2020/1

Üllői Hírmondó
XXIX. évfolyam 1. szám • 2020. április 15.

Minden háztartásba

jutott maszk

Üllő Város Önkormányzata lapja

„Büszke vagyok
a kollégáimra!”

HÍRMONDÓ

Ismét lehet
Pályázni
járdaépítésre!

jövőre
elkészül
az új piac

Átállás

digitális oktatásra

Együtt

sikerülni fog!

A háziorvosok javaslatai

koronavírus

járvány idejére

Járvány

ha kérdése van,
ide fordulhat

A humán szolgáltató központ
elérhetőségei
Az új koronavírus miatti segítségnyújtás:
06-29-320-023; 06-30-659-1892;
hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között,
pénteken 8:00-12:00 óra között hívható.

Szolgáltatások:

• Karanténban élők részére, akár hatósági, akár önként
vállalt, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, posta intézése,
átadott pénz és lista alapján.
• 70 éven felüliek, frissen műtöttek, fogyatékkal élőt nevelők, kisgyermeket egyedül nevelő szülők, immunhiányos betegségben szenvedők, akiknek nincs a településen segíteni tudó rokona, ismerőse, kérhetik a Humán
Szolgáltató Központ segítségét bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, posta intézése, átadott pénz és lista alapján.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

• Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és
12 óra között kizárólag telefonon érhető el az alábbi számon: 06-29-320-023.
• Krízishelyzetben mennek csak ki a családokhoz, ügyintézést telefonon vagy online bonyolítják.

Védőnői Szolgálat

• A Védőnői Szolgálat ügyeletet tart minden munkanap,
behívás alapján dolgoznak, a szülők bizalommal kereshetik a védőnőiket telefonon.

A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás
szünetel. Személyes ügyintézésre kizárólag
anyakönyvi ügyekben van lehetőség, előzetes
időpont-egyeztetést követően. A személyes
érintkezés elkerülése érdekében az egyéb ügyek
intézésére, tájékoztatás kérésére a telefonos
vagy az elektronikus (e-mail, hivatali kapu,
ULLOPH) út vehető igénybe. Írásbeli kérelmeiket
eljuttathatják postán, de elhelyezhetik a bejáratnál felállított gyűjtőládában is.
• A polgármesteri hivatal központi telefonszáma: 06-29-320-011
Az ügyintézők veszélyhelyzeti elérhetőségei, a
jelzett telefonszámok munkaidőben hívhatók:
• Szociális ügyek: 06-70-198-1360
• Ipari telep működésével kapcsolatos ügyek
06-70-312-9625
• Birtokvédelmi ügyek: 06-70-312-9625
• Állattartási, állatvédelmi ügyek:
06-70-312-9625
• Hagyatéki ügyek: 06-70-312-9625
• Anyakönyvi ügyek: 06-70-313-7099
• Címrendezés, címnyilvántartás:
06-70-313-7099
• Adóigazgatás: 06-30-475-0986
• Kereskedelmi ügyek: 06-30-475-0986
• Közterület használatával kapcsolatos ügyek,
behajtási engedély:
06-70-312-4134, 06-30-265-6166
• Vagyongazdálkodási ügyek: 06-30-993-7732
• Telekalakítási ügyek: 06-30-440-0183
• Utakkal, árkokkal és kutakkal kapcsolatos
ügyek: 06-30 475-0987
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Házi segítségnyújtás

• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés (kizárólag házhoz szállítással)
változatlanul működik, új igény esetén a 06-29-320-023
számon jelentkezhetnek.
• Új jelzőkészülék kiszerelésére most nincs lehetőség.

Bölcsőde, óvoda

• A bölcsőde további intézkedésig zárva tart, telefonügyelet működik: 06-30-684-7985.
• A Napraforgó Óvodában (Üllő, Pesti út 98/2. alatt) tartanak ügyeletet, melyet kizárólag munkáltatói igazolás
alapján lehet igénybe venni, abban az esetben, ha a szülők nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét. Lemondás vagy új igény bejelentése az alábbi telefonszámon: 06-29-230-966.
• Amennyiben az óvodákból szeretnének bármilyen eszközt, holmit elhozni, 8 és 10 óra között hívhatják a saját
óvodájukat.
• Az óvodapedagógusok online segítik a szülőket a zárt
csoportokban, akárcsak a pszichológus és fejlesztőpedagógusok.
• Óvodai szociális munkások elérhetőségei. Hétköznapokon 10 és 14 óra között hívhatók.
• Balogh-Csizmadia Lilla, tel.: 06-30-873-5980, e-mail:
baloghcsizmadialilla.ovisuli@gmail.com
• Csicsergő Tagóvoda gyermekei szüleinek Jávor Ilona,
tel.: 06-30-157-4572, e-mail: javor.ilona.ovisuli@gmail.
com
• Bóbita Tagóvoda, Gyöngyvirág Tagóvoda, Napraforgó Tagóvoda, Pitypang Tagóvoda gyermekeinek:
2225 Üllő Ócsai út 8., tel.: 06-29-320-023, e-mail: titkarsag@ullohszk.hu.

Járvány

Együtt sikerülni fog!

Nagyon nagy felelősség jelen pillanatban az, hogyan reagáljunk arra,
ami az országot, az egész lakosságot, minden települést, köztük a mi kis
városunkat is sújtja. Választások után, főleg úgy, hogy már a negyedik
ciklusomat töltöm, úgy is gondolhattam volna, hogy mindent láttam, már
annyi mindenen túl vagyunk, pedig korántsem.

A

polgármesteri pálya olyan,
ahol folyamatosan jönnek a
kihívások, mindig újabb és
újabb feladatokkal lát el bennünket a Jóisten. Úgy érzem, hogy
alázattal, szeretettel, összefogással és fegyelmezettséggel le fogjuk tudni győzni az előttünk álló
megpróbáltatásokat. Most mindenkinek félre kell tennie a politikai nézeteit, hiszen egyetlen egy
tényező számít, az pedig az ember. Nagyon sok mindent át kell
gondolnunk. Be vagyunk zárva a
négy fal közé tele bizonytalansággal. A bennünket körülvevő esz-

Jó egészséget, áldott
életet kívánunk
húsvét elmúltával is!

közöknek, tárgyaknak, már nincs
akkora értékük, mint korábban.
Az emberi kapcsolatok viszont
maximálisan felértékelődtek. Bízom benne, hogy a gyerekeink és
az unokáink is ezt tapasztalják.
Sajnos, úgy érezzük, hogy nagy
árat fizetünk, éppen emiatt kell
most mindenkinek megfogadnia
az intelmeket, és amennyire csak
lehetséges, otthon kell maradnunk. Most van itt az idő, hogy
a családunkkal és egymással
foglalkozzunk! Próbáljunk meg
alkalmazkodni az új helyzethez,
és kapaszkodjunk azokba az apróságokba, amik szebbé teszik
a hétköznapjainkat, hiszen most
erre lesz szükség. A legfőbb feladat bizony az, hogy amennyire
csak lehet, megvédjük magunkat
és a városunkat, visszaszorítsuk
a fertőzés ütemét. Csak a köszönetemet és a hálámat tudom kifejezni minden kollégámnak és a hivatal dolgozóinak. Aki csak teheti,
nagyrészt otthonról dolgozik, hiszen sikerült megteremteni ennek a technikai feltételeit. A felső
vezetőink kénytelenek nap mint
nap bejárni, számukra biztosítunk
védőfelszereléseket. Az operatív
törzs tájékoztatói, útmutatói alapján látjuk el a napi feladatainkat.
Ezek nagy kihívások, amiket csak
felelősségteljesen lehet végezni.
Bízom benne, hogy együtt sikerülni fog és túl leszünk rajta!
Nagyon sok jó ember él Üllőn,
aminek a megnyilvánulásaival
folyamatosan
szembetalálkozunk. Példamutató, ahogyan a
maszkvarrás alulról szerveződve
kibontakozott és megmozgatta
az egész várost. Nagyon örülök,
hogy egy-egy üllői lakos elképzelését és tenni akarását közösen
tudjuk megvalósítani. Jelenleg is
27-30 asszony és férfi dolgozik
éjt nappallá téve. Az összefogás

„Csak a hálámat és a köszönetemet tudom
kifejezni! Érzem
az összefogás
erejét, ami
fantasztikus.”

és a szervezés mértéke becsülendő, hiszen valaki a szabászatot végzi, más a gumikat vágja,
van varró, fertőtlenítő és csomagoló is a csapatban, a cél pedig
az, hogy minden üllői család
postaládájába jusson arcmaszk.
És hiszem, hogy ez a szintű tenni akarás visz tovább bennünket!
Csak a hálámat és a köszönetemet tudom kifejezni! Érzem az
összefogás erejét, ami fantasztikus. Közben folyamatosan nő
az önkéntes csoport létszáma is,
mert várható, hogy lesznek sokkal nehezebb napjaink is, és fel
kell készülünk arra is. Szeretném
kiemelni, hogy a Humán Szolgáltató Központ munkatársai Szabó
Katalin Ildikó igazgató asszony
vezényletével erőn felül teljesítenek, minden eszközt megragadnak és megtesznek azért, hogy
az üllői idős emberek és az eddigi ellátottjaik semmiben ne szenvedjenek hiányt a megváltozott
élethelyzetben sem. Úgy látom,
hogy jó úton haladunk, megnyugtató érzéssel tölt el, hogy
vannak körülöttünk olyan emberek, akik nem félnek, hanem azt
mondják, most van itt a tettek és
az összefogás ideje! Köszönöm
azoknak is, akik otthon maradnak és betartják az előírásokat,
és azoknak is a segítségét, akik
figyelnek a szomszédaikra és a
rokonaikra. Együtt sikerülni fog!
Kissné Szabó Katalin,
Üllő város polgármestere

Impresszum | Üllői Hírmondó XXIX. évfolyam 1. szám | 2020. április 15. | Alapító: Üllő Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna | Telefon: 06-20/288-5418 | E-mail: szerkeszto@regiolapok.hu | Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.
Web: www.regiolapkiado.hu | Cím: Monor, Németh Á. u. 5. | Felelős kiadó: Papp János ügyvezető | Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. | Készült: 4200 példányban
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. | ISSN: 1216-8106 | Hirdetésfelvétel: Ozsvárt Orsolya, 06-70-945-2444, ozsvart.orsolya@regiolapok.hu
Korábbi lapszámok: letölthetők Üllő Város honlapjáról: www.ullo.hu/ulloi-hirmondo | Címlap: iStockphoto

2020. április | Üllői Hírmondó

3

Járvány
Meghosszabbított határidő
Módosultak a Sportliget Lakóparkban
fizetendő érdekeltségi hozzájáruláshoz
kapcsolatos határidők.
Az üllői képviselő-testület a március
17-i ülésen a veszélyhelyzetre való tekintettel módosította a Sportliget Lakóparkban fizetendő érdekeltségi hozzájárulás
időpontjait, mely rendelkezések március
25-én hatályba is léptek.
Ennek értelmében a korábbi 30 nap helyett:
• A kérelem visszaküldésének határideje a kézhezvételtől számított 90 nap.
• A megállapodás aláírásának határideje a rendelet hatályba lépésétől számított 150 nap.
Az érintett lakosok értesítést kaptak a
változásokról. Amennyiben további kérdéseik adódnak, keressék az Üllői Polgármesteri Hivatal munkatársait a tájékoztatón
kzs
megadott elérhetőségek egyikén. 

Változott az ovódába íratás menete
A veszélyhelyzet miatt változott
az óvodai beiratkozások menete.
Amennyiben Üllőn, a körzetes
óvodába kéri gyermeke felvételét,
nincs szükség egyéb intézkedésre
azon kívül, hogy kitölti a jelentkezési lapot, melyet www.ullo.hu
oldalról tud letölteni, majd pedig
visszaküldi április 14-ig. E-mailen
lefotózva vagy szkennelt formában a rozmannreni@ullohszk.hu
címre várják, de bedobhatja a Humán Szolgáltató Központ postalá-

dájába is (2225 Üllő, Ócsai út 8.).
Abban az esetben, ha másik óvodába íratja a gyermekét, jeleznie
kell április 17-ig. Ha azt szeretné,
hogy gyermeke 4 éves korában
kezdje meg az óvodát, azt május
25-ig kell kérvényezni a járási hivatalban. A beiratkozáshoz szükséges dokumentációkat a gyermek
első óvodai nevelése napján kell
bemutatni. További információ a
06-29-320-023-as telefonszámon
Solym
kérhető. 

Jóban-rosszban – szűk körben

elmaradnak A rendezvények
Az egyik legelső intézkedés, amit a vírusjárvány miatt meghoztak, a rendezvények rövid és hosszú távú
lemondása volt. Üllőn a nyár közepéig töröltek minden
összejövetelt, bel- és kültéri rendezvényt.
– A rendezvényeket június végéig lemondtuk, de
feltehetően ezt július végéig is ki kell majd tolnunk. Bizakodunk és nagyon boldogok lennénk, ha augusztusban megtarthatnánk Szent István ünnepét, hisz nagy
nap lesz ez számunkra. Idén augusztus 20-án fogja ünnepelni Üllő, hogy már 15 éve elnyerte a városi rangot.
Amúgy is ebben az évben ez a legnagyobb ünnepünk,
ilyenkor sok díjat adunk át, és nagyon-nagyon bízom
benne, hogy ekkor már együtt lehetünk, túl a nehézségeken, felszabadultan ünnepelve – mondta Kissné SzaKov
bó Katalin polgármester.

4

Üllői Hírmondó | 2020. április

A rendezvények korlátozásával az esküvők megtartása is kérdésessé vált.
A nagyobb családi összejöveteleket, így az esküvőket is sokan elhalasztják.
A kijárási korlátozás nem
tiltja az esküvői ceremóniákat szűk körben, az
előírások szigorú betartásával vannak jelenleg is
házasulandó párok. Üllőn
is megtartják a lefoglalt
szertartásokat a hivatal
dísztermében.
– Ezekben a nehéz na
pokban is sok esküvőt tartunk. Igaz, szűk, családi
körben, de annál nagyobb
szeretetben zajlik a fiatalok életében a várva várt
nagybetűs nap! Köszönöm
kolléganőimnek, hogy e
csodálatos teremben most
is igyekeznek megtenni
mindent azért, hogy meghitt pillanatokat varázsoljanak az ifjú pár tiszteletére!
– mesélte a polgármester
asszony. ZS

Járvány

A

mint azt a hírekből is lehet tudni, sajnos egyre
több a koronavírusos beteg országszerte. Ez a vírus a
légutakon keresztül fertőz és
cseppfertőzéssel terjed, akár
súlyos tüdőgyulladást is okozhat. Köhögéssel, tüsszentéssel
tovább adhatjuk, de ha közel állunk egymáshoz, például csak
beszélgetünk, akkor is el lehet
kapni a betegséget. Ezért nagyon
fontos, hogy minél kevesebbet
érintkezzünk egymással. Akinek
muszáj elmennie otthonról, mert
dolgozik, boltba megy, az tartsa
be a higiénés szabályokat és mielőbb igyekezzen haza. Hordjon
szájmaszkot és napközben többször mosson kezet, használjon
kézfertőtlenítőt. Ha betegnek érzi
magát, semmi esetre ne menjen
el otthonról! Udvarra, kertbe viszont minél többször menjen ki
levegőzni, sétálni.
Az egészségügyi dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve,
ezért a kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel, és követve a
számunkra kiadott kormány- és
miniszteri rendeleteket, mi háziorvosok az alábbiak szerint látjuk
el a betegeinket:
• Ha betegnek érzi magát, hívja
fel a háziorvosát telefonon,
aki tanácsot ad és megbeszélik a továbbiakat. Amennyiben
légúti panasza van (pl. fáj,
kapar a torka, köhög, náthás,
lázas), semmi esetre sem engedhetjük be a rendelőbe, a
háziorvos sem vizsgálhatja
meg, csak telefonon beszélhetnek.
• A szokásos gyógyszerek felírásához is elég telefonon
érintkezni, mert elektronikus
úton e-recept formájában felírjuk, és a TAJ-kártyával, személyi igazolvánnyal ki tudják
váltani a gyógyszereiket bármelyik patikában.
• Lakásra az orvos csak nagyon
indokolt esetben mehet ki, természetesen teljes védőfelszerelésben.
• A fentiekből adódik, hogy az
eddig otthonukban gondozott betegek látogatását is fel
kellett függesztenünk. Az ő
ellátásukban a Humán Szolgáltató Központ munkatársai
segítenek nekünk.
• A labor csak sürgős esetben
működik: a vérhígítót szedők
INR vizsgálatát, a CT-re menők előzetes laborvizsgála-

A háziorvosok javaslatai
koronavírus járvány idejére
Dr. Tóth Jolán háziorvos körbekérdezte az üllői rendelő orvosait, gyermekorvosait és munkatársait, majd összeállított egy levelet, melyben minden
részletre kitérően tájékoztatja a lakosságot.
tát és a terhesek vérvételét
végezhetik el. Lakáson nem
lehet vért venni a vészhelyzet
idején.
• A szakrendelések csak sürgős szükség esetén vehetők
igénybe, az előjegyzések érvényüket vesztették, majd új
időpontokat kell kérni.
• A lejárt szakorvosi javaslatokat és a közgyógyellátást a
háziorvos saját hatáskörben
meghosszabbíthatja a rendkívüli helyzet idejére.
• A gyermekorvosok is azt kérik
a szülőktől, hogy elsősorban
telefonon keressék meg őket
a szokott módon, de próbálják
meg összeszedetten, röviden,
lényegre törően elmondani a
problémájukat. Mindig legyen
kéznél papír és toll! Ha bőr
vagy egyéb látványos tünetet
észlelnek gyermekükön, azt
fotózzák le és küldjék el az orvosuknak, ez sokat segíthet.
• A kötelező védőoltások mennek tovább, persze egészséges szülő kíséretében. A sza-

„Azt kérnénk
önöktől, hogy
továbbra is
tartsák be a
javasolt és
szükséges
óvintézkedéseket, és akkor le
fog csökkenni
a járvány
terjedése!”

badon választható oltásokat
beszéljék meg az orvosukkal.
• Aki nem tudott szájmaszkot
beszerezni, az kérhet a polgármesteri hivatal portáján,
az önkormányzat biztosít számára.
Eddigi tapasztalatunk szerint
a kezdeti pánikhangulat már oldódni látszik, betegeink megértették és alkalmazkodnak az új
helyzethez. Jó tapasztalni, hogy
a betelefonálók többsége megértő és megnyugtató módon tudjuk kezelni a problémájukat. Azt
kérnénk önöktől, hogy továbbra
is tartsák be a javasolt és szükséges óvintézkedéseket, és akkor le
fog csökkenni a járvány terjedése.
Köszönjük a lakosoknak, vállalkozóknak a nekünk juttatott
védőfelszereléseket és adományokat. Nagyon hasznosak számunkra, mert központilag ezidáig 1 darab szájmaszkot kaptunk
praxisonként.
Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!


Dr. Tóth Jolán háziorvos
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Járvány
Március közepén
veszélyhelyzetet hirdettek Magyarországon, amit nem sokkal
később a kijárási
korlátozás is követett. Az intézkedések
hatására a legtöbb
önkormányzat bezáratta a települési
piacokat. Üllő azon
kevés város közé
tartozik, ahol a piac
még nyitva van, igaz,
számos óvintézkedés mellett üzemel.

nyitva marad a Piac

A

piacok bezárását kezdetben mindenki üdvözölte, holott számos őstermelő és mikrovállalkozás került ezáltal nehéz helyzetbe, de a
gazdasági érdeket is felülírta a vírus terjedésének
megakadályozása. Közben megérkeztek azok a
hangok is, akik a piacok nyitvatartása mellett tették le a voksukat, arra hivatkozva, hogy a piacok
összes látogatottsága jócskán alul marad a bevásárlóközpontokétól, ahol teljesen zárt helyen zsúfolódik össze egyszerre sok ember. Konszenzus
ezidáig nem született. Üllő városa úgy határozott,
hogy a nyitott, utcára korlátozódó piacot tovább
működteti szigorított szabályok mellett.
– A környező településeken már bezártak a piacok, nálunk is csak élelmiszerre és vegyi áru értékesítésére vonatkozik a köztéri árusítás lehetősége,
ami gyakorlatilag nem is piac. Még ez is vitatéma,
mert vannak, akik azt mondják, zárjuk be, de az
agrárminiszter, Nagy István is azt támogatja, hogy
inkább szabad téren vásároljanak az emberek, ez-

Nagyon fontos,
hogy az egymáshoz képest kötelezően kiszabott távolságot betartsák
a látogatók,

zel is a helyi termelőket támogatva. Mi most ezt
tesszük, miközben a közterület-felügyelők, a polgárőrök és a rendőrök segítségével felügyeljük a
rendet, az új szabályok és az előírások betartását.
Nagyon fontos, hogy az egymáshoz képest kötelezően kiszabott távolságot betartsák a látogatók,
és a pavilonok is megfelelő, biztonságos közönként
kövessék egymást. Figyeltük és kijelenthető, hogy a
múlt hétvégén is nagyon kulturáltan zajlott az árusítás. Egyelőre minden rendezetten megy, amíg a
kormányzat támogatja, addig mi is szorgalmazzuk
a köztéri árusítást. Az időskorúak vásárlására vonatkozó időkorlátot is sikerült megoldani, a 65 év
alattiak 9 óráig, a 65 év felettiek pedig 9-től 11 óráig
vásárolhatnak, hiszen 11-kor már be is zár a piac.
Természetesen, arra folyamatosan felhívjuk a lakosság figyelmét, kiváltképp az idős emberekét, hogyha egy mód van rá, akkor maradjanak otthon és minél kevesebb időt töltsenek házon kívül – fejtett ki
Kissné Szabó Katalin, Üllő város polgármestere. Pill

csökkentett támogatások
A civil szervezetek támogatását is felülírta a pandémia. Az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök és az üllői egyházak kivételével csökkentett összeghez jutottak a civil szervezetek.

A

márciusi képviselő-testületi ülés
pontjai között szerepelt a helyi
civil szervezetek támogatásának elfogadása. Azonban a járványveszély jelentette új helyzet átírta a
terveket.
– Nagyon sok civil szervezet a veszélyhelyzet miatt nem fogja tudni
ellátni a vállalt feladatait, a sportesemények terén megállt az élet, ahogyan
minden más rendezvény körül is. Azt
javaslom, hogy a kért támogatásoknak egy részét ítéljük meg, és amikor már látni fogjuk, hogyan alakul a
helyzet, térjünk vissza rá. Addig ezt
az összeget tegyük tartalékba, hiszen
nem tudhatjuk, mi vár még ránk. Ma
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sok olyan döntést hoztunk, amik által
el fog indulni a munka, ezek sok forrást igényelnek majd, ahogyan a kivitelezés is, hiszen most leginkább a
tervekről beszéltünk. Nem tudjuk, hogyan fog alakulni a költségvetésünk, a
komoly kötelezettségvállalásainknak
szeretnénk eleget tenni, de az újabb
elképzeléseket most el kell felejtenünk
és takarékoskodnunk kell – indokolta
a változtatásokat Kissné Szabó Katalin
polgármester.
Végül a képviselő-testület egyhangú döntése értelmében az Üllői Polgárőr Egyesület és az Üllői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, valamint a három
egyházközség az igényelt támoga-

tást kapta meg, mivel a munkájukra
az elkövetkező időszakban különösen
nagy szükség lesz. A megítélt támogatások mellett azt az eshetőséget is
fenntartották a képviselők, hogy a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók esetében további támogatást nyújtsanak,
ha a helyzet azt követeli. A többi civil
szervezet számára a kért összegek
felét szavazták meg, hogy a működési
költségeikre minden esetben megmaradjon a fedezet.
– Bízunk benne, hogy ősszel visszatérhetünk erre a kérdésre, addig ezt a
pénzt tartalékolni fogjuk – summázta a döntést a polgármester asszony.
KSZS


Járvány
A Humán Szolgáltató Központ
igazgató asszonyával, Szabó
Katalin Ildikóval
beszélgettünk,
hogy hogyan
érintette a
veszélyhelyzet
bevezetése a
intézményeik
működését.

„Büszke vagyok a kollégáimra!”
A

mikor kijöttek az első hírek, először az óvodák ügyeleti
rendszerét alakítottuk ki, kezdetben kettő, majd egy központi óvoda látja el a feladatokat – mesélt a kezdetekről
Szabó Katalin Ildikó. – Általában 6-7 gyereket hoznak, akiknek
a szülei munkaköre nem teszi lehetővé a távollétet, nekik munkáltatói igazolást kell erről hozniuk. Van köztük egészségügyi
dolgozó, rendőr, tűzoltó, bolti eladó. Az óvónőink közben átálltak
az online üzemmódra, ami először kicsit furcsának tűnt, de pillanatok alatt kidolgozták az új módszert. A szülőkkel online csoportokban tartják a kapcsolatot, a gyerekekkel egy-egy témahét
körül dolgoznak, ugyanúgy mint az óvodában, csak éppen most
ezen a rendhagyó módon. A szülők támogatása nagyon fontos,
amiben sokat segítenek a gyógypedagógusaink és a pszichológusunk is. Az ételt az idősek és a gyerekek továbbra is igényelhetik, amit fóliázott, dobozos kiszerelésben házhoz viszünk. Az óvodai technikai
dolgozóinkat bevontuk a humán szolgáltató egyéb területeire. A dajkák elkezdtek
maszkot varrni, hogy a dolgozóknak legyen
elegendő, de beálltak az ételhordásba és a
központi ellátásba is. Pillanatok alatt átálltunk a vészhelyzeti üzemmódra. A bölcsőde másfél hétig működött, majd miután
kijött az erre vonatkozó kormányrendelet,
bezártuk. A dolgozók az orvosi rendelőben kialakított ügyeletben segítenek a telefonok felvételében és a receptkiadásokban.
Egy új telefonvonalat indítottunk, hogy növeljük a kapacitást. A
humán szolgáltatónál is meg kellett erősíteni a telefonvonalakat,
mivel a bejelentések hozzánk érkeznek. A védőnők egy hét után
álltak át az ügyeleti rendszerre, miközben fontos, hogy fizikailag
is jelen legyenek, hiszen az orvosok a védőoltásokat beadják, az
ahhoz szükséges ellenőrzéseket, méréseket, vagy az újszülöttek látogatását folytatniuk kell. Ezen felül minden más feladatot
telefonon és online intéznek. Nincs az új rendszerben semmilyen fennakadás.

„Miden elismerésem a kollégáimnak, mindenki
érzi a helyzet
komolyságát.”

Üllőn működik a segítőháló
– A nagy területünk az idősek ellátása. A házi segítségnyújtás,
a szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
mind a három szolgáltatás változatlanul működik – hangsúlyozta a vezető. – Sőt, bővítettünk is! Régebben voltak olyan étkezést
igénylők, akik az iskolákba jártak az ebédért. Ezt megszüntettük, nekik is kiszállítjuk az ételt. A gondozottjainkra és a jelzőrendszeres ellátottjainkra is fokozottan figyelünk. Mindennap
rájuk nézünk, kérdezünk, hogy kérnek-e valamiben segítséget,
történt-e változás az állapotukban. Megkértük azokat a csalá-

dokat, akik most nem dolgoznak, ha lehet, az idősek gondozásába segítsenek be, éppen azért, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzenek. Az eddigi gondozási feladatainkhoz jött a 70
éven felüliek ellátása, amennyiben igénylik, valamint a hatósági
karanténban lévőké. Üllő egy olyan település, ahol a rokonság
nagy része a környéken él. Az új lakópark az, ahol több a frissen
ideköltöző, de a családok háromnegyedének van valamilyen rokoni kapcsolata helyben is. Működik a segítőháló.

Váltásban dolgoznak
– Százhúszan dolgozunk a Humán Szolgáltató Központnál, ami
nagy létszám – emelte ki Szabó Katalin Ildikó. – Közben az önkéntesek és a civil szervezetek is szerveződnek, éppen azért,
hogyha nő a krízis, és netán a munkatársaink karanténba kerülnek, akkor legyen külső segítségünk, akikkel a dolgozóink nem
találkoztak. Már most is úgy szerveztük meg a működésünket,
hogy az alkalmazottaink egyik fele egyik nap, délelőtt vagy délután jön, így is bebiztosítva magunkat. Igyekszünk egy lépéssel
a vírus előtt járni, mérlegeljük, hogy mi jöhet még és előre gondolkodunk. A munkatársaink elszántak, a helyzet magaslatán
állnak. Senki sem nézi, hogy idős vagy karanténos, első perctől
vásárolnak, sorban állnak a gyógyszertárakban, miközben ők is
ki vannak téve a veszélynek. Az elejétől elkezdtük a maszkok
varrását, akkor még csak a dolgozóinknak, utána annak, aki kért.
Most már ezt az üllői civilek átvették tőlünk.

Mentálisan is megterhelő
– A családi és gyermekjóléti szolgálatunk is rögtön reagált, telefonon vagyunk elérhetőek, az ügyfeleket is telefonon keressük
– tette hozzá az igazgató asszony. – Ha valamihez feltétlenül
fontos a személyes kontaktus vagy alá kell írni valamit, akkor
találkozunk az ügyfelekkel, de ezt is igyekszünk érintkezésmentesen megoldani. Miden elismerésem a kollégáimnak, mindenki
érzi a helyzet komolyságát és teszi a dolgát. Az a legrosszabb,
hogy nem tudjuk, meddig fog tartani ez a helyzet, ami lelkileg
megterhelő. Az eddig sokak által szkeptikusan kezelt online csoportok most életmentőek, mert így tudjuk tartani a kapcsolatot,
beszélgetünk, ha másként nem, esténként váltunk üzenetet. A
szociális területen dolgozók eddig is rendkívül kemény mentális
helyzetben voltak. Idős, sokszor nyolcvan-kilencven éves embereket gondoznak, a halál sűrű vendég. Ők mindig is segítették
egymást, biztosítják a lelki támaszt. Az óvodáink dolgozóinak ez
egy rendkívül új helyzet, és éppen ezért fantasztikus, hogy ennyire profin tudtak átállni. Mindemellett a szülőkre is nagyon komoly
teher nehezedik, igyekszünk segíteni és támogatni őket.  P. Zs
2020. április | Üllői Hírmondó
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éjjel-nappal szolgálatban

A kijárási korlátozás bevetésekor megnőtt az üllői polgárőrök jelenléte az
utcákon. A rendelet kihirdetése után nem sokkal elindultak és többször
körbejárták a várost, hogy eljuttassák a lakossághoz az új híreket.

M

egkértük Tóth Andrást, az
Üllői Polgárőr Egyesület
elnökét, hogy mondja el,
mennyiben változott meg a munkájuk a vírusveszély eszkalálódása óta.
– Elsősorban igyekszünk több
szolgálatot adni, éjjel és nappal
egyaránt. Eddig is szoros volt az
együttműködésünk az üllői rendőrökkel, de most még jobban
összedolgozunk. Több közös
szolgálatot is vállalunk. Próbálunk segíteni a védekezésben is,
maszkokat osztottunk. Felaján-

lásként kaptunk 200 arcmaszkot,
amit szétosztottunk, mindenki
kapott, aki jött, egészen addig,
amíg el nem fogyott a készlet.
A kijárási korlátozás kihirdetésekor azonnal elindultunk a hangos híradóval, ami pénteken és
szombaton ment, két hétvégén
keresztül. Igaz, kisebb-nagyobb
sikerrel, mert volt aki arra panaszkodott, hogy nem hallotta
a teljes szöveget, vagy csak pár
szót értett. Mi igyekeztünk megtenni a tőlünk telhetőt! – hangsúlyozta Tóth András.

Ha mozog pár
csíkos autó a
városban, és
megjelenik egy
betörőcsapat,
akkor nagy
eséllyel odébb
fognak állni.

Csíkos autók az utcákon
Sokan nem tudják, de a polgárőr-tevékenység
társadalmi
munka, önkéntes szolgálat, amiért nem jár fizetség, viszont nagy
jelentősége van a közbiztonság
fenntartásában és a bűnmegelőzésben egyaránt. A jelenlegi
járványveszélyben pedig az egyesület tagjai önmagukat is veszélynek teszik ki azzal, hogy vállalják
a feladataik ellátását. Megkérdeztük Tóth Andrást, hogyan védik az
egyesület tagjait?
– Egy támogatónktól annyi fél
álarcot kaptunk, amivel sikerült
felszerelnünk az összes polgárőrünket. Ezek kicsit komolyabbak,
szűrik a ki-belélegzésnél a levegőt. Jelenleg 20-24-en vagyunk
munkára foghatók. A kijárási korlátozás utáni napokban érezhető
volt, hogy kiürült a város, de utána
egyre inkább visszatért az élet, és
most már olyan, mint azelőtt volt.
Mintha a maszkokat is egyre kevesebben hordanák. A közterületen a
jelenlétünk hasznos, hisz a nehéz
helyzetben lévő emberek rossz
gondolatait talán visszaszorítja a
látványunk. Ha mozog pár csíkos
autó a városban, és megjelenik egy
betörőcsapat, akkor nagy eséllyel
odébb fognak állni. A közbiztonságra és a bűnmegelőzésre próbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni –
fejtette ki a polgárőrök elnöke. SZS

Miért veszélyeztettebbek az idősek?
A 65 év feletti korosztály
immunrendszere többnyire
kevésbé reagál egy fertőzésre, miközben nekik nagyobb
eséllyel vannak alapbetegségeik, ami tovább növeli az
esetleges fertőzés súlyosbodását. A szív-érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, a légzőszervi
megbetegedések kortól függetlenül is súlyosbíthatják a
fertőzés okozta állapotot.

Mi a megoldás?

Az Üllőn dolgozó önkéntes segítők igazolványokat kapnak az
önkormányzattól
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A legfontosabb, hogy maradjanak otthon! Ne menjenek közösségbe, boltba,
hivatalokba, orvoshoz. Az
orvossal telefonon tartsák
a kapcsolatot. A receptírásért sem kell személyesen
menniük, amit már bárki
kiválthat. Fontos a higiéniai

szabályok betartása, és elsődleges a gyakori kézmosás! A szabadban mozgás,
a kertészkedés ajánlott, de
másoktól kellő távolságot
tartva. Kerüljék a megszokott üdvözlési formákat! Ne
adjanak puszit, ne ölelkezzenek, mellőzzék a kézfogást!
Telefonon és interneten tartsák a kapcsolatot a külvilággal, kérjék meg a fiatalabb
családtagokat, a szomszédokat, hogy segítsenek!
Sok idős ember bizalmatlan, fél az idegenektől,
a segítőink igazolvánnyal
rendelkeznek. Idegeneket
ne engedjenek be az otthonukba! Amennyiben nincs,
akire számíthatnának, hívják
az alábbi telefonszámokat:
06-29-320-023, 0630-6591892.

Segítsünk!

Figyeljük a környezetünkben
élő idős embereket, kérdezzük meg, hogy mire van
szükségük? Érdeklődjünk a
hogylétük felől, beszélgessünk velük és tartsuk bennük a lelket ezekben a nehéz
időkben.
A kormány intézkedése
alapján azon 70 éven felüliek, akik vállalják, hogy nem
hagyják el otthonaikat, kérhetik a polgármesteri hivatal
intézkedését az ellátásuk
megszervezése érdekében.
Az erre vonatkozó igényt a
Humán Szolgáltató Központ
telefonszámán jelezhetik:
06-29-320-023. A segítségnyújtás a bevásárlásra,
gyógyszerkiváltásra és ebéd
igénylésére is vonatozik.


Forrás: EMMI

Járvány

„A lényeg, hogy
meg tudjuk őket
tartani!”

Az országos járványveszély komoly döntésre sarkallta az üllői önkormányzatot,
annak érdekében, hogy megsegítse a
helyi vállalkozásokat a hirtelen kialakult
gazdasági krízis átvészelésében.

A

z üzletek legtöbbje kis- és
családi vállalkozás, a veszélyhelyzet, a kijárási korlátozás, a nyitvatartási idő csökkentése, azaz az utóbbi hetekben
hozott rendelkezések pedig váratlanul sodorták kétségbeejtő
helyzetbe a legtöbb vállalkozót.
Sokan közülük teljesen bezártak,
miközben a tartalékaik végesek,
de a legtöbb esetben az üzlethelyiségeik bérleti díját továbbra is
fizetniük kell. Az üllői önkormányzat a helyi vállalkozók érdekében
úgy döntött, hogy 2020. április

1-től, segítve a vállalkozások működését, az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját
mérsékli vagy teljesen elengedi.
Az intézkedés visszavonásig érvényes, melyről a bérlők írásos
értesítést kaptak.
– Úgy gondolom, hogy most
nagyon fontos dolog a helyi gazdaság megsegítése szempontjából is, ezért azoknak a vállalkozóknak, akiknek tudtunk a saját
ingatlanjainkon belül lehetőséget
biztosítani, elengedjük a bérle-

„Most nagyon
fontos dolog a
helyi gazdaság
megsegítése
szempontjából”

ti díjaikat. Az önkormányzatnak
nem akkora összeg, míg a vállalkozóknak, akiket szeretnénk megtartani, és fontos volna, hogy a
későbbiekben is szolgáltatóként
tudjanak működni, most remélhetőleg jelentős segítséget jelent.
Remélem, hogy ez az intézkedés
is hozzájárul ahhoz, hogy meg
tudjuk őket tartani – magyarázta
Kissné Szabó Katalin polgármesKoS
ter a döntés hátterét.

A maszkokról tárgyilagosan

A koronavírus apropóján kérdeztük Békési Zsoltot, a monori Védelem Szaküzlet tulajdonosát a különböző légzésvédő maszkokról.
– Most akkor viseljünk maszkot vagy ne?
– Amikor más emberekkel érintkezünk, akkor mindenképp
viseljünk valamilyen szájmaszkot!
– Mindegy, hogy milyet?
– Egyáltalán nem! Megfelelő védelmet az FFP2 és FFP3 minősítésű maszkok jelentenek.
– Nem csak ilyeneket lehet kapni?
Sajnos a sokáig tartó hiány a piacra csalt rengeteg ügyeskedőt,
akik sokszor gyenge minőségű, hivatalos minősítés és gyakran
védelmi képesség nélküli termékeket próbálnak értékesíteni.
Személyesen nekem is próbáltak már eladni ilyen termékeket.
Legalább 8-10 ezer ilyen maszk átvételét tagadtam meg eddig.
Volt, amikor Egyiptomban kiállított papírokkal próbálták igazolni
a termék nem létező minősítését.
– Ha a szakembert is megpróbálják becsapni, akkor mit várjanak
a gyanútlan vásárlók? Mire kell odafigyelni?
– A szájmaszkon rajta kell lennie a CE jelölésnek és az FFP2
vagy FFP3 minősítésnek. Minden egyes darabon! Az nem jelent

semmit, ha csak egy ilyen jelzéssel ellátott dobozból veszik elő!
– Önöknél beszerezhető megfelelő szájmaszk?
– Folyamatosan érkeznek be hozzánk minősített, bevizsgált
védőeszközök, ha átmenetileg nincs is, akkor a maszk@munkavedelem.bolt.hu email címre várjuk az igényléseket. Beérkezés
után természetesen az előjegyzett vásárlók igényeit teljesítjük
először.
– Mi a helyzet a textilmaszkokkal?
– Minden tiszteletem a lelkes, segítőkész embereké, akik
próbálnak másokon segíteni. De itt is sok, nem megfelelő eszköz készül ágyneműből, terítőből, szinte bármiből. A televízióban nyilatkoznak olyan maszkokban, amelyek anyaga annyira
vékony, hogy látszik az ember szája. Mosás során a nem megfelelő anyag szerkezete sérülhet, így tovább gyengítve a védőképességét. De tény, a semminél minden maszk jobb, azonban
vigyázni kell a hamis biztonságérzettel!
– Milyen textilmaszkot érdemes vásárolni?
– Egy varrodával közösen terveztünk egy 3 rétegű maszkot,
melynek középső rétege egy szűrőbetét. Külső rétege vízlepergető hatású anyag, belső rétege bőrbarát, kellemes érzetű textil.
Ez nagy hatékonysággal szűri meg a levegőt. Mosható, vasalható, így fertőtleníthető. Mosás, vasalás során nem sérül a textil
szerkezete. A termék megvásárolható Monoron az OTP mellett
található szaküzletünkben, illetve rendelhető a munkavedelem.
bolt.hu webcímen található webáruházunkban. Üzletünk telefonszáma: 0670-36-888-36
– Köszönjük a hasznos információkat! Közös érdekünk, hogy vi(X)
gyázzunk egymásra. 
2020. április | Üllői Hírmondó
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Járvány

Állati
figyelem!

Jobb esetben jól hat a házi
kedvenceinkre a karantén, hisz egész nap velünk
vannak, ám ők is plusz
odafigyelést igényelnek, a
váratlan helyzetekről nem is
beszélve.

A

járványhelyzet hatással van
a házi állatainkra is. Érdemes előrelátónak lenni, és
egy-két hétre tartalékolni eledelből, a kedvenceink számára szükséges alomból, gyógyszerekből.
Ebben az időszakban, ha tehetjük,
először telefonon érdeklődjünk az
állatorvosunktól, hogy indokolt-e
személyesen is megjelennünk
nála. Az oltások hatálya nem jár le
az oltási könyvbe nyomott pecsét
időpontjában, azaz ezzel most várhatunk, ami alól a kölyökkori oltási
programok kivételt képeznek. Sétáltatás közben ne simogassunk
más állatot, és azt se engedjük,
hogy a mi kutyánkat megsimo-

Fertőtlenítik
a köztereket
Március 27-től elkezdődött az üllői közterületek virológiai és
bakterológiai mentesítése céljából a fertőtlenítés. Az önkormányzat által megrendelt
szolgáltatást a tervek
szerint folyamatosan,
naponta kétszer fogják elvégezni. A város
kiemelt látogatottságú közterületei, mint a
buszmegállók, üzletek
környéke,
intézetek,
gyógyszertárak bejáratának területe mellett
az utcabútorokat, padokat is folyamatosan
fertőtleníteni fogják. A
cél, hogy a koronavírus járvány terjedését
megelőzzék és lassítZS
sák. 
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gassák. Az állat nem tud megbetegedni az új koronavírustól, de a
bundája ugyanolyan hordozó lehet, mint egy szatyor, egy kabát, a
hajunk vagy a bőrünk. Szappanos,
meleg vizes törléssel a bundáról
is könnyen eltávolítható a vírus,
azaz a moss kezet az állatunkra
is vonatkozik. Különösen figyeljünk a kutyáinkra, hogy véletlenül
se szökhessenek el otthonról, a
kóborlás most több szempontból
is veszélyes. Egyrészt a bundájuk
szennyeződése veszélyt jelenthet,
másrészt az állatvédők túlterheltsége miatt nehéz az ebek hazajuttatása, ahogyan a gyepmesteri
telepek is kapacitáshiánnyal küzdenek, ezért a gazdátlan állatok
esetében nőtt az altatás esélye.

Van segítség!
Készüljünk fel a váratlan helyzetekre, akár arra is, hogy kórházba
kerülhetünk, ezért értesítsük legalább két ismerősünket és beszéljük
meg velük, hogyan tudnak gondoskodni az állatainkról a távollétünk
ideje alatt. Akik karantén elrendelése vagy idős koruk miatt otthonukhoz kötöttek, és ezáltal nem
tudják ellátni a háziállataikat, jelezzék az üllői polgármesteri hivatal
telefonszámán: 06-70-198-1360.

Figyeljünk
a szomszédainkra és a
barátainkra,
hogy szükségük
van-e az
állataik körül
segítségre!

Járványügyi kisokos
Cikkünkben sorra vesszük az utóbbi hetekben legtöbbször elhangzó szavak és fogalmak jelentését.

Kijárási korlátozás

A lakóhely vagy a tartózkodási hely elhagyására alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen
alapos indoknak minősül egyebek mellett a
munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a
gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez
nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás.

Hatósági házi karantén

Annak kell kötelező karanténban tartózkodnia, akit a hatóság kötelez rá, mert fennáll a
fertőzöttség lehetősége. A tünetmentes, de
esetlegesen fertőzött személy a lakását, házát nem hagyhatja el 14 napig, látogatókat
nem fogadhat. A hatóság egy piros színű felirattal jelzi ezt a lakása ajtaján, betartását a
polgárőrség együttműködésével ellenőrzi.
Postát, élelmiszert a lakás ajtajába kell letenni, majd kopogással, telefonon jelezni. Az, aki
ilyen karanténban van, és az ellátását nem
tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet
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Az önkormányzat a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
bevonásával biztosítja az állatok
gondozását a járványügyi veszélyhelyzet alatt.
Figyeljünk a szomszédainkra
és a barátainkra, hogy szükségük
van-e az állataik körül segítségre,
és ne feledkezzünk meg az állatmenhelyekről se. A helyzetük kritikus a járvány miatt, sokan közülük
élelemhiánnyal küzdenek, csökkentek az örökbeadások, miközben a menhelyeken lévő kutyákat
el kell látniuk és továbbra is igyekeznek segíteni a sérült, bajban
MZ
lévő állatokon.

segítséget. Hatósági karantén elrendelése
esetén az érintett ellátásának megszervezése,
amennyiben családi, baráti segítségnyújtásra
nincs lehetőség, a polgármester hatáskörébe
tartozik. Ezen igény felmerülése esetén a feladat ellátását a Humán Szolgáltató Központ
biztosítja. Hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig,
pénteken 8-tól 12 óráig hívható a 06-29-320023 telefonszám.

Önkéntes karantén

Azok, akiknek nincsenek tünetei, nem kerültek
hatósági járványügyi megfigyelés alá, dönthetnek úgy, hogy önkéntes karanténban vonulnak. Célszerű önkéntes karanténba vonulnia a
külföldről hazatérő magyar állampolgároknak
is, akik számára hatósági karantén elrendelésére nem került sor lehetőség szerint 14 napig
maradjanak otthon és ezt jelezzék a területileg illetékes, monori ÁNTSZ számára a 06-20244-9443 telefonszámon.

Ki rendeli el az elkülönítést?

Az elkülönítést a területileg illetékes hatóság
rendeli el.

Lakhelyelhagyási vagy kijárási tilalom

Területi karantén, mely településrészekre,
teljes településekre és/vagy régiókra terjedhet ki. 
Forrás: EMMI

Fejlődő kisváros

Jövőre elkészül
az új piac
A koronavírus okozta felfordulás ellenére
a tervek szerint halad az üllői piac építése. A napokban zárták le a hivatal mögötti
parkolót, hogy a csatornabekötés helyeinek aszfaltozását elvégezhessék. Az építkezésen az előírások betartásával dolgoznak, amíg nem születik ellentétes döntés,
addig a munkálatok folytatódhatnak.

M

int emlékezetes, 2020.
január 2-án írták alá az
új piac kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződést,
amit gyorsan követett a január
8-i területátadás-átvétel, melyen
a polgármester asszony mellett,
Varga László, a fejlesztésért felelős alpolgármester és Fehér
Imre alpolgármester is részt
vett. 2019 tavaszán a Pénzügyminisztérium által kiírt Helyi
piacok fejlesztése Pest megye
területén című pályázati forrásból a maximálisan elnyerhető
150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerte el új
piac megépítésére a város. Az új
piac kivitelezéséhez szükséges
313 millió forintot meghaladó

önerőt Üllő Város Önkormányzata saját költségvetési forrásból, a 2020–2021. évi költségvetésekben megosztva biztosítja.
Az építkezések teljesítési határideje egy év múlva esedékes, vagyis a Reogroup Kft.-nek
2021. április 7-ig kell végezni a
munkálatokkal.

Impozáns lesz
Üllő új piaca a városközpont
területén egy modern, fedett,
többfunkciós építmény lesz,
amelyet más rendezvények alkalmával is hasznosíthatnak
majd. A Városháza mögötti és
melletti önkormányzati tulajdonú területen, L alakban fog

Okos zebrák
épülhetnek
A folyamatban lévő tervezési munkákba az önkormányzat el akarja
érni, hogy okos zebra épüljön Üllőn.
Egyszerre két helyszínen is ezen
dolgoznak.
A Maglódi úton elkezdődött a
közvilágítás terveztetése a járda
kivitelezésének
előkészületeivel
együtt. A tervek szerint kiépül a
közvilágítás a Maglódi út eddig
sötét, balesetveszélyes szakaszán
egészen a Zsaróka úti kereszteződésig. Az önkormányzat felvették
a kapcsolatot a logisztikai parkkal,
ahonnan azt az ígéretét kapták,
hogy a két út találkozásánál finanszírozzák a gyalogátkelőhelyet. Jelenleg az önkormányzati tervezők
a cégek szakemberivel egyeztetnek, hogy a két beruházást minden

Az új piac
csarnok nyitott
terekkel és
nagyobb
részben fedett,
fényáteresztő
tetőszerkezettel
készül.

megépülni. A korszerű és modern létesítmény 796 m2 bérbe
adható területtel fog rendelkezni, amely 40 elárusító helyet, 12
db üzlethelyiséget, szabvány
szerinti illemhelyeket, irodákat
és ügyfélteret foglal magában.
Az új piaccsarnok nyitott terekkel és nagyobb részben fedett,
fényáteresztő tetőszerkezettel
készül. A meglévő parkolási lehetőségekkel együtt összesen
124 gépjármű parkolására nyílik
majd lehetőség, ebből a projekt
keretében 13 db új parkoló, valamint 30 kerékpár befogadására
alkalmas tárolót alakítanak ki.
A beruházás részeként parkosításra és zöldfelület-építésre is
Üllő infó
sor kerül majd.

szempontból összehangolják. Képviselői indítványra kiemelték, hogy
a tervezett gyalogátkelőhely okos
zebra legyen.

Hogy mi az okos zebra?

A gyalogosok biztonságérzete jóval kisebb a lámpa nélküli átkelőhelyen. Az intelligens zebra érzékeli a gyalogos áthaladási szándékát
és mindkét irányból figyelmezteti
az autókat villogó, úttestbe épített
fényjelzők segítségével. Így már
távolabbról is észlelik a sofőrök,
hogy ideje lassítaniuk és vigyázniuk az áthaladó gyalogosra. Jelenleg a hosszúbereki gyalogátkelő is
tervezés alatt áll, az üllői képviselő-testület kezdeményezésére az a
cél, hogy ott is megvalósulhasson
az okos zebra, amely ugyan külterület, de bíznak benne, hogy a hatóságok lehetőséget adnak a megvaZS
lósításra. 
2020. április | Üllői Hírmondó
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Fejlődő kisváros

Nagytakarítás
a sportlétesítményekben
A sportcsarnok és a sportpálya a sportági szövetségek javaslatának figyelembevételével bizonytalan ideig zárva tart. Március
18-tól Üllő valamennyi játszóterére is ez a sors várt. A Monori Tankerületi Központ nyomatékosan kéri a szülőket, hogy a tanulók
játszótereken, sportpályákon, egyéb helyszíneken ne csoportosuljanak és aki teheti, maradjon otthon. Azonban az üllői sporttelepen és a sportcsarnokban a bezárás ellenére sem állt meg
az élet.
– Sem edzéseket, sem rendezvényeket nem lehetséges megtartani, így a kényszer szülte bezárás alatt a Sport és Szabadidő
Kft. dolgozói felvállalták a csarnok fertőtlenítését, tisztítását és
festését – tudtuk meg Pindák Lászlótól, az Üllői Sport és Szabadidő
Központ vezetőjétől. – Vagyis a teljes belső
tér takarítását, még az ülőkéket is felszedtük,
kitisztítottuk és lefertőtlenítettük. A lehetőségünkhöz mérten mindent saját magunk végeztünk el. A napokban a sporttelepen is elkezdjük a rendrakást. Korábban szerettünk
volna a sporttelepen egy nagyobb szabású
fejlesztést végrehajtani. TAO-pályázattal bővítettük volna az épületet, de ez sajnos most
nem fog megvalósulni, erről a pályázatról le
kellett mondanunk. Habár felvesszük a kapcsolatot az MLSZ-el, és
megkérdezzük, hogy a pályázatokat esetleg meghosszabbítják-e?
Az önerő rendelkezésre áll, jó lett volna megvalósítani ezt a fejlesztést. Reménykedünk, hogy megadják a kért hosszabbítást. SZs

„A lehetőségünkhöz mérten
mindent saját
magunk végeztünk el.”

kezdődik a lapostető szigetelése
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola lapostető-szigetelés felújításának kivitelezési munkálatairól született
döntés a márciusi képviselő-testületi ülésen. Az iskola
hátsó területén, ahol a konyha és a tornaterem helyezkedik el, a lapostető szigetelésének munkáira egységes
műszaki tartalommal kiírt pályázatra hat ajánlat érkezett. Közülük a Tetőfok 96 Kft. adta a legkedvezőbb
árajánlatot, de rögtön utána következett az Izomol Kft.
ajánlata, mely 100 ezer forint különbséggel követte. Mivel az utóbbi cég már számos alkalommal dolgozott
Üllőn, így a képviselő-testület egységes döntéssel az
Izomol Kft.-nek ítélte a munkálatok elvégzését, melyet
KOV
rövidesen el is fognak kezdeni. 

egy kátyú sem maradhat

Hulladékszállítási információk
A kommunális hulladék elszállítása a megszokott rendben
történik, azonban – mivel személyes ügyintézésre nincs
lehetőség – a többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok
átvétele nem biztosított. Erre tekintettel bármilyen egyéb
zsákban kihelyezhető a hulladék, a szolgáltató gondoskodik annak elszállításáról.
A hulladékudvarokon nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére, azok csak a komplex telepekre (Kecskemét, Cegléd, Dömsöd, Izsák) szállíthatók be.
Felfüggesztésre kerül a házhoz menő lomtalanítás, új
megrendelést átmenetileg nem vesznek fel.
A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány
következtében a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó
DTkH Nonprofit Kft. a szelektív (papír, műanyag, alumínium) csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló cserezsákok mennyiségét 1 darabra csökkenti 2020. április 9-től
(csütörtöktől) minden olyan ingatlannál, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre. A csökkentésre az egészségügyi
kockázat mérséklése és a fizikai kontaktusok elkerülése
miatt van szükség.
Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük Önöket, hogy
legyenek szívesek tömöríteni a csomagolási hulladékokat
(PET palackokat, üdítős, valamint egyéb alumínium- és papírdobozokat összelapítani), hogy csökkentsék a gyűjtésükre felhasznált egyszer használatos zsákok mennyiségét!
A közszolgáltató a további intézkedéseit a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozza meg az elkövetkező
időszakban.
Köszönjük megértésüket és segítő közreműködésüket!
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Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. egy hónapja
feltérképezte a település belterületi úthálózatát, hogy
részletes képet kapjanak az útburkolatok állapotáról.
Ennek alapján elkészítették a javaslatukat, és öt útfelújításokkal foglalkozó céget versenyeztettek meg. A legkedvezőbb árajánlatot tevő céget kérték fel a munkák
elvégzésére. A szerződés előkészítése és aláírása után
kezdődnek a kivitelezési munkák.
– Igyekeztünk mindent úgy szervezni, hogy a fagyok elmúltával néhány héten belül elkezdődhessen a
tényleges útfelújítás – fejtette ki a részleteket Szabó
Zsolt. – A jelenlegi kivitelezés elsősorban a kátyúk kijavításáról szól, és az összes belterületi üllői utat érinti.
A cél az, hogy az összes fellelhető úthiba kijavításra kerüljön. Az ősz folyamán szeretnénk újra feltérképezni
az üllői utakat, hogy az év folyamán keletkezett úthibá- ZSU kat is meg tudjuk csináltatni. 

Megújult az Üllői Hírmondó
Döntés született az Üllői Hírmondó folytatásáról
a márciusi képviselő-testületi ülésen. Az önkormányzat négy ajánlattevő cég részére küldte meg
az ajánlattételi felhívást, melyre három válasz
érkezett. A három jelentkező közül egyedül az újságot korábban is hét évig kiadó Régió Lapkiadó
Kft. pályázata felelt meg miden feltételnek. Az önkormányzat elvárásait figyelembe véve kiadónk
megújult külsővel és tartalommal jelenteti meg az
Pill
újságot az elkövetkező két évben. 

Fejlődő kisváros

Ismét lehet pályázni járdaépítésre!
A járdák állapotának javítása
érdekében lakossági járdaépítésre hirdetett pályázatot az
önkormányzat.
A járdák nagyon fontos
szerepet töltenek be minden település életében, ezért
kiemelten fontos, hogy járhatóak és jó minőségűek
legyenek. A balesetek elkerülése érdekében, amit egyegy repedezett, hiányos járdaszakasz okozhat, az üllői
képviselő-testület
döntést
hozott arról, hogy lakossági
járdaépítési pályázatot hirdet.
A pályázatok elindításához ki
kell tölteni az önkormányzat
épületének portáján kihelyezett formanyomtatványt és
határidőre visszajuttatni a Városfejlesztési Iroda részére.

Feltételek
A pályázóknak vállalniuk kell,
hogy az önkormányzat által
biztosított anyagból, ami lehet
homokos kavics vagy cement,
fogják a munkákat kivitelezni.
Az építkezés befejezését bejelentik az Üllő Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. munkatársainak. A pályázaton minden
olyan ingatlantulajdonos indulhat, akinek az ingatlana
előtt a járda járhatatlan, hiányos, balesetveszélyes vagy
eddig még meg sem épült. A
lehetőség az ingatlanok utca
fronti szakaszaira vonatkozik,
a kapuk előtti autóbeállókra
nem. Előnyt élveznek a legalább 100 folyóméter hosszú
járdaszakaszok tulajdonosai,
és a saroktól sarokig terjedő
részek. A járdáknak 2020. október 25-ig kell elkészülniük.
Az önkormányzat vállalja a

járdák építésénél a régi betonjárdából származó törmelék elszállítását, de a járda
építése során keletkező föld
és egyéb hulladék elvitetését már nem. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik
a betonjárdánál magasabb
műszaki színvonalú, térkőburkolatú járdát akarnak építeni,
az önkormányzat csak a pályázatban meghatározott betonjárda költségének erejéig
(2000 Ft/m²) fedezi a kiadásaikat.

Így lehet beadni
A pályázatok benyújtási határideje 2020. május 31.
A pályázat benyújtásához
a formanyomtatványt zárt
borítékban Üllő Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési Irodának címezve
kell visszaküldeni (2225 Üllő,
Templom tér 3.), vagy személyesen átadható a hivatal portáján lezárt borítékban. A borítékra rá kell írni, hogy „2020.
évi Lakossági Járdaépítés”.

Kivételek
A pályázat nem vonatkozik a
Dóra Sándor körúton a Gyömrői úttól a Puskás Ferenc utcáig a páratlan számozású
oldalon lévő ingatlantulajdonosokra, mert ezt a járdaszakaszt az önkormányzat készítteti el. A Petőfi utca 1. és a
Pesti út 144–146. házszámú,
valamint az 1303. helyrajzi
számú ingatlanok tulajdonosaira sem vonatkozik, mivel
ezen járdaszakaszokat a kerékpársáv készítése kapcsán
állítják helyre.

Új bölcsőde a láthatáron
A Sportliget Lakóparkban jelenleg is zajlik az óvodaépítés, amelyet egy új beruházás is követ. Konyecsni Dóra
pályázati referenst kérdeztük a részletekről:
– A bölcsődénkkel kapcsolatban vannak friss hírek:
április 3-án aláírtuk a vállalkozási szerződést a kivitelező céggel, a Thermik Plusz Kft.-vel. Így a jövő héten már
sor is kerülhet a munkaterület átadására, a kivitelező pedig hét hónapot kapott arra, hogy a beruházást megvalósítsa, ez év november 9-e a teljesítés határideje. Vagyis a jövő héten megkezdődnek a bölcsőde építésének
munkálatai. Jelenleg is épül a Dóra Sándor körúton, a
Sportliget lakópark területén az új négycsoportos óvodánk, a bölcsőde pedig ugyanazon az ingatlanon lesz.
A Thermik Plusz Kft. építi az óvodát is, ami hamarosan
be fog fejeződni, és az elkészült épülethez kapcsolódik
majd a két csoportszobás bölcsőde. A két beruházást
össze kell hangolni, mivel az új óvoda szeptemberben
már meg fog nyitni, és az a cél, hogy úgy alakuljon a
bölcsőde kivitelezése, hogy az ovi viszonylag zavartalanul tudja megkezdeni a működését. Az építtetőnek
szeptemberre úgy kell állnia a bölcsőde kivitelezésével,
hogy az építkezés ne jelentsen problémát az induló óvodában. A két csoportszobában összesen 28 férőhely
lesz. Az új bölcsi a meglévő, Babarózsa bölcsőde telephelye lesz, ezzel is tehermentesíti az új a már meglévőt
Ko-Zs
– tudtuk meg a részleteket. 

Útépítés húsvét után
Hamarosan új útburkolatot kaphat a Hajcsár utca a
Mikszáth Kálmán utcától a Halomhatár utcáig
– Az aszfaltfelület először lezárjuk, ami annyit jelent, hogy töredezett aszfaltot megerősítjük ott, ahol
ez szükséges – mondta el Soós László, a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője. Ezután aszfalt kopóréteget kap az út, egyúttal rendbe rakjuk az útpadkát
is. 210 méteres szakaszon, 4 méter szélességben újul
meg az utca. Húsvét után el is kezdődik a munka, de
csak egyetlen napig lesz lezárva az utca. Aznap nem
lehet majd a kereszt utcákból a Hajcsár utca ezen
szakaszán áthajtani. Pontosan még nem tudjuk, hogy
melyik napra várható. Előreláthatóan a teljes útépítés
két-három napot vesz igénybe. Egy-két nap lesz az
útalap és az egyéb előkészítő munkák elvégzése, az
aszfaltozás pedig további egy nap alatt készül el.  ZS
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minden háztartásba jutott maszk
Üllőn az országban is egyedülálló módon akkora összefogás bontakozott ki a maszkvarrás érdekében,
ami megmozgatta a város apraja-nagyját. A példaértékű kezdeményezés folytatása sem mindennapi.

N

evezzük őket Varróangyaloknak, mivel mindenki azt kérte, hogy a nevük helyett inkább az eredményeik szerepeljenek. A maszkvarrás ötletgazdáját kértük meg, hogy
meséljen el mindent töviről hegyire.
– Március 25-én írtam egy posztot az üllői csoportba, hogyha nincs mindenkinek maszkja, akkor nekem volna egy ötletem.
Jöttek a jelentkezések, elkezdtünk számolni, hogy mennyibe
fog kerülni egy egyszerű, mosható, zsebes maszk. Szűrő nélkül cirka ötszáz forintra jött ki, de azt azonnal tudtuk, hogy nem
fogjuk árulni. Összekalapozzuk a pénzt és minden háztartásba
adunk egyet. Ki is írtuk, hogy 5000 maszkra van szükségünk
ahhoz, hogy minden házba jusson belőle. Azonnal megindult a
mozgolódás és jöttek a felajánlások. Negyed órán belül pedig
már keresett is a polgármester, hogy ők miben segíthetnek?
Mondtam, ha megveszik az anyagot és a gumit, mire azonnal
jött is a válasz: állják a költségeket. A lakóparkból jelentkezett
egy fiú, hogy tudna segíteni a gumik beszerzésében. A gumi
most aranyárban van, ehhez képest, mi nem is nagyker, hanem
beszerzési áron kaptuk, szinte fillérekért. 200 méter anyaggal
indultunk, amit az önkormányzat 80 méterrel megtoldott. A
2800 méter gumiból 800 méter grátiszként érkezett.

Mindenre van megoldás!
– Közben egyre jelentkeztek a varrni tudók, nekünk meg már
azon főtt a fejünk, hogy ekkora mennyiségű anyagot kézzel
mennyi idő alatt tudunk felszabni? Erre szólt egy lány, hogy
neki van szabászgépe, amivel pillanatok alatt felszabja az
anyagot. Két nap alatt készült el vele. Úgy forgatta, varázsolta
az anyagot, hogy a leeső részekből még le tudott szabi 1500
körüli gyerek-, és 80-100 babamaszkot, amik a 2-4 éves kisgyerekeknek alkalmasak. Egy szempillantás alatt felszaladtunk
8364 előkészített maszkra. Ekkor jött a következő lépés, hogy
fel kellene szabni a gumikat is. Írtam egy újabb posztot, hogy
kellenének fiúk-lányok, akik tudnak gumit vágni, majd pedig
vasalni tudókra is szükségünk lesz. Az volt a terv, hogy mint
egy gyárban, minden munkafolyamatnak legyen felelőse, os�szuk be, hogy ki mit tud vállalni. Készítettünk egy táblázatot,
feltüntetve a legapróbb részleteket is, és ez alapján szállítottuk át egyik fázisról a másikra a félkész maszkokat. Az egyik
polgárőr volt ebben nagy segítségünkre, ő intézte a szállítást.
Időről időre akadtak megoldandó feladataink, mint például a
kifogyó cérna, amiről gyorsan kiderült, hogy több varrónál is
kardinális probléma. Mire rá kellett döbbennünk, hogy ebben
a maszkvarró lázban nem is olyan könnyű cérnát szerezni, de
mégis sikerült találnunk egy helyet, ahova a polgármester as�szony száguldott el, hogy mielőbb folytatni tudjuk a munkát.
Kaptunk varrógép felajánlásokat is, sokan idő hiányában nem
tudtak beszállni a varrásba, de szívesen átengedték a masinájukat nekünk. Négy-öt varrógépünk van talonban. Egyszer csak
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az egyik lány gépe megállt, kérdeztem hát, hogy ki tudna szerezni varrógépolajat? Tíz perc múlva jelentkezett egy nyugdíjas
hölgy, akit nem enged a családja jönni-menni, viszont a varrógépolaját odaadja.

Szűrő is érkezett
– Elérkeztünk egy újabb szakaszhoz: a csomagoláshoz és a
kiosztáshoz. A járványveszély idején különösen kardinális kérdés, hogy a maszkok csomagolása is precíz legyen. Abban
biztos voltam, hogy a maszkok kiszállítását akkor kell elkezdenünk, amikor a vállalt
mennyiséggel elkészülünk, és nem apránként. Jöttek-mentek a posztok, megdöbbentő volt, hogy minden tízperc alatt oldódott
meg. Egyik reggel bejelentkezett egy fiú,
hogy hogyan tervezzük a csomagolást, és a
maszkokban lesznek-e szűrők? Mivel ő textilvegyész, és volnának javaslatai. Nem mellesleg hozna hatékony szűrőket is. Kérdeztem,
mennyibe fog kerülni? Azt válaszolta, hogy a
szállítás díja 1400 forint lesz, a szűrőt pedig
ajándékba kapjuk. Vagyis tízezer maszkra
való szűrőt kaptunk ingyen! A fiú szólt, hogy
a csomagolásra is volna ötlete. Rávágtam,
hogy borítékszerű papírtasakokba gondoltuk
betenni őket. Írta, hogy az nem lesz jó, de tudna segíteni a steril
csomagolásban, mivel létezik egy gép, ami forró levegő befújásával sterilizál és le is hegeszti a zacskókat. Rögtön felajánlottam, hogy akkor szerzek zsemlés zacskókat a csomagoláshoz,
de gyorsan leállított, hogy azt felejtsem el, mert ide speciális
nejlon kell. Aggódtam, hogy ennek mekkora lesz majd a költsége, de kiderült, ezt is ajándéknak szánta!

„Aggódtam,
hogy ennek
mekkora lesz
majd a
költsége, de
kiderült, ezt
is ajándéknak
szánta!”

Alig egy hét alatt
– A szállítást intéző polgárőrünk jelezte, hogy gyűjtött csapatot, miközben folyamatosan érkeztek a kiszállításokra vonatkozó felajánlások is. Feltérképeztük Üllőt és a szállítási stratégia
is összeállt. Eszerint 5-6 autóban lesznek a csomagolt maszkok, egy-egy autó fog az utca végén állni, ahol önkéntesek felszerelkeznek – köztük két önkormányzati képviselő is – annyi
maszkkal, amennyi az adott utcába kell. Egy problémára nincs
még megoldásunk. Vannak olyan címek, ahol egy udvarban
két család lakik. Nem a társasházakra gondolok, mert ott an�nyi postaláda van, ahány lakás, hanem az olyan telkekre, ahol
a régi családi házban a nagyszülők, a kert végében épült újban
pedig a gyerekek laknak. Azért már körvonalazódik a megoldás. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi mindennel találkoztunk ebben a pár napban?! Kaptunk felajánlást egy kocsmától,
hogy menjünk oda varrni, ezt nem tudtuk elfogadni, hisz most
nem szabad csoportosulni, ezért vett egy rakás csokit. Egyik
nap pedig pizza érkezett az önkénteseinkhez. A 8300 maszkot
mindössze 27-en készítettük, lányok, asszonyok, fiúk közösen,
vannak hetven fölötti és a húszas éveikben járók is. Teljes az
összhang. Leírtam egy országos csoportba, hogy mi a tervünk.
Ott azt mondták, hogy nem fog összejönni – mesélte az üllői
varrókat képviselő angyalka. Azóta már mindenki tudja, hogy
KSZS
igenis sikerült!

Közösség

legyen ön is
önkéntes!
Üllőn igyekeznek előre gondolkodni és felkészülni minden eshetőségre, ennek érdekében elkezdtek önkéntes
adatbázist építeni, hogy amikor szükség lesz több
segítő kézre, akkor csak telefonálniuk kelljen.

A

lakosság biztonsága az
elsődleges, ezért a segítő
szolgálatok kapacitásának
kiegészítésére Üllőn hozzáláttak
az önkéntes segítők toborzásához. Mivel jelenleg a munkatársak elegendőek a feladatok
ellátásához, ezért egyelőre csak
adatbázist építenek. A segítők
gyűjtésének
koordinálásával
megbízott vezetőt, dr. Ablonczyné Kelemen Erikát kérdeztük a
részletekről.
– Jelenleg az önkéntesek ös�szegyűjtése folyik, eddig körülbelül húszan csatlakoztak. Fontos, hogy most nem szervezetek
jelentkezését várjuk, hanem
magát az egyént. Szervezet is
jelentkezett már, hogy szeretnének segíteni, de a személyes
kapcsolattartás miatt lényeges,
hogy egyénekhez köthessük a
részvételt. Amikor ténylegesen

mennünk kell majd, akkor az embereket fogjuk keresni és hívni. A
Humán Szolgáltató Központ látja
el a segítő feladatokat, a 70 év
felettieket, akiknek nincs segítségük, és azokat, akik hatósági
karanténba kényszerültek. Hozzájuk érkeznek a kérések, hogy
kinek, mire van szüksége, intézik
a bevásárlásokat, a gyógyszerkiváltásokat, és az ebédhordást.
Az önkéntesek akkor jönnének,
amikor az ő kapacitásuk már kimerült. Vagy azért, mert olyan
sok lesz az igény, hogy már nem
tudják humánerőforrással biztosítani, vagy azért, mert a dolgozóik fertőződnek, karanténba
szorulnak ők is, és helyettesíteni
kell őket. Napi kapcsolatban vagyunk: jelenleg bírják a munkát,
még nem nőtt akkorára az ellátottak köre, ami problémát okozna.
Az önkéntesek még csak készen-

Azok, akik
a kialakult
helyzet miatt
kénytelenek
voltak feladni
a munkájukat,
jönnek és
felajánlják a
szolgálataikat.

létben állnak, habár ők már most
is részt vesznek az ellátásban,
mivel a legtöbbjük a szomszédaiknak, a rokonaiknak a kezdetek
óta segítséget nyújt. Minden nap
van új jelentkezőnk. Amint megjelent a felhívás, elindultak a jelentkezések, ami azóta is folyamatos.
Azok, akik a kialakult helyzet miatt kénytelenek voltak feladni a
munkájukat, jönnek és felajánlják
a szolgálataikat. A négy fal közé
szorult emberek jelentkeznek és
kapjuk a felajánlásokat. Például
jött egy olyan megkeresés, hogy
az illetőnek munka hiányában felszabadult a kisteherautója, ezért
kitisztítja, hogy alkalmas legyen
ételszállításra, és ezzel beszáll a
segítők sorába.
Segítőnek jelentkezni dr. Ablonczyné Kelemen Erikánál lehet a következő telefonszámon:
06-70-797-2300.

Így olvasok otthon!
A Vargha Gyula Városi
Könyvtár is határozatlan ideig zárva tart. A kölcsönzési
határidőket és a lejáró tagságikat ebben az időszakban mindenkinek meghos�szabbítják. Arra is próbálnak
figyelni, hogy amíg tehetik,
rendszeresen ellenőrizzék
és töltsék a városban kihelyezett Olvas-Lakokat. Közben felhívást is indítottak!
Arra buzdítanak a könyvtár

munkatársai, hogy minél
többen küldjék el nekik, hogyan olvasnak otthon. Időről
időre kérik, hogy fotózzák
le, hogyan megy az olvasás
ülve, fekve vagy esetleg állva. Az Így olvasok otthon!
kezdeményezés célja, hogy
a veszélyhelyzet után, az újranyitáskor a beküldök képeiből kiállítást rendezzenek a
pandémia okozta nehézséZS
gek mementójául.

Virágüzlet

Épületenergetikai
tanúsítvány kÉszítÉse
Már 12 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

REndEljE házhoz
anyáknapi ViRágCsokRát!
ajándéktárgyak, cserepes és vágott
virágok, csokrok és virágboxok
házhoz szállítással!

Rendelés felvétel:

06-20/212-89-51

Cím: Vecsés, Ecseri utca 11.
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Kultúra

Nem hullhatnak ki az idő rostáján
Február 28-án tartották Laza István, Ganajhordástól az örökkévalóságig – Egy üllői család a XX.
században című könyvének bemutatóját. Az egyik utolsó esemény volt amit még meg lehet rendezni
a zsúfolásig megtelt könyvtárban. Mintha volna valami sorsszerűség abban, hogy éppen egy üllői
család története adta az utolsó összejövetel apropóját.

L

aza Istvánt, az Üllői Kulturális Központ vezetőjét sokan
ismerik a városban, aktív
életet él és közismert az értékes
tradíciókat éltető tevékenysége.
Kemény fedelű, szép megjelenésű a könyve, kézbe venni is jó. A
borítóján diszkrét, rózsás keretbe foglalt a cím, azt gondolnánk,
csak egy grafika, pedig jóval több
annál.
– A rózsás dísz annak a képnek a kerete, ami a 25. oldalon
található. A dédszüleim, a nagyapám és a testvérei szerepelnek
rajta – kezdte könyvének bemutatását Laza István. – 1957-ben
születtem.
Gyermekkoromban
természetes volt, hogy a szüleimmel minden nap beszélgettünk,
meséltek a fiatalságukról, a családtagjainkról. Ezek figyelemre
méltó történetek voltak. Később
lejegyeztem, hogy milyen események övezték a dédszüleim életét,
akiket sajnos nem ismerhettem,
ahogyan az anyai nagyszüleimet sem. Nagyapám, Füles Elek
élettörténete hemzseg a drámai
mondanivalóktól. A régi történetek megragadtak bennem, a múlt
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iránt érdeklődőként,
a hivatásomból is
eredően, a hagyományok tisztelete és
a
továbbmentésük
szándéka erősítették
egymást bennem.

El fognak tűnni!

„Ha nem örökítem meg őket,
akkor egyszerűen eltűnnek az
emlékezetből.”

– A keresztanyámtól
is rengeteg dolgot
hallottam. Ő énekes volt, készítettem
vele egy CD-t, imádságokat,
énekeket
tartalmazott,
amit
a katolikus egyháznak ajándékoztam
– folytatta egy újabb
családtagjának bemutatását a szerző. – Temetéseken és egyházi eseményeken
előénekesként működött, kiváló
hangja és nagyszerű memóriája
volt. Minden történetét lejegyeztem, de még nem azzal a szándékkal, hogy ebből egyszer könyv
szülessen. Próbáltam az ismereteket gyarapítani, amiben nagy
lökést adott édesanyám legkedvesebb rokona, unokatestvére,
Füles Mária. Csendes, szerény
természetű volt, a beszélgetéseink során derült ki, hogy men�nyire pontosan emlékszik a régi
dolgokra és milyen szépen tudja
elmesélni ezeket. Szisztematikusan kérdeztem, jegyzeteltem, és
sok mindent felvettem magnóra
is. A történetei kiegészítették az
addigi ismereteimet. Az akkor leírtakat félretettem azzal a céllal,
hogy ha lesz időm, kezdek vele
valamit vagy egyszer valaki foglalkozni fog velük. Telt-múlt az
idő, és majd tizenöt év után döbbentem rá, hogy azok, amik bennem élnek, és amik nem csak az
én életem tapasztalatai, hanem
a családtagok, az ősök, az üllői
idős emberek tanulságai is, ha
nem örökítem meg őket, akkor
egyszerűen eltűnnek az emlékezetből. Eltűnnek, mintha meg
sem történtek volna.

„No, Jézus segíts!”
– Az motoszkált bennem, hogy
összegyűjtve, könyvben megírva
átadhatom majd a gyerekeimnek.
Ők pedig megismerhetik, hogy
mik voltak az életük előzményei –
hangsúlyozta Laza István. – Azt
hiszem, sikerült sok mindent ös�szegyűjteni, megismerhető családunk életútja, és ezáltal az üllői
emberek sorsa is, a vidéki magyar
földművesek élete is. Amikor elkészültem a kézirattal, elvittem a
Monoron élő Bán Sándornak megmutatni. Ő egyetemi tanár volt a
Műszaki Egyetemen, és a fiainkat
korrepetálta fizikából, amikor készültek a felvételire. Ismertem az
érdeklődését, gondoltam, megmutatom neki a kéziratot. Nagy
büszkeséggel tölt el, hogy ennek
hatására azt mondta, akkor most
leül, és átgondolja azokat a dolgokat, amiket ő még tud, de a gyerekei már nem igazán. Benne még
élnek azok az emlékek, amiket a
szüleitől, nagyszüleitől hallott. A
75 éves Sanyi bácsit arra inspirálta az írásom, hogy ő is foglalkozzon a múltjukkal, és ne hagyja
veszendőbe a saját családi történeteit.


Kovács-Solymosy Zsuzsanna

Oktatás

A

z üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola
igazgatójával, dr. Barna Tiborral beszélgettünk
digitális oktatásról és átállásról.
– Nem ért bennünket
meglepetésként, mert láttuk, hogyan alakul a járványügyi helyzet. Március
16-án tartottunk egy nevelőtestületi értekezletet,
ahol lefektettük az alapokat. Az első héten kialakultak a különböző platformok, amiket a kollégák,
a gyerekek és a szülők is
használni tudtak. Az alsó
tagozatokon, ahol egy tanítónéni tanít szinte minden
tantárgyat, minden kolléga
saját munkarendet alakított ki és a szerint folyik az
oktatás. A felső tagozatnál
az volt az iskolavezetés kérése, hogy próbáljunk egységesek lenni, és a Kréta
mellett elsősorban a Classroom programot használjuk. Az első két hét nagyon
nehéz volt. Azt kértem minden kollégámtól, hogy az
első héten még ne is adjon
jegyeket, hanem mindenki
a saját rendszerét építse
fel. Ha ez megvan, már működik, akkor léphetünk tovább. Az első hetek nehézsége nem csak nekünk volt
megterhelő, de a családoknak is. A szülőknek munka
mellett kellett a gyerekeik
segítésével foglalkozniuk,
időben megcsinálni, megérteni és visszaküldeni a
feladatokat. Ebben az időszakban a szülőkre hárul a
legnagyobb feladat és felelősség. Szeretném megkö-

Átállás
digitális oktatásra
Ahogyan az egész országban, az Árpád Fejedelem Általános Iskolában is új időszámítás kezdődött. A tanárok, a diákok és a szülők is alkalmazkodtak az új rendszerhez.

szönni nekik azt a hozzáállást és segítő szándékot,
amit mindannyian kapunk
tőlük.

Feszített a tempó
Az átálláskor felmerült a
kérdés, hogy van-e minden
gyereknek internetes elérhetősége, megfelelő eszköze a digitális oktatáshoz?
Felmértük a helyzetet, minden gyereket elértünk és sikerült az összes diákunkat
bekapcsolnunk a rendszerbe. Érkeztek szülői felajánlások, jó néhány táblagépet
kaptunk, amit a rászoruló
gyerekeknek adtunk. De
van néhány olyan gyermekünk, akiknél nincs otthon
se internet, se mobilnet. Ők
hetente egyszer bejönnek,
az iskola portáján tantárgyaként összekészítve várja őket a mappájuk, amit

elvisznek és a következő
héten visszahoznak. Halljuk, hogy milyen jó nekünk,
pedig most akár háromszor
annyi ideig tart a felkészülés, mint korábban.
Feszített a tempó, de
nagyon jól vette az
akadályt a csapat. Példás az összefogás. A
gyerekek is nagyon lelkesek. Minden dicséretet megérdemelnek,
igyekeznek határidőre
elkészíteni a feladatokat, követik a tanári
utasításokat.

Lépésről lépésre

kárára van most szünet,
hanem taníthatunk és haladunk. Ezt megbecsüljük és
megteszünk mindent, hogy
a legjobb tudásunk
szerint
dolgozzunk.
Készítettünk távoktatási eljárás- és munkarendet, amiben leszabályoztuk a rendszert
épületen kívülre, hogy
jól működjön otthon
is. Olyan helyzetbe
kerültünk, amilyenben
életünkben nem voltunk. Úgy gondoljuk,
hogy a megtanítandó
anyag a tervezett feladatok fele-harmada
is elég lesz a gyerekeknek, mert teljesen
más a távoktatás, mint
amikor itt vagyunk az
iskolában. Online is
tartunk órákat előre megbeszélt időpontban, többnyire az órarendnek megfelelően. Az osztályozás is
működik, vannak kollégák,
akik teszteket íratnak, vagy
beadandókat kérnek. A
beérkezett feladatok órai
munkának számítanak, és
értékelhetők. Az elsősök is
nagyon ügyesek. Ha szeptemberben jött volna ez a
helyzet, akkor óriási bajban
lettünk volna. De mostanra
jól haladnak az írással, olvasással, számolással is.
Nagyon sok jó szándékú
emberrel találkoztunk az
elmúlt néhány hétben, de
a tavaszi szünet pont jókor
Solym
jön.

Nincs mese,
a hajónak
menni kell!
Óriási
fejlődési
lehetőség
az oktatási
rendszer
számára a
távoktatás.

Nincs mese, a hajónak menni kell! Óriási
fejlődési lehetőség az
oktatási rendszer számára a távoktatás. Tisztában vagyunk azzal, mennyivel jobb, hogy nem a nyár
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Hirdetés

Életmentő készülék, ózongenerátor
és mellkaskompresszor – egy a cél
Az Üllői Mentőangyalok Alapítvány azért jött létre, hogy a város életében olyasmiben nyújtsanak segítséget, ami aktuális és szükségszerű. Tagjai szerencsésnek érzik magunkat, hiszen az utolsó pillanatban,
március 7-én, még a vírusveszély dörömbölése előtt sikerült megszervezniük a fantasztikus hangulatú és
nagyszerű eredménnyel zárult nőnapi báljukat.

A

z alapítvány alapító okiratát januárban kapták
kézhez. Az első megmozdulásuk volt a jótékonysági rendezvény, mellyel nem kisebb
célt tűztek maguk elé, minthogy
vásároljanak Üllő város lakóinak
és a központi orvosi rendelőnek
egy LIFEPACK12 nevű életmentő
készüléket. Ez a szerkezet a mentősöknél és a sürgősségi osztályokon már bevált EKG monitorozást, defibrillálást, oxigénszint-,
szén-dioxid szint- és vérnyomásmérést egyszerre képes végezni,
ezzel is lerövidítve az életmentési időt. Másrészt egy LUCAS nevű
automata mellkaskompresszort
is szerettek volna vásárolni, amit
az orvosok újraélesztéskor tud-

LIFEPACK12 életmentő készülék
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nak használni. A mellkaskompresszor megvásárlása már folyamatban van.

a pandémia. Az adta az ötletet,
hogy ózongenerátort is vegyenek a rendelőnek, ami a járvány
miatt sürgőssé vált, mivel az
egészségügyi dolgozóknak nincs
megfelelő védőfelszerelésük. A
gépnek köszönhetően az orvosok és a rendelő munkatársai
csírátlaníthatják a ruháikat és az
eszközeiket, ezáltal pedig nő az ő
és a betegeik biztonsága is. A kialakult helyzetben ez nem is volt
olyan könnyű, de az utolsó darabokból sikerült elcsípniük egyet,
amit már üzembe is helyeztek,
ahogyan a LIFEPACK12 is megérkezett.

„Az egész város
Ez csak a kezdet
Az alapítvány a jövőben is termegmozdult,
Helyzet hozta új cél
vez karitatív célú eseményeket.
hogy sikeres le- Az egész város megmozdult, Amennyiben a járványhelyzet
sikeres legyen a gyűjtés. engedi, november 21-én tartják
gyen a gyűjtés. hogy
A kisnyugdíjasoktól kezdve ren- a következő rendezvényüket. A
segítették a kezdemé- sportcsarnokot már le is foglalA kisnyugdíja- getegen
nyezést. Egy magánszemély, aki ták hozzá. A segítők, adakozók,
anonim szeretett volna maradni, támogatók listája megtekinthető
soktól kezdve
egy összegben 300 ezer forintot az Üllői Mentőangyalok Alapítrengetegen
adományozott az alapítványnak. vány Facebook-oldalán. Az alaösszeg minden fillérét pítvány tagjai ezúton is köszönesegítették a kez- Aarrabefolyt
fordítják, hogy az üllőiek- tüket fejezik ki mindenkinek, aki
jobb legyen. Nagyon sok szívén viselte a törekvéseiket. „A
deményezést.” nek
ember összefogásából sikerült bizalommal, amit kaptunk, élünk,
megvalósítani a célkitűzéseiket, melyben új kihívást hozott

Ózongenerátor

és arra használjuk, amire az emberek szánták!” – mondják. (X)

A képek illusztrációk.
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Édes meglepetés

Édesanyáknak!

Üllő, Pesti út 100.
Delta Autósiskola

Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban

E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
Tantermi tanfolyam: szünetel
Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268
E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu
Nyilvántartási szám:13-0519-05

Bankkártyás fizetési mód
Érintésmentes fizetés!

Változatlan
nyitvatartással várjuk
kedves Vásárlóinkat!
H–P: 08–18, Szo: 08–13

Tel.: 06-20/548-4317

Nem működik
az internet?

Gond van
a számítógéppel?

Routerek, hálózati
eszközök beállítása
Vezetékes, vezeték nélküli
(WIFI) hálózatok
kialakítása

Hardver-,
szoftverjavítás
Több, mint 15 éves tapasztalat, sok elégedett ügyfél

Nem megy a WIFI?
Tapasztalat?
Szaktudás?

Hívjon bizalommal! Csak 5000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506
TávsegíTséggel is!
Ideiglenes
nyitvatartás:
H–V: 8–15
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