Útfelújítás
Több mint 77 millió forintot
nyert az önkormányzat útfelújításra. A pályázati forrást a képviselő-testület a
város költségvetéséből további összeggel egészíti ki,
ezáltal összesen több mint
126 millió forintból újulhat
meg az Árvácska utca, a
Fürdő utca és a Vasadi utca
útburkolata.
Részletek a 9. oldalon

A tartalomból:
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Mindenki karácsonya képekben
A hagyományokhoz hűen a városközpontban rendezte meg az önkormányzat
a mindenki karácsonya ünnepséget, melyen változatos programok, kirakodóvásár
és sok-sok finomság várta a közönséget.

Üllői

Házunk táján
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Együtt ünnepeltünk
a mindenki karácsonyán
Jótékonysági ajándékozással, díjátadóval,
koncertekkel, előadásokkal, gazdag programokkal várta a mindenki karácsonya rendezvény december 20-án a városközpontba
látogató kicsinyeket és nagyokat egyaránt.

T

öbb éve hagyomány, hogy
az egészségügyi és szociális bizottság, az Árpád Fejedelem Általános Iskola szülői
munkaközössége, az Üllői Diáksport Egyesület, a Szemünk Fénye
Nagycsaládosok Üllői Egyesüle-

Gazdag zenei programot nyújtott a Harmónia Zeneiskola

Szebbnél szebb alkotások érkeztek a mézeskalácssütő-versenyre

Szélyes Magdolna (balra) a mézeskalácssütő-verseny győztese

Kissné Szabó Katalin mondott ünnepi köszöntőt

te, valamint a Humán Szolgáltató
Központ Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású
Intézmény (HSZK) felajánlásával
rászoruló nagycsaládok, illetve rácsonyfát adnak át. A felajánlott
gyermeküket egyedül nevelő ajándékokat és fenyőfákat ezen
szülők részére ajándékokat és ka- az ünnepi délutánon Kissné Szabó
Katalin polgármester és Szabó Katalin Ildikó, a HSZK igazgatója adta
Üllői mézeskalácssütő-verseny eredményei
át az érintett családoknak.
Földes István és Lovasi József
A hatodik alkalommal meg FELNŐTT KATEGÓRIA:
szakmai értékelése alapján sor
rendezett versenyre 14 alkotás 1. helyezett: Szélyes Magdolna,
került a mézeskalácssütő-verseny
érkezett. A mézeskalács ver 2. helyezett: Evarics Györgyné,
eredményhirdetésére. A díjakat a
senyműveket Földes István, 3. helyezett: Varga Károlyné
zsűri tagjai Kissné Szabó Katalina Szabadtűzi Lovagrend zsűri
nal közösen adták át. A díjátadót
jogú lovagja és Lovasi József, KÜLÖNDÍJASOK:
követően a városháza díszterme
a Szabadtűzi Lovagrend nagy Bóbita óvoda szülői munka
koncertteremmé alakult át, ahol
tanács tagja értékelte kategóri közösség, Lengyel Ágnes és
a Harmónia zeneiskola gazdag
ánként.
Komsa Gyöngyi, Serbán Diána. zenei programot nyújtott a hallgatóság számára.
ÓVODÁS KATEGÓRIA:
A Szabadtűzi Lovagrend kü
A mindenki karácsonya ezt
1. helyezett: Pillangó csoport, löndíját kapta: a legfiatalabb
követően a városközpont közös2. helyezett: Cinege csoport,
óvodás csoport a Bóbita óvo
ségi terén folytatódott, ahová
3. helyezett: Katica csoport
da, valamint a népi hagyomá
Kissné Szabó Katalin polgármesnyok ápolásáért a legidősebb ter a szeretet lángjával érkezett
ISKOLÁS KATEGÓRIA:
versenyző.
és a Vecsernye evangélikus kó1. helyezett: Botos Viktória
Evarics Györgyné
rus karácsonyi énekei után ünne-

pi köszöntő gondolatait is megosztotta az egybegyűltekkel. A
Kenderkóc és Kenderes néptánccsoportok karácsonyi előadását
követően sor került a negyedik
adventi gyertya meggyújtására
és az egyházi áldásokra.
A délután folyamán lehetőség nyílt különböző családi vetélkedőkre, közlekedésbiztonsági
játékokra melyekre a városháza
emeleti része és tanácskozóterme is helyet biztosított.
Az Üllői Mecénás Művészeti
Klub meleg teával, forral borral
és harapnivalóval kedveskedett
a látogatóknak. A karácsonyi kirakodóvásárban az ajándékok
mellett számos finomságot lehetett kóstolni.
Az önkormányzat köszönetét
fejezi ki a városi karácsonyi ünnepség valamennyi résztvevőjének és fellépőjének.

Új igazgató a HSZK élén

A Vercsenye evangélikus kórus előadása

Kenderkócok és a Kenderes néptánccsoportok előadása

A képviselő-testület 2018 szeptemberében döntött arról, hogy
pályázatot ír ki Üllő Város Humán
Szolgáltató Központ Óvoda és
Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (HSZK)
igazgatói posztjának betöltésére.
A pályázat kiírására azért került
sor, mert a korábbi Igazgatója, dr.
Gazsi Csaba elhunyt.
A pályázati kiírásban szereplő
határidőig egyetlen pályázat érkezett, melyet Szabó Katalin Ildikó, a HSZK igazgató-helyettese
nyújtott be. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások alapján

történt. A pályázó szakmai programját, illetve személyét a szakértők bevonásával felálló bizottság tagjai, valamint a szakmai
szervezetek összességében támogatták.
A pályázót az önkormányzat érintett szakmai bizottságai
is meghallgatták és javasolták
megbízását. A képviselő-testület végül a szakmai vélemények
figyelembevétele mellett úgy
döntött, hogy január 1-jétől öt év
időtartamra megbízza Szabó Ka- Szabó Katalin Ildikó igazgató, Fehér Imre alpolgármesterrel és
talin Ildikót a HSZK igazgatói fel- Kissné Szabó Katalin polgármesterrel a szociális munka napján
adatainak ellátásával.
megtartott ünnepségen
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Ünnepélyes Isaszegen üllői értékekkel
állománygyűlés Monoron
Nemzeti Művelődési Intézet Pest
megyei Irodája több járást érintő
települési értéktárak, szakmai tapasztalatcseréjét szervezte meg
„Érték nap” címmel 2018. de
cember 11-én Isaszegen, a Dózsa
György Művelődési Otthonban.
A rendezvényen hét település
kiállítás keretében is bemutatta
helyi értékeit. Köztük volt Üllő is, a
települési értéktárba bekerült értékekről készült néhány tabló bemutatásával. (Az eddig elkészült
22 tabló mindegyike a Városháza
első emeletén látható.)
A programot Szabó István, Pest Megye
Közgyűlésének elnöke nyitotta meg és számos szakmai előadás, valamint a témához
kapcsolódó bemutatóműsor kísérte. A szervezők kérésére Laza István, az ÜTÉB elnöke

Fehér Imre alpolgármester Molnár
Zsolt rendőr zászlósnak adja át
a jutalmat a Monori Rendőrkapitányság állománygyűlésén
A monori Vigadó Kulturális és Civil Központ
dísztermében tartotta 2018. december 13-án
ünnepi állománygyűlését a Monori Rendőrkapitányság. Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány megköszönte a településvezetőknek, a Monorvidéki Közbiztonsági
Alapítvány elnökének és a kuratórium tagjainak, valamint a civil szervezetek támogatását
és a személyi állomány munkáját.
Az állománygyűlésen a Monori és a Vecsési járás településeinek polgármesterei, településvezetői a Monori Rendőrkapitányság állományából 31 főt részesítettek jutalomban,
magas színvonalú szakmai munkájuk eredményeként.
Üllő Város Önkormányzata részéről Fehér
Imre alpolgármester vett részt az eseményen,
aki az üllői illetőségű Sziráki Zoltán Mihályné
közalkalmazott, Molnár Zsolt rendőr zászlós
és Sárkány Gábor rendőr főtörzsőrmester részére adta át a jutalmakat.

Szabó István Pest Megye Közgyűlésének
elnöke megnyitóbeszédet tart
előadásában ismertette az Üllői Települési
Értéktár történetét, jelenlegi helyzetét és további terveiket. 
nfo

Harminc méteres fa dőlt
egy házra az Erdősor utcában

December 7-én Üllőn, az Erdősor utcában
harminc méteres fa dőlt egy családi házra. Személyi sérülés nem történt azonban
a kidőlt fa lakhatatlanná tette az épületet,
melynek tetőszerkezete, födém része és

oldalfalazata is súlyosan megsérült. A monori hivatásos tűzoltók mellett Kissné Szabó Katalin polgármester és Fehér Imre alpolgármester a helyszínen segített a károk
fölmérésében. Üllő Város Önkormányzata
a katasztrófavédelemmel együtt azonnal
felajánlotta segítségét a bajba jutott lakó
részére, aki az épület albérlőjeként meg
tudta oldani a saját lakhatását.
Az Erdősor utcai épület tulajdonosa egy
vállalkozót bízott meg a saját telkén álló
hatalmas méretű fa kivágásával, melynek
eltávolításakor következett be a sajnálatos
esemény. Üllő Város Önkormányzata kéri
a lakosságot, hogy fakivágások alkalmával fokozott körültekintéssel járjanak el és
minden esetben szakszerű segítséget kérjenek a balesetek elkerülése érdekében!

Hirdetés

Épületek
energetikai
tanúsítása

Delta Autósiskola
G

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

Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban
Folyamatosan induló tanfolyamok.

termelői
mézdiszkont
A Kispesti Piac Üzletház
I. emeletén.

Nyitva: K, Sz,: 8–12h, Cs, P: 8–17h, Szo: 8–13h

Gyógynövényágyon
érlelt termelői
Minden
mézek
mézünk

egységesen:

990

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

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos, zsályás, köményes,
bazsalikomos és ánizsos.

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Ft/ ½ kg

Üllői

5

Közérdekű

Tájékoztató hulladékelszállításról
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a háztartási hulladékszállítás a 2019. évben is a
megszokott rendben történik.

HÉTFŐ: Akácfa utca, Állomás utca, Árvácska utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bimbó utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca Dóra
Sándor utca, Gyömrői út, Hársfa utca, József
Attila utca, Kenderes utca, Klapka utca, Kossuth Lajos utca, Lejtő utca, Liliom utca, Maglódi út, Május 1. utca, Medikus utca, Móra Fe-

Fenyőfák elszállítása
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálko
dási Nonprofit Kft. tájékoztatása alap
ján értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
a karácsonyi fenyőfák összegyűjtésére és
elszállítására január 26-án kerül sor.

renc utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Pesti út,
Rákóczi utca, Rétköz utca, Sóderes köz, Sport
tér, Széchenyi utca, Szövetkezet utca, Tölgyfa
utca, Viola utca, Virág utca, Zúg utca, Zsaróka
utca.
KEDD: Árpád utca, Berkes András utca, Berkes köz, Dobó István utca, Fürdő utca, Gárdonyi Géza utca, Gyár utca, Ilona út, István utca,
Kertekalja utca, Kisfaludy tér, Kisfaludy utca,
Kölcsey Ferenc utca, K-Sped körút, Ócsai út,
Szőlőskert köz, Szőlőskert utca, Tamási Áron
utca, Vasadi út.

SZERDA: Ady Endre utca, Arany János utca,
Bozsik József utca, Budai László utca, Damjanich utca, Dóra Sándor utca,
Dózsa György utca, Hajós Alfréd
utca, Kistemető utca, Kocsis Sándor utca, Kozma István utca, Kutasi György utca, Lóránth Gyula utca,
Malom utca, Nagy Sándor utca,
Papp László utca, Pávay – Vajna
utca, Pelle István utca, Szegfű utca, Táncsics Mihály utca, Török Ignác utca, Wesselényi utca.
PÉNTEK: Baross Gábor utca, Erdősor utca, Faiskola utca, Gazdák Erdeje utca, Hajcsár utca,
Halomhatár utca, Homok utca, Jókai utca, Kinizsi utca, László utca, Mátyás király utca, Mező
utca, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond
utca, Öregszőlő köz, Öregszőlő utca, Pásztorház utca, Petőfi utca, Pipacs utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vásártér utca, Vasvári
Pál utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca.
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés
és szelektív hulladékgyűjtés
időpontjai 2019-ben:
január 3., 17., 31., február 14., 28., március 14.,
28., április 11., 25., május 9., 23., június 6., 20.,
július 4., 18., augusztus 1., 15., 29., szeptember
12., 26., október 10., 24., november 7., 21., de
cember 5., 19.

Hirdetés

Nyitvatartás:
ióS
H–Szo: 9–20, Akrkcetták és
p a ye g e k
V: 9–18
szőn

MANDALA
KÖNYVELŐ IRODA KFT.

Könyvelőiroda vállalja
bt., kft. könyvelését,
bérszámfejtését.
Teljeskörű NAVés TB-ügyintézés.
Érdeklődni:
Varga Ágnes
Tel: 36-70/456-3910
e-mail: vargaagi@mandalakft.hu

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon: 29/412-320

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.
Nyugdíjas is lehet.
Nagyon fontos: jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!
Esetenként létrán kell dolgozni.
Rövid életrajzot kérjük leadni:
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.
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Önkormányzat

Közfeladatok ellátását
biztosító döntések

Ajándékokra várva. Háttérben a Fourtissimo zenekar

Majorosi Marianna, a Jézuska Járat
főangyala adta át az ajándékokat

A Jézuska Járat ismét Üllőre
hozta a karácsonyi csodát
A Jézuska Járat jótékonysági mozgalom
2018. december 16-án, vasárnap ismét Üllőre hozta a karácsony csodáját, hogy a rászoruló gyermekek számára örömöt szerezzen.

A
Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő
évek óta támogatója a rendezvénynek

Üllői angyalok, a Jézuska Járat segítői

hhoz azonban, hogy a karácsonyi műsorral egybekötött alkalom feledhetetlen élményt adjon, szükség
volt az üllői és az ország más területein élő angyalkák önzetlen
adományaira, akik mellett Üllő
Város Önkormányzata is felajánlást tett. A felajánlott adományok minden esetben új játékok
voltak.
December 16-án, vasárnap
délelőtt sok gyermeknek teljesült a kívánsága, amikor megkapta álmai kisautóját, babáját,
játékát. Az ajándékokat főangyalunk, Majorosi Marianna, dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő,
Kissné Szabó Katalin polgármester, Fehér Imre alpolgármester,
Fazekas Violetta az egészségügyi,
szociális bizottság elnöke adták
át a gyermekeknek.
Köszönetünket fejezzük ki
Petrus Márti ötletgazdának, a
Humán Szolgáltató Központ vezetőjének és munkatársainak
az ünnepi műsor megszerve-

Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.-t
az önkormányzat 2015-ben azzal a céllal
hozta létre, hogy a kötelező településüzemeltetési feladatok ellátását biztosítsa. A
képviselők asztalán lévő dokumentumokból
kiderült, hogy a 2018-ban kötelezően elvégzendő közfeladatok és a cég által vállalt saját
kivitelezésű beruházások teljesültek.
A 2019. évi működési támogatás megállapításánál figyelembe vették a január 1-jétől
megvalósuló minimálbér-emelést, valamint
a képviselő-testület által a 2019. évre meghatározott feladatok mennyiségét. Ezek alapján mintegy 242 millió forintban határozták
meg a városüzemeltető kft. 2019. évi támogatási összegét, továbbá a megnövekedett
feladatok zavartalan elvégzése érdekében
három fő nyolc órában foglalkoztatott udvaros-karbantartó álláshely létszámnövelést
is jóváhagyott a testület, melyet az önkormányzat által fenntartott öt óvoda rendszeres épület- és udvarkarbantartása indokolt.

Elfogadták
a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot
Törvényi kötelezettségnek tett eleget a képviselő-testület, amikor a december 13-i ülésen
elfogadta az önkormányzat következő öt évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A
helyzetelemzés elkészítését komoly szakértői
munka előzte meg. A helyzetelemzéshez szükséges adatok összegyűjtésében a hivatal munkatársai mellett részt vettek az Üllőn dolgozó

A karbantartási feladatok ellátásához – az
építőiparban használatos tartalékkeret alapján – az önkormányzat 3,7 millió forintot biztosít, mely az év közben felmerülő többletköltségek fedezetére szolgál, de ezt az
összeget csak akkor használják fel, ha indokolttá válik.
A képviselők az Üllői Sport és Szabadidő
Kft. 2019. évi költségvetési tervének megtárgyalása mellett áttekintették a cég pénzügyi
helyzetét. A testület asztalán lévő előterjesztésből kiderült, hogy a kft. pénzügyi helyzete stabil, kiadási keretét betartja, bevételei
pedig meghaladták az időarányos várakozásokat.
A 2019. év vonatkozásában a cég működéséhez biztosított 36,25 millió forintos költségvetési támogatás az előző évhez képest
minimális összegű emelkedést mutat. Az
emelkedést jelentő többletköltségek a kiadási oldalon a szükséges javítási, karbantartási tételek között jelentkeznek.
szociális, gyermekjóléti, közművelődési, köznevelési szakemberek. A helyzetelemzést az önkormányzat szociális, oktatási, egészségügyi,
esélyegyenlőségi, civil területtel, valamint pályázatokkal foglalkozó szakemberei állították
össze, akik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
egyeztették az érintett partnerekkel.
A következő öt évre vonatkozó esélyegyenlőségi programban a városvezetés érvényesíteni kívánta többek között az egyenlő
bánásmódot, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció- és szegregációmentességet. Megfogalmazták a foglalkoztatás, a szociális biztonság,
az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Program elérhető az önkormányzat honlapján, a www.ullo.hu oldalon.
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Tájékoztatás
háziorvosi körzet
ellátásáról
Január 2-tól új, helyettesítő háziorvos kezdte
meg működését néhai dr. Bende János körzetében, az ötödik háziorvosi körzetben.
Ennek megfelelően dr. Péter-Szabó Hajnalka, a körzet megszokott rendelési időpontjaiban látja el a háziorvosi feladatokat.
Rendelési idő: hétfőn, szerdán: 13 óra 30tól 18 óráig, kedden és csütörtökön: 8 órától
12 óra 30-ig, páros héten pénteken: 8 órától
12 óra 30-ig, páratlan héten pénteken 13 óra
30-tól 18 óráig.

A kutak bejelentésének határideje
2020. december
31-re módosult!
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a kutak bejelentésének türelmi idejét 2020. de
cember 31-ig meghosszabbítja.
A türelmi idő meghosszabbítása a házi
vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra egyaránt vonatkozik!
A döntés értelmében ameddig az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg,
addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége nincs!
Az eljárási rendet az Országgyűlés várhatóan a tavaszi ülésszakban határozza meg.

Gyarmati Miklóst aranyfokozatú
emlékplakettel jutalmazták
Kissné Szabó Katalin polgármester ajándékozottjával
zéséért, Üllő önkormányzata
egészségügyi és szociális bizottságának, valamint az adományozóknak!

Az üllői székhelyű Ruhaipari Természetjáró Egyesület december 9-én tartotta évzáró
közgyűlését. Az eseményen Budapest VII. kerületéből, az Erzsébetváros Természetbarát
Sportszövetség is képviseltette magát.
Az évzáró közgyűlésen Gyarmati Miklós,
a Ruhaipari Természetjáró Egyesület elnöke
munkája elismeréseként aranyfokozatú emlékplakettet vehetett át, melyet az Erzsébet-

város Természetbarát Sportszövetség elnöke,
dr. Balogh Istvánné nyújtott át részére.
Az eseményen részt vett Kissné Szabó Katalin polgármester, valamint Szendrey Elek és
Kiss Tibor képviselők.
Üllő Város Önkormányzata nevében szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk
Gyarmati Miklós Elnök úrnak!
nfo
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Hírek

Üllői

Üllői Roma Kulturális Nap

Jótékonysági
cipősdoboz-osztás
Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. decemberében a karácsonyi ünnepek
előtt a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából
cipős doboz ajándékcsomagokat osztott ki a
nagycsaládosoknak és a nehéz körülmények
között élő gyerekek és családok számára. Ezúton is köszönjük a nemes és segítő szándékot
a Baptista Szeretetszolgálatnak.  Szomora Zsolt

Felhívás a tartós hideg
időre való tekintettel!
Az elmúlt napokban tapasztalt tartós
hideg időre való tekintettel fontosnak
tartjuk, hogy a környezetünkben élő rá
szorultakat, elesetteket segítsük, hogy
egészségben és biztonságban vészelhes
sék át a fagyos napokat.
Ennek érdekében felhívjuk az önök
figyelmét, hogy a városháza főbejárati
előterét az önkormányzat melegedőnek
jelölte ki, székeket helyezett el a Vecsési
Járási Hivatal Üllői Kirendeltsége irodá
jának bejáratával szemben.
A melegedő nyitvatartása: hajnali 4
órától este 21 óráig tart, de szükség ese
tén tovább is igénybe vehető.
Ha esetleg tudomásuk van olyan la
kosról, aki rászoruló és fűtetlen otthon
ban tartózkodik, azt mihamarabb je
lezzék a városháza portaszolgálatán.
Telefon: 06-29/320-021; 06-29/320-011.
Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy a Jégkristály mobil jégpálya me
legedőhelye a pálya nyitvatartási idejé
ben szeretettel várja időskorú, átfázott
társainkat, kamerával és személyes fel
ügyelettel, közvetlen kapcsolatot tartva
az orvosi ügyelettel baj esetére.
Kérem önöket, hogy ebben a hideg és
veszélyeket rejtő téli időszakban foko
zottan figyeljenek egymásra és a kör
nyezetükben élő rászorultakra! Szük
ség esetén hívhatják az Üllő Polgárőr és
Bűnmegelőzési Egyesületet, annak napi
24 órában hívható ügyeleti telefonszá
mán a 06-20/223-7181-en.
Kissné Szabó Katalin, polgármester

December 7-én a Kiss Sándor
Művelődési Házban tartottuk
az ötödik Roma Kulturális napot,
egybekötve a Ki, mit, tud? és a
Mikulás-ünnepséggel.
Meghívott vendégünk és előadó volt Nótár Ilona és Oláh József, akik a roma mesékről, hagyományokról és szokásokról
meséltek saját történeteik és
könyveik alapján. Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési
prevenciós program is volt ezen Mága Flóra, a Ki, mit tud? győztese
a napon a Monori Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói
közreműködésével, akik a gyerekeknek játékos és fejtörő rejtvényeket és fejlesztőprogramot
szerveztek. A résztvevők ajándékokat és egyéb hasznos tárgyakat kaptak. Az Üllői Mecénás
Művészeti Klub kézműves- és
gyermekfoglalkoztató programmal várta a kicsiket és a nagyokat. Segítségüket ezúton is köszönjük. Fotókiállításunk is volt,
melyben bemutattuk a roma Kézműves-foglalkozás a Mecénás
szokásokat, a régi mestersége- klub közreműködésével
ket és a híres cigányzenészeket.
A Ki, mit, tud? rendezvényen a gyerekek
Az est záró fellépője és vendége Váradi
nagyon ügyesen szerepeltek, megmutatták Olasz volt, aki kiváló hangjával és zenéjével
tehetségüket a zenében, táncban és ének- szórakoztatta a közönséget.
lésben egyaránt. A produkciókat a zsűri okleKülön köszönjük a támogatását az oktavéllel és ajándékokkal díjazta. Az első helye- tási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottzett Mága Flóra lett, aki egy nagyon nehéz és ságnak, és Dienes Andrásnak, amiért anyahosszú szép mesét mondott el a zsűrinek és gi hozzájárulásukkal segítettek a programok
a közönségnek. Helyezéséhez ezúton is gra- megvalósításában. Köszönjük a finom édestulálunk!
ségeket a Lolly cukorkagyárnak. Szeretnénk
A program várva várt vendége a Mikulás megköszönni, hogy eljött és részt vett a progvolt, aki a gyerekeknek csomaggal kedves- ramon Kissné Szabó Katalin polgármester as�kedett. Az ajándékokért a gyerekek verseket szony, valamint a képviselő-testület tagjai:
mondókákat mondtak a kedves fehér szakál- Hadadiné Fekete Ilona és Szendrey Elek, akik a
lúnak.
zsűrizésben is segédkeztek. Szomora Zsolt, elnök

Óvodai játszóeszközök karácsonyra az AXIÁL Kft.-től
A társadalmi szerepvállalás jegyében, az Üllőn telephellyel rendelkező mezőgazdasági- és építőipari gépek kereskedelmével foglalkozó AXIÁL Kft. karácsonyi ajándékokkal
kedveskedett a súlyos tűzkár után újjáépült
Templom téri Napraforgó óvodának
Az AXIÁL Kft. karácsony előtt az óvoda
valamennyi csoportja részére 1-1 játék kistraktort adományozott, melyet a gyermekek
nagy örömmel vettek birtokba.
Az önkormányzat ezúton is köszönetét
fejezi ki az AXIÁL Kft.-nek a támogatásért!

Üllői

Hírek
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Tudnivalók
az e-receptről
Az e-recept egy elektronikus nyilvántartórendszer, amelyben az orvos által felírt készítmények online
jelennek meg a patika nyilvántartásában. Következő írásunkban a receptírást és a gyógyszerek kiváltását érintő változásokról olvashatnak.

A

legfontosabb tudnivaló, hogy az e-recept bevezetésével a gyógyszerkiváltás lehetősége bővült és mellette
a hagyományos papíralapú receptfelírás is
megmarad!
E-recepttel történő gyógyszerkiváltás
vagy a páciens TAJ-száma alapján, vagy az

átruházható felírási igazolással lehetséges. A
háziorvosok papírformában nyomtatott felírási igazolást készítenek, amivel bárki kiválthatja hozzátartozója gyógyszereit is.
TAJ-alapon kizárólag maga a páciens válthatja ki saját e-receptjeit, és a TAJ-kártya
mellett fényképes személyazonosító igazolványt is fel kell mutatnia. Amennyiben a
páciens rendelkezik e-személyi igazolván�nyal, akkor a kiváltáshoz csupán az e-személyi igazolványra van szükség. 2019. év végéig
az a személy is kap felírási igazolást, aki saját
gyógyszereit szeretné kiíratni orvosával. Az
e-recept felírásához mindenkinek meg kell
jelenni a háziorvosi rendelőben a régi rend
szerint. Az orvosi kontrollra mindenképp
szükség van. Természetesen így is lehetőség
van háromhavi gyógyszer felírására.
Más személy gyógyszereit csak hagyományos recepttel, vagy pedig nyomtatott felírási igazolással lehet kiváltani. A gyógyszerek
átvétele után a gyógyszertárban kinyomtatott kiadási igazolást minden esetben alá kell
írni.
Kérjük ne feledjék! Az e-recept bevezetése mellett a jövőben is lehet papíralapon
gyógyszert rendelni. A kézzel írott vények
használata is érvényben marad! A hagyományos papíralapú recepttel történő kiváltás továbbra is biztosított!

Áttekintette a képviselő-testület
a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
Az önkormányzat január 1-jétől újabb
öt éves időtartamra szerződést kötött az
Agitem 95 Kft.-vel a köztemető üzemeltetésére. A szerződés ugyanis 2018. december 31. határidővel lejárt, ezért a képviselő-testület az évente esedékes üzemeltetői
beszámoló és az üzemeltetési díj mértékének meghatározása mellett napirendre tűzte az üzemeltetés január 1-jétől történő biztosítását is.
Az önkormányzat a közigazgatási területén belül köztemetővel nem rendelkezik,
ezért az előterjesztés megtárgyalásakor figyelembe kellett venni a Római Katolikus
Egyházközség és az önkormányzat között
2013 decemberében tíz évre kötött megállapodást, mely alapján az önkormányzat a katolikus egyházközség tulajdonában
álló területen tudja biztosítani a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

A köztemetőt üzemeltető Agitem 95 Kft.
korábban már jelezte, hogy a 2018. évre megítélt támogatási összegből nem tudja ellátni
az üzemeltetési feladatait, ezért a képviselőtestület – a Római Katolikus Egyházközség által módosított temetőszabályzat figyelembe
vételével – megemelte a köztemetőben fizetendő díjak mértékét.
A képviselő-testület a köztemető-üzemeltetéssel újabb öt évre megbízott Agitem 95 Kft.
részére a 2019. évben hatszázötvenezer forint
üzemeltetési összeget, a Római Katolikus Egyházközség részére a köztemető fenntartásához hárommillió forint támogatást biztosított.
A képviselők a napirend részeként tárgyaltak a református temető üzemeltetési
feladatairól is, melynek értelmében a Református Egyházközség a feladatok ellátásához
a 2019-es évben nyolcszázötvenezer forint
támogatásban részesült.

Több mint
77 millió forintot nyert az
önkormányzat
útfelújításra
A képviselő-testület döntése értelmében
pályázott az önkormányzat az Árvácska utca
felújítására, mely célra bruttó 30 millió forint támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán. A támogatás mellé az önkormányzatnak további bruttó 41 millió forint
önerőt kell biztosítania, amely összeg a közbeszerzési eljárás eredményének függvényében még változhat. Az útfelújítás megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás
megindult, a kivitelező kiválasztását követően még ebben az évben sor kerül a munkálatok elvégzésére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által
meghirdetett pályázat keretében bruttó 47
397 770 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat a Vasadi utca
felújítására, korszerűsítésére. A városnak további 8,3 millió forint önerőt szükséges hozzátenni az elnyert támogatáshoz, amely
összeg a közbeszerzési eljárásban érkező
ajánlatok eredményeként még változhat. A
beruházás keretében a Vasadi utca mellett a
Vasadi köz és a Fürdő utca útburkolatai, valamint a kapcsolódó útszakaszok vízelvezető árkainak felújítására és átereszeinek cseréjére is sor kerül. A képviselő-testület döntése
értelmében az érintett utcákban a DPMV Zrt.
kivitelezésével megtörténik a házi bekötések cseréje annak érdekében, hogy a későbbiekben a felújított útburkolatokat bekötési
hiba miatt ne kelljen felbontani. Az érintett
utcák kivitelezési munkái 2019-ben megvalósulnak.
A sikeres pályázatok mellett több pályázati anyag – kerékpárút-fejlesztésre, két
csoportszobás bölcsődeépítésre, valamint
piaclétesítésre vonatkoznak – elbírálási szakaszban van. A benyújtott pályázatainkkal
kapcsolatos döntésekről azok kihirdetése
után tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Szépkorúak köszöntése

Margit néni századik születésnapja
December 10-én délelőtt különleges ünnepnapot köszöntöttünk, Fodor Kálmánné,
Margit néni 100. születésnapjának lehettünk részesei.

Fodor Kálmánné, Margit néni december
11-én ünnepelte 100. születésnapját

K

edves család fogadott bennünket, Margit néni legfiatalabb gyermeke, Kálmán
és felesége vezettek ünnepeltünk szobájába, ahol kedves, mosolygós arcú néni
várt ránk.
Legnagyobb bánatára már nem tud felállni, családja segítségével látja el magát, de korát meghazudtoló frissességgel köszöntötte a Williams Televízió munkatársait és Kissné
Szabó Katalin polgármester asszonyt.
Margit néni 1918. december 11-én született Üllőn, az Ócsai úton abban a házban és
abban a szobában, melyben most meglátogattuk. A házat még a szülei vásárolták, majd
bővítették.
Szülei valaha sok földdel, állatokkal gazdálkodtak, Margit néni is velük dolgozott,
piacra hordták a termést. A családban csak
két idősebb fiútestvére tanulhatott, a leánygyermek nagy bánatára nem lehetett
varrónő. Később, a „téeszesítés” következtében elvesztették a földjeiket és a TSZben dolgoztak. Margit néni innen ment
nyugdíjba.

Üllői
Szeretett párja Erdélyből származott, cipészmester volt, majd a vasútnál dolgozott.
60 éve hunyt el, 45 éves korában. Üllőn kötöttek házasságot 1944-ben és három gyermekük született, két leány és Kálmán, 4 unokával,
5 dédunokával és 3 ükunokával büszkélkedhetnek. Sajnos az idősebb leány, aki korábban ápolta édesanyját, már nem lehet közöttünk.
Margit néni, a mezőgazdasági munka és
többszöri esés következményeként néhány
éve mozgásában korlátozott, bár azelőtt
nagy kertet művelt meg és melegházi virágokat termesztett. Aktív tagja volt a nőegyletnek, a színjátszó körnek, sokat jártak színházba. Most többnyire pihen, televíziót néz,
beszélget a családjával vagy az unokáitól kapott elektronikus fényképnézegetőn csodálja unokáit, déd- és ükunokáit.
Polgármester asszony Üllő város nevében
nagy-nagy szeretettel adta át Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt díszoklevelet és
az önkormányzat ajándékait.
Nagy büszkeség városunknak, hogy Margit nénit 100. születésnapján köszönthettük,
hiszen rohanó világunkban egyre nagyobb
szükség van egy kis megállásra, megpihenésre, amikor megismerhetünk példás, tisztességes életutakat, kemény, de boldog
munkával felépített családi életeket, gondoskodó, megbecsülő családokat.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk az ünneplésnek!
Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Isten éltesse, Erzsike néni!
December 13-án délelőtt ünnepélyes meghívásnak tettünk eleget: az 1928. december 13-án
született Zódor Sándornét látogattuk meg 90. születésnapján.

T

akaros kis otthonába menye vezetett
be bennünket, de hamarosan unokája
és dédunokái is megérkeztek, gyorsan
felélénkült a meleg előszoba-konyha. Az asztalon a köszöntés virágai, sütemény és gyümölcslevek.
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony
az önkormányzat virágával és Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt díszoklevéllel fejezte ki tiszteletét Erzsike néninek, és néhány
fotó is készült az ünnepelttel.
Erzsike néni városunk szülötteként Hos�szúberekben, a Széles úti tanyán látta meg a
napvilágot. Hatan voltak testvérek: 3 fiú és 3
leány, rajta kívül már csak a legidősebb testvér, Béla él még, Lébényben. Vele szoros a
családi kapcsolat, rendszeresen beszélnek, írnak egymásnak.

Erzsike néninek egy fia született, aki sajnos elhunyt, de két unoka és négy dédunoka maradt utána.
A férjével Bimbó utcai házukban laktak,
néhány éve a veresegyházi idősek otthonába költöztek. Papa halála után költözött vis�sza Üllőre, ide, a Pesti úti kis „házikóba”. Párja

egész életében a hatházi áfész terményboltban dolgozott. Erzsike néni 37 évet töltött
munkahelyen, ebből 13 évet az áfésznél.
A „dédimama” szemüveg nélkül olvas,
rejtvényt fejt, időnként főz és nem régen
még a kertet is művelte. Maga takarítja, csinosítja barátságos otthonát. Orvossal csak
ritkán találkozik.
Aktív tagja volt az 1987-ben alapított
nyugdíjasklubnak, szívesen mesélt ezekről
az emlékekről.
Régi fényképek kerültek elő a családjáról,
testvéreiről, fiáról. A nevekről még most sem
kell gondolkodnia, kapásból köti a történethez.
Az idő sajnos most is gyorsan repült, szívesen hallgattunk volna még Erzsike nénitől
és családjától visszaemlékezéseket, de indulnunk kellett.
Többször írtam már, de mos is igaz: jó volt
meleg, családi környezetben ünnepelni, látni és érezni, hogy valaki aktív és fontos tagja
a környezetének; hajlott hátával, ősz hajával,
ráncaival együtt szeretik, tisztelik és becsülik.
Reméljük, még sok-sok évig lesz közöttünk! Jó egészséget és szép napokat kívánunk, drága Erzsike néni!
Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Üllői
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Olvasni jó!

A Vargha Gyula
Városi Könyvtár hírei
Február 14-én
ajándékozzunk
könyvet a gyereknek!

Idén is sok-sok olvasnivalóval és színes programokkal várja az olvasókat az üllői könyvtár.

Ú

jév a fogadalmak időpontja, amikor hisszük, hogy
reggel valami jobb és boldogabb kezdődik. Elég, ha hagyjuk, hogy hasson ránk a csillagászok által megállapított kezdet
mágiája, összeállítjuk a fogadalmak és eskük listáját, amelyet aztán vagy betartunk, vagy nem.
Mégis fontos a megvalósítandó
célok kitűzése, azonban ne marasztaljuk el magunkat azért, ha
ez vagy az nem valósul meg. Sokszor a cél felé vezető út sokkal
fontosabb tapasztalatokkal ajándékoz meg bennünket mint gondolnánk. Idegenvezetőink, társaink, segítőink lehetnek ezen az
úton a könyvek. Találkozzunk minél többen 2019-ben a könyvtárban! A mi célunk ez!

szervezeteknek. Arra kérjük önöket, hogy ha van otthon erre a célra alkalmas gyerekkönyvük, ajándékozzanak! A város 7 pontján
található Olvas-Lak-okba is elhelyezhetők az ajándékkönyvek!

Közösségi szolgálat
a könyvtárban

Wass Albert műveiről szól
a következő Irodalmi teázó

többek között az is adja, hogy
február 22-én veszi kezdetét városunkban a Wass Albert 25 órás
felolvasó maraton. Az író műveiben mindig az igaz emberi értékeket és az összetartozás megélését helyezte előtérbe. Az Üllő
Vezér Hagyományőrző Egyesület
a többi szervezővel együtt ennek
a szellemiségnek állít emléket
más írók, költők műveivel együtt.
Január 29-én 10 óra 30-kor szeretettel várunk mindenkit, aki rá
szeretne
hangolódni Wass Albert
Wass Albertre
írói világára. Könyvtárunkban
emlékezünk
megtalálható műveiből a vállalIrodalmi teázónk januári találko- kozó kedvűek ki is választhatják
zóján Wass Albert műveiről be- azt, amelyikből majd februárban
szélgetünk majd. Aktualitását felolvasnak a Turul Házban!

A nemzetközi könyvajándék
nap emblémája
A nemzetközi könyvajándék nap
(International Book Giving Day)
önkéntes
olvasásnépszerűsítő
kezdeményezés, elsősorban gyerekeknek. A 2012-ben indult akció keretében minden év február 14-éjén a résztvevők új vagy jó
állapotú könyvet ajándékoznak a
környezetünkben élő gyerekeknek. A kezdeményezéshez bárki
csatlakozhat, a lehetőségek végtelenek: ajándékozhat csak úgy,
hagyhat könyvet nyilvános helyen, hogy valaki rátaláljon, adományozhat köteteket kórházaknak, könyvtáraknak, jótékonysági

A középiskolai tanulmányaikat
folytató diákok számára 2019ben is lehetőséget biztosítunk a
kötelező 50 órás közösségi szolgálatuk intézményünkben való
teljesítéséhez. A tanulók a könyvtárban betekintést nyerhetnek a
könyvtári feldolgozó munkába.
Megismerhetik a gyarapítás, érkeztetés és könyvek szerelésének
mozzanatait, valamint az állományból való törlés munkafolyamatában és egyes könyvtári rendezvények lebonyolításában is
segédkezhetnek. A Helytörténeti
Gyűjteményben digitalizálási feladatokkal várjuk az érdeklődőket.
További részletekről érdeklődjenek elérhetőségeinken!
Állandó programjaink, amelyek minden esetben ingyenesek, januártól a megszokott időben folytatódnak. Várjuk önöket
továbbra is szeretettel a könyvtárba!  Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Tűzeset a Szőlőskert utcában
A Szőlőskert utcába riasztották
december 16-án a tűzoltókat, ahol
egy lakóház kapott lángra. Személyi sérülés nem történt, azonban a
kicsi épület lakhatatlanná vált.
A tűz oka egyelőre ismeretlen, de a helyszínre érkező tűzoltók elsődleges megállapítása
szerint az épület melletti farakás
gyulladt meg. Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek és segédkeztek az épületből
menteni a megmaradt értékeket,
eszközöket. Kissné Szabó Katalin
polgármester és Fehér Imre alpolgármester szintén a baleset helyszínén volt, ahol felajánlották a

károsult részére az önkormányzat segítségét.
A középkorú férfi lakhatása egy időre biztosított, hiszen a
szomszédjában élő tanár házaspár a jószomszédi viszonyra való
tekintettel befogadta a károsultat az otthonába.
A sajnálatos hírt szinte azonnal megosztottuk az üllői közvéleménnyel az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán. A hír
megjelenését követő lakossági kommentekből egyértelműen
kiderült számunkra a közösségi
szándék. Üllő Város Önkormányzata ennek élére kívánt állni,
melynek értelmében a képvise-

lő-testület december 18-án a vis
maior keretből 500 ezer forint támogatást biztosított a károsult részére. Ezen felül a hivatal az Üllő
Város Önkormányzata nevű hivatalos Facebook-oldalon pénzbeli adománygyűjtést szervezett a
bajba jutott lakos megsegítésére.
Az adománygyűjtés lapzártánk
idején még tart, adományaikat
január 20-ig várjuk a következő pénzforgalmi számlaszámra:
bankszámla megnevezése: Üllő
Város Önkormányzat Letéti Számla, bankszámla száma: 1174205615392141-06530000,
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Kérjük, hogy a közleményben

tűntessék fel: „Szőlőskert utcai
tűzeset károsultja”.
Pénzbeli felajánlásaikat a gyűjtést követően az önkormányzat
által biztosított 500 ezer forinttal
együtt átadjuk a Szőlőskert utcai
tűzeset károsultja részére. Segítségüket, adományaikat köszönjük!
Kérjük, hogy tűzesetek alkalmával azonnal hívják a 112-es általános segélyhívó telefonszámot!
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Közösség

Az átváltoztatás
hazai mestere
Farsangi időszakot élünk, a mulatozás és a maskarázás, alakoskodás időszakát. De ki is volt Üllőn a legnagyobb átváltoztató művész,
aki a színházi élet kiemelkedő alakja volt? Csak kevesen tudják.

B

ajkai István Üllőn született 1924. január 8-án. Itt töltötte gyermekkorát és itt
is végezte el az elemi iskolát. Rajzkészsége és a művészetek iránti érdeklődése, már
egészen kicsi gyermekkorában megmutatkozott. Képességei örökletesek voltak, hiszen
szülei is otthonosan mozogtak a képzőművészet világában, azonban családi körülményeik nem tették lehetővé, hogy ezt a pályát
válassza, így kénytelen volt szakmát tanulni.
Fodrász tanoncnak állt.
1949-ben kezdte meg fodrász pályafutását a Nemzeti Színházban, a kor leghíresebb
maszk- és sminkmesterének tanítványaként.
Gebauer Páltól tanulta meg a parókakészítés és a sminkelés tudományát. Másik nagy
mentora – ahogyan Bajkai István szólította –, Rétfalvy bácsi volt, tőle tanulta el a maszkmesterség csínyját-bínyját. A mesterek oktatása sikeresnek bizonyult, hiszen István kiHelytörténeti Gyűjtemény
váló eredménnyel végezte el a tanfolyamot.
A Pesti út 96. szám alatt található állandó
Ezután lett a Néphadsereg Színház vezető
várostörténeti kiállítás csütörtökönként 12
maszkmestere.
órától 16 óra 30-ig várja az érdeklődőket. A
A pályakezdő fodrászmester 1952-től Bukiállítás előre bejelentett csoportokat nyit
dapesten a Király utcában élt. 1954-ben kevatartási időn kívül is szívesen fogad.
rült a Madách Színházhoz, ahová már fele-

Üllői
ségét, Kismarosi Terézt is magával vitte. Így
innentől kezdve, családias légkörben együtt
szépítgették a Madách Színház színészeit.
Bajkai István életében a képzőművészet
számos válfaja is jelen volt. Gyönyörűen festett, rajzolt, jól bánt az agyaggal és a fával is.
A Művész Sport Klub tagjaként kiváló pingpongjátékos volt. Ütőit magának készítette,
de alkalmanként a sporttársait is meglepte
egy-egy szép ütővel. Azonban a színház jelentette az igazi kiteljesedést számára. A történelmi és a modern darabok színházi megbeszélése után megrajzolta az elképzelt figurákat,
s utána ezeket egészítette ki az adott szakállal, parókával, bajusszal. Az évtizedek során
igen sok nagy művész részére dolgozott, köztük Mészáros Lászlónak, Márkus Lászlónak, Pécsi Sándornak, Kiss Manyinak, Mezei Máriának,
Sulyok Máriának, Domján Editnek, Darvas Lilinek, Eperjes Károlynak és még sorolhatnánk tovább. Parókái, maszkjai igen jó minőségűek,
ám egészen kicsi költségvetésből készültek
1979-es nyilatkozatából kiderült 15-20 ezer forintból valósultak meg a mesterművek, és egy
kis varázslattal. Ám a mester 2012-ben örök
nyugalomra tért, de maszkjaiban, grafikáiban,
és festményeiben tovább él közönsége számára. Képei mai napig ékesítik közintézményeink falait, gondolok itt Pávai Vajna Ferenc
portréjára a Vargha Gyula Városi Könyvtárban,
és a Honfoglalás című festményre az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az általa készített parókák és maszkok a mai napig
használatban vannak, a világ minden pontján
pl. Moszkvában, Olaszországban.
A világhírű Macskák musical cicamaszkjai
a mai napig őrzik a mester keze munkáját.
Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

Csoportfoglalkozások Járást segítő eszközöket adományozott
az ÜKK-ban
a Református Szeretetszolgálat
Ringató – zenei nevelés a legkisebbeknek is
(1/2-től 3 éves korig) szerdánként 10 óra 30tól. Vezeti: Rozványi Beáta. Utána: baba-mama klub összejövetel.
Bábos mesekuckó – kedden 10 óra 30-tól.
Vezeti: Nagy-Papp Krisztina. Utána: baba-mama klub összejövetel
Aprók táncháza: minden hónap 3. csütörtökön, 17 óra 30-tól. Néptánc, éneklés,
népi játékok 2-től 5 éves korig. A foglalkozást
vezeti Szabados Zsuzsi óvodapedagógus.
Gerinctorna minden korosztálynak: hétfőn és szerdán 18 és 19 órakor, kedden és
csütörtökön 8 óra 30-kor és 9 óra 30-kor. Gerinccel kapcsolatos és egyéb mozgásszervi betegségek megelőzése, a létező problémák tüneteinek enyhítése, orvosi javaslat
nélkül is. Vezeti: dr. Ablonczyné Kelemen Erika.
Hatha jóga foglalkozás kedden és csütör- Karácsony közeledtével különleges adotökön 19 órakor. Vezeti: Olasz Szilvia jógaok- mányt ajánlott fel a Magyar Református Szeretató.
ÜKK tetszolgálat Alapítványa nevében Varga László

adománykoordinációs vezető – egy elektromos mopedet, egy hagyományos kerekesszéket és két járást segítő eszközt.
A Humán Szolgáltató Központ (HSZK) kapta a feladatot, hogy keressen olyan személyt,
akiknek ezen eszközök segítségül szolgálhatnak a gyógyulásban. Az elektromos mopedet
és a járást segítő eszközöket december 2-án
Kissné Szabó Katalin polgármester, Fehér Imre
alpolgármester, Varga Lászlóval, a Magyar Református Szeretetszolgálat adománykoordinációs vezetőjével és a HSZK munkatársaival
közösen adták át.
A házi segítségnyújtást végző kollégák
egyhangúlag Szekeresné Ilonka nénire szavaztak, hisz egész életében segített az embereken orvosasszisztensként. Ilonka néni jelenleg nehezen mozog, nagyon hiányoztak neki
a megszokott emberi kapcsolatok, ezért igazi
áldást jelent ez a csodálatos elektromos moped, amivel végre újra közösségbe járhat.

Üllői

Oktatás

Jubileumi koncert
az iskolában – 60 éves
az ének-zene tagozat
Az 1958–1959-es tanévben indult iskolánkban az
első ének-zene tagozatos osztály. Az énekoktatás mellett, hegedűn és zongorán is tanulhattak iskolánk tanulói, akik közül sokan választották
a zenei pályát az elmúlt évtizedekben.

A

hatvan év alatt számtalan
hangversenyen, népdaléneklési versenyen, iskolai és városi rendezvényen szerepeltek tanulóink, ahonnan szép
eredményekkel tértek haza, és
emelték az ünnep fényét.
Az itt tanuló gyerekek és az itt
tanító kollégák az iskola, a város
és a társadalom számára jelentős
szolgálatot teljesítenek a köz érdekében.
A zenei nevelés fontos a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztésében. Az iskolai évek

kiemelkedő feladata az aktív zenélés közösségi
örömének megteremtése,
az
éneklés, mint zenei tevékenység segítségével.
Az ének-zene órákat és kórusfoglalkozásokat színessé, szemléletessé, élvezetessé kell tenni, hogy tanítványaink örömüket
leljék benne. Körjátékok és népi
mondókák színesítik óráinkat, ezáltal játékosan ismerkednek meg
a zene alapjaival, ami az alsó tagozaton furulyaoktatással egészül ki. A zenei osztályok tanulmányaik mellett néptáncórákon
is részt vesznek.
A Kodály-módszert szem előtt
tartva ismertetjük meg diákjainkat a zene minden területével, beleértve az elméleti tudást,
és a készségek fejlesztését is. Elsődleges célunk és feladatunk intézményünkből kikerülő tanulók
zeneértővé és zeneszeretővé nevelése.
Az elmúlt 60 évben kiváló kollégák vezették a zenei tagozatot:
Árvai Ilona, Bálint Erzsébet, Kriskó
János, Kővári Lászlóné, Kondásné

Czövek Éva, Maszló Györgyné, Rossa László, Simon Mihályné, Szentey
Mariann, Wehli Emese, Adorján
Gabriella, Kiss Emese, Dóri Tóth
Zoltánné,Kóródy Andrea, Baráth Eszter, Dudinszky Gézáné, Némethné Fetter
Judit, Hajba Eszter.
Ez úton szeretnénk megköszönni a nyugdíjba vonuló Némethné
Fetter Judit tanárnőnek az elmúlt évtizedekben végzett
magas szintű, áldozatos
munkáját. Jutka néni kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes személyiségével mindig közel hozta
a gyermekek lelkéhez a muzsikát.
Kívánunk neki egészségben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket!

Jubileumi koncert a 60.
évforduló alkalmából
December 15-én került megrendezésre a zenetagozat fennállásának 60. évfordulóját ünneplő
nagyszabású koncert. A hangversenyt egy teadélután előzte meg,
ahol vendégül láttuk nyugdíjas
kollégáinkat, akik megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel.
A koncerten változatos és
színvonalas produkciók követték
egymást. Trombitafanfár alatt vonultak be tanítványaink a város és
az iskola zászlójával. Kissné Szabó
Katalin, városunk polgármestere
nyitotta meg a rendezvényt. Ezt
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követte a 6., 7. és a 8. osztályosok
által előadott tánc, a palotás. Felkészítőik: Csetneki Klára, Majorossi
Marianna és Sajtosné Öllei Andrea.
Régi tanítványaink közül Ga
rics Laura, Pintér Zseraldin énekelt,
Dudinszky Balázs hangszeren kísért és vezényelt. Kökény Levente
7.z osztályos tanuló előadásában
somogyi népdalok csendültek fel.
A Harmónia zeneiskola növendékei, a Sasvári testvérek (Angelika, András és Bálint) József Attila
megzenésített versét adták elő.
A Szeretetgombóc klub és a
6.z/b osztály közös produkciója
– Erdő Endre vezetésével – kön�nyeket csalt a szemekbe.
Kórusaink – a Kicsinyek kórusa (alsó tagozat), a fiúkórus, a 8.z
osztály kamarakórusa, a Bodzavirág kórus (felső tagozat) gyönyörű
kórusművekkel, népdalokkal, adventi és karácsonyi énekekkel örvendeztették meg vendégeinket.
Rendezvényünk befejezéseként dr. Barna Tibor iskolaigazgató méltatta a rendezvényt,
és köszönte meg a szervezők, a
közreműködők és a felkészítők
munkáját.
Az összevont énekkar – alsó,
felső tagozat, tanárok régi diákok –
a hangverseny végén két gyönyörű, a zenéről szóló dalt énekeltek a közönség nagy örömére,
melyet a hálás hallgatóság vastapssal jutalmazott.
A zene mellett szép verseket is hallhattunk Paulovits Liza
Effi, Pazsitszky Jázmin, Petróczi Gréta, Csetneki Nóra és Barabás Janka
4.z/a és Antal Anna 6.z/b osztályos tanulók előadásában.
Hangszeren közreműködött:
Láng Zsolt és Plutzer Gábor, a Harmónia Zeneiskola tanárai, valamint Hajba Eszter iskolánk tanára,
Hajba Cseperke 6.z/a, Kozák Boldizsár 5.z/b, Serfőző Árpád 8.z osztályos tanuló és Dudinszky Balázs a
Folk Stage zenekar vezetője.
A kórusokat felkészítette és
vezényelte: Némethné Fetter Judit, Hajba Eszter és Dudinszky
Gézáné.
Szeretnénk köszönetet mondani az iskolavezetésnek és kollégáinknak, akik a hangverseny
megszervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak!
Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat és együtt ünnepeltek velünk!
Dudinszky Gézáné, Hajba Eszter

Ajánló

Térítésmentes jogi
tanácsadás a városházán

Ez az a vásár,
amit már várnak!

Üllő város képviselő-testületének dön
tése alapján a polgármesteri hivatal
jogi képviseletét ellátó ügyvédek a la
kosság részére térítésmentes jogi ta
nácsadást tartanak a városházán
(Templom tér 3.). Dr. Szkalka Tamás
tanácsadásai 9 órától 11 óráig tarta
nak a következő időpontokban: január
7., február 4., március 4., április 1., má
jus 6., június 3., július 1., augusztus 5.,
szeptember 9., október 7., november 4.,
december 2.
Dr. Szikora Gábor tanácsadásaira
14 és 16 óra között, valamint 15 és 17
óra között kerül sor a következő idő
pontokban: 14-16 óra között: január 21.,
február 25. 15-17 óra között: március
25., április 22., május 20., június 17., jú
lius 8., augusztus 26., szeptember 23.,
október 21. 14-16 óra között: november
18., december 9.
A tanácsadást előzetes telefonos be
jelentkezés után vehetik igénybe. Dr.
Szikora Gábor telefonszáma: 06-30/4560889. Dr. Szkalka Tamás telefonszáma:
06-20/555-6513.
Bíztatjuk önöket, hogy szükség ese
tén éljenek a térítésmentes jogi tanács
adás lehetőségével!
Üllő Város Önkormányzata

%

Hasznos telefonszámok

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 (éjjelnappal 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

Üllői

Üllői
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Kulturális programok

Harmónia Zeneiskola
– Növendékhangverseny 3.
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil- Január 23. 17 óra
lérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szeretet- Üllői Kulturális Központ
szolgálat segítségével, rászoruló családokat
támogat.
Aprók tánca
Várjuk önt február 14-én, csütörtökön Január 24. 17 óra 30
8-12 óra között a a Kiss Sándor Művelődési Üllői Kulturális Központ
Házba (Gyömrői út 24.).
Virágénekek
Január 25. 17 óra
A gerArt stúdió festő szakkör
kiállításmegnyitója
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác:
Üllői Kulturális Központ
20000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³,
méteres akác: 32 000 Ft/erdei m³. MérőszaÜllő SE farsangi bál
laggal lemérheti a mennyiséget! Koczó Zsolt Január 26. 19 óra
tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522
Kiss Sándor Művelődési Ház
			
Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim
Irodalmi teázó
részére, a siker díja 2%-3%.18 éves szakJanuár 29. 10 óra 30
mai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon,
A programot vezeti: Bege Nóra
nem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055
fotográfus, művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól
Monoron és környékén 5000 Ft feletti
„Füves bál” – Bóbita óvoda
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással.
Február 2. 19 óra		
Tel.: 06-70/607-4444
Kiss Sándor Művelődési Ház

A végső
győzelemre
is esélyesek

Apróhirdetések

Külső homlokzati hőszigetelés korrekt
Diadélután
áron, garanciával! Akár 15 méteres magassá- Február 5. 16 óra 30
gig! Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33
Vargha Gyula Városi Könyvtár
			
Monoron hús- és tejtípusú (Búr–núbiai
Iparos bál
vonalú) nőstény és bakkecskék széles
Február 9. 19 óra		
választékban 600 Ft/kg-os áron eladók.
Kiss Sándor Művelődési Ház
Érd.: 06-70/607-4444
			
SZMK jótékonysági
Parkolók, gépkocsibejárók, járdák térValentin-bál az iskola javára
kövezése, betonozása 25 év tapasztalattal!
Február 16. 19 óra
Ingyenes helyszíni felmérés: 06-70/639-9733 Kiss Sándor Művelődési Ház

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Szent Benedek Gyógy
szertár: 29/322-002

TIGÁZ: 80/300-300
(éjjel-nappal hívható)

Hibabejelentés

Iskola

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

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

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

Közösségi
intézmények

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

Közösségi Ház:
29/321-933
Humán Szolgáltató
Központ: 29/320-023
Pedagógiai
szakszolgálat:
29/321-904
Vargha Gyula Városi Falugazdász
Könyvtár:29/320-102 Világosné Ágota
Postahivatal:
06-20/933-5767

Jól indult az idény az üllői futsalcsapatnak, az
Üllői Diáksport Egyesület neve alatt szerveződő együttes több fordulón keresztül megőrizte veretlenségét, rövid ideig még a tabellát is vezette. Féltávnál nyolc győzelemmel,
egy döntetlennel és négy vereséggel, 25 szerzett ponttal – karnyújtásnyira az első helytől –
a regionális futsalbajnokság Pest megyei
csoportjának negyedik helyén állva várják
a folytatást. Az első helyezett Vác Futsal SE
mindössze öt egységgel gyűjtött többet az
üllői alakulatnál, így a tavaszi mérkőzéseken
akár a bajnoki címért is versenybe szállhat a
gárda.
Az elsősorban üllői játékosokra épülő futsalcsapat – a keretet hét üllői játékos és
nyolc légiós alkotja – tavaly óta szerepel a harmadosztályban. Az elmúlt év célkitűzése volt,
hogy az első öt hely valamelyikét érjék el a
szezon végére, amit sikerült teljesíteni, a csapat a Pest megyei csoport negyedik helyén
végzett – tudtuk meg Dienes András csapatvezetőtől. Az előző szezonban mutatott jó tel-

Sport
jesítmény ellenére hasonló elvárásokkal kezdték a 2018-2019-es idényt.
– Nagyon jól kezdtük a bajnokságot, de sok
sérülés összejött, ami visszavetette a teljesítményünket. Az első hat helyen álló csapat nagyjából egyforma erőt képvisel, ez látszik a tabellán
is, hiszen mindössze öt pont a különbség a listavezető Vác és a hatodik helyet elfoglaló Zebegény között. Az előttünk álló öt fordulóban
négy mérkőzést hazai pályán játszunk,
fontos, hogy ezeken
A sportvezejól szerepeljünk és ne
tő hangsúlyoz- veszítsünk pontokat.
Mikor
feljutottunk
ta, a mérkőa harmadik osztályzéseken elért
ba, úgy gondoltuk,
eredményeken két-három éven betúl az is fontos, lül versenyezhetünk
az NB II-be jutásért. A
milyen összetabella alapján megtartó közösség van az esélyünk a felkovácsolódott jebblépésre, de nem
az üllői játéko- feltett szándékunk,
hogy már idén megsokból.
nyerjük a bajnokságot. Ha mégis úgy
alakul, hogy bajnokok leszünk, még mindig
eldönthetjük, vállaljuk-e a szereplést a magasabb osztályban? Az NB II már egy más világ,
nagyobbak a távolságok, nagyobb költségvetésre és erősebb játékoskeretre lenne szükség
a tisztes helytálláshoz – mondta Dienes András.
A sportvezető kiemelte, a mérkőzéseken
elért eredményeken túl az is fontos, milyen
összetartó közösség kovácsolódott az üllői játékosokból.
– Nem a pénzért csinálják, hiszen fizetést nem kapnak a játékért, sokkal inkább a sport szeretete hajtja a játékosokat
– hangsúlyozta Dienes András. Emellett sokszor együtt töltik a szabadidejüket a mérkőzések után, eljárnak vacsorázni, közös programokat szerveznek. Ennek köszönhető, hogy
egységes csapatot alkotnak, ami meglátszik
az elért eredményeken is. 
Varga Norbert

Teremtornán szerepeltek az
Üllői DSE utánpótláscsapatai
Az Üllői DSE korosztályos labdarúgócsapatai január elején Újlengyelben meghívásos
teremtorna-kupán vettek részt. Az U7-es
korosztály először szerepelt ilyen megmérettetésen, de szép teljesítménnyel, bátran
helyt álltak a tornán. Az U9-es korosztály a
házigazdacsapattal azonos pontszámmal
az első helyen végzett, azonban az egymás
ellen lejátszott mérkőzés eredménye döntötte el a csoportelsőséget.
Az U11-es korosztály nagyszerű teljesítménnyel és kitűnő játékkal szerezte meg

a korosztálya elsőségét, az U13-as csapat
pedig a harmadik helyen végzett. Az Újlengyelben megrendezett meghívásos teremtorna-kupa az Üllői DSE számára eredményesen zárult.
Az üllői utánpótláscsapatok a tél folyamán további megmérettetéseken vesznek
részt.
A tornakupán elért eredményekhez gratulálunk a csapatoknak, a soron következő
versenysorozathoz pedig sok sikert kívánunk!
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Boszorkánykupa a sportcsarnokban

December 18-án az Árpád Fejedelem Általános Iskola szülői munkaközössége megrendezte a már hagyományos Boszorkány-kupa
sportversenyét. Az idei évben 30 csapat jelentkezett a rendezvényre, amely sok izgalmat,
nevetést fergeteges hangulatot biztosított közel 600 sportoló gyermeknek, minden nézőnek és szurkolónak egyaránt. A jutalom sem
maradt el: minden osztály magáénak tudhatott egy boszikupát és egy csomag nasit, valamint az elért helyezéshez megfelelően minden gyermek egy bosziéremmel térhetett
haza! A legboszorkányosabb csapatzászlók
nyerteseit is jutalmaztuk egy kupával és egy
csomag nasival! Az esemény megkoronázásaképpen a boszifoci is sok izgalmat tartogatott
számunkra, ahol diákok, pedagógusok és szülők rúgták a bőrt.
Nagyon hálásak vagyunk a sok segítségért amit kaptunk! Köszönet Dienes Andrásnak a sportcsarnokért és a sok-sok segítségért,
a Csipet Land KFT-nek a ropiért, a Hepi-Trade
Kft. Spar üzletnek a szaloncukorért. Gera Bélának, Balogné Nemes Krisztinának a fotókért.
Köszönet a két főboszinak, Fagyas Lilla alsó-,
Csetneki Klára felső tagozatos tanárnőnek a segítségért, és minden pedagógusnak, aki felkérésünkre beöltözött boszorkány-varázsló
jelmezbe és így még látványosabbá tették a
rendezvényt! Köszönet a William’s Televíziónak, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. S természetesen minden boszorkánynak, segítőnek, akik terelgették, irányították a diákokat.
Remélem és bízom benne, hogy ilyen összefogással további sikeres, még látványosabb,
élménydús rendezvényeket fogunk tudni biztosítani az iskolásoknak! 
Tóthné Kostyalik Tímea – Árpád Fejedelem
Általános Iskola SZMK-elnök

Edélyi szalonna
EXTRA húsos

595

F. tokaszalonna.

Sütnivaló kolbász

1.595
Házi zsír
450
Csíkozott pacal
1.295
Marhacomb
2.200
Marha leveshús
1.295
Marha lábszár
2.100

1.595
1.095

Sertés karaj, tarja

Tepertõ

Kacsa zúza

Ft/kg

/hajnalban sütött/

Grillkolbászok
3 féle ízesítéssel

Ft/kg

Csirke faroscomb

Ft/kg

Ft/kg

Minden nap Friss

995
1.300
Kacsa szárnytõ
600
Házi hurka
650
Parasztkolbász
995
950
Fõtt császár
1.795
Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

450
Csirkemell filé
1.295
Pulykanyak
695
450

Ft/kg

Ft/kg

folyamatos AKCIÓ, az éves piaci ármozgást követve!
Csirkeszárny Egész éAzvbáraeknérvényesek:
megjelenéstõl számítva min. 1 hétig vagy a készlet erejéig.

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

ÜLLÕ, Pesti út 116.
0630/185 2404

Ft/kg

Ft/kg
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A

köszöntők után kezdődtek a svájci
rendszerű, számítógépes sorsolású
hétfordulós partik, amelyek sok izgalmat és meglepetést tartogattak a játékosoknak és nézőknek egyaránt. 14 órakor került
sor az eredményhirdetésre, az érmek és az
ajándékok átadására.

Ft/kg

Jubileumi állomáshoz érkezett az üllői sakkverseny – január 5-én reggel 9 órakor 20. alkalommal vette kezdetét az
esemény, melyet az Üllő SE klubhelyiségében tartottak. A kezdésig 17 felnőtt és 4 ifjúsági
versenyző regisztráltatta magát. A játékosokat Király Zoltán, az Üllő SE elnöke és Kerezsi Sándor az Ipartestület elnöke
köszöntötte. Bátran mondhatjuk, hogy már más településekről is jönnek hozzánk sakkozni és népszerű lett a sakk-kupa.

A díjakat Király Zoltán, Kerezsi Sándor elnökök, és Kismarosi József adta át. A Kismarosi József által felajánlott Surda vándorkupát
Tóth Richárd nyerte el!
Nyeremények: érem, kupa, oklevél, külön
díjak.
Gratulálunk az ifjúsági versenyzőknek is!
Az eredményhirdetés után elfogyasztottuk a finom ebédet, amelyet követően baráti beszélgetéssel ért véget az idei jubileumi
sakkverseny.
Ezúton is szeretném megköszönni a versenyzőknek, hogy a rossz időjárás ellenére is
ilyen sokan eljöttek és részt vettek a versenyen.
A verseny fő támogatója az Üllői Ipartestület, az Üllő SE, Botlik Béla, valamint Kismarosi József. Köszönet ifj. Botlik Bélának a
sakkverseny szervezéséért, az oklevelek elkészítéséért, valamint sakkbírói tevékenységéért. Méhes Magdinak az olaszos ebédért,
a jubileumi tortáért és a rendezésért. Nem
utolsósorban pedig mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a sakkverseny
sikeres lebonyolításához.
Üllői Sakk Kupa végeredménye: 1. Róth
Kornél (6.5pont), 2. Botlik Béla (6 pont), 3. Babusa József (5 pont), 4. Liskán Lajos (4.5 pont),
5. Kecskeméti László (4 pont), 6. Király Zoltán
(4 pont), 7. Szauder Sándor (4 pont), 8. Lipcsei
János (4 pont), 9. Antonovics Gergely (4 pont),
10. Dömötör József (3 pont), 11. Béki Gábor (3
pont), 12. Gara György (3 pont), 13. Keszman
Gábor (3 pont), 14. Schidt György (3 pont), 15.
Szabó Balázs (3 pont), 16. Tóth Péter (2 pont),
17. Varga István (1 pont).
Ifjúsági végeredmény: 1. Tóth Richárd, 2.
Tóth Kristóf, 3. Nyisztor András Kadosa, 4. Török
Deák Őrs. 
BB.

Ft/kg

Jubileumi sakkversenyt rendeztek

Üllői

Ft/kg

Sport

Ft/kg
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Munkalehetőség
Vecsésen

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

Amit kínálunk:
• Munkabér:
bruttó 250 000 – 350 000 forint/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
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu
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Minden
megkezdett 1000 Ft után
egy pecsét jár.
A 10. pecsét
összegyűjtése után
kedvezményes áron,
9 990 Ft helyett

tudja megvásárolni
a Royalty Line
edénykészletet.

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

Az akció
2019. január 24-től február 11-ig,
vagy a készlet erejéig tart.

Az alábbi munkakörökbe keressük új
munkatársainkat:

OperátOr, Gépkezelő
Amit kínálunk:
Szakmai fejlődés, képzések, előrelépési lehetőség
Biztos munkahely, tiszta környezet
Versenyképes alapbér és egyéb juttatások
Egyéni és csapatszintű sikerek elismerése

Jelentkezés:
Várjuk jelentkezését a conti@prohuman.hu e-mail
címen, vagy a +36 70 197 5291-es telefonszámon

Vezető hűtő- és klímaszerelő

Vezető klímaszerelő mellé segéd

Rád van szükségünk, ha
• kiválóan tudsz csapatban és önállóan dolgozni
• a Rád bízott feladatokat teljeskörűen el tudod látni
• önmagadra és munkádra is igényes vagy
• nem rettensz meg a kihívásoktól
• "B" kategóriás jogosítványod van
• szakirányú végzettséggel rendelkezel
(hűtő- és klímaberendezés szerelő)

Mit kínálunk Neked?
• teljes munkaidőt
• versenyképes jövedelmet
• szakmai fejlődést
• önálló munkavégzést
• biztos munkahelyet egy stabil cégnél
• azonnali munkakezdést

Mit ajánlunk Neked?
• fiatal, összeszokott csapatot, amelynek Te is a részese lehetsz
• folyamatos munkalehetőséget
• biztos munkahelyet
• szakmai fejlődést
• versenyképes jövedelmet
• munkaruhát és szükséges eszközökkel felszerelt gépkocsit
• támogatást a munkakör ellátásához

7 990 Ft-ért

A Continental Automotive Hungary Kft.
Napmátka utcai gyára autóelektronikai
részegységek és mikroelektronikai
áramköri modulok gyártását végzi
kimagaslóan fejlett technológiákat
alkalmazva a járműelektronika
szinte minden területén.

Előnyt jelent:
• ha rendelkezel B kat. jogosítvánnyal
• ha szakirányú végzettséged van
(elektromos, lakatos, víz-, gáz-, fűtésszerelő)

Előnyt jelent, ha
• van szakmai gyakorlatod
• érvényes F-Gáz vizsgával rendelkezel
• beszélsz angolul
Ha szívesen lennél csapatunk megbecsült tagja, s felkeltettük érdeklődésedet, szakmai önéletrajzodat a fizetési igény megjelölésével
az alábbi e-mail címre várjuk: klimaexpress@klimaexpress.hu
1104 Budapest, Bodza u. 2.; Tel: +36 1 260 3950; E-mail: klimaexpress@klimaexpress.hu

nadaspihenopark.hu
+36-21/233-3032
2211 Vasad,
Monori út 100.
2019. január 26-tól
új étlappal várjuk
vendégeinket!

Legyen vendégünk
egy finom lakomára és
érezze otthon magát
az étterem tóra néző
csodás természeti
panorámája mellett!

Kóstolja meg
különlegességeinket,
séfünk hazai
és nemzetközi
ételkölteményeit, és
hagyja, hogy elvarázsoljuk
ízeinkkel, és a hely
hangulatával!

Konyhánkat a
legmodernebb
technológiával
szereltük fel, ami
ételeink ízében is
tükröződik.

