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OLTÁSSAL ÉS ÓVATOSSÁGGAL A 3. HULLÁM ELLEN
Bár még sokan vannak, akik oltásra várakoznak, a település 
háziorvosai és szakdolgozói mindent megtesznek azért, 
hogy a vakcina tömeges beadása zökkenőmentes legyen. 
Sokszor még a hétvégéik is a lakosság oltásával telik. 

Érezhetően nő az emberek 
türelmetlensége
Fontos tudnivaló, hogy a háziorvo-
sok kizárólag azokat a lakosokat 
tudják behívni oltásra vagy oltó-
pontra küldeni, akik rajta vannak az 
épp aktuális listán, ami a közpon-
ti nyilvántartásból érkezik. Az ol-
tottságot pedig az is befolyásolja, 
hogy a település hány darab vak-
cinához tud hozzájutni. Azonban 
a városvezetés arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a lakosság is tud se-
gíteni a minél nagyobb arányú átol-
tottságban azzal, ha minél többen 
regisztrálnak a központi felületre. 

A maszk a közterületeken is  
kötelező
A központi szigorítások mellett a 
városvezetés saját hatáskörében 
a város játszótereinek bezárását is 
elrendelte, mégpedig a gyermekor-
vosok kifejezett kérésére. Ugyanis 
sok iskolás korú gyermek, de már 
két hónapos kisbaba is megbete-
gedett. Arra kérnek minden lakost, 
hogy lehetőleg minél kevesebb időt 
töltsenek közösségben, a maszkot 
pedig viseljék szabályosan.

Pontosan nem tudni, hány üllői  
megbetegedés van jelenleg
Településre lebontott hivatalos 
adatokat már nem szolgáltatnak a 

város felé. Annyi biztos, hogy he-
tente mintegy száz embert tudnak 
helyben tesztelni, akik valamilyen 
panasszal érkeznek, közülük pedig 
csaknem a fele pozitív tesztet pro-
dukál. Még ez sem a teljes szám, 
hiszen van, akit otthonról visz el a 
mentő vagy a munkahelyén teszte-
lik pozitívra. 

Egy nap körülbelül ötven főt 
tudnak letesztelni, emellett pedig 
már lehetőség van a jelenlegi ked-
di és pénteki napokon túl szerdán 
8 és 9 óra között fizetős PCR-teszt 
elvégzésére is. Így, akinek nincse-
nek tünetei, de mégis elvégeztetné 
a tesztet vagy utazáshoz van rá 
szüksége, térítés ellenében igény-
be tudja venni a szolgáltatást. 

Április 19-én nyithatnak az óvodák 
és az általános iskolák
A kormány 145/2021. (III.27) kor-
mányrendelete szerint a közneve-
lési intézményekben és a szakkép-
ző intézményekben április 19-től 
visszatérnek a rendes oktatáshoz, 
az óvodákban is megszüntetik az 
elrendelt rendkívüli szünetet. A 
rendelet április 19. lép életbe. Köz-
ben megkezdődik a pedagógusok 
soron kívüli oltása is. 

A várandósok és a kismamák is 
soron kívül kaphatnak oltást
Nincs szükség külön beutalóra, 
mindössze jelentkezni kell, hogy 
a várandósok és a kismamák so-
ron kívül megkapják a vakcinát. A 
12. terhességi hetet betöltött vá-
randós nők és gyermeket szopta-

tó édesanyák számá-
ra a koronavírus elleni 
oltásra a Semmelweis 
Egyetem Call centeré-
ben lehet jelentkezni. A 
várandósoknak a 12. hét 
után adható be az első 
Pfizer vagy Moderna tí-
pusú oltás, a másodikra 
pedig a szülés után ke-
rülhet sor. Az oltásra a 
hivatalos okmányokon 
kívül vigyék magukkal 
a terhességi kisköny-
vet és minden olyan or-
vosi papírt, amelyet a 
terhesség során kaptak 
orvosaiktól, hogy az ol-
tást beadó orvos min-

den információ birtokában tudjon 
mérlegelni. A tájékoztatást köve-
tően a helyszínen beleegyező nyi-
latkozatot kell kitölteni az oltás be-
adása előtt.

Az oltások helyszíne a Semmel-
weis Egyetem I. sz. (Bókay) Gyer-
mekgyógyászati Klinika oltópontja 
lesz (1083 Budapest, Bókay János 
u. 54.).

A telefonszámok 2021. március 
29-től hívhatók, kérjük minél előbb 
jelentkezzenek a várandósok és 
a kismamák: 06-30/016-4000,  
06-30/016-4185, 06-30/016-4186, 
06-30/016-4187.

Aki regisztrálni szeretne, an-
nak a www.vakcinainfo.gov.
hu felületen a név és a lak-
cím mellett meg kell adnia az 
e-mail-címét, telefonszámát, 
életkorát és TAJ-számát. 

A regisztrációval tud felke-
rülni az orvoshoz kerülő vá-
rólistára. A sorrendet befo-
lyásolhatják egyes krónikus 
betegségek és olyan okok, 
melyek kizárnak vakcinafajtá-
kat, így mindenkit arra kérnek, 
hogy regisztráljon, majd vár-
jon türelemmel, míg a házior-
vosa fel nem keresi. A vakcina 
típusa határozza meg, hogy 
az oltást a rendelőintézetben 
vagy oltóponton fogja meg-
kapni az illető.

„a lakosság is tud 
segíteni a minél 
nagyobb arányú 
átoltottságban 
azzal, ha minél 
többen regiszt-
rálnak a központi 
felületre.”
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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 Gyógyszertár: 29/320-940
Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
Szent Benedek Gyógyszertár: 29/322-002

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40
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
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VÁGD KI,
TEDD EL!

VÁLTOZÁS A GÉPJÁRMŰADÓBAN
A gépjármű-tulajdonosoknak ugyan különösebb ten-
nivalója nincs, azonban jó tudni az épp aktuális válto-
zásokról, ami a gépjárműadót is érinti. 

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat már nem a helyi önkormány-
zat, hanem az állami adó- és vámhatóság, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A gépjármű-tulaj-
donosok a központi nyilvántartás alapján mostantól 
a NAV-tól fogják megkapni a fizetési kötelezettségről 
szóló határozatot az ügyfélkapun keresztül vagy pos-
tán, csekk formájában. 

Fontos, hogy aki adókedvezményt vagy adómen-
tességet szeretne igénybe venni, annak január 1-jétől 
ezt is a NAV-hoz kell benyújtania. Az ehhez szükséges 
nyomtatvány megtalálható a városháza recepcióján és 
a település honlapján is. 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjár-
műadó-ügyekben azonban még továbbra is Üllő Város 
Önkormányzati Adóhatósága az illetékes. Amennyiben 
gépjárműadó-egyenlegük a tavalyi évről hátralékot 
mutat, szíveskedjenek azt az alábbi számlára teljesí-
teni. Gépjárműadó-számlaszám: 11742056-15392141-
08970000 Hírforrás infó

MEGSZÜLETETT AZ ÖTLETLÁDA ÖTLETE
Köszönjük azon lakosaink segítségét, akik 
különböző fórumokon hozzánk fordulnak 
ötleteikkel, javaslataikkal, amelyekkel kap-
csolatban igyekszünk minden esetben vá-
laszolni, reagálni. Arra gondoltunk, hogy 
a kevésbé aktív lakosaink véleménye is 
ugyanannyira fontos számunkra, ezért már 
kidolgozás alatt van több olyan csatorna 
is, amelyen majd kapcsolatba tudunk lépni 
egymással. Egyik közülük az új városi piac 
bejáratához kerülő ötletláda. Ebbe bárki be-
dobhatja, de a QR-kód leolvasásával online 
is elküldheti ötleteit, javaslatait, amelyek hozzájárulnak majd vá-
rosunk fejlődéséhez. Előre is köszönjük, ha a jövőben használják 
majd, és ezzel közösen tudjuk a legideálisabb formára alakítani 
szeretett városunkat!  Üllő Város Önkormányzata

FORGALOMELTERELÉS
A Malom utca, és a Dózsa György utca 
Malom utcába csatlakozó részét érintő-
en az ELMŰ alvállalkozója az elektromos 
hálózat rekonstrukcióját fogja végezni. 
Ebből kifolyólag forgalomelterelésre, for-
galom lassításra kell számítani az alábbi 
időpontokban: 2021. május 10., 12. és 14-
én, hétfőn, szerdán és pénteken, munka-
idő alatti feszültségmentesítés lesz. A vil-
lanyoszlopok és a vezetékek cseréje fog 
történni.

A postát érinti majd az áramszünet, 
de az Árpád Fejedelem Általános Iskolát 
nem. Az ELMŰ alvállalkozója az érintett 
ingatlanokat az áramszünettel kapcsola-
tosan tájékoztatja.  Üllő Város Önkormányzata
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ÁPRILIS 19-ÉN NYÍLIK A SZELLŐRÓZSA BÖLCSŐDE 
A szakhatóságok mindent rendben találtak az új bölcsőde 
épületében. A személyi és tárgyi eszközök megfeleltek 
az előírásoknak, így a Covidon kívül már semmi akadálya 
nem lehet, hogy megnyissa kapuit a gyermekek előtt. 

A kormányhivatal az új intézmény-
ben minden személyi és tárgyi 
feltételt rendben talált, a tervek 

szerint jövő héten megérkezik a műkö-
dési engedély is, így április 19-én meg 
tudja nyitni kapuit. – A kollégák nagyon 
készülnek, minden játékot és bútort 
bepakoltak, minden a helyén van, az 
étkeztetés is megoldott, hiszen az a 
Gyöngyvirág óvoda tálalókonyhájából 
történik majd – nyilatkozta lapunknak 
Szabó Katalin Ildikó, a Humán Szolgál-
tató Központ vezetője. – A játszóud-
var is teljesen készen áll. További fel-
adatunk a nyitásig, hogy az érintett 28 
gyermek szülőjét egyénileg értesítsük 
és megkössük velük a megállapodást. 
Addig is folyik a szakmai előkészítés, 
hogy megtervezzük: milyen sorrend-

ben történjen a beszoktatás. Előírás 
ugyanis, hogy egy csoportban egy-
szerre maximum négy gyermeket le-
het beszoktatni, így a 19-i héten nyolc 
gyermekkel nyithat meg az intézmény, 
aztán szépen fokozatosan várjuk a töb-
bieket is egy-két hetes csúsztatással.

Szabó Katalin Ildikó szerint mind 
az udvaron, mind a csoportszobá-
ban a legújabb szakmai elvárásoknak 
megfelelő játszó- és fejlesztőeszkö-
zök várják a gyerekeket. – A termek 
mérete azt is megengedi, hogy olyan 
kis zugok, játszósarkok kerüljenek 
kialakításra, ahova a gyermekek fél-
revonulhatnak, ha arra van igényük. 
A két csoporthoz a kötelező létszám 
az öt fő szakmai dolgozó, melléjük az 
önkormányzat plusz hat órában biz-

tosít egy fő konyhai/dajka kisegítőt. Az 
esetleges hiányzások sem jelenthetnek 
problémát, hiszen a központi bölcső-
déből megoldjuk a helyettesítést, a két 
intézmény amúgy is minden téren szo-
rosan összedolgozik majd. A gyermekek 
mindenképp szakember felügyelete alatt 
lesznek.

A teljesen új épület a Dóra Sándor 
körúton, a korábban átadott óvoda bő-
vítményeként működik majd, de önálló 
bölcsődei telephelyként. Külön bejárat-
tal rendelkezik, ami a Dóra Sándor kör-
útról nyílik. A bölcsőde teljes területe 
akadálymentesített. Az épület közel 285 
négyzetméter alapterületű, két, egyen-
ként 50 négyzetméteres csoportszobá-
val fog működni. Az épülethez tartozik 
egy 100 négyzetméteres terasz, a gye-
rekek pedig boldogan élvezhetik majd a 
280 négyzetméteres udvart tele fejlesz-
tőjátékkal és önfeledt szórakozással.

Hírmondó infó
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INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁST  
VEHETNEK IGÉNYBE AZ ÜLLŐIEK
Szomszéd, család, öröklés és munkajog – ezek a leggyakoribb 
témák, melyekkel a lakosok általában felkeresik dr. Szkalka 
Tamást, aki havonta egyszer ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt a Városházán az itt lakóknak. Vele beszélgettünk. 

– Milyen témakörökben ke-
resik meg általában a lako-
sok?

– Többféle kategóriába 
tudom sorolni a témákat, 
amelyekkel megkeres-
nek. Az egyik ilyen, amit 
csoportosítani tudok, az 
a szomszédok közti jogi 
kérdések. Ilyenkor általá-
ban két szomszédos telek 
tulajdonosa között támad 
valamilyen vita, akár bir-
tokháborítás, akár valami-
lyen zavaró tevékenység.

– Mik a leggyakoribb gon-
dok ezen a területen?

– Például annak a kér-
dése, hogy egy nyeles tel-
ken milyen tevékenység 
folytatható. De gyakori az 
is, hogy a szomszéd hangosan hall-
gatja a zenét, bőgeti a motort, nagy 
fákat ültetett, ami eltakarja a kilátást, 
vagy csak csúnyán néz. Nyilván sok 
olyan téma van, ami jogi kategória, de 
sok ezek közül mindössze személyes 
probléma.

– Mi szokott még felmerülni?
– A másik, ami jellemző, az 

öröklés témája. Olyan kérdé-
sek vetődnek fel ilyenkor, hogy 
mi fog történni akkor, amikor 
valaki meghal, ki és hogyan 
fogja örökölni a vagyont, kell-e 
és ha igen, milyen módon fog-
lalkozniuk ilyen kérdésekkel az 
érintetteknek, mi a törvényes 
öröklés, és ha valaki el szeret-
ne térni ettől, akkor azt milyen 
módon lehet véghez vinni. 

– Mi a legnehezebb terület?
– A munkaügyi kérdések, 

talán ez a legösszetettebb. Ha 
valakinek a munkáltatójával 
akad valamilyen problémá-
ja, a fő vonal leggyakrabban 
valamilyen bérvita vagy fel-
mondás, munkaviszony-meg-
szüntetés szokott lenni. Sokan 
gyesről akarnak visszamenni, 
de nem érik el a munkáltatót. 

– Miért olyan bonyolultak ezek 
a kérdések?

– A munkaviszony mindig 
speciális terület, a munkaügyi 
kérdésekben ráadásul nagyon 
szűkös a határidő: mindösz-
sze 30 nap áll rendelkezésre 
a felmondás kézhezvételétől 
a kereset benyújtására. Ez 
nem is mindig férne bele abba, 
hogy havonta egyszer tartok 
tanácsadást, így ezeket gyak-
ran telefonon folytatjuk le. A 
kérdéseimre adott válaszok 
alapján általában abban tudok 
segíteni, hogy érdemes-e per-
re menni, ügyvédhez fordulni. 
Azt az alapvető kérdést kell 

eldönteni, hogy biztosan megsértet-
ték-e az illető jogait vagy nem biztos, 
hogy nyerhető lenne az eset. Ez utóbbi 
esetben inkább lebeszélem a kereset-
indításról az illetőt, hiszen többe kerül 
az idegeskedés és az utánajárás, mint 
amennyi eredményt hozna a per.

– Büntető területen is kérhető tanács? 
– Igen, de ez minden esetben szó-

beli tanácsadás, nem okiratszerkesz-
tés, különösen nem képviselet-ellátás. 
Két esett szokott előfordulni: egyik 
esetben az illető a sértett, ő tett fel-
jelentést, és ebben kér tanácsot, vagy 
pedig a másik oldalon áll: ő ellene indul 
büntetőeljárás, és abban szeretne tá-
jékozódni: mit tud tenni, mik a kilátásai 
és a lehetőségei.

– Van még valami, amiben segítséget 
kér a lakosság? 

– Ami még jellemző kategória, azok 
a családjogi témák: válással, gyermek-
elhelyezéssel és vagyonmegosztással 
kapcsolatos kérdések.

– A járvány miatt tart most személyes 
találkozót?

– Nálunk, ügyvédeknél mindenki 
külön-külön eldöntheti, hogy vállal-e 
személyes találkozást. Én személye-
sen szoktam megtartani a tanács-
adást, ritkább esetben telefonon, de 
úgy nehezebb fontos kérdéseket meg-
beszélni. 

– Hogyan lehet igénybe venni a szol-
gáltatást?

– Egy hónapban egyszer, előre 
meghirdetett időpontban lehet jön-
ni. Telefonon előre be kell jelentkezni, 
húszperces időközönként szoktam 
beosztani az időpontokat. Természe-
tesen, ha nagyon sokan hívnak, akkor 
inkább maradok egy kicsivel tovább, 
általában nem utasítok el senkit.

– Kap visszajelzést egy-egy üggyel 
kapcsolatban?

– Viszonylag ritkán fordul elő, hogy 
valaki visszajön vagy visszahív, és el-
mondja, hogy mire jutott, általában 
ezek egyszeri találkozások szoktak 
lenni. Azonban azt látom, hogy nagyon 
hálásak a segítségért. A nagy többség 
elégedett és örül ennek a szolgálta-
tásnak, hogy ezt az önkormányzattól 
megkapja. VNyL

„Egy hónapban 
egyszer, előre 
meghirdetett idő-
pontban lehet jön-
ni. Telefonon előre 
be kell jelentkezni, 
húszperces 
időközönként 
szoktam beosztani 
az időpontokat.”

Tanácsadás helyszíne: 
Városháza (Üllő, Templom tér 3.)

Időpontja:
2021. április 20. 9-11 óráig

Előzetes bejelentkezés szükséges: 
+36-20/555-6513



Fejlődő kisváros

IDÉN IS LESZNEK ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Az önkormányzat minden évben 
két alkalommal, tavasszal és ősszel 
végzi el a régi, sérült útfelületeken 
a kátyúzást. Az év eleji munkálatok 
mindig nagyobb volumenűek, az idei 
költségvetésben erre harmincmillió 
forint lett elkülönítve. 

– Már zajlanak a felmérések és 
az árajánlatok bekérése a kivitelező 
cégektől, ha ez a folyamat lezárul, 
április végén kezdődhet a mun-
ka. Ekkor már az időjárásban sem 
lesznek túl nagy ingadozások – vá-
laszolta kérdésünkre Fehér Imre al-
polgármester. – A honlapon, a város 
közösségi oldalán és az újságban 
is tájékoztatjuk majd a lakosságot, 

hogy éppen hol folynak kátyúzási 
munkálatok. Négy részre osztjuk a 
várost: az Ócsai út–Pesti út Vecsés 
felé eső, az Ócsai út–Pesti út Monor 
felé eső szakaszára, valamint a Pesti 
út Gyömrő és Vecsés felőli oldalára.

Ebben az évben az Erdősor utca 
újul meg, felbontás után kap egy  
útszegélyt és felületi zárást. Erre az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be 
és nyert is. Ugyan még csak a terve-
zői becslés van meg, de ez alapján 
a pályázati pénzzel együtt 70 millió 
forintot különítettek el a feladatra. 
– Ha útépítésre kerül sor, ott minden 
esetben a Vízmű is elvégzi minden 
ház bekötési cseréjét, hogy még vé-
letlenül se kelljen felbontani a felújí-
tott útszakaszt. A pályázati pénzből 
készült utakat a fenntartási időszak 
alatt – ez közel öt évet is jelenthet – 
nem lehet megbontani, csak ha va-
lami elkerülhetetlen. A vízvezetékek 
felújításával ezt is próbálják meg-
előzni. A munkálatokról az ott élő-
ket levélben értesítjük majd, amikor 
a győztest kihirdetjük. A felújítást 
igyekeznek mindig úgy igazítani, 
hogy az utca egész hosszában soha 
ne legyen lezárva, hanem legalább 
valamennyire közlekedhető marad-
jon – mondta el az alpolgármester.

Hírmondó infó

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

A NéDu KKT szakemberei április 23-
24-25-én végzik el a feladatot a polgár-
mesteri hivatalnál bejelentett címeken. 
Ha patkányok megjelenését észlelik az 
ingatlanukon még jelezhetik a hivatal 
recepcióján (06-29/320-011, csete.ibo-
lya@ullo.hu).

Üllő Város Önkormányzata

MIT TEGYÜNK A ZÖLDHULLADÉKKAL?

Atavasz beköszöntével megkez-
dődnek a kerti munkák, sokan alig 
várják, hogy végre több időt tölt-

hessenek a kertben. Azonban a termé-
szet ébredése sok hulladékkal is együtt 
jár, melynek összegyűjtése, tárolása és 
szakszerű kidobása gyakran okoz fejtö-
rést a lakosságnak. Íme egy kis segítség, 
mit is kezdjünk a keletkezett zöldhulla-
dékkal, esetleg úgy, hogy még környeze-
tünknek is jót teszünk vele. 

Jelenleg országosan az általános 
tiltás van hatályban. Azonban a polgár-
mesteri hivatalhoz több kérelem is be-
érkezett avarégetéssel kapcsolatosan 
olyan nagykert tulajdonosoktól, akik-
nek gondot jelent a kertben keletkező 
zöld hulladék kezelése. Mivel a kormány 
megadta a lehetőséget, hogy az önkor-
mányzatok a veszélyhelyzet végéig sza-
bályozhatják az avarégetést, ezért a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság javaslatára Üllő 
város is biztosít két napot erre. Ennek 
értelmében 2021. április 16-án és május 
21-én 9 és 21 óra között szélmentes, de-
rült időben lesz megengedett az égetés. 

Ingyenes zsák jár a zöldhul-
ladék elszállításához
Az önkormányzat a ker-
ti hulladék elszállításának 
költségeit évek óta átvál-
lalja a lakosságtól, ehhez 
ingyenesen biztosít zöld 
színű, lebomló zsákokat. A városveze-
tés kiemelten kéri a lakosságot, hogy 
az ajánlott és levegőtisztaság-védelmi 
szempontból is kívánatos megoldáso-
kat válasszák: a zöldhulladék-elszállí-
tást vagy a komposztálást.

Üllőn évek óta sikeresen működik 
komposztálási program, a lakosok 
idén is pályázhattak kétféle komposz-
tálóedényre, attól függően, hogy mek-
kora kerthez veszik igénybe. – Nemrég 
zárult le a város legújabb komposztá-
lóprogramja, szerencsére nagyon so-
kan jelentkeztek rá. A hónap közepéig 
megkezdődik az edényzetek kiosztása 
is. A komposztálás nagyon jó alterna-
tíva az égetés helyett, a megjelölt két 
napi égetést leszámítva nem várható 

több, ha pedig a veszélyhelyzet meg-
szűnik, életbe lép az országos tiltás is 
– hívja fel a figyelmet Kucsera Csaba 
környezetvédelmi referens.

Üveget csak az üveggyűjtőbe
Az üveghulladékok továbbra is díj-
mentesen leadhatók a Deák Ferenc 
utcában az új piac mögött találha-
tó üveggyűjtő konténerekben. A köz-
tisztaság megőrzése érdekében fon-
tos, hogy a lakosok a konténereket a 
rendeltetésüknek megfelelően hasz-
nálják, a környékét ne szennyezzék 
üvegszilánkkal, az üveggyűjtőbe pe-
dig más típusú hulladékot ne helyez-
zenek be.
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Fejlődő kisváros

OPERÁTOROK jelentkezését várjuk
a frissen nyílt ÜLLŐI LENOVO gyárba.
Ha van már gyártási tapasztalatod

és nem okoz gondot a 2 műszak,
várjuk fényképes önéletrajzodat

a jelentkezes@pannonwork.hu-ra!

Versenyképes alapbér
és műszakpótlék 
 (18:00 - 22:00) 
Cafetéria
Teljesítmény bónusz
Céges buszjárat, de
saját autóval is
támogatjuk a bejárást

Amit kínálunk:
Operátor tapasztalat
Alapfokú számítógépes
ismeret

Elvárások:

Munkaállomás
anyagellátása
Termékek kézi
összeszerelése

Feladatok:

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ EMELETE
Pályázati lehetőség esetén nagy-
mértékű átalakítást tervez az ön-
kormányzat az egészségházban. 
Többek között tervezi létrehoz-
ni a 3. gyermekorvosi és 5. védő-
női körzetet. Hamarosan indul a 
kivitelei terv készítése, melynek so-
rán az épületet érintő összes, alább 
részletezett átalakítást és felújítást 
részletesen megtervezik. A kap-
csolattartás folyamatos a leendő 
tervezőkkel, az egyeztetések elkez-
dődtek, ám sajnos a járványhelyzet 
is akadályozza a munkálatok fel-
mérését, hiszen a jelenlegi korláto-
zások nem engedik az egészség-
házban történő szabad mozgást és 
munkát. 

A földszinten esztétikai megújí-
tás várható. A felnőtt-háziorvosi 
rendelőben, és ahol szükséges, a 
korábbi PVC-padlót modernebb 
burkolóanyagra, ún. greslapra cse-
rélik. Amennyiben a költségvetés 
engedi, a nyílászárókat is lecse-
rélik, illetve megtörténik majd az 
elektromos hálózat fejlesztése is. 

A gyermekorvosi részen a bur-
kolatcsere mellett a vízvezeték- és 

csatornarendszerben is megvizs-
gálják, hogy mi szorul javításra 
vagy cserére. Eddig két gyermekor-
vosi praxis volt, de egy ideje terv-
ben van egy harmadik kialakítása, 
ezért a tervező már eleve három or-
vosi rendelőt alakított ki az eddigi 
kettő helyett. 

Válaszfalakkal várók és vizsgá-
lók kerülnek kialakításra, az elkü-
lönítő várók kintről is megközelít-
hetők lesznek, hogy az esetlegesen 
fertőző gyermekeket ne kelljen má-
sokon keresztülvinni. 

Az első emeleten a tetőtéri lép-
cső kicserélésre kerül, az alatt egy 
recepciós pult és egy váró kap he-
lyet, innen fognak nyílni a tanács-
adók szobái és egy munkaszoba. A 
foglalkozás-egészségügy is felköl-
tözik az első emeletre. Az esztétikai 
javítások keretein belül a gépészeti 
csövek is eltakarásra kerülnek, va-
lamint az elektromos hálózatot is 
bővítik. A tanácsadói és az orvosi 
szobák klímaberendezést kapnak. 
A tetőtérben három orvosi pihenő, 
egy vizesblokk és egy teakonyha 
kap majd helyet.  Hírmondó infó

MEGVILÁGOSODOTT ÜLLŐ!
Április első hetében folytatódott a gyalogátkelőhelyek lát-
hatóságának javítása. A korábban elkészült Baross Gá-
bor utcai átkelő után a Pesti úton a Petőfi utcánál, az Ócsai 
úton a katolikus temető előtt, és a Gyömrői úton a Malom 
utcai kereszteződésnél lévő átkelők is megkapták a hideg 
fehér fényű világítótesteket. A világítás kiépítése kapcsán, 
az adott hét folyamán tapasztalt napközben is felkapcsolt 
közvilágítás az ELMŰ karbantartási és szerelési munkála-
tai miatt voltak.

Bízunk benne, hogy a jobb láthatóság miatt biztonságo-
sabbá válnak az átkelők. Balesetmentes közlekedést kívá-
nunk mindenkinek! Üllő Város Önkormányzata



Közösség

MI LENNE, HA NEM LENNE?
Sokszor természetesnek vesszük a bennünket körülvevő környezetet, bele sem gondolunk, mi lenne, 
ha a mindennapos feladatokat senki nem látná el. Mennyi idő alatt nőne minket körül a természet 
vagy épp árasztana el a saját magunk által termelt szemét? A tavaszi megújulás számtalan 
elvégzendő feladattal is együtt jár, melyek nélkül bizony közel sem lenne ilyen élhető a település. 

Újra virágba borul Üllő
Nem csak a természetes, de az ülte-
tett növényzet is megújul minden év-
ben. Húsvétra mindenhol befejeződik 
az évelő virágok kiültetése, a Város-
üzemeltető munkatársai a sétálóut-
cán hamarosan 100 új növényt fognak 
telepíteni, cserélni. Lassan már ma-
gunk mögött hagyjuk a fagypont alat-
ti hőmérsékleteket, így megkezdték 
a közterületeken és az intézmények-
ben lévő öntözőrendszerek beüzemelé-
sét is. A légtelenítés ellenére sem bír-
ja mindegyik alkatrész a telet, ezeket 
is kicserélik. A piac nyitásánál is sok a 
feladat, a környező parkok átvétele a ki-
vitelezőktől most zajlik. Az idei évben a 
pandémia miatt sajnos elmarad a kö-
zösségi virágültetés, ám a településen 
így is minden tavaszi köntösbe borul, 
ami életmentő a beporzó állatoknak, és 
egyben az embernek is.

Még mindig rengeteg a szemetelés
Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesz-
tő Kft. munkatársai hetente elképesz-
tő mennyiségű, 12-15 köbméternyi 
szemetet szednek össze csak a város 
közigazgatási területén belül. Ami azt 
jelenti, hogy sajnos még mindig na-
gyon jellemző a szemetelés a hanyag 
emberek miatt, pedig napi szinten tisz-
títják és ürítik a közterületeken kihe-
lyezett hulladékgyűjtőket. Az Állomás 
utca, Ócsai–Hunyadi utcai boltok kör-
nyékén plusz 120 literes hulladéktáro-
ló edényeket is kihelyeztek, és naponta 
többször ürítik őket. 

A Városüzemeltető dolgozói a nagy 
forgalmú Gyömrői, Ócsai, Pesti utak 
melletti árkokat heti szinten tisztít-
ják, emellett együttműködnek a me-
zőőrszolgálattal ezen területek hulla-
dékmentesítésében. A földterületeken 
gépi árokvonalak kiépítésével próbálják 
megakadályozni az illegális hulladékle-
rakást. Hiszen ezek hiányában csak a 
koszos környezet jutna nekünk, ahol a 
szétdobált szemét egyre csak halmo-
zódna körülöttünk.

Lassan befejeződik a gallyazás 
Folyamatosan zajlanak a közterüle-
ti munkálatok a városban: a gallyazás 
már télen megkezdődik, lassan a mun-
kák végére érnek. Nemcsak a növények 
egészséges fejlődése miatt fontos a 
frissítés, de a vezetékek is megsérül-
hetnek, ha a gallyazás elmarad.

Mely területeket érintenek  
leginkább a gallyazási feladatok?
– Gallyazás, száraz ágak kimet-
szése a Malom utca–Pesti úttól az 
Árpád fejedelem utcáig.
– Zöldfa–Hunyadi utcákban nyár-
fák ifjítása, alsó gallyazás.
– Öregszőlő–Hunyadi utca ke-
reszteződésében japán akác ifjítás 
és akácfák gallyazása.
– Kossuth–Állomás utca nagy 
akácfa ifjítása és gallyazása.
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NAGY SIKERE VOLT AZ IDEI ÜLLŐ HÚSVÉT SZIGETÉNEK
Az idei évben rendhagyó installációval 
bővült az Üllő Húsvét Szigete, hatalmas 
tojásba ülve tudtak húsvéti locsolóver-
set küldeni a hervadozó lányoknak a 
bátrabb fiúk/férfiak. 

Az utcabútor a locsolkodás hagyo-
mányának teljes menetét lemodellezte: 
a kézben remegő papír helyett súgógép, 
a szemkontaktus helyett telefonállvány, 
a locsolásért járó csokitojáshoz jutás 
pedig önkiszolgáló rendszerben történt 
a kihelyezett kosárkából. A kölniszagot 
a rendszeres fertőtlenítőszerek tiszta-
ságszaga váltotta, hiszen csak a Vá-
rosfejlesztő Kft. munkatársai napi több-
szöri fertőtlenítése mellett lehetett az 
aktivitás biztonságát megteremteni.

Sokan jöttek húsvéti képeslapot is fo-
tózni, vagy csak úgy beleültek a számos 
jelentést hordozó motívumok miatt, kö-
szönjük mindenkinek, hogy betartották 
a szabályokat és nem volt tömeg, cso-
portosulás.

A tojásfákra is nagyon sok tojást hoz-
tak az itt élők, köszönjük mindenkinek, 
a távolságtartás ellenére mégis lehetett 
ez egy közös tér, ahol a sok színes to-
jással, a közös alkotással méltó módon 
tudtunk megemlékezni az ünnepről. 
Sajnos a lapzártáig nem számoltuk meg 

a kiaggatott tojásokat, így csak bízunk 
benne, hogy összegyűlt a tervezett (irá-
nyítószámunkra utaló) 2225 darab. 

Aki esetleg szívesen visszanézné, 
mobiltelefonjának QR-kód olvasóját irá-
nyítsa az alábbi kódra és megnézheti a 
2021-es Üllő Húsvét Szigetéről készült 
anyagot, amelyet a Williams TV készí-
tett. Üllő Város Önkormányzata
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Oktatás

BEMUTATKOZNAK A TANÍTÓNÉNIK
Tisztelt szülők! Kedves gyerekek!
Iskolánk a 2021–2022-es tanévben négy első osztály indítását tervezi. Sajnos, a 
személyes találkozásra most nincs lehetőség, de néhány gondolattal bemutatkoznak 
önöknek/nektek a leendő tanító nénik. Sok szeretettel várunk benneteket!

Harainé Schweitzer Zsuzsanna tanító-
nő vagyok. Esztergomban születtem, 
éltem és ott is végeztem tanulmánya-
imat a diploma megszerzéséig. Pálya-
kezdőként, szülővárosomból Budapest-
re, majd Üllőre kerültem. Tanulmányaim 
során olyan neves, elhívatott, kiváló ne-
velőim voltak, akik példaértékű maga-
tartásukkal, szakmai maximalizmu-
sukkal és sikereikkel megalapozták, 
egyengették és terelgették utamat, bel-
ső motivációmat, elhivatottságomat a 
pedagóguspálya iránt. Munkám során 
mindig is arra törekedtem, hogy ezt a 

pozitív, biztató, segítő hozzáállást, amit 
kaptam, továbbadjam a következő kor-
osztálynak, hisz ez nemcsak feladatom, 
hanem kötelességem is példaképeim-
mel szemben. Nagy szeretettel várom 
leendő elsőseimet, hogy megszerzett 
tudásomat, tapasztalatomat, gyerme-
kek iránti elkötelezettségemet tovább-
adhassam a következő nemzedéknek. 
1/A osztály

Fagyas Lilla vagyok, 2007-ben végeztem 
Szarvason, a Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Karán tanítóként. 
14 éve dolgozom az Üllői Árpád Feje-
delem Általános Iskolában. Arra törek-
szem, hogy a tanulóim minőségi tudást 
szerezzenek, ugyanakkor fontosnak tar-
tom, hogy szívesen járjanak iskolába, a 
tanulás öröm legyen számukra. Ennek 
érdekében előszeretettel alkalmazom 
óráimon az interaktív játékokat, mozgá-

sos feladatokat, mondókákat, meséket. 
A tanulás mellett a gyermekek szemé-
lyiségfejlődésére, a közösség formálá-

sára, és a szülőkkel való jó kapcsolat ki-
alakítására is nagy figyelmet fordítok. 
Számítok a szülők segítségére, mert hi-
szem, hogy csak egymást támogatva, 
segítve érhetünk el sikereket. 
1/B osztály

Kissné Dobos Ildikó vagyok. Üllőn élek 
a családommal. Két felnőtt gyerme-
kem van. A hosszú évek alatt gyűjtött 
tapasztalat alapján úgy érzem, hogy az 

iskolában eltöltött négy év meghatáro-
zó a kisgyermekek fejlődésében. Kiala-
kul személyiségük, tanuláshoz való vi-
szonyuk, közösséggé formálódnak. A 
tananyag könnyebb elsajátításához 
többféle módszert alkalmazok. Külön-
féle feladatokkal, játékokkal színesítem 
óráimat. Rendszeresen szervezek kü-
lönböző tanórán kívüli programokat is, 
melynek kapcsán jobban megismerjük 
egymást a gyerekekkel és szüleikkel. 
1 Z/A osztály

Geérné Szenyán Andrea, Andi néni va-
gyok. A Zsámbéki Tanítóképző Főisko-
lán diplomáztam tanítóként, környezet-
ismeret szakkollégiumi képzéssel. Az 
Üllői Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában közel 30 éve dolgozom. Bizalom-
mal fordulok a gyermekek felé. Hiszek 
abban, hogy a személyközpontú neve-
lés a szülők együttműködésével való-
sulhat meg. Fontos dolognak tartom a 
tantárgyi ismeretek mellett azon képes-

ségek, készségek fejlesztését, amelyek 
segítik a tanulók gyakorlati életben való 
sikeres helytállását; következetes sza-
bályrendszer, feladattudat kialakítását; 
módszertani sokszínűség, változatos 
játéktevékenység lehetőségeinek alkal-
mazását; gyermekek érzelmi intelligen-
ciájának fejlesztését; barátságos, har-
monikus légkör megteremtését; nyílt, 
őszinte kommunikációt és a humort. 
1 Z/B osztály



TÖRETLEN A MUNKA A ZENEISKOLÁBAN
Az Üllői Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1992 óta működik a településen, lassan 
a 30. jubileumi évét ünnepli. Pálné Mezei Márta intézményvezető szerint a kezdetekhez képest már 
jóval több tanszakon működik az intézmény, számos hangszeren tanulhatnak a zenerajongók. 

Szerencsére a járvány sem törte 
ketté a zenetanulás iránti kedvet.

– Milyen hangszeren tanulhatnak a 
zene iránt érdeklődők az iskolában?

– Van lehetőség furulya, fuvola, 
jazzgitár, jazzbasszusgitár, gitár, he-
gedű, zongora, magánének, trombita, 
klarinét, szaxofon és ütőhangszer tan-
szakokon tanulni. Jelenleg a járvány-
helyzet miatt egy picit visszaesett a 
létszámunk az előző évekhez képest, 
de jelenleg is 200 fölötti növendéklét-
számmal működünk.

– Van valamilyen elvárás az új diákok 
tudásával kapcsolatban?

– Előképzettség nem szükséges, 
viszont egy kis felvételi meghallga-

tást azért szeretnénk tartani. Hogy ez 
milyen formában fog május közepe 
környékén megvalósulni, ez még egy 
kicsit képlékeny. Elképzelhető, hogy 
egyesével, személyesen fogjuk behív-
ni a gyerekeket, de az is előfordulhat, 
hogy online formában rendezzük meg. 
Nagyon sokszor a gyermekek és a szü-
lők is bizonytalanok a tanszakválasz-
tást illetően, de amikor eljönnek hoz-
zánk, beszélgetnek velünk, énekelnek, 
kicsit megismerjük őket, akkor mi is 
segítünk a hangszerválasztásban.

– Melyik a leggyakrabban választott 
hangszer?

– Évek óta nincs változás: még min-
dig a zongora a legtrendibb, pedig ezt 
a hangszert a legnehezebb beszerezni, 

mégis nagyon sokan meg-
teszik. A gitár, a jazzgitár és 
a jazzbasszusgitár tanszak 
is népszerű. Tervben van, 
hogy egy-két éven belül 
beindítjuk a jazz-zongora 
tanszakot is, erre is lenne 
igény.

– Miért ennyire töretlen a 
zongora sikere?

– Vegyük például a hege-
dűt: ott nehezebb sikert el-
érnie a gyermeknek, időnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy sa-
ját élményhez jusson a nö-
vendék. A zongorával egy-
szerre több szólamot tud 

megszólaltatni, és viszonylag gyorsan 
eljutnak odáig, hogy két kézzel játsza-
nak, ezáltal szívesebben választják.

– Milyen korosztály tanul általában az 
iskolában?

– Ez a spektrum szerencsére igen 
széles. Hatéves kortól ajánljuk a ze-
neiskolát, de még nyugdíjas tanulónk 
is van. Amellett, hogy érdeklődő vagy 
tehetséges diákokat várunk, azok 
számára is feltétlenül ajánljuk a ze-
netanulást, akik például tanulási ne-
hézségekkel küzdenek, hiszen a zene 
kifejezetten fejlesztő, segít leküzdeni 
a mindennapos problémákat.  VNyL

Idén is várják a jelentkezőket
A zeneiskolában a jövő tanévre is 
szeretettel látják a jelentkezőket.

A beiratkozás ugyanúgy mű-
ködik, mint eddig: a régi diáko-
kat egy beiratkozási lap kitölté-
sével várja vissza az iskola, az 
új jelentkezőknek pedig javasol-
ják, hogy a honlapon megtalál-
ható jelentkezési lapot töltsék ki. 
Ennek beküldésére van lehető-
ség online formában vagy be le-
het dobni a zeneiskola postalá-
dájába.

Az iskola weboldala: https://
ulloiharmonia-zeneiskola.hu
Telefonszám: +36-29/320-924

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 2021/2022-es óvodai nevelési évre 
történő beiratkozás 2021. április 28-
tól 2021. május 3-ig tart. A személyes 
kontaktus elkerülése érdekében első-
sorban elektronikus úton (e-mail-cím: 
rozmannreni@ullohszk.hu), ennek hi-
ányában papíralapon az Üllői Humán 
Szolgáltató Központ székhelyén (Üllő, 
Ócsai út 8.) lévő postaládába elhelyez-
ve történik. A beíratáshoz a szülőnek/
gondviselőnek nem szükséges személyesen megjelen-
nie az intézményben.

A www.ullo.hu oldalon részletesen tájékozódhatnak 
a beíratás menetéről, minden fontos információ meg-

Oktatás
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található. A jelentkezési lap letölthető a weblapunkról, 
és Üllő város telefonos applikációjában is elérhető, va-
lamint a Városháza portáján nyomtatott formában meg-
található, elvihető.  Üllő Város Önkormányzata
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ISMERJÜK MEG A MEZŐŐRÖKET!
Béres Zoltán és Szemők Zoltán, a település két mezőőre vigyáz mindenre, ami a külterületeken, 
az erdőkben és a mezőgazdasági művelés alatt lévő területeken történik. A területhatárok 
gyakran vándorolnak a fák vagy az eke miatt – kicsit mindig arrébb szántanak egy barázdát. 
Amellett, hogy a gazdák közt olykor igazságot tesznek, komolyabb konfliktusokba is szoktak 
keveredni. Szemők Zoltán ismertetett meg bennünket egy mezőőr mindennapjaival. 

– Mi jelenti ma a legnagyobb problémát?
– Ami mostanában fő feladatunk, 

mert sarkalatos probléma, az a külte-
rületen történő illegális hulladéklerakás 
és a falopás. Az Ócsai út egy kanyargós, 
hosszú útszakasz, ahol estefelé már 
elég gyér a forgalom, így tökéletesen al-
kalmas arra, hogy egy autóból akár pár 
másodperc alatt kirakjanak több zsák 
szemetet. Szerencsére ideszorulnak a 
szemetelők, mert az összes önkormány-
zati tulajdonban lévő mezőgazdasági 
utat lesorompóztuk. Csak az illetékesek-
nek van jogosultsága behajtani az erdőn 
belülre, így ide újabb szemét nem tud ke-
rülni. Sajnos a régiek közül még mindig 
van bent, ami a sorompó előtt került oda, 
de a járványhelyzet meggátolja, hogy 
nagyobb szemétszedési akciókat szer-
vezzünk.

– Miben tud még segíteni a sorompós 
rendszer?

– Annak idején, amikor még nem volt 
mezőőrség, nem egyszer előfordult, 
hogy egy komplett locsolótechnikát 
vagy egy munkagépet tettek tönkre vagy 
kiloptak belőlük fontos alkatrészeket. 
2016-ban kezdődött meg a sorompózási 
program, azóta a technikarongálás vagy 
a terménylopás gyakorlatilag teljesen 
megszűnt. Már vannak olyan gazdák is, 
akik értelmét látják, hogy akár saját költ-
ségükön telepítsenek sorompókat. 

– Próbálják kideríteni, hogy ki tehette le 
a hulladékot?

– Minden esetben, amikor új hulladék 
kerül ki valahova, átkutatjuk. A tavalyi év 
azt igazolta vissza, hogy van értelme: 17 

esetben tettünk feljelentést, mert olyan 
információt, adatokat találtunk a hul-
ladékban, amiről visszavezethető volt 
az eredete. Bár nem minden esetben 
az hozza ki a szemetet, akinek a nevére 
szól valami benne, sokszor jóhiszeműen 
megbíznak valakit. De a jogszabály nem 
tudása nem mentesít annak betartása 
alól: a lakosság ott hibázik, hogy nem 
ellenőrzi, hogy rendelkezik-e az illető 
hulladékgazdálkodási engedéllyel, és 
persze számlát sem kapnak.

– Hányan dolgoznak jelenleg Üllőn?
– Ketten vagyunk mezőőrök, a dé-

li-délnyugati oldal, a vecsési és vasadi 
rész a kollégámé. A választóvonal a régi 
négyes út városi szakasza. Az enyém a 
kelet-északkeleti és északi rész, ez Mag-
lód, Gyömrő, Péteri és Monor területi 
határa. Összesen egyébként tizenegy 
településsel vagyunk határosak: a kör-
nyékbeli települések közül Üllőnek van a 
legnagyobb külterülete, összesen 3217 
hektár.

– Hogyan néz ki egy napja?
– Minden nap délelőtt körbejárok, 

hiszen nappal tudok a gazdákkal kap-
csolatot tartani, megkérdezni, mit hova 
vetnek, hogy tudjak előre gondolkodni. 
Ez változó: valamikor két óra alatt kör-
be tudok menni, de van, amikor hat-hét 
órába is beletelik. Este újra megyek egy 
kört, akár éjszakába nyúlóan is: hallga-
tózok, hogy hol szól a fűrész, nézem, hol 
vannak fények. 

– Mihez van joga egy mezőőrnek, ha tör-
vénytelenséget tapasztal?

– Mindig az adott helyzettől függ, 
hogy mit teszünk, hiszen egyedül va-
gyunk kint, de vagy a kollégámat, a köz-
terület-felügyelőket, a polgárőrséget 
vagy a rendőrséget azonnal tudom érte-
síteni. A mezőőrnek addig is joga van el-
kérni a személyazonosító okmányt vagy 
jogosítványt, lakcímkártyát, amivel hitelt 
érdemlően tudja magát igazolni az illető.

– Van olyan esete, ami emlékezetes ma-
radt?

– Tavaly Felsőpakonynál ellopták egy 
szivattyúról a 100 literes gázolajos tan-
kot. Éjfél körül az egyik vadkamera küld-

te a képet, ahogy két ember állt a sorom-
pónál egy erővágóval a kezükben. Mivel 
a rendszám nem látszott, így azonnal a 
helyszínre mentem. Amikor beértem a 
területre, észrevettem, hogy Pakony irá-
nyából jön vissza egy fény. Lekapcsol-
tam a lámpát és megálltam az Alacskai 
sorompónál. Amikor odaértek mellém, 
felkapcsoltam a világítást. Egy újabb 
típusú terepjáró volt, két férfi ült benne, 
összevissza beszéltek. Akkor én már 
kapcsolatban voltam a rendőrökkel, de 
mivel kevés a járőr, sajnos senki nem ért 
oda időben. Mivel egyedül voltam, nem 
tudtam mást tenni, felszólítottam őket, 
hogy azonnal hagyják el a magánterü-
letet. A rendszámot, típust felírtam és 
hívtam az ügyeletes tisztet, majd a da-
basi rendőrséget is értesítettem. Más-
nap a harmatos fűben végigkövettük az 
egész útvonalukat, így találtuk meg a 
helyi gyepszőnyeges cég tankját. Vagy 
fél évbe telt, mire megtalálták az elköve-
tőket, épp most van ellenük vádemelés, 
mivel több bűncselekményt is elkövet-
tek.

– Miért választotta a mezőőri foglalko-
zást?

– Már 2013 környékén is mondogat-
tam a vadásztársaság elnökének, aki 
városi képviselő-testületi tag is egyben, 
hogy Üllőn miért nincs mezőőrség. Ak-
kor még a reptéren dolgoztam, a fegyve-
res biztonsági őrségnek voltam az egyik 
váltásparancsnok-helyettese. Gondol-
tam, másodállásban csinálnám ezt is, hi-
szen a természetet nagyon szeretem, de 
nem egyszer szembesültem az illegális 
hulladékokkal vagy az önjelölt favágók-
kal. 2015-re elvégeztem a tanfolyamot, 
és örömmel vállaltam el a lehetőséget, 
amikor megadatott.

– Nem bánta meg?
– Ez nem munka, ez hivatás. Annak 

idején apám is mindig arra hivatkozott, 
hogy olyan munkát válassz, amit na-
gyon szeretsz, és akkor az életedben egy 
napot sem kell dolgoznod. Szerencsére 
most is jó helyen vagyok, a négy unokám 
közül a legidősebb pedig gyakran jön ve-
lem, és ötévesen úgy ismeri már a fákat, 
a növényeket és az állatokat, ahogy sok 
felnőtt soha nem fogja.     LV
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Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

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

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív 
példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco-biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco-biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco-biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 

nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%–4,99%  

(CASCO-biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61  l/100km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

INDUL A VASÚTFEJLESZTÉS
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A MÁV Zrt. 20 milliárd forintos kor-
mányzati támogatással április 6-án 
megkezdi a ceglédi (100a) vonal idei 
felújítását Vecsés–Üllő–Monor sza-
kaszon, a kivitelezést a MÁV FKG Kft. 
végzi. A várhatóan ősz végére befeje-
ződő munkálatoknak köszönhetően 
helyreállhat ezen a szakaszon is az ere-
deti 120 km/órás pályasebesség, meg-
szüntethetőek a sebességkorlátozások, 
ezáltal megbízhatóbbá és stabilabbá 
válik a közlekedés, csökken a meghibá-
sodások száma. A kivitelezés első üte-

mében, Vecsés–Üllő szakaszon, április 
6. és június 18. között zajlanak a mun-
kálatok. 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés 
minél rövidebb időt vegyen igénybe, a 
pálya felújítással kapcsolatos munkák 
hétköznap és hétvégén egyaránt 12 órás 
műszakokban zajlanak majd, jellemző-
en 7–19 óra között, az anyagok szállí-
tását pedig az éjszakai órákban, 19 és 
7 óra között végzik el. A kivitelezés ide-
je alatt nappal és éjszaka a gépek mű-
ködéséből, a tolatási feladatok kapcsán esedékes kürtjelzésekből adódóan, il-

letve a vágányépítés miatt április 30-
ig nagyobb zajjal és porral járó mun-
kavégzésre kell számítani. A kivitelezés 
későbbi időszakában már csak kisebb 
zavartatás várható.

Az utasoktól és a lakosságtól türel-
met, megértést kérünk a felújítás alatt 
várható kellemetlenségekért! A felújí-
tással és a módosított menetrendek-
kel kapcsolatos információk a www.
mav.hu/100a oldalon érhetők el, a mun-
kálatokkal kapcsolatos lakossági ész-
revételeket és panaszokat április 6-tól 
e-mailben, a 100a@fkg.hu címen lehet 
jelezni. MÁV infó

Üllőn a Széchenyi utca folyta-
tásában lévő vasúti útátjáró át-
építése kapcsán elkészült a for-
galomkorlátozási terv, hiszen 
a teljes útátjáró lezárásra ke-
rül majd. A terelőút a Széchenyi 
utca – 4. sz. főút – Gyömrői út – 
Zsaróka út útvonalon kerül majd 
kijelölésre. Ütemezése várható-
an 2021. április 25. 7 órától április 
30. 22 óra között teljes zár; 2021. 
június 4. 7 órától június 9. 22 óra 
között teljes zár.
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LINDA KISKERTJE
Eiben Linda még csak 13 éves, de még a szomszédok is a 
csodájára járnak a saját maga által gondozott kis kertnek és 
veteményesnek, ahol rendezetten és egészségesen pompáznak 
a virágok, teremnek a növények. Linda kivilugasával tavaly 
különdíjas lett a legszebb konyhakertek versenyén, és idén is 
be szeretné bizonyítani: van értelme valami szépet alkotni.

A zokban az időkben, amikor a jár-
vány szinte mindent beárnyékol, 
egyre többen keresnek maguknak 

valami szépet, amibe kapaszkodni lehet. 
Linda életében a természet, a növények 
szeretete nem most kezdődött, de ezzel 
kapcsolatos tudását és tapasztalatait 
minden évben továbbfejleszti. Nagy-
mamája halála után túl sok feladatnak 
bizonyult a családnak, hogy a kerteket 
is gondozzák, és állatokat is tartsanak, 
így választani kellett a kettő között. Lin-
da közölte édesanyjával, hogy ha nincs 
állat, akkor lesz egy saját kiskertje. Már 
tavaly is csodálatos lett a végeredmény, 
Linda pedig idén is töretlen hozzáál-
lással vetette bele magát a munkába. 
– Egyszerűen kedvet kaptam, hogy ker-
tészkedjek egy kicsit. Már tavaly vettünk 
sokféle virágmagot, palántákat, paradi-
csommagokat, és elültettem őket. Mind 
közül az oroszlánvirág, más néven a táti-
ka a kedvencem, de sok fajtát ültettünk, 
hogy minél színesebb legyen – meséli. 

A fiatal lány naponta több órát tölt 
kertészkedéssel, maradék idejében pe-

dig édesanyjától és az internetről gyűjti 
be a hasznos ismereteket a jó termés 
érdekében. Büszkén meséli, hogy idén a 
borsó és a bab helyét megcseréli, mert 
a növényeket vetésforgóban érdemes 
elvetni. – Az interneten is szoktam ol-
vasgatni, hogy hogyan kell jól gondozni 
őket, hogy teremjenek. Például nagyon 
jó tanács, hogy csalánnal kell perme-
tezni őket. Leszedjük, vizet öntünk rá, áll 
egy hétig, és azzal permetezem a növé-
nyeket, az elrohadt csalánszárat pedig 
beásom a földbe. A szomszédtól sze-
reztünk hamut, hogy beleforgassuk a 
földbe, mert állítólag megöli a kártékony 
rovarokat. Tavaly még poloskánk sem 
volt, pedig egyáltalán nem használunk 
semmilyen vegyszert – mondta. 

Linda egyedüli gyermekindulóként 
tavaly különdíjas lett az üllői konyha-
kertversenyen. Kivilugasát is egyedül 
gondozza, mindent tud a növényről. Sa-
ját bevallása szerint nagyon szereti a vi-
rágokat, növényeket, de ez inkább csak 
egy hobbi számára, igazából orvos sze-
retne lenni. VNyL

KEDVENC VERSEINK KITEREGETVE Április 11-én tartjuk a ma-
gyar költészet napját, amelyet 
1964 óta, József Attila szüle-
tésnapján ünneplünk. Idén, 
rendhagyó módon emlékez-
tünk meg e jeles napról.

Üllő közterei lettek a versek 
hordozói, több ponton tereget-
tük ki a versben megírt tiszta 
gondolatokat. Hol könnye-
debb, hol elgondolkodtatóbb 
alkotásokat válogattak a 
Vargha Gyula Könyvtár dol-
gozói, Gera Béla festőművész 
pedig több képét ajánlotta fel 
illusztrációként a megmozdu-
láshoz.

Következő számunkban 
képekben is megmutatjuk a 
közös üllői versünnepnap ki-
teregetett alkotásait, addig 
pedig megmutatjuk a könyv-
tár bejáratában elképzelt te-
regetést!  Hírforrás infó
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ELHUNYT GAVALLÉR GYÖRGY 
ÜVEGESMESTER
Üllő Város Ön-
k o r m á n y z a t a 
adta hírül, hogy 
2021. március 
10-én, életének 
65. életévében 
tragikus hirtelen-
séggel elhunyt 
Gavallér György, a 
település kitűnő 
üvegesmestere. 

Az Üllői Általános Ipartesület 1992-
ben indult 37 alapítótaggal. Gaval-
lér György alapító, majd hosszú éve-
kig megbecsült, oszlopos tagja volt 
a szervezetnek. Az önkormányzattól 
kapott leromlott épületet saját erőből 
újították fel a tagok, köztük a kiváló 
üvegesmester is. Az önkormányzat 
őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló 
család felé.

AZ ELMÚLT EGY ÉV A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZEMÉVEL
Szinte pontosan egy éve kezdődtek a lezárások, indult az első hullám. Fegyelmezetten vágtunk bele, 
azt gondolva, pár hét és túl leszünk rajta. Egy évvel később viszont már a harmadik hullám kellős 
közepén tartunk. Hogyan látta a várost Tóth Gábor közterület-felügyelő ebben az időszakban?

A vírustól függetlenül is sok vál-
tozás történt Üllő közterületein. 
Tavaly bevezetésre került a köz-

területen való alkoholfogyasztás teljes 
tilalma. Tóth Gábor közterület-felügye-
lő elmondása szerint nagyon szorosan 
együttműködtek a rendőrökkel, mivel 

sok fi gyelmeztetés történt. Sőt még fel-
jelentés is született, amikor nem tudták 
meggyőzni az utcán lévő illetőt, aki az 
alkohol kidobása helyett inkább a felje-
lentést választotta. – Sajnos van egy-
két gócpont Üllőn, ahová folyamatosan 
vissza kell térnünk. A tüzelési tilalom 
is teljes: már jó ideje csakis zöldhulla-
dék-szállítás formájában lehet elvitetni 
a kerti hulladékot. Igaz, éppen most je-
löltek ki két napot, amikor majd újra le-
het égetni, de ez csak egyszeri alkalom 
lesz. Akik nem követték a jogszabályo-
kat, őket fi gyelmeztettük, utána már 
egyikükkel sem volt gond, megértették 
és elfogadták a változást – részletezte 
Tóth Gábor közterület-felügyelő.

A pandémia idején a közterület-fel-
ügyeleten is sokkal szigorúbbak lettek 
a munkafeltételek, így többen áttértek 
délutáni munkarendre és sokat dolgoz-
tak együtt a Mezőőrséggel. Közös szol-
gálatot láttak el a délutáni-esti órákban: 
városon belül az alkoholfogyasztás 
volt a leggyakoribb, illetve a külterületi 
részeken a sorompó kihelyezésében, 
vadkamerával történő megfigyelésben 
és az illegális hulladéklerakás ellen 
működtek együtt. – Nagyon sok ügyet 
felgöngyölítettünk, szemetelésért vagy 

rongálásért indítottuk a legtöbb eljá-
rást. Mivel sok esetben kamerafelvétel 
is volt, sokukat el is kaptuk: éves szin-
ten húsz-harminc feljelentés biztosan 
történt.

Az építőipar nem állt le, így nagyon 
sok építkezés zajlott, ami sok túlsúlyos 
kamionnal történő illegális behajtással 
járt együtt. Bár az idősávok ma már 
nincsenek érvényben, a maszkviselési 
kötelezettségre most is kiemelten fi-
gyelnek.

Nagy előrelépés és üdvözölendő az 
állatbarát lakosság részéről, hogy ta-
valy decemberben üzembe helyeztek 
egy mobil kennelt arra az esetre, ha az 
állatvédők vagy a közterület-felügye-
let elveszett, elkóborolt állatot találna. 
– Nagy segítség ez azokra az állatokra 
nézve, akiket hirtelen nem tudunk azo-
nosítani vagy elhelyezni. Mostantól az 
önkormányzat területén a mobil ken-
nelben ideiglenesen meg tudjuk oldani 
az állat elhelyezését. Akárki szabadon 
nem használhatja: ha valaki szeretné 
igénybe venni, mert talált az utcán egy 
állatot, akkor engem vagy az állatvédő-
ket kell megkeresnie – fejtette ki Tóth 
Gábor.  LV

A temető mögötti földterületet nem-
régiben megvásárolta az önkormány-
zat a temető területének bővítése ér-
dekében, és már megkezdődött a 
parcellák kijelölése is. A karbantartá-
sok folyamatosan zajlanak, a vízcsa-
pokat megnyitották, a locsolókannák 
is kikerültek a csapok mellé, nemso-
kára további 20 kannával bővül az ál-
lomány.

A temető már a nyári időszámítás 
szerint üzemel: hétköznapokon: 7-től 
20 óráig, vasárnap 08-tól 20 óráig. 
A sírhelymegváltásokat a hatályos 
jogszabály szerint a katolikus egy-
ház végzi, azonban településünkön 
– az egyszerű ügyintézés érdekében 
– Gyetvai Gábor segít ennek lebo-
nyolításában. Kérjük, hogy telefonon 
egyeztessenek vele: 06-30/412-2349. 
Cím: 2225 Üllő. Gyár u. 64.

Üllő Város Önkormányzata

KIBŐVÜL A KATOLIKUS TEMETŐ

A mobil kutyakennel
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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

PIAC RÉGEN ÉS MOST
Napok kérdése, hogy megnyisson Üllő új, minden igényt kielégítő 
piaca. Ideje elbúcsúznunk a Hunyadi utcai piacozástól, az aszfaltra 
kipakolt portékáktól. Most végigsétálunk az elmúlt évtizedek piaci 
hagyományain és történelmén, hiszen új időszámítás kezdődik!

Üllő tradicionálisan a Budapest kö-
rül elhelyezkedő zöldövezetbe tar-
tozott, amelyhez a déli-délkeleti 

irányba eső falvakat sorolhatjuk. Ezek 
mind a budapesti piacok ellátásából 
éltek. Üllő is kiszolgálta a nagyvárost. 
A helybéliek zöldség- és gyümölcster-
mesztéssel, kertkultúrákkal foglalkoz-
tak már a monarchia időszakában is. A 
nem különösebben jó talajon megter-
melt termékekkel bizonyos tekintetben 
önellátó is volt a község. Természetesen 
nem mindenkinek adatott meg a saját 
szükséglet előteremtése, ezt a helybéli 
piac oldotta meg, amelyet tradicionáli-
san, régen is az egyik legszélesebb ut-
cában, a Hunyadiban, és a belőle nyíló 
Vásártér és Hajcsár utcákban oldottak 
meg. A két utóbbi utca elnevezése is a 
kereskedelmi tevékenységre utal. Itt a 
zöldségen és gyümölcsön kívül tojást, 

tejet, élő szárnyast, négylábúakat és 
húst, nemkülönben különféle iparcikke-
ket is árusítottak.

Az élelmiszer forgalomba hozata-
lára a dualizmus kora óta folyamato-
san fejlődő és szigorodó szabályozás 
volt jellemző. A vonatkozó törvények, a 
földmívelésügyi misztériumi rendeletein 
felül Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 
saját rendeletei adtak keretet az ellen-
őrzésnek. Ez utóbbit a községi elöljá-
róság választott bizottságai, a jegyző 
vagy a járási tiszti orvos voltak hivatva 
végrehajtani. A Pestvármegyei Gazda-
sági Egyesülethez a vonatkozó tárgyú 
panaszokkal, kérelmekkel és tanácsért 
lehetett fordulni. Üllőn a kocsiról való 
őstermelői árusítás is engedélyezett 
volt, amely arra utal, hogy távolabbi vi-
dékek specifikus terményeit is kínálták 
az élelmes termesztők. Egy 1936-os 

alispáni utasításra három tagból álló 
helyi bizottságot kellett létrehozni a 
községben az ilyen értékesítések ellen-
őrzésére. Ami megfelelt a múltban az 
igényeknek. 

A község növekvő lakosságának 
igényeit ez egyre kevésbé elégítet-
te ki. Régóta tervezték egy modern, a 
legújabb törvényi szabályozásnak és 
rendeleteknek megfelelő, elkerített, 
gépkocsiparkolókkal, WC-kel ellátott, 
kulturált piac megépítését. 1996-ban 
a Népszabadságnak adott nyilatkozat 
szerint a város szerette volna, de nem 
tudott 14 millió forintot előteremteni a 
tervek megvalósítására.

A régóta vágyott piac 2021-ben való-
sággá vált, és a környék legmodernebb, 
építészetileg is egyedülálló létesítménye 
már csak a vásárlókra vár. KGA

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

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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

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

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

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

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

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel
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ÜLLŐN IS KÉK SZÍNNEL AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐKÉRT
Április 2. az autizmus világnapja, mely célja, hogy felhívja a figyelmet az 
autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, ami több tízmillió embert érint 
a Földön, Magyarországon pedig minimum százezeren vannak az autiz-
mus spektrum valamelyik fokán. Fontos, hogy a társadalom még inkább 
megértse, elfogadja és segítse az autizmussal élőket. Ennek kapcsán in-
dult az „én is kék vagyok” kampány, s borult kék színbe számtalan ikoni-
kus épület szerte a világon, de Magyarországon is. A közösségi oldala-
kon láthatjuk az ismerőseinket, miközben kék ruhában pózolnak, és még a 
rendőrség is segített, hiszen nekik a szívük is kék, mint írták. Április máso-
dikától egy hétig, péntek estétől a szolidaritás és a figyelemfelhívás jegyé-
ben Üllő központjában is kéken világítottak a város betűi. Hírmondó 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!

Operátor 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.
Operátor 

Karbantartó 

többműszakos munkarendben.  

Géplakatos/villanyszerelő/mechanikai 

műszerész végzettséggel.

Karbantartó 

többműszakos munkarendben. 

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

tagjait a következő munkakörökbe:

Targoncavezető 

Gépbeállító

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE
Az OGYÉI tájékoztatása szerint a gyógyszertárak vasárnap és ünnepna-
pokon 8:00-12:00-ig tartanak váltott ügyeletet településünkön. A Szent 
Benedek Gyógyszertár ügyelete a Szent Ilona Gyógyszertárban valósul 
meg. Üllő Város HolmiAPP applikációjában egy mozdulattal, bármikor 
megtalálják az ügyeleti rendet és a gyógyszertárak elérhetőségeit is.

Ügyeleti rend 
2021.04.18 Csillag Gyógyszertár, Pesti út 100.             tel.: 29/320-940
2021.04.25 Szent Ilona Gyógyszertár, Faiskola u. 11.   tel.: 29/320-033
2021.05.01 Szent Ilona Gyógyszertár, Faiskola u. 11.   tel.: 29/320-033
2021.05.02 Szent Ilona Gyógyszertár, Faiskola u. 11.   tel.: 29/320-033
2021.05.09 Csillag Gyógyszertár, Pesti út 100.               tel.: 29/320-940
2021.05.16 Szent Ilona Gyógyszertár, Faiskola u. 11.   tel.: 29/320-033

Kérjük a kedves lakosságot, hogy amennyiben tehetik, az idei év-
ben válasszanak a lenti listából és adójuk 1%-ával egy üllői civil 
szervezetet támogassanak. Az Üllő applikációban összegyűjt-
jük a helyi civilszervezeteket. Kérjük, aki még nem jelezte felke-
rülési szándékát, az jelentkezzen a város Facebook-oldalán.
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

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!



Üllő, Pesti út 100.
Nyitvatartás: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Tel.: 06-20/548-4317 
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nAerobikszalag
ligt: 1m  x10cmx3mm,mm,
medium: 1m  x10cmxx4mmmm
több színben

Masszázs- Masszázs- Masszázs- Masszázs- 
hengerhengerhenger*5

14,514,514,5cmx33cm
több színbentöbb színbentöbb színbentöbb színben CORNEXICORNEXICORNEXI

Active vegánActive vegánActive vegán
fehérjeszelet
45g
többféle

ÉDEN 
PRÉMIUM
ízesített 
kölestészta
200g
többféle

JUTAVIT
L-karnitin-
filmtabletta
60db/cs

NATURLAND
Sportkrém
100  ml

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

www.korrektoptika.hu • http://lokacio.hu/korrekt-optika/

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben!

Már több, 
Mint 10 évEs 
a korrEkt 
optika!

retro keretek  
28  000 ft 
helyett

Multifokális lencse 
35  000 ft/db 

helyett

Fényre sötétedő 
lencse  

20  000 Ft/db helyett

fémkeretek 
16  000 ft 
helyett

Műanyag 
keretek

9  000 Ft helyett

14   000 ft

22  5000 ft/db 10  000 ft/db

6   000 ft 1500 ft

•   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

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


