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• Polgármesteri hivatal: 29/320-011
• Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
• Vecsési Rendőrőrs: 29/350-444
• Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület:  

06-20/223-7181
• Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240

Üllői Rendőrőrs
• 29/521-410 (hivatali munkaidőben)
• 06-30/631-0690 (éjjel-nappal hívható)

Orvosi rendelők
• Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet:  

29/320-082, 29/320-083
• 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
• 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-ÉMÁSZ Dél-pesti régió: 06-40/383-838 

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

Iskola
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: Tel.: 29/320-054;  

Fax: 29/320-053
• Harmónia Zeneiskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
• 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
• 4. sz. (Templom tér 2.): 29/320-966
• 5. sz. (Kisfaludy tér): 29/600-105
• Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi intézmények
• Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
• Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023
• Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
• Vargha Gyula Városi Könyvtár:29/320-102
• Postahivatal: 29/320-046
• Városi sportcsarnok: 29/320-318
• Civil központ: 29/321-876

Egyházak
• Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
• Református lelkészi hivatal: 29/321-340
• Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371,  

06-20/770-0442

Falugazdász
• Világosné Ágota 06-20/933-5767

        HASZNOS TELEFONSZÁMOK      mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112%

Az új koronavírus miatti segítségnyújtás: 06-29/320-023; 
06-30/659-1892; hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 12 óra között hívható.

Szolgáltatások: Karanténban élők részére, akár ható-
sági, akár önként vállalt, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, 
posta intézése, átadott pénz és lista alapján. 70 éven fe-
lüliek, frissen műtöttek, fogyatékkal élőt nevelők, kisgyer-
meket egyedül nevelő szülők, immunhiányos betegségben 
szenvedők, akiknek nincs a településen segíteni tudó ro-
kona, ismerőse, kérhetik a Humán Szolgáltató Központ se-
gítségét bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, posta intézése, 
átadott pénz és lista alapján.
• Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: hétfőtől csütörtökig 

8 és 16 óra között pénteken 8 és 12 óra között kizárólag 
telefonon érhető el az alábbi számon: 06-29/320-023. 
Krízishelyzetben mennek csak ki a családokhoz, ügyin-
tézést telefonon vagy online bonyolítják. 

• Védőnői Szolgálat ügyeletet tart minden munkanap, be-
hívás alapján dolgoznak, a szülők bizalommal kereshetik 
a védőnőiket telefonon.

• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás, szociális étkeztetés (kizárólag házhoz szállítással) 
változatlanul működik, új igény esetén a 06-29/320-023 
számon jelentkezhetnek. Új jelzőkészülék kiszerelésére 
most nincs lehetőség.

VESZÉLYHELYZETI ELÉRHETŐSÉGEK • A polgármesteri hivatal központi telefonszáma:  
06-29/320-011

• Az ügyintézők veszélyhelyzeti elérhetőségei, a jelzett te-
lefonszámok munkaidőben hívhatók:

• Szociális ügyek: 06-70/198-1360
• Ipari telep működésével kapcsolatos ügyek:  

06-70/312-9625
• Birtokvédelmi ügyek: 06-70/312-9625
• Állattartási, állatvédelmi ügyek: 06-70/312-9625
• Hagyatéki ügyek: 06-70/312-9625
• Anyakönyvi ügyek: 06-70/313-7099
• Címrendezés, címnyilvántartás: 06-70/313-7099
• Adóigazgatás: 06-30/475-0986
• Kereskedelmi ügyek: 06-30/475-0986
• Közterület használatával kapcsolatos ügyek, behajtási 

engedély: 06-70/312-4134, 06-30-265-6166
• Vagyongazdálkodási ügyek: 06-30/993-7732
• Telekalakítási ügyek: 06-30/440-0183
• Utakkal, árkokkal és kutakkal kapcsolatos ügyek:  

06-30/475-0987
A kormányzati intézkedésekről változatlanul a www.ko-
ronavirus.gov.hu oldalról értesülhetnek. Az üllői vonatko-
zású friss híreket első kézből továbbra is városunk hiva-
talos oldalain találják meg, a www.ullo.hu és a Facebook 
oldalunkon. Akinek nem áll rendelkezésére online kap-
csolat, de kérdése volna a helyi intézkedéseket illetően, 
keresse a polgármesteri hivatalt a 06-29/320-011 telefon- 
számon.
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• A Vecsési Járási Hivatal Üllői Kirendeltsége hétfőn-
ként 13-16 óra között tart ügyfélfogadást a földszinti 
1. számú irodában.

• Az Üllői Polgármesteri Hivatal június 2-től fogad ügy-
feleket szintén a földszint 1. számú irodában, elő-
zetes bejelentkezéssel hétfőn 8-11 óra és szerdán 
8-15.30 óra közötti időszakban.

• Időpontot az adott ügyben eljáró ügyintézővel tudnak 
egyeztetni, ha nem sikerül elérniük az ügyintézőt, 
kérjük, hívják a recepciót.

• Kérelmek beadására továbbra is lesz mód a hivatal 
bejárata mellett elhelyezett gyűjtődobozban, ahol a 
nyomtatványok változatlanul rendelkezésre állnak.

• A DTkH Nonprofi t Kft.-t első ízben június 2-án 9-16 
óra között érhetik el személyesen, majd kéthetente 
hétfőnként az eredetileg meghirdetett időpontokban.

• Az újra beinduló ügyvédi tanácsadás helyszíne is a 
földszinti 1. számú iroda. Dr. Szkalka Tamás és dr. 
Beneczki Tímea várja az ügyfeleket a korábbi módon, 
kizárólag előzetes bejelentkezéssel.

• A polgármesteri hivatal épületében kötelező a száj-
maszk viselése és belépéskor a kézfertőtlenítő hasz-
nálata!

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA

ÜLLŐ SIKERREL VETTE FEL A KÜZDELMET 
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSBEN
A   március óta eltelt időszakban 

a koronavírus-járvány elleni 
védekezés és a helyben szük-

séges óvintézkedések kulcsszerepet 
töltöttek be a mindennapi életünk-
ben. A járvány kezdetén a védekezés 
hatékonysága érdekében felállítot-
tuk az Üllő Vészhelyzeti Munkacso-
portot, mely csapat munkájában 
a hivatal vezetése és munkatársai 
mellett orvosok, gyógyszerészek, 
valamint az üllői intézmények ve-
zetői is komoly szerepet vállaltak. 
A kommunikáció terén a polgármes-
teri Hivatal által nyújtott közszolgá-
lati információk mellett hangsúlyos 
feladat hárult ránk, hiszen a járvány 
elleni védekezésben meghozott in-
tézkedésekről szóló tájékoztatást is 
biztostanunk kellett.

Kijelenthetjük, hogy ahogyan 
Magyarország egésze, úgy Üllő is 

sikerrel vette fel a küzdelmet a járvány 
elleni védekezés első hullámában.

Sajnos a veszély nem múlt el: jár-
ványügyi szakemberek, viroló-
gusok véleménye szerint ősszel 
vagy a tél elején a koronavírus- 
járvány újabb felfutása várható 
hazánkban. Most azonban ér-
demes megállni egy pillanatra, 
kifújni magunkat és köszönetet 
mondani.

Az Üllő Vészhelyzeti Munka-
csoport nevében köszönetemet 
fejezem ki Üllő lakosságának az 
együttműködésért, a szüksé-
ges korlátozások fegyelmezett 
betartásáért!

Köszönetemet fejezem ki felnőtt 
és gyermekháziorvosainknak, védő-
nőinknek, a mentősöknek, a betegel-
látásban dolgozó szakembereknek, 
a gyógyszerészeknek, a biztonsá-

gunkról gondoskodó rendőrségnek 
és polgárőreinknek, az élelmiszer-el-
látásunkat biztosító üzleteknek, 

eladóknak, szállítóknak, a 
védekezésben feladatokat vál-
laló önkénteseinknek, a Humán 
Szolgáltató valamennyi dolgo-
zójának, a gyermekek online 
oktatásában részt vevő peda-
gógusoknak, a Városüzemel-
tető Kft. munkatársainak és a 
lakossági ügyintézések terén 
szolgáltatásokat nyújtó pol-
gármesteri hivatal valamennyi 
dolgozójának!

Kérem önöket, hogy a vírus 
elleni védekezés eredményes-

sége érdekében viseljünk maszkot, 
tartsuk be a 1,5-2 méteres védőtá-
volságot! Vigyázzunk másokra és vi-
gyázzunk magunkra!

Kissné Szabó Katalin polgármester

Az üllői óvodák és a bölcsőde május 25-én újranyi-
tottak.

Csicsergő óvoda: rendes nyitvatartás szerint.

Pitypang óvoda: rendes nyitvatartás szerint.

Bóbita óvoda: június 2-10-ig festés miatt zárva tart. 
Ez alatt a Pitypang óvoda biztosítja a gyermekek el-
látását.

Napraforgó óvoda: rendes nyitvatartás június 29-ig, 
majd július 10-ig karbantartás miatt zárva tart, mi-
közben a Bóbita Óvoda biztosítja az ellátást.

Gyöngyvirág óvoda: június 29-től július 10-ig zárva 
tart, a Bóbita óvoda a helyettesítő intézmény. Július 
13-tól augusztus 31-ig költözés miatt a gyermekek 
a Bóbita és a Napraforgó óvodákba járhatnak, ahol 
a saját óvónőik fogadják őket.

Babarózsa bölcsőde: rendes nyitvatartás szerint.

Az intézményeket csak egészséges gyermekek 
látogathatják!  ÜH infó

NYITVATARTÁSI RENDEK

Érdemes 
megállni egy 

pillanatra, 
kifújni 

magunkat és 
köszönetet 
mondani
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A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet-
ben a kormány javaslata alapján az ország- 
gyűlés úgy döntött, hogy a fúrt és ásott ku-
tak bejelentési kötelezettségének határidejét 
2023. december 31-ig meghosszabbítja. Az 
engedélyezés folyamata, szabályai nem vál-
toztak, ezek elérhetőek a www.ullo.hu olda-
lon, ahonnan a kérelemhez szükséges nyom-
tatvány is letölthető. Üllő Város Önkormányzata

Az Üllő Te Vagy! Egyesület szemétszedési 
egyéni akciót hirdetett! Hiszen hosszú hetek 
után végre újra kint lehetünk a szabadban, 
és miért ne kötnénk össze a kellemeset a 
hasznossal? Az egyéni séták, kutyasétálta-
tás, biciklizés, sportolás alkalmával vigyünk 
magunkkal kesztyűt és szemeteszsákot, és 
hozzuk haza azt, amit mások elhagytak. Min-
den kéz és összeszedett zsák szemét számít!
Kérdéseikkel keressék az egyesületet,  
Fricsovszky-Tóth Pétert vagy Prém Szilviát a 
06-70/795-1275 telefonszámon. ÜTV

Az üllői Mentőangyalok Alapítvány 
márciusi, nőnapi bálján összegyűlt 
adományokból vásárolt ózongenerá-
toros gépekkel segíti a helyi intézmé-
nyeket. Az ózongenerátorok az orvosi 
rendelőben végzik napi rendszeres-
séggel az orvosok és egészségügyi 
dolgozók ruháinak és a gyógyításhoz 
szükséges eszközeiknek a fertőtlení-
tését. Most pedig körbejárnak a város-

Az üllői gyermekorvosok nevében 
dr. Laczkó Magdolna foglalta össze a 
jelenleg érvényben lévő szabályokat. 
– A kockázatmentes viselkedés be-
tartása még mindig nagyon fontos. 
Változatlan, hogy továbbra is telefo-
nos időpont-egyeztetés alapján lehet 
a gyermekrendelőbe személyesen 
bejönni. Mindenki telefonáljon, ér-
deklődjön, mielőtt eljön. A rendelési 
idők eddig is, és ezután is teljesek. 
Az orvosaink a saját rendelési idejük-
ben rendelnek, kivéve pénteken, ami-
kor csak délután van gyermekorvosi 
rendelés. A védőoltásokat kedden és 
csütörtöki napon, 10-12 óra között 

A KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE SOROMPÓK AZ ILLEGÁLIS SZEMETELŐK ELLEN

HULLADÉKKOMMANDÓ ÜLLŐN

ÓZONGENERÁTORRAL  
A BÖLCSI ÉS AZ OVIK BIZTONSÁGÁÉRT

A Hunyadi utcai piacon az árusítás sza-
bályai 2020. május 20-tól – összhang-
ban a kormány védelmi intézkedései- 
vel – ismét a korábbi módon működnek. 
Ennek értelmében minden, a veszély-
helyzet kihirdetése előtt is forgalmazott 
termékkör árusítható a szükséges óvin-
tézkedések betartásával.
Az árusok egymástól legalább 2 méter-
re helyezkedhetnek el, a vásárlóknak is 
tartaniuk kell a legalább 1,5 méteres vé-
dőtávolságot, és ajánlatos védőfelsze-
relés – maszk, kesztyű – viselése. Az 
árusítás során továbbra is érvényben 
van az idősávos vásárlás. Eszerint a 65 
év alatti korosztály 9 óráig, míg a 65 fe-
lettiek 9-12 óra között bonyolíthatják le 
a vásárlásaikat. ÜH Infó

Mindannyiunk közös és előremutató érdeke, hogy Üllő város lakóingatlan 
előtti közterületei hosszú távon is ápolt, rendezett, virágokkal és zöld nö-
vényekkel teli harmonikus összképet mutassanak, így ezúton meghirdetjük 
a Szépülő Üllő pályázatunkat. Célunk, hogy a nap mint nap a lakóingatlan 
előtti közterületen végzett magas színvonalú és odaadó munkát elismerés-
ben részesítsük, példát mutatva ezzel az egész közösségnek.

A jelentkezési lap elérhető a www.ullo.hu oldalon vagy a polgármeste-
ri hivatal portáján. A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikusan várjuk a 
mandy.zsuzsanna@ullo.hu e-mail címre, vagy elhelyezhető a hivatal portá-
ján lévő kérelemgyűjtő dobozban 2020. július 30-ig. A zsűrizés szemlézés 
útján történik, melynek eredményeként 20 000, 15 000 és 10 000 forintos 
ajándékutalványban részesül az első három helyezett az ünnepélyes ke-
retek közt megrendezett eredményhirdetésen 2020. augusztus 20-án.   ÜH

Az önkormányzat az elért eredményei-
kért jutalomban részesíti a végzős üllői 
általános iskolás tanulókat. Az évek óta 
tartó hagyomány idén is megilleti a leg-
jobbakat, melyről a következő számunk-
ban bővebben is beszámolunk. ÜH Infó

ban, hogy az ovitól a bölcsiig segítsék 
az üllőieket. A bölcsőde fertőtlenítése 
hat órát vett igénybe, hogy a 245 m² 
területű intézmény benne a sok-sok 
játékkal kellően vírusmentes legyen. 
Az intézmények ózongenerátoros fer-
tőtlenítése folyik, miközben az egye-
sület munkatársai szívesen segítenek 
magánembereknek is. Keressék őket 
bizalommal! Üllő Város Önkormányzata

GYERMEKORVOSOK KÉRÉSE

Ötszörösére nőtt az illegálisan kirakott hulladék mennyisége a járványhelyzet 
alatt, pedig már nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el a szeme-
telő. A Budapest agglomerációjába tartozó kisvárosokat sújtó probléma Üllőn 
is kardinális kérdés, ezért a város közigazgatási területén belül több helyen so-
rompókat helyeznek ki, hogy ezzel is akadályozzák a szemétlerakást. Emellett 
vadkamerák is várják a vállalkozó szellemű környezetkárosítókat. 

Fontos tudni, hogy az, aki tetten éri a illegálisan hulladékot lerakót, fotóz-
hatja és videózhatja is az elkövetőt, ugyanis jogsértő cselekményről készíthető 
felvétel. Bejelentését a rendőrségen teheti meg. ÜH infó

adjuk be, melyhez szintén előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. Min-
dent a 06-29/320-082 telefonszámon 
keresztül tudnak egyeztetni a szülők. 
Rendelési időben a házi gyerekorvo-
suk mobiltelefonján is érdeklődhet-
nek és egyeztethetnek. Fontos még, 
hogy nálunk a gyermekbetegek között 
nem volt igazolt Covid-beteg – tudtuk 
meg a doktornőtől. ÜH Infó

VISSZATÉR A RÉGI REND

JUTALOM JÁR A KITŰNŐ 
BIZONYÍTVÁNYÉRT

SZÉPÜLŐ ÜLLŐ PÁLYÁZAT
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Örömünkre szolgál, hogy idén im-
már harmadik alkalommal kerülhet 
meghirdetésre A legszebb konyha-
kertek programsorozat, azon lako-
sok között, akik otthonukban, kert-
jükben konyhakertet, zöldséges és/
vagy gyümölcsös zártkertet gon-
doznak.

Idén megkülönböztetett figye-
lemmel kísérjük azokat a pályá-
zókat, akik a járvány hatására 
felszabadult idejükben kezdtek 
bele az otthoni konyhakert kiala-
kításába. A jelentkezési lapok el-
érhetőek a www.ullo.hu oldalon, 
valamint a polgármesteri hivatal 
portáján. A kitöltött jelentkezé-
si lapokat elektronikusan várjuk a  

A hulladékszállítással kapcsolatosan az alábbiakról tá-
jékoztatjuk Önöket: 

A DTKH Nonprofit Kft tájékoztatása alapján az alábbi vál-
tozások várhatóak 2020. augusztus 31-ig a hulladékszállí-
tás rendjében:

A csomagolási hulladékok gyűjtésének  új időpontjai: 
2020. június 18., 2020. július 16., 2020. augusztus 13. 

A szállító 2 db cserezsákot biztosít, de mennyiségi korlá-
tozás nélkül elviszik bármely átlátszó zsákban a kihelyezett 
csomagolási hulladékot. A közszolgáltató kéri a lakosságot, 

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK PÁLYÁZAT

TISZTELT LAKOSSÁG!

TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

Az idei pedagógusnap rendhagyó, 
ahogyan a 2019/2020 tanév má-
sodik fele is. A koronavírus-járvány 

miatt a pedagógusok munkájának színte-
re március közepe óta a tantermekből – az 
informatika eszközeinek köszönhetően –  
az otthonokba került. Diákjaink az idei 
tanév utolsó hónapjaiban a tanító nénik, 
tanár bácsik, tanárok, személyes jelenlé-
te, segítő tekintete helyett csak nevelőik 
hangjával találkozhattak az éteren ke-
resztül.

A pedagógusnap azt jelzi számunkra, 
hogy közel a tanév vége, közel a nyári szü-
net, a számvetés ideje. Érzelmileg különö-
sen megterhelő ez az időszak azoknak a 
pedagógusoknak, akik alsó osztályokban 
végző, a tanító néni terelgető karjaiból a 
felsős tanár kollégáknak adják át a diákja-

ikat. Nincs ez másképp azon pedagógu-
sok esetében sem, akik ezt az időszakot 
nem tölthették együtt az iskola intéz-
ményéből elballagó nyolcadikosaikkal. 
Biztos vagyok benne, hogy a koronaví-
rus-járvány okozta helyzet miatt a gyer-
mekek is hasonlóan éreznek és nagyon 
hiányoznak nekik szeretett tanáraik, ta-
nítóik.

Kedves pedagógusok!
Nagyon nehéz és embert próbáló idő-
szakon vagyunk túl. Önök a világjárvány 
elleni védekezés alatt is a frontvonalban 
dolgoztak. 

Azzal a hivatástudattal végezték a 
munkájukat, ahogyan a kertész mun-
kálkodik a kertben. A szülőktől az önök-
re bízott palántákat a digitális eszközök 

segítségével láthatatlanul is nevelgették, 
öntözgették, terelgették úgy, hogy közben 
az élethez szükséges megfelelő lelki táp-
lálékot is folyamatosan biztosították gyer-
mekeink számára.

Üllő Város Önkormányzata és minden 
üllői család nevében köszönetemet fejezem 
ki a Humán Szolgáltató Központ óvodape-
dagógusainak, az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola és a Harmónia Zeneiskola va-
lamennyi nevelőjének, pedagógusának az 
elmúlt hónapokban és a tanév egészében 
végzett áldozatos munkájáért! Köszönöm, 
hogy fényt hoznak gyermekeink életébe!

 Kissné Szabó Katalin polgármester

Az elmúlt napok hírei szerint lassan felol-
dásra kerülhet a koronavírus miatt meg-
hirdetett veszélyhelyzet. Ezzel együtt vál-
tozás várható a háziorvosi ellátás jelenlegi 
rendjét illetően. Az újabb rendelkezés ha-
tályba lépéséig azonban továbbra is csak 
előjegyzés alapján tudjuk fogadni a bete-
geket. 

Mindannyiunk védelme érdekében kér-
jük, hogy az orvosi rendelő épületében 
használjanak szájmaszkot!

Köszönjük a türelmüket és az együtt-
működésüket! Jó egészséget kívánunk 
mindnyájuknak!  Dr. Tóth Jolán, 

kollegiális vezető háziorvos 

TISZTELT BETEGEINK!mandy.zsuzsanna@ullo.hu vagy a 
partnerseg@ullo.hu e-mail címre, 
de elhelyezhető a hivatal portáján 
lévő kérelemgyűjtő dobozban is 
2020. június 15-ig.

A kategóriák győztesei 20 000 
forintos ajándékutalványban része-
sülnek, melyet az eredményhirdeté-
sen, 2020. augusztus 20-án ünne-
pélyes keretek közt adunk át.

A pályázattal kapcsolatban dr. 
Mándy Zsuzsanna környezetvédelmi 
referens lesz segítségükre, fordulja-
nak hozzá bizalommal a 06-70/797-
2299-es telefonszámon vagy írás-
ban a megadott e-mail címen. 
Termésben gazdag kertészkedést 
kívánunk! Üllő Város Önkormányzata

hogy tömörítsék a hulladékot, ezáltal jelentősen csökkent-
hető a kihelyezett hulladékkal teli zsákok mennyisége!

Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, hogy 2020. júni-
us 2-től ismét igényelhető a házhoz menő lomtalanítás! 
Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre az ügyfélszolgálat 
elérhetőségein van lehetőség. (http://www.dtkh.hu/ugyfel-
szolgalat)

A zöld hulladék gyűjtésének időpontjai nem változnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a társulási tanács a tag önkor-

mányzatok részvételével újra fogja tárgyalni a hulladékszál-
lítással kapcsolatos feltételeket! Jelen időpontok tehát 2020. 
augusztus 31-ig hatályosak. Üllő Város Önkormányzata

„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák.  
Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnöveszti a palántát. 
Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot kapja-
nak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mindazt, ami meggátolná, hogy  
a növekedéshez elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá.”     

(Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes)
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Május 18-tól végre megint ki-
nyitottak a játszóterek. A nyi-
tást megelőző napokban a 
Városüzemeltető Kft. munka-
társai elvégezték a telepített 
játszóeszközök és a területek 
takarítását, valamint virológiai 
és bakteriológiai mentesítését, 
fertőtlenítését, melyről a továb-
biakban is folyamatosan gon-
doskodnak majd. A kihelyezett 
mobil kis játékok (kismotorok, 
homokozó szettek) higiéniai, 
egészségvédelmi okokból át-
menetileg nem használhatók, 
azok biztonságos tárolásáról az 
ismételt kihelyezésükig gondos-
kodik a város. A fenti intézkedé-
sek visszavonásáig higiéniai 
okokból és elővigyázatosságból 
mindenki saját játszóeszközt vi-
gyen magával. Fontos a játszó-

tereken is betartani a szükséges 
óvintézkedéseket: megtartani a 
legalább 1,5 méteres védőtávol-
ságot, és lehetőség szerint kéz-
fertőtlenítőt és/vagy fertőtlenítő 
hatású törlőkendőt használni.

Május 20-tól újra nyit a sport-
telepen található edzőpálya, 
melyre belépni előzetes időpont 
egyeztetés után van lehetőség, 
hétköznapokon délután 14-20 
óra között. Használat előtt min-
den, az edzőpályára látogató 
személynek kötelező az egész-
ségi állapotára vonatkozó nyi-
latkozat kitöltése. Az edzőpá-
lyára történő időpontfoglalásra 
az alábbi telefonszámokon van 
lehetőség: 
Pindák László: 06-70/479-6153  
és Prikrillné Erős Ildikó:
06-70/479-6141.   ÜH infó

VÁRNAK A JÁTSZÓTEREK ÉS AZ EDZŐPÁLYA

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi ösztöndíj elnyerésére a 2020–2021-es tanév 
szeptembertől júniusig terjedő időszakára. Pályázatot 
nyújthat be az az üllői lakos, aki 9. esetleg magasabb 
osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai tanuló, 
vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hall-

gatója. Tanulmányi ösztöndíjra 
jogosult az a 9. vagy magasabb 
osztályt végzett nappali tagozatos 
középiskolai tanuló, akinek az év 
végi tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,7, vagy az a felsőokta-
tási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója, akinek az év végi ta-

nulmányi átlageredménye legalább 4,4. Amennyiben a 
pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett, és év végi 
tanulmányi eredménye alapján nem, csupán az érett-
ségi átlaga alapján jogosult ösztöndíjra, úgy lehetőség 
van ez utóbbi figye-
lembevételére a ta-
nulmányi eredmény 
számításánál.

Az ösztöndíj havi 
összege középfo-
kú képzésben részt 
vevő ösztöndíjas 
esetén 8 000 forint, 
felsőfokú tanulmá-
nyait végző diákok-
nak pedig 12 000  
forint. 

Amennyiben a költségvetésben elkülönített ösz-
szeg – az eredményesen pályázók nagy száma miatt 
– nem nyújt fedezetet valamennyi jogosult ösztöndíjá-
ra, akkor a képviselő-testület a tanulmányi átlagered-
mény alapján rangsorolja a pályázatokat. Azonos át-
lageredmény esetén előnyt élvez az alacsonyabb egy 
főre jutó jövedelemmel rendelkező pályázó, második 
szempontként pedig az, aki az üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában végezte az általános iskolai tanul-
mányait.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 15.
A pályázat benyújtható az Üllői Polgármesteri Hiva-

tal Hatósági Irodáján, melyhez mellékelni kell a pályázó 
tanulmányi eredményéről szóló bizonyítványának má-
solatát, általános iskolai bizonyítványának másolatát 
és a család egy főre jutó jövedelmének megállapítá-
sához szükséges igazolásokat. A pályázat nyerteseit a 
polgármesteri hivatal értesíti postai úton a döntésétől 
számított nyolc munkanapon belül. ÜH infó

„A pályázat 
benyújtási 
határideje: 
2020. július 15.”

Nagy munkában a játszóterekért

2020. június 2-től a NAV Pest megyei, eddig zárva tartó 
kirendeltségein és a Kormányablakokban is újraindul az 
ügyfélfogadás. Az adóügyek döntő többsége elektro-
nikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy 
válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, 
elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A 
várakozókat továbbra is ütemezetten fogadják az ügy-
félszolgálatok. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben egy-
szerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszol-
gálati ablak rendelkezésre áll. ÜH infó

SZEMÉLYESEN IS ADÓZHATUNK
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Kávai  
szedd magad  
a levendulát  

napok
2020. június 12–14.

Tel.: 06-70/775-8558

GPS koordináták: 
47.348510     19.578187
Budapesttől 30 km-re,  

M4-től 3 percre

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 12 000 Ft-tól!

LINDA HÉTVÉGI KONYHÁJA
Volt egyszer egy kicsi ház, benne élt a kicsi lány, ki szeretett főzni 
és nagyra nőtt kertjében a sok szép zöldség – mesét is kezdhet-
nénk így, pedig ez Linda, a 11 éves üllői kislány története.

Linda most fejezi az ötödiket, 
tele lesz ötössel a bizonyít-
ványa, alig pár négyes kap 

helyet benne. A környezetórára 
egyedül ő készített videót, ahol 
tételesen felsorolta a kivi tu-
lajdonságait, a talajigényétől a 
benne lévő vitaminokig. Szere-
ti a kertet, nem is kicsit. A régi 
tyúkólból lett saját, elkerített 
veteményese, ahol egyedül dönt 
a paradicsom és az uborka he-
lyéről, minden elültetett növény 
igényeit ismeri, de azt is tudja, 
milyen virágot ültessen a cse-
resznyefa köré, hogy ne verje fel 
a gaz. Nemrég elhunyt nagyma-
májától tanulta, akivel sok időt 
töltöttek együtt. A konyhában is, 
ahogyan az anyukájával is, aki 
szakácsnő az üllői általános is-
kolában. Kovács Julianna, Linda 
édesanyja kiskorától tanítgatta 
lányát, majd a karantén bekö-
szöntével érte a meglepetés. 
Linda egyik hétvégén elé pen-
derült egy kész listával, hogy a 
vasárnapi ebédet ő készíti, anyu-
kája csak vásároljon be hozzá. 
Mikor megkapta az alapanya-
gokat, egyedül látott hozzá a fő-
zéshez, és ügyesen el is készült 
vele. Majd ebből rendszer lett. 
Péntekre előállt a menüvel, a lis-
tát átadta és főzött, majd megte-
rített és tálalt. Volt, hogy árvács-
kával díszítette a megformázott 
párolt rizst. Mindent egyedül old 
meg, de tartja magát a szabály-
hoz, aki főz, az nem mosogat.

Szakszerű palacsinta
A recepteket interneten szedi 
össze, vagy a szembe szom-
széd nénitől, aki Erdélyből köl-
tözött Üllőre. Vele recepteket is 
cserélnek, igaz, semmit sem ír 
le, mindent megjegyez dekára, 
grammra pontosan. Most éppen 
a birsalma érésére várnak, hogy 
közösen főzzenek be és készülni 
fog almasajt is. Amit mi is látha-
tunk, ugyanis Julianna elkezd-
te videóra venni lánya főzéseit, 
amiből azt is megtudhatjuk, 
hogy a káposztát nem kever-
jük, hanem rázzuk. A kisfi lmek-
ben Linda elmondja a recep-
tet és praktikákat is megoszt. 
Sokszor olyasmit választ, ami 
kihívás számára. Mint például 
a palacsinta. Neki a tészta ser-

penyőben való szétfolyatása 
jelentett nehézséget, miközben 
a palacsinta feldobálásában 
igazán profi . De csak múlt idő-
ben, mivel azóta készített rakott 
palacsintát, ahol begyakorolta a 
folyatást. A repertoárjában sze-
repelt már baconba göngyölt 
krumpligombóc, szivárványos 
piskóta (saját recept), babgulyás 
és húsleves, sokszor, mert ez a 
kedvence.

Az egyébként szégyenlős 
Linda a konyhában és a kertben 
magára talál. Anyukája sok-
szor arra eszmél, hogy Linda 
eltűnt. Olyankor nem kell mesz-
szire mennie, a zöldségei között, 
netán a tűzhely mellett kell ke-
resnie 11 éves kislányát. Linda 
karanténban fejlesztett hétvégi 
ebédjeinek híre szerteszaladt 
Üllőn, csak az a kár, hogy a kós-
tolásból kimaradunk. Solym

Linda a babgulyással

Sikeres folyatás után

„Sokszor olyas-
mit választ, 
ami kihívás 

számára.
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ÜLLŐI UTCÁK TITKAI
Takács Lilien vagyok, és szüle-

tésem óta élek Üllőn. Akkor én 
igazából nem is üllői vagyok, 

hanem „ülleji”. Itt élnek a családtag-
jaim, akik szintén ide születtek és a 
barátaim. Itt végeztem el az általá-
nos iskolát, és rendes zenetagozatos 
diák révén mentem március 15-én 
szavalni a központba, karácsonykor 
pedig a templomba a kórussal éne-
kelni. Budapesten végeztem a gim-
náziumot, és jelenleg is a fővárosban 
dolgozom. Mindig érdekelt a múlt, 
hogy milyen volt régen, és ahogy 
telnek az évek, egyre fontosabbnak 
tartom. Szeretném, ha a mai fiatalok 
– de alapvetően kortól függetlenül  
az üllőiek – éreznék, hogy a váro-
sunk múltjának megőrzése eszmei 
értékkel bír, amit nekünk kell fenn-
tartanunk és továbbadnunk. Ezért is 
keresgélek Üllő történetében.

• Malom utca Az 1880-as éves vé-
gén, a mai Cigri-domb területéről – 
az előző számban szó volt róla, hogy 
a század elején nagy mennyiségű 
agyagot bányásztak itt – származó 
agyagból és égetett téglából emele-
tes malomházat építettek. Az I. vi-
lágháború után a malmot bezárták, 
mert az Állomás utcában épült Cor-
nélia malom sokkal korszerűbbnek 
bizonyult.

• Csalamádés kertek Az Ócsai út, 
Hunyadi utca, Pásztorház utca és 
a Faiskola utcával határolt terü-
letet csalamádés kertnek hívták.  

Az Ócsai és a Faiskola utca sarkán 
volt egy istálló, ahol méneket, bikákat 
és sertéskanokat is tartottak, ezért a 
takarmánynövényeket ezen a terüle-
ten termesztették.

• Ugyan nem Üllőhöz tartozik, viszont 
érdemes megemlíteni – hiszen váro-
sunk a névadója – a budapesti Üllői 
utat. A maga 15 kilométeres hosz-
szúságával, Budapest leghosszabb 
útja. A Kálvin térnél kezdődik és Üllő 
irányában Vecsésen ér véget. A leg-
nagyobb házszáma 873. Öt kerületet 
érint, és számos középület található 
az út mentén, többek között az Ipar-
művészeti Múzeum, Bárka Színház, 
régi filmgyár, ami ma a Népliget au-
tóbusz-állomás helyén állt.

• Üllő központja 1782–1985 között 
jelent meg Üllő legrégebbi részle-
tes térképe, melyen jól látható, hogy 
a mai Pesti út és a Kossuth Lajos 
utca kereszteződése anno is a falu 
központjának számított. A Pesti út 
eddig 4 névváltozáson esett át. Idő-
rendi sorrendbe: Ország út, Lenin 
útja, Bajcsy-Zsilinszky út és a Vö-
rös hadsereg útja neveket viselte. A 
Penny Market előtti épület az 1900-
as évek elején, eredetileg a Fogadó 
istállójának épült, de később az első 
üllői orvos rendelője vette át a helyét, 
lakásokat alakítottak ki benne, kato-
likus szervezeteknek és bizottságok-
nak adott otthont. Végül 1950-től ez 
az épület lett a falu központi iskolája.

Takács Lilien

Az üllői központ régen

Az önkormányzat május utolsó hetében új 
játszóeszközöket telepített a Pávay-Vaj-
na utcai, Cigri játszótérre. Üllőn jelenleg 
öt játszótér van, de ez volt köztük a legel-
ső, 2006-ban épült. Nagyon szép terüle-
ten fekszik, mellette található a kondipark 
is, így gyerekek és felnőttek együtt élvez-
hetik a szabad levegőt. Ez a második ját-
szótér, amely körforgóval is büszkélkedhet. 
Mindeközben az összes üllői játszótérre 
pelenkázóval egybeépített padok is kerül-
tek, hogy ennyivel is kényelmesebbé tegyék 
a kint tartózkodást. ‒ Mivel gyermeknapot 
nem tudtunk tartani, legalább így kedves-
kedtünk a gyerekeknek és a felnőtteknek.  

ÜH Infó

Az üllői önkormányzat pályázatot hirde-
tett az új piac területén épülő 12 db kis 
alapterületű (kb. 6m²), zárható üzlet-
helyiség bérletére. A város elsősorban 
a helyi vállalkozók számára, kedvező 
bérleti díj ellenében kívánja bérbe adni 
a helyiségeket. A bérleti díj havi bruttó  
10 000 forint. A pályázat benyújtási ha-
tárideje június 15-e, az eredményhirdetés 
június 30-án várható.
A leendő bérlők előzetes regisztráció 
után június első hetében meg is tekint-
hették a készülő üzlethelyiségeket.
A pályázattal kapcsolatban Tóth Gá-
borné vagyongazdálkodási ügyintéző-
nél lehet érdeklődni hétfőtől péntekig 
06-30/993-7732 telefonszámon, vagy  
a toth.judit@ullo.hu e-mail címen.  ÜH infó

LEGYEN ÜZLETE AZ ÚJ PIACON!

A sportpálya ismét várja a 
csapatokat 14 és 20 óra 
között. Az Üllői Diák 
Sport Egyesületnél, az 
Üllői Sport Egyesü-
letnél és az Üllői VK-
SK-nál is megkezdték 
az edzéseket. Emellett 
jógaoktatás, tornaórák 
is zajlanak, miközben 
sportolni, focizni vágyó ba-
ráti társaságok is látogatják már a pályát.  
A sportcsarnok várhatóan augusztus elején 
nyitja meg kapuit. Az Üllői DSE június 29-től 
egyhetes focitábort tart az érdeklődő gyere-
keknek. ÜH infó

ELKEZDŐDTEK AZ EDZÉSEK

ÚJ JÁTÉKOK A PÁVAY-VAJNA UTCAI 
JÁTSZÓTÉREN



A polgármester asszony köszönti Záhonyi Eleknét

ELKEZDŐDTEK AZ EDZÉSEK

ÚJ JÁTÉKOK A PÁVAY-VAJNA UTCAI 
JÁTSZÓTÉREN
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Margit nénit menye 
szavaival köszönt-
jük. – Anyósom, 

özv. Záhonyi Elekné, szü-
letett Zsófi -Bálint Margit 
Cegléden látta meg a nap-
világot 1920. május 12-én. 
Szülei ceglédi nagygaz-
dák voltak, így három 
leánytestvérével együtt 
már ötéves korában ki 
kellett vennie a részét a 
paraszti munkából. Na-
gyon szerette a földet és 
az állatokat. Az elemi is-
kola elvégzése után me-
zőgazdasági szakisko-
lába jelentkezett, melyet 
kitűnő eredménnyel fe-
jezett be. 1940 tavaszán 
ment férjhez. Apósom va-
sutas volt, az ország több 
pontján kellett szolgálatot 
teljesítenie, így a család 
többször is költözni kény-
szerült. 1952-ben apósom 
állomásfőnöki állást ka-
pott és Üllőre költöztek. 
Anyósom a helyi termelő-
szövetkezetben vállalt ál-
lást. Kezdetben adminiszt-
rátorként, majd ahogy nőtt 
a téesz, főkönyvelőként 
dolgozott. 1978-ban mint 
főkönyvelő-helyettes ment 
nyugdíjba.

Ha minden nap ilyen volna
Szigorú, kötelezettség-
tudó, a világ dolgai iránt 
érdeklődő, de elsősorban 

gondoskodó, a család-
ját szerető édesanyát is-
mertem meg benne. Jó 
tanácsaival a mai napig 
segíti az unokáit és a dé-
dunokáit. A sors csapá-
sainak elviselésében nagy 

segítséget jelentett csa-
ládja szeretete, ragasz-
kodása, valamint a kert, 
melyet 93 éves koráig 
nagy odaadással gon-
dozott. Korához képest, 
az öregkorral járó fáj-
dalmakat leszámítva, el-
fogadható szellemi és 
fi zikai állapotban van. 
Jól eső érzéssel tölt el, 
hogy még gondoskod-
hatunk róla.

A 100. születésnapjára ter-
vezett nagy családi össze-
jövetel a vírushelyzet mi-
att sajnos elmaradt, pedig 
már karácsonykor megbe-
széltük az ünnepség idő-
pontját. Az ünnepnapon, 
május 12-én családja, ro-
konai, ismerősei, a polgár-
mester asszony, valamint a 
még élő kolléganői telefo-
non köszöntötték. Nagyon 
boldog volt és azt mondta: 
„Ha minden nap ilyen vol-
na, mint a mai, nem fájna 
semmim!”.
Köszönjük a sok üdvözle-
tet és jó kívánságokat, me-
lyek Dédikét oly boldoggá 
tették! – zárta sorait Záho-
nyi Elekné Vali.

„Ha minden 
nap ilyen 

volna, mint 
a mai, 

nem fájna 
semmim!”

Margit néni 25 éves dédunokájának sorai:

KEDVES DÉDIKE!
Elképzelni is nagyon nehéz, hogy mit jelent 
az a 75 év korkülönbség, ami köztünk van. 
Teljesen más világban éltél, mint amilyet mi 
tapasztaltunk, és amiért megdolgoztál, szá-
munkra már a legtermészetesebbek. Amikor 
arról meséltél, hogy jártál Törökországban, 
az egyik legérdekesebb történeted volt szá-
momra. Elképzelni, hogy ugyan azon a távo-
li helyen voltunk, mégis annyira különböző 
időben, mindkettőnknek valami teljesen más, 
mégis hasonló élményt nyújthatott. Így érzek 
az életünkkel kapcsolatban is, hisz mindketten 
ugyanazokat a dolgokat látjuk, mégis teljesen 
máshogy. Azt, hogy mennyire más is ez, talán 
semmi nem mutatja jobban, minthogy majd’ 
25 év kellett hozzá, mire elkezdtem érteni és 
értékelni azt, amit mondasz. Azt a tudást, ami 
neked van, nem lehet iskolában tanulni, csak-
is tapasztalatok alapján ivódik az emberbe. 
Ezért, ha alkalmad nyílt rá, próbáltál segíteni 
nekünk. Számomra a kitartásoddal mutattál 
legnagyobb példát. Nekünk az a kiindulópont, 
ami neked a cél, ezért nem volt könnyű áté-
rezni, hogy honnan indultál és hová jutottál a 
kitartásod révén. Mostanában kezdem megér-
teni, és már látom, hogy ez az én életemben is 
milyen sokra vezethet.

Remélem látod, hogy az életed munkája, 
tapasztalatai nemzedékeken keresztül örök-
lődnek, és hogy semmi fontos nem merül fe-
ledésbe, hisz vannak dolog, amik csak később 
érnek be igazán.

Egy ilyen csodás életen van mit ünnepelni. 
Nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy alkal-
mam lehet ismerni téged!

A MI DÉDIKÉNK
100 éves lett özv. Záhonyi Elekné. A 68 éve Üllőn élő 
Margit néni főkönyvelő-helyettesként ment nyugdíjba, 
jótanácsaival máig segíti unokáit és dédunokáit.



Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Több, mint 15 éves tapasz-
talat, sok elégedett ügyfél

Hívjon bizalommal! Csak 5000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?

TávsegíTséggel is!

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Több mint
féle 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo:  

9.00–19.30,  
V: 9.00–18.00

KUTYÁT TARTANI FELELŐSSÉG
Szomorú eset történt Üllőn. Udvarból kiszabaduló kutyák támadtak meg 
egy tacskóját sétáltató kislányt. A kiskutya elpusztult, a kislány meg-
sérült. Számos kérdést vet fel az állattartók felelőssége, melyet Sáfrány 
Ibolya, a Pest megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány 
vezetőjével tisztázunk.

Minden településen komoly 
gondot okoznak a rendsze-
resen kijáró, önsétáltató ku-

tyák. Ez alól Üllő sem kivétel. Sajnos, 
rendszeresen találkozunk olyan ku-
tyákkal, akik a tartási helyükről napi 
szinten kimennek, és a gazdájuk 
nem tesz ellene semmit. Legtöbb 
esetben elintézik azzal, hogy „min-
dig hazajön”, „csak megy egy kört”, 
„nem bánt senkit”. A tapasztalat az, 
hogy ezeknek a kutyáknak a több-
sége nincs azonosítóval ellátva és 
ebből következik, hogy veszettség 
ellen oltva sem. Az oltatlan kutyák 
közegészségügyi szempontból ko-
moly veszélyt jelentenek emberre, 
más kutyákra és állatokra egyaránt. 
Aki a kutyáját nem chippelteti és el-
mulasztja az évenkénti veszettség 
elleni oltását, szabálysértést követ 
el, és bírsággal sújtható!

A gazda felelőssége
Az állatvédelmi törvény szerint, 
az, aki felügyelet nélkül az utcára 
engedi a kutyáját, nem tesz meg 
mindet, hogy a szökését megaka-
dályozza, szabálysértést követ el 
és állatvédelmi bírsággal sújtha-
tó. Abban az esetben, ha az eb a 
nem megfelelő tartás következ-
tében könnyű sérülést okoz más-
nak, szintén közigazgatási bírságot 
eredményezhet, mely a sérülés sú-
lyosságától akár szabadságvesz-
téssel is büntetendő. Maradandó 
fogyatékosság esetén három, élet-

veszélyes sérülés esetén pedig öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő az eb tartója. A gaz-
dátlanul kóborló kutyák az úton, 
az autók között szaladozva súlyos 
közúti balesetet is okozhatnak, ami 
személyi sérüléssel vagy halállal is 
végződhet! Az ebtartónak minden 
esetben a büntetőjogin túl kárté-
rítési felelőssége is van, meg kell 
térítenie az összes kárt, amit az 
állata okozott. Talán mindenki szá-
mára – embernek és kutyának – 
hasznosabb lenne megelőzni és el-
kerülni a bajt.

Kívül tágasabb
Egyre több gazdi viszi rendszere-
sen a kutyáját sétálni, ami jó dolog, 
viszont azt tapasztaljuk, hogy a pó-
rázt nem sokan használják, 
pedig kellene. Közterületen 
ugyanis – kivéve az ebek 
futtatására kijelölt területet – 
kutyát csak pórázon lehet 
vezetni. Csak olyan személy 
viheti, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására 
is képes. A kutya tulajdono-
sának biztosítania kell, hogy 
a kedvence sem más állatot, 
sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen. Sok-
szor találkozunk kutyájukat 
sétáltató iskolás gyerekek-
kel is. Nagyon fontos, hogy 
a gyerekeinket az állatok 
szeretetére neveljük, de az 

A kutya 
tulajdonosának 

biztosítania 
kell, hogy a 

kedvence sem 
más állatot, 
sem embert 

harapásával ne 
veszélyeztet-

hessen.

is elengedhetetlen, hogy velük is 
megismertessük a szabályokat és 
veszélyeket. Mint most is láttuk, ez 
számtalan veszélyt rejthet magá-
ban. A gazdátlanul kóborló és az 
udvarokból a felelőtlen gazdák mi-
att szabadon kijáró kutyák komoly 
veszélyt jelentenek a sétáltatókra, 
különösen, ha azok gyerekek.

Mégis hol?
Jogosan merül fel a kérdés, hogy 
akkor hol lehet a kutyát lemozgat-
ni? Örömmel halljuk és látjuk, hogy 
egyre többen választják a közös 
kirándulásokat, túrákat a kutyá-
jukkal, ami embernek és állatnak 

egyaránt kellemes kikapcso-
lódást jelent. Egy-egy ilyen 
program nem csak fi zikailag, 
hanem szellemileg is lefá-
rasztja a kutyát, így otthon 
is sokkal kezelhetőbbé válik. 
A kutya társállat, szüksége 
van az ember közelségére, 
a gondoskodására. Aki nem 
tud megfelelő körülménye-
ket, ellátást biztosítani a ku-
tyájának, vagy csak a láncon 
tartásra képes, az ne tartson 
kutyát! Kutyát tartani nem 
kötelesség, hanem fele-
lősség!

Sáfrány Ibolya, PMÁ Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány

Asztor örökbefogadásra vár

Carlos örökbefogadható
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Környezetünk

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

A nyitvatartásról  érdeklődjön telefonon!

Retro keretek   
28  000 Ft helyett
14   000 Ft

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft

Multifokális lencse  
35  000 Ft/db helyett
22   500 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
20  000 Ft/db helyett
10   000 Ft/db

                         éves a 
KORREKT OPTIKA, 
ezért egyes kereteinket és 
egyes lencséinket a tíz évvel  
ezelőtti áRon adjuk!

Születésnapi akció!

10 évesek 
lettünk! 10

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

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

www.korrektoptika.huCím: 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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetelTantermi tanfolyam: szünetel

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

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Tantermi tanfolyam: szünetel

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérést kínálunk a régióban

•   Hagyományos és okos rendszerek tervezése, 

kivitelezése, teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező  

árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632

www.naphaszon.hu

naphaszon@gmail.com

TERÍTÉKEN A KÖRNYEZETVÉDELEM
2020-ban a környezetvédelem megkerülhetetlen téma 
a települések életében, így megalakult Üllőn is az első 
önálló környezetvédelmi bizottság. Fricsovszky-Tóth Péter 
segítségével szedtük össze az elmúlt fél évben tett lépé-
seket.

Üllőt gyorsforgalmi út és au-
tópályák ölelik körbe, sűrű 
átmenő vasúti forgalmat 

bonyolít, miközben a nemzetkö-
zi repülőtér leszálló övezetének 
egyik legérintettebb települése. 

A frekventált fekvése miatt lo-
gisztikai parkok által körbevett 
településnek nagy szüksége van a 
környezetvédelmi stratégiai gon-
dolkodásra. A bizottság a fennál-
lása fél évében nem tétlenkedett. 
Indítványt tett forgalomlassító 
megoldások átgondolására, hi-
vatalos zajártalmi és légszeny-
nyezettségi mérések rendszeres-
sé tételére. Tárgyalta egy átfogó 
városi zöldkoncepció kialakítását, 
melyhez tartozna zöldfelület-ka-
taszter kialakítása is. Vizsgálta 

a parlagfűhelyzetet az elmúlt öt 
évre visszamenőleg.

Kezdeményezte a jelenlegi 
gyepmesteri szerződés újraér-
telmezését, városszerte kutyapi-
szok-tároló kukák kihelyezését, 
kutyafuttatók kialakítását. Szor-
galmazta az ebek összeírása 
mellett az ivartalanítás népsze-
rűsítését, és a felelős állattartás 
edukációját az iskolában, miköz-
ben vizsgálta egy helyi menhely 
létesítésének lehetőségét.

Zöld Üllő
Kezdeményezte, hogy január 
1-től az elkezdett átlagos la-
kóingatlan feletti építkezések 
esetén vonják be az ügymenet-
be a környezetvédelmi bizott-

„A frekventált 
fekvése miatt 

logisztikai 
parkok által 

körbevett tele-
pülésnek nagy 
szüksége van 

a környezetvé-
delmi stratégiai 
gondolkodásra.”

ságot is. Tárgyalta az erdőkbe, 
termőföldekre vezető utakra 
telepített kamerák és sorom-
pók kihelyezésének módját az 
illegális szemetelés megakadá-
lyozására. Vizsgálta a hatályban 
lévő égetési rendeletet, a zöld és 
szelektív zsákok esetében alter-
natíva nyújtását. Indítványozta 
elektronikai hulladékgyűjtők lé-
tesítését, az Ócsai út kamionfor-
galmának megszüntetését és az 
engedélyek felülvizsgálatát. Or-
szágos fásítási programhoz való 
csatlakozás érdemi kialakításá-
ban vállalt szerepet. Minőségi 
kerékpártárolók létesítésében 
kért együttműködést, miközben 
felvetette a mezőőrök számára 
vásárolható hőkamerák kérdé-
sét. Lakossági programokat is 
indított: A legszebb konyhaker-
tek versenyt és a Szépülő Üllő 
című pályázatot folytatta, míg a 
Madárbarát-kert program elin-
dítását kezdeményezte. A mun-
ka pedig folytatódik.  KSZS
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Oktatás

Rendkívüli helyzetben engedjük el ballagó nyolcadikosaink kezét ezen a kora nyári szombaton.
A márciusban teljesen váratlanul kialakuló helyzet megdöbbentett mindannyiunkat, áprilisban 

reménytelennek tartottuk, hogy idén igazi búcsúval tudjuk majd útjára engedni tanulóinkat.

Hálásak vagyunk, hogy 
nyolcadikosaink még egy-
szer utoljára együtt lehet-

nek osztályfőnökeikkel, tanára-
ikkal, leülhetnek a megszokott 
falak között és elköszönhetnek 
egymástól, a második otthonuk-
tól, az iskolától.

A búcsú, az elengedés, az új 
kihívások vállalásának és ered-
ményes véghezvitelének feltéte-
le, melyre 2020. június 13-án 10 
órakor lehetőségünk nyílik. 

Ezen a napon a végzőseinket 
ünnepeljük ugyanúgy, mint 8 év-
vel ezelőtt, amikor átlépték az is-
kola küszöbét.

BALLAGÁS AZ ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN – 2020. JÚNIUS 13.

rulnak az élet nehézségeinek le-
küzdésében és Önöknek, nekünk 
segítő kezet kell nyújtanunk.

Köszönjük, hogy megbíztak 
bennünk, köszönjük, hogy szíve-
sen fogadták szolgálatunkat!

Bízunk benne, hogy nyolcadi-
kosaink a középiskolában helyt 
állnak, sok jót hallunk majd fe-
lőlük, s tartani tudják az itt el-
ért eredményeket.Bízunk abban 
is, hogy három alapvető dolgot 
sikerült megtanítanunk nekik: 
köszönni, megköszönni és elkö-
szönni. Kívánunk tanulóinknak 
sok sikert, a rájuk váró feladatok 
teljesítéséhez kitartást!

Kedves szülők!
A járványhelyzet nem teszi lehe-
tővé, hogy együtt ünnepelhessünk 
az iskolában. A lehetőségekhez 
képest szeretnénk méltó balla-
gást szervezni végzőseinknek!
Mindannyian tudjuk, hogy a mai 
napig mennyi mindent tettek a 
fi atalok boldogulásáért. Érdemes 
megállni egy pillanatra, vissza-
gondolni azokra az áldozatokra, 
amiket értük vállaltak. Most egy 
olyan időszak következik, amikor 
a küzdelmeket sokszor egyedül, 
egyre önállóbban kell megvívniuk, 
de mindannyian tudjuk, még na-
gyon sokszor támogatásra szo-

„Bízunk ben-
ne, hogy nyol-
cadikosaink a 

középisko-
lában helyt 
állnak, sok 
jót hallunk 

majd felőlük”

8.a
Farkas Edit 

osztályfőnök

8.b
Berta Adrienn 
osztályfőnök

8.z
Fenyvesiné Ladányi Brigitta 

osztályfőnök

Bartha Bettina Benei Jázmin Zoé Antal Boglárka
Chudoba Attila Csontos Kincső Anasztázia Árpási Réka Anna
Dobai Levente Gulyás Szimonetta Bagi Elina Panna
Dobos Mátyás Tibor Hegyi Bálint Barta Bianka
Domokos Henrietta Hera László Sebestyén Bornyász Regina Éva
Faragó Dominik Imre Inges Regina Botlik Botond Barnabás
Farkas Roland Iszlai Annamária Veronika Czékmási Attila
Grünberger Rebeka Anna Kovács Barnabás Egervári Virág
Hegyesi Edmund Lázár Márk Levente Gudmann Dorina Etelka
Kane�  Boglárka Lőrincz Kristóf Albert György Zsanett
Kovács Viktória Manczal Ádám Hayth Ferenc
Lakatos Emil Molnár Csenge Patricia Horváth Lilla
Lakatos Emma Vivien Molnár Enikő Edit Huszár Márk László
Lakatos Kamilla Móri Enikő Dorka Kelemen Sándor Máté
Luce Giorgia Papp Máté Kisfaludi Ádám
Mészáros Melitta Paulovics Olivér Donát Knoska Dávid Attila
Misák Máté Petróczi Petra Koncz Hanna Szonja
Povázson Szilvia Rácz Alexa Kovács Emma Adél
Rózsa Sándor Máté Sabján Patrik Kökény Levente
Szigeti Szabina Szenderák Dóra Petz Hunor
Vidák Andrea Szenderák Petra Román Márk
Zemen Zoltán Szigeti Attila Sári Szabolcs

Szombat-Bodor Levente Sótonyi Dániel
Varga Laura Szabó Eszter
Vereczkei Áron Tamás Tar Annamária Katalin
Vinklár Viktória Uti Laura

Zemen Zoltán



Oktatás

Az üllői Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának 
is hirtelen kellett bezárnia a járványveszély miatt, hogy 
egy eddig ismeretlen oktatási formára álljon át, a digitális 
távoktatásra. Ezt nehezítette, hogy a zenetanításban különösen 
fontos a növendékekkel tartott személyes kontaktus.

ZENEOKTATÁS ONLINE

Pálné Mezei Mártát, az isko-
la igazgatónőjét kérdeztük 
az átállásról, beiratkozásról 

és a rohamosan közeledő tanév 
végéről. – Március 16-tól kellett 
átállnunk erre a rendkívüli okta-
tási formára – kezdte az iskola 
vezetője. – Az első két napban a 

módszertani kidolgozásban sza-
bad kezet adtam a tantestületnek, 
hogy eldönthessék és átgondol-
hassák, hogyan szeretnék meg-
valósítani a digitális oktatást. A 
tanárok nagyon ügyesen megol-
dották a feladatot és mindenféle 
internetes lehetőséget kihasz-
náltak, hogy tartani tudják a kap-
csolatot a növendékekkel. A gye-
rekek, akik már a digitális világba 
születtek, különösen élvezték ezt 
az időszakot, bár meg kell jegyez-
nem, mostanra a személyes kap-
csolat hiánya a lelkesedést kicsit 
visszább vetette. Ebből is látszik, 
hogy emberi kapcsolatok nélkül 
nem vagyunk képesek létezni! Mi, 
pedagógusok már nagyon várjuk 
a gyerekekkel való személyes ta-
lálkozást, hiszen a zenetanításnak 
pont a lényege veszik el ebben az 
online térben. Pont az apró finom-
ságokat nem tudjuk megvalósítani 
ebben a formában: a hangszínek, 
hangerők, zenei formálások, pon-

tos fogások, billentések… Vagyis 
a zenei igényesség veszik el ily 
módon. Érdekes megtapasztalás 
volt tanároknak növendék-
nek, sőt még a szülőknek is 
ez az időszak. – Nekik külön 
köszönjük az együttműkö-
dést és a sok segítséget, 
amivel megkönnyítették a 
zeneórák gördülékennyé té-
telét, de már nagyon várjuk 
a tanulókkal a szeptemberi 
találkozást!

Már folyik a bizonyítványírás
Közeleg a tanév vége, ami a 
zeneiskolában is több tenni-
valót jelent. – Már megkezd-
tük az évzárás teendőit. Az 
adminisztrációhoz is hozzá-
fogtunk, hiszen mi máskor is 
május végén lezárjuk a gye-
rekek jegyeit. Ebből a szem-
pontból ez az időszak nem rendkí-
vüli számunkra. Június 15-i héten, 
előzetes megbeszélés alapján a 
főtárgytanárok fogják megkeresni 
a saját nö-
vendékei-
ket, telefo-
non vagy 
e-mailben 
kiértesítik 
őket. 

Szemé- 
lyes talál-
kozás al-
k a l m á v a l 
szeretnénk 
a zeneis-
kola udva-
rán átadni 
a bizonyít-
ványokat, a 
kellő óvin-
tézkedések betartásával. Konkrét 
évzárónk nem lesz, de mindenki 
szeretne még találkozni a gyereke-
ivel. Amelyik tanárnak ezt a talál-
kozást nem sikerül megvalósítani, 
vagy a gyerekek nem tudnak sze-
mélyesen megjelenni, azok a nö-
vendékek a zeneiskola titkárságán 
vehetik majd át a bizonyítványt 
ügyeleti időben.

Jövőre tervezve
– Május eleje óta zajlik a beiratkozás 
a következő tanévre, természetesen 
most interneten keresztül. A jelentke-
zési lapot a www.ulloiharmonia-ze-
neiskola.hu oldalunkon találhatják 

meg az érdeklődők. Június 20-ig 
várjuk a jelentkezőket minden 
tanszakunkra, vagyis furulya, fu-
vola, gitár, dzsesszgitár, dzsessz- 
basszusgitár, hegedű, klarinét, 
magánének, zongora, trombita, 
ütőhangszer és szaxofon tansza-
kokra. A megüresedett helyeket a 
jelentkezések érkezési sorrendjé-
ben fogjuk betölteni. Akinek most 
nem jut hely, ne ijedjen meg, fo-
lyamatosan vesszük fel növendé-
keinket a kimaradások függvényé-
ben – mondta Pálné Mezei Márta, 
majd áttértünk a nyári táborokhoz, 
hogy lesznek -e foglalkozások a 
zeneiskolában? – Szakmai tábort 
szokott rendezni egy-két tanárunk. 
Ilyenkor kis csoportokat szervez-
nek, ahová egy-egy tanszakról 

érkeznek a gyerekek. Délelőtt kifejezet-
ten szakmai táboroztatás folyik, hang-
szerórákkal, kamarazenekari próbákkal, 
délután izgalmas programokat szer-

veznek a táborvezetők. Olyan, mint egy 
igazi intenzív zenei kurzus. Most két ta-
nárunk is tervezi, de hogy a veszélyhely-
zet miatt mi fog megvalósulni, azt még 
nem tudjuk. Bízunk benne, hogy a zene 
világnapjára, október 1-jére egy kiváló 
kamaraprodukcióval tudnak előállni a 
táboroztatók, táborozók – fejeztük be a 
beszélgetést. solym

 „Minden tanszakra 
lehet jelentkezni, 

vagyis furulya, fuvo-
la, gitár, dzsessz- 

gitár, dzsesszbasz-
szusgitár, hegedű, 

klarinét, magán ének, 
zongora, trombita, 

ütőhangszer és sza-
xofon tanszakokra. ”

Online hangszerórán

Visszavárjuk kedves növendékeinket!

Pillanatképek online...
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VÁGYAK, TERVEK 
           ÉS MEGVALÓSÍTÁSOK
Ha egy negyedéves 
időszakot tekintünk végig, 
kissé másként, mint 
általában szokás, sok 
mindent végig lehet és kell 
gondolni. Kiindulópontunk 
március eleje, s így 
érkezünk május végéhez. 
Böjttől pünkösdig.

A böjtre általában úgy tekin-
tünk, mint a lemondás, a be-
felé fordulás, az önvizsgálat 

időszakára. Március elején még 
tele voltunk tervekkel, vágyakkal, 
elképzelésekkel. A farsangi családi 
délután jelmezes felvonulói között 
ugyan megjelent a koronavírus-jel-
mez, de a vidám percek forgatagá-
ban igazán nem is gondoltuk, hogy 
ez hamarosan milyen életszerű 
lesz. A böjtfői úrvacsoraosztás még 
a szokott mederben zajlott, senki-
ben nem merült fel az a gondolat, 
hogy a közösségnek a megélését 
húsvétkor nem gyakorolhatjuk, és a 
pünkösdi is kérdéses lesz.

Az Üllői Református Egyházköz-
ségben nagyszabású orgonakon-
certtel szerettünk volna az orgo-
nánk felújításáért hálaadó sorozatot 
indítani. Elsőként a Bach mindenki-
nek országos rendezvénysorozaton 
belül terveztük A sokszínű Bach 
a felújított Angster orgonán című 
zenés délutánt, azonban a rendez-
vényt az elsők között törölték. Szá-
mos korlátozó intézkedés jött, így a 
templomajtók bezárása is. Sokan 
nehezen értették a döntés szükség-
szerűségét, ahogy a szigorítások 
lazulásával nehéz elfogadni a távol-
ságtartás és az úrvacsoravételére 
vonatkozó szabályok egymásutáni 
gyors változását is.

Új ajtó nyílt
Mindamellett sok másért is hálá-
sak lehetünk, hiszen az online tér-
be bekerültek az istentiszteletek is. 
Már a bezárás előtt rákészültünk a 
közvetítés lehetőségére és szüksé-
gességére az idős hívekre gondol-
va. Így nem kellett lemondanunk 
a helyi gyülekezeti közösségben 
való részvételről, az ott elhangzott 
igei gondolatokról. Már az első zárt 
ajtó mögött zajlott istentisztelet is 
rögtön kikerült a világhálóra a Wil-
liams Televízió segítségével. Ez az 
időszak a pünkösdvasárnapi isten-
tiszteletnek a felvételről való köz-
vetítésével zárul. Ugyan bezárult a 
templomajtó, de kinyílt egy másik, 
ami Isten ajándékaként sokkal szé-
lesebbre tárult.

Belső számadás
Nem volt könnyű nekünk, lelké-
szeknek sem az üres templomban 
hirdetni az igét. De egy korszak 

Ugyan bezárult 
a templomajtó, 
de kinyílt egy 

másik, ami 
Isten ajándé-
kaként sokkal 
szélesebbre 

tárult.

lezárult, s amikor visszatekintünk 
e negyedévre, óhatatlanul fel kell 
tennünk a kérdést, vajon milyen 
eredménnyel? Mi az, amit megta-
nultunk? Számadáskor végig kell 
és lehet gondolni: mit viszünk ma-
gunkkal, hogyan éltük meg ezt az 
időszakot, mi mindenen kell vál-
toztatni? Nem maradt-e ott az idő 
szorítása, a kapkodás a nyugalom 
helyett, a félelem a reménység he-
lyett, és bizalom van a szívünkben 
vagy nagy fokú bizalmatlanság? Az 
ember szembesül azzal, hogy túl 
kicsiny porszem ahhoz, hogy meg 
tudja mondani az örök igazságot. 
Ott van-e szívünkben a hála? Egy 
szűk közösség, egy maroknyi em-
ber helyett ezrek pörgették át szer-
te a világon az épp adásban lévő 
istentiszteleteket, de vajon milyen 
hatásfokkal? A mikroközösségé 
volt a főhangsúly, az anyákra, apák-
ra, vagy a nagyszülőkre nagyobb 
feladat és felelősség hárult. Most 
sokkal fontosabbá vált az együtt 
tanulás, a segítés. Fantasztikusan 
megoldott hittan házi feladatokat 
kaptam vissza a szülők segítségé-
vel a gyermekektől, mások viszont 
nem tudtak elkészülni vele, noszo-
gatásra sem.

A jövőbe tekintünk
Ezen a ponton elérkeztünk a ter-
vezés szintjére. Reméljük, sikerül 
kiállítást szervezni az elkészült 
nagypénteki keresztektől a húsvéti 
üres síron át a pünkösdi alkotáso-
kig, nem feledkezve meg a kedves 
anyák napi meglepetésekről sem. 
Sok minden elmaradt, az orgo-
nahangversenytől a konfi rmációi 
fogadalomig, a találkozásoktól az 
úrvacsora-közösségekig. Van pó-
tolnivaló a közeljövőben. Amikor 
egy korszak lezárul, és sok minden-
re vágyakozunk, ne csak arra gon-
doljunk, legyen vége ennek a feszes 
munkarendnek, hanem tekintsünk 
reménységgel előre! Amikor nem 
tudjuk, hogyan tovább, nem is-
merjük az előttünk lévő akadályo-
kat, nem látjuk ki ellen harcolunk, 
legyünk egységesek, ne egymás 
ellen tegyük! Törekedjünk a harmó-
niára, a békességre! Sok mindent 
megtanultunk, de ne feledjük, van 
bőven tanulnivalónk, s ez egy olyan 
tananyag, ami nem ér véget akkor, 
amikor a vakáció közeledik. Vigyáz-
zunk egymásra!

A szél fúj, amerre akar; hallod a 
zúgását, de nem tudod, honnan jön 
és hová megy: így van mindenki, aki 
a Lélektől született.” (János 3,8)

Dr. Kun Mária, református lelkész

Üres padsorok helyett
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CSALÁDBAN MARAD
Bábok, dalok, vidámság és nevetés kíséri Kalap Jakab útját, 
de mi történ az apa-fiú párossal, miután kényszerű szünetre 
küldte őket a járvány. Erről és sok másról is beszélgettünk.

A Kalap Jakab Produkció ifjabb 
tagja, Jakab Levente mesélt az 
elmúlt heteikről– Március ele-

jén még voltunk egy-két helyen, de 
akkor már lehetett hallani, hogy a jár-
vány ide is be fog törni – vágott bele 
Levente – Tavaszra már be vagyunk 
táblázva, sőt, 2021-es előadásink is 
vannak már. Tele volt a naptárunk, 
majd a hónap végére körvonalazódott, 
hogy itt hosszabb időről beszélünk. 
Akkor már egy nap 20-30 lemondó le-
velet kaptunk. Ráadásul nehezítette a 
helyzetet, hogy nem is lehetett másik 
időpontra tenni a programokat, hisz 
senki nem tudott semmit. Nekünk 
gyakorlatilag ez az egyetlen bevételi 
forrásunk. Nagyon nagy szerencsém 
volt, egy üllői cég azonnal segített, 
amikor körbetelefonáltam az ismerő-
söket, hogy nincs munkám, a Sport-
liget Kertészet már másnaptól adott. 
Nagyon hálás vagyok érte. Édesapám 
pedig teljes karanténba vonta magát. 
Ötvenen felül van, emiatt is jobban 
vigyázott magára és édesanyámra. 
Öten vagyunk testvérek, mindig volt 
valaki, aki tudott nekik segíteni. A leg-
rosszabbul azt viselték, hogy a négy 
unokájukat hónapokon keresztül csak 
telefonon, és integetve láthatták. Az-
zal, hogy lett munkám, nem volt olyan 
nagy a dráma. Három pici gyerekünk 
van, a feleségem amúgy is karantén-
ban él négy éve a gyerekkel, számá-
ra nem okozott ez túl nagy változást.  
A legnehezebb a tehetetlenséget volt 
feldolgozni, hogy nem tehetünk sem-
mit annak érdekében, hogy minél ha-
marabb elindulhassanak az 
előadások, és ráadásul még 
most sem tudjuk, hogy mikor 
kezdhetünk.

Fény az alagút végén
Első lépésként felvette Le-
vente a kapcsolatot a lemon-
dott programok helyszíneivel, 
hogy új időpontot keresse-
nek, de a kreativitásuk sem 
akart sokig pihenni. – Valójá-
ban nem unatkoztunk, mivel, 
amire az előadások mellett 
nem jutott időnk, arra most 
igen. Alkotói szabadságként 
fogtuk fel. Elkezdtünk az 
online csatornáinkkal fog-

lalkozni. Új tartalmakat töltöttünk fel, 
sok új dallal: a Kézmosós dal is most 
jött, a Számolós dal, a Hangutánzós 
dal és a Köszönöm a gyermekeket 
is. Egyszer csak észrevettük, hogy 
az Erdőben a madarak című 
videónknak mindenféle reklám 
nélkül többezres nézettsége 
lett. Utánanéztünk, hogy mi az 
oka. Kiderült, hogy egy oktatási 
honlap tananyagként kiküldte 
az óvodáknak a Madarak és fák 
napja alkalmából. Nagyon jó ér-
zés volt! Apu kitalálta az online 
szülinapi zsúrt, amit eleinte csi-
nált, ha már úgyis otthon van. 
Csakhogy a szülők telefonál-
tak, hogy ők szeretnék ezt, de 
ingyen nem fogadják el. Gya-
korlatilag ez tartotta életben a 
vállalkozásunkat.

Zenébe rejtett üzenet
Nagy vállalás előtt áll az apa-fiú páros. 
– Megállapodtunk Bálint Ágnes örö-
köseivel, hogy feldolgozzuk a Frakkot. 
Bábkoncertnek hívjuk az előadásain-
kat, mivel élőzenével bábozunk. Nem 
könnyű a gyerekeket lekötni csak a 
bábokkal. Kell valaki, aki a paraván 
előtt kommunikál velük. Az összes 
előadásunk interaktív, a gyerekek 
bekiabálnak, beleszólnak, ha unat-
koznak, akkor felállnak és otthagynak 
bennünket. Nehezebb közönség, hisz 
őszinték. A Frakk, a macskák réme is 
bábkoncert lesz. Augusztus 30-ára 
tervezzük a premiert, az A38 hajón. 
Ősztől pedig megyünk tovább, visz-

szük az előadásainkat! – sorolta a 
terveiket Levente, majd áttértünk a 
kedvenc előadásukra. – Egyértelmű-
en a Kilenc magyar kutyafajtás előa-
dásunkat szeretjük legjobban. Mindig 

is kutyások voltunk, mindket-
ten pulit tartunk. Hitvallás is, 
hogy a magyar kutyát minél 
több kisgyerekkel megismer-
tessük. Elénekeljük a kilenc 
kutyafajta jellemzőit, hogy agár 
kergeti a nyulat, a vizsla meg-
találja az elrejtett labdát, míg 
a pumival jót lehet labdázni. A 
kilenc kutyafajta hungarikum, 
ezért a hungarikumok bemu-
tatására is kitérünk, ahogyan a 
helyes kutyatartásra is. A zene 
és a bábok közé rejtjük az üze-
neteinket, mint például hogy 
kutyát nem szabad láncon tar-

tani. Volt apuka, aki írt nekünk, hogy 
a kutyát megkötötték, de mióta látta 
a gyerek az előadást, ki kellett találnia 
más megoldást, mert a gyereke nem 
hagyta békén.

A kezdetek
Kalap Jakab formáció születéséről 
is beszélgettünk. – Apu rockzenész 
volt, majd majd elkezdtünk mi szület-
ni, 1989-től másfél évente jöttünk, pár 
éven belül négygyerekes apuka lett. 
Felhagyott a rockzenével és elkezdett 
nekünk dalokat gyártani. Egyikünk 
szülinapi buliján hallotta a műsort 
az egyik apuka, aki rendezvényeket 
szervezett, és addig-addig győzköd-
te, míg beadta a derekát. Lemeze is 
megjelent, ami gyorsan elfogyott, és 
amikor újra ki kellett volna adni, a ki-
adó visszalépett. Ettől kicsit elment a 
kedve és abbahagyta a fellépéseket 
is. Öt éve elkezdtek érkezni az unokák. 
Nekem megszületett a kisfiam, majd 
jöttek az ikreim, a húgom kislánya, 
apu pedig újra énekelni kezdett. És 
megint jött egy szervező. Három éve 
csatlakoztam hozzá. Addigra már én 
is zenéltem a gyerekeimnek. Aputól 
tanultam. Úgy nőttem fel, hogy apu 
énekelt és bábozott nekünk. Amikor 
felnőttünk, született még egy húgunk, 
most 14 éves, őt is ez a közeg vette 
körbe. Azt viszem tovább, amit otthon 
láttam: nagy család, ahol bohócko-
dunk a gyerekekkel.  SZS

„Valójában nem 
unatkoztunk, mivel, 
amire az előadások 
mellett nem jutott 
időnk, arra most 

igen. Alkotói 
szabadságként 

fogtuk fel.”

Apa és fiú

A Kalap Jakab Produkció
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Kultúra

A Vargha Gyula Városi 
Könyvtár új szolgáltatása-
ként, június 2-től hétköznap 
9-13 óra között várja az olva-
sók megkeresését telefonon 
és ímélben (06-29/320-102, 
ullokonyvtar@monornet.hu), 
hogy az így megrendelt 
könyveket előre megbeszélt 
időpontban a bejáratnál át-
adják. Ily módon a kölcsön-
zött könyvek visszahozata-
lára is sor kerülhet, a jelenleg 
kölcsönzésben lévő kötetek 
lejárati idejét pedig június 
30-ig mindenkinek meg-
hosszabbították. Szeretettel 
várják az olvasókat!

„ÜLLŐ 15” – FESTÉSZETI VERSENY 
Üllő várossá avatásának 15. évfordulója alkalmából a város terüle-
tén plein air festészeti versenyt rendezünk augusztus 1-én. A verseny 
szombat reggel fél 10-kor kezdődik. Ekkor találkozunk a jelentkezők-
kel a Városházánál, a csobogó mellett, ahol minden résztvevőt re-
gisztrálunk. 10 órától indul a festés.

A versenyben résztvevők azt a részletet festhetik meg Üllő város 
közterületén, amelyiket akarják. Lehet ez utcarészlet, valamelyik köz-
épület, parkrészlet stb… Az elkészült alkotásokat délután 16 óráig kell 
leadni. Minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia az eszkö-
zeiről. A verseny nyertesei, helyezettjei díjazásban részesülnek.

A beérkezett művekből kiállítást rendezünk augusztus 20-
án, a Városházán. Az eredményhirdetés a kiállítás megnyitóján 
lesz. Jelentkezés/tájékoztatás: ÜKK (Városháza), 320-011/128,  
ukk@ullo.hu.     ÜH Infó

Fotóversenyt hirdetünk Üllő várossá 
avatásának 15. évfordulója alkalmá-
ból. A versenyen résztvevőktől há-
rom képet várunk a fotoullo15@ullo.
hu címre. Beküldési határidő 2020.  
július 31.

A legjobb fotók készítői díjazásban 
részesülnek. A beérkezett fotókból 
15-öt felnagyítunk, és bemutatjuk az 
augusztus 20-án rendezett kiállítá-
son. Az eredményhirdetés a kiállítás 
megnyitóján lesz.

Jelentkezés/tájékoztatás: 
ÜKK (Városháza), 320-011/128,  
ukk@ullo.hu                               ÜH infó

KOPJAFÁNK ÓCSÁN
Ócsán, az üllőiek menekülésének és két hónapig 
való befogadásának 70. évfordulójára, 2014-ben ál-
lított kopjafát gyönyörű szép virágágyás övezi. Kö-
szönjük Ócsa Város Önkormányzatának és az ócsai 
embereknek a gondoskodást. LI

Nagy előkészületekkel várta a 
város a trianoni szerződés 100. 
évfordulóját, de a vírushelyzet 
letört minden igyekezetet, majd 
az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy mégis, szűk körben, de 
nyilvánosan, együtt emlékezhe-
tünk a nemzetnek máig fájó ese-
ményre.

Június 4-én, csütörtök dél-
után kezdődött a megemléke-
zés. Tóth Zsombor gyimesi dal-
lamokat furulyált, majd pontban 
fél ötkor megszólaltak az üllői 
harangok, mindkét templomban 
egyszerre zengtek, 100 másod-
percen keresztül. A megható 
pillanatokat a Himnusz éneklése 
követte. Ezután meghallgathat-
tuk a Varga László alpolgármes-
ter által felolvasott verset, majd 
Antal Tímea énekes folytatta 
kalotaszegi népdalokkal. Jezsó 
Ákos író mondott emlékbeszé-
det, hogy végül elhelyezzék az 
emlékezés koszorúit az üllői 

trianoni keresztnél. A délután a 
Székely himnusz eléneklésével 
zárult.

A megemlékezések – mivel 
sokáig úgy tűnt, csak virtuálisan 
lehet mód rá – hetekkel június 
4-e előtt elkezdődtek Üllőn. Az 
önkormányzat közösségi olda-
lán négyrészes sorozat jelent 
meg Varga László tollából, mely 
az előzményektől végigkövette a 
szomorú eseményeket.

Az első esszé a világháborút 
megelőző és azt kiváltó esemé-
nyeket tekinti át, amit maga a 
szerződés taglalása követ. Sorra 
veszi a trianoni veszteségeket, 
ember, terület, erőforrás, jóváté-
teli kötelezettségek tekintetében. 
A harmadik rész a magyar védő-
beszéd és érvrendszer Apponyi 
Albert gróf általi bemutatását tar-
talmazza. A negyedik esszében a 
diktátum feldolgozásról elmélke-
dik a szerző, felteszi a kérdést: ho-
gyan tovább most, Trianon után?

TRIANON 100 – MEGSZÓLALTAK A HARANGOK

„ÜLLŐ 15” – FOTÓVERSENY

KÜSZÖBKÖNYVTÁR
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A Kistemető utcában lakó, 68 éves Papp János az Üllői Hírmondó előző számában közzétett 
kérésre jelentkezett, és megismertetett azokkal a történetekkel, amelyek javarészt édesapjáról 

és részben nagyapjáról szólnak, akiket szintén Papp Jánosnak hívtak.

PAPP JÁNOSÉK HÁBORÚS SZILÁNKJAI

Papp János tartalékos őrvezető kü-
lönleges műszaki érzékének és 
tudásának köszönhetően Lakatos 

Géza vezérezredes sofőrje lett. Annak a 
magas rangú tisztnek, aki 1942-1943-
ban a keleti fronton harcoló magyar ala-
kulatok főparancsnoka volt. Nem akár-
milyen beosztás ez egy üllői fiúnak! A 
vezérezredessel bejárta szinte az összes 
hadszínteret. Volt Moszkva ostrománál 
és a Don-kanyarban is. Elmondása sze-
rint a helybéli ukrán és orosz lakosság-
gal jó viszonyban voltak. A településeken 
csak öregek, nők és gyerekek maradtak, 
a többiek elmenekültek, katonának so-
rozták őket, vagy partizánnak álltak. Egy 
alkalommal panaszt tett az egyik asz-
szony, hogy egy magyar katona elvette 
tőle az ő szép kendőjét. Erre a vezérez-
redes sorakozót rendelt, az asszony fel-
ismerte a katonát, akinél megtalálták 
a kendőt. Példás büntetést kapott. Az 
első vonalba vezényelték, ami csaknem 
egyenértékű volt a halálos ítélettel. Oda 
is veszett. János, mint sofőr nem vett 
részt közvetlenül a harcokban, de így is 
állandó életveszélyben volt, és a viszon-
tagságokból neki is kijutott. Mesélte, 
hogy a téli hidegben, mikor kimentek a 
szállásukról, és a ház mellett végezték a 
dolgukat, az ürülék, mire leért a lapátra, 
koppant, merthogy kővé fagyott.
 Korotojak térségben járt a szolgála-
ti járművel, mikor egy becsapódó akna 
megsebesítette. Kijevbe, majd Budapest-
re, a Szent László Kórházba szállították. 
Néhány szilánkot sikerült kioperálni a 
testéből, de a többivel együtt kellett élnie 
egész életében. A tűzkeresztségért em-
léklapot kapott Horthy Miklós kormányzó 
aláírásával. Kényszerpihenőjét arra is 
használta, hogy idehaza 1944 májusá-
ban megházasodjon.

Borotvakészlet és Doxa óra
Mikor felépült, ismét régi parancsno-

ka szolgálatába állt. Ekkor azonban már 
felgyorsultak az események. A fronton 
egyre csak hátráltak a német–magyar 
alakulatok. Lakatos Géza a kormányzótól 
azt a megbízást kapta, hogy készítse elő 
a kiugrást, a németekkel való szakítást. 
Horthy augusztus 29-én kinevezte őt 
miniszterelnöknek, és remélték a sikeres 
átállást. Ez a kinevezés azonban mind-
össze másfél hónapig, Szálasi hatalom-
átvételéig tartott. A tragikus fejlemé-

nyek után a nyilasok 
őrizetbe vették őt, és 
ezzel elkezdődött éle-
tének húsz évig tartó 
kálváriája.

János Budán, fe-
lesége keresztszü-
leinek a házában, az 
akkor Gömbös Gyula, 
ma Alkotás utca 10-
ben húzta meg ma-
gát. Itt vészelte át a 
bombázásokat és az 
ostromot is. Utolsó 
találkozásuk alkal-
mával Lakatos Gézá-
tól borotvakészletet, 
édesanyjától pedig 
egy Doxa órát kapott 
ajándékba. Soha töb-
bé nem látták egy-
mást.

János egyike volt azoknak, akik ’44 
november 4-én utoljára jöttek át autóval 
a Margit hídon. Pestről ment Budára, és 
talán egy perc telt el, hogy át-
haladt a hídon, egy villamos-
megállónyira járt a Margit 
körúton, mikor hallotta maga 
mögött a robbanás zaját, a 
németek akkor robbantották 
fel a hidat.

Februártól már az oro-
szok uralták az egész vá-
rost. Többször is elkapták, 
és munkára vitték, de sze-
rencsére ennyivel megúszta, 
nem hurcolták el, nem került 
fogságba.

Árulkodó fotó
Közben Üllőn is zajlottak a rendkívüli 
események. November 2-án bejöttek az 
oroszok, és a következő napokban súlyos 
harcok dúltak a községben is. A család a 
Virág utca 24-ben lakott. János kinagyí-
tott, bekeretezett katonaképét és a tűz-
keresztségért kapott emléklapot a kor-
mányzó aláírásával a szülei az otthonuk 
falára kitették. Mikor váratlanul Ócsára 
kellett menekülniük, ezek a falon marad-
tak. Erre aztán rátaláltak az oroszok, és 
megjegyezték a házat. Mikor visszajöttek 
Ócsáról, felkeresték a családot, és köve-
telték az apjától, hogy adja ki a katonát. Ő 
azonban János fiát nyáron látta utoljára, 
mikor szabadságot kapott, hogy segítsen 

az aratásban. Azóta 
több mint félév el-
telt, azt se tudta, él-
e, hal-e. Az oroszok 
megverték az apát, 
majd naponta jöttek, 
és tovább keresték 
a katonafiút. Nem 
találták, de az apját 
minden alkalommal 
durván helyben-
hagyták. Így ment 
két héten keresztül, 
aztán továbbálltak. 
Apja túlélte a bántal-
mazást, szerencsére 
hosszú életet élt, de 
a testén élete végé-
ig viselte a verések 
nyomát.

Újra otthon
János valamikor a tavasz derekán keve-
redett haza. A háború után régi munka-
helyén, a vasútnál helyezkedett el. Meg-

bízható munkavégzését és 
szaktudását elismerték, egyre 
komolyabb feladatokat kapott. 
Akkoriban a szakma csúcsát 
jelentette, hogy a kormányvo-
nathoz került. Hűséges maradt 
a vasúthoz, hatvan éves korá-
ban a MÁV-tól ment nyugdíj-
ba. Nem sokáig élvezhette a 
nyugdíjas éveket, a következő 
évben szívinfarktus vitte el. 
Szenvedélyes futballrajongó 
volt. Sokáig játszott az üllői 
csapatban, még 44 évesen is 

védte a kaput, később is rendszeresen 
kijárt megnézni a meccseket. 1980 tava-
szán az üllői focipályán érte a halál.

Laza István

 „A vezérezredessel 
bejárta szinte az 
összes hadszín-

teret. Volt Moszkva 
ostrománál és a 

Don-kanyarban is. ”

Papp János katonaképe,  
egyenruháján a kitüntetés

Háborús szilánkok címmel ké-
szülő könyvemből olvashat-
tak részletet, amely a második 
világháború üllői eseményeit 
mutatja be. Szeretnék megkér-
ni mindenkit, akinek emléke, 
mondanivalója, dokumentuma, 
fényképe van a világháborúval 
kapcsolatban, ossza meg velem, 
hogy az erről szóló könyv minél 
teljesebb legyen. Köszönettel, 
Laza István: 06-20/912-6186.
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Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Induló ár:  
5 999 000 Ft

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

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

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

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

EmELTÜK  

A bérEKET!

•   TARGONCAVEZETŐ  
(termelésbe ÉS raktárba  
több műszak vállalásával)

•   KARBANTARTÓ  
(géplakatos, villanyszerelő, 
mechanikai műszerész 
végzettséggel)

•   ÜZEMI OPERÁTOR  
/betanított munkás/  
(több műszakban, több 
üzemünkben)

•   IT CSOPORTVEZETŐ

•  TERMEléSI CONTROllER

ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!
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Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció  
1 300 000 Ft kedvezménnyel

A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatók. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár 
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max. 
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti 
fordulatszám- tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell 
vegyes üzemanyag-fogyasztása: 

5.53-8,56l/100km felszereltségtől 
függően.

A kép illusztráció.

4 899 000 Ft-tól

Elegáns formatervezés 
Számtalan új technikai 
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző 
részletek
Határozott karakter,  
erős szív

Üllő, Pesti út 100.

Vásároljon  
üzletünkben  

minimum  
5000 Ft-ért és 

öko beVásárló 
táskát 
adunk 

ajándékba!

tel.: 06-20/548-4317 

Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!Változatlan 

nyitvatartással várjuk  
kedves vásárlóinkat!  

H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Erősítse immunrendszerét!

Az akció érvényessége:  
2020. június 8. és július 3. között.

ásárló 

Bankkártyás fizetési mód.

ásárló 


