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FONTOS A MÁSODIK OLTÁS BEADÁSA
Létfontosságú, hogy mindenki a megfelelő időben és megfelelő 
helyen megkapja a második oltást, hiszen csak így alakulhat ki a 
teljes védettség – hívja fel a lakosság figyelmét a városvezetés. 
sokaknak mostanában válik aktuálissá a második körös oltás 
beadása, amelyet ugyanott fog megkapni, ahol az elsőt is. 
Körültekintést és együttműködést kérnek a háziorvosok.

• Azok a lakosok, akik az első oltást 
úgynevezett oltóponton kapták meg, 
azoknak második is ugyanott lesz 
elérhető. A háziorvosoknak szigo-
rúan meghatározott mennyiségű ol-
tóanyag áll a rendelkezésére, melyet 
kizárólag azoknak az oltottaknak ad-
hatnak be, akik első körben is náluk 
jártak. „Felesleges mennyiségű” ol-
tóanyag nem marad az orvosoknál.

• Aki most dönt úgy, hogy beadatja a 
védőoltást, az már csak oltópontokra 
tud időpontot foglalni.

• Könnyebbséget jelent viszont, a 
www.eeszt.gov.hu oldalon nagyon 
egyszerűen lehet időpontot foglalni 
a regisztráltaknak a kiválasztott ol-
tópontra és oltóanyagra. Például a 
legközelebbi a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat Dózsa György úti Alapellá-

tási Központjában is működik oltó-
pont, így azok a 18 év feletti lakosok, 
akik már regisztráltak oltásra, ide is 
tudnak időpontot foglalni.

• Az igazolt koronavíruson átesettek 
részére az első védőoltás beadásáig 
nem szükséges 3 hónapnak eltelnie, 
de továbbra is az oltóorvos kompe-
tenciája az oltás időpontjának meg-
határozása.  ÜH infó

MIT VIGYÜNK MAGUNKKAL?
Az oltásra feltétlenül szükséges 
magunkkal vinni a TAJ-kártyát, 
személyi igazolványt, lakcímkár-
tyát, a regisztráláskor kapott visz-
szaigazolást és a kitöltött COVID 
hozzájárulási nyilatkozatot, me-
lyet a koronavirus.gov.hu oldalról 
tölthetünk le. 

ADOMÁNYGYŰJTÉS A PIAC MELLETT
Az új piac elkészültével szombatonként kulturált környezetben, ké-
nyelmesen válogathatunk a minőségi termékek között. Ám ameny-
nyiben valamiből még egy adagot vásárolunk és leadjuk az Üllő Te 
Vagy egyesület piac melletti standjánál, azzal mostantól rászoruló 
üllői családokat segíthetünk.

 Az egyesület standja rendszeresen, minden szombat délelőtt 
megtalálható a sétány Deák Ferenc utcai részén reggel 9 órától, ott 
fogadják a lakosság felajánlásait. A tartósélelmiszer-adományokkal 
helyi rászoruló családoknak segítenek a mindennapokat könnyebbé 
tenni. 

A standon gyorsan romló élelmiszert nem tudnak fogadni, legin-
kább tartós termékek leadására van lehetőség: ilyenek a szárazáruk 
(tészták, hüvelyesek, stb.), lekvár, méz, szörp és csomagolt fűszerek, 
de zöldség, gyümölcs és pékáru is leadható. 

Aki teheti, vásároljon eggyel több adagot a tartós élelmiszerekből, 
és adja le az egyesület standjánál, ezzel is megmutatva a közösség 
összetartó erejét!  ÜH infó

A járvány csillapodása 
és az újra nyíló világ 

arra is lehető-
séget ad, hogy 
m e g á l l j u n k 
egy pillanat-
ra és megkö-
szönjük min-

denkinek, aki 
az elmúlt több 
mint egy év-

ben szívét-lel-
két kitéve azért 

dolgozott, hogy a többség-
nek, a társadalomnak jobb le-
gyen a vészterhes időszakban. 
Köszönjük az üllői felnőtt- és 
gyermekháziorvosoknak, asz-
szisztenseiknek, a fogorvo-
soknak, a város gyógyszeré-
szeinek és munkatársaiknak, 
minden egészségügyi és a szo-
ciális szférában dolgozónak, a 
pedagógusoknak, a középüle-
tek fertőtlenítésében és tisztán 
tartásában résztvevő munkatár-
saknak, és mindenkinek, aki a la-
kosokért dolgozott. 

Köszönettel,  
Üllő Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a Faiskola utcai Szent 
Ilona Gyógyszertár vezetőjének, 
dr. Lőre Attilának, fiának, csa-
ládtagjainak és a gyógyszer-
tár dolgozóinak a lelkiismeretes, 
segítőkész és emberséges mun-
kájukért. További jó munkát és jó 
egészséget kívánok Nekik!

Tisztelettel,  S.-né 
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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
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor: 06-70/312-4134
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!

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2021-ben az éves igaz-
gatási szünet a nyári idő-
szakban július 26-tól jú-
lius 30-ig, a téli időszak-
ban pedig december 23-
tól december 31-ig tart. 
Ebben az időszakban 
az Üllői Polgármesteri 
Hivatal nem fogad ügyfe-
leket, a fontos, sürgős ügyek esetén a recepcióra kell te-
lefonálni, ahol felveszik az adatokat, és amennyiben az 
ügy nem tűr halasztást, intézkednek.

A köztisztviselők napjára tekintettel július 1-je is igaz-
gatási szünet lesz. ÜH infó

SIKERES VOLT A KITELEPÜLT 
KORMÁNYABLAKBUSZ
2021. május 29-én szombaton a Városi sétány Templom 
téri bejáratánál parkolt a kormányablakbusz, ahol számos 
ügyet helyben tudtak elintézni az odalátogatók. A piaccal 
egybekötött, helyben történő ügyintézési lehetőség sokak 
számára jelentett segítséget. 

Elsősorban a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró személyi 
okmányok (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) cse-
réjével vagy az elveszett okmányok pótlásával kapcsolatos 
kérelmeket lehetett helyben beadni, de az oda látogatók el 
tudták intézni az iskolai beiratkozáshoz szükséges NEK-
adatlap- és ügyfélkapu-regisztrációjukat is. A védettsé-
gi igazolvánnyal kapcsolatos, valamint a Vecsési Járási 
Hivatal hatósági osztályán intézhető ügyek intézésére is 
lehetőség nyílt.

Az ügyintézés érkezési sorrendben történt, a várakozók 
sorszámot kaptak, így hosszabb várakozási időnél akár a 
piacot is bejárhatták, míg sorra kerültek, ráadásul nem csak 
üllői lakosok számára voltak elérhetőek a szolgáltatások. 
A visszajelzések alapján sikeresnek mondható a kezdemé-
nyezés.   ÜH infó

Óvodák:
2021. július 12-től 23-ig zárva tart a Gyöngyvirág és 
a Csicsergő óvoda – nyitva a Bóbita, Pitypang és 
Napraforgó óvoda.
2021. augusztus 2-től 13-ig zárva tart a Bóbita, 
Pitypang és Napraforgó óvoda – nyitva a Gyöngyvirág 
és Csicsergő óvoda.
Bölcsődék:
2021. augusztus 16-tól 30-ig zárva tart a Babarózsa böl-
csőde és a Szellőrózsa bölcsőde is a karbantartási mun-
kálatok miatt.  ÜH infó

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI ZÁRVATARTÁSOK



A korábbi évekhez hasonlóan, idén is szerveződnek a nyári táborok. Mivel 
a vírus miatti korlátozások csak most enyhültek, a táborok szervezése is 
folyamatosan zajlik, ezért kérjük, érdeklődjenek a korábbi táborvezetőknél. 
Pillanatnyilag az alábbi táborokról tudjuk, hogy biztosan elindulnak:
• Üllő SE tábora – szervezés alatt áll. Érdeklődni a csakazullo@gmail.com 

e-mail-címen lehet.
• Üllő Diák Sport Egyesület Szabadidőtábor – focival, kézilabdával, tornával, 

ügyességi játékokkal június 21–25-ig és augusztus 2-6-ig az Üllői Sporttelep 
és Sportcsarnokban, elérhetőség: 06-70/531-0288, sportullo1@gmail.com.

• Kenderes Együttes június 21–25-ig a Kenderes Házban, de csak tagoknak.
• ÁFÁI tábora – Agárdi sport és szabadidő tábor – június 28–július 2., táborvezető Csetneki Klára.
• ÁFÁI tábora – Nyári tábor Bakson – július 12–16., táborvezető Földesi Éva.
• Mirabell Táncklub és Egyesület napközis tánctábor a Kiss Sándor Művelődési Házban június 28-tól július 2-ig, ovisoknak 

július 19–23-ig. Érdeklődni: mirabelltanc1@gmail.com, 06/30-5757-939.
• Kuktanoda – A Mecénás Klub főzős tábora július 19. és július 23. között.
• ÜLLŐWOOD 4 – Filmes tábor gyerekeknek Bán Lilla nemzetközi díjnyertes filmrendezővel a Harmadik Típusú Családi 

Rock&Sport Pubban, július 5–7-ig. Érdeklődni: 06/20-528-2003.
• Kravmagatábor – június 28-tól július 2-ig, Árpád Fejedelem Általános Iskolában, érdeklődni Tóth Gábornál: 06-70/312-4134.
• Rúdsport- és légtornatábor – június 28-tól július 2-ig.
• Talajakrobatika-tábor – július 12–16. 
• Tánctábor – július 19–23. 
• Rúdsport és légtorna – tábor július 26–30. Helyszín: Üllő, Pesti út 59. Érdeklődni: 06-70/391-7946.
• HOPPLA--tábor ovisoknak 5-7 éves korig „Zsibongó természet” – június 21–25-ig a HOPPLA Fejlesztőben, 

Gyöngyvirág tér 1/A. Érdeklődni: 06-30/921-5122, hopplafejleszto@gmail.com.
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MÉG VAN IDŐ JELENTKEZNI A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA
Üllő Város Önkormányzata minden év-
ben pályázatot hirdet tanulmányi ösz-
töndíjra az üllői lakcímmel rendelkező, 
közép- vagy felsőfokú intézményekben 
tanuló diákok számára. Az ösztöndíj el-
nyeréséhez a tanulmányi átlagot kell fi-

gyelembe venni. 
Az ösztöndíj a 2021/2022-

es tanév szeptem-
bertől júniusig 
terjedő idő-
szakára terjed 

ki, összege  kö-
zépfokú képzés-
ben részt vevő 
ösztöndíjas ese-
tén havi 10 000 
forint, felsőfokú 
képzésben részt 

vevő ösztöndíjas esetén pedig havi 
15 000 forint.

Pályázhat minden üllői lakcímmel 
rendelkező, 9. vagy annál magasabb 
osztályt végzett nappali tagozatos kö-
zépiskolai tanuló, akinek az év végi 
tanulmányi átlageredménye legalább 
4,7, illetve valamelyik felsőoktatási in-
tézmény nappali tagozatos hallgatója, 
akinek az év végi tanulmányi átlagered-
ménye legalább 4,4 és szintén üllői lak-
címmel rendelkezik.

A képviselő-testület a tanulmányi 
átlageredmény alapján rangsorolja a 
pályázatokat. Azonos tanulmányi át-
lageredmény esetén előnyt élvez az 
alacsonyabb egy főre jutó jövedelem-
mel rendelkező pályázó, második szem-
pontként pedig az, aki az üllői Árpád 

Fejedelem Általános Iskolában végezte 
az általános iskolai tanulmányait.

A pályázat benyújtható postai úton, 
vagy személyesen – előre egyeztetett 
időpontban – a polgármesteri hivatal 
hatósági irodáján. A pályázat nyerte-
seit a döntést követő 8 munkanapon be-
lül postai úton értesítik.

A pályázat benyújtási határideje: 
2021. július 15.

A pályázathoz mellékelni kell: 
a pályázó tanulmányi átlagered-
ményéről szóló bizonyítvány fény-
másolatát, a pályázó általános 
iskolai bizonyítványának fénymá-
solatát, a család egy főre jutó jöve-
delmének megállapításához szük-
séges igazolásokat.

NYÁRI TÁBOROK ÜLLŐN

Távozik posztjáról az üllői rendőrőrs parancsnoka. 
Antal László őrsparancsnok május 31-én, hétfőn 
teljesített utoljára szolgálatot Üllőn. Kissné Szabó 
Katalin polgármester és Fehér Imre alpolgármes-
ter köszönték meg a város nevében az őrsparancs-
nok mindig lelkiismeretes munkáját, és sok sikert 
kívántak új feladatköréhez. Június 1-től új vezető 
irányítja a városi őrsöt, akit következő számunkban 
üdvözlünk és bemutatunk. ÜH infó

ÚJ ŐRSPARANCSNOK ÉRKEZIK ÜLLŐRE
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJÁRA

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA ÜLLŐN

Június 4-én, pénteken délután tartotta ünne-
pi megemlékezését Üllő Város Önkormányzata 
a nemzeti összetartozás napján a Trianon-
keresztnél, a Harmónia zeneiskola előtt. Az ün-
nepi beszédet Varga László társadalmi megbí-
zatású alpolgármester mondta. Az ünnepségen 
közreműködött Pánya Beatrix, Ollé István, vitéz 
Zentai István és Tóth Zsombor. A trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulóján hosszú hó-
napok után először, együtt emlékezhettek az 
összegyűltek az összetartozás gondolata je-
gyében.
 ÜH Infó

A magyar hősök napja alkal-
mából május 30-án vasár-
nap három üllői helyszínen 
tartottunk megemlékezést: a 
Juhállásnál (Üllő és Vecsés 
határában, az egykori Attila-
vonalnál) lévő ismeretlen ma-
gyar tüzér sírjánál, a katolikus 
temetőben található katonasí-
roknál és a városközpontban, a 
világháborús emlékműveknél. 
Ez utóbbi helyszínen beszédet 
mondott vitéz Szilasi-Horváth 
Csaba mb. törzskapitány, köz-
reműködött Petrovics Eszter 

énekesnő, Varga László al-
polgármester és vitéz Zentai 
István. Kegyeletteljes főhajtás-
sal, dalokkal, versekkel, törté-
nelmi események felidézésé-
vel adóztunk a háborúk során 
életüket áldozó katonáink em-
lékének. Az üllői szervezők és 
érdeklődők mellett Monorról 
érkezett vendégek is megtisz-
telték az eseményt. 

A megemlékezés végén az 
emlékműveknél koszorúkat, 
virágokat helyeztünk el az el-
esett katonák tiszteletére. LI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Béki Tibort utolsó 
útjára elkísérték, virágaikkal meg-
emlékeztek és mély gyászunk-
ban együttérzésüket fejezték ki. 
Hálás köszönetünk az Alphavik 
95 Kft. dolgozóinak, Tündének és 
Gábornak áldozatkész munkáju-
kért, a temetés méltóságteljes le-
bonyolításáért. A gyászoló Béki 
család

PIACKONCERTET ADOTT A CSÍK ZENEKAR
A Csíkzenekar szabadtéri ingyenes 
koncertje feldobta a péntek délutánt jú-
nius 11-én. A zenekar a járókelőknek, a 
piacozóknak muzsikált az új piactéren. 
– Aki kijött a piacra körbenézni, vásá-
rolni, annak zenehallgatási lehetősé-
ge is lett – mesélte Majorosi Mariann, 
aki azt is elmondta, hogy országszer-
te további hét helyszínen terveznek 
hasonló minikoncertet, amit egyfaj-
ta térzenének tekintenek. A zenészek 

már nagyon várták a lehetőséget, hogy 
újra közönség előtt muzsikálhassa-
nak. Remélik, a minikoncertekkel jó ér-
zést adnak a hallgatóságuknak, akik 
ezáltal újra elkezdenek koncertek-
re járni. A Térzene koncert után indult 
a Zenés Nyári Esték koncertsorozat is, 
első alkalommal a Dinoszaurusz és a 
Shadows Band állt színpadra, sokan 
vettek részt a koncerteken és jó hangu-
lat alakult ki a téren. J.B.
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LEZÁRJÁK A SÉTÁNYT AZ AUTÓSOK ELŐTT
A Gyömrői út és a 
Deák Ferenc utca 
közti sétánysza-
kaszon egyre több 
gondot okoz a be-
hajtó autók jelen-
léte a gyalogosok 
közt, így a város-
vezetés arra jutott, 
hogy a tűz- és köz-
lekedésbiztonsá-
gi előírásokat be-
tartva lezárja a 
sétányt az autós 
forgalom elől. A kö-
vetkező hetekben 
folytatódnak a műszaki és for-
galomtechnikai vizsgálódások, 
hogy a virágládák kihelyezésé-
vel mérsékelhető-e a gyorshaj-
tás a problémás szakaszokon.

A Gyömrői út és a Deák 
Ferenc utca közti rész két végét 
lezárják, így mostantól valóban 
sétányként működhet majd az 
adott szakasz. A lezárást vi-
rágládák kihelyezésével oldják 
majd meg, illetve ún. pollerek: 
parkolásgátló oszlopok kerülnek 
telepítésre az elkövetkezendő 
hetekben. Tűzbiztonsági szem-
pontból továbbra is átjárható 
lesz majd a szakasz, hiszen az 
oszlopok kiszedhetők, a foto-
cellás kapu pedig távirányítóval 
lesz működtethető. Az intézke-
dés célja alapvetően az, hogy 
az autósok a továbbiakban ne 
hajthassanak be feleslegesen a 
gyalogosok közé, hiszen eddig 
sokan az útvonaluk lerövidíté-
sére használták a sétányt. – A 
városi sétányt virágládákkal és 
mobiloszlopokkal fogjuk lezár-
ni – fejtette ki lapunknak Tóth 
Gábor közterület-felügyelő. 

– A tűzoltók behajtása miatt egy 
távirányítású fotocellás kapuval 
oldjuk meg a behajtást, hogy 
bármilyen vészhelyzet esetén 
megközelíthető maradjon az 
utcaszakasz. Ezen kívül több 
utcával kapcsolatban is terve-
zünk hasonló virágládák kihe-
lyezését, ahol sajnos az autó-
val közlekedők semmibe veszik 
a sebességkorlátozást. Azok 
a balesetveszélyes szakaszok 
érintettek, ahol több gyermek 
fordul meg, és az aszfalt is új, jó 
minőségű, ezzel élményt adva 
az autósoknak egy kis szágul-
dozáshoz – magyarázta a köz-
terület-felügyelő.

A virágládákat vagy egyéb 
tereptárgyakat ilyen esetekben 
olyan alakzatban helyezik el az 
út két felére, hogy az s-alakban 
kanyarodó nyomvonalat követve 
az autósok kénytelenek mérsé-
kelni a sebességüket. Ez a meg-
oldási javaslat egyelőre műszaki 
véleményezés alatt van, fontos 
előre tudni, hogy egy ilyen terv 
megfelelően megvalósítható és 
kivitelezhető-e. ÜH infó

CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK- 
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
Zöldhulladékgyűjtés: június 18.
Csomagolásihulladék-gyűjtés: június 17.

A DTKH tájékoztatása szerint május 25-től 
a szemétszállító járműveken személyze-
ti változások történtek, kérik a lakosságot, 
hogy ha bármilyen problémát észlelnek, 
jelezzék azt a DTKH ügyfélszolgálata felé, 
ezzel segítve az új munkatársak munkáját 
és beilleszkedését. Üh infó

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2016-ban Szabó Istvánnal, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnökével, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségével 
és a Nemzetgazdasági Minisztériummal kö-
zösen indították el a kezdeményezést, mely-
nek eredményeként a Pest megyei emberek, 
vállalkozások, önkormányzatok, egyházi és 
civil szervezetek számára is megnyílhatnak 
az uniós pályázati lehetőségek. Ez azért si-
ker, mert a Budapesthez képest kevésbé fej-
lett Pest megyére jóval kedvezőbb európai 
uniós feltételek lesznek érvényesek a 2021–
2027-es időszakban, és az érintettek nagy-
ságrendekkel nagyobb forráshoz juthatnak 
majd, mint valaha.

Pest megyében 187 településen 18 já-
rásban több mint 1,3 millió ember él. A re-
gisztrált vállalkozások száma több mint 230 
ezer, ez az országban regisztrált vállalkozá-
sok 12,8 százaléka; a nonprofit szervezetek 
száma több mint 6300, ez az ország összes 
nonprofit szervezetének 10 százaléka. A 
megye három járása felkerült a legelmara-
dottabbak listájára. Pest megye ezen lesza-
kadó perifériájában mintegy 500 ezer ember 
él. Az ő erősítésüket is jelentheti a jövőben 
a fejlesztési források növekedése – mondta 
Szabó István, aki utalva a pandémiás hely-
zetre, hangsúlyozta, hogy újra kell indítani 
az országot, újra kell indítani a megyét, ami-
hez óriási lehetőséget jelent az uniós for-
ráskeret.   MTI

PEST MEGYE IS 
ÖNÁLLÓAN PÁLYÁZHAT

Fejlődő kisváros
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ÚTFELÚJÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Hamarosan elkezdődnek a nyári út-
felújítások. A korábbi évekhez hason-
lóan négy ütemben kerül sor az út-
karbantartási, kátyúzási munkálatok 
elvégzésére. A részletekről Fehér Imre 
alpolgármestert kérdeztük.

A képviselő-testület idén 35 millió 
forintot különített el az éves útkarban-
tartási munkák elvégzésére. Az utak 
felmérése megtörtént, mely alapján 
a szakemberek feltérképezték az üllői 
utak és utcák állapotát: hol találhatók 
kátyúk, mely részeken van szükség 
padkajavításra.  – Jelen pillanatban 
még várjuk a kivitelezésre az árajánla-
tokat. Ezután kezdődhet az ütemezés. 
Idén is négy részre fogják osztani Üllő 
területét: Ócsa felől az Ócsai út bal 
oldala a Pesti útig, utána jobb oldala 
a Pesti útig Ócsa felől, majd a Pesti 
út Gyömrő felől eső része, a Gyömrői 
út jobb és baloldala – részletezte az 
alpolgármester. Ahol az útfelújítás fe-
lületzárás-cserével történik, ott a víz-
vezeték házi bekötéseket is kicserélik, 
hogy ne történhessenek repedések, 
és ne kelljen az utcát rövid időn belül 
újra felbontani. A munkálatok során 
a főnyomócsöveket is kicserélnék, 

melyekről az egyeztetés még folya-
matban van. Az éves karbantartások 
nyári ütemezése után várható még 
egy őszi szakasz is, hiszen a hideg idő 
beállta előtt újra felmérik a kátyúkat 
és elvégzik a javításokat. 
A karbantartási munkák előkészíté-
sével párhuzamosan zajlik az Erdősor 
utca felújításának tervezése. BM-
pályázaton nyert vissza nem téríten-
dő támogatást a város az Erdősor 
utcai munkákra. A közbeszerzési el-
járás zajlik, beérkeztek az árajánlatok, 
amelyek bírálatát megkezdtük. A dön-
tés meghozatala után a nyertes cég 
megkezdi a kivitelezést. Várhatóan 
még idén ősszel végeznek is a mun-
kálatokkal. JB

Üllő Város Önkormányzata az idei 
évben a kémiai irtás mellett – a kör-
nyezetvédelmi bizottság javasla- 
tára – biológia gyérítést is végez.

A földi kémiai irtás kezdete június 
28-a és július 2-a között várható. Ez 
függ az adott időszak időjárásától, 
mivel a szúnyoggyérítést kizárólag 
csapadékmentes időben lehet el-
végezni. A szúnyoggyérítés a nap-
nyugta előtti utolsó órában kezdődik. 
A gyérítés pontos időpontja a városi 
honlapon és a Facebook-oldalon is 
megtalálható lesz. 

– Megkérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a gyérítés előtt tegyék el az ud-
varról háziállataik itató- és etetőedé-
nyeit, éjszakára ne hagyjanak kint 
ruhaneműket és lehetőleg kerüljék a 
szabadban tartózkodást az irtás ide-
je alatt – hívja fel a figyelmet Kucsera 
Csaba környezetvédelmi referens.  
– Gondoskodjanak a kertekben vagy 
teraszokon hagyott üres kaspók, vi-
rágládák, valamint az udvaron ha-
gyott vödrök kiürítéséről, lefedéséről, 
az esővízgyűjtő hordók tetejének 
szúnyoghálóval történő lezárásáról.

ÜH infó

SZÚNYOGIRTÁS
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Hajnal József természetfotós körülbelül két hónapja költözött Üllőre. Még csak 21 éves, de 
már komolyan beleásta magát a szakma rejtelmeibe. Egész napokat tölt a természetben, 
hogy felkeresse a vadon élő állatokat és tökéletes képeket készítsen róluk. 

VÁROSUNK LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁGA  
TERMÉSZETFOTÓS SZEMMEL

Körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt 
kezdett el fotózni Hajnal Jó-
zsef. Gyerekként informatikus, 

szoftverfejlesztő vagy játékfejlesztő 
szeretett volna lenni, de amikor el-
kezdte beleásni magát a programo-
zásba rájött, hogy ez nem neki való. 
Egy videónak köszönhetően kötött 
ki az állatok fotózásánál. – Először 
az interneten jött velem szembe egy 
Máté Bencé-s videó, akkor határoz-
tam el, hogy kipróbálnám magam 
és szeretnék ebben a szakmában 
elindulni – mesélte a kezdetekről.  
– Vettem egy belépő szintű vázat és 
egy objektívet, majd ezekkel kijár-
tam az erdőkbe, mezőkre, mindent 
fotóztam és egyre jobban kezdett 
megtetszeni a dolog. Amíg általában 
a legtöbben különböző gyerekcsa-
tornákon nőnek fel, addig engem a 
National Geographic kötött le – tette 
hozzá.

Az, hogy valaki természetfotós 
lehessen, sok tényezőtől függ, de 
szerinte leginkább elszántság, tü-
relem, kitartás és természetszeretet 
kell hozzá. – Fontos, hogy érdeklődj 
az állatok, az állatok viselkedése és 
előfordulási helye iránt. Szerintem 
egy természetfotósnak az kell, hogy 
szeressen kint lenni a természetben. 
Semmi egyéb – szögezte le. 

A vadon élő állatok fotózására 
több módszer létezik. Az egyik a les-
ből való fotózás, amit például Máté 

Bence is használ. A fo-
tós egy itatós lest épít, 
majd megvárja, hogy 
a madarak és a kisebb 
emlősök odajöjjenek az 
itatóhoz, így testközel-
ből lehet őket fotózni. 
József azt a tábort erő-
síti, akik inkább maguk 
mennek az állatok után. 
Ez rengeteg tanulást, 
időt és kitartást igényel, 
ilyenkor nyomok vona-
lán indul el és keresi meg az álla-
tot. Naponta 30-40 kilométert tesz 
meg a természetben. A rengeteg 

erőfeszítés kifizetődik, hiszen így az 
állatot a saját természetes helyzeté-
ben tudja lefotózni. – Rengeteg ki-
tartás kell hozzá, de én úgy tekintek 
erre, mint egy hivatásra – mondja.

Nyáron a hosszabb nappalok  
miatt még több időt tud a természet-
ben tölteni. Hajnali 3-tól este 8–9-ig 
úton van, keresi az állatokat és fény-
képeket készít, ezt követi otthon még 
egy háromórás fényképkidolgozás. 

Ezt, ha az időjárás és a pénztárcá-
ja engedi, minden nap vagy minden 
másnap megismétli. – A jelenlegi 
kedvenc fotóshelyem a közelben 
van, egy rókakotorék, imádom fo-
tózni a kis rókákat. Egyébként nem 
vagyok helyhez ragaszkodó, mindig 
keresek újabb helyeket. Itt, Üllőn is 
több helyen fotóztam már. Állatokból 
viszont sok kedvencem van, ilyen a 
róka, az egerészölyv, a denevér és 
bár még nem sikerült lefotóznom, a 
nyuszt.

A rövid távú céljai között renge-
teg fotózás, egy természetfilm és az 
OKJ-s papír megszerzése is szere-
pel, amivel saját vállalkozást indít-
hat. Hosszú távon viszont külföldről 
gondolkozik, mivel Amerikában a 
természetfotózás sokkal népsze-
rűbb, mint itthon, emellett jobb meg-
élhetést is biztosít. 

Egyelőre viszont minket kápráztat 
el képeivel, nyáron az első kiállítását 
is láthatjuk majd itt, Üllőn.  Antal Fanni 

„Szerintem egy 
természetfotós-
nak az kell, hogy 
szeressen kint lenni 
a természetben. 
Semmi egyéb.”
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Csaknem egy éve kerültek kihelyezésre az Üllő bizonyos külterületeire vezető utakra a sorompók, 
melytől egyrészt a nem kívánt átmenő forgalom, másrészt az illegális hulladéklerakás, valamint 
egyéb illegális tevékenységek csökkenését remélték. Szemők Zoltán mezőőrt kértük fel, hogy 
értékelje az elmúlt egy évet, ami a kihelyezett sorompók működését és hatékonyságát illeti. 

EGYÜTT A HULLADÉK FELSZÁMOLÁSÁÉRT

– Mindenképp meghozta a várt ered-
ményeket. Az ott élők is gyorsan rájöt-
tek, hogy az ő biztonságuk is nő ezzel az 
intézkedéssel. Közel 70%-kal csökkent 
az átmenő forgalom a külterületeken, az 
is ezt mutatja, hogy az utakat és környé-
küket szép lassan egyre jobban vissza-
foglalták a növények. Újonnan lerakott 
szemét nem tudott bekerülni a sorom-
póval elzárt területekre, és bár volt egy-
két szabotázs, például a lakat levágása, 
ám ez sem azért, hogy szemetet vigye-
nek be. Ahol kamera figyeli az adott te-
rületet, ott azonnal megy a rendőrség 
felé a bejelentés, ha történik valami, de 
az elmúlt egy évben szerencsére sem-
mi olyan nem történt, hogy ezekről a te-
rületekről bármit eltulajdonítottak volna 
vagy hulladékot helyeztek volna ki.

Zoltán szerint maradt még pár „fog-
híj” az utakon, amit eddig még szán-
dékosan nem zártak le, de most, hogy 
már hozzászoktak a gazdák és tulaj-

donosok, lassan ezek is sorra kerülnek.  
– Hermetikusan le kell zárnunk ezeket 
a területeket, hogy meg tudjuk tartani a 
tisztaságot és a biztonságot. Ahol nem 
zártuk le, ott még mindig jellemző ki-
sebb nagyobb szemétlerakás. Az elzárt 
területeken megkezdtük a takarítást is, 
természetesen a lakosságtól is várjuk a 
bejelentéseket, ha hulladékkal találkoz-
nak. A pandémia miatt sajnos nem volt 

Ingyenes leadási lehetőség  
a betonhulladékra
Jó hír, hogy az Üllő telephelyű 
Topáz Kft. ingyenesen veszi át a 
tiszta betontörmeléket az üllői la-
kosoktól. Arra azonban felhívják a 
figyelmet, hogy az Üllő külterület 
030/41 HRSZ-n lévő telephelyen 
kizárólag bontási és építési hulla-
dékot vesznek át.

lehetőségünk nagy volumenű társa-
dalmi összefogásra a szemétszedés-
ben, de szeretnénk erre a jövőben sort 
keríteni. A különböző típusú hulladé-
kok eltüntetésére az önkormányzat az 
idei évben is megoldásokat kínál, hogy 
könnyítse a lakosok életét: június 11-
12-én díjmentesen használt autógu-
mikat lehetett leadni, ősszel lesz elekt-
ronikai hulladék-begyűjtés, a szelektív 
hulladékbegyűjtés pedig folyamatos 
településünkön.
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Várva várt nap ez minden évben, hiszen jelentős, nyolcéves korszak zárul le tanítványaink 
életében. Idén különösen nagy izgalommal készültünk rá, hiszen csak néhány hete derült ki, hogy 
megtarthatjuk a rendezvényt és ünnepélyes keretek között búcsúzhatunk el diákjainktól.

Hogy mit adott tanítványainknak ez a nyolc év? Remél-
jük, meghatározó élményeket! Alsó tagozatos éveik alatt 
megismerkedtek a betűk és számok világával, tanítóik 

féltő szeretettel nevelték, oktatták őket. A felső tagozatba 
érkezve kamatoztathatták és tovább mélyíthették ismeretei-
ket, miközben sok új kihívással találkozhattak. Ennek egyike 
a másfél éve életünk részévé vált világjárvány, mely az online 
tanulás folyamatát hozta el számukra. Önállóságra, felelős-
ségtudatra és nem utolsó sorban saját idejük beosztására 
tanítva meg őket. De nemcsak tanulni járhattak iskolánkba 
a gyerekek, hiszen számos rendezvényen, versenyen és ün-

BÚCSÚ A NYOLCADIK ÉVFOLYAMTÓL

nepségen is részt vehettek az évek során, nem is beszélve a 
remek kirándulásokról, szabadidős programokról. 

Reméljük, mindig szívesen fognak visszaemlékezni ezekre 
a szép élményekre és büszkeséggel tölti el őket, hogy az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói voltak. Kívánjuk, 
hogy a választott középiskolában is állják meg majd helyüket 
és találják meg azt az életpályát, melyben felnőtt korukban ki-
teljesedhetnek. Útravalóul az iskola nevelőtestülete nevében 
egy Ibsen idézettel szeretnék elbúcsúzni ballagó diákjainktól: 
„Gyönyörű, ha az ember célt lát, s eléri azt, tűzön-vízen át.” 

Barna Tibor igazgató

8.a osztály
Osztályfőnök: Simon Gyula
Agócs Lajos Dávid 
Bedécs Roland  
Boros Dávid  
Bucz József  
Dányi Erika  
Fonó Panka  
Gujdi Rozália  
Guzmics Gábor 
Hajnaly Ádám Antal  
Héjas András  
Héjas Zsigmond 
Horváth Gabriella Aranka  
Horváth Péter István  
Kókai Norbert Richárd  
Lakó Attila  
Lipták Arnold 
Mohácsi István  
Molnár Ivett  
Németh-Komenda Dávid  
Nyerlucz Laura  
Paulusz Flóra  
Polyák Alexandra 
Povázson Richárd 
Sopkó Patrik Gábriel
Szántó Sándor Miklós
Zakar Laura

8.b  osztály
Osztályfőnök: Fazekas Béla

Demeter Viktória
Dózsa Dávid
Ecsedi Alexandra
Fazekas Ferenc Imre
Galyas Laura
Kollár Mirella
Kovács Andrea
Kovács Kíra Brigitta
Kökény Dávid Ádám
Lakatos Noémi Anasztázia
Megyesi Regina
Peltzer Roland
Polyovka Barbara
Rózsa Dávid
Somogyi Alexandra
Szabó Máté
Szilágyi Márk Lajos
Szombat-Bodor Barbara
Vásárhelyi Márk

8.c osztály
Osztályfőnök: Csonka Ildikó
Balázs Dániel  
Barna Miklós   
Barta Fruzsina  
Böckl József Dominik  
Fegyverneki Kitti 
Hangya Balázs  
Hegedüs Csaba  
Jakab György  
Kajos Hunor  

Kangli Ottó  
Kovács Petra Hanna  
Lakatos Leila  
Lengyel Kristóf  
Lévai Sándor   
Márkus Zsombor  
Mező Márton  
Nagy Anita Cintia 
Povázson Tamás Norbert 
Tardi Petra  
Tóth Lara  
Török-Deák Ignác  

8.z/a osztály
Osztályfőnök: 
Toldiné Horváth Sarolta
Bágyi Péter 
Bálint Eszter 
Balogh Anna Nóra 
Erdősi Enikő Vanda 
Hajba Cseperke Margit 
Hartwig-Matos Dávid Gábor 
Ivanics Petra 
Kéri Ákos Péter 
Kis Alexandra 
Kun Balázs Péter 
Kun Marcell 
Lenkovics Tímea 
Nemeskürti Petra Hanna 
Óvári Petra Anna 
Pál Zsófia Anna 

Pikó Noémi Tímea 
Rostás Péter Hunor 
Schäffer Mónika Alexandra 
Schäffer Szilvia Izabella 
Varga Kristóf 

8.z/b osztály
Osztályfőnök: Erdő Endre
Barta Panna
Benkó Balázs
Bimbó Dominika Gréta
Bond Louis István
Demjén Martin
Döme Rebeka Annamária
Fekete Botond
Halassy Vivien
Huszár Dániel Tibor
Iványosi-Szabó Maja Málna
Kovács Rebeka Zsófia
Körözsi Balázs
Májer Bence Zsolt
Makai Máté Sándor
Maróthy Rebeka
Mezei Maja Liza
Pálmai Szabolcs
Pap Mánuel
Szabó Fanni
Szántó Noémi
Szolnoki Szilvia Viola
Tóth Attila
Turai Boglárka



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

szombat: 9–12

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

szombat: 9–12

Retro keretek   
28  000 Ft helyett

14   000 Ft/db

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft/db

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft/db

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

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

Nyári 
akció!

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

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

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

Egészségpénztár 
és szép-kártya 
ElfogadóhEly

Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció részletiről érdeklődjön üzleteinkben!

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

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

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?

 Hosszú távú,

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos munkarendbe!
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SZŰK KÖRBEN ZAJLOTT A PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE

Bár eddig minden évben a zsúfo-
lásig megtelt művelődési házban, 
nagyszabású ünnepség keretein 

elül köszöntötték a gyermekekért dol-
gozó pedagógusokat, idén a szoká-
sostól eltérően, szűk körben zajlott a 
városi pedagógusnapi ünnepség.

2021. június 4-én ünnepelték Üllőn a 
pedagógusnapot. Az eseményt Kissné 

Szabó Katalin polgármester nyitotta 
meg, majd dr. Hrutkáné Molnár Mónika, 
a monori tankerület igazgatója is kö-
szöntőt mondott, melyben megemlé-
keztek arról az elengedhetetlen mun-
káról, amit a pedagógusok végeznek. 

A Humán Szolgáltató Központ ve-
zetője, Szabó Katalin Ildikó átadta dol-
gozóinak az Év óvodapedagógusa, az 

Év technikai dolgozója és a Nyugdíjas 
dolgozó kitüntetéseket. Dr. Barna Tibor, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Igazgatója két munkatársát díjazta 
az Év pedagógusa címmel. Lassánné 
Balogh Andrea, a Harmónia Zeneiskola 
vezető-helyettese az Év pedagógusa 
díjjal jutalmazta hegedű tanár kollégá-
ját. Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszony az intézmények vezetőit az Év 
vezetője kitüntetésben részesítette. 
Összesen 20 szakember részesült ki-
tüntetésben.

Az ünnepség meghittségét emelte 
Varga László társadalmi megbízatású 
alpolgármester pedagógus-köszöntő 
verse és a Harmónia Zeneiskola koráb-
bi növendékének: Sasvári Angelikának 
csodás énekes előadása.

A jelenlegi járványügyi szabályok 
nem tették ugyan lehetővé a nagyobb 
volumenű ünneplést, ám ezen a napon 
mindannyian szeretettel gondolunk 
vissza egykori nevelőinkre, tanáraink-
ra. Sok gyermek és sok szülő tartozik 
hálával, amiért pedagógusaik rövidebb-
hosszabb ideig kísérték és segítették 
őket a felnőtté válás útján.  ÜH infó



lemaradtak a lehe-
tőségről, idén, amint 
lehet, szeretnék biz-
tosítani a kiállítási 
és egyéb megjele-
nési lehetőséget. 
Gyermekek szá-
mára is elindult a 
klub egyik kreatív 
kezdeményezése , 
ahol a fiatalok meg-
tanulhatják a sütés–főzéssel járó összes kunsztot, vagyis a 
konyhaművészet és a konyha rendben tartásának alapjait. A 
Gasztrókalandban július 19. és július 23. között a KukTanoda 
Séf irányításával fognak főzni a gyerekek, miközben beszél-
getnek, kézműveskednek, ismerkednek a fűszernövényekkel, 
különösen a főzés alapanyagaival és a magyar konyha étke-
zési szokásaival, sajátosságaival. 

Tavaly augusztus 20-án 15. jubileumuk alkalmával egy 
új taggal gyarapodott a klub: Eiben Lindát választották meg 
a Kuktanoda vezetőjének. Linda egyszer-kétszer már főzött 
is a csapattal, de sajnos a járvány ebbe is beleszólt. Az újra 
nyitást egy szabadtéri közös főzéssel tervezték megünnepel-
ni, ahol Linda a főszakács: csülökpörkölttel, sós vízben főtt 
krumplival és savanyúsággal várta a résztvevőket. 

A klub munkatársai egyébként a pandémia alatt sem pihen-
tek: a közelmúltban a Vargha Gyula Könyvtárral közös szerve-
zésben valósult meg Fialka László fotókiállítása. ÜH infó
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LASSAN ÚJRA INDULNAK A MECÉNÁS RENDEZVÉNYEK
M ájus 22-én, egyelőre szűk körben tartotta évadnyitó 

rendezvényét az Üllői Mecénás Művészeti Klub. Idén, 
a nyitással együtt igyekeznek minden olyan kiállítást 

és programot bepótolni, amit korábban a pandémia miatt 
kénytelenek voltak elhalasztani. 

Sajnos egy ideje sem kiállításokat, sem rendezvényeket 
nem tarthatott az Üllői Mecénás Művészeti Klub, azonban a 
most érvénybe helyezett lazításokkal már talán lehet tervez-
ni, még ha csak egyelőre szűk körben is. A fotósoknak, fes-
tőknek, kézműveseknek és egyéb művészeknek, akik tavaly 

•   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



Közösség

132021. június | Üllői HírmondóFü
st

öl
t t

ok
as

za
lo

nn
a

59
5

Ft/kg

Fü
st

öl
t c

sü
lö

k

1.
30

0

Ft/kg

H
áz

i d
is

zn
ós

aj
t

2.
49

5

Ft/kg Ft/kg
M

ar
ha

co
m

b

2.
29

5
Ft/kg

M
ar

ha
 le

ve
sh

ús

1.
39

5

Ft/kg

Se
rt

és
 k

ar
aj

1.
19

5

Ft/kg

Er
dé

ly
i s

za
lo

nn
a

2.
39

5

Ft/kg

H
AJ

D
Ú

 p
ar

as
zt

ko
lb

ás
z

H
AJ

D
Ú

 p
ar

as
zt

ko
lb

ás
z

1.
40

0

Ft/kg

Fő
�

 c
sá

sz
ár

2.
49

5
Ft/kg

Fü
st

öl
t 

an
go

l s
za

lo
nn

a

1.
79

5

Ft/kg

H
áz

i z
sí

r (
za

cs
kó

s)

47
5

Ft/kg

Cs
ík

oz
o�

 p
ac

al

1.
59

5

Ft/kg

M
ar

ha
 lá

bs
zá

r

2.
19

5

Ft/kg

Ju
hb

el
es

 v
irs

li

99
5

Ft/kg

Sü
tn

iv
al

ó 
ko

lb
ás

z

1.
19

5

Ft/kg

H
áz

i h
ur

ka

69
5

Ft/kg

Ka
cs

ac
om

b

1.
99

5

Ft/kg

G
ril

lk
ol

ná
sz

1.
49

5

Ft/kg

Mi
nd

en
 na

p
FR

IS
S T

EP
ER

TŐ
/h

aj
na

lb
an

 sü
tö

tt/



Közösség

14 Üllői Hírmondó | 2021. június

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

RENDHAGYÓ, DE VIDÁM VOLT A GYERMEKNAP
Bár a hivatalos, nagy volumenű ünneplés idén elmaradt, azért egyetlen gyermeknap sem 
múlhat el önfeledt szórakozás nélkül. Üllőn több napon át, számos helyszínen várták az 
ünnepelni vágyó családokat és a gyermekeket színesebbnél színesebb programokkal.

Kóstolásra fel!
Már több nappal május utolsó vasár-
napja előtt érezhető volt az izgatott ké-
szülődés: elindult a gyermeknapi hétvé-
ge. A piac területére kikerültek a játékok, 
az árusok pedig izgatott készenlétben 
álltak, hogy fogadják a piackörútra ér-
kező gyermekeket „Kiskosárral a pia-
con”. A piacfelügyelőnél úgynevezett 
kóstolójegyeket lehetett kérni, mellyel a 
gyermekek sok-sok finomság közül vá-
laszthattak, emellett ismerkedhettek a 
piacozás élményével, míg szüleik a be-
vásárlást intézték.

Kerti parti a könyvtárban
Május 29-én, szombaton a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár várta a kis-
gyermekes családokat egy vidám dél-
előttre a könyvtár udvarába. A babák 

ringatózhattak, a nagyobbak papír-
színházi meséket láthattak, hallhattak 
és kézműves-foglalkozáson vehettek 
részt: meseládikót készíthettek Madár 
Olga tűzzománcos, meseillusztrátorral.

Cumifa nőtt a könyvtár kertjében
A Vargha Gyula Könyvtár szombati 
gyermeknapi partiján adták át a 
Cumifát, ahova a gyermekek saját ma-
guk akaszthatták fel hősiesen cumi-
jukat. A bátor kicsik, akik hajlandók 
voltak lemondani addig oly fontos cu-
mijukról, a könyvtárostündérektől okle-
velet és ajándékcsomagot kaptak cse-
rébe, nevük pedig bekerült a Cumifa 
Nagykönyvbe. – Vidám hangulatban telt 
a gyermeknapi kerti parti! Nagyon sokan 
ellátogattak hozzánk ezen a délelőttön 
– nyilatkozta lapunknak Velkei Hajnalka, 
a könyvtár vezetője. – Gratulálunk a 
hős cumiadományozó gyerekeknek, 
akik elsőként adták át cumijukat meg-
őrzésre Cumillának, a Cumiőrző fa tün-
dérének. Immár nyolc varázsgömb-
be zárt cumi díszíti a cumifánkat! 
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól 
érezte magát, és kellemes emlékekkel 
tért haza! Köszönjük Rozványi Beátának 
a ringatófoglalkozást, Madár Olgának 
a meseládikó-készítést és a Hableány 
Lakástextil üzlet tulajdonosának, Béki 
Tibornénak a sok-sok színes lufit!

Játékbirodalom a piacon
Vasárnap újra a piacé volt a főszerep: 
egy egész játékbirodalmat rendeztek be 
gyermeknap alkalmából, és nem csak 

a legkisebbek kedvéért. Az odalátoga-
tó családok, kisebb-nagyobb gyerekek 
is mind megtalálták a maguk számára 
legjobb szórakozást. Az Üllői Polgárőr 
Egyesület biztosította a nagy sikerű mo-
torkerékpárt, amit a gyermekek a délelőtt 
folyamán hatalmas élvezettel próbáltak 
ki. A könyvtár olvasósarkot rendezett be, 
ahol mindenki kedvére forgathatta az ol-
vasni és lapozgatni valókat. Az aszfalt-
ra pedig felkerült egy óriási készségfej-
lesztő, kreatív ugróiskola, ahol egész 
nap ugrálhattak a kisbékák, méhecskék 
és kenguruk bőrébe bújt ügyeskedők. A 
szervezők a nagyobbakra is gondoltak: 
nekik óriás amőbával, malommal, cél-
ba-dobó és kilövős gombfocival készül-
tek. Köszönjük az önkéntesek munkáját, 
akik a festésben, előkészületekben segí-
tettek, a résztvevőktől nagyon sok pozitív 
visszajelzés érkezett, mindenki jól érezte 
magát! ÜH infó
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Gyermekeink biztonságára és kényelmére szerencsére ma 
már sokkal nagyobb figyelmet fordíthatunk, mint azelőtt. Azok 
az intézmények, amelyekben a kisebbek játszanak, tanulnak, 
teljesen más, sokszor sokkal nagyobb igénybevételnek 
vannak kitéve, mint más épületek, létesítmények. 

MI LENNE, HA NEM VOLNA?  
– GYERMEKEINK BIZTONSÁGA

Főként azért fontos a mindennapos, 
illetve az éves karbantartásuk, ja-
vításuk és fejlesztésük, mivel, ha 

mindez elmaradna, nem csak kiábrán-
dító közeg várná őket, de számos, olykor 
súlyos baleset is történhetne az intézmé-
nyek falai közt. 

Az intézmények fenntartói időben jel-
zik az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő 
Kft. felé az igénylistát, de a cég munka-
társai is feljegyzik az esetleges hiányos-
ságokat a rendszeres felmérések során. 
A testület által jóváhagyott felújítások, 
karbantartások, és új eszközök beszer-
zése folyamatosan zajlik, a nagyobb 
munkákat pedig igyekeznek a nyári leál-
lásokkal összeegyeztetni.

Harai István László, az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 

vezetője lapunknak elmondta: ahogy 
a HSZK és a monori tankkerület veze-
tői közlik, hogy mely intézmények ho-
gyan zárnak be, a munkákat aszerint 
hangolják össze. Természetesen addig 
sem állnak meg a feladatok: amit tud-
nak vagy amire sürgősen szükség van, 
azt menet közben is elvégzik, hiszen 
a gyermekek biztonsága mindig az 
első. – Az intézményeken belül talál-
ható belső játszóterek karbantartása, 
felújítása, festése rendszeresen zajlik, 
ezek minőség ellenőrzése folyamatos 
és fontos feladat. Ha szükséges, ak-
kor az új játékokat telepítjük, üzembe 
helyezzük, a homokozókban homokot 
cserélünk vagy a kosárlabda-palánk 
cseréjét végezzük el. Az év közben 
megrongálódott tárgyakat, felületeket 

kijavítjuk, és bizonyos időközönként 
elvégezzük a tisztasági festéseket is  
– részletezte.

A nyári leállás időszakában a 
Babarózsa bölcsődében, a Szellőrózsa 
bölcsődében és a Napraforgó óvodában 
is elvégzik a szükséges munkálatokat. 
Ahol szükséges, ott felújítják a drótke-
rítést, a két óvodába pedig új homokozó 
is kerül. A Kisfaludy téri Csicsergő óvoda 
körüli kültéri játszótéren is megtörténik a 
játékok átvizsgálása és esetleges javítá-
sa. – Igény szerint minden intézményben 
elvégezzük a tisztasági festést, a szalet-
lit újrapácoljuk, a kültéri játékokat, libikó-
kákat, hintákat karbantartjuk. A Hoppla 
Fejlesztő központban elvégezzük a szük-
séges átalakításokat úgy, hogy a nyári 
napközis tábornak megfelelő legyen a 
helyszín. Emellett folyamatosan végez-
zük dolgozóinkkal és különböző alvál-
lalkozókkal az intézmények és a közte-
rületek fűkaszálását, gyommentesítését 
és a kertészeti munkákat, zöldfelületek 
gondozását, ápolását. ÜH infó



ÚJ KÖNYVEKKEL VÁRJA OLVASÓIT A KÖNYVTÁR 
Az olvasók legnagyobb örömére 2021. 
május 5-től a hatályos egészségvédel-
mi előírások betartása mellett újra meg-
nyitotta kapuját a Vargha Gyula Városi 
Könyvtár, azonban a küszöbkönyvtári 
szolgáltatás sem szűnt meg, így azok is 
igénybe tudják venni a könyvtár szolgál-
tatásait, akik nem rendelkeznek védett-
ségi igazolvánnyal. 

Új könyvek, programok, szabályok
Fontos lehet a látogatás szempontjá-
ból, hogy a kiskorú gyermekek kizárólag 
csak igazoltan védett felnőtt kísérővel 
látogathatják a könyvtárat. Azok szá-
mára, akik bármilyen oknál fogva nem 
rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, 
a könyvtár a már megszokott módon to-
vább működteti küszöbkönyvtár szol-
gáltatását. 

A nyitással együtt teljesen új könyvek 
is kerültek a könyvtár kínálatába, sőt 
még Irodalmi teázó nevű programjuk 
is újraindult, melyen első alkalommal a 
Karanténolvasmányok témájával várták 
az érdeklődőket.

Jelenlegi szabályok 
• A könyvtár épületébe a 18 éven felü-
liek kizárólag védettségi igazolvánnyal 
léphetnek be, amit a kölcsönzőpultnál a 
személyazonosító igazolvánnyal (vagy 

más személyazonosság igazolására al-
kalmas hatósági igazolvánnyal) együt-
tesen be kell mutatni.
• Az épületbe érkezők kézfertőtlenítővel 
tisztíthatják meg a kezüket.
• A könyvtárban kötelező a maszk vise-
lése.
• Kiskorú gyermekek csak igazoltan vé-
dett felnőtt kísérővel látogathatják a 
könyvtárat.
• A könyvtárban a járványügyi szabá-
lyoknak megfelelően, a fizikai távolság 
betartása érdekében egyszerre 5 olvasó 
tartózkodhat.
• A biztonság érdekében az olvasói szá-
mítógépek használatát a könyvtár egy-
előre szünetelteti.

• A visszahozott könyvek az olvasók vé-
delmében 72 órás karanténba kerülnek.

Programok augusztusig
– Júniusban kedvezményes könyvvá-
sárt rendez a városi könyvtár, amelynek 
bevételéből új könyveket vásárolnak. 
– Szerdánként 10.30-tól ringató-
foglalkozást tart Rozványi Beáta. A to-
vábbi részletek Bea Facebook-oldalán 
találhatók meg.
– Július 6-án, kedden 16.30-tól 
Papírszínházi mesedélutánt tartanak a 
kertben, amelyre minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várnak.
– Július 20-tól július 31-ig a könyvtár 
zárva lesz.

A könyvtár minden kedves könyv-
tárlátogatónak olvasmányélményekben 
gazdag, jó pihenést kíván a nyárra!

Velkei Hajnalkát, a Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetőjét köszöntöttük, 
miután 25. jubileumi évét tölti a közművelődésben, és arról kérdeztük, ho-
gyan értékeli az elmúlt negyed évszázadot.

– A kulturális területen végzett munka nagyon összetett feladat. Az el-
múlt 25 évben bizony kaptam hideget-meleget egyaránt, de szerencsé-
re mindig voltak mellettem olyan kiváló kollégák és barátok, akik átsegí-
tettek a nehézségeken és velem örültek a sikereknek. 2002-ben kerültem 
könyvtári területre, ami első látásra szerelem lett. Ez az a hivatás számom-
ra, amiben a legjobban kibontakozhat a tudásom, kreativitásom, amivel a 
könyvtárlátogatók életét színesíthetem. Üllőn ehhez maximális támoga-
tást kaptam az elmúlt nyolc évben a városvezetéstől, a kollégáktól és az 
ülleiektől egyaránt. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki csak egy jó szó-
val is segítette a munkámat!

Fejlődő kisváros
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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: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

MEGNYÍLT AZ ILYET ÉN IS TUDOK KIÁLLÍTÁS
Május 14-én ünnepélyes keretek kö-
zött nyílt meg az Ilyet én is tudok című 
absztrakt tárlat a Városháza aulájában. 
Az általános iskolás tanulók által létre-
hozott alkotások már tavaly elkészültek, 
azonban a koronavírus-járvány miatt a 
szervezők úgy döntöttek, hogy a kiállí-
tást idén tudják teljesen biztonságosan 
megrendezni. Sajtosné Öllei Andrea, az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola rajz-
tanára és Gera Béla Miklós festőművész 
segített a gyermekeknek kifejezni ön-
magukat, megfelelően használni a szí-
neket, formákat, anyagokat. Az elkövet-
kező hetekben összesen 54 alkotásban 
gyönyörködhet az, aki ellátogat a tárlat 
helyszínére. A tanárnő szerint a diákok 
nagyon szerették a feladatot, mivel önál-
lóan dönthettek az alkotásuk részletei-
ről. Sok színnel és festékkel játszhat-
tak, míg végül megszülettek a fantasz-
tikus művek. Érdemes úgy tekintenünk 
ezekre, mint olyan világokra, melye-
ket egészen fiatal diákok alkottak meg, 
önmagukat kifejezve bennük, sőt még 
óvodáskorú gyermek is segített a meg-
teremtésükben. – Rengeteg színt lát-
hatnak a nézők, akik megtekintik a ki-
állítást. Igazából nem kézzelfogható 
dolgokat látunk, hanem a képzeletet, a 
fantáziát is bele kell vinni. Óvodás kor-
tól egészen kisiskolás korig, illetve felső 

tagozatos gyerekek is készítettek képe-
ket. Ez igazán egy közösségért való csa-
patmunka volt – nyilatkozta Sajtosné 
Öllei Andrea a Williams Tv-nek.

A kiállítás elsődleges célja az volt, 
hogy a diákok a felkészülés során meg-
értsék, mi az absztrakt művészet lénye-
ge, hogyan juthatnak el a nonfiguratív 
kifejezésmódig. A kiállítás maga a bizo-
nyíték, hogy bizony már ilyen fiatal kor-
ban is képesek absztrakt módon kife-
jezni magukat a gyerekek. A megnyitón 
Gera Béla Miklós beszélt az absztrakt 
művészetről, majd Kissné Szabó Katalin 
polgármester személyesen köszönte 
meg a kis művészeknek a részvételt, és 
átadta az emléklapokat az apró ajándé-
kok kíséretében. 

Az összesen 54 festményből álló ki-
állítás egy hónapig látható a polgármes-
teri hivatal aulájában. ÜH infó

Nagy volt az izgalom az elmúlt na-
pokban, az üllőiek egymásközt kam-
pányoltak, vitték a hírt, agitáltak, hogy 
minél több voksot gyűjtsenek az is-
kolájuk mellett. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola ugyanis Sajtosné Öllei 
Andrea ötlete nyomán benevezett egy 
országos falfestési pályázatra. 

Az volt a cél, hogy az udvar beton-
kerítését színessé varázsolhassák. 

Az iskola végül az előkelő harma-
dik helyen végzett a 146 indulóból. 
Vigaszdíjként 50 liter beltéri falfesték 
lett a jutalma, de a nagy terv így még 
várat magára.

Látva az összefogást, az önkor-
mányzat szeretné a lakosság együtt-
működésével véghez vinni az elgon-
dolást. Az olleiandrea@gmail.com 
e-mail-címen várják a tettre kész ül-
lőiek jelentkezését, akik segítenék az 
együttgondolkodást. ÜH infó

Június 23-án Szent Iván éjszaká-
jának, avagy az év legrövidebb éj-
szakájának megünneplésére sza-
badtéri programokkal készül a Kiss 
Sándor Művelődési Ház. Szent Iván 
éjjelének ünneplése már régóta ha-
gyomány, ekkor máglyát raknak a 
sötétség elűzésére. A programok 
délután 6 órakor kezdődnek, a láto-
gatók többek között mezei virágok-
ból csokrot köthetnek, megnéz-
hetik a Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület táncelőadását, emel-
lett Szomora Zsolt és Ökrös Károly 
is fellép. Tíz órakor pedig közös 
örömtűzgyújtás is lesz. 

A művelődési ház a gyerekek-
nek is tervez programokat a nyárra. 
A júniust a Grimm-Busz gyerek-
előadása zárja, a júliust pedig a 
közel negyed évszázada működő 
Mirabell Táncegyesület fogja meg-
nyitni. Az egyesület minden nyáron 
szervez napközis tánctáborokat, 
melyeket idén június 28. és július 2. 
között, illetve július 19. és július 23. 
között tartanak meg. ÜH infó

ÖSSZEFOGÁS AZ ISKOLÁÉRT

NYÁRNYITÓ PROGRAMOK 
A KISS SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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VÁGÓ FANNI VÁLOGATOTT  
LABDARÚGÓVAL BESZÉLGETTÜNK
Fanni tavaly decemberben költözött Üllőre. Már akkor is 
nagyon szerette a várost, amikor még csak a meccsek miatt 
járt ide, most viszont már egészen otthon érzi magát. Két 
nappal azután beszélgettünk vele, hogy csapatával, az FTC-
vel megnyerték a magyar női labdarúgó-bajnokságot. 

– Hogy alakult az utolsó meccs? 
– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 

óriási önbizalommal játszottunk. Még 
nagyobb volt a siker úgy, hogy az ellen-
fél három-kettőre feljött, ennek ellenére 
megtartottuk a vezetésünket, és így tud-
tunk bajnokságot nyerni.

– Hogyan értékeled magát a bajnok- 
ságot?

– Az eleje nagyon döcögősen indult. 
Jókor jött pofon volt, amikor elvéreztünk 
a Bajnokok Ligájában, ám utána meg 
kellett küzdenünk a koronavírussal is. 
Nagyon sok sérült játékosunk volt, akik 
még nem térhettek vissza, és a Covid 
miatt is sokan kiestek, akár hetekre is. 
A végére szerencsére már mindenkire 
lehetett számítani, mindenki jó teljesít-
ményt nyújtott és az összhang is meg-
volt. Olyan csapat alakult ki, akik sze-
retik egymást és győzni akarnak. Végig 
hittünk abban, hogy sikerülni fog.

– Hogy kerültél közel a focihoz?
– Édesapám is futballozott, majd 

edzőként dolgozott, az öcsém is foci-
zik, így mindig ekörül forgott az életünk. 
Eljártunk édesapámmal játszani, mecs-
cseket néztünk, a saját meccseire és az 
edzéseire is elkísértük. Régen inkább 
érvényesült az az elv, hogy egy lány ne 
focizzon, manapság azért már nagyon 
sokat fejlődött a világ, az emberek más-
hogy gondolkodnak erről, de nekem 
nem volt nehéz dolgom.

– Mikor kezdted komolyabban venni?
– Egy hatéves gyerek még nem tudja, 

hogy focista akar-e lenni, egyszerűen 

annyira szerettünk focizni, hogy mindig 
ezt játszottuk az öcsémmel. Hatévesen 
kerültem be egy csapathoz, ahol a test-
vérem is játszott: bevettek a fiúk közé. 
Nagyon sokáig ott játszottam, még csa-
patkapitány is voltam. Külön öröm, hogy 
az öcsémmel egy csapatban nőhettem 
fel.

– Nem rivalizáltatok egymással?
– Szerintem egy testvérpár alapve-

tően mindig rivalizál egymással, mi is 
mindenből versenyt csináltunk. Mindig 
azt néztük, hogy legyen jobb az egyi-
künk a másiknál. Ha ő új trükköt tanult 
meg, nekem azonnal meg kellett tanul-
nom egy másikat. Minden hétvége arról 
szólt, hogy ha ő eggyel többet dekázott, 
mint én, azonnal meg akartam dönteni, 
hogy jobb legyek nála. Ezt a bátorítást 
kaptuk meg Apától is: ha elmentünk láb-
teniszezni, ő nem hagyott minket nyerni. 
A győzni akarás a családunkból fakad, 
egymást motiválva lettünk mindketten 
játékosok. Az öcsém jelenleg NB2-ben 
játszik. 

– Hogy alakult a gyerekkorod?
– Szegeden születtem, a család le-

költözött Apa miatt, aki a környéken 
kapott edzői állást. Az egész gyermek-
korom a sportról szólt: a foci mellett 
folyamatosan kézilabdáztam is, amivel 
egy teljesen más sportot ismerhettem 
meg. Nagyon sokat köszönhetek az ál-
talános iskolámnak, nagyon jó kézilab-
daedzőm és testneveléstanáraim vol-
tak. Akkor már folyamatosan fociztam 
a Tisza Volán egyesületnél, ahol Hüvös 
Gábor volt az edzőm, neki is nagyon sok 
mindenért hálás vagyok. De, akivel leg-
többet játszottam és akitől a legtöbbet 
tanultam, az mégis édesapám.

– Mikor kezdted el komolyabban venni a 
futballt?

– Amikor elmentem gimnáziumba, 
választanom kellett a két sport közül, és 
bár a kézilabdát is szerettem, a futball-
ban teljesedtem ki, abban találtam meg 
azt az igazi örömöt, amit egy sportoló-
nak éreznie kell. 15 évesen felkerültem 
Pestre, ahonnan elindult a komolyabb 

pályafutásom. A Femina bajnokcsapa-
tába sikerült igazolnom, az első évben 
bajnokságot is nyertünk. Utána men-
tem Németországba, voltam Izlandon, 
majd miután hazajöttem, játszottam az 
MTK-ban. Ezután kimentem Romániába, 
onnan Ausztriába, és utána tértem újra 
haza.

– Előny vagy hátrány, hogy ennyi helyen 
játszottál?

– Nekem sokat segített, sok edzővel 
dolgoztam, sok játékossal játszhattam, 
akiktől mindig tanultam valamit, mindig 
más szemszögből kaptam instrukciókat. 
Nekem ez nagy előnyt jelentett, és az 
edzői karrieremben is sokat fog segíteni.

– Te voltál a második legfiatalabb játé-
kos, aki válogatott lett. Milyen érzés volt?

– Óriási megtiszteltetés, hogy címe-
res mezben állhattam a himnuszt hall-
gatva, egész gyerekkoromban ez volt 
az álmom, már akkor is, amikor még azt 
sem tudtam, hogy van női foci. 

– Hogy kerültél Üllőre?
– Nagyon szimpatikus volt már ak-

kor is, amikor jártunk ide meccsekre. 
Akkor már valamennyire megismertem 
a várost, tetszett a nyugodtság, egy picit 
visszaidézte Szegedet, ahol sokáig lak-
tunk. Tavaly december környékén tud-
tam ideköltözni, miután sikerült lakást 
találni. Jó távolságban van attól a hely-
től, ahol edzünk, mégsem Pest belváro-
sa, nem szeretem a túl nyüzsgő életet.

– Mik a jövőbeni terveid?
– Az aktív pályafutásomban min-

denképp az, hogy ugyanilyen sikere-
sek legyünk a klubbal, és a Bajnokok 
Ligájában is elérjük végre azt a célt, amit 
szeretnénk. A válogatottal mindenképp 
ki szeretnék jutni valamilyen világver-
senyre. Megpróbálom addig kitolni a pá-
lyafutásomat, amíg tudom, minden nap 
teszek azért, hogy egészséges marad-
jak. Az edzői pályafutásomban is vannak 
még merész álmaim. Luca
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SZOMSZÉDKONFLIKTUSOK 
A MINDENNAPOKBAN
“Rossz szomszédság török átok”, “fülemüle-per”, ki ne hallotta 
volna már ezeket a kifejezéseket a mindennapokban. 

N ehéz dolga van a jegyzőnek, ami-
kor jogszabályi feladatánál fogva 
ezekre a problémákra megoldást 

kell keresnie, hiszen sok esetben az 
adott probléma mögött több éves vagy 
évtizedes konfliktusok állnak. 

Mire gondolhatunk például? 
Az idősebb és a fiatalabb generációk 

között a szomszédos ingatlanokon pél-
dául az életmódból adódóan keletkez-
hetnek problémák, ki mikor gondozza 
a kertet, nyírja a füvet, mikor éget avart, 
milyen hangos tevékenységeket végez a 
szabadban vagy éppen milyen állatokat 
tart és azzal milyen zavarást fejt ki. 

Van egy bizonyos határ, egy bizonyos 
tűrési kötelesség, amelyet esetről esetre 
– kétségtelenül, hogy nem könnyen –  
kell kijelölni, hogy megtaláljuk az op-
timális egyensúlyt mindkét (vagy akár 
több fél) tevékenységei, hobbijai, élet-
módja között, de tekintettel legyünk arra 
is, hogy mindenki úgy köteles például az 
ingatlanát használni, hogy azzal máso-
kat ne zavarjon.

A birtokvédelmi eljárás kvázi kakukk-
tojás a jegyzői feladatok közt, hiszen az 
is közigazgatási eljárás, azonban kicsit 
úgy kell elképzelni, mint egy kisebb pol-
gári pert. Gyakran összekapcsolódhat 
állatvédelmi ellenőrzéssel is, hiszen az 
állattartással is tudunk olyan zavaró ha-
tást előidézni – például zajt, bűzt vagy 
forgalmat, ami zavarhat másokat. 

Az ilyen és hasonló ügyekkel kap-
csolatos tapasztalatairól kérdezem 
dr. Kajó Cecíliát, aki áprilistól az Üllői 
Polgármesteri Hivatal birtokvédelmi és 
állatvédelmi hatósági ügyintézője.

– Ilyenkor mi a helyzet?
– Ilyenkor mindkét irányból meg kell 

vizsgálnunk az állattartást: meg kell tud-
nunk, hogy azért áll fenn a zavaró ténye-
ző – szag, hanghatás, stb., mert maga 
az állattartás nem jó körülmények kö-
zött zajlik, vagy önmagában van ugyan 
egy zavaró hatása az állattartásnak, ám 
ezt el kell viselnünk. Ezt sokszor nagyon 
nehéz elmagyarázni az ügyfeleknek: 
hogy mi az a szükségszerű szint, ami 
alatt tudomásul kell vennünk bizonyos 
tevékenységeket, hiszen lakóközösség-
ben élünk. Mindig nehéz kérdés, amikor 

az a gond merül fel, hogy valakinek az 
állattartáshoz van joga, valakinek pedig 
a nyugodt pihenéshez. 

– Hogyan tudsz igazi segítséget nyújtani 
ezekben az ügyekben?

– A munkám során több állatvédő 
szervezettel is felvettem a kapcsolatot, 
sok önkéntessel később nagyon jó ba-
rátság alakult ki. Ha volt olyan ügyem, 
ahol állatokkal kapcsolatban kellett be-
avatkozni, például elvinni állatorvoshoz, 
kezelési költségeket fizetni, rehabilitálni, 
új gazdát keresni, akkor ebben ők na-
gyon sikeresen tudtak segíteni nekem. 

– Melyek a leggyakrabban előforduló 
esetek?

– A birtokvédelmi ügyekben tipikus-
nak számítanak a szomszédok köz-
ti konfliktusok és a házastársak közti 
viták, vagy éppen a nem fizető bérlők 
akár lakáscélú ingatlankiadásnál akár 
üzlethelyiségeknél. Az emberek legér-
zékenyebb pontja a gyermek és az ál-
lat, ezekkel lehet igazán felbosszantani 
őket vagy bosszút állni rajtuk. A váló-
félben lévők konfliktusába is gyakran 
bekapcsolódik a gyámhivatal vagy az 
állatvédelem: küzdenek a gyermekek 
felügyeleti jogáért vagy például elviszik 

a másik fél házi kedvencét és azzal zsa-
rolják őket.

– Mennyire megviselő lelkileg ez a  
munka?

– A hatósági munkát hosszútávon 
nehéz végezni. A fele jog, a másik fele 
pszichológia. Sok olyan ügy van ezen 
a területen, ami rányomja a bélyegét az 
ember hangulatára és megviselheti lel-
kileg. Amikor újonnan bekerül az ember, 
mindenféle ügyet lát. A jó jogalkalmazó 
attól válik azzá, hogy egy idő után be 
tudja állítani magának azt a fókuszt, 
hogy nem lehet mindenkit megmente-
ni, nem lehet mindenkin segíteni. A sok 
éves tapasztalatom alapján az a véle-
ményem, hogy a közösségi fórumokon 
megjelenő kritikákkal sem szabad fog-
lalkozni. Az elején mindenki beleesik 
abba a csapdába, hogy szeretne min-
denkinek segíteni, akár a munkaidején 
túl, hétvégenként, szabadidejében, és 
sajnos ezzel sokan vissza is élnek. 

– Hogyan tudjátok feloldani a feszültsé-
geket?

– Gyakran megbeszéljük az ügye-
ket a kollégákkal, hogy ők hogy látják 
az ügyeinket, de vannak szakmai kö-
zösségek is, ahol van erre lehetőség. 
Állatvédelmi szervezetek önkénteseként 
is van esély ezeket a feszültségeket le-
adni.

– Miért ezt a területet választottad a jo-
gon belül?

– Az első munkahelyem a főváros-
ban, a XVIII. kerületi Polgármesteri 
Hivatalban volt, ahol húsz évet dol-
goztam. Érettségi után kerültem oda 
és olyan szerencsések voltunk, hogy a 
szakmai vezetés maximálisan támo-
gatta, hogy munka mellett tanuljunk. Így 
én munka mellett végeztem el az állam-
igazgatási főiskolát és a jogi egyetemet 
is. Amikor a jogi egyetemet végeztem, 
az akkori jegyző azt tanácsolta, hogy 
sokkal könnyebb lenne, ha a tanultakat 
azonnal látnám a gyakorlatban is, így 
átkerültem a testületi irodáról a ható-
sági irodára, ahol nyolc évet töltöttem. 
Rengeteg ügyünk volt, így nagyon sok 
tapasztalatot tudtam szerezni. 

– Hogy kerültél Üllőre?
– Az állatvédelem mindig a szívem 

csücske volt, kipróbáltam magam több 
területen is, de a hatósági munka kap-
csán az újdonságokat, a jogszabály-
változásokat akkor is nyomon követtem 
amikor mással foglalkoztam, tartottam 
a kapcsolatot a kollégákkal, több szak-
mai közösségben vettem részt ahol se-
gítettünk egymásnak és segítünk a mai 
napig, így amikor megtudtam, hogy ha-
tósági ügyintézőt keresnek Üllőn, rögtön 
lecsaptam a lehetőségre.  ÜH infó



ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 

Megnyitottunk 
Üllőn, 

a központban, 
az új piacon!

Keressen minket 
a 11-es pavilonnál!
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Nyitvatartás:
H–P: 08–18,  
Szo: 08–13

Üllő, 
Pesti út 

100.

Bankkártyás fizetési mód.
Érintésmentes fizetés!

Telefon: 
06-20/548-4317 

nadastoparkhotel.hu   •   +36-21/233-3032   •   2211 Vasad, Monori út 100.

Megújult és kibővült  
a wellness

elkülönített  családi és felnőtt 
wellness részleg


