örök-
ség-díjas „A legszebb kony-
hakertek” országos prog-
ramhoz. A kezdeményezés 
célja elismerni a kertművelők 
munkáját és ezzel ösztönözni 
a lakosságot arra, hogy saját, 
rokonai vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki kony-
hakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti növényt, zöldséget, 
fűszer- és gyógynövényeket, gyümölcsöt. Várjuk minden 
konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelent-
kezését!

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Jelentkezési lap letölthető Üllő Város hivatalos 

Facebook-oldaláról és honlapjáról, illetve személyen át-
vehetők a hivatal portáján. Leadható Üllő, Templom tér 3. 
vagy e-mailben kucsera.csaba@ullo.hu címen. További 
információ: Kucsera Csaba, kucsera.csaba@ullo.hu, +36-
70/641-1852.

Nevezési kategóriák: mini: 10–50 m2, normál: 50 m2 fe-
lett. A kertek megtekintésére két alkalommal kerül sor elő-
zetes időpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2022. 
augusztus 20., a Városi ünnepségen.

Termőföldet 
bérelnék 

Üllőn és környékén 
hosszú távra, kiemelt áron!

Telefon: +36-30/920-4706
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BÖLCSŐDEI HELYZETKÉP
Már egy év eltelt azóta, hogy a Sportliget Lakóparkban átadásra került a pályázati támogatással 
készült Szellőrózsa bölcsőde. Az épület  minden európai elvárásnak megfelelő technikával 
készült, tágas, világos, igazán gyermekbarát. Az elültetett fák is növekedésnek indultak, addig 
pedig a modern árnyékolórendszer teszi kellemesebbé a folyamatos udvari játékot.

Azonnal sikerült képzett szakem-
bereket felvennünk, 6 kolléga látja 
el a 28 gyermek gondozását. Az 

indulásra már a kisgyermekek névsora 
is készen állt és a szakmai elvárásoknak 
megfelelő tempóban a beszoktatások is 
rövid idő alatt megtörténtek. Az intéz-
mény munkáját bölcsődevezető irányít-
ja, aki szorosan együttműködik a köz-
ponti Babarózsa bölcsőde vezetőjével.

Nagyon fontos szempont volt a sok 
jelentkező miatt, hogy a Szellőrózsa 
bölcsőde csak 2 év feletti gyermekeket 
fogadjon, hogy a maximális 28 férőhe-
lyet igénybe vehessük. A két intézmény 
ezért is működik szerves egységben, 
hisz a bölcsődék esetében nincs körzet 
szerinti megosztás, a családi helyzet és 
az életkor határozza meg a felvételi sor-
rendet.

A Babarózsa bölcsődénk 63 férőhely-
lyel és 19 szakképzett kollégával fogadja 
a gyermekeket, felújított és barátságos 
környezetben.

Április 21-én ünnepeltük a bölcsődék 
napját, mely munkaszüneti nap, ezzel is 
tisztelegve a dolgozók kiemelt és csa-
ládtámogató munkája előtt.

Üllő városa megbecsüli és elismeri 
a bölcsődei dolgozók munkáját, ennek 
köszönhetően intézményeinkben nincs 
szakemberhiány, sőt több jelentkező 
vár, hogy munkát vállalhasson nálunk. 
Nagy előny, hogy mi választhatunk a 
jólképzett dolgozók közül.

A férőhelyek tekintetében sajnos már 
nem ilyen pozitív a helyzet, de az orszá-
gos átlaghoz képest még szerencsés a 
várólistánk.

Az idei évben 52 gyermek megy 
óvodába a két bölcsődéből, helyükre 
98-an adták be kérelmüket. A túljelent-
kezés miatt csak azok kérelmét tudtuk 
figyelembe venni, akik életvitelszerűen 
is Üllőn élnek, ezt a Védőnői Szolgálattal 
egyeztettük.

A kérelmek elbírálásánál a beadás 
dátuma nem meghatározó, viszont fi-
gyelembe kellett vennünk, ha valaki:

• több gyermeket vagy beteg gyerme-
ket nevel, szülője tartós beteg

• egyedülálló szülő 
• szociálisan rászorult, melyet jegyzői 

határozattal igazol
• szeptember 1. után betölti a 3. évét 

és az óvodába nem tudtuk felvenni
• szeptember 1-én betölti a 2. évet és 

szülő csak GYES-re jogosult
Fenti szempontok alapján tudtuk első 

körben kiküldeni az 52 szülőnek az ér-
tesítést, hogy gyermekét 2022. őszétől 
felvesszük, amennyiben 3 héten belül 
igazolja, hogy akkor munkába fog állni. 
Aki ezt nem tudja megtenni, lekerülnek a 
listáról és helyükre a 25 várólistán sze-
replőből tudunk választani. A bölcsődé-
be kerülés alapfeltétele, hogy mindkét 
szülő dolgozik, tehát ez nem előny, ha-
nem elvárás, hisz a bölcsődei férőhelyek 
alacsony száma miatt a dolgozó szülő-
ket tudjuk így segíteni.

Nagyon fontos, hogy a család  és a 
dolgozók között kiépüljön a bizalom, a 
gyermeket csak így lehet összhangban 
nevelni, támogatni.

Köszönjük a dolgozók munkáját, a 
szülők együttműködését.

Szabó Katalin Ildikó, Humán Szolgáltató 
Központ igazgatója

NYÁRI TÁBOROK ÜLLŐN
Megkezdődött a nyári táborok szervezése Üllőn. A tervezett táborok időpontja-
iról folyamatosan tájékozódhatnak Üllő város hivatalos közösségi oldalán. Ép-
pen ezért a város vezetése kéri, hogy a várható táborok időpontjait és leírását 
küldjék meg a kommunikacio@ullo.hu címre, hogy összesíteni tudják a lehe-
tőségeket, és naprakész informcióval szolgáljanak a gyermekes családoknak.

Lapzártánkig az alábbi táborok indulásáról tudunk:
• HOPPLA-Hopp napközis tábor ovisoknak – június 20–24.
• Rúdsport és légtorna, akrobatika táborok – július 4–8.; augusztus 1–5. és 

július 11–15.
• Üllői DSE nyári tábora – június 20–24.
• SRD Team önvédelmi edzőtábor gyermekeknek – június 27. – július 1.
• Kuktanoda tábor – július 4–8.
• MIRABELL TÁNCKLUB: Tánctábor iskolásoknak ‒ – július 4‒8.;  

Tánctábor óvodásoknak – július 11‒15. (jelentkezés: június 30-ig)
• BOLYONGÓ FEJLESZTŐ: Cirkusz tábor – augusztus 15‒19.
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NAGYSZERŰEN SZEREPELTEK AZ ÜLLŐI 
ISKOLÁSOK A KERÉKPÁROS KUPÁN
Üllői diákok is megmérettettek két közlekedésbiztonsági 
versenyen. Négy üllői általános iskolás tanuló képvisel-
te a Monori körzetet 2022. április 23-án, a Dunakeszin 
megrendezett Kerékpáros Iskola Kupa, valamint a Ki a 
mester két keréken? viadalokon. Az írásos teszt az elmé-
leti tudást és ismereteket mérte fel, amit ezt követően a 
forgalomban is megmutathattak.

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai: Uzdi 
Gréta, Vasas Lea, Ellebacher Ákos és Pap Gergő remekül 
teljesítettek, a lányok egy-egy harmadik helyezést vívtak 
ki, de a fiúkat sem érheti panasz, alig maradtak le a do-
bogóról.

A biztonságos közlekedés oktatása nagyon fontos, a 
gyerekeknek tudniuk kell gyalogosan vagy kerékpárral 
biztonságosan közlekedni és vigyázni magukra.

Gratulálunk nekik!

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Üllő Város Önkor-
mányzata pályáza-
tot hirdet tanulmányi 
ösztöndíj elnyerésére, 
mely a 2022–2023 tan-
év szeptembertől júni-
usig terjedő időszaká-
ra szól.

Pályázatot nyújthat 
be az az üllői lakos, aki 
9. vagy magasabb osz-
tályt végzett nappali ta-
gozatos középiskolai tanuló, 
felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgató-
ja. Tanulmányi ösztöndíjra 
jogosult az a 9. vagy maga-
sabb osztályt végzett nap-
pali tagozatos középiskolai 
tanuló, akinek az év végi 
tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,7; vagy felsőok-
tatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatója, akinek 
az év végi tanulmányi átlag-
eredménye legalább 4,4.

Amennyiben a pályázó az 
adott évben érettségi vizs-
gát tett és év végi tanulmá-
nyi eredménye alapján nem, 
csupán az érettségi átlaga 
alapján jogosult ösztöndíjra, 
úgy lehetőség van ez utóbbi 
figyelembevételére a tanul-
mányi eredmény számítá-
sánál.

Az ösztöndíj havi összege 
középfokú képzésben részt 
vevő ösztöndíjas esetén 
10 000 Ft; felsőfokú képzés-
ben részt vevő ösztöndíjas 
esetén 15 000 Ft.

Amennyiben a költség-
vetésben elkülönített ösz-
szeg nem nyújt fedezetet 

valamennyi jogosult ösztön-
díjára, a képviselő-testület a 
tanulmányi átlageredmény 
alapján rangsorolja a pályá-
zatokat. Azonos tanulmá-
nyi átlageredmény esetén 
előnyt élvez az alacsonyabb 
egy főre jutó jövedelemmel 
rendelkező pályázó, máso-
dik szempontként pedig aki 
az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában végezte 
az általános iskolai tanul-
mányait.

A pályázat benyújtási 
határideje: 2022. július 15. 
A pályázat benyújtható az 
Üllői Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodáján, melyhez 
mellékelni kell: a pályázó ta-
nulmányi átlageredményéről 
szóló bizonyítvány fénymá-
solatát, a pályázó általános 
iskolai bizonyítványának 
fénymásolatát, a család 
egy főre jutó jövedelmének 
megállapításához szüksé-
ges igazolásokat. A pályázat 
nyerteseit a polgármesteri 
hivatal értesíti postai úton a 
képviselő-testület döntésé-
től számított 8 munkanapon 
belül. ÜH infó

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, 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. 

Tantermi tanfolyam: szünetel

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

A képen látható autó illusztráció.

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS!

Magas felszereltség, alacsony THM!Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  és legyen Öné 

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  és legyen Öné 

Magas felszereltség, alacsony THM!

egy új SsangYong Korando Style + felszereltségű crossover.  

Új Ssangyong Korando kedvező forint alapú 
fix kamatozású finanszírozási lehetőséggel.

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Használtautó-beszámítás

Induló ár: 
6 859 000 Ft

Új Ssangyong Korando kedvező forint alapú 

A finanszírozási 
lehetőségekről 

érdeklődjön 
munkatársainknál!

Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 7,65–8,61 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint: Euro 6d temp.  CO2 kibocsátás (vegyes): 175–197 g/km.
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022-BEN

Május 19., június 2., 16., 30., július 14., 28., augusztus 11., 25., 
szeptember 8., 22., október 6., 20., november 3., 17., 

december 1., 15., 29.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök.

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros-, pezsgősüvegek kiöblítve. Üllő, Deák Ferenc utca.

Használt sütőolajat gyűjtő pontok: Sportpálya gyűjtőpont: Üllő, 
Dóra Sándor krt.; Gyöngyvirág téri gyűjtőpont: Üllő, Gyöngyvirág 
tér; Deák Ferenc utcai gyűjtőpont: Üllő, Deák Ferenc utca, Berkes 
András utcai gyűjtőpont: Üllő, Berkes András utca 40.

Zöldhulladék: (fű, gally, levél, termések, növények) a DTkH által 
meghirdetett időpontokban. A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé, az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontok-
ban. Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Az ösz-
szegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kommunális hul-
ladékgyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

Konténeres hulladékelszállítás: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.
Építési törmelék: (kizárólag beton, tégla, cserép, kerámia kerül-
het bele) A DTkH Nonprofit Zrt.-nél lehetőség van konténeres hul-
ladékelszállítás megrendelésére. 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft 
+ áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Háztartási lom: (bútorfélék) a DTkH Nonprofit Zrt. házhoz menő 
lomtalanítás keretében évente két alkalommal díjmentesen el-
szállítja előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: +36-
53/500-152. Vagy akár konténer is rendelhető hozzá szintén a 
DTkH-nál amelyek ára: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, plusz 
2500 Ft + áfa napi bérleti díj, vagy 8 m3-es konténer díja: 17 333 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Papír: csomagolási hulladékként kidobható a szelektív sárga 
zsákba, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, fü-
zet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8–20 óra; kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.
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HAT HELYEN MÉRIK A VÁROSBAN 
A LÉGSZENNYEZETTSÉGET
A gyorsan városiasodó környezetben egyre nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a környezetvédelemre, a lakosság egész-
ségének védelme már más módszereket kíván, mint egy 
falusias közegben. Ebből az indíttatásból a település kör-
nyezetvédelmi szakbizottsága javaslatára mostantól hat 
helyen fognak légszennyezettségi ellenőrzéseket tartani, 
az adatokat összesítik, elemzik, majd ezek alapján határoz-
zák meg a további akcióterveket. 

  A környezetvédelmi bizottság javaslatára megkezdő-
dött a levegő szállópor-koncentrációjának mérése a város-
ban. Összesen hat forgalmas helyen ellenőrzik majd a leve-
gő szennyezettségét. – A mérés elsődleges célja a három 
havonta összesített adatok értékelése és alakulásuk nyo-
mon követése – kezdte magyarázni a vizsgálat lényegét Ku-
csera Csaba környezetvédelmi referens a Williams Tv-nek. 
– A légszennyezettség-mérők kihelyezésével előre tudjuk 
jelezni, ha esetleg nagyon rossz vagy egészségre káros 
szintre emelkedik a levegő szállópor-koncentrációja. A hat 
mérő az Árpád Fejedelem Általános Iskolához, a Gyöngyvi-
rág óvodához, a Vargha Gyula Városi Könyvtárhoz, a Bóbita 
óvodához, a Csicsergő óvodához és a Pitypang óvodához 
kerül kihelyezésre, illetve egy darabot külön a Zsaróka utcá-
ra helyezett ki az önkormányzat. A mérési adatok tízperces 
intervallumonként érkeznek be az önkormányzathoz, az 
eredményeket pedig a levegőmunkacsoport háromhavonta 
összegyűjti és kiértékeli. Ezeket közzé fogjuk tenni a városi 
újságban illetve a város honlapján. Ha esetleg olyan kiugró 
értéket mérnénk valahol, amit érdemes nyomon követni, azt 
jelezni fogjuk az intézmények felé – mondta el a környezet-
védelmi referens.

A VADRIASZTÓ GÁZÁGYÚ OKOZTA 
AZ ÉJSZAKAI DURROGÁSOKAT
Áprilisban már több bejelentés 
érkezett a városvezetés felé azzal 
kapcsolatban, hogy az éjjeli órák-
ban ütemes, ismétlődő durrogá-
sok hallatszanak. Városunk me-
zőőre azonban az első eset után 
néhány nappal tájékoztatott, ezek 
a durrogások a városszéli termé-
seket óvják a vadkároktól.

Körülbelül egy hónappal ez-
előtt kezdődtek a viszonylag hangos, lövésekre emlékezte-
tő durrogások éjjelente, amik sokáig nem hagyták nyugod-
tan aludni a város szélén élőket. A város önkormányzata 
mezőőrünk, Szemők Zoltán segítségével gyorsan utána-
járt a hangok eredetének, melyek a környező termőföldek 
gazdáinak terméseit védik a vadak által okozott károktól. A 
korábban használt módszerek hatástalansága miatt idén 
kísérleti jelleggel kezdték használni az úgynevezett vad-
riasztó gázágyút, ami az éjjeli órákban hangos durrogással 
tartja távol a vadakat a beültetett termőföldektől, illetve a 
madarakat a bevetett tábláktól. A gazdákkal történt egyez-
tetéseknek köszönhetően hamarosan megszűnnek a vad-
riasztók használata miatt hallható éjszakai durrogások. 

Köszönjük a türelmüket a gazdák felé ebben a vadkárok-
kal fokozottan fenyegetett helyzetben!
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Fejlődő kisváros

IDŐSKORÚ 
NYUGDÍJASOK

FIGYELEM!

A MEGOLDÁS

Életjáradéki program 
élethosszig tartó 
gondoskodással!

Mi gondoskodunk  
Önről, ha már nem  

lesz képes
ellátni Önmagát.

Biztonság 
a magányos világban!

Gondoljon  
a jovőjére, 

hívjon  
most!

Kapcsolat: 
2225 Üllő, Petőfi u. 36.
Telefon: 06-29/531-190
Mobil: 06-20/544-4450 

www.seniorapartman.hu

Várjuk Üllő szívében lévő 
csendes, családias, kis létszámú 

Apartmanházunkban.

Kevés a nyugdíja?
Szívesen utazgatna?
Problémát jelent a 
gyógyszerek kiváltása?

anyagi biztonságanyagi biztonság
plusz havi jövedelem plusz havi jövedelem 
nyugdíja mellényugdíja mellé
továbbra is továbbra is 
megszokott megszokott 
otthonában élhetotthonában élhet

Szolgáltatásaink
24 órás nővérfelügyelet24 órás nővérfelügyelet
teljes ellátás
igény szerinti diétás igény szerinti diétás 
étrend
háziorvosi ellátás
gyógytorna

www.seniorapartman.hu

MÁR LEHET PÁLYÁZNI 
AZ IDEI LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSRE!
A korábbi évekhez hasonlóan városunkban idén 
is elindult a lakossági járdaépítési pályázat, 
amelyre minden olyan ingatlantulajdonos pá-
lyázhat, akinek az ingatlanja előtt a járda járha-
tatlan, hiányos, balesetveszélyes vagy nem épült 
meg.

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2022. évre pályázatot írt ki lakossá-
gi járdaépítésre városunk területén lévő utcákra 
vonatkozóan. A pályázás feltétele, hogy a polgár-
mesteri hivatal portáján elérhető formanyom-
tatványt kitöltve 2022. május 31-ig juttassák 
vissza az Üllői Polgármesteri Hivatal, 2225 Üllő, 
Templom tér 3, városfejlesztési iroda részére, 
illetve, hogy az ingatlantulajdonosok vállalják a 
járdaépítési munkák kivitelezését 2022. október 
31-ig. A pályázat minden járhatatlan, hiányos, 
balesetveszélyes, avagy nem megépült járdára 
vonatkozik, azonban a kapuk előtti autóbeállók-
ra nem. Az önkormányzat a régi betonjárdákból 
származó törmelékek elszállításával, a térkő jár-
daépítéséhez négyzetméterenkénti támogatás-
sal, a betonjárdák építéséhez pedig cement és 
sóder biztosításával járul hozzá. A pályázathoz 
szükséges formanyomtatványt határidőig pos-
tai úton, személyesen vagy e-mailben a soos.
laszlo@ullo.hu címre elküldve is kézbesíthetik a 
pályázók.  ÜH infó

HASZNÁLT AUTÓGUMI-BEGYŰJTÉS LESZ
Önkormányzatunk az idei évben is támogatja a lakosság által el-
használt gumiabroncsok elszállítását, amelynek keretében ingyen 
adhatják le az üllői lakosok a személygépkocsi-gumikat. Az egyéb 
járművek gumijainak más az összetétele, ezért azokat nem tudja a 
partnercégünk feldolgozni, kérjük, hogy kizárólag személygépko-
csi-abroncsokat hozzanak. A használt gumiabroncs veszélyes hul-
ladéknak minősül, azt kizárólag erre szakosodott gyűjtőkben le-
het leadni. Az önkormányzat által összegyűjtött gumiabroncsokat 
100%-ban újrahasznosítják majd, így azok nem szennyezik a kör-
nyezetet. A begyűjtés keretében a használt személygépkocsi-ab-
roncsokat felni nélkül, lakcímkártya felmutatásával lehet lead-
ni, lakcímenként 16 db gumiabroncsot. A gyűjtés helye a 4-es főút 
melletti önkormányzati, sorompóval elzárt terület. Megközelítés: 
4-es főút Aldi körforgalmának Üllőről Monor felé haladva a 4. kijá-
ratán lehajtva.  

A gyűjtés pontos időpontjai 2021. május 20. pénteken 08:00–
16:00-ig, valamint 2021. május 21. szombaton 08:00-12:00-ig.

A gyűjtésen kizárólag személyautó-gumikat lehet leadni, sem 
kerékpár, sem nagyobb méretű jármű abroncsa nem adható le! A 
gyűjtést a közterületfelügyelők és a polgárőrség munkatársai fel-
ügyelik. Kérjük, vegyenek részt az akcióban, tegyünk közösen a kör-
nyezetünk tisztaságáért! Együttműködésüket köszönjük! 

Üllő Város Önkormányzata



14

Közösség

Üllői Hírmondó | 2022. május

CSODÁKRA KÉPES A KORCSOLYÁZÁS
Az Üllőn működő jégpálya hétköznapi hely is lehetne. Kicsik is nagyok boldogan 
csúszkálhatnak a jégen, korcsolyázni tanulhatnak, mozoghatnak egy kicsit. Ám ez a 
hely ennél sokkal több: az itt dolgozó oktatók nyitottak minden gyermek segítésére. 
Munkájukkal szeretnének példát mutatni a társadalomnak: ha ők képesek elfogadással 
hozzáállni bizonyos nehézségekkel küzdő gyermekekhez, akkor bárki képes rá.  
 
Először csak korioktatás volt
A sportok adta szabadságot, a moz-
gás örömét, a csapathoz tartozás élmé-
nyét mindenkinek meg kellene tapasz-
talnia élete során. Azonban sajnos sok 
olyan gyermek van, akinek nem ada-
tik meg mindez olyan könnyen. A kü-
lönböző nehézségekkel küzdő fiatalok 
sokszor kimaradnak a sportéletből. A 
legfontosabb ilyen helyzetben a felnőt-
tek példamutatása lenne, hiszen a leg-
több gyermek viselkedési mintákból ta-
nul, ám egyes gyerekek másságát sem 
sportedzők, sem a többi szülő nem 
akarja elfogadni, így a többi gyermektől 
is gyakran kapnak elutasítást. 

Az üllői Jégkristály Jégpálya edzői és 
sportolói szerencsére nem így állnak a 
kérdéshez. Amellett, hogy a gyerekekkel 
megszerettetik a korcsolyázást, rend-
szeres mozgásra buzdítanak és erősítik 
a csapatszellemet, addig a négy okta-
tó közül Halassy Zoltán az egészséges 
gyerekek mellett születési rendellenes-
ségekkel és egyéb problémákkal küz-
dőkkel is foglalkozik. Zoli csapatában 

egy anorexiás és 
négy autista tanít-
ványa is rendsze-
resen edz. 

Amikor az ül-
lői Jégkristály 
Jégpálya ötletét 
nyolc évvel ezelőtt 
Andrásik Lász-
ló megálmodta, 
még szó sem volt 
problémás gyere-
kekkel való foglal-
kozásról. Az volt 
a legalapvetőbb 
probléma, hogy ki-
derült: a városban 
szinte senki nem 
tud korcsolyázni. 
– Már akkoriban 

gyengék voltak a telek és a családoknak 
nem volt se szánkója, se korcsolyája. Rá 
kellett döbbennünk, hogy azért nem jön-
nek hozzánk, mert nem tudnak korcso-
lyázni. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk 
az oktatást a gyerekek és szüleik részé-
re is – számolt be korábban a Borsnak 
Halassy Zoltán az indulás körülményei-
ről. 

Nyitottan a másságra
Elsőként azt a feladatot tűzték ki maguk 
elé a lelkes edzők, hogy az üllői általános 
iskola több mint 800 gyerekét tanítsák 
meg korcsolyázni. A lendület nem ha-
gyott alább, a környéken élők mind ked-
vet kaptak és igyekeztek élni a jégpálya 
adta lehetőségekkel. Halassy Zoltán rá-
adásul nyitott volt edzőként arra, hogy 
olyan gyermekekkel is foglalkozzon, 
akik valamiféle rendellenességgel vagy 
problémával küzdenek. Egyik tanítványa 
Ádám, autizmus spektrumzavarral él. –
Ádám autizmusa abban nyilvánul meg, 
hogy a szociális kapcsolatteremtés 
gondot okoz számára. Nem tud könnye-
dén elbeszélgetni másokkal, a közös já-
tékok vagy például a szerepjátékok sem 
mennek neki jól, legózni vagy építőkoc-
kázni sem ült le soha, vagy csak igen rit-
kán. Korábban több fejlesztőfoglalko-
zást kipróbáltunk, de ilyen fokú fejlődést 
soha nem tapasztaltunk nála, mint most 
– mesélte szintén a Borsnak a hétéves 
kisfiú édesanyja, Ulviczki Kata. – Eleinte 
kicsit tartottunk attól, hogyan fog beil-
leszkedni az egészséges gyerekek közé, 
de idővel ráébredtünk, hogy számára a 
legjobb választás volt a korcsolyázás és 
Zoli bácsi.

Ádám edzőjére kemény munka várt: 
a fiú korcsolyaoktatása mellett azon is 
dolgoznia kellett, hogy tanítványa bizal-
ma elmélyüljön iránta. Mára ez a folya-
mat odáig jutott, hogy Ádám nemcsak 
felé, de már a többi gyermek irányába 
is megnyílt. – Zoli bácsinak hihetet-
len pedagógiai érzéke van. Csodálatos 

érzékenységgel viszonyul Ádámhoz, 
egyszerűn érzi, hogyan kell bánni vele. 
Nincs kivételezés. A kisfiunk ugyanazo-
kat a feladatokat végzi, mint a többiek. 
Boldogsággal tölt el, amikor azt látom, 
hogy egy-egy nehezebb feladatban is 
ugyanolyan jól teljesít, mint a többiek  
– árulta el az anyuka. – Ádám végig ne-
veti az összes edzést, nagyon jól érzi 
magát a jégen. A szabadkorcsolyázás 
során ugyanúgy játszik, mint a többiek 
és ez csodálatos érzés nekünk szülők-
nek. Látva őt az edzéseken, egy kívülálló 
meg sem mondaná, hogy autizmussal 
él. Nagyon nagy áldás számunkra, hogy 
megtaláltuk a korcsolyát és Zoli bácsit.

Orvosilag is javasolt a mozgás 
Dr. Bense Tamás családorvos szerint 
ilyen esetekben különösen nagy jelentő-
sége van a mozgásnak: a mozgásterá-
piák közül pedig a korcsolyázás, a lovag-
lás és úszás rendkívül jótékonyan hat az 
idegrendszeri károsodásban szenve-
dő gyerekek állapotára, legyen ez akár 
agyvérzés utáni állapot vagy autizmus, 
vagy bármi egyéb idegrendszeri gond. 
– Gyerekeknél a sportolás közbeni fo-
kozott koncentráció intenzív működésre 
készteti az agyat. A korcsolyázásnál egy 
nagyon összerendezett mozgást kell 
produkálni ahhoz, hogy valaki ne essen 
el a jégen. Lovaglásnál ugyanígy. A szü-
lők gyakran számolnak be arról, hogy a 
gyermeknek a fizikai aktivitása, az isko-
lai teljesítő képessége és az alvásfunk-
ciója egyértelműen, lemérhetően javul 
ezeknél a sportoknál.



•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•    A számla végösszegének fele visszaigényelhető

NAPHASZON Kft.

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

50% család-
támogatási 

kedvezménnyel

L lla 
Liget

Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

LovagLás ás ás 
oktatásoktatásoktatás

Monoron
családias 

környezetben környezetben környezetben 
7-től 17 éves 7-től 17 éves 7-től 17 éves 

korig.

ÁPRILIS 24. – A RENDŐRÖK KÖSZÖNTÉSE
1992 óta Szent György napján, április 
24-én emlékeznek meg Magyarországon 
a rendőrökről, köszönik meg áldozatos 
munkájukat, melyet egy egész városért 
végeznek. 

Üllő város lakossága nevében Kissné 
Szabó Katalin polgármester és Fehér Imre 
alpolgármester köszönte meg kiemelke-
dő munkájukat, és adta át a képviselő-
testület által jóváhagyott jutalmakat, em-
léklapokat az üllői rendőrőrs dolgozóinak 

dr. Csipler Norbert, a Monori Rendőrkapi-
tányság vezetője és Farkas Béla, az üllői 
rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka 
közreműködésével. Szabó Gergely rend-
őrzászlós nyomozó saját, külön erre az 
alkalomra megírt versével köszöntötte 
munkatársait.

– Nagyon hálásak vagyunk munká-
jukért, köszönjük, hogy segítségükkel 
egy biztonságos városban élhetünk – ír-
ták a város közösségi oldalán.

TUDTA?
Sárkányölő Szent György év-
századokon át a lovagok, fegy-
verkovácsok, lovaskatonák és 
a vándorlegények védőszentje 
volt. Szent György egyébként 
római kori katona volt, szentté 
avatása után egyike lett a leg-
híresebb katonai szenteknek. 
Leginkább a sárkányt legyő-
ző lovag képében ismert. A 
György-legenda azt a keresz-
tény meggyőződést fejezi ki, 
hogy a hit megszünteti a dé-
monok uralmát és a gonoszt 
minden alakjában legyőzi.
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Ennél önzetlenebb segítség tán nincs is. 
A véreddel megmentheted három ember életét. 

Neked fél óra az életedből, nekik az ÉLET.

Május 27-én véradás lesz 
13–18 óráig nálunk.

Gyere el!
A személyidet, TAJ-, és lakcímkártyádat ne felejtsd otthon!

Minden egészséges ember adhat vért. 
Várunk!

2225 Üllő,  Gyömrői  út  24.

A véradók vendégeink, a május 28-án tartandó  
CSÜLÖKFESZTIVÁLON egy tányér babgulyásra!



FÉLELEM ARÉNÁJA ÜLLŐN
Városunkban immáron második alkalommal került meg-
rendezésre az Üllői DSE és számos helyi vállalkozó által 
megálmodott Félelem Arénája.

A kedvezőtlen időjárás ellenére idén is nagyon sok 
sportolni vágyó gyermek küzdötte le a félelmeit.

A 16 akadály teljesítése után pecsét és ajándék volt a 
harcosok jutalma, amihez nagyon köszönik a felajánlá-
sokat. Az eddigi sikereken felbuzdulva a lelkes szervezői 
csapat már tervezi is a következő harc helyszínét.
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a Dél-Pest megyei és Budapesten, 
a Dél-pesti régióban

Ha számít az ár,  
az ingatlanpiaci vár!

JU
TATAT

L É K T Ó
L1%

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.  • Tel.: 06-70-935-5181

Amennyiben 
gondolkozik lakása, 
háza, telke eladásán,  

forDULJon 
BIzALommAL 

Az
IngATLAnPIAcI 

KözveTíTő  
IroDához!

FINAL 24 - KÉZILABDA GÁLA
A Pest Megyei 
Kézilabda Szövetség 
2022. május 28-
án, Üllőn a Városi 
Spor tcsarnokban 
rendezi meg az év 
végi bajnoki döntő-
ket (Final24) női és 
férfi felnőtt korosz-
tályokban. Itt dőlnek 
majd el a megyei baj-
noki címek, és ezáltal 
az is, mely csapatok 
indulhatnak a követ-
kező szezonban az NB II. osztályban.

A Szervezők minden évben felkarolnak egy helyi 
intézményt, alapítványt, amelyek a rendezvény teljes 
bevételét megkapják (előzetesen egyeztetett tartós 
élelmiszerek, tárgyi eszközök, kézilabdás ereklyék, 
szolgáltatások vásárlásával), nagy örömünkre város-
unkban idén a Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc 
Klubját fogják támogatni.

A rendezvény ingyenesen látogatható, a bevétel a 
felajánlott ajándéktárgyak „zsákbamacska”-szerű ér-
tékesítéséből képződik majd, amely a korábbi esemé-
nyeknél is nagy népszerűségnek örvendett.

Ha van olyan cég, vállalkozás, amely szívesen aján-
lana fel megjelenésekért cserében zsákbamacskát az 
eseményre, a szervezőkkel itt tudják felvenni a kap-
csolatot: info@pmkezi.hu



101 ÉVE SZÜLETETT FARKAS GYULA,  
A RAJKÓ ZENEKAR ALAPÍTÓJA
Emléktábla került ki a József körút 46-os szám falára a 101 éve született Farkas 
Gyula, a híres Rajkó Zenekar alapítójának tiszteletére, aki mintegy 40 évig élt és 
dolgozott az épületben. A kiváló hegedűművész-prímás művészeti vezetőként 
és karmesterként is tevékenykedett, legjelentősebb munkája talán mégis a 
jövő nemzedékének oktatása volt. Mindennél fontosabbnak tartotta, hogy 
átadja a fiataloknak a zene szeretetét és a roma zene értékének megőrzését. 

 

A Rajkó Zenekart pontosan hetven 
évvel ezelőtt, 1952-ben alapította 
és működtette hosszú évtizede-

ken keresztül Farkas „Faresz” Gyula. Az 
emléktábla-avatás helyszínén a roma 
művész közel 40 évig tanította a fiatal 
„rajkókat”, a tudás továbbadása, a roma 
zenei műfaj megőrzése az egyik legfon-
tosabb volt számára, és úgy vélte, erre 
kitűnő lehetőség, ha a gyermekek okta-
tásán keresztül teszi mindezt.

A cigányzene mindig is a magyar 
zenei kultúra szerves része volt, amit 
őrizni és ápolni kell, ahogy ezt a világon 
egyedülálló Rajkó Zenekar is teszi az-
óta, hogy Farkas Gyula megalapította a 
zenei formációt. Az iskola, ahol tanított, 
idén ünnepli fennállásának hetvenedik 
évfordulóját. Ehhez és a nemzetközi 
roma naphoz igazították az emléktábla 
avatását, melyet a Farkas Gyula Tradí-
ció Egyesület és a Józsefvárosi Önkor-
mányzat szervezett meg. Az eseményen 
jelen volt és felszólalt Gerendás István, 
a Talentum Rajkó Iskola igazgatója és 
Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigány-
zenekar elnöke is. Üllő képviseletében 
Kissné Szabó Katalin polgármester és 
Szomora Zsolt, az üllői Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke is részt vett. 
A helyszínen a Rajkó Zenekar zenélt.

Az egyesületnek nagyon erős üllői 
kötődése van: Farkas Gyula unokája, 
Szomora Zsolt és barátai alapították 
2016-ban a településen, a szervezet cél-
ja pedig nemcsak a roma zenei kultúra, 
de Farkas Gyula munkásságának és 
értékeinek megőrzése is. – Az egyesü-
letet itt alapítottuk meg 2016-ban Üllő 
városában – nyilatkozta Szomora Zsolt 
a Williams Televíziónak. – A nagyapám, 
Farkas Gyula zeneszerző-karmester 
nevét viseli. Az egyesülettel évek óta 
próbálunk különböző kulturális és ha-
gyományőrző programokat szervezni 
az iskolában, óvodában illetve a műve-
lődési házban, melynek keretein belül a 
zenét, a kultúrát, a hagyományt próbál-
juk őrizni, ápolni és bemutatni. Tavasz-
szal és nyáron az általános iskolában 

tartunk fejlesztő programokat a gyere-
keknek, de elmegyünk a Bóbita óvodába 
és a Gyöngyvirág óvodába is, ahol zenei 
foglalkozásunk lesz, az élőzenét és az 
akusztikus hangszereket mutatjuk be 
különböző műfajokon keresztül a gyere-
keknek. Ez a program már tavaly ősszel 
elkezdődött, de a vírus miatt sajnos nem 
tudtuk rendszeresíteni. Idén minden-
képp szeretnénk folytatni – mondta el 
Szomora Zsolt.

Az avatáson résztvevők nagy tiszte-
lettel és elismeréssel gondoltak Farkas 
Gyula szakmai és emberi odaadására, 
ami példaértékű lehet mindenki számá-
ra. Az alkalom nemcsak az iskola fenn-
állásának évfordulója, hanem a Nemzet-
közi Roma Nap is volt. 

ÁPRILIS 8. A ROMA KULTÚRA ÜNNEPE
A nemzetközi roma nap felhív-
ja a figyelmet a romák társadal-
mi helyzetére is. Az ünnepet hiva-
talosan 1990-ben, a lengyelországi 
Serockban, a Nemzetközi Roma Unió 
(IRU) 4. Roma Világkongresszusán 
alapították a roma képviselők első 

nagy nemzetközi találkozójának 
emlékére, mely 1971-ben zajlott. 
Magyarországon 2012 után erősö-
dött fel a nemzetközi roma nap, az-
óta egyre gyakoribbak a jeles nap 
köré szervezett kulturális programok, 
események és díjátadók.

FARKAS GYULA LEGENDÁS ÉLETE 
„Faresz” egész életét a magyar ci-
gányzene szolgálatának szentel-
te. 18 éves korában saját zenekart 
alapított. 1950-ben az Állami Népi 
Együttes egyik alapító tagja, 1960-
ig dolgozott ott, de már ez idő alatt 
megalapította a Rajkó Zenekart, 
aminek művészeti vezetője volt 
egészen haláláig, 1990. májusáig. 
A művészeti vezető, karmester az 
ország különböző pontjain élő roma 
fiatalok számára akart lehetőséget 
teremteni a cigányzene hagyomá-
nyainak ápolására. A „rajkók” ezreit 
nevelte muzsikussá. 
A világ zenei nagyságai még éle-
tében ismerték és elismerték. 
Álma volt – melyet meg is valósí-
tott –, hogy a világ nagy színpadai-
ra felkészítse és eljuttassa tanítvá- 
nyait: több ezer fiatal roma művész 
indult innen a világhír felé. Az elmúlt 
öt évtizedben a magyar cigányság 
zenei kultúráját öt kontinens több 
mint száz országában többek kö-
zött az ő tolmácsolásukban ismer-
hette meg a közönség.
A magyar kultúra és művelődéstör-
ténet kiváló alakja, többek között 
neki köszönhető, hogy a cigányze-
ne korunkban még létezik. A husza-
dik század gyermeke volt, a múltat 
és a jelent kötötte össze nagy tudá-
sával, értékmentő tenni akarásával. 

(Forrás: wikipedia)
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KÖNYVKÖLCSÖNZÉS ÉJJEL-NAPPAL
Új szolgáltatás bevezetésével ün-
nepeltük a könyvtárosok világnap-
ját! Áprilistól a könyvtár bejáratánál 
található könyvkölcsönző automata 
lehetőséget biztosít e-mailben elő-
re leadott kérések könyvszekrénybe 
való foglalására, ill. üres postafiók 
kérésére, ha csak vissza szeretnék 
küldeni a kölcsönzött könyveket. A 
Tündérposta-szolgáltatás lehetővé 
teszi a könyvtár nyitvatartási idejé-
től független kölcsönzést. Elsőként, 
mint a könyvtár beiratkozott olvasó-
ja, Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony próbálhatta ki újításun-
kat, aki a kivitelező cég képviselője, 
Szendrei Márton minibemutatója után 
köszöntötte könyvtárosainkat a vi-
lágnap alkalmából! 

A Tündérposta használata a cso-
magküldő automatákhoz hasonló-
an, igen egyszerű. A kolcsonzes@
ullokonyvtar.hu e-mail címre, a 
tárgymezőben Tündérposta meg-
jegyzéssel leadott rendeléseket, 
érkezési sorrendben készítjük be a 
postafiókokba. A csomag feladá-
sakor a rendszer nyitókódot küld 

e-mailben, amely 48 óráig érvényes. 
Lehetőség van a www.ullokonyvtar.
hu oldalon, a katalóguson keresztül 
is rendelés leadására. A kiválasztott 
könyveket a példányadatnál lehet le-
foglalni, a könyvautomatába történő 
kézbesítés funkció bepipálásával. A 
könyvek átvételekor, visszahozni is 
lehet, ezt az automata monitorján a 
megfelelő funkció kiválasztásával 
kell jelezni. Ha csak visszahozni sze-
retnének könyvet, akkor email-ben 
kell nyitókódot igényelni.

A Tündérposta-szolgáltatást 
azok az olvasók tudják igénybe 
venni, akiknek érvényes a tagsá-
guk, nincs tartozásuk, és megad-
ták e-mail-címüket is! Amennyiben 
nincs megadott e-mail-címük, azt 
a könyvtár elérhetőségein bármi-
kor pótolhatják! Várjuk az új beirat-
kozókat is, mindig új könyvekkel, 
hangoskönyvekkel folyóiratokkal, 
mert olvasni jó!

Kéréseikkel, kérdéseikkel fordul-
janak hozzánk bizalommal! 

Velkei Hajnalka
könyvtárvezető

FEGYVERTELEN VADÁSZAT
A fenti címmel nyílik kiállítás Hajnal József fotográ-
fus természetfotóiból a könyvtár Merczel Erzsébet 
kiállítótermében, 2022. május 20-án, pénteken 16 
órai kezdettel. Az ifjú természetfotós nemrég köl-
tözött Üllőre. Fotóit a közösségi oldalakon ismer-
hettük meg, ahol többször arról is mesélt, hogy mi-
lyen fárasztó és időigényes egy ilyen „vadászat”. 
Elkapni a pillanatot nem könnyű, főleg, ha a modell 
egy vadon élő állat, mondjuk egy borz, róka vagy 
szalakóta. Türelem, kitartás, szakértelem, megfe-
lelő eszköz a fotózáshoz és egy adag szerencse is 
szükséges ahhoz, hogy jó fényképek készüljenek. 
A mostani tárlatra ezekből a jó képekből válogattuk 
össze a legjobbakat, hiszen ez lesz Hajnal József 
első kiállítása. A kiállítást Göde Zoltán természet-
fotós nyitja meg. A műsorban közreműködnek a 
Harmónia Zeneiskola növendékei. A képek június 
10-ig tekinthetők meg a könyvtár nyitvatartási ide-
jében.  Velkei Hajnalka könyvtárvezető
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ÚJRA NYITVA  
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Az előző számból már megismer-
hették Topor István kollégánkat, aki 
január óta erősíti a könyvtár csapa-
tát. Az ő gondjaira bíztuk a város-
történeti kiállítás kezelését. Ennek 
köszönhetően májustól, István és 
családja jóvoltából, megszépült kör-
nyezetben, fiatalos lendülettel nyit-
juk meg ismét a nagyközönség előtt 
a bemutatóhelyet. A régészeti anyag 
restaurálása ugyan még folyamat-
ban van, de a többi üllői vonatkozá-
sú tárgyi emlék, fotó, dokumentum, 
mind megtekinthető, szakszerű tár-
latvezetés mellett. 

A gyűjtemény legérdekesebb 
darabjairól, helyi ismert emberek 
mesélnek Üllő kincseit bemutató 
kisfilmjeinken, amelyeket a kiállí-
tott tárgyak mellett található QR-
kódok segítségével lehet megnézni 

okostelefonnal, de a helyszínen 
tabletek is rendelkezésre állnak en-
nek érdekében. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
szeptembertől májusig minden hé-
ten csütörtökön 12–16:30-ig, a nyári 
hónapokban szombatonként 10–14 
óráig! Előre bejelentett csoportokat, 
ettől eltérő időpontban is szívesen 
fogadunk!

A gyűjteményben megvásárolha-
tó Fehér László, Üllő története című 
helytörténeti monográfia is.

Az üllői ásatások anyagával ki-
egészített kiállítás megnyitója június 
8-án, 17 órakor lesz. Közreműködik 
az iskola énekkara és az Üllő-Ken-
deres Hagyományőrző Egyesület. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Velkei Hajnalka
intézményvezető

SÁTORKÖNYVTÁR  
A CSÜLÖKFESZTIVÁLON
Idén végre ismét találkozhatunk a 
Csülökfesztiválon is! Június 28-án 10-
14 óráig a könyvtári sátorban logikai 
játékokkal, papírszínházzal és kedvez-
ményes árú könyvekkel, társasjátékok-
kal várjuk a fesztiválozókat. Kapható 
lesz Fehér László, Üllő története című 
helytörténeti monográfiája is, amely-
ből szintén viszünk ki a sátorkönyvtár-
ba. A helyszínen ingyenes lesz a beirat-
kozás, és minden új tagunk ajándékot 
kap! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
a könyvtár épülete aznap zárva lesz, de 
a Tündérkertünk 14 óráig látogatható!

Velkei Hajnalka könyvtárvezető



Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

Monor-Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929
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Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

Bálint Ágnes Kulturális Központ Vecsés, Telepi út 43.
 Jegyvásárlás: BÁKK-ban és a jegy.hu-n.

A rendezvény fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter, A rendezvény fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter, A rendezvény fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter, 
országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság elnökeországgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság elnökeországgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság elnöke

A HUNGARIKUM-ART Kulturális és 
Művészeti Egyesület szervezésében

Tarnai Kiss LászLó • Budai BeaTrix 
KaLina eniKő • dócs PéTer

Kísér: Báder Ernő és cigányzenekara
Műsorvezető: Pölös János

Belépő: 
3  200 Ft

Nem élhetek 
muzsikaszó 

nélkül
Magyarnóta- és operettműsorMagyarnóta- és operettműsor

2022. 
június 

4.
szombat 

1300

A rendezvény támogatója: 
Emberi Erőforrások MinisztériumaEmberi Erőforrások Minisztériuma


