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„A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! –
Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!”

Dsida Jenő, 1924

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat!

Bővül

az óvodai 
és bölcsödei

ügyelet

FRISS, ILLATOS

KÖNYVTÁR
 VÁRJA AZ ÚJRANYITÁST
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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

• 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%

• 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 Humán Szolgáltató Központ 
2 üllői tagóvodába, 4 fő óvoda-
pedagógust keres, 2020. júliu-
si-augusztusi munkakezdéssel. 
Az új kollégákat a Humán Szol-
gáltató Központ 2 fő nyugdíjba 
vonuló, valamint 2 fő kismama 
hosszú távú helyettesítése mi-
att keresi. Pályakezdőket, friss 

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
diplomásokat is szívesen látnak. 
Jó közösségben, szép intézmé-
nyekben, kiemelt juttatásokkal 
várják az érdeklődőket!

Jelentkezni és további tájé-
koztatást kérni a 06-29/320-023 
telefonszámon vagy a 
szabokata@ullohszk.hu e-mail 
címen lehet.  Solym

Hat wifi-pont kiépítése kezdődik el hama-
rosan Üllőn. A Templom tér körüli terüle-
tekre három, egy a vasútállomáshoz, egy 
a Sportliget lakópark új játszóteréhez és 
egyet az épülő piac területén is kiépítenek. 
A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 
elindult.  ÜH Info

Sikeresen befejeződött a négyrészes be-
szerzési eljárás, mely keretén belül játé-
kok, bútorok, konyhatechnológiai eszkö-
zök, udvari, kültéri játékok és eszközök 
kerülnek majd az új Sportliget lakópark-
ban készülő óvodába. – Két cég nyerte el a 
közbeszerzési eljárást, szerencsésebb aján-
latokat kaptunk, mint amit előre becsültünk,  
a fennmaradó összeget az építési költsé-
gekre csoportosítjuk át. Várhatóan június 
közepére kell mindennek megérkeznie, nyá-
ron fog az ovi átköltözni, reményeink szerint 
pedig szeptemberben már gyerekzsivajtól 
lesz hangos – tudtuk meg Konyecsni Dóra 
pályázati referenstől.  -ZS-

A járványhelyzet miatt és a kormányren-
deletnek megfelelően új szabályokat kell 
betartani a temetőkben. A 1,5-2 méteres 
egymástól tartandó távolság mellett a te-
metések szűk, családi körben tartandók. 
Búcsúztatáshoz a külső ravatalozó hasz-
nálható, a temető munkatársai biztosítanak 
kézfertőtlenítőt, és javasolt a maszk viselé-
se is. A temetőket fenntartó Agitem Kft. az 
Alpha-Vik Kft.-vel együtt felajánlotta, hogy 
a járványhelyzet elmúltával kegyeletteljes 
közös megemlékezést tartanak az ez idő 
alatt eltávozottak búcsúztatására.  NFO

WIFI-PONTOK ÉPÜLNEK

ÉRKEZNEK A JÁTÉKOK

ÚJ TEMETŐI HÁZIREND

Immár harmadik alkalommal indul 
el A legszebb konyhakertek prog-
ramsorozat azok számára, akik 
konyhakertet, zártkertet gondoz-
nak, és szívesen mutatnák meg 
munkájuk gyümölcsét. Különösen 
várják azon pályázók jelentkezését, 
akik a járvány hatására felszaba-

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK
dult idejükben kezdtek bele az ott-
honi konyhakert kialakításába. 

A jelentkezési lapok elérhetőek 
a www.ullo.hu oldalon. A jelent-
kezési határidő 2020. június 15.  
Az ünnepélyes eredményhirdetés-
re az augusztus 20-ai ünnepségen 
kerül sor.  NFO

Június 15-ig lehet jelentkezni
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Szigorú óvintézkedések mellett 
2020. május 4-től mind az óvo-
dai, mind a bölcsődei szolgálta-
tások területén bővül az ügyeleti 
rendszer és ezzel együtt a nyit-
vatartás is. Tekintettel arra, hogy 
egy csoportban maximum 5 fő 
felügyelete biztosítható, csak 
azon gyermekeket tudjuk fogad-
ni, akiknek szülei munkavégzé-
sük miatt erről más módon gon-
doskodni nem tudnak. Az eddigi 
egy helyett már két óvoda tart 
ügyeletet: a Csicsergő óvoda a 
saját, valamint a Pitypang óvoda 
gyermekeit, a Napraforgó óvo-
da pedig az odajárók mellett a 
Gyöngyvirág és a Bóbita óvoda 
gyermekeit fogadja.

A bölcsődében is biztosított 
lesz a napközbeni felügyelet. 
A bölcsődébe járó gyermekek 

szüleit a dolgozóink az igények 
felmérése érdekében telefonon 
megkeresik.

Kérjük, hogy amennyi-
ben ellátást igényelnek, azt 
minden esetben az előző na-
pon, reggel 8 óráig jelezzék a  
06-29/322-774 telefonszámon, 
hogy az étkezést biztosítani 
tudjuk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
kizárólag egészséges gyerme-
keket tudunk fogadni, akiket a 
szüleik a bejáratig kísérhetnek, 
ahol a munkatársak a gyerme-
kek egészségi állapotát ellenőr-
zik. A gyermek egészségi álla-
potáról a szülő/nevelő írásban 
köteles nyilatkozni, mely nyilat-
kozatot az intézmény biztosít- 
ja a helyszínen. 

Humán Szolgáltató Központ

BŐVÜL AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI ÜGYELET

MASZKOK ÉS VÉDŐRUHÁZATOK IS 
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK
Egy nemes felajánlásnak köszönhetően újabb  
500 db egészségügyi maszkkal gyarapodott az üllői 
egészségügyi készlet, mely fontos része a korona-
vírusjárvány elleni védekezésnek. A maszkokat az 

egy éve Üllőn élő Em-
rah Dagdelen ajánlot-
ta fel, aki Budapesten 
textilipari vállalkozást 
működtet. Az arc-
maszkokat a polgár-
mesteri hivatal, a ren-
dőrség, a háziorvosok 
és az egészségügyi 
szolgálat dolgozói 
között osztották szét.

Az önkormányzat 
további maszkokat és 
védőfelszereléseket 
szerzett be, köztük 
védőruhákat, plexi 
fejvédőket és gumi-
kesztyűket is. Kissné 
Szabó Katalin polgár-
mester asszony adta 

át a felszereléseket a gyermek- és háziorvosok, az 
egészségügyben dolgozók, a Humán Szolgáltató 
Központ és a szociális ágazatban dolgozó munka-
társak részére.

Az üllői lakosok továbbra is ingyenesen vehet-
nek át arcmaszkokat gyermek és felnőtt méretben 
a polgármesteri hivatal portáján! ÜH infó

KÚTENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS
Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak 
tulajdonosainak 2020. december 31-ig kell kérel-
mezniük a tulajdonukban álló kút fennmaradási vagy 
megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben 
a megadott határidőig elmulasztják az eljárás kérel-
mezését, vízgazdálkodási bírságot kell fizetniük.

A fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szük-
séges kérelmek letölthetők az önkormányzat hon-
lapjáról (www.ullo.hu) vagy elvihetők a polgármes-
teri hivatal portájáról. A kitöltött nyomtatványokat a 
soos.laszlo@ullo.hu emailcímre, postai úton vagy a 
hivatal portáján, a kérelemgyűjtő dobozba bedobva 
lehetséges visszajuttatni. A kutak megszüntetése 
esetén szintén az erre kijelölt nyomtatvány benyúj-
tása szükséges.

Az engedélyezési eljárás illeték- és díjfizetés-
mentes. Ásott kutak fennmaradási engedélyezteté-
se esetén nem szükséges kútfúró vagy tervező által 
készített tervdokumentáció. Fúrt kutak engedélyez-
tetésénél vízkútfúrói vagy tervezői szakképesítéssel 
rendelkező szakember által készített tervdokumen-
táció csatolása szükséges.

Soós László beruházási ügyintéző minden héten 
szerdán 14 és 16 óra között tud tájékoztatást nyújtani 
az alábbi telefonszámon: 06-30/475-0987. Keressék 
bizalommal!  NFO

Kissné Szabó Katalin és  
Dr. Halasi Katalin a védő- 
felszerelések átadásánál
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A járványügyi védekezés 
része a megfelelő tájékoz-
tatás és a védőfelszerelések 
rendelkezésre állása, mely 
érdekében az összes üllői 
üzletbe jutott maszk.

Az ellenőrzést 
végző csapat 
nem érkezett 
üres kézzel, 
maszkokat 
adtak át, ezzel 
is felhívva a 
figyelmet a 
viselésük szük-
ségességére

SZEMÉLYESEN 
TÁJÉKOZTATTAK

A  koronavírus-járvány elle-
ni védekezés több szinten 
zajlik egyszerre, melynek 

kiemelt feladata az érintettek 
tájékoztatása. Ennek érdekében 

Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter, Dr. Halasi Katalin háziorvos 
és Keresztes Krisztián közterü-
let-felügyelő két alkalommal fel-
kereste az összes üllői üzletet, 
azzal a céllal, hogy felhívja a tu-
lajdonosok, az üzletben dolgozó 
eladók és a vásárlók fi gyelmét a 
maszkok, védőkesztyűk hasz-
nálatára. A tulajdonosoknak je-
lezték, hogy az átadópultoknál 
kihelyezett védőplexik is kifeje-
zetten hasznosak.

A körutak során azt tapasz-
talták, hogy a korábbi hetek-
hez képest sokkal nagyobb a 
fegyelem: többen viselnek vé-
dőfelszerelésként maszkot és 
kesztyűt, és a lakosság arra is 
fi gyelmes, hogy tartsa a kellő 
távolságot. Az ellenőrzést vég-
ző csapat nem érkezett üres 
kézzel, maszkokat adtak át, 
ezzel is felhívva a fi gyelmet a 
viselésük szükségességére, hi-
szen általuk a megfertőződés 
valószínűségének kockázatát 
alacsony szintre lehet szorítani. 
A polgármester asszony átad-
ta az üzlettulajdonosoknak az 

önkormányzat április 27-től ha-
tályos rendeletét, mely szerint 
közterületen tilos az alkoholfo-
gyasztás, és felhívta a fi gyelmü-
ket a rendeletben foglaltak fele-
lős betartására.

A pandémia visszaszorításá-
ban az egyszerre hozott intéz-
kedések és szabályok együttes 
betartása különösen fontos. A 
maszkok viselésével sokat te-
hetünk a megelőzés érdekében. 
Azok, akik nem kaptak az eddig 
kiosztott védőmaszkokból, most 
a polgármesteri hivatal portáján 
ingyen hozzájuthatnak gyermek 
és felnőtt méretben is.  SZS

A maszkok viselése nagyon fontos

Ajánlott az átadópultoknál védőplexit kihelyezni Tájékoztattak a közterületen való alkoholfogyasztás tilalmáról is

A város üzleteit keresték fel
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Megkérdeztük az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 
igazgatóját, Szabó Zsoltot, hogyan indultak el a tavaszi munkák 
és mennyi pluszfeladatot ad a munkatársainak a pandémia.

KI SEM LÁTSZANAK A MUNKÁBÓL

Üllőn tilossá vált a közterületeken 
való alkoholfogyasztás, mely sza-
bálysértésnek minősül és pénzbír-
ságot vonhat maga után.

A vendéglátóhelyek bezárásá-
val új jelenség vált általánossá 
Üllőn a kisebb élelmiszerüzletek 
környezetében. A kis boltok körül 
jelentkező közterületen történő 
alkoholfogyasztás egyszerre több 
gondot is okozott. A köztisztasági 
problémák és közterületi rendre 
vonatkozó lakossági bejelentések 
mellett a kijárási korlátozás előír-
ta csoportosulás tilalmát is meg-
szegték az utcai ivók, ezzel a saját 
és környezetük egészségét is koc-
káztatva. Az üzletekben vásárolt 
alkohol tartalmú italok „helyben” 
fogyasztása a pandémián kívül is 
szabályellenes, de a koronavírus 

Teljes kapacitással működünk. 
A sztenderd munkáink mellett, 
mint amilyen a közterületek és 

az intézmények karbantartása, üze-

miatt kialakult veszélyhelyzet mi-
att különösen fontossá vált a köz-
területi alkoholfogyasztás és az 
azzal járó csoportosulás vissza-
szorítása. A közterületek haszná-
latáról szóló rendelet módosítása 
nyomán Üllőn 2020. április 27-től 
tilos a közterületeken szeszes ital 
fogyasztása. Az új szabályozás 
értelmében a tilalmat megszegő 
szabálysértést követ el, a sza-
bálysértési eljárás lefolytatása a 
rendőrség feladata, ugyanakkor 
a közterület-felügyelet helyszíni 
bírságot szabhat ki. A pénzbír-
ság legalacsonyabb összege öt-
ezer forint, legmagasabb összege 
százötvenezer forint.

A polgármesteri hivatal gondos-
kodott arról, hogy az üllői üzletek-
ben kihelyezésre kerüljenek az erre 
vonatkozó tájékoztató plakátok, és 
így az esetleg helyben fogyaszta-
ni kívánó vásárlók elkerülhessék  
a bírságot.  NFO

EGÉSZSÉGÜNKRE!

meltetése, jócskán adódnak a jár-
ványból is feladataink. Az egész vá-
rosban folyamatosan nyírjuk a füvet, 
elindultak az utak felújításai, aminek 

a koordinációját végezzük, 
az intézmények tervezett 
karbantartásaihoz is hoz-
záláttunk. A nyári karban-
tartások mindig nagyon 
feszített tempóban foly-
nak, hiszen sok feladatot 
nem tudunk üzemidő alatt 
elvégezni, csak a leállás-
kor.

Mivel most 
sok intézmény 
üres, előre-
vettük ezeket, 
a könyvtárat 
már kifestet-
tük és több 
óvodában is 
lesznek tiszta-
sági festések. 
Közben zaj-
lik a közterek 
virágosítása, kétnaponta 
reggel a lajtos kocsink-
kal körbejárunk locsolni 

is. A játszótéri karbantar-
tásokkal, felújításokkal is 
haladunk. Mindehhez jön-
nek a járvány miatti fer-
tőtlenítések, amiket érte-
lemszerűen minden olyan 
közintézményben, ahol 
dolgoznak, napi rendsze-
rességgel végeznünk kell.  
A forgalmasabb közterüle-
teket hetente kétszer fertőt-
lenítjük. Nagyon sok most a 
munkánk, pillanatnyilag a 

szabadságokat sem tudjuk kiadni. Amit 
lehet, megteszünk a város működése 
érdekében. Kovács-Solymosy Zs.

„A forgalmasabb  
közterületeket 

hetente kétszer 
fertőtlenítjük.. 

Nagyon sok most  
a munkánk”

Hetente kétszer fertőtlenítek

A vasútállomásra is odafigyelnek
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Üllőn változtak a hulladék- és a kerti égetés szabályai, melynek 
értelmében 2020. április 27-től tilos bármiféle hulladékot égetni 
nyílt térben és bármilyen berendezésben, ezzel a korábban 
megengedett avar és kerti hulladék égetése is tilossá vált.

A köztisztasági rendelet módosítá-
sa levegőtisztaság-védelmi okból 
történt, ugyanis a szennyezett le-

vegő és a koronavírus elsősorban ugyan-
azokat a szerveket támadja meg: a szí-
vet és a keringési rendszert, valamint a 
légzőszerveket. Ha ilyen kettős hatás lép 
fel, az immunrendszer nagyobb esély-
lyel vall kudarcot, ezért a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ – össz-
hangban az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) vonatkozó ajánlásaival – 
javasolta, hogy az önkormányzatok ha-
ladéktalanul hozzanak hatásos intéz-
kedéseket a légszennyezés csökkenté-

TILOS AZ AVAR ÉGETÉSE 

sére. Ezen ajánlásoknak megfelelően, 
a lakosság egészsége védelmében ke-
rült sor az önkormányzati szabályozás 
módosítására. A tilalom megszegőivel 
szemben levegőtisztaság-védelmi bír-
ság kiszabására van lehetőség.

A meghozott intézkedés időszerű 
volt, ugyanakkor felkészületlenül érte 
a lakosságot a zöldhulladék kezelését 
illetően. A havi egyszeri kerti hulladék 
égetésének lehetősége vidéki kisváros 
lévén nagy szolgálatot tett a konyha-
kertet művelő lakosság számára. Ezzel 
párhuzamosan alternatívaként, a kör-
nyezetvédelmi szempontokat szem 

Az önkormányzat számlát nyitott a pénzbeli fel-
ajánlások fogadására, mivel több üllői lakos is 
jelezte, hogy anyagi hozzájárulással szeretnék 
támogatni a járvány elleni védekezést.

A számla adatai: 
Üllő Város Önkormányzata Letéti Számla, 

OTP Bank Nyrt. 11742056-15392141-06530000, 
a közlemény rovatba az összefogás a koronavírus 
ellen szöveget kell feltüntetni.

Az adományok a védekezés költségeit segítik!

ÖSSZEFOGÁS A KORONAVÍRUS ELLEN

JÓL HALAD AZ ÚJ PIAC
Jobban halad az új piac építkezése, mint 
előzetesen várták. A részletekről Var-
ga László alpolgármester urat kérdeztük. 
– Időarányosan jól állnak a munkálatok, és 
mire az újság megjelenik, az épületegyüttes 
eléri a végleges magasságát. Az üzletek bér-
be adására pályázatot fogunk hirdetni, akit 
érdekel, fi gyelje majd a www.ullo.hu oldalt. 
A közel egy tucat kis üzlethelyiséget nagyon 
alacsony havi díjjal fogjuk kiadni, mivel azt 
szeretnénk, hogy az üllőiek a piacnapokon 
túl is nyitva tartó üzletekkel és szolgáltatá-
sokkal találkozhassanak. Megújuló zöldfelü-
let veszi majd körül a piacot, mely szintén az 
építkezés része lesz, október magasságában 
kezdődnek az ültetések. Az időarányos mun-
kálatok egyelőre hamarabbi átvételt tesznek 
lehetővé, mint a jövő tavasz.  ÜH Infó

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!

előtt tartva, tavaly komposztálást se-
gítő akciót is hirdetett az önkormány-
zat. Mégis, a kerti füstölés megosztja 
a várost, további szabályozásokra és 
a lakosság szemléletének változásá-
ra volna szükség, mely azonban sok 
idő. A jelenlegi helyzetet nehezíti a 
szelektív hulladék elszállításának a 
rendszerességének csökkentése, de a 
légszennyezés járványban okozott ne-
gatív hatásai lépéskényszerbe hozták 
az önkormányzatot. Még az is lehet, 
hogy a veszélyhelyzet elmúltával felül-
bírálhatják a döntést és megfelelően 
korrigálják. ZS

Önkormányzat

A vasútállomásra is odafi gyelnek

Gyorsabban épül a piac, mint korábban várták
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Fejlődő kisváros

2020. május 1-től a 
hulladékszállítási fel-
adatokat ellátó DTKH 
Nonprofi t Kft. a koro-
navírus-járványra való 
tekintettel a szelektív 
hulladékszállítási al-
kalmak csökkentéséről 
döntött, mely az ellátási 
körzetükbe tartozó va-
lamennyi települést, így 
Üllőt is érinti. A zöld-
hulladék-szállítások te-
kintetében nem történt 
csökkentés.

A DTKH Nonprofi t Kft. 
elérhetőségei: 
06-53/500-152, 
06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu

2020.
Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18.

2020.
Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

21. 18. 16. 13. 10. 8. 5. 3.; 31.

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK – ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

ZÖLDHULLADÉK – ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

A csomagolási hulladékok gyűjtésére havonta 1 alkalommal, csütörtöki napokon kerül 
sor és 1 db sárga színű, emblémás cserezsákot adnak. A többlet csomagolási hulladék 
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési napon.

A zöldhulladékok gyűjtésére havonta 2 alkalommal kerül sor, pénteki napokon. A kert-
gondozás során levágott fű és egyéb lágyszárú növények, illetve a lehullott falevelek 
a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve 
az ágnyesedékek max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé kihelyez-
hetők az ingatlan elé a közterületet nem szennyező módon.

HAVONTA EGYSZER VISZIK EL A SÁRGA ZSÁKOTVÁLTOZIK 
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Néhány hónapon belül elkészült az üllői katolikus 
közösségi ház, melyről Kovács Kornél plébános urat 
kérdeztük.

KELL EGY HÁZ

Pici kis csúszást követően 
most érjük utol magun-
kat, a már elkészült fala-

kat karácsonyra terveztük, vi-
szont a tavaszi munkakezdést 
nézve nagyon szépen hala-

dunk. Plébániai közösségi ház 
készül, kifejezetten azért, hogy 
minden korosztály, a gyere-
kektől az idősekig, a családo-
kon át úgy érezhessék, hogy 
van saját közösségi terük túl 
azon, hogy a templomba jön-
nek és részt vesznek a hitélet-
ben. Milyen érdekes szimboli-
kája van annak, hogy a Jóisten 
háza a templom, mellette a 
paplak, vagyis a plébánia, és 
végre ennyi év után elkészül-
het a közösségi ház is. Mind a 
három ház megvalósul! Május 
hónapban nagy feladat lesz 
a tető készítése, majd jön a 
gépészet és a belső részek 
kialakítása. Minden nagy te-
rület egy-egy hónapot ölel fel, 
és így jutunk el augusztusig, 
a befejezésig. A közössé-
gi házban lesznek kisebb és 
nagyobb terek, amik mindig 

aktuális funkciót fognak be-
tölteni. Készül teakonyha, vi-
zesblokk, amit a templomba 
jövők is használhatnak majd. 
És lesz egy nyílt színünk, hogy 
ne csak épületen belül, hanem 
szabad levegőn, de mégis tető 
alatt tarthassunk programot.

ÜH  Info

„Május hónapban nagy 
feladat lesz a tető 
készítése, majd jön 
a gépészet és a belső 
részek kialakítása”

Pro Carpenter Kft.

 A kezdeti lemaradást hamar behozták

Hamarosan elkészül a katolikus közösségi ház
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Fejlődő kisváros

ÚJ TERASZ AZ OVIBAN
A járvány ellenére az önkormányzati felújí-
tások nem álltak le, folyamatosan zajlanak. 
Elkészült és átadásra került a Csicsergő 
óvoda 150 négyzetméteres kültéri teraszá-
nak csúszásmentes burkolata.

A megszépült és biztonságos terasz már 
csak a gyerekekre vár. Bízunk benne, hogy 
mielőbb birtokba is vehetik az ovisok!  

ÜH infó

Fejlődő kisváros

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÜLLŐN
A képviselő-testület döntése alapján megkezdődtek az üllői útfel-
újítások, melynek köszönhetően 210 méter hosszúságban, elsőként 
a Hajcsár utca Mikszáth Kálmán utcától a Halomhatár utcáig tartó 
szakasza kapott a töredezett meglévő aszfaltburkolatra 5 cm vastag 
AC11 aszfalt felületzárást. Sajnos a Hajcsár utca utolsó szakaszá-
nak nem volt megfelelő az útalapja, ezért ezen szakaszon a felületz-
árás nem nyújtott volna műszakilag elfogadható megoldást. 

A kivitelező cég és az önkormányzat műszaki ellenőre a lehetősé-
geket figyelembe véve a Hajcsár utca végét a Halomhatár utcai út-
felújításához kapcsolva kétrétegű itatott makadámút kivitelezésé-
vel fogja elvégezni, az útalap megerősítésével. A Szőlőskert utca és 
Szőlőskert köz is ezzel a technológiával kerül felújításra. Az Árpád 
fejedelem utca felújítása szintén kétrétegű itatott makadámburkolat 
kiépítésével fog megvalósulni. A kivitelezési munkák előreláthatóan 
május végéig fognak tartani. Az utcákban várható forgalomkorlá-
tozásokról a kivitelező cég minden esetben értesíteni fogja az ott 
lakókat.

A korábbi évekhez hasonlóan, négy ütemben kerül sor az útkar-
bantartási (kátyúzási)  munkálatok elvégzésére, melyek befejezésé-
nek időpontja nagyban függ az időjárási körülményektől.
1. ütem: Pesti út–Ócsai út – április 27–május 17. (18–20. hét)
2. ütem: Ócsai út–Pesti út – május 18–május 31. (21–22. hét)
3. ütem: Pesti út–Gyömrői út – május 25–június 14. (22–24. hét)
4. ütem: Gyömrői út–Pesti út – június 8–július 5. (24–27. hét)

ÜH infó

A személyi jövedelemadó 1 plusz 1 százalékának felajánlásával az 
üllői civil szervezetek, egyesületek és történelmi egyházak munkáját 
segítheti, mellyel a közösség erősödéséhez és a helyi értékek ápo-
lásához is hozzájárul.

Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány: 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-2-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Egyesülete: 18670196-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesületet: 18724116-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13
Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 19170039-2-13
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület: 18288841-1-13
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület: 18289969-1-13
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyar Református Egyház: 0066

MARADJON ÜLLŐN AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA!

Gőzerővel dolgoznak az útfelújításokon

Már csak a gyermekzsivaj hiányzik
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Az elmúlt másfél hónapban nagyot fordult a világ: kijárási korlátozás, 
digitális oktatás, veszélyben lévő munkahelyek teszik bizonytalanná a 
mindennapokat. Megkérdeztük Sallai Norbert rendőr őrnagyot, a Monori 
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetőjét, hogy a rendőrség 
hogyan látja a változásokat, mik a tapasztalataik?

CSÖKKENŐ FORGALOM, 
FEGYELMEZETT LAKOSSÁG

A rendőrség hogyan vesz 
részt a járvány okozta új fel-
adatok megoldásában?

– Több olyan feladat van, 
amelyeket a rendőrség eddig 
nem hajtott végre, a kollégáim 
felkészítése a feladatok elvég-
zése előtt megtörtént. Minden 
munkatársam tisztában van 
vele, hogy mi az, amit ebben a 
helyzetben végre kell hajtania, 
és annak milyen jogszabályi 
háttere van. A feladatok elvég-
zése a járvánnyal összefüggés-
ben folyamatos, abban szinte 
minden kollégának van szerepe. 
Az együttműködés más szer-
vekkel most még szorosabb 
és intenzívebb alapokra helye-
ződött, önkormányzatokkal és 
szerveivel, katasztrófavédelem-
mel, polgárőrséggel, és talán 
a legszorosabb a kapcsolat az 
elmúlt hetekben a Pest Megyei 
Kormányhivatal Monori Járási 
Hivatalának tisztiorvosi szolgá-
latával.

– Változott a veszélyhelyzet 
kihirdetése óta a bűnügyi sta-
tisztika? Van bármiféle hatása a 
kijárási korlátozásnak a bűnelkö-
vetésre?

– A Monori Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén tör-
tént jogsértő cselekmények 
száma az előző év hasonló idő-
szakához képest jelentősen nem 
változott. Minimálisan emelke-
dett az elkövetett bűncselek-
mények száma, azonban ez nem 
releváns. Ezek leginkább vagyon 
elleni bűncselekmények, ezzel 
egyidejűleg több olyan elkövetőt 
sikerült kézre keríteni, akik lo-
pást, betöréses lopást követtek 
el a kapitányság illetékességi 
területén. Egyértelmű össze-
függést a kijárási korlátozás és 
egyes bűnelkövetési módsze-
rek között most még korai len-

ne megállapítani, 
egy dolog viszont 
tény, a tartósan az 
otthonukba ma-
radóknak nagy 
türelmet kell tanú-
sítaniuk a helyzet-
tel kapcsolatban, 
nem vezet sehová, 
ha valaki emiatt 
frusztráltabban re-
agál egyes helyze-
tekre.

– Európa-szerte 
megnőtt a karan-
tén miatt a csalá-
don belüli erőszak. 
Vannak erre utaló 
jelek nálunk is?

– Egyelőre nem 
érezzük azt, hogy 
a kettő között ösz-
szefüggés lenne, 
sőt, ahogyan már 
említettem is, korai lenne még 
levonni azt a konzekvenciát, 
mely szerint egyes családon 
belül előforduló erőszakos bűn-
cselekmények összefüggésben 
lennének a kijárási korlátozás-
sal.

– Az időskorúak felügyeletébe 
bekapcsolódott a rendőrség? 
Szükséges jobban figyelni erre a 
korosztályra, nőtt a kiszolgálta-
tottságuk?

– A rendőrség eddig is ki-
emelt figyelmet fordított az idő-
skorúak védelmére, az ellátá-
sukba még nem kapcsolódtunk 
be, azonban akár közterületen, 
akár az otthonukban, kellő kö-
rültekintéssel, a fokozott egész-
ségügyi-védelmi intézkedésekre 
tekintettel, türelmesen és empa-
tikusan lépünk kapcsolatba ve-
lük. Továbbá igyekszünk eljutni 
több bűnmegelőzési felhívással 
is feléjük, azért, hogy ne válja-

nak áldozattá, lehetőség szerint 
ne károsítsa meg őket senki.      

– Az ünnepi hétvégén mennyien 
voltak úton a kijárási korlátozás 
ellenére?

– Alapvetően az a tapasztala-
tunk, hogy az elmúlt időszakban 
a forgalom jelentősen vissza-
esett a közutakon. A húsvéti ün-
nepek alatt nem érzékeltünk je-
lentősebb forgalomnövekedést, 
ellenőrzéseinket elsősorban a 
forgalomban résztvevők bizton-
sága érdekében végeztük.

– A húsvét hétfői 
közúti ellenőrzés mi-
lyen eredményekkel 
zárult?

– 73 gépkocsit 
ellenőriztek kol-
légáim, 8 emberrel 
szemben szabtak ki 
helyszíni bírságot. 
73 sofőrnél végez-
tek alkoholszondás 
ellenőrzést, egy főt 
fogtak el ittas jár-
művezetés bűncse-
lekményének meg-
alapozott gyanúja 
miatt. Egy embert 
előállítottak bűncse-
lekmény elköveté-
sének megalapozott 
gyanúja miatt, né-
gyet szabálysértés 
elkövetése miatt fel-
jelentettek, továbbá 
2 főt figyelmeztettek 

veszélyhelyzettel kapcsolatos 
rendkívüli intézkedések megsér-
tése szabálysértés elkövetése 
miatt.

– A rendőrség hogyan érzékeli,  
a diákok betartják a kijárási kor-
látozást?

– Az ellenőrzések a kijárási 
korlátozásokra figyelemmel fo-
lyamatosak. A rendőrség min-
den esetben a közterületen való 
tartózkodás kapcsán kellő fi-
gyelemmel és körültekintéssel 
intézkedik, megvizsgálva azt, 
hogy ki és miért tartózkodik az 
adott helyen, mennyiben van 
tekintettel a normában meg-
határozottakra, az előírásokra. 
Az eddigi tapasztalatok alapján 
a diákokkal kapcsolatban nem 
merült fel számottevő probléma. 
Reméljük, hogy a diákok a to-
vábbiakban is betartják az előírt 
szabályokat és ezzel nem lesz 
probléma. Kovács-Solymosi Zs.

 „A Monori Ren-
dőrkapitányság 

illetékességi 
területén 

történt jogsértő 
cselekmények 
száma az előző 
év hasonló idő-

szakához képest 
jelentősen nem 

változott.

Közösség
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Ideiglenes 
nyitvatartás: 
H–V: 8–15

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcIós 

parketták és 

szőnyeg
ek

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

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.hu

A veszélyhelyzet kihirdetése óta rég nem látott összefogás jellemzi 
az országot, ami nincs másként Üllőn sem. Önkéntesek arcpajzsok 
beszerzésével segítették a város egészségügyi dolgozóit.

E előző számunkban beszámoltunk 
róla, hogy az üllői összefogás pár-
ját ritkító módon több mint 8300 

maszkkal segítette a lakosságot. Mint 
kiderült, a segíteni akaró kezdeménye-
zés nem egyedi, a városban folyama-
tos a tenni akarók ténykedése. Az Üllő 
Te vagy Egyesület képviselői a pandé-
miás helyzet eszkalálódásával egy idő-
ben láttak hozzá, hogy feltérképezzék, 
mire van szükség, hol kél el a segítség. 
A már képviselő-testületi tagok közül 
Prém Szilvia szinte azonnal hozzálá-
tott, hogy összefogja azokat az önkén-
teseket, akik ideje és energiája engedi, 
hogy segítsenek. Rövid időn belül már 

ARCPAJZSOKKAL SEGÍTETTEK

közel százan vártak 
arra, hogy tehessenek 
a járvány megelőzése 
érdekében. Az egye-
sület képviselő-testü-
leti tagja, Csákváriné 
Zsuzsanna, aki maga is 
egészségügyi dolgozó, 
felvetette, hogy az ül-
lői háziorvosi rendelő 
munkatársainak nagy 
szüksége lenne arcvédő 
pajzsokra. Ettől kezdve 
pedig felgyorsultak az események.

Az egyesület tagjainak sikerült 
elintéznie, hogy egy országos kez-
deményezéssel néhány napon be-
lül kellő mennyiségű arcpajzs álljon 
rendelkezésre, melyből ingyen jutott 
minden üllői egészségügyi dolgozó-
nak, orvosnak és ápolónak egyaránt. 
Az arcpajzsok 3D nyomtatási eljárás-
sal készültek, melyek gyártásában az 

Közösség

Jó helyre kerültek az arcpajzsok

üllői székhelyű 3Dverzum vállalkozás is 
részt vett. Fricsovszky-Tóth Péter képvi-
selő a szervezés mellett a fuvarozást és 
a pajzsok összeállítását is magára vállalta.

Az üllői önkéntesek, a civilek és az ön-
kormányzat összefogásával maszkokkal, 
arcpajzsokkal, védőruházatokkal látták el 
a helyi egészségügyi- és szociális szfé-
rában dolgozókat bizonyítva az összefo-
gásban rejlő erőt és lehetőséget.  KSZS
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Közösség

Majorosi Mariannával, Kossuth-díjas énekessel, a Csík 
zenekar oszlopos tagjával beszélgettünk a kényszerű 
szabadságról és a négy fal között töltött hetekről.

TELJES GŐZZEL BEKAPCSOLÓDUNK

Egész évben sokat utazok, az 
elmúlt évek nagyon moz-
galmasak voltak, úgyhogy, 

ha magamra gondolok, még jól 
is esik itthon lenni. A családunk 
az első pillanattól kezdve szé-
pen beállt erre a rendszerre. Két 
gyermekünk még aktív iskolás, 
a harmadik pedig szeretne újra 
érettségizni, erre készül. Rende-
sen teljesítik a feladataikat. 

Jól érezzük magunkat, a csa-
ládunk örül, hogy sokat vagyunk 
együtt, beszélgetünk, játszunk, 
kertészkedünk. – mesélte Ma-
rianna a járványhelyzet okozta 
pozitív változásokat. Csakhogy 
a pandémia a művészvilágot ki-
fejezetten érzékenyen érintette. 
–  A párommal, Kökény Richárd-
dal együtt mindketten művészek 
vagyunk, ő táncművész és a 
tánckarvezető, én pedig énekes 
vagyok. Az ő munkája megma-
radt, online dolgoznak. Nekünk 
viszont, a Csík zenekarral nem 
nagyon maradt lehetőségünk, 
ha mondhatom, munkanélkülivé 
váltunk. Március 14-én lett volna 
idén az első koncertünk, Erdély-
be, Marosvásárhelyre mentünk 
volna. Törölték, ahogyan azóta 
mindent. Ez nagy szomorúság, 
hisz ez a munkánk, ebből élünk. 
A nyári időszak különösen fon-
tos egy zenekar életében. Pró-
bálunk pozitívan hozzáállni, ezért 
a közösségi oldalunkon minden 
csütörtök este 8 órakor levetítjük 
egy-egy régi koncertünk felvéte-

lét. Az M5 leadta a 30 éves kon-
certünk felvételét, a Magyar Álla-
mi Népi Együttes műsorait pedig 
a Hagyományok Háza oldalán 
lehet követni. Rajtunk kívül még 
négyen dolgoznak velünk, akik ál-
landó kísérői a zenekarnak. Most 
mindenki otthon ül és várja a sült 
galambot, de az egészség a leg-
fontosabb, és amikor majd lehet, 
teljes gőzzel bekapcsolódunk.

Segíts, ahol tudsz!
A zenekar mellett Marianna ak-
tívan oktat és a Kenderes Ha-
gyományőrző Egyesület is sok 
elfoglaltságot jelent. – Most a tánc-
együtteseknek sincsenek pró- 
bái, de igyekszünk tartani a kap-
csolatot a tagjainkkal. A csapat-
hoz tartozik a Kenderkóc gyer-
mektáncegyüttes és a felnőtt 
Kenderes is. A gyerekeket én 
vezetem, és mivel egy részükkel 
a maglódi művészeti iskolához 
tartozunk, az online oktatás által 
heti rendszerességgel küldhetek 
nekik feladatokat, dalokat, játé-
kokat. A gyerekeknek hiányzik a 
tánc, amit nem pótol az online ok-
tatás, de lehetőséget ad arra, hogy 
együtt legyünk. Az egyesületünk 
vezetőségével, Győri Katalinnal és 
Zárayné Sándorházi Eleonórával 
úgy döntöttünk, hogy a lehetősé-
geinkhez képest segítünk néhány 
olyan gyermeknek, akiknek tech-
nikai nehézséget okoz az online 
oktatás. Három használt laptopot 

tudtunk vásárolni, ezt engedte 
meg a büdzsénk, de a családok 
nagyon örültek. Arra törekszünk, 
hogy tartalmasan töltsük el ezt az 
időszakot. Segítsünk, ahol tudunk, 
tartjuk a kapcsolatot a barátaink-
kal. Van, hogy online társasozunk, 
hisz nem vagyunk betegek! Az 
önkormányzat önkénteseket to-
borzott, természetesen az elsők 
között jelentkeztem, és amikor 
szükség van rám, megyek! Most 
összefogásra van szükség! Hálás 
vagyok a helyzetünkért és a ba-
rátainkért! Győri Kati, aki mindig 
másokban tartja a lelket, megér-
tő és segítőkész, postásként nap 
mint nap az utcán dolgozik. Ki-
tartást neki, az összes kollégájá-
nak, de a tanároknak, tanítóknak, 
óvónőknek, eladóknak, egészség-
ügyi szakembereknek, szociális 
gondozóknak és mindenkinek, aki 
értünk dolgozik! -ZSU-

 „Arra törek-
szünk, hogy 
tartalmasan 
töltsük el ezt 
az időszakot. 
Segítsünk, ahol 
tudunk, tartjuk 
a kapcsolatot a 
barátainkkal”

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!

•   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
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Közösség

Virágültetés és szemétszedés a Föld napja  
alkalmából egyénileg, hiszen idén csak a frissen 
ültetett növények csoportosulhattak.

CSAK A VIRÁGOK CSOPORTOSULTAK

Magyarországon 1990 óta 
ünnepeljük április 22-én 
a Föld napját, az idei pe-

dig igazán különleges lett volna, 
hiszen az 50. évforduló követ-
kezett. Üllőn kiemelten fontos 
a környezetvédelem, a város 
fellép a település határaiban 
történő illegális hulladéklera-
kással szemben is. Több éves 
helyi hagyomány az évente ren-
dezett önkéntes szemétgyűjtési 
és virágosítási akció, kifejezet-
ten erre az emléknapra időzítve. 
Legutóbb 2019. április 13-án 
a város vezetése és önkénte-
sek széleskörű összefogásából 
szerveződött szemétgyűjtés és 
virágosítás, melynek köszönhe-
tően Üllő külterületei is jelentős 
mennyiségű illegális hulladék-
tól szabadultak meg.

2019. szeptember 20-án az 
önkormányzat csatlakozott a 
Magyar Közút Zrt. Jobb, ha el 
sem dobod! akciójához, ahol 
Kissné Szabó Katalin polgár-
mester vezetésével a mezőőrök, 
a Városüzemeltető Kft., vala-
mint a Városfejlesztési és az 
egészségügyi bizottság tagjai-
ból álló önkéntes csapat ismét 

jelentős mennyiségű illegális 
hulladéktól tisztította meg a te-
lepülés határában lévő kivezető 
utakat.

A veszélyhelyzet okozta kor-
látozó intézkedések bevezetése 
miatt idén nem lehetett közös 
akciót szervezni, ezért az ön-
kormányzat lelkes segítők nél-
kül ugyan, de gondoskodott a 
közterek virágosításáról és tisz-
tán tartásáról. Sajnos, a virágül-

tetés után pár nappal lába kélt a 
frissen kihelyezett palánták egy 
részének, melyet gyorsan pótol-
tak, mégis a rongálás szomorú-
sággal töltötte el az üllőieket.

A járvány okozta korláto-
zások mellett egyéni akciók-
ról is érkeztek hírek! Családi, 
anya-lánya szemétszedésnek 
indult a Föld napja alkalmából, 
amihez érkezett segítség is: Bé-
kyné Bajkai Gabriella és lánya, 
Donatella találta ki a családi 
szemétszedést, amihez gyor-
san csatlakozott Medvedovszky 
Anna is, aki hírt adott az akció-
ról. A kis csoport nagy célt tű-
zött ki maga elég, az üllői Tesco 
parkolónak és környékének áll-
tak neki nem kevés eltökéltség-
gel és kitartással. Az eredmény 
magáért beszél! – Kipucoltuk az 
árkokat, bokrokat, felsepertük a 
szemetet és a leveleket. Ezernyi 
cigicsikket, és rengeteg gumi-
kesztyűt, limlomot, dobozokat, 
üvegeket, palackokat szedtünk 
össze. Több mint 30 zsák telt 
meg szeméttel, melyeket a ben-
zinkút mellett helyeztünk el. Kö-
szönjük a benzinkút segítségét 
és közreműködését, hogy adtak 
nekünk eszközöket, kézmosási 
lehetőséget és kávét. A zsáko-
kat a kút melletti fehér bódénál 
hagytuk, melyet az önkormány-
zat segített elszállítani. – írta 
Anna a közösségi oldalra. Az 
önkormányzat arra kéri a la-
kosságot, hogy az ingatlanja-
ik körüli területek folyamatos 
gondozásával és a portáik előtti 
virágosítással tegyenek azért, 
hogy Üllő idén is tiszta és szép 
város legyen! ÜH infó

Több éves helyi 
hagyomány 
az évente 
rendezett 
önkéntes 
szemétgyűjtési 
és virágosítási 
akció 
kifejezetten 
erre az 
emléknapra 
időzítve.

Aki a virágot szereti...

Harminc zsák szemét!

Gyűlnek a virágok
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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!

•   UdvAri TAKAríTó
•   TArGONCAvEZETŐ  

(termelésbe ÉS raktárba  
több műszak vállalásával)

•   KArBANTArTó  
(géplakatos, villanyszerelő, mechanikai 
műszerész végzettséggel)

•   ÜZEMi OPErÁTOr  
/betanított munkás/  
(több műszakban, több üzemünkben)

•   iT-CSOPOrTvEZETŐ
•   MiNŐSÉGirÁNYíTÁSi 

CSOPOrTvEZETŐ
•   SAlES CONTrOllEr

ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

Egy utcának nevet adni 
fontos és jelentőségteljes 
dolog, oka van és története, 
ami viszont az idők során 
sokszor homályba vész. 
Az utcanevek eredetének, 
híres lakóinak, izgalmas 
történetüknek járunk utána.

A Pásztorház 
utcában, sajnos 
már rossz 
állapotban, de 
a mai napig áll 
az egykori pász-
torház, ahol a 
pásztorok éltek 
a családjaikkal. 

Felemelő érzés egy-egy hosz-
szabb távollét után újra ha-
zatérni, megpillantani az Üllő 

táblát, végigmenni a városon, és 
szép lassan megérkezni az utcá-
ba, ahol az életünk nagy részét 
eltöltjük. De vajon tényleg ismer-
jük a várost, mindent tudunk az 
utcánkról, ahol az otthonunkat 
találjuk? Tudjuk, hogy mi köze 
volt Blaha Lujzának Üllőhöz, ki 
vagy mi a hajcsár, netán, hogy 
Pávay-Vajna egy vagy több em-
ber-e? 

Blaha Lujza, a híres magyar 
színésznő 1866–1867 telén lakott 
Üllőn, mivel férjének az orvosa 
levegőváltozást javallott, ezért 

vidékre költöztek. 
Pontosan nem lehet 
tudni, hogy melyik ut-
cában éltek, de felté-
telezhető, hogy a ma 
ismert Hatháza utcai 
buszmegálló közelé-
ben lévő házban lak-
hattak.

Hajcsár utca – A hajcsár ösz-
szegyűjti a faluból a városi vásár-
ra hajtandó teheneket. A Hajcsár 
utca szélességében a mai napig 
őrzi hajdani funkcióját, ezen az 
úton hajtották az állatokat legel-
ni. A Pásztorház utcában, sajnos 
már rossz állapotban, de a mai 
napig áll az egykori pásztorház, 
ahol a pásztorok éltek a család-
jaikkal. 

Pávay-Vajna utca – Pá-
vay-Vajna Ferenc geológus, 
a magyar hévízkutatás úttörője, 
a hévizes barlangkeletkezési el-
mélet megalapozója. Ő tűzte ki 
a Rudas gyógyfürdőnél a nagy 
mennyiségű gyógyvizet adó fú-
rások helyét, valamint a tabáni, 
és az alsó Margit-szigeti mélyfú-

rást. A barlangász két és fél évti-
zedig élt Üllőn.

Gyár utca – Az 1900-as évek 
elején, Macourek Lajos az egykori 
váci káptalani birtok üllői bérlője, 
a Gyár utcában szeszgyárat üze-
meltetett, melyben évi 1400 hek-
toliter szeszt –  a hagyományok-
hoz híven burgonyából – főzött 
le. A munkaerőt legfőképpen üllői 
lakosok tették ki.

Cigridomb –  A Pávay-Vajna 
és a Wesselényi utca között be-
ékelődött területről az 1800-as 
évek végén készült térképeken 
gödrök fi gyelhetők meg. Felté-
telezések szerint ezen a földön 
agyaggödrök voltak, és az itt 
bányászó cigányokról eredhet a 
szokatlan Cigri név.     Takács Lilien

Közösség

AZ ÜLLŐI UTCANEVEK TITKAI

A pásztorház
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Kultúra

Így olvasok otthon kampányt indított az üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár, ami híres arról, hogy 
rendkívül eredeti és kreatív ötletekkel örvendezteti meg az olvasóit. Megkérdeztük a könyvtár 
vezetőjét, Velkei Hajnalkát, hogy a máskor nyüzsgő könyvtár hogyan éli meg a mostani helyzetet?

A fotópályázattal egyrészt azt szeret-
tük volna elérni, hogy segítsünk ott-
hon tartani mindenkit. Eddig főleg 

gyerekekről kaptunk képeket, de jöttek fia-
taloktól is. A beérkezett fényképekből tab-
ló készül majd, ami bemutatja az olvasók 
koronavírus-járvány ideje alatt eltöltött 
napjait. Mi is munkával töltjük az időnket, 
hiszen nem állt meg az élet, folyamatosan 
dolgozunk, a könyvtári adatbázisokat ja-
vítjuk, aktualizáljuk, elvégezzük a soron 
következő selejtezéseket, katalogizáljuk 
a kép- és videoarchívumunkat, folynak a 
Helytörténeti Gyűjtemény digitalizálási 
munkái, valamint új honlappal szeretnénk 
indítani az újrakezdést. Mindezek mellett 
a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. mun-
katársai elvégezték a belső festési mun-
kálatokat.

– A festést egyébként is terveztétek?
– Igen, már esedékes volt, a belső tér 

régen volt festve. A nyári leállásunkra ter-
veztük, ami most előbbre jött. Az olvasói 
terekben lett kifestve, valamint a kiszol-
gálóhelyiségek tisztasági festése is meg-
történt. Kívül voltak már megújulások, a 
homlokzatot pár éve csináltattuk meg. Ta-
valy készült el a kiállítóterem. Immár kré-
mes-vanília színben pompázunk!

 
– Óriási mennyiségű könyvet kellett meg-
mozgatnotok!

‒– Szerencsére nem! A régi polcainkat 
a közelmúltban cseréltük le, méghozzá 
olyanokra, amik fixen rögzítettek és hát-
lapjuk is van, úgyhogy a festőknek csak 
le kellett fóliázniuk őket. Mindannyian na-
gyon boldogok voltunk, hogy megúsztuk 
a dobozolást, de azért volt vele munka így 
is. Most éppen a takarítás folyik, de hama-
rosan ismét birtokba vesszük a második 
otthonunkat!

A LEÁLLÁS ALATT FRISSÜL A KÖNYVTÁR

– Teljesen felkészülve 
várjátok az olvasókat!

– Tisztaságillat van 
mindenhol, abszolút 
fertőtlenítve és vírusirt-
va lett az egész könyv-
tár. A bejárat előtti kis 
tündérkertünket is szé-
pen kitisztogatták a 
Városüzemeltető mun-
katársai, így rövidesen 
újabb manók költözhet-
nek be. Két éve alakítot-
tuk ki ezt a kis mesevi-
lágot, amit a gyerekek 
is nagyon szeretnek. A 
könyvtár belső homlokzatát A sehány 
éves kislány című könyv belső borítójá-
nak tündéres képe díszíti, nem véletlenül, 
mert mi könyvtárosok hiszünk a tündé-
rekben! Annyira jó minden reggel bejönni 
ide dolgozni!

– Az Olvas-Lakokat is töltitek?
– Igen, de vannak önjáró Olvas-Lakok 

is. A Gyöngyvirág téren szinte mindig 
félig tele van, ott nem nagyon szokott 
leürülni, és folyamatosan cserélődik is a 
készlet. A város belső részein, például a 
buszmegállónál előfordul, hogy teljesen 
kiürül, de akkor feltöltjük. Hetente egy-
szer ellenőrizzük a házikókat, és ahol 
szükséges ott pótoljuk a hiányzó meny-
nyiséget.

– Kaptok az olvasóktól könyveket is az 
Olvas-Lakok számára?

– Nem kifejezetten ezzel a céllal, de 
könyvadományt igen. A tavalyi év szinte 
rekord volt, nem tudom miért, lehet, hogy 
mindenki festett, költözött vagy lomtala-
nított, de nagyon-nagyon sok könyv jött, 
és szerencsére egyre újabbak. Lassan 
kikopik a Berkesi-Szilvási vonal, és újabb 
köteteket, ifjúsági regényeket is kapunk. 
Megnézzük, hogy van-e már példá-
nyunk, ha nincs, akkor állományba is 
veszünk belőlük. A nagyon jó állapotban 
lévőkből ajándékkönyvek lesznek, a töb-
bi pedig az Olvas-Lakokba kerül. Évente 
kétszer könyvárusítást is szervezünk 
ezekből, valamint az állományunkból 
leselejtezett, de még jó állapotú köny-
veinkből. Ötven forintért adjuk darabju-
kat, amit imádnak az olvasók. Remélem, 
hogy a júniusi könyvvásárt már meg 
tudjuk majd tartani.

– Jelzik az olvasók, hogy hiányoztok ne-
kik?

– Már jönnek az e-mailek, a kollégákat 
is keresik telefonon az ismerőseik! A be-

záráskor min-
denki megijedt, 
főleg arról ér-
deklődtek, hogy 
mi lesz a lejáró 
kölcsönzések-
kel, hogyan jut-
nak olvasnivaló-
hoz? Mindenkit 
m e g n y u g t a t-
tunk, hogy au-
t o m a t i k u s a n 
hosszabbítunk, 
nem számítunk 
fel késedelmi 
díjat, ebből sen-
kinek sem lesz 
hátránya. Most 
már úgy tűnik, 

elfogytak a könyvek, és egyre jönnek a 
kérdések, hogy mi újság velünk, tudunk-e 
valamit az újranyitásról?

– Mindig nagyon színvonalas és érdekes 
programokkal készültök. Most minden el-
maradt.

– Tavasszal egész évre elterveztük a 
programjaink sorát. Igaz, hogy ezek egy 
része elmaradt, de most abban bízunk, 
hogy az augusztus 20-i ünnepséget már 
meg tudjuk tartani. Szeptembertől pedig 
változatos programokkal várjuk ismét 
az olvasókat. Az országos könyvtári na-
pok keretében R. Kelényi Angelika lesz a 
vendégünk! Reméljük, hogy mielőbb újra 
kinyithatjuk a könyvtár ajtaját és találkoz-
hatunk az olvasóinkkal! KSZS

„Tisztaságillat van 
mindenhol, abszolút 
fertőtlenítve és vírus- 
irtva lett az egész 
könyvtár, mindent 
áttakarítottunk.  
A bejárat előtti kis 
tündérkertünk is 
megújult. ”

A tündérkert

Nagyon várják az olvasókat
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1939. szeptember elején a németek lerohanták Lengyelországot, majd 
17-én a németekkel kötött paktum értelmében a Szovjetunió megszáll-
ta az ország keleti részét. A hazájukat vesztett lengyelek közül sokan 
menekültek Magyarország felé.

A túlerővel és tel-
jes haditechnikai 
fölénnyel bíró ag-

resszorokkal szemben a 
lengyelek hősies ellenál-
lása hamar összeomlott. 
Magyarország 1938 óta 
határos volt Lengyel-
országgal, így viszony-
lag rövid úton, mintegy 
százezer lengyel – több-
ségében katona – ke-
rült Magyarországra. A 
magyar kormány a né-
metek rosszallása elle-
nére tárt karokkal várta 
őket. Sokan továbbra is 
Magyarországon ma-
radtak, ahol megszer-
vezték számukra a szo-
ciális ellátórendszert és 
a betegellátást is. Az itt 
maradt katonákat nem 
hadifogolyként, hanem 
háborús okok miatt 
kényszerlakhelyre tele-
pített külföldiként kezel-
ték. Eleinte táborokban 
helyezték el, majd kü-
lönböző településekre 
irányították tovább őket. 

Így került Üllőre 25 
lengyel katona. A falunk-
ban is szívesen fogadták 
őket, általában földmű-
ves családoknál leltek 
otthonra. Hivatalosan 
gazdasági cselédként 
szolgáltak, valójában 
családtagként kezelték őket. Együtt 
szórakoztak, sportoltak az üllői fiata-
lokkal, részt vettek a virágzó egyesü-
leti, közösségi, és hívő katolikusként 
az egyházi életben is. Az otthonról 
hozott Czestochowai Madonna képe, 
a hozzá szóló imák tartották ben-
nük a lelket. A lengyel határvidékről 
származó Alexy Rezső plébánossal 
az anyanyelvükön is tudtak beszélni. 
Szervezett katonai összejöveteleik 
nem voltak, a rangidős Eugéniusz Link 
őrmestert parancsnokként tisztelték. 
Ő a Vezér, ma Dózsa György utcában 
lakott a Csányi családnál. Mivel Csá-
nyi néni a Dalkörben vezette a söntést, 
az őrmester úr besegítvén a munká-

LENGYELEK ÜLLŐN 1939–1945-BEN

jába, nap mint nap 
sok helyivel talál-
kozott. Népszerű 
is volt az üllőiek 
körében, Jenő bá-
csinak szólították. 
Vele kapcsolatos 
egy családi törté-
net.

 
Jenő bácsi
Édesapám 1943-
ban szabadságon 
lévő katonaként 
ismerkedett meg 
Jenő bácsival. A 
szabadság letelté-
vel az első magyar 
hadsereg Galíci-
ában állomásozó 
egységéhez kellett 
visszatérnie, így 

Jenő bácsi megkérte, vigyen cso-
magot Lembergben élő családjának. 
Vele üzente meg a 17 éves Krisztina 
lányának, hogy jöjjön át hozzá, mert 
Üllőn nagyobb biztonságban lesz, és 
jobb élet vár rá. Krisztina néhány hó-
nappal később – ’44 márciusában – 
egy vonat mozdonyában, a szénrakás 
tetején megbújva barátnőjével együtt 
átszökött a határon. Papírok nélkül 
Budapestre érkezvén a magyar csen-
dőrök egy toloncházba vitték őket. 
Erről értesült az édesapja, bement 
Pestre, hogy elintézze ügyüket. Ekkor 
azonban Magyarországot már meg-
szállták a németek. Jenő bácsit, aki 
addig következmények nélkül, nyu-
godtan járhatott a fővárosban, most 
igazoltatták. Papírok híján őt is letar-
tóztatták, és egy ausztriai lágerbe ke-
rült. Szerencsére mindketten életben 
maradtak. Hat egymástól távol töltött 
év után, 1945 májusában találkoztak 
újra Üllőn. Krisztina két lánya és le-
származottai közül többen ma is itt 
élnek. 
 

A tragikus Galica
Sajnos,  kevés dokumentáció ma-
radt fenn, ezért csak néhányuk nevét 
ismerjük. Stefan Foksa, a Korzecko 
nevű faluból menekült idősebb férfi 

Ripp Pál családjánál, a Gyár utcában 
talált menedéket. Neki Üllőn is szü-
letett egy gyermeke, Viczkó István 
1942-ben. Stefan hazament Lengyel-
országba, de egy-egy látogatás során 
találkozott üllői párjával és a fiával is. 

A Csík családnál, a Gyömrői úton 
lakott Stefan Rajczakowski, akik a há-
borút követően is tartották a kapcso-
latot. Csíkék lakodalomban is voltak 
náluk. 1978-ban nekem is volt sze-
rencsém felkeresni a Legnica város 
melletti tanyáján Stefan bácsit, aki – 
az első percek szókeresgélései, aka-
dozó mondatai után – még akkor is 
folyékonyan beszélt magyarul. 

Egy szomorú esetről tudósít az 
egyház nyilvántartása. A Novosior-
ski Zloczovjki településről származó 
Nikolaj Kwiatkowski gyalogos katona 
1941 nyarán belefulladt a Galicába 
(vízzel teli, nagy gödör volt a Gyár utca 
elején). Két nappal később, július 14-
én Stanislav Bochenek tábori pap te-
mette el a katolikus temetőben, az őt 
befogadó Hajdú család sírhantjába. 

A lengyel menekültek közel öt éven 
keresztül éltek Üllőn a hazájuktól tá-
vol, az otthon maradottakról szinte 
semmit sem tudva, a jövőjük kilátás-
talanságának tudatában. De mégis 
úgy tűnt, itt biztonságban átvészelhe-
tik a háborús éveket. Aztán jött 1944 
március 19-én a német megszállás. 
Országos vezetőiket elfogták, kivé-
gezték, de sok helyütt szétszórva  
– így Üllőn is – megbújva éltek to-

vább. Amikor novemberben ideért a 
front, nekik is menekülni kellett a he-
lyiekkel együtt. Volt olyan, aki vissza-
jött, és pár hónappal később – mikor 
a közlekedés helyreállt – útnak indult 
Lengyelország felé. De a háború végi 
zűrzavaros időben többen már soha 
nem tértek vissza az ezer sebből vér-
ző Üllőre. Ment, ki merre látott, csak 
remélni tudjuk, hogy hazataláltak.

Laza István

A lengyel menekül-
tek közel öt éven 
keresztül éltek Üllőn 
a hazájuktól távol, 
az otthon maradot-
takról szinte semmit 
sem tudva, a jövőjük 
kilátástalanságának 
tudatában. 

HÁBORÚS SZILÁNKOK
Háborús szilánkok címmel 
készülő könyvemből olvas-
hattak részletet, amely a má-
sodik világháború üllői ese-
ményeit mutatja be. Szeretnék 
megkérni mindenkit, akinek 
emléke, mondanivalója, do-
kumentuma, fényképe van a 
világháborúval kapcsolatban, 
ossza meg velem, hogy az 
erről szóló könyv minél tel-
jesebb legyen. Köszönettel,  
Laza István, 06-20/912-6186 

Czestochowai Madonna
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2020. március 21-én elhunyt Karcsi 
bácsi, Üllő volt alpolgármestere, dísz-
polgára, a város megbecsült lakosa.

1930. április 8-án született Nagy-
börzsönyben. Nehéz, de szép gyer-
mekkora volt, szülői szeretet és pél-
damutatás övezte, melyről szívesen 
mesélt a munkatársainak. Szülőfalu-
jában állt először munkába adóügyi 
előadóként az akkori Nagyközségi Ta-
nács szolgálatában. 1964-ben került 
Üllőre, mint a Szakigazgatási Szerv 
vezetője. Gimnáziumi érettségivel és 
felsőfokú államigazgatási képesítéssel 
bírt. Anyakönyvvezetőként számtalan 
ifjú párt indított el az élet útján, miköz-
ben dolgozott VB titkárként is.

Szerette volt munkatársait, az üllői 
embereket és a települést. Nagy tiszte-

lője és szervezője volt a családi hagyo-
mányok ápolásának. Munkatársaival 
is megosztotta a sikeres Lehoczky-na-
pok történeteit, amikor egy-egy alka-
lommal 30-40 családtag, rokon ünne-
pelt együtt.

Nagy szeretettel és tisztelettel vi-
seltetett a családja iránt, feleségével 
64 éven keresztül éltek boldog, példás 
házasságban sokszor az élet adta ne-
hézségek ellenére is. Lányának, három 
unokájának és három dédunokájának 
a ragaszkodó szeretete hozzájárult 
örömteli hosszú életkorához.

Húsz évvel ezelőtt, díszpolgárrá 
avatása alkalmából mondta: – Mind-
annyiunknak vándorútja véget ér egy-
szer. Hál’istennek, én még jól érzem 
magam. Őrzöm, s ápolom az eltávo-
zott családtagok, egykori munkatársak 
emlékét, remélve, hogy még tudok se-
gíteni a település és az itt élők gondja-
in. Vannak feladataink, s én ki akarom 
venni a magam részét a munkából, 
mert díszpolgárként főleg nem elég 
csak díszelegni. – Bizton állíthatjuk, 
hogy maga elé állított elvárásait telje-
sítette, és most rajtunk a sor, hogy em-
lékét ápoljuk.

Karcsi bácsit nemcsak Üllőn gyá-
szolják, de szeretett szülőfalujában 
is. Temetésének percei alatt Nagybör-
zsönyben is érte szóltak a harangok.

Életvidám természete, irigylésre 
méltó lendülete és jó fizikuma révén 
rácáfolt a korára, ahogy mondani szok-
ták, már régóta megállt felette az idő... 
Ezért is ért mindannyiunkat váratlanul 
a hirtelen halála. 

Sajnos, a járvány okozta veszélyhelyzet 
nem tette lehetővé a volt kollégái, az 
ismerősei, az őt tisztelő üllői polgárok 
számára, hogy a vándorút végén az őt 
megillető módon búcsút vehessenek  
és utolsó útjára elkísérhessék. 

Ennek hiánya növeli az űrt, amit Le-
hoczky úr, Karcsi bácsi az eltávozásá-
val maga után hagyott.

Emlékét megőrizzük!
Üllő Város Önkormányzata  

és Üllői Polgármesteri Hivatal

A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt munkanélkü- 
livé vált lakosok számára Üllő város polgármestere 
döntött a veszélyhelyzeti rendkívüli települési támo-
gatás bevezetéséről. Az új szociális támogatási forma 
azok részére biztosítható, akik a koronavírus-járvány 
miatt veszítették el a munkájukat és a létfenntar- 
tásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe ke- 
rültek. 

A támogatás feltételei: a kérelmező havi jövedelme 
nem haladja meg család esetén az egy főre jutóan a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  

ÚJ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 300%-át (85 500 Ft), egyedül élő személy esetén a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-
át (114 000 Ft). A kérelmező munkanélküli és munka-
viszonya 2020. március 11-ét követően szűnt meg.  
A támogatás összege a jogosult részére 50 000 Ft, min-
den eltartott családtag részre személyenként további 
10 000 Ft. Ebben az esetben eltartottnak tekintendő 
minden, jövedelemmel nem rendelkező családtag. 

További részletek a www.ullo.hu oldalon vagy a pol-
gármesteri hivatal recepcióján találhatók.

Az egyszeri támogatáson túl a korábban is hatályos 
rendkívüli települési támogatás biztosítható a rászoru-
lók részére, az eddigi negyedévenkénti rendszeresség 
helyett már havonta. ÜH infó
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Köszönjük, hogy drága gyermekem, Bimbó Zoltán 
temetésén részt vettek és koszorút helyeztek el a 
sírján. Hálásan köszönjük az Alphavik 95 Kft. veze-
tőinek, Gábornak és Tündikének a szokásos, lelki-
ismeretes, becsületes munkájukat. Külön köszön-
jük Topor János sírkőkészítőnek a gyors és pontos 
munkáját. Édesanyja, felesége és kislánya.

Köszönetnyilvánítás

AZ ÉLET SZÉP, DE NEHÉZ VÁNDORÚT
LEHOCZKY KÁROLYRA EMLÉKEZÜNK – 1930–2020

AJÁNDÉK CSERJÉK
A Föld napja alkalmából a MESE Mindenki Egyért Spor-
tegyesület 38 húsos somcserjét adományozott az Állat-
orvostudományi Egyetem Dóramajor Tangazdaságának, 
melyről Soós-Horváth Diána edzőt kérdeztük. – Három éve 
tartjuk náluk az edzéseinket, és láttuk, hogy sok elörege-
dett fát kellett kivágniuk. Kérdeztük, hogy örülnének-e a 
somnak, ami talajmegkötésre is jó, nem mérgező, sőt lek-
várt is lehet főzni a terméséből. Mivel örömmel fogadták 
a felajánlásunkat, le is szállítottuk a növényeket. SZs

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

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

Megérkeztek a cserjék a Dóramajorba



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

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

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

Üllő, Pesti út 100. Tel.: 06-20/548-4317 

A 
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Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!Változatlan 

nyitvatartással várjuk  
kedves vásárlóinkat!  

H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Erősítse immunrendszerét!


