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Az elmúlt hetekben elért bennünket a koronavírus-járvány második 
hulláma, országszerte emelkedik az új fertőzöttek száma. A növek-
vő adatok azt igazolják, hogy a vírus már közösségben terjed. Bár 
a korlátozó intézkedések enyhébbek a tavaszi járványidőszakhoz 
képest, a már érvényben lévő és könnyen betartható általános sza-
bályoknak most még nagyobb a jelentősége, a védekezés haté-
konysága érdekében mindenki részéről fontos az óvintézkedések 
betartása!

COVID–19-TÁJÉKOZTATÓ 
AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOKRÓL

Intézményeink, üzemeltetési fel-
adatokat ellátó cégeink megtették 
a szükséges intézkedéseket. Vala-

mennyi közoktatási, köznevelési in-
tézményünkben az oktatási-, nevelési 
tanév kezdetén ózonos fertőtlenítést 
végeztünk, és mindenhol biztosított a 
helyiségek napi fertőtlenítése, kiemelt 
figyelmet fordítanak a rendszeres szel-
lőztetésre is.

Óvodák, bölcsőde: a gyermekek kö-
telező hőmérőzést, kézfertőtlenítést 
követően léphetnek az intézménybe, 
a kísérő szülő számára a szájmaszk 
használata kötelező. Felfüggesztésre 
kerültek azok a testmozgással, sporttal 
járó tevékenységek, amelyeknél a gyer-
mekek és a csoportok keveredhetnek.

Általános iskola: szülők, kísérők 
csak az iskola bejáratáig, maszk hasz-
nálatával pedig a testhőmérési pontig 
kísérhetik a gyermekeket. Október else-
jétőtől a testhőmérséklet-mérés köte-
lező! A tanulóknak az órák közötti szü-
netekben a tantermen kívül kötelező, 
órán ajánlott a maszkviselés. Az iskola 
bejáratainál és tantermeiben fertőtlení-
tő gél áll rendelkezésre, a mosdókban 
fertőtlenítő szappan és papírtörlő ken-
dő került kihelyezésre. Az intézmény 
kérése, hogy a diákoknál is legyen saját 
kézfertőtlenítő vagy nedves fertőtlenítő 
kendő és papírzsebkendő.

A diákok az udvaron töltik a szüne-
teket, csak szélsőséges időjárás esetén 
maradhatnak az épületben. Az alsó ta-
gozatos tanulókat a pedagógus kíséri 
az udvarra úgy, hogy az óraközi szünet 
nem esik egybe a felső tagozatosoké-
val.

Zeneiskola: az előírásoknak és aján-
lásoknak megfelelően folyik a képzés.

Nevelési, oktatási intézményeink ve-
zetői és dolgozói sokat tesznek azért, 
hogy a szülők munkavégzését, mun-
kába járását ne akadályozza egy eset-
leges teljes intézményi zárlat. Ezért az 

intézmények vezetői felelős hozzáál-
lást várnak a szülőktől a maszkviselés 
és az egészségvédelmi intézkedések 
szigorú betartása terén! Amennyiben 
a gyermekeknél tüneteket észlelnek, 
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 
Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertő-
zés esetén haladéktalanul értesítsék 
az intézményt. Amennyiben az intéz-
ményvezető igazolt koronavírus-fertő-
zésről szerez tudomást, jelentenie kell 
az ágazati minisztérium felé. Fontos 
új rendelkezés, hogy az a gyermek, aki 
bármilyen betegség miatt otthon ma-
radt, csak orvosi igazolással mehet újra 
az intézménybe. 

Sportlétesítményeink: a sportcsar-
nokba testnevelési órára érkező diákok 
az általános higiéniás szabályok betar-
tásával léphetnek be. Új tornacsoport 
érkezése előtt a kilincseket és az öltö-
zőpadok felületeit lefertőtlenítik. 

Sportesemények (edzés, mérkőzés) 
alkalmával: 

• az öltözők kilincseit és az öltözőpa-
dokat naponta többször, a lelátók ülő-
felületeit minden sporteseményt köve-
tően fertőtlenítik,

• az öltözőket edzések és mérkőzé-
sek után takarítják, 

• a létesítménybe csak hőmérőzést 
és kézfertőtlenítést követően lehet 
belépni, a szurkolóknak (beltéren) kö-

telező a szájmaszk használata is (az 
edzőknek szükséges hőmérőkkel ren-
delkezniük),

• nagy létszámú szurkolói részvétel 
esetén is betartandó a 1,5 méteres tá-
volság,

• mérkőzéseket követően minél előbb 
el kell hagyni a lelátókat, illetve a zárt 
tereket.

Polgármesteri hivatal: a hivatalban 
személyes ügyintézésre továbbra is ki-
zárólag előzetes bejelentkezés alapján 
van lehetőség hétfőn 8.00–11.30 óra és 
szerdán 8.00–15.30 óra között. 

Időpontot az adott ügyben eljáró 
ügyintézővel tudnak egyeztetni a hon-
lapon található telefonos vagy e-ma-
il-elérhetőségeken. Ha nem sikerül 
elérni az ügyintézőt, kérjük, hívják fel 
a recepciót és adják meg az elérhető-
ségüket, fel fogjuk venni önökkel a kap-
csolatot.

Kérelmek beadására továbbra is 
mód van a bejárat mellett elhelye-
zett gyűjtődobozban, ahol a nyomtat-
ványok változatlanul rendelkezésre  
állnak.

Az épületbe történő belépéskor a 
kézfertőtlenítés, a szájmaszk haszná-
lata és az 1,5 méteres védőtávolság be-
tartása kötelező.

Kérjük, hogy a zsúfoltság elkerülése 
és a személyes találkozások minimali-
zálása érdekében továbbra is részesít-
sék előnyben az elektronikus ügyinté-
zési lehetőségeket.

Könyvtár: az általános szabályok 
betartása (kézfertőtlenítés, maszk-
használat) mellett vehető igénybe a 
könyvtári szolgáltatás. A visszavett 
könyveket 72 óráig „karanténban” tart-
ják és csak ezt követően kerülnek visz-
sza a polcokra.

Játszóterek és közterületek: ját-
szótereink, kültéri sporteszközeink 
használata során kérjük az általános 
higiéniás szabályok betartását. Az itt 
található eszközöket, a városban kihe-
lyezett padokat, a buszvárókat heti egy 
alkalommal fertőtlenítik.

Ezúton is kérjük, hogy tartsák be a 
jogszabály rendelkezéseit, s a fent le-
írtakon túl például az orvosi rendelők-
ben, a tömegközlekedési eszközökön, 
az üzletekben, a postán és az egyéb 
ügyintézésük során használjanak az 
orrot és szájat folyamatosan eltakaró 
maszkot. Tartsanak egymástól leg-
alább 1,5 méter távolságot, gyakran 
mossanak kezet, és amikor csak lehet-
séges, használjanak kézfertőtlenítőt. 
Aki köhög, lázas vagy beteg, egyáltalán 
ne menjen közösségbe, ne veszélyez-
tesse mások egészségét!

Köszönjük felelősségteljes hozzáál-
lásukat, együttműködésüket!

Üllő Város Önkormányzata
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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
• Védőnők, Templom tér 3.:  

29/320-011/130-as mellék

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
• Pitypang óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
• Gyöngyvirág óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-022
• Bóbita óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
• Napraforgóóvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
• Csicsergő óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
• Babarózsa bölcsőde, Pesti út 98/1. 29/322-774 és  

06-30/684-7985

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

Egyházak
• Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
• Református lelkészi hivatal: 29/320-432, 06-20/355-9818
• 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%

FONTOS ADÓZÁSI HATÁRIDŐ!
Tisztelt helyi iparűzési adóala-
nyok gazdálkodó szervezetek, 
társas és egyéni vállalkozók!

A veszélyhelyzet megszű-
nésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 33.§ (4) bekez-
dése értelmében: „Az adózó 
a 2020. április 22-e és 2020. 
szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kí-
vüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét 
és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezett-
ségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra 
szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. 
szeptember 30-ig teljesítheti.”

Fenti jogszabályra hivatkozva Üllő város jegyzője, mint 
Önkormányzati Adóhatóság felhívom a figyelmüket, hogy 
a helyi iparűzési adó tekintetében a 2019. évi adóbevallás 
benyújtásának és a különbözet megfizetésének, valamint 
a 2020. II. félévi adóelőleg befizetésének határideje 2020. 
szeptember 30.

Kérjük azon adóalanyokat, akik a határidőt elmulasztot-
ták, hogy a kötelezettségüket mielőbb teljesítsék!

Dévai Éva, adócsoport-vezető
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EMLÉKEZÜNK
Doberdói Bánlaky József halálá-
nak 75. évfordulója alkalmából 
október 11-én, vasárnap, 10 óra-
kor megemlékezéseket tartunk az 
emléktáblánál (Pesti út 174.) majd 
a katolikus temetőben, az Üllőn el-
hunyt hadvezér-hadtörténész sír-
jánál. A megemlékezés szervezői 
az Üllői Kulturális Központ, az Üllő 
Vezér Hagyományőrző Egyesület 
és a Történelmi Vitézi Rend. Em-
lékbeszédet mond Laza István, az 
Üllői Települési Értéktár Bizottság 
elnöke, közreműködik Antal Tímea 
énekes, tárogatón játszik Avas 
Bendegúz. ÜKK

TESIÓRA A JÉGPÁLYÁN  
IDÉN IS
Immár hetedik szezonjára készül a 
Jégkristály Jégpálya, amit az elmúlt 
években az üllői általános iskolások 
és a helyi óvodások testnevelési 
óráikon ingyen használhattak, 
ami most sem lesz másként. Az 
önkormányzat támogatásával a 2020 
szeptembere és 2021 márciusa közti 
szezonban, tanítási napokon 8 és 14 
óra között újra az üllői gyerekeké a 
pálya, méghozzá térítésmentesen. 
Jó csúszkálást kívánunk! ÜH infó

A veszélyhelyzet ideje alatt a légszeny-
nyezés haladéktalan csökkentése ér-
dekében a köztisztasági rendelet mó-
dosításával megszűnt az avar és kerti 
hulladék égetésének lehetősége Üllőn. 
Figyelemmel arra, hogy 2021. január 
1. után általános szabályként tilos lesz 
az avarégetés az egész országban és 

2021. január 1-jével tilos lesz az ava-
régetés Magyarországon. Éppen ezért 
most arra kérjük az olvasókat, hogy vé-
leményükkel segítsék a környezetvé-
delmi bizottság újonnan alakult mun-
kacsoportját. 

Tervünk, hogy kidolgozzunk egy 
stratégiát és megteremtsük a feltételeit 
a Zöldülő ZöldÜllőnek: további alterna-
tívákat szeretnénk ajánlani a kerti hul-
ladék égetése helyett. Kérjük, írják meg 
nekünk, hogy három felkínált lehetőség 
közül igényt tartanának-e valamelyik 
lehetőségre, válasszák ki az önök szá-
mára leghasznosabbat és juttassák el  
a választ Kucsera Csaba környezetvé-

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 

AZ ÉGETÉS ALTERNATÍVÁI

megszűnik az önkormányzatok felha-
talmazása a rendeletalkotásra, a képvi-
selő-testület két őszi időpontot jelölt ki, 
mely napokon lehetővé teszi a kerti hul-
ladék elégetését. A szeptemberi alkalom 
után az utolsó égetési lehetőség 2020. 
október 21. (kedvezőtlen, szeles, esős 
időjárás esetén október 28.) ÜH infó

delmi referensnek, a kucsera.csaba@
ullo.hu e-mail-címre.

A lehetőségek:
• komposztáló edények beszerzése
• a lomtalanításhoz hasonló módon, a 

felgyülemlett kerti hulladék évi ket-
tő-négy alkalommal való elszállí-
tása, majd ágdarálóval történő fel-
dolgozása és az újrahasznosítás 
megteremtése

• további hulladékok gyűjtésének le-
hetőségei (festék, gumiabroncs, 
elektromos hulladék)

Köszönjük a közreműködésüket!
Fricsovszky-Tóth Péter, 

Környezetvédelmi Bizottság elnök

A Sportliget lakóparkban átadott  
Gyöngyvirág óvoda megnyitása után 
fontos kérdéssé vált a régi, Gyöngyvirág 
téren álló óvodaépület hasznosításának 
kérdése. Az idei nyáron a létesítmény 
nagy udvara a HSZK táborainak tett jó 
szolgálatot, olyannyira, hogy az újra-
hasznosítás kapcsán felmerült, hogy a 
hatalmas és kényelmes udvar adta le-
hetőségeket a későbbiekben is a gye-
rekek javára kell fordítani. A jelenlegi 
tervek szerint fejlesztőpedagógiai fel-

HOGYAN TOVÁBB GYÖNGYVIRÁG TÉRI ÉPÜLET?
adatokat láthatnának el az épületben, 
melyre nagy szükség lenne a városban. 
A kérdés az, hogyan tudják rentábilissá 
tenni a vállalkozást, hiszen ha a létesít-
mény egy részét bérbe is adja az önkor-
mányzat, a hűvös évszakokban az épü-
let egészét kell temperálni, ami nagyban 
növeli a rezsiköltséget – vetették fel a 
testületi ülésen a képviselők. A megol-
dást keresik, hisz a cél a gyerekek igé-
nyeinek minél szélesebb körű kiszolgá-
lása.  ÜH infó
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A képviselő-testület a szeptemberi ülé-
sen úgy döntött, hogy önkormányzati 
forrásból fejlesztik a zeneiskola épüle-
tének és az Árpád Fejedelem általános 
iskola számítástechnikai tantermének 
elektromos hálózatát. A tavaszi digitális 
oktatásra való átállás és a mostani ki-
számíthatatlan vírushelyzet is indokolja 
a fejlesztést, melyet teljes egyetértés-
ben támogatott a testület. 

A beruházásra vonatkozó vállalko-
zói szerződést szeptember 29-én alá-
írta Kissné Szabó Katalin polgármester 
és Takács József, a kivitelezést végző 
Szinter Family Bt. ügyvezetője. A fej-
lesztések és a hozzájuk kapcsolódó hi-
vatalos ügyintézés költsége együtte-
sen bruttó kétmillió forint, a munkálatok 
az aláírást követő hétvégén el is kez- 
dődtek. ÜH infó

A lakossági panaszok nyomán a Zsaró-
ka út mentén működő Auchan raktár-
bázis korlátozni fogja a működését az 
éjszakai órákban. Ezek alapján 2020. 
október 1-től 22 és 6 óra között áruát-
vételre nem fogják használni a B1-B9-
es kapukat, amelyek a legérintetteb-
bek a lakosság éjszakai nyugalmának 

ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT FEJLESZTÉS AZ ISKOLÁKBAN

TISZTELT ÁRVÁCSKA UTCAI LAKOSOK!
megzavarása szempontjából. Kérjük, 
hogy október közepétől a titkarsag@
ullo.hu e-mail-címre jelezzék, hogy va-
lóban hathatós-e a fenti intézkedés, s 
így biztosított-e a nyugalmuk az éjsza-
kai órákban. A beérkezett észrevétele-
ket továbbítjuk a raktárbázisnak. 
 Üllő Város Önkormányzata

Sok fejtörést okozott az elmúlt hóna-
pokban a szelektív hulladék: csökkent 
a szállítások mennyisége,  ami miatt 
meg kellett oldani az otthon halmo-
zódó szemét tárolását. Október else-
jétől azonban visszaáll a jól megszo-
kott rend.

 Októberben a DTkH Nonprofit Kft. 
visszaáll a pandémia előtti rendszer-
hez, a havi kétszeri szelektív hulladék 
elszállításához, ami nagy segítség 
lesz a lakosság számára. 

A cserezsákok száma viszont nem 
változik, továbbra is egy darab cse-
rezsákot, azaz a csomagolási hulla-
dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, 
emblémás zsákot adnak. Viszont a 
szállítási gyakoriságtól függetlenül, 
a megadott napon, az összegyűjtött 
csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban, illetve a kom-
munális hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, 
felirattal ellátott) szabványos edény-
zetben is.

VÉGRE KÉTSZER!

A szolgáltató kéri, hogy minden-
ki ügyeljen a hulladékok minél alapo-
sabb tömörítésére, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, valamint 
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét!

A zöldhulladék elszállítására októ-
berben háromszor fog sor kerülni, és to-
vábbra is két cserezsákot fognak adni.

A csomagolási hulladék gyűjtési idő-
pontjai: 2020. október 8. (csütörtök), 
október 22. (csütörtök). 

A zöldhulladék gyűjtésének időpont-
jai: 2020. október 9. (péntek), 23. (pén-
tek).

DTkH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati 
elérhetőségei: 2700 Cegléd, Kút u. 5., 06 
(53) 500-152, 06 (53) 500-153, ugyfel-
szolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.

Hírmondó Infó

Az üllői önkormányzat saját for-
rásból újítja fel a Sportliget lakó-
parkban a Bozsik József körút,  
a Hajós Alfréd, a Kutasi György, a 
Papp László és a Puskás Ferenc 
utcákat. Az útépítéshez kérték a 
lakók türelmét és együttműködé-
sét, mivel a munkálatok ideje alatt 
a gépjárműforgalmat időszako-
san korlátozták, míg az érintett in-
gatlanokra történő be- és kijutást 
előre egyeztetve oldották meg.  
A kivitelező október 5-ig adta át  
a felújított utakat.    ÜH infó

A polgármesteri hivatal jogi kép-
viseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tar-
tanak a Városházán a lakosság 
részére. Az újra beinduló ügyvédi 
tanácsadás helyszíne a földszin-
ti 1. számú iroda.

Dr. Szkalka Tamás ügyvéd ta-
nácsadásai 9 órától 11 óráig tar-
tanak 2020. október 20-án, elér-
hetősége: 06-20/555-6513.

Dr. Beneczki Tímea ügyvéd 
tanácsadásai 14 órától 17 óráig 
tartanak 2020. október 8-án, el-
érhetősége: 06-70/459-1401.

A tanácsadásra előzetes beje-
lentkezés szükséges. ÜH infó

ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS

ÚTFELÚJÍTÁS A SPORT-
LIGET LAKÓPARKBAN

Önkormányzat
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A folyamatban lévő projektjeink mellett újabb két örömteli hírrel szolgá-
lunk önöknek.  A Sportliget lakóparkban épülő kétcsoportos bölcsőde 
megvalósításához az elnyert 129 millió forintos pályázati támogatáson túl 
további 19 millió forint kiegészítő támogatást nyert el önkormányzatunk, 
továbbá 32 millió forint pályázati támogatást nyertünk el az Erdősor utca 
útépítésére is. E két beruházásról Konyecsni Dórával, az önkormányzat 
pályázati referensével beszélgettünk.

ÚJABB PÁLYÁZATI SIKEREK

Nagyon fontos előrelépés 
a város szempontjából 
és a szülők legnagyobb 

örömére, hogy a bölcsőde épí-
tési projekt keretén belül az 
önkormányzat 19,3 millió fo-
rint többlettámogatást nyert 
el a támogató szervezettől, 
a Pénzügyminisztériumtól, a 
megnövekedett építési költ-
ségek fedezése és az önkor-
mányzati önerő csökkentése 
érdekében. – A már működő, 
négy csoportos óvoda bő-
vítményeként megvalósuló 
plusz két csoportos bölcsőde 
kivitelezése 50%-os készült-
ségi fokon is túl van – kezdte 
Konyecsni Dóra. 

A bölcsőde működéséhez 
szükséges eszközök beszer-
zése érdekében a képviselő-
testület a legutóbbi ülésén 
közbeszerzési eljárás indítá-
sáról döntött. Emellett közel 
bruttó 33 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyertünk el az Erdősor utca 
útfelújítására a Belügyminisz-
térium által kiírt „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” 
című pályázaton – részletezte.

Az Erdősor utcában a jelen-
leg meglévő, átlagosan négy 
méter széles utat öt méterre 
szélesítik ki, az új útfelület hat 
centiméteres kopófelületet 
kap és szegélykővel lesz ki-
építve, a teljes útszakasz két 
oldalán pedig murva padkát 
alakítanak ki. 

A tervezői költségbecslés 
alapján a kivitelezés költsége 
eléri a bruttó 66 millió forin-
tot, ehhez az önkormányzat a 
megvalósításhoz szükséges 
50%-os önerőt saját költség-
vetési forrásból biztosítja. Az 
Erdősor utcai útépítés kivite-
lezésére a 2021. évben kerül 
majd sor – fejtette ki a pályá-
zati referens. 

További jó hír, hogy a vá-
rosközpontban épülő piac ki-
vitelezése elérte a 75%-os ké-
szültségi fokot.

A kivitelező tervei szerint év 
végére, még határidő előtt be-
fejezi az építést. A piac beren-
dezéséhez, a szükséges esz-
közök beszerzése érdekében 
közbeszerzési eljárás indítá-
sáról döntött legutóbbi ülésén 
a képviselő-testület. 

Mint megtudtuk, Konyecsni 
Dóra hamarosan máshol foly-
tatja szakmai pályafutását, 
így ezúton köszönjük meg az 
egész város lakossága nevé-
ben, hogy a város pályáza-
tokon való részvételét és az 
érintett önkormányzati beru-
házásokat sikeresen mene-
dzselte.  Vizler-Nyirádi Luca

A képviselő-testület au-
gusztus 27-én zárt ülé-
sen megtárgyalta és 
elbírálta az új piac te-
rületén lévő helyisé-
gekre beérkezett pá-
lyázatokat, és ennek 
megfelelően 14 nyertest 
hirdetett. A pályázókkal  
a bérleti szerződéseket 
a hivatal meg is kötötte.

„További jó hír, hogy a 
városközpontban épülő 
piac kivitelezése elérte 
a 75%-os készültségi 
fokot. ”
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Jó hír Üllőnek: Magyarországon építi fel első 
európai gyárát a Lenovo. A termelés 2021 elején 
már el is kezdődhet. 

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy a kínai 

cég számítógépgyártó üzeme Üllőn 
épül meg 8,2 milliárd forintból. Ez a 
beruházás több szakaszban mintegy 
ezer új munkahelyet teremt, s egyben 
a legkorszerűbb technológiákat tele-
píti Magyarországra. A kormány két 
milliárd forinttal járul hozzá a költsé-
gekhez, mivel a Lenovo a helyi mun-
kahelyteremtés mellett az itt készülő 
termékek majd egészét külföldön érté-
kesíti, és jelentős összeggel gyarapítja 
az ország exportteljesítményét is. 

A beruházás nagy mértékben fel-
gyorsítja a tudás- és fejlesztésköz-
pontú termelés térnyerését, így új di-
menziókat nyit a magyar gazdaság és 

ÓRIÁSBERUHÁZÁS ÜLLŐN

a magyar mérnökök számára. A nagy-
vállalati befektetések ösztönzését 
Szijjártó Péter a külgazdasági straté-
gia fontos elemének nevezte. A válság 
miatt a nemzetközi cégek sorra jelen-
tik be a termelési korlátozásokat, és az 
újraindítás sem lesz automatikus. A 
gyártási kapacitások világszerte oda 
összpontosulnak majd, ahol a leghaté-
konyabb a működési és legkedvezőbb 
befektetési lehetőségek megtalálha-
tók. A Lenovo döntése a bizonyíték 
arra, hogy a vezető technológiai cégek 
bíznak Magyarországban – tette hoz-
zá a miniszter.

A gyárépítés részleteiről a Lenovo 
alelnöke, Guan Wei egy videoüzenet-
ben nyilatkozott: Magyarországon 
asztali számítógépeket, adatközponti 

termékeket, grafi kus munkaállomá-
sokat fognak készíteni, és idővel még 
bővülhet is a termékek palettája. A cég 
vezetése számos európai helyszínt 
megvizsgált: a központi elhelyezke-
dés, a kiváló közlekedés, a jól képzett 
munkaerő és az előnyös gazdasági 
környezet miatt választotta Magyar-
országot. 

Szűcs Lajos, a térség országgyűlési 
képviselője kihangsúlyozta, az új be-
ruházással az a cél, hogy a régió mi-
nél több munkavállalója mentesüljön a 
napi ingázás kényszere alól, és a saját 
településén is találjon állást. A Leno-
vo döntésével a logisztikai közpon-
tok után termelő tevékenységet hoz 
a főváros mellé. A képviselő kiemelte, 
hogy Budapest déli övezete és annak 
vidéki környezete a fejlett infrastruk-
túrának köszönhetően még nagy le-
hetőségeket hordoz magában a jövőre 
nézve. MTI – ÜH infó
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Közösség

Az őszi hónapokkal együtt beköszönt a tartós, hűvös idő – ezzel 
együtt pedig lassan számos fertőzőbetegség is megérkezik.  
A koronavírus-járvánnyal terhelt időszakban különösen fontos, hogy 
vigyázzunk saját egészségünkre, egymásra, valamint, hogy tisztában 
legyünk azzal, milyen esetekben és panaszokkal kereshetjük fel 
orvosainkat, gyermekorvosainkat.

A HÁZIORVOSOK FELKÉSZÜLTEK 
AZ ŐSZI BETEGSÉGHULLÁMRA

Aköhögéssel, lázzal és torokfájda-
lommal együtt járó influenzasze-
zon közeledik, de nemsokára a 

különböző hányós-hasmenős vírusok is 
előfordulnak majd – hívja fel a figyelmet 
Dr. Zayats Sergiy háziorvos. A doktor úr 
szerint a betegek bármilyen kérdés-
sel felkereshetik a háziorvosi rendelőt 
ugyanúgy, mint eddig, de bizonyos felső-
légúti panaszok esetén – mint a köhögés, 
a láz vagy a torokfájdalom, első körben 
telefonon kell jelentkezniük, hogy minél 
kevesebb kockázatot jelentsenek egy-
másra. – Érdemes először mindenkinek 
telefonon keresnie bennünket, hogy tud-
junk időpontot adni, időponttal ugyanis 
nem kell annyit várni. Amennyiben nem 
érnek el minket és valaki időpont nél-
kül jön be hozzánk, természetesen őt is 
megvizsgáljuk, nem küldünk el senkit. A 
betegvizsgálat jelen esetben hivatalo-
san nem megengedett ugyan, de azért 
fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy meg 
tudjunk nézni mindenkit, aki hozzánk 
jön, így kialakítottunk egy külön kis he-
lyiséget erre a célra – tudtuk meg Zayats 
doktortól, aki szerint először igyekeznek 
mindenkit telefonon kikérdezni a fennál-
ló panaszokról, eldönteni, szükséges-e 
bejönni személyesen vizsgálatra vagy 
sem. Amennyiben az elmondottak alap-
ján felmerül a koronavírus-fertőzés gya-
núja, további kérdésekkel megpróbálják 
megtudni, érintkezett-e az illető olyan 
személlyel, aki esetleg a találkozás után 
karanténba került és megteszik a továb-
bi szükséges lépéseket. 

– Ha felmerül a fertőzés gyanúja, 
megkérjük az illetőt, hogy maradjon ott-
hon, ne menjen ki az utcára. Elküldjük 
a kérőlapot a Országos Mentőszolgálat  
(OM) irányába, elkérjük az érintett tele-
fonszámát és címét is, egyeztetjük, hogy 
helyesen szerepel-e a rendszerünkben. 
A megadott telefonszámon a Országos 
Mentőszolgálat fog jelentkezni, ők fog-
ják megmondani, mikor jönnek ki elvé-
gezni a tesztet. Sajnos ez a része mára 
eléggé akadozni látszik, ez elég nagy 
problémát okoz mindenhol. Túlterheltté 

vált az OM, de a laboratóriumok is: ha 
ki is jönnek levenni a mintát, biztosan 
nem fogják tudni 24 órán belül meg-
mondani az eredményt. Számolni kell 
azzal, hogy mostanra sokkal több időre 
van szükség, ha valaki ilyen helyzetbe 
kerül: előfordulhat, hogy két-három 
hétig is táppénzen lesz – mondta az 
orvos.

Üllő város honlapján az egészség-
ügy rovatban, a felnőtt háziorvosi ren-
delésekre kattintva találunk egy letölt-
hető nyomtatványt, ami papír alapon is 
beszerezhető a polgármesteri hivatal 
recepcióján és a Humán Szolgáltató 
Központ munkatársainál. A nyomtat-
vány egy ideiglenes könnyítés annak, 
akinek nincs panasza és nincs szük-
sége személyes ügyintézésre. A nyom-
tatvány visszaküldhető e-mailen vagy 
bedobható az orvosi rendelő bejáratá-
nál kihelyezett postaládába. – Annak, 
aki nem beteg, nem muszáj bejönnie 
személyesen, így mégis fel tudja íratni 
a rendszeresen szedett gyógyszere-
it. Ha valaki egy megszokott kontroll-
vizsgálatra jönne, például cukorbe-
tegséggel kapcsolatban, kardiológiára 
vagy neurológiára, és emiatt szüksége 
van beutalóra, vérvételre vagy további 
vizsgálatokra, ezeket is el tudjuk in-
tézni ezzel a nyomtatvánnyal. Miután 
több észrevétel érkezett felénk, hogy 
nem tudnak minket telefonon elérni, 
kénytelenek voltunk más megoldási  
lehetőségeken is gondolkodni. Az is 

egy kényelmesen járható út, hogy ha va-
lakinek kérdése van felénk, akkor küld-
jön egy emailt róla, mi pedig ahogy tu-
dunk, válaszolunk rá.

A rendelési idők alapvetően változat-
lanok maradnak, mindössze a pénteki 
nappal kapcsolatban lesz változás a 
felnőtt háziorvosi rendelésben: október 
9-től három háziorvos egymást váltva 
fogja megoldani a pénteki betegellátást. 
Mindenkit igyekeznek majd tájékoztat-
ni, kihez mikor lehet fordulni, valamint a 
rendelő ajtajára is kifüggesztik a fontos 
információkat a rendelésről.

Ahogy a doktor úr fogalmaz, az e-re-
ceptekről megoszlanak a vélemények, 
de sokan nagyra értékelik, hiszen ren-
geteg lehetőséget rejt magában. Ter-
mészetesen ez a rendszer sem tökéle-
tes, így kérik a betegeket: türelemmel 
forduljanak a rendszer felé. – Bizonyos 
tételekre a mai napig csak papíralapon 
tudjuk kiállítani a receptet. Minden eset-
ben tájékoztatjuk a betegeket arról, hogy 
mely gyógyszereket nem lehet e-recept 
formájában kiállítani. Ilyen esetekben 
kinyomtatva leadjuk őket a telefonköz-
pontban, ahol reggel 8 órától este 6 óráig 
bármikor átvehetők. A patikákban néha 
előfordul, hogy nem látnak egy-egy re-
ceptet a felhőben vagy három havi felírt 
adag helyett csak egy havit adnak ki, de 
reméljük, ez csak átmeneti nehézség, 
és előbb-utóbb teljesen természetes 
lesz a rendszer használata és működése  
– fejtette ki a doktor úr, aki arra is figyel-
meztetett, hogy a legfontosabb, amit 
ebben a sokszorosan terhelt időszakban 
tehetünk, hogy mind felnőttként, mind 
gyermekeinknél minél előbb erősítsük 
meg az immunrendszerünket, amennyi-
re csak lehet. Ehhez egyrészt rendsze-
res testmozgásra, sportra és vitamin-
dús táplálkozásra lenne szükség, de ha 
ez nem megoldható, akkor a patikában 
kapható vitaminkészítmények segítsé-
gével is felkészülhetünk, így kevésbé 
leszünk kitéve a felsőlégúti megbetege-
déseknek.  VNyL

A háziorvosi rendelő új mo-
biltelefonos elérhetősége:
 06-30/329-328
A gyermekorvosi rendelő bejá-
ratánál egy a betegek várakozá-
sát biztosító sátrat helyeztünk el, 
hogy elkerülhető legyen a zsúfolt-
ság a gyermek háziorvosi rendelő 
várótermében. Kérjük, hogy egy-
szerre maximum négy fő tartóz-
kodjon ott!

Üllői Hírmondó | 2020. október
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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”A”A  és ” és ” „B”

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

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

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

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Önkormányzat

A szociális rendelet módosításával emelkedett a te-
metési támogatásra való jogosultság költséghatára 
az eddigi 400 000 forintról 500 000 forintra, mivel az 
utóbbi időben nagyon megemelkedtek a temetési költ-
ségek. A támogatás összege továbbra is 42 750 forint 
– tudtuk meg Fazekas Violettától, a szociális bizottság 
elnökétől.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
Üllő képviselő-testülete ismét csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hall-
gatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi atalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordu-
lójához. 

Üllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 
is kiírja a pályázatot, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanul-
mányi eredményétől függetlenül történik. 

Benyújtási határidő: 2020. november 5. Részletek: www.ullo.hu          ÜH infó

November 1-je, minden-
szentek napja állami ün-
nepnap, az azt követő ha-
lottak napján pedig elhunyt 
szeretteinkre emlékezünk. 
Ilyenkor összejönnek a ro-
konok, barátok, ha más-
hol nem, hát a síroknál. 
A megemlékezés áhítata és 
a rokoni találkozások köze-
pette sem felejtkezhetünk 
el a biztonságunkról. Mel-
lőzzük az ölelkezést és a kézfogást, bármennyire régen láttuk 
is szeretteinket. Tartsuk meg a megfelelő szociális távolságot, 
nem csak sajátjainkkal, hanem a szomszéd sírokhoz érkezők-
kel is. Egyes sírok nagyon közel fekszenek egymás mellett, tü-
relemmel várjuk ki, amíg mások áthaladnak, ne alakuljanak ki 
csoportosulások. Ajánlatos ilyen alkalmakkor még a szabad 
levegőn is a maszk viselete. Ugyanakkor arra is fi gyelnünk kell, 
hogy egy-egy rosszul elhelyezett gyertya vagy mécses köny-
nyedén tüzet okozhat. Egy kis odafi gyeléssel megelőzhető a 
baj. Emlékezzünk és vigyázzunk egymásra!

Október 6-án kigyulladt egy szemétszállító autó. A tűz 
oka, hogy egy üllői lakóingatlan tulajdonosa izzó parazsat 
öntött a kukába, ami a szemétszállítóba jutva lángra lob-
bant. A nagy mennyiségű égő szemetet a DTkH munka-
társai kiöntötték és a tüzet sikeresen eloltották. A szemét 
újbóli összegyűjtésében a Városüzemeltető Kft. segített.

Az eset kapcsán hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy izzó 
parazsat, de kihűltnek hitt hamut se öntsenek a kukákba, 
hiszen mint a mostani példa is mutatja, komoly veszélyt 
rejt magában. Odafi gyeléssel is vigyázzunk egymásra! 

ÜH infó

KÖZELEDIK A HALOTTAK NAPJAPARÁZSTÓL LÁNGOLT EGY KUKÁSAUTÓ

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!



Közösség

Szeptember 24-én, egy gyönyörű őszi délutánon ünnepélyes meghívásnak 
tettünk eleget: az 1930-ban, e napon született Musil Ferencné, Emmi nénit 
látogattuk meg 90. születésnapján. Erre az alkalomra meglepetésünnep-
séget szervezett a családja: fia Ferenc, leánya Ildikó, testvérei, unokahúga, 
unokái és párjaik.

EMMI NÉNI KÖSZÖNTÉSE

Csodaszép kertben, a ház 
teraszán Emmi néni jelent 
meg, kedvesen, moso-

lyogva, meghatódva, csinosan, 
fiatalosan. Kissné Szabó Katalin 
polgármester az önkormány-
zat virágával és az Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által aláírt dí-
szoklevéllel fejezte ki tiszteletét 
Emmi néninek, miközben jó né-
hány fotó is készült az ünnepelt-
tel. 

Emmi néni Nagyléta szülöt-
teként látta meg a napvilágot. 
Öten voltak testvérek, köztük 
egy ikerpár is született. Szülei 
„iparosok” voltak, az édesap-
ja ács, kőműves és méhész, az 
édesanyja varrónő szeretett vol-
na lenni, de ezt nem engedték 
neki, így aztán magától mindent 
megtanult és megcsinált, amire 
szükség volt. A kis Emma gyer-
mekkorát a nagyváradi káptalan 
birtokán töltötte, mivel édesapja 
ott kapott állást. Nagyon tisztel-

ték ott a családot, külön épület-
ben lakhattak.

Református általános isko-
lába járt, a 8. osztályt Derecs-
kén végezte. Középiskolásként 
Pesten szűcsnek tanult. 18 éves 
korában ismerkedett meg Musil 
Ferenccel, aki a Zalka Máté kö-
zépiskola tisztképzőjébe járt: pi-
lóta akart lenni. Ekkoriban a Há-
mán Kató és a Zalka Máté iskola 
között „intézményi kultúrkap-
csolat” volt (ma ezt testvérisko-
lának neveznénk). Ferenccel en-
nek kapcsán találkoztak az ipari 
tanulók otthonában tartott ren-
dezvényen. 1950-ben házasod-
tak össze Pesten. Hamarosan 
megszületett gyermekük Fe-
renc, majd 6 év múlva kislányuk, 
Ildikó. Férjét, Ferencet egész-
ségügyi okokból leszerelték, a 
grafikusművészet felé fordult. 

Sajnos, az akkori politikai hely-
zetben hivatalos tanulmányokat 
nem folytathatott, autodidakta 
módon sajátította el kifinomult 
művészetét, festő- és grafikus-
művész lett.

A sorsuk Debrecenbe sodorta 
őket, ott Ferenc a kereskedelmi 
népboltnál grafikusként és kitű-
nő művészeti érzéke miatt kira-
katrendezőként dolgozott. Emmi 
néni a húsiparnál helyezkedett 
el, 25 évig dolgozott a szakmá-
ban: több „Kiváló dolgozó” és 
egyéb kitüntetést kapott. Sze-
retett párját 1978-ban veszítette 
el. 1986-ban leánya, Ildikó férje 
itt, Üllőn kapott háziorvosi állást, 
így a család, Emmi nénivel, Üllőn 
telepedett le. Emmi néni nagyon 
szívesen költözött a lányáékhoz, 
és azóta velük él szeretetben, 
nagyon szoros barátságban, 
tiszteletben. Hetvenöt évesen 
megalakította az üllői kórust, 
együtt énekelnek, verselnek, 
beszélgetnek, kikapcsolódnak. 
Emmi néni igazi „Kultúr-mami”. 
Minden érdekli; könyvek, híradá-
sok, történések, versek, politika, 
művészet, de a legeslegkedve-
sebb elfoglaltsága a családja 
összetartása szeretetben és bé-
kességben, törődés, a kapcsolat 
tartása szeretteivel, távolabbi 
rokonaival. 

Még sokáig hallgattuk volna 
Emmi néni ízes, szép beszédét, 
történeteit, melyek szinte mege-
levenedtek szavai útján, de a kó-
rus eközben „összeállt” és most 
az ő tiszteletére, neki énekeltek. 
A család tagjai csodálatos virá-
gokkal ajándékozták meg és ter-
mészetesen torta meg pezsgő 
is emelte az ünnepi hangulatot. 
Köszöntések, nevetés, könnyek, 
az öröm és a tisztelet könnyei…

Nagy-nagy szeretettel hagy-
tuk el Emmi néniék gyönyörű 
otthonát, hiszen ezután már a 
családja, gyermekei, unokái, 
párjaik, barátaik vették körül a 
90 évesen is élénk, ragyogó Mu-
sil Ferencnét. Ezt a boldogságot 
még a mindenki arcát eltakaró 
maszkok és a biztonságos tá-
volság megtartása sem zavar-
hatták meg.

„Nagy családunknál kapocs 
maradtál!” – írta édesanyjának 
leánya, Ildikó. Nem tudok ennél 
szebb zárszót írni, drága Emmi 
néni, hajlott hátával, megőszült 
hajával, ráncaival is mindig sze-
retni fogjuk! Bükkös Hajnalka, 

anyakönyvvezető 

„Énrám  
az Istennek 
különös gondja 
van…
...földi 
Mennyország- 
ban élek…”
(Emmi néni)
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Önkormányzat

Vasrárnap–hétfő: zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Ha október,  
akkor 

szemüveg!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

http://lokacio.hu/korrekt-optika/

Az akció visszavonásig érvényes.  
Az akció részletiről  

érdeklődjön üzleteinkben!

Egyes kereteinkből  
annyi százalék 

kedvezményt adunk,  
ahány évEs!

Multifokális 
lEncsE

30 000 ft/db helyett
20 000 ft/db

-33%

%
A Rusa Kft. 2018. folyamán a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium „mikro-, kis- és középvállalkozások te-
lephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” 
konstrukcióban 60 millió Ft támogatást nyert egy 
új zöldségfeldolgozó csarnok építésére. A közel 
1000 m2 alapterületű épület munkálatai 2019-ben 
kezdődtek meg és idén májusban sikeresen be is 
fejeződtek. Az új üzem új munkahelyeket is termet, 
így szeretnénk még 2020-ban bővíteni alkalmazot-
taink számát. Örülünk, hogy Üllő fejlődő városának 
látképéhez egy modern, XXI. századi üzemmel sike-
rült hozzájárulni. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
nem csak a Magyar Államkincstárnak, de mindenki-
nek, aki segítséget nyújtott ahhoz, hogy ez a csarnok 
megépüljön.

Új zöldségfeldolgozó 
üzemet nyit Üllőn 

a Rusa Kft.

FŰTÉSI TÁMOGATÁS
Október közepétől igényelhető a 
fűtési támogatás, amit évente két-
szer, szükség esetén négy alka-
lommal lehet kérelmezni.

Szociális rendelete alapján az 
önkormányzat minden évben fű-
tési támogatást biztosít a rászoru-
lóknak, ami évente két alkalommal 
adható, január 1-jétől április 15-éig 
és október 15-től december 31-ig. 
Szociálisan rászoruló az, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 
71 250 forintot, egyedül élő esetén 
pedig a 85 500 forintot. Ameny-
nyiben a havi jövedelem ennél is 
alacsonyabb, családban 42 750 
forint, egyedül élőnél 28 500 fo-
rint, fűtési támogatás évente négy 
alkalommal adható. Amennyiben 
az önkormányzat rendelkezésére 
áll tűzifa, a fűtési támogatás ter-
mészetben biztosítandó, egyéb-
ként pénzbeli támogatásként. A 
támogatási iránti kérelmet a pol-
gármesteri hivatalban a szociális 
ügyintézőknél lehet benyújtani a 
kérelmező és családja utolsó havi 
nettó jövedelméről szóló igazolás 
csatolásával.         ÜH infó

SZERETETTEL AZ IDŐSEK 
VILÁGNAPJÁRA
Október elseje 1991 óta az idősek 
világnapja, akik felé most több 
odafi gyeléssel és gondoskodás-
sal kell lennünk, hiszen a járvány 
elsődleges veszélyeztetettjei ők. 
Idén a közös ünneplések is elma-
radnak, ezért megbecsülésünket 
fejezzük ki nap mint nap.
– Az idősek világnapja az idősko-
rú emberek iránti tiszteletről, tá-
mogatásukról és a feléjük irányuló 
szeretetünk kifejezéséről is szól. 
Rohanó világunkban szükségünk 
van arra az élettapasztalatra, arra 
az életbölcsességre, stabilitás-
ra amellyel csakis ők bírnak. Az 
előttünk járó generációk élhető 
világot teremtettek számunkra 
és nekünk ezt a világot meg kell 
őriznünk. A ma döntéseivel és lehetőségeivel értékesebbé kell tennünk mind-
azt, amit mi is csak kölcsönbe kaptunk, hogy mindezt az utánunk jövő ge-
nerációknak is át tudjuk nyújtani. Az idősek világnapja felhívja a fi gyelmün-
ket arra, hogy gondoskodással tartozunk a szépkorú nemzedék felé és ezt a 
szeretetteljes fi gyelmességet az év minden napján meg kell adnunk idősebb 
polgártársainknak. A világnap alkalmából szeretettel köszöntök minden ül-
lői szépkorú polgárt! Isten éltesse önöket közöttünk sokáig, jó egészségben! 
Üllő, 2020. október 1.  Kissné Szabó Katalin polgármester
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Közösség

Az augusztus végén átadott Gyöngyvirág óvoda után, az új bölcsőde építése is folyamatban van, amit a 
Ráckevén élő Bodzán Antal építész tervezett kollégáival. Üllőn több munkája is megvalósult már, mint a 
Pesti úton lévő bölcsőde bővítése, amit 2012-ben kezdtek el és 2013-ban adták át, vagy a Templom téren 
leégett tetőterű óvoda belső bővítése és átalakítása.

EGY IZGALMAS TERVEZÉS RÉSZLETEI

A Sportligetlakópark óvoda és 
bölcsőde épületei szerves részei 
lesznek egymásnak, miközben 

nem egyszerre valósultak meg. Hogy 
kell egy ilyen tervezésnek nekiállni?

– Először készül egy tervezési 
program, amiben szerepel a tervezett 
épület célja, funkciója, befogadóké-
pessége és az esetleges egyéb kéré-
sek, feladatok. Az építész megtekinti 
a helyszínt és annak környezetét, 
majd ez alapján készül egy telepítési 
vázlat, amiben rögzítjük, hogy a telek 
mely részén helyezzük el az épületet, 
hol lesznek a bejáratok, stb. Ezután 
történik az alaprajzi tervezés a gyer-
mekintézményekre vonatkozó szab-
vány és EMMI-rendelet figyelembe 
vételével. Emellett folyamatosa ké-
szülnek a vázlatok az épület tömegé-
ről is. Amikor bemutatható állapotba 
kerülnek a vázlatok, egyeztetünk a 
megrendelővel, majd újabb     vázla-
tok készülnek a megbeszéltek alap-
ján. Amikor mind a megrendelő, mind 
az építésztervező elégedett a vázla-
tokkal és a hatósági egyeztetések is 
megtörténtek, benyújtjuk engedélye-
zésre a tervet. Az engedélyezett terv 
alapján készülnek a részletes kiviteli 
tervek. A kész terv sok ember mun-
kája: dolgozik rajta a megrendelő, 
statikus-, gépész-, elektromos, tűz-
védelmi és akadálymentes tervező 
is. Végül kell egy jó kivitelező, akivel 
az építés során megfelelő hangot kell 
találni.

– Milyen elvárásai vannak egy modern 
óvodának és bölcsődének?

– Az épületnek, kicsit előremuta-
tóan, de illeszkednie kell a környeze-
tébe, továbbá figyelembe kell venni 
a gyerekek méretét, mozgásigényét, 
érdeklődését, napi feladatait. Úgy 
gondolom, hogy minden épülettől el-
várható, főleg gyermekintézménytől, 
hogy a legtöbb természetes anyagot 
használjuk fel. Gondolunk a gyere-
kekre az épület tömegének, anyaga-
inak, színeinek tervezésekor. Manap-
ság az energiatudatosság kiemelten 
fontos, úgyhogy az épület szerkezeti, 
gépészeti és elektromos megoldása-
inak is ennek jegyében kell elkészül-
niük.

– A külső és a belső teret is ön 
tervezte?

– Igen, az építészterveket, 
beleértve a belső tér kialakí-
tását és burkolatok anyagát 
színét. A belső falszíneket, a 
bútorozást a megrendelő ha-
tározta meg. A kertet Gyucsó 
Éva tervezte.

– Szabad kezet kapott?
– Tulajdonképpen igen. 

Több vázlatot készítettem, 
mind a telepítésre, mind az 
épület alaprajzára, tömegére 
és azokat elfogadták, illetve 
azok közül választott a meg-
rendelő.

– Az óvoda volt előbb vagy 
egyszerre készültek a tervek?

– A vázlatok egyszerre ké-
szültek, de először csak az óvoda ter-
veit dolgoztuk ki és engedélyeztettük. 
Nem lehetett tudni, hogy a bölcsődére 
mikor jelenik meg pályázat.

– Mikor kapott ezekre felkérést?
– 2017 tavaszán bíztak meg az 

óvoda engedélyezési tervével és 
2018 nyarán a bölcsődével.

– Mennyi ideig tart egy ilyesfajta épüle-
tet megtervezni?

– Az óvoda tervezése a hatósá-
gi egyeztetéssel és engedélyezéssel 
több mint fél év volt.

– Hogy kell megtervezni egy épületet, 
hogy beleilleszkedjenek a település 
környezetébe?

– Egyrészt az orszá-
gos jogszabályok és a 
helyi építési szabályzat 
meghatározza, hogy 
mekkora lehet az adott 
helyen az épület alap-
területe, magassága, 
mennyi zöldfelület kell. 
Többször megnézzük 
a helyszínt a tervezés 
során, próbáljuk megé-
rezni a hely szellemét. 
Másképp tervezünk egy 
nagyvárosi, egy kis-
városi, vagy kertvárosi 

környezetben. Jelen esetben látha-
tó, hogy az ovi épülete alacsonyabb, 
mint a környező lakóházak, ezzel 
próbáltunk illeszkedni a gyermekek 
méretéhez is. Az óvoda és bölcsőde 
fizikailag is össze lesznek kötve egy-
mással, belső ajtóval összenyílnak. 
A két intézmény egy épületet képez 
külön bejárattal, de azonos tömegek-
kel, anyagokkal és színekkel. Eléggé 
visszafogott épület, egyszerűek a tö-
megei, nem használtunk drága anya-
gokat. Ezzel együtt a bejárat környe-
zete kerámialapokkal burkolt, mely 
igényes és fokozott használati terhe-
lést bír, ugyanitt az ablakok játékosan 
elhelyezett színes kerámiabetéteket 
kaptak és padokat is elhelyeztünk, 
hogy a várakozó szülők le tudjanak 
ülni, beszélgetni. A bejáratnál tégla-
burkolatot alkalmaztam, mivel az bír-
ja a használatot, nem koszolódik, örök 
életben érvényes marad, s a gyere-
kekre utalva a nyílások mentén színes 
sávokat helyzetünk el, így vittünk egy 
kis játékosságot a felületbe.

– A korábbi tapasztalatait felhasználta 
a tervezésekben?

– Minden esetben, a jó és a rossz  
tapasztalatokat egyaránt felhasznál-
juk. Például a Pesti úti, Babarózsa 
bölcsődébe egy év után visszamen-
tem és az intézményvezetővel be-
szélgettünk a tapasztalatokról. Más 
épületeknél is, ha van rá mód, akkor 
az ember egy-két év után megkérde-
zi a benyomásokat. Mi a jó és a rossz 
tapasztalatokra egyaránt kíváncsiak 
vagyunk, együtt tudjuk őket haszno-
sítani. J.B.

 Az épületnek, 
kicsit előre-
mutatóan, de 
illeszkednie kell 
a környezeté-
be, továbbá 
figyelembe kell 
venni a gyere-
kek méretét, 
mozgásigényét, 
érdeklődését, 
napi feladatait.
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Munkájukat minden nap látja Üllő lakossága, fontosságukat azonban csak 
akkor ismerné fel a város, ha nem lennének: az Üllői Városüzemeltető Kft. 
dolgozói nap mint nap mindent megtesznek azért, sokszor erejükön felül, 
hogy a település szép, rendezett, tiszta és élhető legyen. 

ÉRTÜNK VANNAK: 
ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

Nincs könnyű dolga az Üllői 
Városüzemeltető Kft.-nek: 
mindössze 46 fővel látnak 

el számtalan kötelező önkor-
mányzati feladatot, a kialakult 
járványhelyzet pedig csak to-
vább nehezíti a munkavégzést. 
Ám mindezek ellenére a csapat 
lelkes, és a lehetőségeikhez ké-
pest mindent megtesznek azért, 
hogy a városban élők a legzök-
kenőmentesebben élhessenek 
és minden olajozottan működ-
jön körülöttük. Szabó Zsolt, a kft. 
ügyvezető igazgatója szerint az ő 
szakmájukban valószínűleg soha 
nem lehet úgy elvégezni a mun-
kákat, hogy az mindenkinek egy-
formán megfeleljen és mindenki 
elégedett legyen, nekik ennek 
ellenére az a céljuk, hogy az ösz-
szes kihívást a lehető legjobban 
megoldják. 

– Különösen az idei év volt 
rendkívül megterhelő a dolgozó-
inknak, a jogszabályban megha-
tározott éves túlórakeret nagy ré-

szét gyakorlatilag szeptemberre 
kénytelenek voltunk elhasználni 
– kezdte az igazgató. – Átlago-
san 60-80 százalékkal nőtt meg 
a munka mennyisége és a ráfor-
dítandó időintervallum, amit le 
kell fedni ugyanazzal a létszám-
mal. A többletfertőtlenítésből 
adódóan teljesen új műszakokat 
kellett kiállítanunk. Mindig egy 
évre előre kell megtervezni a kö-
vetkező évi költségvetést, viszont 
az idei járványhelyzettel senki 
nem tudott előre számolni. Szin-
te heti hét napon át kell dolgoznia 

a kollégáimnak ahhoz, hogy min-
den feladatot el tudjunk végezni. 

Szabó Zsolt igazgató sze-
rint a cég azért is különleges és 
azért képes felelősen elvégez-
ni a rábízott feladatokat, mert 
az alkalmazottak között nagyon 
régóta együtt dolgozó, hűséges 
kollégákat is találunk, akik már 
hosszú évek óta közösen karölt-
ve tesznek a város szépüléséért, 
és több szakmában is jártasok, 
amit kamatoztatni tudnak. A cég 
ügyvezető igazgatója szerint, az 
elmúlt időszak mindenki számá-
ra tele volt kihívásokkal, de mivel 
egy nagyon jó csapatot tudhat 
maga mellett, a munkavégzés 
minőségére semmilyen formá-
ban nem volt hatással a kialakult 
vírushelyzet. 

Nagyon sokat számított, hogy 
a három legkritikusabb hónap-
ban az óvodák és az iskolák tan-
termei üresen álltak, így ez idő 
alatt sokkal több karbantartási 
munkát tudtak elvégezni, mint 
eredetileg tervezték. Folyamato-
san dolgoztak és dolgoznak az-
óta is, ami mostanra kissé már 
nehezen kezelhetővé vált, mind 
a túlóra korlát, mind a szabadsá-
gok kiadása miatt. Amíg a tavaszi 
leállásban sokan otthon tudtak 
maradni, otthonról dolgozhattak, 
addig a városüzemeltetési kol-
légák ugyanúgy teljes üzemben 
jelen voltak a város minden pont-
ján.

– A legtöbb nálunk lévő mun-
kavállaló szakmunkás végzett-
séggel és nagyon biztos szak-
tudással rendelkezik, de van 

köztünk olyan is, akinek ki-
mondottan értékes, nagyon is 
piacképes végzettsége és gya-
korlata van. Náluk olykor egy-
egy hajszálon múlik, hogy az 
általunk biztosított feltételek-
kel meg tudjuk-e őket tartani a 
jövőben is, de természetesen 
mindig erre törekszünk, hiszen 
mindannyian értéket képvisel-
nek a városüzemeltetés terüle-
tén. Az egész munkánkban az 
egyik legfontosabb a kollégáink 
hozzáállása: az, hogy a továb-
biakban is mindannyian a ma-
ximumot fogjuk nyújtani azért, 
hogy minden feladatot el tud-
junk látni. Nagyon fontos, hogy 
a lakosság is érezze: bár nekik 
is vannak feladataik, ami sa-
ját környezetüket illeti, de mi is 
megteszünk mindent a városért 
– zárta az igazgató.

Vizler-Nyirádi Luca

Talán az itt lakók nem is gondolnák, de a cég 
összesen tizenhat helyi intézmény takarítását, 
karbantartását, fejlesztését végzi. Ezeken fe-
lül a közterületek és az azon található beren-
dezések rendben tartásáért is ők felelnek, de a 
zöldterületek ápolása, valamint a játszóterek, 
sétálóutcák, és a vasútállomás tisztán tartása, 
fertőtlenítése is az ő hatáskörükbe tartozik, ami 
rengeteg, felelősségteljes feladat. Van olyan in-
tézmény, ahol a portaszolgálatot is ők látják el.

„Mindannyian 
a maximumot 
fogjuk nyújtani 
azért, hogy min-
den feladatot el 
tudjunk látni.”



14 Üllői Hírmondó | 2020. október

Kultúra

LEGYEN A KULTÓRA
MINDENKIÉ!
Arra gondoltam, lehetne Üllőn is olyan előadássorozat, 
ahol intelligens, érdekes emberek arról mesélnek, amihez 
értenek. Mert sok olyan ember él körülöttünk, aki már 
letett valamit az asztalra. Elhívom hát őket! – mondtam 
magamban, és a gondolatot tett követte.

Az első előadást az egyik leg-
jobb magyar természetfo-
tós, Daróczi Csaba tartotta 

A nyúlon túl címmel. Csaba szám-
talan hazai díja mellett orosz, né-
met, spanyol fotópályázatok első 
díját is megnyerte, és ezek csak 
a 2019-es eredményei. Képein a 
Kiskunság szebb, mint a Serengeti 
és vadregényesebb, mint a Szik-
lás-hegység. Aki eljött, biztosan 
nem bánta meg.

A második előadás október 
8-án került megrendezésre. (Az 
előadás a lapzárta és a megjele-
nés időpontja között zajlott.) Tóth 
Tibort az olvasóközönség Tiboru 
néven ismerhette meg több, mint 
tíz éve. Elképesztő ismeretanyag-
gal rendelkezik, melyet szívesen 
oszt meg olvasóival, hallgatóival. 
Volt rendőrtisztként, amit leír, an-
nak súlya van. A bloggerkedés 
mellett már hét könyve jelent meg. 

Beszámolt ejtőernyős-kiképzé-
séről, mesélt kémekről, kutatta 
saját családfáját, és három kötet-
ben írt konteókról, esetekről, ahol 
valami nem volt „kerek”. Rendőr 
hivatásának megfelelően együtt 
gondolkozásra hívja olvasóit a 
KONspirációs TEÓriák elmesélé-
sekor: ki tehette, miért, hogyan és 
mi célból?

A harmadik előadást novem-
ber második felére tervezzük. 
Némi nehézség az előadókkal 
való egyeztetésben, hogy senki 
sem tudja, merre tart a koronaví-
rus, milyen intézkedések válnak 
szükségessé. A helyzet viszont 
némi aktualitást is ad a következő 
előadóknak, legalább két orvost 
szeretnék meghívni egy-egy előa-
dásra. Személyükről még nem 
mondanék konkrétumot, de re-
mélem, a következő Hírmondóban 
már róluk is tudok pár szót írni!

Mindenkit 
szeretettel 
várunk az 
aktuálisan 
érvényben lévő 
járványügyi 
szabályoknak 
megfelelően!

Az előadásokról bővebb infor-
mációt a helyszínen, a Harmadik 
Típusú Családi Rock&Sport Pub, 
valamint a KultÓra Facebook-ol-
dalán találnak az érdeklődők. 
Jászter Zoltánnak szeretném ez-
úttal is megköszönni, hogy hely-
színt biztosít nekünk.

Belépődíj nincs, de a helyszí-
nen becsületkasszát fogok elhe-
lyezni, ha tetszik a kezdeménye-
zés, így tudod támogatni a KultÓra 
következő előadásait.

Mindenkit szeretettel várunk 
az aktuálisan érvényben lévő jár-
ványügyi szabályoknak megfele-
lően!  Kokas Zsolt, szervező

Dr. Lengyel István igazolványa

Üllő orvosainak sorából kihagyhatatlan dr. Lengyel István orvos, 
aki az előző számban említett dr. Csík Pállal egyidőben látta el 

a település lakosságát. Hiva-
tásukon kívül a sakk szere-
tete is összekötötte őket. A 
Pest Megyei Hírlap különki-
adása, a Monor és Vidéke az 
1970. december 19-i számá-
ban Üllői sakkozók című cik-
kében említi a két orvost, mint 
kiváló sakkozókat, akik a mű-
velődési házban rendezett 
sakkversenyen vettek részt. 
A sakkozásnak azóta is nagy 
hagyománya van Üllőn.

Lengyel doktor úr igen 
népszerű volt a betegei kö-
rében és általános tiszte-
let övezte. Ismeretterjesztő 
előadásokat, egészségügyi 
felvilágosító órákat is tartott 
az 1963-ban megnyitott Üllői 

Községi Könyvtár-
ban, amelyet uno-
kahúga Zimáné Len-
gyel Vera alapított a 
községi vezetők ké-
résére. Nagybátyja 
több értékes könyv-
vel ajándékozta meg 
könyvtárunkat, ame-
lyek a mai napig az 
állomány részét ké-
pezik. Erről a Monor 
és Vidéke így ír 1963. 
április 12-i számá-
ban: „Dr. Lengyel 
István üllői orvos, a 
könyvbarátmozga-
lom során a községi 
könyvtár részére át-
adott 134 darab igen 
értékes és teljesen 
új állapotban lévő 
könyvet a saját könyvtárából. Az olvasók elismeréssel nyi-
latkoznak, mi pedig példaként állítjuk könyvbarátaink elé.” 
Emlékét őrizzük az utókor számára.  VHK

A KÖNYVBARÁT ÜLLŐI ORVOS

Dr. Lengyel István pecsétes könyv
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Közösség

Az üllői Gyöngyvirág utcában egy többegyedes macskakolónia él. Vadak, 
betegek, gyámoltalanok, akik megsegítésére Legendi Jutka vállalkozott a 
település állatbarátaival összefogva.

BOKORBÓL KISCICA

L egendi Jutka 2007 óta vezeti 
jogerős, hivatalos állatvédő 
egyesületét. Csupán csak 

két éve költözött Üllőre, de ez idő 
alatt rengetegen felkeresték már, 
hiszen nagy a lakosság igénye az 
állatokkal kapcsolatos segítségé-
re. Ez egy kis szervezet, és a fel-
adatok nagy részét is ő végzi, ami 
egy percig sem teher számára. 
Főleg miután extra segítséget kap 
lányától, Czigány Dorottya Jázmin-
tól, aki amint betöltötte a 18. élet-
évét csatlakozott a szervezethez, 
részt vesz minden feladatban, az 
állatok befogásában és gondozá-
sában is. 

Az egyesület nemrégiben az ül-
lői önkormányzattal is szerződött 
a járványhelyzet által kialakult, 
háziállatokat is érintő nehézségek 
áthidalására, mint amilyen a ka-
ranténba helyezett emberek álla-
tainak gondozása. Emellett az ép-
pen aktuálisan adódó feladatokat 
is ellátják.

Összetett, hosszú folyamat
Legutóbbi megmozdulásuk so-
rán egy akut problémára kerestek 
megoldást, az üllői Gyöngyvirág 
téri macskakolónia egyre romló 
helyzetét igyekeztek orvosolni. Ez 
egy hosszú folyamat, ami jelenleg 
is tart, hiszen a probléma össze-
tettsége miatt sem lehet rá gyors 
megoldást adni. A fő gondot az 
okozza, hogy az emberek megsaj-
nálják az utcán kóborló macská-
kat és ételt adnak nekik. Az állatok 
szaporodnak, de megfelelő ellá-
tás hiányában nagyon sok a beteg 
közöttük, és ha túl sokan vannak, 
nagyobb a fertőzés veszélye is. 
Ebből adódóan is szükséges len-
ne az ivartalanításuk, szűrésük, 
parazitamentesítésük és oltásuk, 
melyet a macskák fokozatos be-
fogása után tudnak elvégezni. 
Jutka 2006 óta szervez ivartalaní-
tási akciókat, melyek fontosságát 
nem győzi hangoztatni. Az ivarta-
lanítás mellett az oltások beadása 
is fontos feladat az állatok egész-
ségének megőrzése érdekében. A 
kolónia rendbetételeként az első 

szabály az etetési időpont betar-
tása, aminek a Gyöngyvirág téren 
a megállapodás szerinti ideje este 
19 óra. Így a macskák állapotát is 
könnyebb felmérni, és nagyobb 
esély van befogni őket. – Egy ut-
cai macskakolónia rendbetétele 
mindenki érdeke, nem csak az ál-
latbarátoké. 20 éve próbáljuk elér-
ni, hogy kulturált kolóniák legye-
nek az állatok kiirtása helyett. Egy 
ivartalanított kolónia nem fog be-
engedni új állatot, vagy ha mégis, 
azt az egyet könnyű rendezni, el-
lentétben a rengeteg állattal. Ha 
egy területről eltűnnek az állatok, 
újabbak fognak érkezni – fogal-
mazta meg Legendi Jutka.

A macskákért 
Az üllőiek között kiemelkedő-
en nagy lett az összefogás: a fel-
adatokat egymás között elosztva 
segítik az utcamacskákat. Valaki 
etet, más az adománygyűjtő pont 
kihelyezéséért felelős, de olyan 
is akadt, aki a macskacsapdát 
adta kölcsön. A Gyöngyvirág téri 
kisboltban adományokból ösz-

szegyűlt 23 ezer forint hatalmas 
segítség volt, hiszen részben fe-
dezte az ivartalanítás díját, a vé-
dőoltást és még élelemre, gyógy-
szerekre, macskaalomra is futotta 
belőle. A további adományokért 
is nagyon hálásak lennének, me-
lyek a kisboltban bedobva lead-
hatók, de a Zöld Zebra Egyesület 
számlájára utalva is lehet segíte-
ni a kóbor macskákon: 10701135-
45077308-51100005. Szükség 
lenne bolhairtóra, féreghajtó-
ra, tesztre, alomra, parazitamen-
tesítésre és további oltásokra. 
Amennyiben valaki kölyökmacs-
katáppal vagy másfajta élelemmel 
(csirkemellcsont, far-hát) beszer-
zésével szeretné megkönnyíteni 
a cicák segítését, természetesen 
azt is megteheti. Az ivartalaní-
tás fontosságáról és az egyesület 
munkájáról a www.ivartalanitas.
hu oldalon olvashatnak részlete-
sebben. 

Jó hírt kaptunk!
Sokszor előfordul, hogy a gaz-
dák különböző okokból kihajít-
ják az ártatlan élőlényeket akár 
az út szélére is. Egy ilyen macskát 
is sikerült megmenteniük, Robit. 
Az ő esetében betegség okozta a 
száműzést, a vizsgálatok kiderí-
tették, hogy leukózisos. Sajnos, 
Robi nemrég feladta a harcot, de 
utolsó napjait már szerető, bizton-
ságos környezetben tölthette.

Egy felnőtt, befogott cica vi-
szont szerető gazdikra talált. A 
három befogott kölyökből Mirci 
már megszelídült, kedves és já-
tékos. Sajnos, egyik szemét meg-
szúrta a tüskés bokorban, ugyan 
lát vele, de van rajta egy apró lyuk, 
nagyon várja már szerető gazdá-
ját. A másik kettőt később sikerült 
befogni, őket csapdázni kellett, 
még folyamatban van az ellátá-
suk és szelídítésük, mivel kézhez 
nem szokottak és egyelőre vadak. 
Szintén csapdával sikerült elkap-
ni egy felnőtt nőstényt, akinél az 
ivartalanítása során kiderült, há-
rom kölyköt ellett volna 4-5 hét 
múlva. Őt szűrve, parazitamente-
sítve és oltva fogják visszaeresz-
teni, ha nem tudják időközben 
megszelídíteni.

Mirciről nagyszerű hír érkezett: 
éppen lapzártánk napján költözött 
gazdikhoz! Új családja kezdet-
ben aggódott a szemsérülése mi-
att, de a kismacska annyira elva-
rázsolta őket, hogy így is vállalva 
őt, örökbe fogadták.  Budai S. Petra

„Legutóbbi 
megmozdulásuk 
során egy akut 
problémára 
kerestek meg-
oldást, az üllői 
Gyöngyvirág 
utcai macska-
kolónia egyre 
romló helyzetét 
igyekeztek 
orvosolni.”



A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•   Exel tábla kezelés

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz 
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.
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Egyesületünk 2016-ban ala-
kult, akkor még többségben 
a nem íjász tagokkal. Jóté-

konysági íjászversenyek szere-
vezése volt a fő cél, amivel beteg 
vagy sérült gyermekek minden-
napjait szerettük volna támogat-
ni. A versenyeinken befolyt teljes 
összeget, ami a nevezési díjakból 
és a pluszadományokból adódott 
össze, még a helyszínen átadtuk. 
Immár nyolc alkalommal rendez-
tünk jótékonysági versenyt, az 
utolsót tavaly. Idén a pandémi-
ás helyzetre való tekintettel nem 
szerveztünk versenyt, de jövőre 
hagyományainkhoz híven, ter-
vezzük. A versenyeink szervezési 
költségeit a tagok és esetleges 
támogatók állták. 

Az évek alatt egyre több íjász- 
egyesületi taggal gyarapodtunk, 
és 2017-től elkezdtük az oktatni is 
az íjászatot. A fő profilunk mára a 
sportíjászat tanítása és népszerű-
sítése lett. Minden héten edzése-
ket tartunk, amelyeken felnőttek 
is sokan részt vesznek, de jóval 

MESE – MINDENKI EGYÉRT SPORTEGYESÜLET
AZ ÜLLŐI ÍJÁSZOK

több az utánpótláskorú gyermek. 
Az évek alatt a felszerelésünk és 
az eszközeink alkalmassá váltak 
arra, hogy pár hónapig a tagsági 
díjon kívül nem kell többet áldoz-
nia annak, aki szeretne  megis-
merkedni a sportíjászattal.

A Magyar Íjász Szövetség, Üllő 
Város Önkormányzata és az üllői 
Papp Fatelep támogatásával a 
tavalyi tanévben, az Üllői Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában 
elindítottuk az ingyenes íjászati 
alapismeretek szakkörünket. Ta-
nítványaink lelkesek, akik pedig 
versenyre érettek és kedvük is 
van hozzá, szép eredményeket 
érnek el.

Felnőtt-tagjainkkal 2018–
2019-ben számos üllői ren-
dezvényen tartottunk ingyenes 
íjászatot, ahol pár lövés erejéig 
bepillantást nyerhettek az érdek-
lődők a sportíjászat szépségébe. 
Korábbi országos bajnoki és Eu-
rópa-bajnoki eredményeink mel-
lé 2019-ben két Terepíjász Grand 
Prix aranyérmet, Terepíjász Or-
szágos Bajnoki ezüst- és bron-
zérmet hoztunk. A 2020-as Pá-
lyaíjász évad záróversenyeként 
a Felnőtt Pályaíjász Országos 
Bajnokságon két éremmel és egy 
kiváló másodosztályú minősí-
téssel büszkélkedhetünk. Az U14 
Serdülő és Gyerek Egyéni Pá-
lyaíjász Országos Bajnokságon 
mind az öt utánpótláskorú ver-
senyzőnk kiváló eredménnyel és 

„Az évek alatt 
egyre több 
íjászegyesületi 
taggal gyara-
podtunk”

éremmel tért haza. Bízunk benne, 
hogy a teremszezont újabb ver-
senyzőkkel kezdhetjük meg idén.

2019-ben hárman szerezték 
meg a Magyar Íjász Szövetség 
szervezésében a Biztonságtech-
nikai Ellenőr, illetve a LEVEL 1-es 
egyesületi oktatói minősítést. 
Egy tagunk rendelkezik OKJ-s 
íjászedzői szakképzettséggel, 
és a 2020/2021-es tanévben, 
hosszú idő után a Testnevelési 
Egyetemen újraindított íjászedző 
alapszakon két íjászunk kezdte el 
a tanulmányait, hogy a diákjaink-
nak az élsportolóvá váláshoz a 
megfelelő szakmai hátteret biz-
tosítani tudjuk.

Az egyesület vezetése és 
edzői mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy a verseny-
zőink számának gyarapodásá-
val egyesületünk lehetőségei is 
gazdagodjanak. Szeretnénk, ha 
a környéken egyre több valódi 
sportíjász szerepelne eredmé-
nyesen mind a hazai, mind a kül-
földi megmérettetéseken. Szíve-
sen fogadunk ehhez akár  anyagi, 
akár tárgyieszköz-támogatá- 
sokat. 

Idén egyesületünk verseny- 
eredményeink és tevékenysé-
günk alapján bekerült az Üllői Ér-
téktárba.

Elérhetők vagyunk a Faceboo-
kon és a www.meseijaszok.hu 
oldalon. Keressenek minket biza-
lommal! MESE
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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!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

• Targoncavezető 
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)üzemünkbe.)

• Operátor  /  /  / Betanított munkás/  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Molnár (Többműszakos munkarendben)

• Karbantartó (Többműszakos 
munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)

• Készletellenőr
(Határozott idejű szerződés.)

• Gépkezelő/gépbeállító
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Elkezdődött a bajnokság mind az 
öt csapatunk számára. A serdü-
lő lányoknak picit döcögősen indult 
a szezon, de mivel még csak most 
kezdték a kézilabdát, az akarásukkal 
és a lelkesedésükkel kompenzálják a 
játékbeli hiányosságukat. Szeptem-
ber hónapban Rácalmás, Dunakeszi 
és Érd csapataival mérkőztünk meg. 
Sikerekről is beszélhetünk, ugyanis 
serdülő fi aink nagyon szervezett já-
tékkal 11 gólos győzelmet arattak a 
Dunaharaszti fi ataljaival szemben. 
Megyei csapatunk sikeresen veszi 
az akadályokat, két mérkőzésből két 
győzelem, Veresegyház és Csepel el-

A KÉZILABDA-SPORTKLUB EREDMÉNYEI 
len is. Ifjúsági csapatunk vegyes 
eredményekkel zárta a hónapot, az 
Ajka elleni győzelem után jött egy 
idegenbeli vereség Százhalombat-
ta ellen. Az NB2-es felnőttcsapat 
a kudarctűrő képességével muta-
tott gyermekeinknek hiteles példát 
a százhalombattai mérkőzésen, 
majd múlt heti botlását javítva a 
hét végén magabiztos szép játék-
kal győzött Dunaharaszti ellen. Itt 
ismét tapasztaltuk, hogy a kudarc 
csak egy újabb lehetőség a fejlő-
désre, a vereség utáni frusztrációt 
gyorsan felváltotta a nagyobb siker 
lehetősége.  Boga Ivett

Serdülő lánycsapat

Serdülő fi úk csapataMegye felnőttcsapat
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Bankkártyás fizetési mód.
                 Érintésmentes fizetés!

Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Erősítse immunrendszerét!

KÉSzüljöN velüNK! 

NovemBer 2.

KÉSzüljöN velüNKNK! 
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