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OLTÁSI INFORMÁCIÓK AZ ÜLLŐI HÁZIORVOSOKTÓL

A MÁRCIUSI SZIGORÍTÁSOK

Szeretném tájékoztatni önöket a 
Covid-oltás menetéről. Az oltást csak 
azok kaphatják meg, akik regisztrál-
tak a www.vakcinainfo.gov.hu olda-
lon. (Egy e-mail-címmel csak egy 
ember regisztrálhat.) A regisztráltak 
listáját oltóanyagokhoz társítva kap-
juk meg, ezek alapján tudjuk betege-
inket oltópontra küldeni, vagy mi, há-
ziorvosok beoltani.

Ötféle oltóanyag van jelenleg az 
országban, mindegyik másfajta tech-
nológiával készül, ezért különféle be-
tegségek esetén nem lehet bármilyen 
vakcinát alkalmazni. Mindenkit két-
szer kell oltani, az idősebbeket és a 
krónikus betegeket előre veszik. Bi-
zonyos oltásokat, az oltóanyag spe-
ciális tárolási előírásai miatt csak ol-
tóponton kaphatnak meg a betegek.

Nekünk a kapott lista szerint kell 
haladnunk az oltásokkal, de minden-
kire sor fog kerülni! Előre nem tud-
juk tervezni a védőoltásokat, mert 

Tisztelt üllői lakosok! 
Lapzártakor érkeztek a szigorítá-
sokról hírek, szinte pont, mint egy 
évvel ezelőtt. Mire kézhez kapják 
az újságot, túl leszünk a lezárások 
első hetén. Most viszont még a te-
lepülésünk vezetőivel és az intéz-
ményvezetőkkel azon dolgozunk, 
hogy a szigorítások kapcsán felme-
rülő helyzetekben is segíteni tud-
junk az üllői lakosságnak. Nagyon 
fontos ezekben a napokban a tájé-
kozódás, és felértékelődik a jelen-
tősége annak is, hogy minden eset-
ben hiteles forrásból szerezzék be 
egy-egy téma kapcsán az informá-

kampányszerűen, telefonon kapjuk 
az utasítást, hogy 2-3 napon belül 
küldjünk 10-20 beteget az oltópont-
ra, vagy oltsunk mi praxisonként 50-
60 beteget. A rövid határidők miatt 
kénytelenek vagyunk rendelési idő-
ben is oltani, nem csak hétvégén. Ez 
elég sok szervezéssel és adminiszt-
rációval jár, ezért kérünk mindenkit, 
hogy megnövekedett terheink miatt 
csak indokolt esetben telefonálja-
nak, ellenkező esetben nem tudjuk 
a munkánkat végezni. Kérjük, hogy 
rendszeresen szedett gyógyszereik 
felíratását is időben jelezzék a te-
lefonközpontban, vagy a megadott 
e-mail-címen, mert 2-3 nap eltoló-
dással tudjuk csak felírni.

Fontos, hogy telefonjaikat az esti 
órákban is vegyék fel, még akkor is, ha 
nincsen hívószám a kijelzőn, hiszen a 
helyi oltásokra a háziorvosaink tele-
fonon hívják be önöket. Ők csak saját 
rendeléseik után, a késő esti órákban 

ciókat. Ajánlom figyelmükbe város-
unk hivatalos oldalát, ahol első kéz-
ből tájékozódhatnak az Üllőt érintő 
eseményekről, szabályokról, vál-

tozásokról. Fontos, 
hogy figyeljék a há-
ziorvosaik jelzése-
it, hogy mikor értesí-
tik önöket az aktuális 
oltásról. Kérem, fo-
gadják el, hogy je-
lenleg a vakcina az 
egyetlen lehetősé-
günk, nincs más út a 
normális hétközna-
pokhoz.

Az Üllő városát érintő intézkedések
– A gyermekintézmények működé-

séről az intézményvezetőknél ér-
deklődhetnek.

– Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola weboldalán tájékozódhat-
nak a szabályozásokról: http://
iskolaullo.hu.

– A Babarózsa bölcsőde meg-
szokott rendben üzemel, csak 
egészséges gyermeket vigyenek 
az intézménybe.

– A Rendszeres Gyermekvédel-
mi Kedvezményben részesültek 
étkeztetése megoldásra kerül, 
az óvodásoknak a HSZK bizto-
sítja az ételt, iskolás korú RGYK 
gyermekek részére az intézmény 
portáján 11–14 óra között vehető 
át az előre csomagolt, bővített 
ebéd.

– Üllő belterületén a közterületeken 
kötelező a maszk használata.

– Terveink szerint a piacon a sza-
bályok függvényében csak zöld-
ség-, gyümölcs-, élelmiszer-, ve-
gyiáru-kereskedők árusíthatnak 
a korlátozások végéig.

– Az üzletek bezárásával kapcso-
latosan tájékozódhatnak a város 
honlapján. (www.ullo.hu)

– Az Üllői Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásának szabályairól  
a város honlapján a www.ullo.
hu cím alatt tájékozódhatnak. A 
Vargha Gyula Városi Könyvtár 
küszöbkönyvtára bezár.

– Az óvodákban és az általános is-
kolákban– a szülő kérelmére – az 
intézményvezető gondoskodik a 
gyermekek és a tanulók napköz-
beni felügyeletének megszer-
vezéséről. Kérés a szülők felé, 
hogy a járvány terjedése miatt a 
gyermekfelügyeletet csak a leg-
szükségesebb esetben vegyék 
igénybe.
Kérem, hogy feltétel nélkül tart-

sák be az országos és helyi sza-
bályozásokat. Jelenleg az életünk, 
egészségünk a legfontosabb, ha 
megtehetik, ne menjenek közös-
ségbe sem, maradjanak otthon!

Az oltásra – akik még nem tet-
ték meg – regisztráljanak a www.
vakcinainfo.gov.hu weboldalon, ál-
lítsuk meg a járványt közösen, vi-
gyázzunk magunkra és egymásra!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

 Kérem, fogadják 
el, hogy jelenleg a 
vakcina az egyetlen 
lehetőségünk, nincs 
más út a normális 
hétköznapokhoz.

tudnak időpontot egyeztetni, ezért foko-
zottan figyeljék telefonjukat és minden 
esetben vegyék is fel!

Amennyiben súlyos, sürgős, életve-
szélyes helyzet áll elő, hívják a mentő-
ket, ne a háziorvosi rendelőt próbálják 
elérni.

Megértésüket és türelmüket kö-
szönjük, jó egészséget kívánok mind-
annyiuknak!       dr. Tóth Jolán, háziorvos
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Kérjük a kedves lakosságot, hogy 
amennyiben tehetik, az idei év-
ben válasszanak a lenti listából 
és adójuk 1%-ával egy üllői civil 

szervezetet támogassanak:

Civil Érték Egyesület: 18664940-1-13
EPONA Lovas Sport Egyesület 18708026-1-13
Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet 18283028-2-13
Farkas Gyula Tradíció Egyesület 18276338-1-13
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 19170039-2-13
MENTOR Speciális Mentő és Tűzoltó Alapítvány 18902921-1-13
Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13
Pozitív Élet Alapítvány 18848373-1-13
Szemünk Fénye Nagycsaládosok Egyesülete: 18670196-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány: 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesülete: 18724116-1-13
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 18288841-1-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13
Üllői Templomért Alapítvány 18703351-1-13
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület 18289969-1-13
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület 18716669-1-13

Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082
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 hibabejelentő: +36 80/38-39-40
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Világosné Ágota 06-20/933-5767

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pitypang óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
Gyöngyvirág óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-022
Bóbita óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985

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

Egyházak
Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
Református lelkészi hivatal: 06-20/355-9818
Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

FOLYAMATOSAN BŐVÜL ÜLLŐ VÁROS APPLIKÁCIÓJA
Nagy népszerűségnek örvend a HolmiApp, a mobiltelefonra letölt-
hető ingyenes alkalmazás, amelyben elérhető minden, a helyi lako-
sok számára fontos információ. Sok visszajelzés érkezett, melyek 
alapján folyamatosan javítjuk, fejlesztjük az egyes funkciókat, kö-
szönjük véleményeiket, javaslataikat.

Új modulként bekerült a környezetvédelem is, így megtalálják a 
kihelyezett sütőolajgyűjtő edényeket, ahová az appban található 
térképes navigáció segítségével oda is találhatnak. Helyet kapott 
benne a mikro- és kisvállalkozások számára indított vászontáska-
pályázat, valamint a most induló komposztáló-program. A jövőben 
itt kapnak majd helyet azok a kezdeményezések is, amelyek közvet-
ve vagy közvetetten a környezetvédelem fontosságára hívják fel a 
figyelmet. 

Aki még nem tette, töltse le mobiltelefonjára a Play Áruházból a 
HolmiApp alkalmazást, hogy internetkapcsolat nélkül is bármikor 
elérhető legyen mobilján minden fontos üllői telefonszám és infor-
máció. Hosszas keresgélés és kutatómunka nélkül, maximum há-
rom kattintással az összes információ villámgyorsan elérhető. 
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ÖTÖS OSZTÁLYZATOT KAPOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT  
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKTŐL

ELFOGADÁSRA KERÜLT ÜLLŐ  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Január végén jelent meg az Állami 
Számvevőszék 21018. számú jelentése 
arról a vizsgálatról, ami a 2020. évben az 
összes magyarországi önkormányzat és 
hivatalaik integritását, korrupció elleni 
védettségét és a működésüket megha-
tározó lényeges szabályozási környeze-
tük kialakítását vizsgálta. Az átlátható és 
elszámoltatható szervezet működésé-
hez, a korrupció és egyéb visszaélések 
megelőzéséhez kiemelten fontos a szer-
vezetek integritásának kialakítása mind 
a szabályozások, mind a gyakorlat te-
rén. Az ÁSZ jelentéséből megtudhatjuk, 
hogy az integritás szabályozottságá-
nak magas minőségét a polgármesterek 
és a jegyzők felelős vezetői magatartá-

Ö sszességében elmondható, hogy 
stabil és megalapozott a város 
idei gazdálkodási tervezete. A 

költségvetési mérleg szerint a város 
ez évi kiadásainak és  bevételeinek 
főösszege 2 712 210 208 forint. Hitel-
felvétellel az idei költségvetésben sem 
számolunk. Ugyanakkor a 2021. év is 
szigorú odafigyelést, gazdálkodást igé-
nyel mind az intézmények, mind az ön-
kormányzati tulajdonú kft.-k részéről.

A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvény az önkormányzatok 
elsődleges feladatának tekinti a saját 
fenntartású intézményeinek működte-
tését (1,6 milliárd Ft) illetve  a település 
megfelelő szinten történő üzemelteté-
sét. Ugyanakkor a képviselő-testület 
számára mindig is meghatározó volt, 
hogy újabb és újabb beruházásokkal 
lepje és örvendeztesse meg lakossá-
gát.

A közelmúlt jelentős beruházásai 
(óvoda, bölcsőde, piac) bizony a mű-
ködési kiadások növekedéséhez vezet-
nek, ugyanakkor a lakosság lényegesen 
magasabb szolgáltatási színvonalat 
kap. És ez is fontos.

A kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt  
a képviselő-testület tagjainak elektronikusan leadott 
szavazatai alapján került elfogadásra – számos egyeztetést 
követően – a város 2021. évi költségvetése.

A Városüzemeltető Kft. középüle-
teink, útjaink, járdáink, zöldfelületeink 
karbantartását végzi évről évre bővülő 
eszközparkkal (361 millió Ft).  A Sport 
és Szabadidő Kft. gondoskodik a sport-
csarnok és sportpálya megfelelő mű-
ködtetéséről (47,5 millió Ft). 

Továbbra is fontosnak tartjuk az egy-
házak, valamint a helyi civil szerveze-
tek támogatását. Ez évben erre a célra  
55 millió Ft áll rendelkezésre.

Szociális kiadásokra összességében 
több mint 50 millió forintot fordítunk. 
Ilyen célú támogatások pl. az üllői óvo-
dás- és iskoláskorú kisgyermekek 50 
százalékos étkezési támogatása, a fiatal 
házasok házasságkötési támogatása, 
minden megszületendő gyermek után 
a helyi életkezdési támogatás, gyógy-
szertámogatás, lakhatási támogatás, 
továbbá a 80 év feletti üllői időskorúak 
ünnepi támogatása. 

Az idei évben saját költségvetéséből 
beruházásokra, fejlesztésekre 359,2 
millió forintot tervez fordítani az önkor-
mányzat. 

Ezek az alábbiak:
• városi kamerarendszer bővítése;

• Malom utcai ingatlan felújítása (nyí-
lászáró, fűtés);

• Gyöngyvirág téri épület rendbetétele;
• Turul ház fűtés korszerűsítése;
• kazán és kéménycsere a HSZK-ban, 

az óvodákban;
• a zeneiskolai tető rendbehozatala;
• az ÁFÁI elektromos hálózatának fel-

újítása, az udvar balesetmentesítése;
• éjszakai ügyelet részére fedett parko-

ló kialakítása.
Mindezeken felül immár sok-sok éve 

igyekszünk a lehető legtöbb uniós és 
hazai pályázati forrást igénybe venni. 
Így fog megújulni ebben az évben az Er-
dősor utca is. Sok elképzelés van még a 
tarsolyban, amelyek pályázati források 
elérése esetén megvalósulhatnak. 

Az iparűzési adó változásai miatt 
azonban folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a likviditási helyzetet. Ugyanak-
kor tartalékokkal is rendelkezünk, ame-
lyek akár pályázati önerők fedezetére 
vagy egyéb, előre nem látható feladatok 
finanszírozására szolgálnak.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

sa határozza meg elsődlegesen, ezért 
az ellenőrzés a két vezető személy fele-
lősségi körébe tartozó szabályozási kör-
nyezetre, a főbb korrupció elleni kontrol-
lok kiépítésére terjedt ki.

A vizsgálat Üllő Város Önkormány-
zatát és a polgármesteri hivatalt is érin-
tette. Vizsgálták többek között a kép-
viselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatát, a pénzügyi és a vagyon-
gazdálkodás alapvető szabályozottsá-
gát, hiszen a közpénzeket és a nemzeti 
vagyont az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezelni. 

A jelentés három fontos kérdéskört 
tartalmazott: Megteremtette-e az ön-
kormányzat polgármestere és jegyzője a 

csalásmentes integritást biztosító alap-
vető feltételeket? Kialakította-e a hivatal 
jegyzője a beszámoló szabályszerű el-
készítését, valamint a csalásmentes in-
tegritást biztosító alapvető feltételeket? 
Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött 
szervezet fennálló integritása? 

Üllő önkormányzata és hivatala a 
vizsgálat lezárása után a legeredmé-
nyesebb, alacsony kockázatú besorolást 
kapta, 5-ös minősítéssel. Természete-
sen a jövőben is mindent megteszünk 
azért, hogy fenntartsuk ezt az ered-
ményt!

A teljes jelentés elolvasható a  
www.asz.hu-n, az Állami Számvevőszék 
oldalán.
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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

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: 

9.00–19.00, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a járvány okozta nehézségek miatt ingye-
nes szakmai tanácsadást indított a kamarai 
tagoknak, a regisztrált gazdasági szerveze-
tek képviselőinek, valamint az egyéni vállal-
kozóknak. A tanácsadás jelenleg csak online 
vehető igénybe, aho-
gyan március 16-tól 
a járványhelyzet mi-
att határozatlan ideig 
szünetel a személyes 
és a telefonos ügyin-
tézés is.

Az ingyenes szak-
mai tanácsadás a jár-
vány gazdasági kö-
v e t k e z m é n y e i n e k 
enyhítését igyekszik 
segíteni, az egyes vál-
lalkozások számára 
elérhető pénzügyi, jogi, hitelnyújtási, pályá-
zati lehetőségek megbeszélésével. Lehető-
ség van a szakmunkástanulók foglalkozta-
tásának aktuális teendőinek tisztázására is. 
Érdemes tehát gondot fordítani a tanácsot 
kérő levélben a pontos esetleírásra, hogy a 
válasz minél tartalmasabb, konkrétabb le-
hessen. A tanácsadást kérő egyéni vállal-
kozók számára külön levelezési cím áll ren-
delkezésre: egyenivallalkozo@pmkik.hu. Bő-
vebb információk a kamara oldalán, a www.
pmkik.hu honlapon olvashatók.

Tekintettel arra, hogy a szektorok sokasá-
ga került nehéz vagy éppen válságos hely-
zetbe, a kormány döntése szerint a Magyar 
Fejlesztési Bank révén Kamatmentes Újrain-
dítási Gyorskölcsön elnevezésű hitelprogram 
indul a turisztika, a vendéglátás, a kultúra és 
a sport területén működő kisvállalkozások-
nak 2021-ben. A program tartalma: széles-
körűen felhasználható 1-10 milliós kölcsön, 
önrész és kamat nélkül, hároméves türelmi 
idővel. Vagyis mire ezek a sorok olvashatóak 
lesznek, vélhetően érdemes a lebonyolítással 
megbízott MFB honlapját felkeresni.    ÜH infó

FRISS HÍREK ÜLLŐI VÁLLALKOZÓKNAK

BOLDOG NŐNAPOT!
A Kiss Sándor Művelődési Ház idén sem feledkezett el a nőnapról, és 
a szigorú szabályokhoz igazodva stílusos és egyedi módon köszön-
tötte a hölgyeket. Kihasználva az épület nyújtotta lehetőségeket, Gera 
Béla Miklós 1 ablaknyi kiállítása ünnepelte a Gyömrői úton sétálókat. 
– Az ablaknyi kiállítást a nők tiszteletére készítettük Vámos Évával, a 
Kiss Sándor Művelődési Ház igazgatójával – kezdte Gera Béla Miklós. 
– Éva adta az ötletet, az ablako-
kat, én a festményeimet. Ezen ké-
peimen keresztül fejezem ki sze-
retetemet és megbecsülésemet 
a hölgyek felé. Sokszínűek vagy-
tok, így a portréim is a változatos-
ságot tükrözik! Ezen a kiállításon 
most csak kilenc kép kerül az ab-
lakokba a hely sajátossága mi-
att, de reményeim szerint a 2020-
as évhez hasonlatosan, idén újra 
nyithatok egy Asszonyok és lá-
nyok című tárlatot – mesélte.
A kiállítást március 8-tól láthatták a Gyömrői út 24. ablakaiban. Azon-
ban a művelődési ház itt még nem állt meg! – Készültünk a hölgyek 
köszöntésére az üllői általános iskola 4a osztályával, akik Lackfi Já-
nos csúfolódós, incselkedős gyermekverseiből adtak elő. A felkészíté-
sükben Kissné Dobos Ildikó tanárnő segített. A gyerekek műsorát on-
line közvetítettük – mondta el Vámos Éva, az intézmény igazgatója.

ÜH infó

A NŐ

A nő befejezett múlt.

A nő folyamatos jelen.

A nő feltételes jövő.

A nő örök végtelen.

(Csirke Zoltán)
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MÁRCIUSI PERCEK
1848 IGÉZETÉBEN
Az 1848–49-es forradalomra emlékezve Már-
ciusi percek címmel készült videós ünnepi mű-
sor Üllőn. A város hivatalos oldalán március 9. 
és 14-e között volt látható egy-egy videó a pro-
dukciókról, míg 15-én az ünnepi műsor került 
adásba. A programsorozatban közreműköd-
tek: Nagy Anna, Pánya Beatrix, Petrovics Eszter, 
Zárayné Sándorházy Eleonóra, Magnificat kórus 
Hajba Eszter vezetésével, Mészáros Attila, Ollé 
István, Szabó László, Tóth Zsombor, Varga Lász-
ló és ÉdenZAJ feat. Harry. Operatőr és szerkesz-
tő Kortye Katalin volt, a műsort összeállította és 
rendezte Laza István. Mindenkinek köszönjük 
odaadó munkáját és együttműködését!

Rendhagyó, egyedi megoldással is készül-
tünk, amellyel úttörőként, az időbeli korlátokat 
kiiktatva nézhetik meg az olvasók az ünnep 
előtti pár perces előadásokat a QR-kódra kat-
tintva. A műsor professzionális összehangolása 
miatt tudtuk megvalósítani, hogy a műsornapok 
előtt az egész program összefűzve felkerült egy 
linkre, az ünnepi műsor végén elhangzó záró-
dallal együtt.

A március 15-i ünnepi műsort: a színházi elő-
adást, beszédeket és a koszorúzásról készült 
videót Üllő Város Önkormányzata Facebook-
oldalán március 15-i bejegyzésben tudják visz-
szakeresni.

ZÖLD-HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS: 

MÁRCIUS 12. 

MÁRCIUS 26.

Személyes ügyfélszolgálat 9:00-18:00-ig  
a Városházán: március 29., április 12.

Évi két díjmentes lomtalanítás egyeztetése:  
+36-53 500-153/2 menüpont

CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS: 
MÁRCIUS 11. 

MÁRCIUS 25.

Az év utolsó napjaiban érkezett a 
hír, hogy nagyszabású felújítási 
munkálatok kezdődnek idén Bu-
dapest agglomerációjának legfor-
galmasabb vasúti pályáján, az Ül-
lőn áthaladó 100a vonalon.

A kormány december végi ha-
tározatával 20 milliárd forint tá-
mogatást biztosított a MÁV-nak, 
hogy Budapest legforgalmasabb 
elővárosi vonalán, Vecsés–Üllő–
Monor között felújítsa a pályát 
és megszüntesse a lassújeleket 
– írta Vitézy Dávid, a Budapest 
Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatója a közösségi oldalán. Az-
óta a MÁV Zrt. meg is kezdte a 
vonal felújítási munkáinak elő-
készítését, melyben a Vecsés 
és Üllő, Üllő és Monor közötti 
nyílt vonali szakaszok, valamint 

az üllői és monori állomás pályarészének felújítására, karbantartá-
sára is sor fog kerülni. A kivitelezés előkészítése folyamatban van, 
áprilisban megkezdődnek a sebességkorlátozások megszünteté-
sét, megelőzését célzó felújítási munkálatok, először Vecsés és Üllő  
között.

A 100a vasútvonalat naponta 42 ezer elővárosi utas és több mint 230 
vonat használja, ezzel pedig az ország egyik legforgalmasabb vasúti 
vonalának számít. Az Üllőt átszelő vasútvonalnak meghatározó sze-
repe van a város életében, a mindennapos késések pedig keserítik az 
ingázók életét.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az MTI kérdésére 
válaszolva kifejtette, hogy a sebességet korlátozó pályaállapotok meg-
szüntetése a társaság célja. A felújítás után gyorsabb menetidőre és a 
tervezett menetrend pontosabb betartására számíthatnak az utasok.

Hírmondó infó

FONTOS VASÚTI FEJLESZTÉS
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ISMÉT INDUL A KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM
A több éve nagy sikernek örven-
dő komposztálási programmal Üllő 
Város Önkormányzata idén is vár-
ja a lakosok jelentkezését, 
akik így kedvezménye-
sen juthatnak kom-
posztálóedényekhez. 

A pályázók két mé-
retkategória – 380 li-
teres műanyag és 850 
literes fából készült 
zöldhulladék-tárolók – 
közül választhatnak. 
Az önkormányzat 
döntése értelmében 
a lakosságnak 50% 
kedvezményt bizto-
sít a komposztálók árá-
ból, így a 380 literes műanyag 
komposztáló bruttó 3875 Ft, a 850 
literes fa komposztáló pedig bruttó 
4750 Ft-ba kerül. A komposztálók 
limitált darabszámban állnak ren-
delkezésre.

Az önkormányzat a nyertesek 
részére a komposztálóedények át-
adásakor tájékoztató előadást is 
tart azok helyes használatáról. A 

pályázatok elbírálása a jelentkezési 
sorrendnek megfelelően történik. A 
programban üllői lakosok indulhat-

nak, melyet lakcímkár-
tyával igazolnak, akik 

vállalják azt is, hogy 
a kapott komposz-
tálóedényt rendel-
tetésének megfe-
lelően használják, 
és nem értékesíti 
tovább. A jelentke-
zés határideje 2021. 
március 31.

A jelentkezési la-
pok a város honlap-

ján érhetők el, melye-
ket kitöltés után a kucsera.

csaba@ullo.hu e-mail-címre vagy 
postai úton (2225 Üllő, Templom tér 
3.) lehet visszaküldeni. Az önkor-
mányzat épületében szintén elér-
hetők a jelentkezési lapok, amelyek 
kitöltés után a portán leadhatók.

Felmerülő kérdéseiket a kucsera.
csaba@ullo.hu e-mail-címen, vagy 
+36-70/641-1852 telefonszámon te-
hetik fel.         Üllő Város Önkormányzata

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

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

A képen látható autó illusztráció.

Rendkívül kedvező finanszírozási lehetőség.    Érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Már nettó
7  199  000 Ft-tól

Új SsangYong 

pick-up

Új SsangYong 

A jármű nagy, masszív, igazi munkagép, 
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere 
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros, 
merevhidas hátsó felfüggesztéssel  
vagy laprugóval.
Masszív, mégis csendes:  
„Quad Frame” alvázkeret.
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km 
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km) 
felszereltségtől függően.

Használtautó-beszámítás

Akár 1,4 millió Ft-os 
kedvezmény!
A készlet erejéig, vagy 

visszavonásig.

ÖNKORMÁNYZATI PATKÁNYIRTÁS
A rágcsálók elszaporodásának meg-
akadályozása érdekében patkányirtás 
lesz a szükséges és előírt járványügyi 
óvintézkedések mellett.

A NéDu KKT szakemberei 2021. már-
cius 26–27–28-án, majd április 9–10–
11-én, és ahol továbbra is szükséges, 
április 23–24–25-én végzik el a fel-
adatot az Üllői Polgármesteri Hivatal-
nál bejelentett címeken. Ha patkányok 
megjelenését észlelik az ingatlanukon 
még jelezhetik a hivatal recepcióján 
(06-29/320-011, csete.ibolya@ullo.hu).

Üllő Város Önkormányzata
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HÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDÜNK
A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe közeleg, melyet ebben a nehéz időszakban is 
meg tudunk élni, ha szívünk legmélyéből fakad. A különböző intézmények is meg fognak tenni 
mindent azért, hogy a húsvétot a hagyományoknak megfelelően, őszintén tudjuk megélni.

Üllő Húsvét Szigete
A könyvtár a járványhelyzet miatt beállt 
változások mellett is azt tervezte, hogy 
az ünneppel járó hagyományokat to-
vább ápolják és a tündérkert tojásfájá-
nak feldíszítése mellett a várossal közö-
sen idén is megszervezi az Üllő Húsvét 
Szigetét. A tervek szerint kérik a lakó-
kat, hogy az ünnep hetében hozzanak 
egy tojást az Életfa körül lévő bokrok-
ra. (Lapzártánkkor még nem tudhatjuk, 
hogy ez valóban megvalósítható lesz-e? 
A könyvtár és Üllő hivatalos oldalán idő-
ben tájékoztatni fogják a lakosságot, a 
szerk.) – Húsvét alkalmából díszítsük fel 
együtt hímes tojásokkal ezt a kis teret, 
ahol virtuális locsolkodásra is lehetőség 
lesz! Az ünnep végén megszámoljuk a 
tojásokat, mert szeretnénk, ha legalább 
2225 darab összegyűlne! – számolt be 
az ünnepi tervekről Velkei Hajnalka, a 
Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetője. 

Húsvéti hobbi
A Kiss Sándor Művelődési Ház is készül 
ünnepi programmal. A kedves foglala-
tosság, ami a művelődési házban min-
dig különleges módon, meghitt környe-
zetben zajlott, most sem fog elmaradni. 
Online kézműves-foglalkozás készülő-
dik Húsvéti hobbi elnevezéssel, ami vár-
hatóan március 26-án fog adásba ke-
rülni – tudtuk meg Vámos Évától, az 
intézmény igazgatójától.

Ünneplés a kisgyermekekkel
Az óvodák idén is úgy tervezték, hogy 
minden csoportban megtartják a húsvé-
ti ünneplést, hiszen ez az egyik legfon-

tosabb témaköre az óvodai 
nevelésnek. A gyermekek 
az óvodapedagógusokkal 
együtt készültek volna az 
ünnepre, amely az óvoda-
bezárás miatt elmaradt. – 
Korábban megszokott volt, 
hogy több csoport ünne-
pelt egyszerre az udvaron 
a szülők részvételével, de 
erre már tavaly sem volt le-
hetőségünk. Mivel a peda-
gógiai programunk része, 
így már csak az óvodape-
dagógusokon múlik, hogy 
mely népi hagyományokat 
elevenítik fel a kicsiknek. 

Tizenkilenc csoportban tizenkilencféle-
képpen ünneplik meg a fontos évforduló-
kat, egyházi ünnepeket, de ez ettől szép  
– mondta el lapunknak Szabó Katalin Il-
dikó, az Üllő Humán Szolgáltató Központ 
igazgatója.

A reménység forrása – Kun Mária refor-
mátus lelkész gondolatai
Ezekben a hetekben különösen fontos, 
hogy ne veszítsük el a reménység for-
rását. A nagy kérdés az, kiben és mi-
ben reménykedünk? Gyakran tesszük 
fel azokat a kérdéseket, amelyekkel 
Jób is szembesít bennünket: „Ha meg-
hal az ember, vajon feltámad-é? Akkor 
az én hadakozásom minden idejében 
reménylenék, míglen elkövetkeznék az 
én elváltozásom.” (Jób14,14)

Szeretnénk bizonyosak lenni abban, 
hogy van folytatás, van feltámadás. Azt 
mondja Jób, ha ezt biztosan tudná, ak-
kor nem szűnne meg reménykedni. Ami 
számára még csak kérdés, az Krisztus 
feltámadása óta olyan tény, amiben az 
első szemtanúk is kételkedtek eleinte, 
Jézusnak újra és újra meg kellett jelen-

nie ahhoz, hogy valóban el tudják hinni: 
Ő él és a félelem helyett öröm és re-
ménység töltötte el a szívüket.

Ehhez szükséges az is, hogy az em-
ber ne csak magára és a környezeté-
re figyeljen, hanem az élő Úrra. Ahogy 
a zsoltáros buzdít: „Istenbe vessék re-
ménységüket és el ne felejtkezzenek Is-
ten dolgairól, hanem az ő parancsolatait 
megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, 
mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, 
olyan nemzedék, amelynek szíve nem 
volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten 
iránt.” (Zsolt 78,7-8)

Ezen az ünnepen Jézus feltámadá-
sa által reménységgel tekinthetünk az 
élő Istenre és így egész életünkre és jö-
vőnkre, mert nem magunkra tekintünk, 
hanem arra, aki életét adta érettünk, s 
feltámasztatott. 

Húsvét az élet örökre érvényes győzel-
me – Virágh József plébános gondolatai 
Húsvét ünnepének legnagyszerűbb új-
donsága a tanítványok lelkes felkiál-
tása: Jézus valóban feltámadt! Ez a hír 
mindent túlszárnyal, és aktuális marad 
a világ végéig.

Húsvét Isten ígéretének beteljesedé-
se: Semmi sem tud megakadályozni az 
élet értelmének keresésében, még a ha-
lál sem! Akármennyi sír létezik is, nem a 
halálé az utolsó szó, hanem az életé! Az 
életre hívott meg minket Isten. A húsvé-
tot pedig akkor kezdem el élni, amikor 
fölélesztem magamban azokat az erő-
ket és képességeket, amelyek szuny-
nyadnak bennem. Akkor kezdem el a 
húsvétot megvalósítani életemben, ami-
kor elhatározom, hogy az élet utáni vá-
gyam és életörömöm több lehetőséget 
kap életemben, mint az a tapasztalat, 
amely lehangolttá tesz. 

Húsvét ünnepének egyik mondani-
valója, hogy Jézus a halálon való győ-
zelmével azok kísérőtársa és barátja 
lett, akik az élet nehézségei közepette 
élnek, és velük együtt rója az élet útját. 
Húsvét öröme tehát arra buzdít minket, 
hogy fogadjuk barátunkká a Feltámadt 
Krisztust, aki nem érdemeinkért, hanem 
önzetlenségből ajánlja barátságát. 

A Feltámadt Megváltó örömét kívá-
nom minden jóakaratú embernek!  Üllő 
templomaiban március 8-tól elmarad-
nak a misék!     ÜH

Szélyes Magdolna mézeskalács-alkotása

Szélyes Magdolna mézeskalács-alkotása
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NEMSOKÁRA MEGNYITJA KAPUIT A BÖLCSŐDE
Eredményesnek bizonyult az Önkor-
mányzati tulajdonú bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének tá-
mogatása Pest megyében (2018) című 
pályázatra benyújtott projekt, melyen 
Üllő önkormányzata 147 990 304 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert. 
Hamarosan már mindenki élvezheti a 
projekt eredményét, hiszen közeleg az 
idő, amikor végre átadják a bölcsőde tel-
jesen új épületét. Az új bölcsőde a Dóra 
Sándor körúton, a korábban átadott 
óvoda bővítményeként valósul meg és a 
Babarózsa bölcsőde telephelyeként fog 
működni.

A közel 285 négyzetméter alapterü-
letű új bölcsődében kialakításra kerülő 
két csoportszoba egyenként körülbelül 

50 négyzetméteres lesz, emellett a jog-
szabályban előírt kiszolgáló helyiségek 
is megvalósulnak (szélfogó, előtér, ba-
bakocsi-tároló, gondozónői helyiség, 
elkülönítő, öltöző, fürösztő-biliző, taka-
rítóeszköz-tároló). Az épülethez tartoz-
ni fog egy 100 négyzetméteres terasz, 
illetve – az óvoda udvarától elkülönít-
ve – egy 280 négyzetméter alapterüle-
tű udvar is kialakításra kerül. Az új böl-
csőde önálló bejárattal fog rendelkezni 
a Dóra Sándor körútról. A bölcsőde tel-
jes épülete akadálymentesített lesz. – A 
bölcsőde működési engedélykérelmét 
benyújtottuk, jelenleg az összes érintett 
szakhatóság elvégzi a rá vonatkozó mi-
nősítést. A már meglévő játszóeszközök 
telepítésre várnak, és a hiányzó játékok 

beszerzése is folyamatban van. Egy böl-
csőde megnyitása nagyon szigorú sza-
bályozáshoz kötött: ha az összes enge-
délyt sikerül beszereznünk, akkor adja ki 
a kormányhivatal a működési engedélyt, 
de ez előreláthatólag hamarosan meg-
történik. Egy feltétel már biztosan adott 
a kezdéshez: a kisgyermekek – mesélte 
el lapunknak Szabó Katalin Ildikó, az Üllő 
Humán Szolgáltató Központ igazgatója. 

ÜH infó

HAMAROSAN NYIT AZ ÚJ PIAC
Már valóban csak az utolsó simítások van-
nak hátra ahhoz, hogy az új üllői piac áru-
soktól és vásárlóktól nyüzsgő közösségi 
térré váljon. Megérkezett ugyanis a hasz-
nálatbavételi engedélye, miközben a be-
nyújtott üzemeltetési engedély is jóváha-
gyásra vár. Az üzlethelyiségek birtokba 
adására március elején került sor. Már lát-
ható, hogy az eszközök nagy része meg-
érkezett, az asztalok és padok kihelyezés-
re kerültek. A piac belső területe egyelőre 
még építési terület, bemenni nem lehet, de 
a Városi sétány melletti hátsó parkban ki-
helyezett padok már kipróbálhatók.

Varga László társadalmi megbízatású 
alpolgármester elmondta, hogy a 14 üzlet 
bérlője is elkezdhette a beköltözést és az 
üzlethelyiségek berendezését. – Az asz-

Az Üllő Húsvét Szigeten idén egy egye-
di installáció is megjelenik majd hús-
vét hetében, amelynek ötlete a jelenlegi 
helyzetre reagálva született. A hatalmas 
tojást úgy alakítottuk ki, hogy abba bele 
tudjon ülni egy férfiember vagy fiúcska, 

Lesz súgógép is a lámpalázas locsolófiúknak 
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KÉSZÜL A HÚSVÉTI VERSKÜLDŐ INSTALLÁCIÓ
saját telefonjának a közelben kihelyez-
tünk egy telefontartó állványt is mely-
nek segítségével a helyszínre érkező 
locsolók teljesen egyedül akár, mobil-
telefonjuk segítségével mondhatják el 
locsolóversüket, és küldhetik a herva-
dástól megmenteni kívánt hölgyeknek. 
Kérjük, juttassák el a felvételüket Üllő 
Város Önkormányzata részére is, hogy 
megoszthassuk az oldalunkon.

Az installáció már készül, a szerke-
zetet a Városfejlesztő Kft. munkatársa, 
Szabó Attila készíti, és Gera Béla Mik-
lós festőművész álmodja meg és festi 
majd véglegesre a kinézetét. 

Fújjanak parfüm helyett verset idén 
az online térbe a hölgyek felé, és okoz-
zanak sok-sok boldog pillanatot ezzel. 

talokon árusítóknak bejárást tartunk, 
hiszen az ide érkező 40-60 árusnak tud-
niuk kell, hogy milyen feltételek között 
árusíthatnak majd a piaci napokon. Az 
asztalok kiosztását megkezdtük a ko-
rábban leadott igényeknek megfelelően, 
és azért, hogy minél inkább elkerüljük a 
vélhetően nagy szombati zsúfoltságot, 
egy új piaci napot is bevezetünk. Azaz a 
szerdai és szombati napok mellé a pén-
tek délutánt is bevesszük. Így péntek 
déltől a kora esti órákig is nyitva lesz a 
piac, hogy aki nem szeretne szombaton 
jönni, az megtehesse már előző nap. 
A piac nyitásának pontos időpontját 
minden platformunkon hirdetni fog-
juk!  – nyilatkozta az alpolgármester.

Hírmondó infó

Fotó: Fialka László
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS: ÁPRILIS 28.
Újabb év telt el, így lassan itt az idő, hogy a szülők beírassák harmadik évüket betöltött gyermeküket 
az óvodába. Lehet, hogy ezt a folyamatot is befolyásolni fogja a járványhelyzet, de az intézményvezetők 
– merítve a tavalyi évben megtapasztalt korlátozásokból – mindenben a szülők segítségére lesznek. 

Már hivatalosan is kitűzték a be-
iratkozás időpontját: 2021-ben 
ez április 28-ra esik. Kizárólag 

azon gyermekeket kell beíratni, akik 
2021. augusztus 31-ig betöltik a har-
madik életévüket, vagyis óvodaköteles-
sé válnak. Szabó Katalin Ildikó, az Üllő 
Humán Szolgáltató Központ igazga-
tója elmondta, hogy a jogszabály sze-
rint, aki csak ezután tölti be a harmadik 
életévét, annak még nem kötelező az 
óvoda. Amennyiben a szülő szeretne 
visszamenni dolgozni, vagy más okból 
fontos, hogy a gyermek óvodába járjon, 
a férőhelyek függvényében feltételesen 
őt is felvehetik, ha 2021. szeptember 1. 
és 2022. február 28. között született. – A 
beiratkozás hivatalos ideje április 28-án 
reggel 8-tól 18 óráig tart, a pótbeíratás 
pedig május 3-án reggel 8-tól 12 óráig, 
feltéve, hogy a pandémiahelyzet lehe-
tővé teszi. Ebben az esetben mindenki 
a saját körzeti óvodájában iratkozik be, 
lehetőleg mindkét szülő és a gyermek 
jelenlétében. Mi mindenképp örülnénk 
a személyes formának, hiszen ez az 
első találkozás az intézményünkbe je-
lentkezőkkel. Azonban, ha mégsem lesz 

engedélyezett a személyes beiratkozás, 
akkor jelentkezési lapon lehet majd in-
tézni, amit közzé fogunk tenni, illetve az 
Oktatási Hivataltól kapott név- és cím-
lista alapján minden érintett postalá-
dájába is eljuttatunk. Ebben az esetben 
a szülőnek ki kell töltenie, és lefotózva, 
beszkennelve vagy a postaládánkba 
bedobva vissza kell juttatnia hozzánk. 
Ez alapján regisztráljuk majd az adato-
kat – mondta el az igazgató.

Amire minden szülőnek különösen 
nagy figyelmet kell majd fordítania, az 
a fontos igazolások leadása a gyermek 
egészségügyi állapotáról, esetleges 
ételallergiájáról vagy sajátos neve-
lési igényéről. Nagyon fontos, hogy 
bizalommal forduljanak az intézmé-
nyekben dolgozók felé, hiszen akkor 
mindenben tudnak segíteni. – So-
kat tanultunk a múlt évi kényszerből: 
tavaly sok esetben szeptemberben 
szembesültünk azzal, hogy bizonyos 
ellátásokról gondoskodnunk kell, pe-
dig ezekkel előre kell kalkulálnunk. 
Hiszen egy sajátos nevelési igényű 
gyermek 2 vagy 3 főnek számít, így 
nem mindegy, hogy miként osztjuk be 

a csoportokat. Annyit már biztosan tu-
dunk, hogy körülbelül 140 kisgyermek 
fog iskolába menni. Általában kicsit 
kevesebb gyermek jelentkezik tavasz-
szal az óvodákba, azonban mindig van 
15-20 gyermek, aki költözködés vagy 
egyéb ok miatt év közben vált óvodát. 
Reméljük, hogy idén sem lesz problé-
ma azzal, hogy mindenkit felvegyünk a 
képviselő-testület által meghatározott 
körzetek szerinti óvodába – válaszolta 
lapunknak az igazgató. Hírforrás infó

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ül-
lői Tagintézménye (ügyviteli telephelye: Üllő, 
Pesti út 98./2.) a 2021/2022-es tanévben a 
következő feladatokat látja el: gyógypedagó-
giai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo-
zás, (járási) szakértői bizottsági tevékeny-
ség, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestne-
velés, iskolapszichológiai és óvodapszicho-
lógiai ellátás, kiemelten tehetséges gyerme-
kek és tanulók gondozása. A tagintézmény 
ellátási körzete: Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés.

ÜH infó

IZABELLA HAZAÉRT!
Előző számunkban írtunk az év első babáiról. Szerencsés Izabelláról nem 
tudtunk képet mutatni, mert még kórházban volt, de most boldogan adhat-
juk hírül, hogy a kislány hazatérhetett. – Izabella a magzati kor 29. heté-
ben látta meg a napvilágot, születési súlya 1390 g volt – kezdte édesanyja, 
Tímea. – Nagyon büszkék vagyunk rá, hihetetlen ereje és életösztöne mi-
att. Szépen fejlődik, mire az újság megjelenik, súlya eléri a 2500 grammot. 
Majdnem két hónapot töltött a kórházban, ahol remek orvosok vették kö-
rül, és a közös munka meghozta gyümölcsét. Köszönjük az önkormányzat 
egyszeri támogatási összegét, hogy Izabella az év első lánygyermekeként 
ajándékot és külön figyelmet kaphatott. Ennek köszönhetően megkeresett 
bennünket egy üllői család, akiknek két éve szintén korababájuk szüle-
tett, és felajánlották a segítségüket. Nem is kérdés, hogy szeretünk itt élni! 
2020 szeptemberétől vagyunk üllőiek – tudtuk meg. ÜH infó
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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!

Gépkezelő/gépbeállító

többműszakos munkarendben

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe

Karbantartó 

többműszakos munkarendben. 

Géplakatos/villanyszerelő/

mechanikai műszerész 

végzettséggel.

ADJ 
EGY ÖTÖST!
Az Adj Egy Ötöst! program célja, hogy a diákok, a tanáraik és a bevont fogyatékossággal élők 
az általuk kialakított programokon keresztül közelebb kerülhessenek egymáshoz. Szeretnék, ha 
ez a 10-19 éveseknek szóló program életre szólóan meghatározná a diákok hozzáállását a fogyatékkal 
élő emberek iránt, hogy később a társadalom empatikus, elfogadó és nyitott tagjaivá váljanak.

Az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la 8z/b osztályos Csodacsapata 
osztályfőnökük, Erdő Endre ve-

zetésével lett a pályázat egyik nyertese. 
Maróthy Tímeát, a programon való jelent-
kezés ötletgazdáját kérdeztük. 

– Mindez korábban kezdődött. Az 
osztály nyert egy lehetőséget, hogy el-
látogathasson hozzájuk Boronkay Péter, 
paratriatlonista. Előadást tartott az életé-
ről, hogy miként él mint sportoló, milyen 
nehézségekkel kellett megküzdenie, s 
hogy hogyan fogadta el önmagát – me-
sélte. Ezt követően felvették a kapcso-
latot az üllői Szeretetgombóc Klubbal, 
akik fogyatékkal élő fi atalok, idősek és 
családtagjaiknak biztosítanak tartalmas 
elfoglaltságot, és szépen, lassan, fokoza-
tosan megismerték egymást. A pályázati 
anyag megvalósulásakor a fi atalok már 

jól ismerték a Gombócokat, nem okozott 
nehézséget az együttműködés.

A diákok 2018-ban jelentkeztek elő-
ször az Adj Egy Ötöst! programra, ahol 
győzedelmeskedtek is. Ezután bővebb 
tervvel indultak a 2019–2020-as pályá-
zaton, a Szeretetgombóc Klub tagjaival 
közösen szerveztek jobbnál jobb ren-
dezvényeket. Együtt kézműveskedtek, 
majd a termékeket Üllő főterén eladták 
és a befolyó összeget a Szeretetgom-
bócoknak ajánlották fel. Részt vettek a 
város karácsonyi rendezvényén, ahol egy 
nehéz sorsú családot ajándékoztak meg 
sok-sok ajándékkal és egy teljesen feldí-
szített fával. 

A Szeretetgombócokat meglepték egy 
jelmezes bulival is, mely nagyon vidámra 
és feledhetetlenre sikerült. Később egy 
másik általános iskolai osztály is csat-

lakozott a városi bálon a Gombócok-
kal közös éneklésükhöz, ahol több mint 
ötvenen szerepeltek. 2019 májusában 
felkérték az osztályt, hogy a Megyehá-
zán lépjenek fel a Gombócokkal együtt 
egy közös énekléssel, emellett a Gyálon 
rendezett esélyegyenlőségi piknikre is 
együtt mentek. 

Az idei tanévben a vírus miatt felfüg-
gesztették a pályázatot, de a már nyolca-
dikos osztály együttműködése a Gom-
bócokkal továbbra sem szűnt meg. Mint 
osztály, ha a korlátozások lehetővé teszik 
számukra, még idén, utoljára jeleskedni 
tudnak a pályázaton, de ez egyelőre bi-
zonytalan. A Csodacsapat és a Szeretet-
gombócok története nem ér még itt vé-
get, amint a helyzet engedi számos szép 
és emlékezetes pillanatot fognak még 
együtt tölteni.      Jurik Bianka
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ÉRTÜNK VANNAK – ÜLLŐ GYERMEKORVOSAI
Dr. Dudás Mária 

Dr. Dudás Mária 1989 januárjától te-
vékenykedik Üllőn gyermekorvosként. 
Ahogy a doktornő meséli, mindig sze-
rette az embereket és érdekelték a be-
tegségek, emellett jól is tanult, a pá-
lyaválasztási intézetben pedig bátran 
javasolták neki az orvosi pályát. – Sze-
retem ezt a korosztályt, egészen más, 
mint a felnőtt. Jó megfogni a kis bőrü-
ket, a kis húsukat, mosolyognak, ara-
nyosak. Annyiban biztos nehezebb, 
hogy ők nem tudják elmondani a pana-
szaikat, alaposabban meg kell figyelni 
a tüneteiket, következtetni kell, megta-
pogatni, meghallgatni őket. Egy felnőtt 
többet beszél, elmondja a maga gondját 
– ez azért nekünk izgalmasabb – me-
sélte a doktornő.

A gyermekorvosokhoz az egészen ki-
csi gyermekektől 18 éves korukig tartoz-
nak a fiatalok. Ahogy Mária meséli, van-
nak már egészen nagy gyerekek, akiket 
még mindig nem tudnak „levakarni” a 
gyermekrendelőből. – Sokan még min-
dig szívesen jönnek, hiszen jó emlékek 
fűzik őket ide. Egy-egy élmény, beszél-
getés sokat számít, megmarad bennük. 
Amikor pedig családot alapítanak, már 
a saját gyermekeiket hozzák. Elég rég-
óta dolgozom itt ahhoz, hogy mára sok 
gondozottam gyermekét is kezeljem. 
Nagyon érdekes érzés, egy kicsit olyan, 
mintha az unokáimat látnám – mosoly-
gott dr. Dudás Mária.

A járványhelyzet miatt most a gyer-
mekorvosi rendelő is kevesebb beteget 
fogad, a legtöbb kérdést telefonon inté-
zik. Így kevesebb a személyes kontak-
tus. A csecsemőellátás és a védőoltások 
beadása zajlik, egyeztetett időpontban 
látogathatják a rendelőt a szülők a ki-
csikkel. Velük szorosabb a kapcsolat, a 
bölcsődés–iskolás korosztályt kényte-
lenek jobban elengedni. – Előnye min-
denképp van ennek a helyzetnek, hiszen 
kisebb a tömeg: ezt mindenképp szeret-
nénk megtartani arra az időre is, amikor 
elmúlik a járvány. Később is fel lehet 

majd tenni a felhőbe a recepteket, nem 
kell majd mindenért bejönni és sorban 
állni. Így több idő maradna a tényleges 
vizsgálatra vagy egy alaposabb beszél-
getésre. A szülők is célratörőbbek, előre 
felkészülnek. – Mária a betegek nagy 
részét régóta ismeri, így ez a módszer 
kizárólag így működőképes, hosszú tá-
von már nem lenne fenntartható, hiszen 
ez nem egy lélektelen diszpécsermun-
ka. – Az ellátás és a gyógyszerek mel-
lé mindig mondunk pár biztató szót is. 
Nekem és a kolléganőmnek is több év-
tizedes tapasztalatunk van, nem először 
látunk beteg gyermeket. Természetesen 
a szülő mindig jobban izgul, hiszen mi 
már lehet, hogy a száz vagy ezer olyan 
esetet láttunk és általában tudjuk, hogy 
hogyan szokott zajlani az adott beteg-
ség. Abból már lehet erőt meríteni, de az 
empátia akkor is elengedhetetlen.

Dr. Laczkó Magdolna

Dr. Lackó Magdolna 1993-ban került Ül-
lőre hat év klinikai munka után. Előtte a 
Tűzoltó utcai II. Sz. Gyermekgyógyásza-
ti Klinikán dolgozott a gyermekintenzív–
gyermekonkológia osztályon, az biztos 
volt, hogy mindenképpen gyermekek-
kel szeretne foglalkozni. – Szerettem 
azt a munkát, de egy laborban nem tu-
dok úgy tenni, hogy azt érzem: nyomot 
hagyok. Sebésznek nem akartam men-
ni, a felnőttbelgyógyászatnak pedig van 
egy nagyon súlyos vonulata, ami távol 
tartott attól: azok a fajta betegségek, 
amelyek megelőzhetőek volnának józan 
ésszel és normális, egészséges életvi-
tellel. Úgy éreztem, hogy ott a prédiká-

ción túl nem sokat tudnék tenni a tönk-
retett testekkel; ezt már gyermekkorban 
kell elkezdeni megelőzni, ez volt a moti-
vációm. Mindenképp belgyógyász akar-
tam lenni, így hát gyermekbelgyógyász 
lettem – kezdte a doktornő. Ahogy fo-
galmaz, a gyermekgyógyászat kicsit kö-
zelebb áll az állatorvosláshoz, mint a 
felnőttbelgyógyászathoz, hiszen sokkal 
kevesebbet tudnak meg a betegtől, töb-
bet kell vizsgálniuk és más módszerek-
kel közelíteni. Ez lehet egyben előny és 
hátrány is, de Magdolna inkább előny-
nek éli meg. Hiszen így a vizsgálat ere-
je és a gyermekorvos tudása határozza 
meg, hogy mit tud kihozni egy helyzet-
ből. A doktornő ráadásul az összes kor-
osztályt szereti. – Az újszülöttet azért, 
amilyen, a csecsemőt úgyszintén, aho-
gyan fejlődik, kibontakozik. A nagyob-
bakkal, a kamaszokkal pedig már 
könnyebb szót érteni, baráti szálakat ki-
alakítani. Én már elég öreg vagyok ah-
hoz, hiszen 27 éve dolgozom Üllőn, hogy 
akik ezek alatt az évek alatt megfordul-
tak nálam, most már a saját gyerme-
keiket hordják hozzám. A kolléganővel 
száznál hagytuk abba a számolásukat, 
azóta nem számoljuk, csak gondozzuk 
őket is.

A doktornő tisztában van vele, milyen 
nehéz időszak a gyermekek számára az, 
mikor még félnek az orvosoktól, mikor 
abba a nagy fehér térbe behozzák őket. 
Egy orvosnak az is feladata, hogy meg-
vigasztalja őket, és emlékeztessen: ez 
az időszak elmúlik. Ahogy a szülőkkel is 
időbe telik bizalmi viszonyt kialakítani.  
– Mélyen hiszem, hogy amit csinálok, 
az a hasznukra van. Azt, hogy fél egy 
oltástól vagy egy vizsgálattól, el szok-
tuk simítani. Ha kell, zenélünk, rajzolunk 
is együtt. Úgy gondolom, fontos, hogy 
minden értelemben gyógyított sebekkel 
hagyják el a rendelőt – mondta, majd 
folytatta. – Ha jónak nevezhető egy kap-
csolat a szülővel, akkor egyfajta tanár–
diák viszony alakul ki, ami oda-vissza 
működik: én megtanulom az ő gyer-
meke működését, ő pedig megtanulja 
ellátni a gyermeket egy kicsit az én ve-
zetésemmel, segítségemmel. De nekem 
is korrigálnom kell az elképzeléseimet 
néha, hiszen ami általánosságban igaz, 
az mégsem működik minden gyermek-
nél. Jó esetben a szülővel kiegyensúlyo-
zottan elmondjuk egymásnak az ötlete-
inket, tapasztalatainkat és igyekszünk 
ezt a gyermek javára fordítani. Ha jó a 
kapcsolat, akkor élvezzük, hogy együtt 
segíthetünk egy kisgyermeken.

Vízler-Nyirádi Luca



Közösség

132021. március | Üllői Hírmondó

TÉLTEMETÉS, GONDÉGETÉS
Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület védelmi protokollja mel-
lett február utolsó napjain felgyújtottuk városunk kiszebábját, 
amelyre rengeteg „rossz-ságot” tűztek papírcetliken, selyem-
szalagokon az itt élők. Az elmúlt hetekben sokan betértek, 
gondjukat, bajukat papírra vetették, rátűzték a kiszebábra, an-
nak reményében, hogy a tűz majd megszabadít minden ártó 
dologtól: vírustól, betegségtől, szorongástól, széthúzástól, 
rosszindulattól… 

Az égetés szabad téren zajlott, az Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület vezetője, Majorosi Marianna a vírus elleni 
védekezés szabályait betartva 8 gyermekkel vett részt a régi 
hagyományt felelevenítő programon. Tél- és gondűző dalo-
kat énekeltek, amíg porrá nem égett a kiszebáb, remélhetőleg 
magával cipelve ráaggatott gondjainkat, bajainkat.

Kiss Sándor Művelődési Ház

MI LENNE, HA NEM LENNE?
Új rovatot indítunk ebben a hónapban, amely egy érdekes fantáziajáték is lesz egyben, 
hiszen szükség lesz a képzelőerőnkre hozzá. Azért találtuk ki, mert sokszor könnyebb 
úgy megérteni egy-egy helyzetet, jobban átlátni, elismerni fontosságát, ha a „nem 
történik semmi” evidenciáján túllépve, meglátjuk az elhivatottságot, erőt, elszántságot, 
figyelmességet, ötletet, odafigyelést vagy a láthatatlan munkavégzést mögötte.

Fegyver nélkül a vírus ellen
Az elmúlt közel egy évben legfontosabb 
fegyverünk a saját óvatosságunkon kí-
vül a fertőtlenítés volt a vírus elleni küz-
delemben. Kiemelt jelentőséggel bírt a 
vírussal szennyezett területek és felü-
letek rendszeres kezelése, nem csak a 

mikrokörnyezetünkben, hanem az ut-
cán, intézményeinkben, tereinken is. 
Nézzük csak: mi is lenne, ha nem lenne 
vírusvédelmi akcióterv Üllőn, a Város-
üzemeltető és Fejlesztő Kft. munkatár-
sai nem végeznék el a napi, heti fertőt-
lenítéseket? 

A közterületi bútorok, buszmegállók 
és vonatállomás környékén naponta 
sok száz üllői lakos érintkezik olyan fe-
lületekkel, amelyeken jelen lehet a vírus, 
fertőtlenítés nélkül egyetlen ember is 
képes több tíz, vagy akár több száz em-
bert is megfertőzni egyetlen érintéssel. 
A játszóterekről nem is beszélve, gyer-
mekeink érintéseit lehetetlen szabályok 
közé szorítani, így a játszótéri eszközö-
kön megtapadó vírus hetekig képes sok 
száz gyermeket és rajtuk keresztül fel-
nőttet is megfertőzni. 

A helyzet súlyosbodásakor nem tele-
pítettek volna az intézményekbe fertőt-
lenítő berendezéseket, lázmérőket, és 
azóta sem gondoskodnának a fertőtle-
nítőszerek folyamatos biztosításáról. 

Az általános iskolában 800 diák 
védelmében nem végeznék el a fer-
tőtlenítést naponta két alkalommal a 
tantermekben, nem fertőtlenítenék a 
lépcsőházat, korlátokat napi hatszor, 
tornatermet és tanárikat napi kétszer, 
mosdókat minden szünet után, a zene-
iskolában napi kétszer a teljes területet, 
továbbá minden üllői intézményt leg-
alább napi egyszer. 

Nem is kell nagyon beleélnünk ma-
gunkat a további elképzelésekbe, mert 
talán a lakosok fegyelmezettsége mel-
lett a fertőtlenítés nélkül nem tudtuk 
volna viszonylag alacsonyan tartani a 
megbetegedések számát, kivédeni a tel-
jes leállást, megőrizni néhány intézmény 
nyitvatartását sem. Nem tudjuk meg 
szerencsére, hogy mi lett volna enélkül, 
de az biztos, hogy szükség van rá, és 
folyamatosan zajlik a fokozott mértékű 
fertőtlenítés egészen addig, ameddig 
teljes biztonságban nem leszünk. Mert 
egyben biztosak vagyunk: végzetes 
következményei lehetnének, ha nem  
lenne… H.G.

Minden hónapban megvizsgálunk 
majd egy-egy területet, kulcsfon-
tosságú embert, Üllőn feladatot 
ellátó intézményt, civil szerveze-
tet, szolgáltatást, amelynél meg-
próbáljuk láttatni, hogy mi is len-
ne, ha nem lenne…
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VILÁGSZÍNVONALÚ LÓGYÓGYÁSZAT 
A DÓRA MAJORBAN
Két igen fontos vizsgálati 
eszközzel gyarapodott az 
Állatorvostudományi Egyetem 
Lógyógyászati Tanszéke az 
Üllő melletti Dóra majorban. 

Az új MRI-hez hasonló készülék 
legközelebb 800 kilométerre ta-
lálható Európában, a speciális 

lóvizsgálásra alkalmas CT pedig a vi-
lágon elsőként került állami egyete-
mi tulajdonba. A Dóra Major ezzel és 
fantasztikus magyar szakembereivel 
hatalmasat lépett előre a minőségi 
gyógyászat ranglétráján. Dr. Bodó Gá-
bor tanszékvezető egyetemi tanárral, az 
MTA doktorával beszélgettünk.

– Milyen műszerekkel gazdagodott a 
tanszék?

– Az egyik a Hallmarq cég által for-
galmazott MRI-készülék, ami álló hely-
zetben képes a lovak végtagjainak 
vizsgálatára a pata tájékától egészen 
a csánkig, lábtőig. A legközelebbi ilyen 
készülék, ahol szakember felügyeli a 
vizsgálatokat, tőlünk 800 kilométerre 
München mellett található. Így elmond-
hatjuk, hogy az Üllői Egyetemi Lóklinika 
a régió kelet-közép-európai lógyógyász 
centrumaként kezd működni, ami már 
korábban kitűzött célunk volt. Nem csak 
Magyarországról, de Szlovákiából, Szer-
biából, Szlovéniából, Romániából és 
Ausztriából is jönnek hozzánk betegek. 

– Rendelkezik a lóklinka megfelelő szak-
embergárdával?

– Igen, az MRI-hez ráadásul keve-
sen értenek, főleg a lóortopédián be-
lül. Mi abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy haza tudtunk csábíta-

ni több kitűnő szakembert is külföld-
ről. A radiológiai részleg vezetésére dr. 
Nagy Annamáriát, aki 15 éven keresztül 
Angliában, a világ egyik legismertebb 
lóortopédiai centrumában dolgozott, 
sőt a lovakról készült eddigi egyetlen 
MRI-könyvben az egyik fejezetet is ő 
írta. Egész családjával, gyermekeivel és 
holland férjével költözött haza és kap-
csolódott be intenzíven a közös munká-
ba az Állatorvostudományi Egyetem új 
docenseként. 

– Nem ő volt az egyetlen, aki hazahozta 
szaktudását.

– Rajta kívül többen vagyunk, akik 
szintén külföldről jöttünk haza. A bel-
gyógyászati részleg vezetője dr. Bakos 
Zoltán, aki az Európai Ló-Belgyógyász 
Kollégium levizsgázott diplomása, és 
szintén több évig Angliában dolgozott 
egy neves magán lóklinikán, én pedig 
Svájcban dolgoztam négy éven át a 
Berni Egyetem lósebészeti részlegének 
vezetőjeként. Ezt a csapatot további 10 
igen jól képzett kolléga egészíti ki, akik 
az irányításunk mellett alkotják az Üllői 
Lóklinika csapatát, nem beszélve a to-
vábbi 12 szaksegédről és titkársági sze-
mélyzetről. Úgy gondolom, hogy ezzel 
a csapattal abszolút elértük, hogy nyu-
gat-európai szintet biztosítsunk minden 
hozzánk érkező lóbeteg számára. Mi-
vel oktató klinika vagyunk, igen fontos, 
hogy a hallgatók is láthassanak olyan 
eseteket, melyekből sokat tudnak tanul-
ni a jövőre nézve.

– Hogyan kell elképzelni egy ló MRI-
vizsgálatot?

– A ló bódításban, álló helyzetben áll 
a nyitott mágnesben, a mágnes pedig 
mozog a végtagjának két oldalán. Ez 
egy kétórás, hosszadalmas vizsgálat, 

amit mindenképp alapos és részletes 
sántaságvizsgálatnak kell megelőznie, 
hiszen a ló nem tudja megmondani, hol 
fáj a lába, mi pedig nem tudjuk az összes 
területet végigvizsgálni MRI-vel. Általá-
ban lóspecialisták és szakállatorvosok 
küldik be a már megvizsgált sánta ál-
latokat, de természetesen igen gyak-
ran végzünk további speciális klinikai 
vizsgálatokat annak érdekében, hogy 
minél jobban behatároljuk a fájdalmas 
területet.

– És a másik készülék? 
– A másik egy CT, vagyis computer 

tomográf készülék. Ez egy módosított 
humán készülék, a maga 90 cm-es át-
mérőjével. Humán vonatkozásban tu-
domásom szerint öt hasonló készülék 
található még hazánkban. Azért kiemel-
kedő jelentőségű, mert hat-hétszáz ki-
logrammos lovakat is meg tudunk vele 
vizsgálni. 2020 augusztusában gyár-
tották Japánban ezt a nagy felbontó-
képességű CT-t, egy berlini radiológus 
fejlesztette ki a hozzá kapcsolódó liftet, 
melynek segítségével a CT függőleges 
és vízszintes irányban képes mozogni, 
így altatásban álló helyzetben tudjuk 
vizsgálni a lovakat a patától a csánkig, 
valamint a ló fejét és nyakát is. Ami egé-
szen különleges, hogy nem csak a hét 
nyakcsigolyát, hanem már az első hát-
csigolyákat, a teljes medencét és a hát-
ágyéki szakaszt is tudjuk nézni, mindezt 
három dimenzióban. Ilyen CT-készülék 
összesen öt van a világon, ráadásul vi-
lágelsők vagyunk egyetemi klinikaként, 
hiszen a másik négy készülék magán 
lóklinikákon található. 

– Miért kiemelkedően fontosak az ilyen 
előrelépések?

– Ez az oktatás, a kutatás és a klini-
kai munka területén is létfontosságú. Az 
üllői klinikán azt látjuk, hogy az elmúlt 
öt év alatt megkétszereződött a beér-
kező új betegek száma. Tavaly ezer új 
lóbetegünk volt, idén csak januárban 
107 új beteget regisztráltunk, így idén év 
végére már 1200-1300-ra nőhet az éves 
új beteglétszám. Ehhez képest 2015-
ben még csak 500 lóbetegünk volt.

VNYL
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SZÉPKORÚT KÖSZÖNTHETTÜNK!
A járványhelyzet alaposan átrendezi az életünket, kinek így, 
kinek úgy, de szembesülnie kell a pandémia kellemetlen 
hatásával, nem beszélve az esetenként sajnos tragédiával 
végződő következményeiről. A sok-sok nehézség mellett minden 
eddiginél jobban várjuk az örömteli eseményeket, remélve, 
hogy hamarosan a megszokott módon ünnepelhetünk.

Már több mint egy éve lemondani 
kényszerülünk sok mindenről, 
köztük a szívet-lelket melenge-

tő családi összejövetelekről, és el kell 
fogadnunk azt is, hogy nem ölelhetjük 
magunkhoz az idős nagyszüleinket, 
szeretteinket. Azért az ünnep, az ünnep, 
még akkor is, ha nem ülhetünk mind-
annyian egy asztalhoz. Rendkívül jó ér-
zés, ha megadatik egy család számára, 
hogy több generáció adja át jókívánsá-
gait a szeretett édesanya, nagymama és 
dédike részére a kilences számjeggyel 
kezdődő kerek születésnapján. Már-
cius 3-án Szalai Ferencné Ilonka nénit 

köszönthette a családja: két gyermeke 
Zoltán és Éva – akik már maguk is nagy-
szülők –, négy unokája és négy déduno-
kája. Sajnos férje több mint harminc éve, 
fi atal nagypapaként meghalt, a negyedik 
unokáját már nem láthatta.

Ilonka nénit, mint városunk szépkorú 
polgárát önkormányzatunk és a ma-
gam nevében telefonon köszöntöttem. 
Csak többszöri próbálkozást követően 
sikerült felhívnom, mikor felvette a te-
lefont, jó érzés volt hallgatni a szabad-
kozását: – Nem voltam idebent, jó idő 
van, nyílnak a tavaszi virágok, a kertben 
tevékenykedek, muszáj kapirgálnom, 

mert nő a gaz. – Majd rutinosan kezd-
te mesélni az életútját, ráérezve, hogy 
pont erre szerettem volna kérni. Őt a 
munka élteti, és amíg csak ereje enge-
di, nem hagyja el magát. Egy Somogy 
megyei településen, 11 gyermek közül 
hatodikként született. Édesanyjuk korán 
megözvegyült, pici, törékeny asszony 
volt, ám nagy teherbírású, fáradhatatlan, 
következetes és szigorú. Szükség volt a 
fegyelemre a családban, hiszen egyedül 
nevelte a kilenc fiú- és két lánygyer-
mekét. Jutott feladat mindenkinek, ám 
Ilonka néni és nővére kiemelt szerepet 
töltöttek be, így  nem csak a kisebbek 
felett anyáskodtak, a rangidős fiúknak is 
hallgatni kellett rájuk. Szomorúan, még-
is büszkén jegyezte meg: – Már csak én 
maradtam, a többiek mind elmentek.

Most éppen azt ünnepeljük, hogy 
Ilonka néni itt van közöttünk, 
és szerető családja körében 
tud örülni a napsütésnek, 
miközben várja, hogy meg-
kötések nélkül újra együtt le-
hessen az egész család az ün-
nepi asztalnál. Olyan időszak 
ez, amikor felértékelődnek az 
emberi gesztusok, a jó szó, 
az őszinte jókívánságok. Örö-
mömre szolgál, hogy – még ha 
csak telefonon keresztül is –, 
részese lehetek ennek a jeles 
eseménynek. További boldog 
éveket kívánunk, Isten éltesse 
még nagyon sokáig, erőben és 
egészségben!

Kissné Szabó Katalin, 
polgármester 

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező árak

NAPHASZON Kft.

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

Lakásfelújítási 
támogatásba 

beszámítható

A legkisebb dédunoka virággal köszönti Ilonka nénit
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ISMERJÜK MEG A ROMA ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁT!
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2010 óta látja el feladatait 
a településen. Polgármesteri támogatással azzal a céllal 
hozták létre a képviselők, hogy együttes erővel tudjanak tenni 
a roma hagyományok átadásáért, a kultúra megőrzéséért és 
az együttélésért. Szomora Zsolt elnökkel beszélgettünk.

– Honnan indult a kisebbségi 
önkormányzati munka?

– Én magam 2006-tól 
2010-ig a terézvárosi önkor-
mányzatnál voltam képviselő, 
Üllőn eleinte nem ismertem 
túl sok embert, de a felesé-
gem idevalósi, úgyhogy akkor 
indult a munka itt helyben, 
mikor ideköltöztünk. Ahogy 
képviselőtársaimmal, Lakatos 
Erzsébettel és Szomora Pállal, 
aki egyben édesapám is, be-
lekezdtünk, egyre sikereseb-
bek lettek a kezdeményezé-
seink: mondhatom, rövid idő 
alatt kialakult az a bázis, aki 
a programjainkhoz csatlakozott, akiket 
meg tudtunk szólítani, akár résztvevő-
ként, akár szakemberként.

– Melyek a kitűzött főbb feladatok?
– A feladatunk elsősorban a kultúra 

és a hagyományok őrzése, bemuta-
tása: ezt a vonalat próbáljuk ápolni és 
továbbvinni a zenén, a táncon, a nép-
művészeten keresztül. Évek óta vannak 
programjaink az iskolában, és a katoli-
kus egyházzal közösen szervezett nyári 
napközink. Üllőn nagyon nagy hangsúlyt 
tudunk fektetni a gyermekek iskolai fej-
lesztésére, és ez nemcsak a roma gyer-
mekeket jelenti, hanem minden fiatalt. 

– Miért tartja ezt kiemelten fontosnak?
– Olyan lehetőségeket és fejlesztése-

ket próbálunk biztosítani a gyermekek-
nek, melyre korcsoportok szerint igény, 
vagy éppen hiány van belőle. Olyan 
területeket is igyekszünk bemutatni a 
gyermekeknek, melyre a későbbiekben 

lesz szükségük, például a továbbtanu-
lás során. A hátrányos helyzetű vagy 
nehéz körülmények között élők fejlesz-
tését is célozzuk – ehhez tartozott az a 
hatalmas felismerés, hogy aki például 
zenével foglalkozik, könnyebben tanul 
az iskolában, jobban beilleszkedik és 
olyan lehetőséget kap, ami nagyban se-
gíti a továbbtanulásban vagy a szociális 
problémák megoldásában.

– Zajlik is aktív programjuk.
– Igen, éppen most folyik a Minden-

ki szívében van egy dallam nevű prog-
ramunk, melyre támogatást nyertünk a 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgató-
ságnál. Gyermekeket tanítunk gitároz-
ni, emellett a fejlesztő tanárunk, Oláh 
József is foglalkozik velük. József dip-
lomás fejlesztő, szociális munkásként 
dolgozik, az ő feladata, hogy a gyerme-
kek továbbtanulással, családdal vagy 
iskolával kapcsolatos problémáiban 
nyújtson segítséget.

– A járvány nem befolyásolja a program 
megvalósítását?

– Bár most az általános iskolába 
nem tudunk bemenni, de az önkor-
mányzat lehetőséget adott, hogy az 
aulában foglalkozzunk a gyerekekkel 8 
fős csoportokban. 6 és 14 éves kor kö-

zötti fiatalokat kerestünk, akik 
szeretnének zenét tanulni vagy 
már tanulnak is. Szerencsére 
bőven lett jelentkező, ha lenne 
rá lehetőség, akkor akár 20 fős 
csoportokat is ki tudtunk volna 
alakítani. A vírus miatt ez most 
nem lehetséges, ezért dolgo-
zunk 8 fős csoportokkal. 

– Miben tudnak még a lakos-
ság segítségére lenni?

– Eleinte rengeteg ingyenes 
ruhaosztást és élelmiszer-
csomag-osztást szerveztünk, 
2014 óta az önkormányzat-
tal és Tóth Gábor krav maga 

edzővel közösen szervezzük a sportna-
pot, ami a tavalyi évet leszámítva eddig 
minden évben megvalósult. Egy igazi 
színes nappá nőtte ki magát. Ilyenkor 
nagyon sokféle sportággal, szellemi 
sportokkal, csapat- és küzdősportokkal 
ismerkedhetnek meg a fiatalok. Min-
den résztvevőt be tudunk vonni abba 
a folyamatba, melyben megmutatjuk, 
mennyire fontos az egészséges élet-
mód. Évente szervezünk Mikulás-ün-
nepséget, fotókiállításokat vagy roma 
holokausztról szóló előadást. Volt már 
divatbemutatónk, rendszeresen hívunk 
zenészfellépőket és előadókat. Így jött 
el Makai Sanyi bácsi kosárfonómester 
is. Együttműködünk az Üllői Mecénás 
Művészeti Klubbal és a zeneiskolával. 
A rendőrséggel közösen prevenciós 
előadásokat tartunk a felnőtté válás, a 
drog, az alkoholfogyasztás vagy a bűn-
megelőzés kapcsán, és volt már Közle-
kedjünk biztonságosan programunk is. 
Újítottunk fel bicikliket, kirándulásokat 
szerveztünk, és rendszeresen járt hoz-
zánk Nótár Ilona fejlesztő, aki az isko-
laválasztással kapcsolatban segített a 
hetedikes-nyolcadikos tanulóknak.

– Mit gondol a távlati tervekről?
– A gyermekekben van a jövő! Üllőn 

viszonylag jó a helyzet, nincsenek sú-
lyosan problémás eseteink, melyek el-
vinnék az összes energiánkat. Az embe-
rek dolgoznak, van munkalehetőség, így 
mi különösen szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy valóban a kultúra ápolá-
sára és átadására tudunk koncentrálni.

Vizler-Nyirádi Luca
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TEREGESSÜK KI KEDVENC VERSEINKET!

Április 11-én lesz a magyar köl-
tészet napja, amelyet 1964 óta, 
József Attila születésnapján 

ünneplünk. Sajnos, az idei év még nem 
ad lehetőséget felolvasásokra, ünnep-
ségekre, de rendhagyó módon azért 
mindenképpen emlékezzünk meg róla 
közösen.

 Üllő közterei lesznek idén a versek 
hordozói, arra kérjük önöket, hogy tölt-
sék meg versekkel az ünnepi héten. 
Több ponton lesznek kiteregetve a 
versben megírt tiszta gondolatok, hol 
könnyedebb, hol elgondolkodtatóbb 
alkotásokat válogattak a Vargha Gyu-

la Könyvtár dolgozói, Gera Béla Miklós 
festőművész pedig több képét 

ajánlotta fel illusztráció-
ként a megmozdulás-
hoz.

A Kiss Sándor 
Művelődési Ház 

már korábban meg-
hirdette Bekuckózós 

Versünnep című program-
ját, amelynek keretein belül 
beküldhetik videóra vett ked-
venc versüket, prózájukat vagy 
olyan fotót, amelyen valamilyen 
formában megjelenik a kedvelt 
vers. A beküldött anyagok közül a 
legjobbakat a Kiss Sándor Műve-
lődési Ház, a Vargha Gyula Könyv-
tár és Üllő Város Önkormányzata 
Facebook-oldalain közzéteszünk 
az ünnep előtti napokban. Küldjék 

el kedvenc versüket videón vagy fotón 
a dideki61@gmail.com e-mail címre, 
legkésőbb 2021. március 31-ig, s le-
gyen ön is az online térben rendezett 
ünnepség egyik fellépője. 

Az ünnep csak az itt élőkkel le-
het teljes, hiszen az önök befoga-
dókészségére, nyitottságára van szük-
ség, hogy elolvassák és ki is tegyék 
kedvenc verseiket. Papírra nyomtatva, 
kézzel írva, gyermekrajzzal kiegészít-
ve, vagy csak egy papírfecnire firkant-
va tűzzék ki bármelyik buszmegállóba, 
faliújságra, egy barátjuk szélvédőjére, 
saját kerítésükre vagy mondják el rö-
vid videóban. Legyen ez az ünnep egy 
nagy közös megmozdulás, ahol idén 
találkozás nélkül tudunk üzenni egy-
másnak és méltó módon megemlé-
kezni a Versünnepről.

Szemközt, azt a hegyet

Szemközt, azt a hegyet
fürdeti a hajnal,
cirógatja széllel,
melengeti Nappal.

Gy�jt még harmatot is
völgyek kosarába,
csilló gyöngy pártának
erd�k zöld hajába.

Aknay Tibor

A Nap és a Hold,
Csendes vizeken ragyog.

Nedves lábnyomok.
haiku - Gera Béla Miklós



KözösségKultúra

192021. március | Üllői Hírmondó

A VÁROSI KÖNYVTÁR TÖRETLENÜL 
KISZOLGÁLJA OLVASÓIT

A könyvtár egyik legnagyobb rendezvényét, a Vargha Gyu-
la szavalóversenyt szomorú szívvel ebben az évben is 
lemondták, ám törekvésük megingathatatlan, hogy ol-

vasóiknak továbbra is minden lehetőséget megadjanak, hogy 
életük része maradjon az irodalom és a kultúra. A jelenlegi 
lehetőségekről Velkei Hajnalka intézményvezetővel beszélget-
tünk.

– Milyenek a visszajelzések az új honlapról?
– Túlszárnyalta a hozzá fűzött reményeinket. A legfris-

sebb forgalmi adatok tükrében örömmel mondhatom, hogy 
nagy népszerűségnek örvend a felhasználók körében. A leg-
népszerűbb szolgáltatás a honlapon egyértelműen az on-
line katalógus. Figyelünk az olvasóink visszajelzéseire, így a 
próbaidőszak alatt a felmerülő problémák döntő többségét 
megoldottuk. Úgy gondolom, hogy sikerült egy jól felépített, 
könnyen áttekinthető, esztétikus honlapot szerkesztenünk, 
és igazán nagyszerű, hogy ennyien kihasználják az online tér 
adta lehetőségeket! 

– Most hogyan lehet kölcsönözni?
– A legújabb járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

március 8-tól 22-ig a küszöb-könyvtár is szünetel. Ameny-
nyiben addig máshogyan nem dönt a kormány, akkor már-
cius 23-tól továbbra is lehetőséget biztosítunk a könyvek 
visszahozatalára és a kölcsönzésre. Olvasóinknak keddtől 
péntekig, 9 és 15 óra között tudunk időpontot adni. Foglalni 
telefonon vagy e-mailben lehetséges. Mindig kérjük, hogy idő-
pontfoglaláskor adják le a kölcsönözni kívánt könyvek címét, 
hogy előre össze tudjuk azokat készíteni. Segítségként meg-
emeltük az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok számát, 
így most akár tíz könyvet is haza lehet vinni. Másrészt a kézi-
könyvtári kötetek többségét is kölcsönözhetővé tettük, hiszen 
helyben használatra egyelőre nincs lehetőség. 

– Mit tudnak kihozni a jelenlegi helyzetből?
– Lehetőségeink ugyan megváltoztak, de mi alkalmazkod-

tunk az új körülményekhez és nagyon várjuk már az újranyi-
tást! A járványhelyzetre való tekintettel a könyvtári távhasz-
nálatok száma is jelentősen megnövekedett az utóbbi időben, 
mely a küszöbkönyvtári szolgáltatásunk sikerességét jelzi. 
A küszöbkönyvtár hirdetése mellett fontosnak tartom az ol-
vasás népszerűsítését is. Különösen kedvelem a kissé rend-
hagyó formákat. Valentin-napra például könyvgerincverset 
írtunk a kollégákkal, és erre biztattuk az embereket is. Szüle-
tett is néhány kiváló vers, amelyeket a városi Versünnepen is 
bemutatunk majd.   L.
A Vargha Gyula Könyvtár új weboldala: https://ullokonyvtar.hu

A Vargha Gulya Városi Könyvtár egyik vonzereje 
mindig is a családias hangulat volt, mely-
nek alapvető feltétele a személyes együttlét. 
Sajnos ez most nem adatik meg: kiállítások, 
író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, 
gyermekfoglalkozások nélkül éljük életünket.
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VÁSÁROLJ LEGALÁBB EGY TERMÉKET A MEGJELÖLT MÁRKÁKBÓL, TÖLTSD FEL A 
VÁSÁRLÁSOD BLOKKADATAIT ÉS NYERD MEG AZ ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK EGYIKÉT!

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Tel.: 06-20/548-4317 
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Feladat:
alkatrészek 
összeszerelése (gépkezelés, 
forrasztás, tekercselés, 
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)
Feltétel:

8 általános iskolai végzettség
megbízhatóság

Amit kínálunk:
kereseti lehetőség: bruttó 
320 000–400 000 Ft
teljesítménybónusz
jelenléti bónusz
év végi jutalom

A bejárás 
céges busszal 
az alábbi településekről 
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monor, 
Monorierdő, Üllő, Gomba, 
Káva, Bénye, Pánd, Vasad, 
Csévharaszt, Péteri, Ecser, 
Gyál irányából

 Hosszú távú, 
biztos állást  
keresel, 
korrekt 
fizetéssel?

Jelentkezz 
Vecsésre 

operátornak  
3 műszakos 

munkarendbe!

Jelentkezés: 
06-20/215-0699 • munka@humilitas.hu

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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

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

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

Egészségpénztár és szép-kártya-Elfogadó hEly

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