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Üllői
Pedagógusnap

Hazánkban több évtizedes 
hagyománya van a pedagó-

gusok köszöntésének. Ha-
gyományosan június első 
vasárnapján köszöntik a 

köznevelésben és a felsőok-
tatásban dolgozókat. A Kiss 
Sándor Művelődési Házban  

június 1-jén adták át a ki-
emelkedő munkáért járó el-

ismeréseket. 
Részletek a 6. oldalon
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2 ÜllőiKözösség

Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki:
•  9. vagy magasabb osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai tanuló,
•  felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a
•  9. vagy magasabb osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai tanuló, 

akinek az év végi tanulmányi átlageredménye legalább 4, 7;
•  felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, akinek az év végi 

tanulmányi átlageredménye legalább 4, 4.

A tanulmányi eredmény számításánál az év végi osztályzatok egyszerű 
számtani átlagát kell alapul venni két tizedes számjegyig számolva.
Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett és év végi 
tanulmányi eredménye alapján nem, csupán az érettségi átlaga alapján 
jogosult ösztöndíjra, úgy lehetőség van ez utóbbi figyelembevételére a ta-
nulmányi eredmény számításánál.

Az ösztöndíj havi összege:
•  középfokú képzésben résztvevő ösztöndíjas esetén 8 000 Ft
•  felsőfokú képzésben résztvevő ösztöndíjas esetén 12 000 Ft Kissné Szabó Katalin,

polgármester

Tanulmányi ösztöndíjpályázat

Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére,  

mely a 2018–2019-es tanév szeptembertől 
júniusig terjedő időszakára szól.

Amennyiben a költségvetésben elkülönített összeg – az eredményesen pá-
lyázók nagy száma miatt – nem nyújt fedezetet valamennyi jogosult ösz-
töndíjára, akkor a képviselőtestület a tanulmányi átlageredmény alapján 
rangsorolja a pályázatokat.
Azonos tanulmányi átlageredmény esetén előnyt élvez az alacsonyabb egy 
főre jutó jövedelemmel rendelkező pályázó, második szempontként előnyt 
élvez aki az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában végezte az általános 
iskolai tanulmányait.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. július 15.

A pályázat benyújtható az Üllői Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodáján.

A pályázathoz mellékelni kell:
•  a pályázó tanulmányi átlageredményéről szóló bizonyítvány fénymásolatát,
•  a pályázó általános iskolai bizonyítványának fénymásolatát,
•  a család egy főre jutó jövedelmének meg- 

állapításához szükséges igazolásokat.

A pályázat nyerteseit az Üllői 
Polgármesteri Hivatal értesíti postai 
úton, a képviselőtestület döntésétől 
számított 8 munkanapon belül.



3Üllői Közösség

A rendezvény megvalósítá-
sához még számos közös-
ség, szervezet, intézmény 

összehangolt munkájára, segítsé-

A XIII. Üllői Csülök-
fesztivál gyermekna-
pi programok sorá-
val kiegészítve az idén 
május 26-án a városi 
sportcsarnoknál ke-
rült megrendezésre 
Üllő Város Önkormány-
zata és az Üllői Álta-
lános Ipartestület kö-
zös szervezésében.

Csülökfesztivál  
és Gyermeknap

gére volt szükség. Külön köszönet 
az ő segítőkész hozzáállásukért. 
Az elmúlt években is megszokott 
programok sorából különleges 
látványosságával kiemelkedett a 
motoros rendőrök karusszel be-
mutatója, a Buborék és a Jerzsele 
együttesek koncertje, illetve báli 
zenéje. 
 A rendezvény a kezdetek kez-
detén a fesztivál nevet kapta. Ül-
lői közösségek, baráti társaságok 
bográcsfőzéses találkozója volt 
a dolog lényege, ahol a főző csa-
patok és vendégeik egy gondta-
lan májusi hétvégén jól érezték 
magukat. Ez az évek során egy-
re több szórakoztató műsorral és 
gyermeknapi programokkal ki-
egészítve egész napos városi ese-
ménnyé fejlődött. Azzal a nyil-
vánvaló céllal, hogy a nagyobb 
számú közönség igényeit is kielé-
gítse és minél több látogatónak 
kínáljon kellemes szórakozási al-
kalmat. Ezzel együtt a helyi lehe-

tőségek és adottságok nem egy 
országos volumenű nagyrendez-
vény megvalósítását teszik lehe-
tővé, így e korlátok között a he-
lyi mértékeknek és igényeknek 
megfelelve kellett a programot 
megtervezni és lebonyolítani.
 A csülökfesztivál főzőverse-
nyének értékelését szakértő zsű-
ri, a Szabadtűzi Lovagrend jeles 
tagjai végezték. Számos kategó-
riában osztottak díjakat.
 A főzőverseny helyezettjei a 
következők: 1. Üllői Általános Ipar-
testület, 2. Tápióság, 3. Üllői Lö-
vész Klub. Különdíjas: Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola, SzMK, 
Pa pa csapata. 
 Teríték és főzőhely díjazottjai: 
1. Flinstone, 2. Humán Szolgálta-
tó Központ, 3. Üllői Lövész Klub. 
Különdíjas: Üllő-Vasad Vadász-
társaság. 
 A vándorkupát a mindkét ka-
tegóriában harmadik Üllői Lövész 
Klub csapata nyerte el. 
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Üllő is feliratkozik a hazai „legek” 
listájára: a városban épül az ország 
legnagyobb logisztikai központja.

Hirdetés

Óriási és modern lesz  
a logisztikai komplexum

Két-három éven belül elkészülhet a 4 ki-
lométeres szervizút, amely eltereli a for-
galmat a Zsaróka útról. Jelenleg egy ta-
nulmányterv készül, melyet az érintett 
Ferihegyi Ipari Park, a Goodman és a SPAR 
Magyarország Kft. finanszíroz. A szervizút 
az M4–Gyömrői út 2019 tavaszára elkészülő 
külön szintű csomópontjából indul majd és 
az M4 már működő szakasza mellett, a most 
épülő logisztikai csarnok mögött halad el és 
megy tovább a SPAR-központ felé.
 A logisztikai csarnok működéséből ere-
dő esetleges zavaró hatások további csök-
kentése érdekében a beruházás részeként, 
a telken belül kötelező zöldfelületi muta-
tók teljesítése mellett az Árvácska utca felé 
néző telekhatáron 4-méteres szélességben 
zöldsávot telepítenek, 3-szintes növényzet-
tel, összefüggő fasorral.

Szervizút és zöldsáv  
csökkenti a terhelést

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

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2018. június 27-én  9.00–17.00

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  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

G

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK

2 műszakos (12 órás) munkarendbe 
a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET 
ÉS TARGONCÁSOKAT

kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre 
Alsónémedibe. Pilis, Nyáregyháza, Monor, Üllő 

irányából ingyenes céges busszal a bejárás megoldott.
Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez

OPERÁTORT, 
MINŐSÉGELLENŐRT

Céges busz megoldott.
Felvételi interjú: 2018. június 14. csütörtök, 13.00 óra, 

Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

A Goodman Hungary Kft. beruházásá-
ban épülő létesítmény a maga 82,7 
ezer négyzetméteres területével egy-

előre páratlan Magyarországon. A logisztikai 
központ az Auchan Magyarország Kft.-nek 
épül, a létesítmény szolgálja majd ki többek 
között az Auchan új Superstore üzleteit és az 
online vásárlási igényeket. A szállítmányozá-
si központ munkálatai jól haladnak, május 17-
én sor került a bokrétaünnepre is, melyet ha-

gyományosan az épület tartószerkezetének 
elkészültekor szoktak megtartani.
 A jeles eseményen részt vett a létesítmény 
munkálatait végző GSE közép- és kelet-euró-
pai igazgatója. Fabrice Mauriziot beszédében 
kiemelte, az Auchan és a Goodman háttértá-
mogatása mellett a hatóságok pozitív hozzá-
állásának is köszönhető, hogy gyorsan halad 
az építkezés. Mauriziot hangsúlyozta, a pro-
jekt sikere az ország sikere is egyben. Kifejez-
te abbeli reményét, hogy a beruházás hozzá-
járul a hazai gazdaság versenyképességének 
növeléséhez is. (Emellett fontos megjegyez-
ni, hogy a létesítmény iparűzési adója Üllő 
bevételeit is jelentősen növelik.)
 Az ünnepségen jelen volt Éric Fournier, 
Fran ciaország magyarországi nagykövete, a 
magyar kormányt Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium miniszterhe-
lyettese képviselte.
 Az üllői logisztikai központ a legmoder-
nebb technológiákat vonultatja fel, ilyen pél-
dául az épületrészekben külön-külön sza-
bályozhat hőmérséklet, amely az árucikkek 
számára a legmegfelelőbb tárolási feltétele-
ket garantálja. A komplexumban automatizált 
csomagoló- és szállítórendszerek működhet-
nek majd, amelyek tovább növelik a haté-
konyságot. A helyszínen a további bővítésre 

is lehetőség nyílik, amennyiben erre igény je-
lentkezik, egy újabb 20 ezer négyzetméteres 
létesítményt is fel lehet még építeni.
 A logisztikai központ idén elkészül és még 
ebben az évben sor kerül az átadásra.  

Elhelyezik a bokrétát az épület  
legmagasabb pontján

Ilyen lesz a 90 ezer  
négyzetméteres komple-

xum és környezete
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5Üllői Önkormányzat

Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete május 29-én 
tartotta soron következő rendes ülését. Írásunkban a leg-
fontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok hátte-
rét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo. hu) tölthetik le az érdeklődők.

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–13.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

   Új termék

Házhoz szállítás zárás után

Csirke: 2785 Ft-tól 
Kacsa, liba: 2999 Ft-tól 
Pulyka: 3898 Ft-tól
Nyúl:  2698 Ft
Tojó: 2599 Ft-tól 
Sertés:  2475 Ft-tól 
Tápok

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos-  
és előnevelt 
cSIrKE 
ELAdó
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.

2225 Üllő,  
Ócsai út 1. 

+36-30/758-1312
fb.com/korrektoptika

Napszemüvegek  
100%- os  
UV-védelemmel 
2  990 Ft-tól

Polarizált  
napszemüvegek 
5  990 Ft-tól 
kaphatók!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadÓhEly

Nyitvatartás: vasárnap, hétfő: ZÁRVA • kedd–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

Multifokális lencse  
30  000 Ft/db helyett
20   000 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
16  000 Ft/db helyett
9   000 Ft/db

Retro keretek   
28  000 Ft helyett
12   000 Ft

Fém keretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft

A képviselő-testület elfogadta a Mo-
nor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
munkájáról, az önkormányzat gyer-

mekvédelmi feladatainak ellátásáról valamint 
a HSZK szakmai munkájáról szóló beszámo-
lót, továbbá a Városüzemeltető és Fejlesz-
tő Kft. és a Sport és Szabadidő Kft. 2017. évi 
pénzügyi beszámolóját. 
 A testületi ülésen módosításra került az 
Üllői Humán Szolgáltató Központ alapító ok-
irata,  szervezeti és működési szabályzata va-
lamint szakmai programjai, továbbá az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetési rendelete.  
A képviselő-testület módosította az önkor-
mányzat pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló ren-
deletét, továbbá a város helyi építési szabály-
zatáról szóló önkormányzati rendeletet. 

 Az ülésen döntés született az orvosi ügye-
letet ellátó Fit-Med Kft. szerződésmódosítás 
iránti kérelmének tárgyában, miszerint a je-
lenlegi szerződésben foglalt, lakosonként 99 
Ft/hó (mely az OEP finanszírozáson felüli díj) 
támogatás mértéke 139 Ft/hó összegre emel-
kedik annak érdekében, hogy az ügyelet el-
látásának szakmai feltételei biztosítottak le-
gyenek.

 Az Ócsai úti üzletsorok előtti területen 
zöldfelületek is kialakításra kerülnek, a nö-
vények beszerzését és telepítését a Stefano 
Garden Kft. fogja elvégezni. A betelepített 
növények öntözését a későbbiekben az ingat-
lantulajdonosok és az üzletek bérlői vállalták.  
 Energiamegtakarítási intézkedési terv 
született az energiahatékonyságról szó-
ló 2015. évi LVII. törvény alapján. Intézkedési 
terv készült az önkormányzat tulajdonában 
álló épületekről, melyet a képviselő-testület 
elfogadott a testületi ülésen. 
 Döntés született a Sportliget lakóparkban 
lévő  régi Sport Büfé, most Turul Ház épülete 
felújítási munkáinak (a régi lazult vakolat bon-
tása, új hőszigetelő-rendszer kialakítása 10 
cm vastagságú hőszigetelő lapokkal,    eresz-
deszkázat és  tűzfal  faburkolatának festése 
és a régi párkányok cseréje) Handyman Built 
Kft.-t kivitelezésében történő elvégzéséről.   
 Idén is kiírja az önkormányzat helyi ösz-
töndíjpályázatát, melyen a 9. vagy magasabb 
osztályt végzett középiskolai tanulók, illetve 
a felsőoktatásban nappali tagozatos hallga-
tók pályázhatnak. A részletes kiírás újságunk 
2. oldalán, valamint a www.ullo.hu oldalon 
olvasható.  Petz Nándorné, ügyintéző
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Idén április közepén ren-
deztük meg iskolánk egyik 
kiemelkedő programsoro-
zatát, az Árpád napokat. 

Árpád napok 2018

Közösségünk számára ünne-
peink közé tartozik az Ár-
pád-napi rendezvénysoro-

zat, izgalommal várják minden 
évben a diákok és a tanári kar is. 
Az ünnepségsorozat fénypont-
ja a záróműsor,  amely témája az 
idén 40 éve átadott iskolánk volt. 
Bízunk abban, hogy az idei prog-

ramok is olyan élményt nyújtot-
tak, melyre szívesen emlékeznek 
a résztvevők. E téren iskolánk cél-
ja változatlan: értéket közvetíteni, 
üllői hagyományt őrizni. 
 Ilyenkor nyílik lehetőség arra, 
hogy együtt legyen az iskola ap-
raja-nagyja, felidézzük történel-
münk, városunk, iskolánk emlé-
keit, gyönyörködhetünk diákjaink 
tehetségében.
 Nem túlzás kijelenteni, hogy 
az egyik legfontosabb feladatunk 
az oktatás és a nevelés mellett: 
hagyományaink őrzése, melynek 
ápolása a múlthoz köt, de a jövő-
be mutat.

 Számos „Árpádos diák” volt 
résztvevője a versmondó ver-
senynek, a területi népdalének-
lési versenyünknek, a helytörté-
neti akadályversenynek. Iskolánk 
jelenlegi és volt diákjai a fociku-
pán mérték össze tudásukat. Idén 
is részese volt a rendezvénysoro-
zatnak többek között az Üllői Me-
cénás Művészeti Klub, a Harmó-
nia Zeneiskola, a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár az Üllői Kulturá-
lis Központ, az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület. Köszönjük a 
részvételt és a segítséget.
 A programsorozat zárásaként, 
az ünnepi műsort követően sor 

Pedagógusnap
Június első napján ünne-
pelték Üllőn a pedagó-
gusokat. Az köznevelés-
ben dolgozókat idén is a 
Kiss Sándor Művelődé-
si Házban köszöntötték. 

M agyarországon 66 évvel 
ezelőtt, 1952-ben em-
lékeztek meg először 

ünnepélyes keretek között a pe-
dagógusok munkásságáról. Ha-
gyományosan június 3. a peda-
gógusnap, amikor a kiemelkedő 
munka elismeréseként átadják a 
kitüntető okleveleket a tanárok-
nak, a tanítóknak, az óvodapeda-
gógusoknak és a technikai dol-
gozóknak. 
 Az ünnepségen megjelente-
ket Kissné Szabó Katalin polgár-
mester köszöntötte, majd dr. Hrut
káné Molnár Monika, a Monori 
Tankerületi Központ igazgatója 
méltatta beszédében a pedagó-
gusok munkáját. 
 Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tantestülete két munkatár-
sának ítélte oda az Év pedagógu-
sa díjat. Fagyas Lilla 2007 óta ta-
nít az iskolában, pályáját napközis 
nevelőként kezdte, majd osztály-
tanító, később osztályfőnök lett. 
Tanórái színesek és változatosak, 
nagy figyelmet fordít a gyengébb 

tanulók felzárkóztatására, fejlesz-
tésére. A diákönkormányzat alsó 
tagozatos vezetőjeként pontosan, 
precízen végzi feladatait. Mindig 
arra törekszik, hogy minél szín-
vonalasabb és újabb program-
mal ismertesse meg a tanulókat a 
diákönkormány zati napokon.
 Ortutay Gizella 2009 óta tag-
ja az üllői tantestületnek. Pálya-
futását napköziben kezdte, két 
évvel később pedig osztályfő-
nöki feladatokat is vállalt, melye-
ket azóta is lelkiismeretesen vé-
gez. Fokozott figyelemmel kíséri 
a rábízott gyermekek útját, em-
patikus a nehéz körülmények kö-
zött élő diákokkal, képes átérezni 
a kamaszkor problémáival küzdő 
tanulói lelkiállapotát. Lelkiisme-
retesen készíti fel tehetséges di-
ákjait a tanulmányi versenyekre, 
lelkesedése a felzárkóztató fog-

lakozásokban sem marad el. Ta-
nítványai következetes tanárként 
tisztelik, aki időnként humorral 
oldja a száraz tananyagot.
 A Harmónia Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola nevelőtestüle-
te véleménye alapján idén Godó 
Jávorszky Marianna kapta az Év pe-
dagógusa elismerést. A zongorata-
nárnő 2012 óta tanítja a zeneiskola 
növendékeit. „Rendkívül lelkiisme-
retes, precíz, szakmai munkájában 
kifogástalan tanár, vérbeli peda-
gógus, kiemelkedő hivatástudat-
tal. Igényessége a szakmai mun-
kában példaértékű! A zeneiskola 

„szekerét” sajátjaként tolja előre, 
ha kell, zongorázik, ha kell, énekel, 
vagy kézműves-foglalkozásokat 
tart” – ezekkel a szavakkal méltat-
ták munkásságát az ünnepségen. 
 Az óvodapedagógusok kö-
zül István Rita vehette át a ran-

gos Év pedagógusa díjat. Az 
óvónő 2018 óta dolgozik a 
Gyöngyvirág téri óvodában, pá-
lyaválasztására nagy hatással 
volt édesanyja, Veresné Bartha 
Mária, aki 30 évig dolgozott a 
településen óvónőként. István 
Rita mélyen elkötelezett a gye-
rekek nevelése felé, határozot-
tan és következetesen, szeretet-
tel neveli a rábízott gyerekeket. 
Fontos számára az egészséges 
életmódra nevelés, a Bozsik- és 
az Ovi-sport program koordiná-
tora. 
 Az Év munkatársa díjat a Bó-
bita tagóvoda konyhai dolgozója, 
Szekeres Ildikó kapta. Nagy gon-
dossággal, körültekintéssel látja 
el a konyhai teendőket, vigyázva 
a szabályok pontos betartására. 
Nap mint nap besegít a gyerekek-
kel kapcsolatos gondozási felada-
tok ellátásában is. 
 Kiemelkedő munkájáért ka-
pott elismerést a Bóbita Tagóvo-
da dajkája, Kolozsi Csabáné. Mun-
káját nyolc évvel ezelőtt kezdte 
a tagintézményben, azóta is az 
óvoda céljaival azonosulva, ak-
tívan kiveszi részét az ezzel kap-
csolatos teendőkből. Az intéz-
mény munkatársi közösségének 
megbecsült tagja.
 Az ünnepségen pedagógu-
sokat búcsúztattak: Ellenbacher 
Andrásné (Napraforgó tagóvo-
da), Gal csik Tamásné (Pitypang 
tagóvoda) és Ledneczky Julian
na (Pitypang tagóvoda vezetője) 
több ledolgozott évtized után 
nyugdíjba vonul. 

került az Árpád-díjak átadására 
is. Az elismerést azok a pedagó-
gusok kaphatják meg, akik több 
éven keresztül kiváló munkát vé-
geznek az iskolánkba járó gye-
rekekért. Elismerésben részesült 
Fenyvesiné Ladányi Brigitta, Erdő 
Ljubov. A díjban olyan személyek 
és szervezetek is részesülhetnek, 
akik sokat tesznek diákjainkért. 
Ebben az évben a Árokszállási 
Gyöngyi védőnő nyerte el a díjat.  
Gratulálunk nekik!
 Szeretnék köszönetet mon-
dani minden segítő kollégának, a 
technikai személyzetnek, az ön-
kormányzat és a tankerület mun-
katársainak. Bízom abban, hogy 
jövőre is ilyen széles körben,  ilyen 
példás összefogással tudunk dol-
gozni az üllői iskola diákjaiért. 

Dr. Barna Tibor
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„Tavaszi szél 
vizet áraszt”
Területi népdaléneklé-
si verseny az Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában.

Hagyományainknak megfelelően az Ár-
pád-napok keretében rendeztük meg 
a területi népdaléneklési versenyün-

ket. A környező és távolabbi települések isko-
lái neveztek be a megmérettetésre. 
 15 iskola 320 diákja vett részt a versenyen. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel három 
helyszínen hallgatta meg a zsűri a szereplő-
ket. 
 Iskolánk dolgozói segítettek a verseny 
előkészítésében és lebonyolításában. Köszö-
net érte!
 A verseny alatt kézműves-foglalkozáso-
kon és filmvetítésen vehettek részt a gyerek. 
 A rendezvényt dr. Barna Tibor, iskolánk 
igazgatója nyitotta meg, utána Kissné Dobos 
Ildikó tanítónő vezetésével a 2. osztályosok 
népi játékot adtak elő.

 A versenyen nép-
zenei kincsestárunk 
szebbnél szebb dalai 
csendültek fel kicsik 
és nagyok ajkán.
 A produkciókat a zsűri bronz, ezüst, arany 
és kiemelt arany minősítéssel értékelte. 
 A kiemelt arany minősítésben részesült ta-
nulók és csoportok meghívást kaptak a szep-
temberi Mihály-napi sokadalomba Majorosi 
Mariannától, a rendezvény fővédnökétől. 
 Iskolánk tanulói a következő eredménye-
ket érték el: 
 Alsó tagozat, szólókategória: Makai Nóra 
(2.z) arany, Móri Flóra (2.z) bronz, Dely Dori
na (3.z/b) ezüst, Pánya Beatrix (4.z/b) kiemelt 
arany. 
 Kisegyüttes-kategóriában: Betyárok 
(4.z/a) bronz, Labdarózsa (4.b) arany. Ének-
együttes-kategóriában: Orgona (2.b) arany, 
Arany eső (2.z) ezüst, Rózsa (3.z/a) arany, 
Szellőrózsa (4.z/b) arany. Felkészítő taná-
rok: Körözsi Emese, Kissmé Dobos Ildikó, Né
methné Fetter Judit. 

 Felső tagozat, szólókategória: Horváth Lilla 
(6.z) arany, Horváth András (8.z) arany,  Kökény 
Levente (6.z) kiemelt arany, Pintér Zseraldin (8.z) 
kiemelt arany. 
 Kisegyüttes I. kategória, arany: Ibolyák 
(6.z) Lantos Zsófia, György Zsanett, Szegedi Di
ána és Szegfű (7.z) Bácskai Csenge, Kalina Blan
ka, Kálmán Lilla, Pető Jázmin. Kiemelt arany: 
Horváth Lilla és Kökény Levente (6.z). 
 Kisegyüttes II. kategória, arany: Katonák 
(5.z/b), Levendula  (6.z) arany.  
 Énekegyüttes-kategória, kiemelt arany: 
Bodzavirág (5.z/b) és Babarózsa (8.z), ezüst: 
Rozmaring (6.z/b), Margaréta (7.z)
 Felkészítő tanárok: Majorosi Marianna, 
Dudinszky Gézáné. 
 Gratulálunk és további sikereket kívánunk 
dalos pacsirtáinknak! 

Némethné Fetter Judit, Dudinszky Gézáné

Koblencz Zsuzsanna május 3-án bekövet-
kezett haláláig közel 10 éven át volt a Régió 
Lapkiadó munkatársa. Írásai rendszeresen 
megjelentek a kiadónál készülő lapokban. 
Nevéhez fűződött a havonta jelentkező 
Körkérdés rovat, melyben a helyi lakosok 
mondhatták el véleményüket.
 Hosszú éveken át írt a Pest Megyei Hír-
lap monori mutációjába, dolgozott a Nép-
szabadságnál, cikkeit rendszeresen közöl-
ték országos lapok. 
 Halálával nem csak egyedi hangvételű 
írásait veszítettük el, hanem egy tiszta szí-
vű embert, kiváló munkatársat is. Emlékét 
megőrizzük. Régió Lapkiadó munkatársai

Koblencz Zsuzsanna 
1948–2018

Dr. Bende János tragikus halála mind-
annyiunkat sokkolt. Felocsúdás után azon-
ban szembesültünk, hogy a hozzá bejelent-
kezett betegek ellátását meg kell oldanunk. 
A helyettesítést egyelőre dr. Kókay József 
vállalta, a saját rendelési idejében. Hosszú 
távon nagyon megterhelő a helyettesítés, 
mert naponta rendelési időben 60-80 bete-

get kell ellátni, plusz a sürgős beteghívások 
is az éppen rendelő orvos feladata. Az egyre 
növekvő lakosságszám miatt szeretnénk, ha 
ez a körzet továbbra is megmaradna, ezért 
kérjük, ne jelentkezzenek át másik praxisba! 
A mi praxisaink beteglétszáma még min-
dig jóval több az ideálisnál, ezért nem tu-
dunk fogadni átjelentkezőket. Ezért kérjük 
az önök megértését, mindannyian segítünk 
abban, hogy ellátatlan beteg ne maradjon. 
Bízunk az önök türelmében.

dr. Tóth Jolán, kollegiális vezető háziorvos

Kérik a betegek  
türelmét

In memoriam dr. Bende János háziorvos
Mindannyiunkat megrendített kollé-
gánk tragikus halála, osztozunk a család 
mély fájdalmában is.
 Három éve kezdett nálunk háziorvos-
ként, új körzet kialakítása kapcsán. Tapasz-
talt, több szakvizsgával rendelkező or-
vosként, tele új ambíciókkal fogott neki a 
háziorvosi munkának. Mindig segítőkész, 
kedves és türelmes volt, betegei is szeret-
ték őt! Háziorvosi munkája mellett több-
féle szakfeladatot is ellátott, mint példá-
ul: foglalkozás-egészségügy, sportorvosi, 
táppénzes felülvizsgálói feladatok. 
 Jó kollégánk volt, hiányozni fog nekünk 
is és betegeinek is. dr. Tóth Jolán, háziorvos
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Különleges nap  
a Bóbita óvodában 

Csicsergő 
parti

Május 8-án Érzékenyítő napot 
tartottunk, melyen a gyerekek-
nek lehetőségük volt együtt töl-
teni a délelőttöt „mássággal” 
élő kortársaikkal és  szüleikkel. 

Május 11-én ismét megtartot-
tuk – most már hagyományosnak 
mondható – óvodabálunkat. Ez az 
este nem csak a szórakozásról, ha-
nem a jótékonykodásról is szólt.

C élunk az ezzel kapcsolatos félelem,  
előítélet leküzdésének segítése. Erre 
kiváló alkalom az óvodáskorban a kö-

zösen eltöltött játékidő, a közös élmények, szi-
tuációk. Az együtt átélt események hatásá-
ra befogadóbbá és toleránsabbá válhatnak 
gyermekeink.
 Mivel nincsenek, vagy csak nagyon mini-
mális személyes tapasztalataik ezen a terüle-

ten, ezért biztosítottunk nekik lehetőséget a 
délelőtt folyamán „más” gyermekekkel való 
ismerkedésre. Nagy szeretettel fogadták őket, 
számukra nem jelentett gondot, hogy őszin-
tén, gyermeki tiszta lélekkel forduljanak felé-
jük. A feltett kérdésekre a vendég felnőttek 
szívesen válaszoltak. 
 Ellátogatott óvodánkba Rézi kutyus is – 
aki a gyógyulást és fejlesztést segíti – gazdá-
jával Farkas Cecíliával, a Kékcsillag Segítőku-
tya Egyesülettől. A gyerekek simogathatták, 
játszhattak vele. Megtapasztalhatták, meny-
nyire türelmesen és szeretettel fordul feléjük 
és mássággal küzdő társaik felé a kutyus.
 Ablonczyné Erika jóvoltából a  kerekesszé-
ket is kipróbálhatták a gyerekek. Megismerték, 
milyen érzés benne ülni, mozgatni. Érzékel-
hették, hogy nem egyszerű feladat. Köszön-
jük a széket kölcsönadónak  a lehetőséget.
 Köszönjük Gálné Varga Klárának – aki felve-
tette e nap lehetőségét – a  szervező munká-
ját, a  Gadácsi családnak az együttműködést.
 Jövőre várjuk vissza őket, amikor több időt 
töltenénk velük az Érzékenyítenénk gyermeke-
inket projekthét keretében. Ádám Bernadett, óvónő 

A rendezvény jó hangulatban telt, ered-
ményesen zárult, ami elsősorban az 
alább felsorolt támogatóink és a meg-

jelent vendégek érdeme. Nélkülük ez nem jö-
hetett volna létre. Köszönjük!
 Támogatóink: Ágica fodrászat, Ágnes koz
metika, Albert család, Állomás pékség (Baross 
utca és Hunyadi utca), Anita kozmetika, Antalné 
Nagy Anita fodrász, Antenna Plusz Műszaki Bt., 
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Azzuro cuk
rászda, Becca virág és ajándék, Birta Babett vi
rágkötő, Bóbita Tagóvoda, Boda család, Bodnár 
család, Borcsa Kuckója bababolt, Bozsóki And
rea, Civil Nonprofit Kft., Csillag patika, Dancsó 
Ildikó, Doris Bt., Drapály család, Engi család, Eri
ka zöldséggyümölcs, Eszes család, Fekécs csa
lád, Füles savanyúság, Fülöp Olívia, Gabi köny
vesbolt, Gattyán Józsefné, Ger Art Festőstúdió, 
Ginko ékszer, Gulyás család, Hableány rövidáru 
bolt, Harmónia zeneiskola, Hegedűsné Kiskoreny 
Alexandra fodrász, Horváth Család, IbolyaIst
ván takarmánybolt, Ica Drogéria, Ilcsi szalon, Ju
hász Balázs családja, Kajos család, Kamasz csa
lád, Kanyar zöldséges, Kata zöldséges, Kemencés 
büfé, Korrekt Optika, Lark Tőkehús 97 Kft., Mága 
család, Majorosi Marianna, Máté Péter családja, 
Menártovics család, Molnár Lászlóné körömépí
tő, Nagy Andrea virágkötő, Nagy Család, nagy
családosok egyesülete, Nagyné Mészáros Andrea 
és Nagy Gábor, Napraforgó Tagóvoda, Monori 
Napsugár Óvoda, Ópóczki Edina gyógymasszőr, 
Pitbull Fitness, Plus Market, polgármesteri hi
vatal, Rózi virágüzlet (Monor), Serbán Dzsenifer, 
Smaragd kertészet, Szent Benedek Gyógyszer
tár, Szent Ilona Gyógyszertár, Szilágyi család, Szi
várvány Favorit Kft., Szűcs Patrik családja, Tamá
si Italsziget, Tápfutár állateledel üzlet, TiniMini 
Gyermekdivat, Üllő Város HSzK. (dr. Gazsi Csaba), 
Üllői Fotóklub, Vecsési Fallabda Klub, villany bolt, 
Virág Luca körömépítő, Virág Tímea kozmetikus, 
Xiaomishop.hu, Zsálya Bisztró Szervezők

Május 19-én ismét iskolánk adott otthont a 23. 
Pest megyei csecsemőgondozási versenynek. 
 Már előző nap nagy izgalommal rendez-
tük be a vetélkedő állomásait: etetéshez, öl-
töztetéshez és fürdetéshez készítettük össze 
a szükséges kellékeket.
 Szombat reggel ajándékokkal, friss pogá-
csával, üdítővel vártuk a versenyzőket. Öt ál-
talános iskolás és egy középiskolás csapat ér-
kezett a vetélkedőre.
 A megnyitó után iskolánk tanulói ked-
ves műsorral köszöntötték a vendégeket. Ezt 
követően került sor a vetélkedőre. Hat állo-
máson oldották meg a feladatokat, három 
gyakorlati állomás mellett totó- és kreatív ál-
lomás is volt, amelyeken a csapatok ügyesen 
helyt álltak.

 Az első helyezettek képviselik Pest megyét 
az országos versenyen. Általános iskolások kö-
zül a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola, kö-
zépiskolások közül a Baktay Ervin Gimnázium 
Dunaharasztiból. Sok sikert kívánunk nekik!
 A délelőtt folyamán makettkiállítás, sajt-
vásár, valamint a honismereti gyűjtemény 
várta az érdeklődőket.
 A finom ebéd után közös szórakoztató já-
ték következett mindenki örömére.
 A jól sikerült nap igazi csapatmunka volt. 
Köszönjük a több napos előkészítő munkát a 
segítő kollégáknak, a gyerekeknek és a támo-
gatóknak az adományaikat, valamint az ön-
kormányzat támogatását is, amellyel hozzá-
járultak a verseny sikeres lebonyolításához. 

Balázsné Varga Gizella

Gyerekek „szülői” szerepben

Az óvó nénik nagy sikert aratott műsora
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A 2017/2018-as tanévben is megtartottuk 
november első hetében a hagyományos 
pályaválasztási szülői értekezletünket a 
szülők és a 7-8. évfolyamos tanulók számá-
ra. Idén 20 középiskola képviseltette magát, 
mutatta be profilját.
 Az idei tanévben a Pest Megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparka-
mara támogatásával, Bott Katalin pályaori-
entációs tanácsadó segítségével és együtt-
működésével rendhagyó pályaorientációs 
tájékoztató foglakozásokban vettek részt 
hetedikes tanulóink, ún. „üzemlátogatáso-
kon” szereztek tapasztalatot egy-egy szak-
máról. 
 Április 24-én dabasi Érdi SZC Kossuth 
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégi-
um fogadta 24 tanulónkat, ahol forgószín-

Amint odaértünk, nagyon kedvesen fogad-
tak minket.
 Először behívtak minket egy terembe, 
ahol pogácsával, innivalóval vártak. Míg fa-
latoztunk, a vetítőn egy kis tájékoztatót vetí-
tettek ki. Ezután két csoportba osztottak min-
ket. Én a második csapatba kerültem, így egy 
kicsit várni kellett. De nem csak ültünk ez idő 
alatt! Megmutattak nekünk egy 3D-s alkalma-
zást, amivel könnyebb lehet a tanulás. 
 Ezután elindultunk. Elsőnek az informatikai 
részt néztük meg, ahol ellenőrzik, hogy helyes 
és nyomtatható-e a fájl. Ezután egy nyomtató-
géphez kerültünk. Megtudtuk, hogy csupán 
négy színből áll az összes könyv, füzet és új-

Reggel elindultunk, hogy megismerkedjünk a 
Kaesz Gyula Faipari Szakiskolával, ahol a jövő 
asztalosait képezik.
 Meghallgattuk az előadó fáról szóló be-
szédét, illatokról, felhasználhatóságukról, a fa 
színeiről, valamint a különböző fák neveiről. 
 Ezután bementünk a terembe, ahol ki-
választottuk az alapanyagokat. Használtunk 
hozzá zsákot, valamint több fajta fából ki-
vágott téglalapot. Volt tuja, fenyő, stb. Fúr-
tunk rá 2 lyukat, majd zsinórt vágtunk hozzá 
és egy darab gumit. Ezután a kész fákat elvit-
ték legyalulni. Mi átcsiszoltuk és lekezeltük a 
szükséges anyaggal. Mindenki beleégette az 
iskola logóját. A végeredmény egy csúzlival 
kilőhető ejtőernyős bábú lett. 
 Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az 
érdekes programon.  7.a osztály tanulói

Pályaorientációs  
foglalkozások

Látogatás a Kaesz 
Gyula Faipari  
Szakiskolában

Cukrászműhelyben jártunk

padszerű foglakozásokon a cukrász szak-
ma szépségeivel ismerkedtek meg. Május 
7-én a vecsési Stáció Hotel fogadta 15 diá-
kunkat, a vendéglátós szakmákban szerez-
tek jártasságot tanítványaink. Május 11-én 
a Dabas Nyomda látta vendégül 24 tanítvá-
nyunkat. Május 24-én a Budapesti Komplex 
SzC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában az asztalosműhely-
ben 14 tanulónk próbálta ki a szakmát.
 Úgy gondolom, hogy ezek a látogatások 
kézzelfoghatóvá tették a szakmákat, olyan 
tájékozódási lehetőséget jelentett a munka 
világa gyermekeink számára, amely hasz-
nos lesz majd a pályaválasztásnál.
 Alább tanulóink gondolatait olvashatják 
egy-egy kirándulás után.

Jódy Adrianna, igazgatóhelyettes

Nyomdalátogatás Dabason

Április 27-én sor került arra, hogy ellátogas-
sunk Dabasra a cukrászműhelybe. Reggel 8 
óra 15-kor indult a busz. Kellemesen utaz-
tunk és gyorsan odaértünk. Amikor megér-
keztünk kijött elénk két kedves hölgy akik 
két részre osztották a csoportot. A csoport 
azon fele, melynek én is tagja voltam, a ke-
reskedelmi részlegbe ment először. Egy ok-
tató és az iskolában tanuló segítőkész diákjai 
fogadtak minket. Készítettünk egy papírta-
sakot, amit nagyon élveztünk. Mikor itt vé-
geztünk, alaposan meg kellett mosni a ke-
zünket, csak így mehettünk be a konyhába. 
Itt gyakorlaton lévő tanulók és tanárjuk foga-
dott minket. 
 Kinyújtottuk az előkészített mézeskalács 
tésztát, majd ki is szaggattuk. Kentünk rá to-

jást, majd magokkal díszítettük. Hoztuk a kis 
papírtasakunkat, amit mindenki megtöltött 
a frissen sült mézeskalácsokkal. Eközben az 
osztályfőnökök és a pályaorientációs veze-
tő, Bott Katalin is sokat fényképeztek. Felszáll-
tunk a buszra, majd elmentünk a Rétes ház-
ba ahol egy régi stílusú épületet nézhettünk 
meg belülről. Kaptunk frissen sült, házi kalá-
csot is, nagyon finom volt. 
 Ezután indultunk el haza az iskolához. Az 
egész délelőtt eltelt ezzel a kis kirándulással, 
de szerintem abszolút megérte!
 Mindenhol nagyon kedves, közvetlen em-
berekkel találkoztunk. Nagyon tetszett ez a lá-
togatás, hiszen jobban beleláthattunk a napi 
munkába és közvetlenül részt is vehettünk 
benne. Misi Gerda 7.b

A látogatás napján reggel 8 órakor elindul-
tunk busszal Vecsésre. Hamar megérkeztünk a 
hotelhez, ahol már várt ránk az idegenvezető.
 Tőle kaptuk meg a szükséges tájékozta-
tást a helyszínről és a programokról.
 Amikor beléptünk az épületbe a recepció 
és az étterem tárult a szemünk elé, itt a re-
cepciós és felszolgáló szakmával ismerked-
hettünk meg. 
 A hotelben rengeteg szoba van, és well-
ness-részleg is szolgálja a vendégek kényel-
mét. Az épület színvonalas és gyönyörű, a 
kertben hatalmas tó is található. 
 Az ismertetés után az idegenvezető kér-
déseket tett fel, amikre mi válaszoltunk. 
 Nagyon jól éreztük magunkat, sok érde-
kes dolgot láthattunk, az idő gyorsan eltelt.
 Köszönjük a lehetőséget hogy ott lehet-
tünk, továbbtanulásunk szempontjából fon-
tos információkkal lettünk gazdagabbak.

Szécsi Bettina 7.a, Papp Alexandra 7.a

Hotel Stáció  
Vecsés – ismerkedés  
a szakmákkal

ság. Majd jött a raktár, ahol rengeteg papír volt. 
Aztán láttuk a fűzőgépeket, majd ahogyan a 
könyvek egy futószalagon a ragasztógéphez 
utaztak. Itt a borítót ragasztották fel a könyv-
re. Legvégül a cím és a védőborítás került fel. 
 Visszatérve a terembe egy kvízt töltöttünk 
ki. Érdekes és nehéz kérdések voltak. Végül 
Zsombor nyerte a vetélkedőt, egy csokit ka-
pott érte ajándékba. A végén kaptunk egy 
csomagot, amiben naptár, kulcstartó, jegy-
zettömb és csoki is volt.
 Nagyon tetszett a nyomda, annak ellenére 
hogy kicsit hangos volt.

Serfőző Árpád 7.z, Balázs Zsombor,  
7.zBóta László 7.z, Halassy Dávid 7.z

Megváltozott a Vecsési Járási Hivatal 
Üllői Kirendeltségének ügyfélfogadási 
rendje. Június 1-jétől hétfőnként 13 órá-
tól 16 óráig, szerdánként 8 órától 12 órá-
ig várják az ügyfeleket.

Változás
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Tájékoztató parlagfű- 
mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gaz-
dasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. 
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget 
a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az úgynevezett 
közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy júni-
us 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési 
türelmi idő. Ezt követően belterületen a 

jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság 
által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyző-
könyv tartalma alapján) a növény- és talajvé-
delmi hatóság köteles hatósági eljárást indí-
tani azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) 
bekezdése kimondja: „A földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az álla-
potot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani”.
 A június 30-ai időpont a törvény értelmé-
ben a legvégső időpont, ameddig meg kell 
akadályozni a parlagfű virágbimbója kialaku-
lását.
 Június 30-át követően belterületen a jegy-
ző, külterületen a növény- és talajvédelmi ha-
tóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni 
azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni vé-
dekezést.

 Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-
déshez (közérdekű védekezés végrehajtása, 
bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem 

– egészségkárosodás – bekövetkezése, e kör-
ben elégséges a védekezési kötelezettség el-
mulasztásának június 30. után történő meg-
állapítása.
 Amennyiben a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének a földhasználó nem 
tesz eleget, vagyis 
az ingatlan legalább 
virágbimbós fe no-
lógiai állapotú par-
lagfűvel fertőzött, 
akkor közérdekű vé-
dekezést kell elren-
delni. Amennyiben a 
parlagfű elleni közér-
dekű védekezést kul-
túrnövény károsodá-
sa nélkül nem lehet 
elvégezni, a parlag-
fű elleni közérdekű védekezés abban az eset-
ben rendelhető el, ha az adott területen a 
kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronó-
miailag indokolt tőszám 50 százalékát és a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30 szá-

zalékot meghaladja. A parlagfű elleni közér-
dekű védekezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekű védekezés költ-
ségei megállapításának és igénylésének rész-
letes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) 
kormányrendelet értelmében a közérdekű 
védekezést belterületen a jegyző, külterüle-
ten, Pest megye és Budapest területén a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a 
továbbiakban: növény- és talajvédelmi ható-
ság) rendeli el.
 A jegyző által elrendelt közérdekű véde-
kezést az általa megbízott vállalkozók vég-
zik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költsé-
geket az ügyfélnek kell megfizetnie.
 A növényvédelmi bírság kiszabására a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 
a közérdekű védekezés elrendelését követő-
en a jegyző az ügyben keletkezett iratokat 
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfű-
vel fertőzött terület nagysága. A bírság mér-
téke belterületen és külterületen is egyaránt 
15 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.
 A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazda-
sági kultúrnövénnyel borított terület, nem 
mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, 
építési területek), vagy nem művelt, elhanya-
golt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zárt-
kerti ingatlanok, valamint a vonalas létesít-
mények (utak, vasút) melletti sávok.
 A védekezési kötelezettségét nem telje-
sítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon 
túl – vele szemben elrendelt közérdekű vé-
dekezéssel – elrendeléssel és végrehajtással –  
kapcsolatosan felmerülő költség megtéríté-
sére is kötelezett. A költség köztartozásnak 
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi bírság 
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) kormányrendelet alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mente-
sítés minden állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással, illetve kö-
zös felelősségvállalással érhetünk el, kérem 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötele-
zettségüknek. Ugyanakkor szükséges figye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, 
hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a 
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban a vegetációs időszak 
végéig meg kell őrizni.

A bírság mérté-
ke belterületen 

és külterüle-
ten is egyaránt 

15 000 forint-
tól 5 000 000 

forintig terjed.
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Hirdetés

Tűzvédelmi Kft.  
férfi munkásokat keres

bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi 

vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint.
Nagyon fontos: jó barkácsolási készség 

és gépkocsi szükséges! Esetenként létrán kell dolgozni.
1000 Ft-os nettó órabér.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Fodor-Lengyel Zoltán, a je-
lenleg Madridban élő világhírű 
szobrász-és festőművész volt vá-
rosunk vendége május 10-én. 
 A tízéves koráig Üllőn élt mű-
vész a „Világ Magyarságáért” mű-
vészeti díj átvétele végett járt 
Budapesten. Most nem csak a 
református temetőben nyugvó 
szülei, nagyszülei sírját látogat-
ta meg (ha Magyarországon jár, 
ezt mindig megteszi), hanem a 
városházán is tiszteletét tette és 
egykori osztálytársaival is talál-
kozott. A páratlanul sikeres mű-
vész eddigi pályafutása és élet-
műve bekerült az Üllői Települési 
Értéktárba.  L. 

Üllőn járt  
a világhírű 
művész

Magyar Hősök  
Emléknapja

A Magyar Hősök Emléknapján, 
május 27-én megemlékezést tar-
tottunk a háborúkban elesett ma-
gyar katonák tiszteletére.
 Délután négy órakor kiláto-
gattunk az 1944 decemberében 
elesett magyar tüzér sírjához, ami 
Üllő és Vecsés határában, az egy-
kori Attila-védvonalon található.
 Ezután fél hatkor koszorúkat 
virágokat helyeztünk el a katoli-
kus temetőben Doberdói Bánlaky 
József és az Üllő védelme során 
1944 novemberében elesett har-
mincegy honvéd sírjánál.
 Hat órakor a városközpontban, 
világháborús emlékműveknél 
foly tattuk a kegye let tel jes meg-
emlékezést. Az eseményen be-
szédet mondott vitéz Zentai István, 
az Üllő Vezér Ha gyományőrző 
Egyesület titkára, szavalt Jámbor 
Barbara, világháborús dalokat 
énekelt vitéz Kerékgyártó József és 
a Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus.
 A megemlékezés végén ko-
szorúkat, virágokat helyeztünk el 
az elesett katonák emlékére. 

Laza István
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1927. május 8-án látta meg a 
napvilágot Palkovics Teréz és 
id. Mészáros Sándor egyet-
len gyermekeként, Üllőn. 

In memoriam  
Mészáros Sándor

Általános iskolai tanulmányait az üllői 
református iskolában végezte, majd 
a pestlőrinci gimnáziumban folytatta 

tanulmányait, és tett érettségi vizsgát. Már 16 
éves korában az apai ház apró 3x2 méteres la-
boratóriumában mozdonymakettet gyártott. 
1944 szeptemberében kezdte meg tanulmá-
nyait a Műszaki Egyetemen. Ez idő alatt az 
édesapja betegeskedése, és nyugdíjazása 
miatt a család meglehetősen nehéz anyagi 
helyzetbe került, így Sándor munkát vállalt a 
Mávag vegyészeti laboratóriumában 2-3 órá-
ban. Itt eleinte laboráns, majd technikusi po-
zícióban tevékenykedett. 1946-ban az akko-
ri újjáépítési versenyeken pl. Üllőn „motorral 
felszerelt repülőgépváz-modellért” első díjat 
nyert, miközben a helyi színdarabokban sze-
repelt, illetve konferált. A Pest–Pilis–Solt–Kis-
kun vármegye újjáépítési versenyén máso-
dik helyezettnek járó díjat kapott. Ekkor még 
csak 19 éves volt. 1950-től a Hőtechnikai In-
tézet gyakorlómérnöke. Itt ioncserés vízlá-
gyítással, generátergáz-gyártással és egyéb 
hőtechnikai kérdésekkel foglalkozott. 1950. 
július 8-án jó eredménnyel vegyészmérnö-
ki oklevelet szerzett, szervetlen kémiatech-
nológia tagozaton. 1950. november 18-tól, 
mint kutatómérnök vett részt az intézet éle-
tében. Ekkor saját kérésére az Egyesült Izzó-
lámpa és Villamossági Rt.-hez (Tungsram) ke-
rült. Itt eleinte rádiócsőgyártást érintő kémiai 
problémákkal foglalkozott, de megismerke-
dett a gyárat érintő összes kémiai munkával 
is. Két évig irányította a telepes rádiócsövek 
direktfűtésű katódfonal-gyártását, ahol 11u 
átmérőjű volfrámszálak tisztítását, elektroliti-
kus vékonyítását és katódmasszával való be-
vonását végezték. Ezen eljárást a gyár szaba-
dalmaztatta és több európai országban be 
is jelentették. Ez időben lett ugyancsak sza-
badalmaztatva az automatikus fo nal maró-
berendezés is, amit B. Kerekes kollegájával 
dolgoztak ki. 
 1950. augusztus 20-án  az egyetemi diplo-
ma megszerzése után megkérte párja, Ilona 
kezét Üllőn, a Zsaróka-hegyen. 1951. májusá-
ban feleségül veszi Rózsavölgyi Ilona, tanár-
nőt. Házasságukból két gyermek született. 
Először 1952-ben III. Sándor névre keresztelt 
kisfiuk érkezett, akit hamarosan Lilla nevű lá-
nyuk követett. 

 Sándort életében nem csak a szerencse 
kísérte. 41 évnyi boldog házasság után 1991-
ben elhunyt szeretett felesége, majd nem 
sokra rá 1993-ban fiát Sándort is elvesztette.
 Rádiócsőgyártásban, mint üzemmérnök 
dolgozott 1955. március 1-ig. Később az elekt-
roncső szakmai főtechnológussá nevezték ki. 
 1956. november végén az Egyesült Izzó 
munkástanácstag választásán a rádiócső-
gyártás műszaki dolgozói őt választották 
meg munkástanácstagnak. 1958-ban jó mun-
kájáért KGM-kiküldetésben részesült, majd 
pedig három ízben „Kiváló Dolgozó” okleve-
let, illetve jelvényt kapott.
 1957-ben megépítette első televízióját, 
nagy valószínűség szerint neki volt az első 
TV-je a településen.
 1959-től a vállalat megbízásából többször 
járt külföldön, főképp nyugati országokban, 
kiállításokon, műszaki- kereskedelmi utakon. 
Foglalkozott ultrahangos katódmassza gyár-
tással is, és sikerült egy egészen új eljárás-
sal igen kisméretű szemcséket gyártani. Re-
dukciós get tergyártás, alkatrész-zsírtalanítás, 

elektrolitikus folya-
matok és oldószer-
tisztítás évekig Mé - 
száros Sándor fel-
adatkörébe tartozott.
 1962-ig Üllőn élt, 
majd Budapesten 
a 18. kerületben sa-
ját házat épített szü-
lei segítségével, ahol 
haláláig lakott. Nyug-
díjazásig, 1992-ig fő-
állásban az Egyesült 
Izzóban dolgozott.

 1968-tól 1996-ig a Kandó Kálmán Villa-
mosipari Műszaki Főiskolán az Elektroncsö-
vek című tárgyat tanította. 1975-től másod-
állású főiskolai tanárként. A Híradástechnikai 
Egyesület elnökségi tagja és a vákuumtech-
nikai szakosztály elnöke volt. Szakmai mun-
kásságáért összesen kilencszer kapott „Ki-

váló Dolgozó” kitüntetést. A BME egyetemi 
tanácsától 2000-ben aranydiplomát kapott, 
majd 2010-ben gyémántdiplomát adomá-
nyoztak Sándornak értékes mérnöki mun-
kája elismeréséért. Munkássága során több 
mint 128 alkalommal képviselte szakmáját, 
önmagát és egyben gyárát. 2004-ben a Ma-
gyar Feltalálók Egyesülete Géniusz-díjjal is el-
ismerte eredményeit.  Azonban élete főműve 
egy 1990-es években készült Humanoid Ro-
botban testesült meg. Robotját mai napig ki-
állításokon mutatják be. De nem csak a robot-
technika volt, ami felkeltette érdeklődését, 
hanem az LCD, a plazmatechnika, az OLED-
képernyő is. A gyárból végleg 1992-ben ment 
el. A Millenium tiszteletére megalkotta Szent 
Koronás plazmagömbjét. Munkássága során 
5 szakkönyvet írt, illetve számos tudományos 
cikket.
 Az elmúlt évben rengeteg időt tölthet-
tünk együtt, közösen állítottuk össze életmű-
vét, amely a Helyi Értéktár része lett. Fáradha-
tatlanul mesélt és mindig pozitív volt. Néhány 
mondata, még mindig a fülemben cseng.
 „Három állandó tanácsadói megbízásom 
van. Sikeresnek mondhatom magam szakma-
ilag, erkölcsileg és tulajdonképpen anyagilag 
is. Ankétok, előadások és legutóbb szülőhe-
lyemen, Üllőn kiállítás az életművemből.  Nem 
először. Szeretnek, várnak… Kellene más?” 
 „Apám 83 éves korában halt meg. Amikor 
89 voltam, ekkor döbbentem rá, hogy túlél-
tem az apámat. Az ő családjában mindenki 
90 fölött élt. A genetikában hiszek… De most 
már tudni akartam, hogy meddig kell élnem, 
hogy a megkezdett hobbijaimat végig csinál-
jam? Ezért kiszámoltam. 125 évig.  Ezt valószí-
nűtlennek tartottam ezért elhagytam a fel-
adatokat, de így is 110 év maradt.”
 Sajnos ez már nem adatott meg neki. Éle-
tének 91. évében, 2018. április elsején föl-
di pályafutása véget ért. Egy igazán értékes, 
örök optimista embert vesztettünk el szemé-
lyében.                                                                                                           
 Nyugodjék békében Sanyi bácsi!

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

1957-ben meg-
építette első 
televízióját, 
nagy valószí-
nűség szerint 
neki volt az 
első TV-je a te-
lepülésen.
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Hirdetés

Mozgalmas május, könyves 
június, zenés augusztus
Változatos könyvtári programokkal telt a má-
jus idén is! A hónap elején Sohonyai Edit if-
júsági író fogadta el a meghívásunkat és 
a teljes hetedikes évfolyamnak tartott ki-
helyezett könyvtári órát az iskolában. 

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

Bejelentkezés: 06-30/592-3125 Bejelentkezés: 06-30/441-0512Bejelentkezés: 06-30/441-0512

Talpreflexológia,  
peDiKÜr

Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 
felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 

méregtelenít (salakanyagok kiürülnek) belső 
szerveinket életre kelti.  

Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-
lóbb a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotban aktívabbak kevesebbet 

sírnak. Javítja a légző, keringési rendszerüket. 
Segíti a mozgás fejlődését, fejleszti a koordinációs 

rendszerüket. A súlygyarapodásuk  fejlődésük 
kiegyensúlyozott. Mellékhatása nincs.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Teljes TesTmasszázs 
Ízületi manipuláció, ízületi fájdalmak/bántalmak 

enyhítése, gyógyítása, köpölyözés (méregtelenítés), 
moxázás (belső szervek regenerálása, feltöltése), 
ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, 

vagy elektroterápiás kezelés.

1 alkalmas kezelés:  5000 ft
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal!

J ó volt látni, hogy van olyan 
téma, vannak olyan verbá-
lis és nonverbális eszközök, 

amikkel ezt a nehezen elérhető 
korosztályt is meg lehet szólíta-
ni. Pár nappal később indult a bu-
szunk Nemesgörzsönybe, a XII. 
Vargha Gyula Szavalóversenyre. 
12 versenyzővel indultunk, és 12 
díjat hoztunk el! Kiváló szavalato-
kat hallhattunk az üllői szavalók-
tól, ami meg is hozta a titkon várt 
sikereket. A lelkes kisdiákok és fel-
készítő tanáraik munkájának gyü-
mölcse a sok dobogós helyezés 
lett. Külön öröm volt számunk-
ra, hogy ebben az évben végre 
Balázsné Varga Gizella tanárnő is 
velünk jött, és megismerhette e 
távoli kis települést, hiszen a kez-
detektől segíti munkánkat a szer-
vezésben.
 Eredményeink: 1-2. osztály: 
Kimpf Enikő (1.z/b)  I. díj. Felkészí-
tő tanára: Harainé Schweitzer Zsu
zsanna. Gábor Zsófi (2.b) III. díj. 
Felkészítő tanára: Seresné Kiss Zsu
zsanna. Juhász István, 1.a, Könyv-
tári különdíj, felkészítő tanára: 
Kissné Dobos Ildikó. Gebhardt Mi
lán (1.a), Könyvtári különdíj, felké-
szítő tanára: Kissné Dobos Ildikó. 

Zahorecz Bulcsú (2.z) Könyvtári kü-
löndíj, felkészítő tanára: Pálmai Il
dikó. 
 3-4. osztály: Paulovics Liza Effi 
(3.z/a) II. díj, felkészítő tanára: 
Kaliczáné Baráth Erika. Baráth Fru
zsina, (3.z/b) különdíj, felkészítő 
tanára: Kissné Májer Anita. 
 5-6. osztály: Antal Anna (5.z/b), 
I. díj, felkészítő tanára: Jódy Adri
anna. Kovács Rebeka (5.z/b) II. díj, 
felkészítő tanára: Jódy Adrianna.
 7-8. osztály: Horváth András 
(8.z) I. díj, Botos Viktória (7.b) II. díj.
 Felnőttkategória: Jámbor Bar
bara I. díj. 
 Szeretettel gratulálunk nekik!
 A hónap vége fesztiválozás-
sal telt. Az Üllői Csülökfesztivál 
és Gyereknapon Sátorkönyvtár-
ral színesítettük a programokat. 
Vendégünk volt Lénárt Gitta író, 
nyersételszakértő, aki hasznos ta-
nácsokkal és finom, friss, nyers 
zöldségekből és gyümölcsökből 
készült falatokkal örvendeztette 
meg az érdeklődőket. Gitta köny-
vei könyvtárunkban is megtalál-
hatók. 
 Június 1-től 50 forintos könyv-
vásárba várjuk az olvasás szerel-
meseit. Használt, de még jó álla-

potú könyvekből válogathatnak. 
A befolyt összeget új könyvek vá-
sárlására fordítjuk.

Előzetes

Augusztus 10-én, 18 órától ze-
nés borestre várunk mindenkit 
szeretettel a Helytörténeti Gyűj-
teménybe. A Shadows Band 
muzsikája mellett finom, kör-
nyékbeli borokat kóstolhatnak az 
udvarunk árnyas fái alatt.

 Figyelem! Állandó program-
jaink július-augusztusban szüne-
telnek. A könyvtár június 23-án, 
szombaton továbbképzés miatt, 
zárva tart! A könyvtár és a Hely-
történeti Gyűjtemény július 16-
31-ig zárva lesz! Könyvtárnyitás 
augusztus 1-jén!
 Minden kedves olvasónknak 
olvasmányélményekben gazdag, 
kellemes pihenést, szép nyarat 
kívánunk! 

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető



Ajánló14 Üllői
Ingyenes egészségügyi szű-
rést tartottak a háziorvosok 

Apróhirdetések

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/748-240

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali 
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjel-
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rende-
lő, gyermekorvos, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083

Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059

4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár:29/320-102
Postahivatal: 

29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest 
megyében. Érd.: 06-30/612-4371 

Kertépítő cég segédmunkást keres azonna-
li kezdéssel. Az utazást céges autóval biztosít-
juk, jogosítvány nem szükséges, egész évben 
van munka, versenyképes jó bérezéssel. 
Érd.: 06-30/321-7691 

Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%. 16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás ese-
tén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-
4444 

Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai vo-
nalú) nőstény és bakkecskék széles válasz-
tékban 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70-
607-4444

Rendszeres, vagy alkalomszerű fűkaszálást 
vállalok rövid határidővel. Árajánlatot ingye-
nes helyszíni felmérés után adok. Hívjon most! 
Tel.: 06-30/218-7023

Ezzel a címmel május 8-án a Vargha Gyu-
la Városi Könyvtár szervezésében Sohonyai 
Edit írónővel találkozhattak hetedik évfo-
lyamos tanulóink. A találkozó alapját inter-
aktív önismereti foglalkozás képezte, mely 
hasznos ismereteket, alapvető társadalmi 

Úristen, kamasz lettem!

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 
2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyveze-
tő. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel./fax: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek.

Impresszumi

értékeket közvetített a korosztály számára 
fogyasztható és befogadható formában. Kö-
szönjük Velkei Hajnalkának, a könyvtár veze-
tőjének ezt színvonalas, rendhagyó „kihe-
lyezett” író-olvasó találkozót!

Jódy Adrianna, igazgatóhelyettes

A Csülökfesztivállal egybekötve egészség-
ügyi szűrést tartottak az üllői háziorvosok a 
rendezvény helyszínén. A szűrésen több mint 
90 lakos vett részt, a megjelenteknek nagyjá-
ból egyharmada több mint egy éve volt utol-
jára egészségügyi ellenőrzésen – tudtuk meg 
dr. Tóth Jolántól. Ez a szám nem túl magas, de 

a három évvel ezelőtt megtartott első szűrés-
hez képest jelentősen emelkedett a résztve-
vők száma, akkor alig több mint 20 fő volt kí-
váncsi az egészségi állapotára. Csak kevés 
fiatal vett részt a szűrésen, a középkorúak ak-
tívabbak voltak, pedig a fiatalabb korosztály 
sem mentes az egészségügyi kockázatoktól. 
Idén a vizsgáltak felénél tapasztaltak magas 
vérnyomást, illetve vércukor- és koleszterin-
szintet – derült ki. 
 A következő egészségügyi szűrésre au-
gusztus 20-án kerül sor, akkor is hasonló 
vizsgálatokon vehetnek részt, akik megláto-
gatják a szűrőpontot. A vizsgálatok ingyene-
sek, ezért dr. Tóth Jolán arra kéri a lakossá-
got, hogy minél nagyobb számban vegyenek 
részt a szűrésen az egészségük megőrzése ér-
dekében.  VN



Programok 15Üllői

Üllő város képviselő-testü-
letének döntése alapján a 
polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanács-
adást tartanak a városházán 
(Templom tér 3.) a lakosság 
részére. 
 Dr. Szkalka Tamás ta-
nácsadása június 4-én és 
július 9-én 9 órától 11 óráig 
tart.
 Dr. Szikora Gábor ta-
nácsadása június 11-én és 
július 11-én 15 órától 17 
óráig tart.
 Az üllői lakosok a ta-
nácsadást előzetes telefo-
nos bejelentkezés után ve-
hetik igénybe. Dr. Szikora 
Gábor telefonszáma: 06-
30/456-0889, dr. Szkalka 
Tamás telefonszáma: 06-
20/555-6513.

Üllő Város 
Önkormányzata

Ügyvédi  
tanácsadás 

Harmónia zeneiskola 
gálakoncertje
Június 13. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Kézműves kölyökklub
Június 20. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zenés nyári esték
Június 22. 19 óra  
Fellépő: Endrődi Éva 
és a Casino Black
Városközpont, 
szabadtéri színpad

Ruhaipari természetjáró 
egyesület napja
Június 23. 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi kulturális programok

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

Dezalga: 1290 Ft/db
Aquasav: 850 Ft/db
Algaöl: 990 Ft/db
Tartaklór: 1900 Ft/db
Gyorsaklór: 1890 Ft/db
Tisztaklór: 2500 Ft/db
Aquapak: 950 Ft/db
Minuszaph: 1090 Ft/db 

Készüljön velünk  a nyárra! 

Minden kelléket, kiegészítőt megtalál  
nálunk egy jó kis fürdőzéshez!

INTEX családi  
medence
229 cm x 229 cm x 66 cm

15 990  Ft

Hirdetés

Irodalmi teázó
Június 26. 10 óra 30 óra 
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Megemlékezés Üllő vezérről 
a pozsonyi csata évfordulóján
Június 29. 17 óra  
Városközpont, honfoglalási 
emlékmű

Sebes-Bogya Eszter és Bog-
nár István fafaragók kiállítása
Június 29. 18 óra  
Üllői Kulturális Központ

Üllő Vezér Nap
Június 30. 10 órától
Szervező az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület.
Sport tér

Zenés nyári esték
Július 6. 19 óra  
Fellépők: Dinoszaurusz Band 
és a Tengs Lengs
Városközpont, szabadtéri színpad

Zenés nyári esték
Július 20. 19 óra   
Fellépők: Bluesjárat 
és a Csótány Dzsó
Városközpont, szabadtéri színpad

Zenés nyári esték
Augusztus 3. 19 óra
Fellépők: After Dark
és a További magyar hangok.
Városközpont, 
szabadtéri színpad

Zenés borest a Shadows 
Band zenekarral
Augusztus 10. 18 óra  
Helytörténeti gyűjtemény
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Hirdetés

Ügyes kezek – iskolás  
gyerekek alkotásai

„A gyerekek a legna-
gyobb művészek, mert 
ők a szívükből rajzolnak.”

Először az idén a 2017–
2018-as tanévben az Ül-
lői Árpád Fejedelem Ál-

talános Iskolában rajzkiállítást 
rendeztünk öt felsős tanu-
ló – Béki Bettina (7.z), Farkas Dóra 
(8.c), Kalina Bianka (7.z), Kálmán 
Lilla (7.z) és Lantos Zsófia (6.z) –  
alkotásaiból. Festményeiket, gra-
fikai munkáikat, rajzaikat meg is 
lehet tekinteni.
 Béki Bettina 7.z: – Mindig is 
szerettem rajzolni, de csak idén 
szeptemberben kezdtem el vele 
komolyabban foglalkozni. Az 
első rajzomhoz az internetről vet-
tem mintát, és mikor kész lett lát-
tam, hogy nem is olyan rossz. Az-

óta szinte minden nap rajzolok és 
minden egyes rajzzal tovább fej-
lődik a kézügyességem. A rajzolás 
az egyetlen olyan dolog ami iga-
zán ki tud kapcsolni.
 Farkas Dóra 8.c: – Egész kis ko-
rom óta rajzolok, festek, igaz ko-
molyabban 2 és fél éve foglalko-

zom vele. Azóta sok pályázaton 
vettem részt. Ezeken a versenye-
ken általában jó helyezést értem 
el. Szerintem ettől jobb hobbit 
nem választhattam volna.
 Kalina Blanka 7.z: – Már egész 
kicsi korom óta rajzolok, de 3-4 éve 
foglalkozom vele komolyabban.

 Ahogy van kedvem, napi szin-
ten rajzolok. Nagyon szeretek al-
kotni és ezzel szeretnék foglalkoz-
ni a továbbiakban.
 Kálmán Lilla 7.z: – Nem is olyan 
rég, pontosan 2017. augusztus 27-
én kezdtem a festést. A legelső alko-
tásomat amikor megnéztem, nem 
voltam vele megelégedve. Úgy 
gondoltam, hogy ez az irány nem 
nekem való. Aztán távolról is el-
kezdtem nézegetni és felfedeztem, 
hogy talán mégis fejlődhetek és 
van remény bennem a festés terén.
 Azóta az egyik legjobb hob-
bimmá vált és folyamatosan ké-
szítem más-más technikával a 
festményeket. Sokat fejlődtem és 
még sokat is szeretnék fejlődni.
 Lantos Zsófia 6.z: – Három éve 
kezdtem el jobban foglalkozni a 
rajzolással. Tavaly tanfolyamon is 
részt vettem. Az ott tanult dolgok 
nagyon fontosak voltak számomra. 
Azóta amikor kedvem van, rajzolok.
 A kiállítás folyamatosan látha-
tó az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola földszinti folyosóján.
 Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Sajtosné Öllei Andrea, rajztanárnő
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* 10 év munkaviszony után a pozícióban elérhető, pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék
 növelt legmagasabb havi bruttó fizetés: 220.293 Ft (heti 25 órában), 264.352 Ft  
 (heti 30 órában), illetve 308.410 Ft (heti 35 órában). A vasárnapi pótlék kifizetése  
 a Munka Törvénykönyve által meghatározott mértékben történik.
** üzletenként eltérhet a feltüntetett műszak kezdési és befejezési időpontja.

VÁRJUK AZ ALDI CSAPATÁBA!  
KÜLDJE EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZÁT MOST!

KERESSEN NÁLUNK TÖBBET, 
MARADJON TÖBB SZABADIDEJE –  
NEKÜNK EZ FONTOS!
JÓ HANGULATÚ, STABIL CSAPATUNKBA BOLTI DOLGOZÓ  
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ÜLLŐI ÚJ  ÜZLETÜNKBE,  
FIZIKAI MUNKÁRA, NAPPALI MŰSZAKBAN, HETI 25 ÉS  
30 ÓRÁS MUNKAVÉGZÉSSEL.

Az új munkatárs feladatai:
· takarítás
· árupakolás
· kasszázás
· helyben sütött pékáruk megsütése

A csapatunkba azokat várjuk, akik:
· pontosak
· megbízhatóak
· hosszú távra terveznek
· jó munkakörnyezetre vágynak

Amit kínálunk:
· bruttó 170.168 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó 220.293* Ft  
 heti 25 órás műszakban, + havi nettó 5.208 Ft cafeteria rendszer keretében,  
 + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártyán
· bruttó 204.202 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó 264.352* Ft  
 heti 30 órás műszakban, + havi nettó 6.250 Ft cafeteria rendszer keretében, + havi 4.000 Ft  
 Erzsébet-utalvány Plusz kártyán
· bruttó 238.235 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó 308.410* Ft  
 heti 35 órás műszakban, + havi nettó 7.291 Ft cafeteria rendszer keretében, + havi 4.500 Ft  
 Erzsébet-utalvány Plusz kártyán
· munkába járás költségének térítése
· egyéb ingyenes juttatások
· állandó műszakok: délelőttös 05:45-14:00, vagy délutános 14:00-22:00  

(köztes műszakra is van lehetőség)**
· összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség
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Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 250   000 – 350   000 Ft/hó 

órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Önéletrajzát várjuk az allas@any.hu e-mail-címre. 
A munkakörrel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatban 
a +36 1 431 1212, vagy a +36 1 431 1243 telefonszámon 

érdeklődhet a humánpolitikai osztályon.

X. kerületben található székhelyünkre  
és telephelyünkre keresünk teljes munkaidős, 

több műszakos munkavégzésre:

operátor munkatársakat
gyorsnyomtatók, digitális nyomtatók üzemeltetésére

könyvkötő munkatársakat
nyomdaipari kézi és gépi műveletek végzésére

gépmester és gépkezelő munkatársakat
íves és rotációs ofszet nyomógépek üzemeltetésére

kézi műveletet végző munkatársakat
számítógépes ismeretekkel




