Másodszor futottak
A városi majális keretében
idén is megrendezték a
Fut az Üllő! elnevezésű futóversenyt, amelyre a tavalyinál is nagyobb létszámban érkeztek a futók. A
helyiek mellett a környező
településekről és az ország
távolabbi pontjairól is érkeztek versenyzők. A szervezés most is profi volt.
Részletek a 2. oldalon
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Üllői

Közösség

Futott kicsi és nagy,
idős és fiatal

Mosolyogós rajt – a családi futamot
szülők és gyerekek közösen futották le
Fotó: Gera Béla Miklós

M

ájus 1-jén minden adott volt egy igazán színvonalas sportprogram lebonyolításához. Bár fújt a szél, de a napos idő és a 20-21 Ceslius körüli hőmérséklet
ideális körülményeket teremtett annak a több
száz futónak, akik úgy döntöttek, hogy ezen a
napon a Fut az Üllő! 2.0 elnevezésű futóversenyen méretik meg magukat. A versenyzők
reggel 7 órától folyamatosan érkeztek a városközpontba – a szép számú helyi futó mellett a környékből és távolabbi településekről is érkeztek versenyzők, az egyik futamnak
még spanyol résztvevője is volt –, ahol bemelegítéssel hangolódtak a futamokra. Elsőként a legfiatalabbak rajtoltak el az egészségház mögötti területen kijelölt pályán, majd
az iskolások és a családok következtek. A
mini maraton (7 km) és a félmaratonra (21
km) 11 óra után indult. A rövidebb távot idén
gyalogolva is lehetett teljesíteni, a kiadós sétára fiatalabbak és idősebbek egyaránt vállalkoztak, és több babakocsival nekiinduló
szülőt, családot is felfedezhettek a bámészkodók a rajtvonalnál.
A futóverseny idén is zökkenőmentesen
zajlott, a szervezést dicséri, hogy a résztve-

Fotó: Varga Norbert

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a majális keretében rendezték
meg a Fut az Üllő! városi futóversenyt. A szervezés most is
profi volt, az időjárás is kegyes volt a futókhoz, akik a tavalyinál
is nagyobb létszámmal vettek részt a második alkalommal
megrendezett sporteseményen.

A félmaraton abszolút győztesei:
1. Meleg Attila (középen), 2. Balázs Attila
(jobbra), 3. Carlos Marco Guallar (balra)

Fotó: Varga Norbert

Fotó: Gera Béla Miklós

vőknek még apróbb hibák miatt sem kellett
bosszankodniuk. Tóth Gábor, az esemény főszervezője lapunknak elmondta, a tavalyihoz hasonló létszámmal, mintegy 60 fővel
dolgoztak a háttérben a verseny sikeres lebonyolításáért. Az önkéntes segítőket az elmúlt év pozitív tapasztalatai után idén nem
kellett különösebben győzködni, az első
hívó szóra vállalták a szervezés feladatait.
– Nem csak a segítők bevonása ment
könnyebben, a támogatókkal is egyszerűbb volt tárgyalni a tavalyi sikeres rendezvény után. Külön köszönet jár a rendőröknek és polgárőröknek, akik összesen
több mint harmincan biztosították a rendezvényt. Az orvosi stábnak szerencsére
nem volt különösebb dolga, úgy tudom,
egy futó lett rosszul, de nem történt komolyabb baj, baleset és személyi sérülés nélkül
ért véget a rendezvény. Fontos megjegyezni, hogy senki nem tévedt el annak köszönhetően, hogy az útvonal kitáblázása is tökéletes volt. Ezzel kapcsolatban olyanoktól is
pozitív visszajelzéseket kaptunk, akik rendszeresen részt vesznek nagyobb futóversenyeken. A résztvevők száma emelkedett,
A leggyorsabb hölgyek 21 kilométeren: idén közel 500 fő állt rajthoz a futamo1. Nagy Csilla (középen), 2. Urhegyi Vik- kon – mondta Tóth Gábor. A főszervezőtől
tória (balra), 3. Virág Dóra (jobbra) azt is megtudtuk, hogy a 7 kilométeres távot egy 7 éves kisfiú is teljesítette, a legidősebb futó pedig egy 87 éves férfi volt. Valamennyi futónak járt a célajándék és egy
érem, a dobogós helyezést elérő versenyzők pedig ajándékcsomagokat vehettek át
az eredményhirdetésen.
Összességében egy jól szervezett, remek
hangulatú sportesemény részesei lehettek,
akik részt vettek a Fut az Üllő! versenyen.
Jövőre várjuk a folytatást!
Varga Norbert

Eredmények
Iskolásfutam: 1. Bambach Ádám, 2. Berényi
Erik, 3. Serfőző Árpád.
Minimaraton (7 km): Férfiak: 1. Nyerges Gábor,
2. Pintér János, 3. Domján Ferenc.
Nők: 1. Aschenbrenner Petra, 2. Remetei Éva, 3.
Homoróczki Éva
Félmaraton (21 km): Férfiak: 1. Meleg Attila,
2. Balázs Attila, 3. Carlos Marco Guallar.
Családi futam: 1. Gyúrós-Rosivall, 2. Balaton, 3.
Szücs.
Nők: 1. Nagy Csilla, 2. Urhegyi Viktória, 3. Virág Dóra
Különdíjasok: Gulácsi Ármin (7 éves, a 7 kmes távot teljesítette), Halassy Dávid (14 éves,
legfiatalabb versenyzőként a félmaratont lefutotta, a férfiak mezőnyében 28 versenyzőből 10. helyen végzett), Gér István, aki a 7 km
távot kisfiával a nyakában futotta végig.
A verseny részletes eredményeit az interneten olvashatják, a böngészőbe írják be: http://
gammatiming.com/eredmenyek/36/8094/.

Köszönet
Nagyon sok köszönetet és gratulációt kaptam a program megszervezése okán, de ez
nem csak nekem köszönhető. Szeretném
azokat megemlíteni, akik önzetlenül a program mögé állva támogatták az elképzeléseimet és bíztak a sikerben. Elsősorban Üllő
Város Önkormányzata a megvalósításban
betöltött nagy szerepe miatt. Köszönet támogatóinknak: Biotech Usa, Decathlon,
Axiál, Smart Ingatlan, Tamási Italdiszkont,
Zsálya Bisztró, Auchan, OTP Bank, Qzin
Fittness, Nissan Ferihegy, Schulcz Market, Spar, Thermik Plus. Köszönet még Üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesületnek, Első Motorvéd Polgárőr Egyesületnek,
a mezőőrségnek, a rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, az Üllői Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, Üllő Városüzemeltető és Fejlesztő Kft-nek. Köszönet még az egész napos kitartásért Csetneki Klára és Bán Ilona tanárnőnek és tanulóiknak. Képviselőinknek
és minden segítőnek, akik nélkül nem működött volna ez a rendezvény igazán. Na és
persze köszönöm még a több hónapos türelmet a családomtól az én irányomban.
Tóth Gábor, főszervező

Üllői
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Közösség

A

futóverseny mellett gazdag programválaszték várta a Városközpontba látogató lakosságot május
1-jén. A nap Kissné Szabó Katalin polgármester köszöntőjével valamint a We Run
this tánccsoportok fellépésével indult.
A Városháza téren a Humán Szolgáltató
Központ kézművessátor fogadta az alkotni
vágyókat! A Városháza Galériájában ke-

rült sor Orbán Ilona (Lonka) festőművész
kiállításának megnyitójára. A kiállítást Laza
István nyitotta meg, a művész pályáját és alkotásait dr. Lőréné Rónaszéki Beáta méltatta.
A sétányon széles választékban voltak elérhetők a különböző kézműves ételek, a gyermekek számára pedig gazdag játéklehetőségek. Az estét Ganxsta Zolee és a Kartel
fellépése zárta.
ÜH info

Fotó: Varga Norbert

Üllői majális

Nagy érdeklődés övezte a koncertet

Fotó: Varga Norbert

Pitypang Party 2019

Ganxsta Zolee és a Kartell a városközpontban
Hirdetés

Szeretném megköszönni – a gyerekek nevében is – a Pitypang Óvoda Szülői Szervezetének, az óvoda dolgozóinak, minden kedves
szülőnek, hogy lelkes támogatásukkal hozzájárultak a Pitypang Party fantasztikus sikeréhez, ehhez időt és energiát nem kímélve szervezkedtek, alkottak, tevékenykedtek,
hogy minden a legnagyobb rendben legyen.
Külön köszönöm az üllői vállalkozóknak,
hogy felajánlásaikkal, munkájukkal támogatták óvodánkat!
Monostori Edina

Üllői

Önkormányzat

Húsvéti meglepetés
a város játszótereire

Fotó: Önkormányzat

A gyerekek azonnal birtokba
vették a játékokat

Fotó: Pinterest

Bankszámla megnevezése:
Üllő Város Önkormányzat Letéti Számla. Bankszámla száma:
11742056-15392141-06530000.
Számlavezető Bank neve: OTP
Bank Nyrt. Kérjük, hogy a közleményben
tűntessék
fel:
„Halomhatár dűlő tűzeset károsultjai”.
Pénzbeli felajánlásaikat a
gyűjtést követően az önkormányzat átadja a bajba került
házaspár részére. Segítségüket,
adományaikat köszönjük!
Kérjük, hogy tűzesetek alkalmával azonnal hívják a 112es általános segélyhívó telefonszámot!
ÜH info

Gyermeknap rendezvényen.
A programok részletes leírása a
címlapon olvasható.
A csülökfőző versenyre május
25-ig lehet jelentkezni, a pontos információkért és a regisztráció miatt Kerezsi Sándort
keressék a 06-30/924-1419 telefonszámon.
A rendezvény szervezője
Üllő Város Önkormányzata és
az Üllői Általános Ipartestület.
ÜH info

Április 23-án Kissné Szabó Katalin polgármester és Szabó Katalin Ildikó, a Humán Szolgáltató
Központ vezetője köszöntötte az üllői Babarózsa Bölcsőde
vezetőjét, gondozóját és gyermeknevelő munkatársait.
Városunk első emberének és
a bölcsődét irányító HSZK vezetőjének gesztusa a Babarózsa Bölcsőde munkatársai irányában a kifejezett köszönet

és elismerés megnyilvánulása, amiért a mindennapokban
áldozatkész és odaadó munkát végeznek az üllői kisgyermekekért. Ugyanis a bölcsődés
korú gyermekeink fejlődése, kiegyensúlyozott jókedve és biztonsága az intézményben végzett munkán alapul.
Üllő Város Önkormányzata
nevében köszönjük az értékes
gyermeknevelő munkát!ÜH info
Fotó: Önkormányzat

Hadadi-Fekete Ilona képviselő és Kissné Szabó Katalin polgármester vitte el a játékokat
a 4 játszótérre

Jelentkezzen a
csülökfőző versenyre!
Színes családi programkínálattal várják a szervezők az érdeklődőket júniusi 1-jén reggel 9 órától a városközpontban
az Üllői Csülökfesztivál és

Húsvétot követően, április 23án reggel ismét tűzesethez
kellett riasztani a tűzoltókat a
Halomhatár utcába, ahol egy
könnyűszerkezetes családi ház
égett le. A hitelből épült házból
a család mentette a menthetőt.
Jó hír a szerencsétlenségben,
hogy személyi sérülés nem történt, emberi élet nem került veszélybe – bár a fiatal apát megfigyelésre kórházba szállították,
de a fiatal házaspár 4 hónapos
gyermekét is épségben tudta
kihozni az épületből.
A tűzeset után a szomszédoktól, a tűzoltóságtól valamint az Üllői Városüzemeltető Kft. dolgozóitól is érkezett
segítség. Az anyagi kár jelentős, ezért az önkormányzat ismét úgy döntött, hogy a segítségnyújtás élére állva igyekszik
segíteni a bajba jutott polgártársainkon és megszervezi az
adománygyűjtést.
Hiszünk az összefogás erejében! Kérünk mindenkit, aki teheti lehetőségeihez mérten segítsen! Pénzbeli felajánlásaikat
az alábbi pénzforgalmi számlaszámra várjuk!

Figyelmesség a bölcsődék
világnapja alkalmából

Fotó: Önkormányzat

Üllő Város Önkormányzata valamint az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a város összes játszóterére
homokozó játékok beszerzéséről gondoskodott és a játékok megfelelő tárolását is
biztosította, egy-egy nagy
műanyag dobozban.
Az önkormányzat ajándékait a húsvétot megelőző napon, április 18-án Kissné Szabó Katalin polgármester és
Hadadi-Fekete Ilona képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke vitte el a 4 üllői
játszótérre, ahol a gyerekek
a játékokat azonnal birtokba
vették.
A beszerzett homokozójátékokkal az volt az önkormányzat célja, hogy minél
több üllői kisgyermek számára szerezzen velük örömöt.
A játékokat a következő helyszíneken helyezték el:
Agyagos (Kertekalja utcában
a Kisfaludy téren), Hajcsár utca-Hunyadi utca sarok, Sport
téri játszótér, Cigri Szabadidőpark (Pávay-Vajna utca).
Egyúttal örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a Sportliget lakópark területén, a Sporttelepen belül is létesül egy új, szép és korszerű
játszótér, melyet várhatóan az
idén nyáron birtokba vehetnek a gyerekek.
ÜH info

Tűzeset a Halomhatár utcában

Fotó: Önkormányzat
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Együtt tettük rendbe
a várost húsvétra!

Április 13-án, a húsvét előtti hétvégén Üllő Város Önkormányzata
felhívására a helyi polgárok, civil szervezetek, a hivatal dolgozói,
a közélet szereplői és a politikai szervezetek képviselői összefogtak a város tisztasága és virágosítása érdekében.

A

borongós áprilisi reggelen sok dolgos ember gyülekezett a Penny Market parkolójában és az Üllő-Vasad
Természetvédő Vadásztársaság vadászháza előtt, hogy a város belterületeit megtisztítsák a felgyülemlett szeméttől, külterületeit pedig az illegálisan lerakott hulladékoktól.
A város több pontján, útszakaszain, a külterületi erdős részeken egyaránt dolgoztak, a
városközpontban növényeket telepítettek
és virágokat ültettek a lelkes önkéntesek. A
szemétszedés és a virágosítás közben az önkéntesek részére a Mecénás Művészeti Klub
gondoskodott a finom harapnivalóról. A külterületen dolgozó önkénteseket a vadásztársaság lepte meg egy tál finom gulyáslevessel,
mellé friss kenyérrel. Az Üllői DSE utánpótlás
szakosztályaiból is nagyon sok gyermek csatlakozott az akciónkhoz, akik a sportpálya környékén gyűjtötték a szemetet. Ezt követően
fiatal sportolóink a városközpontba jöttek,

ahol az általuk elkészített hímes tojásokkal díszítették fel a húsvéti tojásfát. A gyermekeket
a szépen elvégzett munka után Fehér Imre alpolgármester egy-egy fagyival, a Zsálya étterem pedig pizzával vendégelte meg.
Húsvétra készülődve, az ünnepi nagyhétre sikerült valóban felkészítenünk városunkat
és a környező zöldterületeket. Az összegyűjtött, nagymennyiségű szemét elszállításáról
az esemény szervezőjeként az önkormányzat
gondoskodott.
Ez a nap megmutatta mindannyiunk számára, hogy milyen erő van az összefogásban.
Üllő Város Önkormányzata a köszönetét
fejezi ki Üllő polgárainak, az Árpád Fejedelem Általános Iskolának, a Civil Érték Egyesületnek, a Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek, a Fidesz Üllői Szervezetének, a Kenderes
Hagyományőrző Egyesületnek, a Mecénás
Művészeti Klubnak, a Napsugár Nyugdíjas
Egyesületnek, a Tori Judo Klubnak, az Üllői
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Fotó: Varga Norbert

Önkormányzat

Fotó: Önkormányzat

Üllői

DSE-nek, az Üllői Nyugdíjas Egyesületnek, az
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, az Üllői
Városi Kézilabda Sport Klubnak és az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesületnek.
Őrizzük meg a város tisztaságát! A köztisztasági rendeletünkben foglaltak alapján kérjük, hogy a saját ingatlanuk előtt ezután is
tartsanak rendet és igényes lakókörnyezetet
kialakítva gondoskodjanak a tisztaságról!
A város tisztasága mindannyiunk közös érdeke, közös feladata és közös felelőssége!
ÜH info
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Önkormányzat

2019. évi lakossági
járdaépítés-pályázat

Üllői

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. évre
pályázatot ír ki lakossági járdaépítésre Üllő területén lévő utcákra.

A

járdaépítési program néhány útszakasz kivételével (Ócsai út – Faiskola utcától a Pesti útig –, Pesti út
– Széchenyi utcától a Malom
utcáig, illetve a Tompa utcától
a Malik közig –, a Deák Ferenc
utca, továbbá a Berkes közt és
Gárdonyi utcát összekötő 2578
hrsz-ú ingatlan) Üllő város teljes területére vonatkozik.
Lakossági járdaépítési pályázatra azon ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az
önkormányzat által biztosított
anyagból (homokos kavics, cement) vállalják a munkák kivitelezését 2019. október 21-ig,

Régi-új
A képek magukért beszélnek,
nem is kéne kommentár. Végre megújult a Kiss Sándor Művelődési Ház hátsó, illetve oldalsó
frontja. Köszönjük Üllő képviselőtestületének, hogy lehetővé tették a munkák elvégzését. Köszönjük Kusmiczki Tamás vállalkozónak
és csapatának a gyors, mintaszerű
és hatékony munkavégzést, melynek eredményeként a művelődési
ház eddigi történetének legjobb
arcát mutatja.

A pályázat benyújtásának
módja: A pályázatban kérjük
feltüntetni a pályázó nevét,
címét, telefonszámát, a kivitelezés helyét, az építendő
járda hosszát és szélességét,
a járda anyagát, hogy beton
vagy térkő, továbbá ha keletkezik régi járdából származó
betontörmelék a járda építésénél.
A pályázatokat kérjük eljuttatni postai úton az Üllő Város
Polgármesteri Hivatala (2225
Üllő, Templom tér 3.) Városfejlesztési Iroda címre, vagy személyesen az Üllői Polgármesteri Hivatal portáján az említett
címzéssel ellátott lezárt borítékban leadni.
A borítékra kérjük ráírni,
hogy „2019. évi Lakossági Járdaépítés”.
A jelentkezőket postai úton,
levélben tájékoztatjuk a pályázat eredményéről és részleteiről.

a járdaépítést készre jelentik az
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. munkatársának, továbbá jelentkezésükben biztosítják az elérhetőségeiket a
későbbi egyeztetések céljából.
A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos,
aki előtt a járda járhatatlan, hiányos, balesetveszélyes, vagy
eddig még nem épült meg.
Előnyt élveznek a legalább 100
folyóméter hosszú szakaszok
tulajdonosai, továbbá a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.
Az önkormányzat vállalja
a járdák építésénél a régi be-

tonjárdából származó betontörmelék elszállítását, de a járda építése során keletkező föld
és máshonnan származó egyéb
hulladék elszállítását nem.
Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a betonjárdánál magasabb műszaki színvonalú
térkőburkolatú járdát kívánnak
építeni, az önkormányzat csak
a pályázatban meghatározott
betonjárda költsége erejéig
(2000 Ft/m²) fedezi a felmerülő
költségüket, az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. nevére
és címére szóló számla alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 31.

Ennek örömére – mi, itt dolgozók – úgy döntöttünk, hogy
megpróbáljuk a ház udvarát,
kertjét is hívogatóbbá, barátságosabbá tenni. Május 8-án
kezdjük el a „mi kiskertünk” kialakítását, mely egy fűszer-, és
gyógynövényekkel beültetett
kertrész lesz, ismertetőkkel,
hasznos információkkal. A Napsugár Nyugdíjasklub tagjai – nagyon kedvesen – felajánlották
segítségüket az együttmunkálkodásban, köszönjük nekik.
Persze attól lesz ez a mi kiskertünk, mert bárki „hozzáteheti

a magáét”. Akinek a kertjében
elszaporodtak a fűszernövények, gyógynövények (és akinek nem) az jelképesen egy-

egy palántát beültethet a
„közösbe”, amit már most köszönünk, magunk, a méhek és
a pillangók nevében. Vámos Éva

Ilyen volt a művelődési ház
oldalsó frontja

Ilyen lett a felújítás után

Alkotónapok a Kiss Sándor
Művelődési Házban
Idén tavasszal új eseménysorozatot indítottunk a Kiss Sándor Művelődési Házban, mely
keretein belül különböző kézműves alkotók adják át tudásukat az érdeklődőknek. A
kéthavonta megrendezésre
kerülő workshopok sorát március végén Birta Babett nyitotta. A résztvevők tavaszi ajtódíszt készítettek a virágkötő
segítségével. Gyönyörű al-

kotások születtek, melyeket
büszkén vittek haza készítőik.
Az eseménysorozat következő vendége május 24-én,
18 órától Holzerné Diós Karolina lesz, a Dió Chutney megalkotója, akivel a virágkötészet
után ezúttal a gasztronómia
felé vesszük az irányt.
Karolina a chutney otthoni
elkészítésének és tartósításának rejtelmeibe vezet be ben-

Üllő Város Önkormányzat
képviselő-testülete

nünket. A jelentkezők eltölthetnek egy tartalmas estét,
mely során szamóca-chutneyt
készíthetnek, miközben megismerkedhetnek a dél-ázsiai
eredetű pikáns szósz elkészítéséhez szükséges alapanyagokkal, fűszerekkel.
A workshopon való részvételhez előzetes egyeztetés szükséges, melyet a
hello@diochutney.com e-mail
címen, vagy a 06-30/362-5872es telefonszámon tehetnek
meg az érdeklődők. A részvétel díja 3300 Ft. Mindenk it szeretettel várunk.		
VÉ

Üllői

Képviselői beszámolók a 2014–2019. ciklusról

Mérlegen az elmúlt
5 év munkája

A 2019. évben ismét településvezetőket választunk. Várhatóan októberre
írja ki a köztársasági elnök az önkormányzati választások időpontját. Addig is afféle számvetésként sorban bemutatjuk a 2014–2019. önkormányzati ciklus egyéni választókörzetekben megválasztott és listán mandátumot
szerzett képviselők elmúlt öt évben végzett munkáját. E havi lapszámunkban Dr. Lőre Attiláról, a 4. számú választókörzet képviselőjéről olvashatnak.

Dr. Lőre Attila, a 4. számú
választókörzet képviselője

D

r. Lőre Attila a 4. számú
választókörzet képviselőjeként a 2014-es önkormányzati
választásokon
szerzett mandátumot. Önkormányzati munkával kapcsolatos
tapasztalatokkal
bőven rendelkezik, ugyanis 1998–2002 valamint 2002–
2006 között két ciklusban már
dolgozott a képviselő-testületben és az akkori Egészségügyi és Szociális valamint a
Pénzügyi Bizottságban.
A civil életben gyógyszerészként dolgozik Üllőn, ahol
családi vállalkozásban a Szent
Ilona és a Szent Benedek
gyógyszertárakat vezeti a helyi lakosság megelégedésére.

A 2014–2019.
önkormányzati ciklusban az
Egészségügyi és
Szociális
Bizottság valamint a
Pénzügyi Bizottság tagjaként vesz
részt a városvezetés munkájában.
Előbbi bizottságban
részese
volt a jelenleg érvényben lévő új
szociális rendeletek kidolgozásának (80 év feletti üllői időskorúak
20 ezer forintos
ünnepi támogatása, fiatal házasok részére házasságkötéshez
40
ezer forintos, minden megszületendő gyermek után
szintén 40 ezer forintos életkezdési támogatás). Az egészségügyi szolgáltatások lehetőségeinek
hatékonyabb
kihasználására tett javaslatai
pedig sorra beépültek a megvalósuló városi fejlesztésekbe.
Az egészségügy területén jelentős előrelépés történt a háziorvosi rendelő felújításával
és az 5. háziorvosi körzet kialakításával. Az idei évben pedig a költségvetésbe betervezett
egészségházfelújítás
segíti majd az ágazat minőségi fejlesztését. Dr. Lőre Attila
nevéhez fűződik az e-recepttel
kapcsolatos információk megismertetése az üllői lakosokkal, valamint a helyi informatikai fejlesztés, mely minőségi
szolgáltatást biztosít a betegellátásban.

A Pénzügyi Bizottság tagjaként mindig fontosnak tartja az
egészségügyi és szociális területek fejlesztéséhez szükséges
pályázati források bevonását,
illetve az eredményes forráslehívások érdekében a szükséges pályázati önrész előteremtését.

Az egészségügy területén jelentős előrelépés
történt a háziorvosi
rendelő felújításával és
az 5. háziorvosi körzet
kialakításával.
Képviselőként vezetője volt
a Sportliget lakópark úthálózatát felmérő ad-hoc bizottságnak, melynek célja az érintett
terület úthálózatának felújítása, karbantartása, fejlesztése.
A 4. számú választókörzet,
az Ócsai út, a Halohatár utca,
a Hajcsár utca, a Hunyadi utca
valamint a Hunyadi utca, Pásztorház utca, Jókai utca, Óvoda
utca, Faiskola utca, Ócsai út által határolt területeket foglalja
magában.
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Dr. Lőre Attila választókörzetét közvetett módon két nagy
beruházás érinti, melyek előkészítése az elmúlt években
megtörtént. A 150 millió forintos pályázati támogatási
döntés ismeretében biztosra
vehetjük az új városi piac megépítését, melynek eredményeként a Hunyadi utcában élő
polgárok mentesülni fognak a
jelenlegi helyén működő piac
okozta jelentős forgalomtól,
kellemetlenségektől. Az elnyert pályázati támogatásból,
valamint az önkormányzati önrészből, 2021. tavaszára egy új
rendezvények tartására is alkalmas piac épül.
A másik nagyobb léptékű
fejlesztés a Hajcsár utca–Erdősor utca sarkon épülő szennyvízátemelő felújítása, illetve
kapacitásnövelő
fejlesztése.
A szennyvízátemelő gyakori
üzemzavarait az elmúlt években szakaszolók beépítésével
tudták csökkenteni. A soron
következő beruházás – amely
költsége meghaladja a 30 millió forintot –, minimálisra csökkenti a dugulások lehetőségét,
mert a műtárgy fejlesztéseként
egy úgynevezett szennyvízdaráló kerül beépítésre. Ez a fejlesztés a tervek szerint szep
tember 30-ig megvalósul.
A 4. számú választókörzet
rendezett, az utcák jelentős
részben szilárd burkolatúak, de
folyamatos karbantartást igényelnek, ahogyan a járdák és a
csapadékvíz-elvezetést biztosító átereszek is folyamatos karbantartást, tisztítást igényelnek. Dr. Lőre Attila figyelemmel
kíséri a választókörzetéhez tartozó közterületek állapotát és a
szükséges karbantartások érdekében mindig közbenjár a
Városüzemeltető Kft.-nél.
ÜH info

Egészségügyi szűrés
Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra hívják a lakosságot
az üllői háziorvosok. Elsősorban azokra számítanak, akik legalább 1 éve nem voltak szűrővizsgálaton. Akkor is fontos a megjelenés, ha nincs panaszuk!
A vizsgálaton vérnyomást, vércukrot, koleszterinszintet és testsúlyt mérnek és egészségügyi tanácsadással is szolgálnak.
Egészsége érdekében vegyen részt ön is a szűrővizsgálaton június 1-jén szombaton 9-12 óráig a felnőtt háziorvosi rendelőben.
nfo
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Közrend és közbiztonság

Tovább csökkent
a bűncselekmények száma
A Képviselő testület az április 25-i ülésén elfogadta az Üllői
Rendőrőrs, az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület, az Üllői
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Közterület-felügyelők valamint
a Mezei Őrszolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolóit.

A

z Üllői Rendőrőrs beszámolójából
kiderült, hogy Üllő városában a regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évi 151 esetről, 2018-ban 110
esetre csökkent. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2017. évben
58, 2018. évben 13. Településünkön 2017ben 13, míg a tavalyi évben mindösszesen
4 gépjármű-feltörés történt. Üllő város területén a 2018. évben jelentősen csökkent
a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma is: a súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2017-ben 9, 2018-ban 2, a könnyű
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma pedig 22-ről, 10-re esett vissza
a 2018. évben.
A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén található 16 település közül
Üllő, a biztonságosnak mondható települések közé tartozik.

Nőtt a polgárőr-rendőr közös
szolgálatok száma
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület
2018. óta rendelkezik korszerű rendszámfelismerő berendezéssel és a tavalyi évben
a polgárőrök új egyenruhái, új ruházati felszerelései is beszerzésre kerültek. Üllő vá-

rosában a 2018-as évben nőtt a polgárőrrendőr közös szolgálatok száma, melyek
nem csak a település biztonságérzetére,
de a bűncselekmények csökkenésére is jótékony hatással voltak. A polgárőrök nem
csupán rendőrségi akciókban, hanem Üllő
népszerű városi rendezvényeinek (Majális,
Csülökfesztivál, Augusztus 20., Sportágválasztó, stb.) aktív biztosításában is részt
vettek. Polgárőreink a 180 egyesület munkáját összefogó Pest megyei polgárőrszövetségtől 2018. évben megkapta „Az év
polgárőr egyesülete” elismerő díjat.

Harmincszor vonultak
a tűzoltók
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tavalyi
beszámolójából megtudhattuk, hogy az
egyesület létszáma 41 fő, melyből 21 fő
hivatásos (tűzoltó, műszaki mentési) tevékenységet biztosít. 2018-ban 30 vonulásra került sor, ebből Üllőn 7 tűzeset, 19
káreset volt.
A tűzoltóegyesület ifjúsági tagozata a
tavalyi évben kitűnően szerepelt az Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi versenyeken és 2018-ban is működtette az óvodás
valamint az alsó tagozatos általános iskolások részére a tűzoltói ifjúsági foglalko-

Házhoz menő zöldhulladék- és szelektív
hulladékgyűjtési időpontok

Üllői
zását. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton az
Egyesület támogatást nyert, melyet a szertár felújításra fordítottak.

Folyamatosan ellenőrzik
a közterületeket
A közterület-felügyelők feladataik részeként a közterületek használatáról szóló
rendeletben foglaltak szerint a közterületfoglalási kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekkel és a kapcsolódó engedélyek kiadásával foglalkozik. Számos
esetben történt behajtási engedélyekkel
kapcsolatos ügyintézés és kapcsolódó engedélyek kiadása. A közterület-felügyelők
a mezőőrökkel közösen járőröztek a város közterületein illetve település külterületén lévő utak, erdők és művelés alatt
nem álló területein. A város játszótereinek folyamatos ellenőrzése mellett közterület-felügyelőink a Hunyadi utcában a
szerdai és szombati árusítási napokon a
közterület-foglalások díjainak beszedését
valamint az árusítási szabályok betartatását biztosítják.
A mezei őrszolgálat a tavalyi évben is
őrizte az Üllő közigazgatási határáig tartó 3216 hektár területet, melynek 50 százaléka szántó és kaszáló. 2018-ban az Üllői
Rendőrőrssel közösen, 51 alkalommal tartottak járőrszolgálatot, a téli időszakban
különös tekintettel voltak az erdőterületek vagyonvédelmére, a falopások megakadályozására és az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. Az őrszolgálat
beszámolójából kiderült, hogy a külterületeken való folyamatos jelenlétük eredményeként a falopások, az illegális hulladéklerakások és terménylopások száma
csökkenő tendenciát mutat.
ÜH info

Csak egy apró javaslat: A gyűjtőzsákokba történő elhelyezés előtt érdemes a PETpalackokat, műanyag palackokat, különböző flakonokat tömöríteni, összepréselni.
a zöld zsák mellé helyezzék ki az ingatlanok Ezzel egyrészt jóval kevesebb helyet fogelé, a közterületet nem szennyező módon. lal az elszállításra kerülő szelektív hulladék,
másrészt jóval kevesebb műanyag szemeCsomagolási hulladékgyűjtés esetén: teszsák felhasználására lesz szükség. Óvjuk
ÜH info
A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző közösen a környezetet!		
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján Üllőn a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés,
szelektív hulladékgyűjtés és csomagolási
hulladék-gyűjtés 2019-ben a következő
időpontokban történik: május 9., 23., június 6., 20., július 4., 18., augusztus 1., 15., 29.,
szeptember 12., 26., október 10., 24., no- Az üveg (színes és színtelen öblös, üdívember 7., 21., december 5., 19.
tős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az
üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (VárosháZöldhulladékgyűjtés és szelektív hul- za mögötti parkolóban a fedett kerékpárladékgyűjtés esetén: A kertgondozás so- tárolónál)
rán levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Általános információ cserezsákokról:
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendel- A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a
kezésre bocsátott zöld színű lebomló mű- DTkH Nonprofit Kft. munkatársai annyi cseanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket rezsákot (zöld színű, emblémás) adnak,
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, amennyi kihelyezésre került.

Üllői

Önkormányzat

Ülésteremből jelentjük
A képviselő-testület 2019. április 11-én megtartott rendkívüli, valamint az április 25-i rendes ülésének napirendjéből összeválogattuk azokat a témákat, melyek közérdeklődésre számíthatnak.

M

int ismeretes márciusban a maximális 150 millió forint támogatást
nyertük el Üllő új piacának megépítéséhez. Az április 11-i rendkívüli ülésen
a képviselők megbízták a Térműhely Kft.-t
az új fedett piac kiviteli terveinek elkészítésével, valamint a kivitelezés időszakára
megbízta a társaságot a tervezői művezetés
szolgáltatás biztosítására. Az új piac átadására a tervezett ütemtervnek megfelelően
2021 tavaszán kerülhet sor.
l Döntés született a 2019. évre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési tervről, amely keretében az idei évben sor kerül a Bóbita Óvoda, a Pitypang Óvoda és a
Helytörténeti Gyűjtemény energetikai korszerűsítésére. Mindhárom épületben digitális termosztátokat és termosztatikus
radiátorszelepeket építenek be a földgázfogyasztás mérséklése érdekében. A beruházás költségeit az önkormányzat finanszírozza, az anyagbeszerzést és a kivitelezést az
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. végzi.
l A képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan pályázatot írt ki lakossági járda-

építésre Üllő város területén lévő utcákra.
Lakossági járdaépítési pályázatra azon ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik
az önkormányzat által biztosított anyagokból vállalják a munkák kivitelezését 2019.
október 21-ig, továbbá az építést készre jelentik az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő
Kft. munkatársának. (A pályázat részleteit a
6. oldalon olvashatják.)
l A képviselő-testület pályázatot hirdetett tanulmányi ösztöndíj elnyerésére,
mely a 2018–2019-as tanév szeptembertől júniusig terjedő időszakra szól. Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki 9. vagy
magasabb osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. Az ösztöndíj havi összege középfokú
képzésben részt vevő ösztöndíjas esetén
8 000 forint, felsőfokú képzésben részt
vevő ösztöndíjas esetén 12 000 forint. (A
pályázat részleteit a 12. oldalon olvashatják.)
l Az április 25-i ülésen sor került az
önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi

Változik a vonatmenetrend
A MÁV Start közleménye alapján javulhat a vasúti
tömegközlekedés minősége.

M

ájus 27-től, a legnagyobb utasforgalmú 100a számú vonalon, Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok
viszonylatban a reggeli menetrendi struktúra módosítását tervezik a vasútvonal
mentén fekvő települések kiszolgálásának

Karbantartás miatt szünetel
a gázszolgáltatás
A TIGÁZ Zrt tájékoztatja a tisztelt gázfogyasztókat, hogy május 16-án (csütörtök) 6 óra és 16 óra között a Fölgázszállító
Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel a gázszolgáltatás!
A TIGÁZ Zrt. kéri a gázfogyasztókat,
hogy a gázmérőnél felszerelt zárócsapot
fordítsák elzárt állapotba!
A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves
elnézésüket kérjük!
A karbantartással kapcsolatban további
felvilágosítás kérhető a 06-80/300-300 telefonszámon.
nfo

javítása érdekében, ezáltal a jelenleg is nagyon zsúfolt 4. számú főút, illetve a repülőtéri gyorsforgalmi út tehermentesítésére.
Az új struktúra bevezetésével a vasút versenyképessége az utasok kiszolgálása a jelenleginél kedvezőbbé válik.
A tervezett módosítás része az elővárosi struktúrába integrált távolsági vonatok
megállási rendjének módosítása, amelynek köszönhetően a vonatokon a zsúfoltság csökkenése is várható.
Az utasok az utazási távolságuknak leginkább megfelelő vonatot vehetik igénybe, ami egyenletesebb utaselosztást és
jobb utazási komfortérzést biztosít.

Üllőt érintő változások
A Szolnok/Cegléd–Budapest-Nyugati között közlekedő zónázó vonatokhoz
kapcsolódva a jelenlegi 20 perc helyett
30 percenként indulnak leosztó személyvonatok Monor–Budapest-Nyugati között minden állomáson és megállóhelyen
megállva.
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feladatainak ellátásról szóló beszámoló,
valamint az Üllő Város Humán Szolgáltató
Központ 2018. évi beszámolójának megtárgyalására és elfogadására. A HSZK új vezetője, Szabó Katalin Ildikó a széleskörű intézményi tevékenységek, a szolgáltatások
számossága és a speciális feladatellátási
tevékenységek okán egy nagyon részletes
beszámolót tett le a képviselők asztalára.
l Az áprilisi testületi ülés napirendi
pontjai között szerepelt az önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelete, mely a
város felelős gazdálkodását tükrözi. A kiadások és a bevételek tekintetében is
eredményes volt a városgazdálkodás, hiszen a befizetések túlteljesültek és azok
az eredeti tervezetthez képest és 128 millió forinttal meghaladták az előirányzatot.
Az elnyert pályázati, támogatási források
is rendben beérkeztek év végéig. Sor került a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés
megtárgyalására is, mely az éves ellenőrzési ütemterv szerint folyamatos górcső alatt tartotta a város gazdálkodását. A
belső ellenőrzési jelentés az önkormányzat minden tevékenységére részletesen
kiterjedt, többek között a hivatal, a Városüzemeltető Kft., a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésére valamint az európai uniós források felhasználására és
nem állapítottak meg mulasztást vagy hiányosságot. 			
ÜH info
Munkanapokon 5.41-től 7.11-ig 30 percenként négy új vonat indul Üllőről, amelyek Üllő és Kőbánya-Kispest között csak
Vecsésen állnak meg. Ezek a vonatok Kápolnásnyék, illetve Székesfehérvár állomásra közlekednek, a fő utazási irány
– Kőbánya-Kispest – mellett közvetlen
kapcsolatot biztosítanak Budapest-Kelenföldre, illetve átszállási lehetőséget adnak
a dunántúli célállomásokra. A vonatok a
korszerű FLIRT motorvonatokból kerülnek
kiállításra.
A vonali struktúra módosításának
eredményeként a vonatok zsúfoltságának jelentős csökkenését várjuk. A reggeli
időszakon túl a vonatok menetrendje változatlan marad.
A közeljövőben további pozitív fejlemények is számbavehetők a vasúti közlekedésben.
2020 első negyedévétől várható a KISS
emeletes motorvonatok forgalomba állása,
amelyek egyik közlekedési célterülete a
100a vasútvonal. A vonatok közlekedésével a szolgáltatási színvonal javulása
mellett a kedvező menetdinamikai tulajdonságának köszönhetően a menetrendszerűség javulása is valószínűsíthető.
A részletes menetrendet keresse a város
honlapján (www.ullo.hu) és Üllő Város Önkormányzata Facebook oldalán!
nfo
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Olvasni jó!

A Vargha Gyula Városi
Könyvtár hírei
Májusban egy új program is várja a könyvtárba látogató iskoláskorú
gyerekeket, a Csülökfesztiválon pedig a hazai főzős műsorok
egyik kedvelt háziasszonya lesz a sátorkönyvtár vendége.

M

ájusi Irodalmi teázónkon Sütő
András élete, írói világa lesz a
téma. A Kossuth-díjas erdélyi
magyar író, 1927. június 17-én született
Romániában, a mezőségi Pusztakamaráson (Cămăraşu). Hogy mi minden történt 2006. szeptember 30-án bekövetkezett haláláig, arról rokona Demeter Ferenc
öntőmester mesél. Családi fotókkal, történetekkel teli beszámolóját, szívből
ajánljuk minden kedves irodalomkedvelőnek. Találkozzunk május 28-án, kedden
10 órakor a könyvtárban!

Új program: társasjátékklub
Május 18-án szombaton 9-12 óráig
társajátékklubba várjuk az iskoláskorú gyerekeket. Többféle társasjáték is kipróbálható lesz. Célunk, hogy a gyerekek elszakadjanak kicsit a játékkonzoloktól, monitortól
vagy telefonos játékoktól, és kipróbálják

Hirdetés

magukat egy-egy érdekes és izgalmas játékban, amely titokban még jó hatással is
van az értelmi és érzelmi fejlődésükre. A
klub vezetői Horváth Monika és Szenderák
Judit, akik meglévő játéktárukhoz szívesen fogadnak további játékfelajánlásokat!
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk, töltsünk együtt egy játékos délelőttöt!

Könyvtár a Feszten!
Június 1-jén rendhagyó helyszínen találkozhatnak velünk és ismerkedhetnek meg
szolgáltatásainkkal. A XIV. Csülökfesztivál
és Gyermeknap rendezvény programjait sátorkönyvtárral színesítjük 10-14 óráig.
Lesz papírszínház, logikai-fejlesztő játékok,
valamint „filléres” könyvvásár is! A rendezvény ideje alatt Fehér László, Üllő története
című kétkötetes, helytörténeti monográfiája is megvásárolható.
A város és könyvtárunk meghívásának eleget téve 11 órától vendégünk lesz
a nagyszínpadon Stahl Judit, üzletasszony,
író és konyhatündér, a Stahl konyhája című
műsor háziasszonya, aki interaktív főzőversenyre hívja a vállalkozó kedvű családokat! Judit jelmondata: „Finomat gyorsan és
egyszerűen!” Friss és közvetlen stílusban
mutatja be, hogyan lehet a mai felgyorsult
világunkban is megtalálni az étkezés örömét. A főzőversenyre a könyvtárban lehet
jelentkezni május 31-ig. Mindenkinek az

általunk meghatározott ételt kell elkészítenie, amihez biztosítjuk a hozzávalókat.
A jelentkezők közül két szerencsés kiválasztott csapat mérheti össze szakácstudományát, akiket a helyszínen sorsolunk ki.
Találkozzunk a Városközpontban!

Régi Könyvek Vására
Június 4-től ismét használt könyvekből nyílik vásár a könyvtárban. Az állományunkból törölt, valamint adományokból vis�szamaradt, de még jó állapotú könyveket
vásárolhatnak meg kedvezményes áron,
amíg a készlet tart!
Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Figyelem!
Májusban a könyvtár 11-én, és 25-én,
szombaton, valamint 22-én, szerdán
zárva lesz! Megértésüket köszönjük!
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Tanulmányi ösztöndíj-pályázati felhívás
Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, mely a 20182019-as tanév szeptembertől
júniusig terjedő időszakára szól.

P

ályázatot 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 tanulmányi eredmény számításánál.
Az ösztöndíj havi összege: középfokú
képzésben részt vevő ösztöndíjas esetén
8 000 Ft, felsőfokú képzésben részt vevő
ösztöndíjas esetén 12 000 Ft
Amennyiben a költségvetésben elkülönített összeg – az eredményesen pályázók nagy száma miatt – nem nyújt fedezetet valamennyi jogosult ösztöndíjára,
akkor a képviselő-testület 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: 2019. július 15.

Köztünk élő táncosok,
akikre büszkék vagyunk
A Mirabell Táncegyesület 2006ban alakult Üllőn és 9 éve működik nonprofit szervezetként.

A

táncegyesületben 4 éves kortól foglalkoznak gyermekekkel, amely korosztály a klasszikus balett alapjait, művészi tornát és akrobatikát tanulhat.
Az iskoláskorúak számára már a színpadi
látványtánc (show, jazztánc) és a moderntánc (limon, graham, lyrical jazz) stílusainak elsajátítására is lehetőség nyílik.
A Mirabell Táncegyesület a gyerekek testi és lelki fejlődésére helyezi a hangsúlyt. Év
közben közös programokat szerveznek (mikulásbál, farsang), ahol a gyerekek és a szülők részére egyaránt kikapcsolódási lehetőséget teremtenek. A Mirabell Táncegyesület

Üllő mellett Vecsésen és Maglódon is tart
foglalkozásokat, így a közösség az országos
és nemzetközi versenyek mellett e települések rendezvényeinek is állandó fellépője.
Az egyesület 2012 júniusában részt vett a
Magyar Látványtánc Sportszövetség nemzetközi versenyén Szlovákiában, ahonnan
Európa Bajnoki I., II., III. helyezéssel tértek
haza. Azóta rendszeresen járnak különböző nemzetközi versenyekre, ahol rendre sikeresen szerepelnek. A legnagyobb sikerük, hogy a felnőttekből álló Deziré csoport
2015-ben kijutott az ESDU Szövetség horvátországi világbajnokságára, ahonnan az előkelő 11. helyezéssel tértek haza.
A Mirabell Táncegyesület minden év
szeptembertől június közepéig tartja tanéveit, az évadot pedig rendszeresen színpadi gálaelőadással zárja.
A Mirabell Táncegyesület 2018-ban kapta meg a képviselő-testülettől az „Üllő kiváló sportolója” elismerő címet.
A Mirabell Táncegyesület április 26-án
a Vargha Gyula Városi Könyvtárban egy
kiállításmegnyitó keretein belül mutatta be
az együttes fényképeit, fellépőruháit, érmeit és kupáit. A m egnyitón ünnepi köszöntőt mondott az egyesület elnöke, a Magyar
Látványtánc Sportszövetség képviselője és
Kissné Szabó Katalin polgármester. A kiállítás
május 10-ig megtekinthető.
ÜH info

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 megállapításához szükséges igazolásokat.
A pályázat nyerteseit az üllői Polgármesteri Hivatal értesíti postai úton, a képviselő-testület döntésétől számított 8
munkanapon belül.
Üllő Város Önkormányzata

Átadták az idei
Árpád-díjakat
Az Árpád-napok záróünnepségén, április 17-én adták át az Árpád-díjakat. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusainak szavazatai alapján az idei évben
Balázsné Varga Gizella tanárnő és Kovács
Magdolna tanítónő kapták az elismerést. A
díjakat dr. Barna Tibor, az Árpád Fejedelem
Általános Iskola Igazgatója és Kissné Szabó
Katalin polgármester adta át.
A díjazottaknak szívből gratulálunk!
ÜH info

Kissné Szabó Katalin polgármester és
Varga Gizella tanárnő

Kissné Szabó Katalin, Kovács Magdolna
tanítónő és dr. Barna Tibor igazgató

Üllői
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Bajnok lett az
üllői futsalcsapat

Üllői DSE U11
focisiker!

A városi futsalcsapat nyerte a Pest megyei
regionális futsalbajnokságot.

A

csapat, hanem baráti társaság
is. Természetesen a sikerünkhöz hozzájárultak az új igazolások is.
– Mi lesz a következő szezonban, vállalják a magasabb osztályban való szereplést?
– Közös döntés alapján nem
vállaltuk az NB II-es szereplést,
inkább újra elindulunk a regionális bajnokságban.
– Milyen eredményt várnak a
következő idénytől?
– Ugyanazzal a céllal indulunk neki, mint az előző szezonnak, próbáljuk ismét megnyerni a bajnokságot.
– A játékoskeretben lesz változás?
– Ha mindenki vállalja, akkor
ugyanezzel a kerettel vágunk
neki az új szezonnak is, nem
tervezünk új igazolásokat.
– Dienes András fogta össze
és szervezte a csapat életét. Mi
lesz a jövőben nélküle, ki veszi át
a szerepét?
– Az új szezon nagyon nehéz lesz András nélkül. Szerepét senki nem fogja tudni betölteni, de Dányi Róbert, Benkó
Péter és jómagam próbáljuk
meg a csapatot irányítani.
varga

A bajnokcsapat

Fotó: Varga Norbert

A bajnoki címet elhódító Üllő DSE futsalcsapat játékosai: Barta
Dávid, Benkó Péter, Dányi Róbert, Hepp Krisztián Zsolt, Kalina Tamás, Kovács Gergő, Lantos István, Lázár Levente, Lázár Zoltán, Magyar Tamás, Nyárádi Ferenc, Palásti László, Papp Krisztián, Szegedi
Richárd, Szűcs Lajos, Tóth János Márk, Tvaruska Attila.
Támogatók: Tamási István egyéni vállalkozó, Üllő Város Önkormányzata.

Pest megyei regionális futsalbajnok az Üllő DSE

A tornán minden résztvevő csapatból díjazták a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosokat. Az Üllői DSE részéről
a csapat kapusa, Bocek Szabolcs valamint a csapat játékosa, Hamenda Levente részesült
elismerésben.
ÜH info

Üllői labdarúgó-palánták
ünneplik a gyömrői tornán
elért 2. helyezést

Ejtőernyős
honvédelmi öttusa

Á

prilis 10–11-én az MH86
Szolnoki Helikopter Bázison iskolánk válogatottja részt vett az ejtőernyős honvédelmi öttusán. Az első napon
az ejtőernyőzéssel kapcsolatos
elméleti, az ejtőernyős alakulat
történetével kapcsolatos tudnivalókról adtak számot a versenyző csapatok. A második
napon a hivatalos versenymegnyitó keretében a versenyzők
tiszteletére ejtőernyős ugrásokat hajtottak végre a bázison
szolgálatot végző katonák.
Ezt követően indult a gyakorlati feladatokból álló megmérettetés. Lövészetből, úszásból, tájékozódási futásból és
gyakorló kézigránátdobásból
álltak a versenyszámok. Válogatottunk nagyszerű eredményt ért el. Igazi csapatként
versenyeztek, ahol lehetett segítették egymást. Csapatban
III. helyezést hozták haza Üllőnek.
A csapat tagjai: Csepregi
Bence (7.z), Sótonyi Dániel (7.z),
Serfőző Árpád (8. z).

A versenyre való felkészülésben segítséget kaptunk
testnevelőinktől, illetve Zemen
Józseftől, az Üllői Lövészklub elnökétől. A segítséget ezúton is
köszönjük!
A csapat a hazafelé vezető
úton már arról beszélt, hogy
jövőre ezen a helyezésen mindenféleképpen javítani szeretnének, és kérdezték, hogy
„ugye jövőre is jövünk erre a
versenyre?”. Dr. Barna Tibor, igazgató
Fotó: ÁFÁI

L

egutóbb januárban adtunk hírt az Üllő DSE
futsalcsapatának eredményeiről. Akkor azt írtuk, a regionális futsalbajnokság Pest
megyei csoportjában szereplő
együttes a végső győzelemre,
azaz a bajnoki cím elnyerésére
is esélyes. Kérdéseinket Dienes
András csapatvezetőnek tettük fel, amit sajnos lapzártánk
előtt már nem tehettük meg,
András áprilisban bekövetkezett halála miatt. Pedig csakúgy mint januárban, most is jó
hírekről számolhatott volna be,
hiszen az Üllő DSE beváltotta a
hozzá fűzött reményeket és a
negyedik helyről a tabella élére állva megnyerte a regionális futsalbajnokságot. Ebből az
apróból készítettünk villáminterjút az együttes csapatkapitányával, Magyar Tamással.
– Tavaly a bajnokság végén
lemaradtak a dobogóról, idén
pedig végig meg volt az esély a
bajnoki címre, amit végül meg is
nyertek. Minek köszönhető ez a
siker, mi a titka a csapatnak?
– A csapat titka talán abban rejlik, hogy már 4 éve
együtt focizunk, illetve, abban
is, hogy ez nem csak egy foci-

z UFC Gyömrő szervezésében tartották meg április 13-án Gyömrőn az
1. Tavasz Tornát, melyen U11
korosztályos csapatok mérkőztek meg egymással. A torna célja a labdarúgás népszerűsítése mellett a fair play, azaz
a sportszerű szemléletmód terjesztése volt. Kovács Lászlótól,
a Gyömrői UFC U11 korosztály
technikai vezetőjétől megtudtuk, hogy a sporteseményt hagyományteremtő céllal rendezték, így a kezdeményezésnek folytatása következik.
Az 1. Tavasz Tornán 8 csapat
mérte össze tudását és az Üllői
DSE csapata az előkelő 2. helyen végzett, a Veresegyháza
Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány csapata mögött.

Üllői
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Ajánló

Ügyvédi tanácsadás

Apróhirdetések

Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a polgármesteri hivatal
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a
városházán (2225 Üllő, Templom tér 3.)
a lakosság részére.
Dr. Szkalka Tamás tanácsadása június
3-án 9 órától 11 óráig tart.
Dr. Szikora Gábor tanácsadása május
20-án és június 17-én 15 órától 17 óráig tart.
A tanácsadásra előzetes bejelentkezés
szükséges a következő telefonszámokon: dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513,
dr. Szikora Gábor: 06-30/456- 0889.
Üllő Város Önkormányzata

TERMELŐI mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás
esetén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil-fix), 4444
NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! Műanyag ablakok cseréje. 25 éves tapasztalat! Ingyenes KÜLSŐ homlokzati hőszigetelés korrekt
felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál re- áron, garanciával! Akár 15 méteres magassádőny: 06-30/401-1029
gig! Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33
INGATLANÁBA költöztek a méhek? Ingye- MONORON hús- és tejtípusú (Búr–núbiai vones rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti nalú) nőstény és bakkecskék széles választéktapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444
ban 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/6074444
ELADÓ, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részére, a siker díja 2%-3%. 18 éves PARKOLÓK, gépkocsibejárók, járdák térköszakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívon, vezése, betonozása 25 év tapasztalattal! Innem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055 gyenes helyszíni felmérés: 06-70/639-9733

Köszönetnyilvánítás

Ez az a vásár,
amit már várnak!
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat segítségével rászoruló családokat támogat. Várjuk önt május 23-án, csütörtökön
8 és 12 óra között a Kiss Sándor Művelődési
Házban (Gyömrői út 24.).
VÉ

%

Hasznos telefonszámok

Polgármesteri
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs:
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési 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)

i

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik férjemet, édesapánkat, Ferencsik Bélát utolsó útjára elkísérték, virágaikkal
megemlékeztek és mély gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki. Hálásan köszönjük az ALPHAVIK 95 KFT. dolgozói
áldozatos munkáját a temetés méltóságteljes lebonyolításáért.
Ferencsik család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyámat, Kovács Pálné Koczó
Klárát utolsó útjára elkísérték, virágaikkal megemlékeztek és mély gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki. Hálás
köszönetünk az ALPHAVIK 95 KFT. dolgozóinak, Gábornak és Tündének áldozatkész munkájáért, a temetés méltóságteljes lebonyolításáért.
A gyászoló Kovács család

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Szent Benedek Gyógy Iskola
szertár: 29/322-002
Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
Hibabejelentés
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053
DPMV Zrt.:
munkaidőben:
Harmónia Zene
29/320-014
iskola: 29/320-924
munkaidőn kívül:
Óvodák,
29/340-010
bölcsőde
Eurovill Kft.
(közvilágítási hiba
1. sz. (Faiskola u. 17.):
esetén): 06-80/980-030 29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág
ELMŰ-ÉMÁSZ
tér l/A): 29/320-022
Dél-pesti régió:
3. sz. (Állomás u. 17.):
06-40/383-838
29/320-059
(lakossági)
4. sz. (Templom tér
TIGÁZ: 80/300-300
(éjjel-nappal hívható) 2.): 29/320-966

5. sz. (Kisfaludy tér):
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi
intézmények

Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ:
29/321-876

Egyházak

Kiss Sándor
Katolikus plébánia
Művelődési Ház:
hivatala: 29/263-005
29/321-933
Református lelkészi
hivatal: 29/321-340
Humán Szolgáltató
Evangélikus
Központ: 29/320-023
lelkészi hivatal:
Pedagógiai
29/350-371,
szakszolgálat:
06-20/770-0442
29/321-904
Vargha Gyula Városi
Könyvtár:29/320-102 Falugazdász
Világosné Ágota
Postahivatal:
06-20/933-5767
29/320-046

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 ügyvezető. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 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.

Impresszum

Üllői

Programok

Városi kulturális programok
Kölyökklub
Május 15. 15 óra			
Vargha Gyula
Városi Könyvtár

Magna Cum Laude koncert
Május 10. 19 óra			
Városi Sportcsarnok

Aprók táncháza
Május 16. 17 óra 30		
Üllői Kulturális Központ

Fotó: wpnature.com

Harmónia zeneiskola
Tücsökhangversenye
Május 9. 17 óra			
Üllői Kulturális Központ

Csicsergő-parti
Május 17. 19 óra
Csicsergő óvoda
			
Társasjátékklub
Május 18. 9 óra
Vargha Gyula Városi Könytár

„Szeretnék május éjszakákon” címmel nótaműsor
Május 12. 16 óra			
Kiss Sándor Művelődési Ház

Missziós hétvége
Május 18. 10 órától		
Katolikus templom,
Üllői Kulturális Központ
		
Herkules
Magyar hősök napja
Május 14. 10 óra
Május 26. 16, 17 és 18 óra
A Szegedi Gimm Busz Színház Ismeretlen tüzér sírja, katolikus
előadása.
temető, városközpont.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Május 28. 10 óra			
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,
művészetterapeuta.
Vargha Gyula
Városi Könyvtár
Csülökfesztivál és
Gyermeknap
Június 1. 9 órától 			
Városközpont
Régi könyvek vására
Június 4-től
Amíg a készlet tart!
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Diadélután
Június 4. 16 óra 30		
Vargha Gyula Városi Könyvtár
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V. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 7. 16 óra 		
Városközpont

Zenés nyári esték 1.
Június 7. 20 óra
Fellép: Antal Tímea és
zenekara.
Városközpont
		
Harmónia zeneiskola
gálakoncert
Június 12. 17 óra			
Üllői Kulturális Központ,
Városközpont

Megemlékezés
a nemzeti összetartozás
napja alkalmából
Június 4. 17 óra			
Trianon-kereszt

Hirdetés

Sok száz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér,
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától
és 4x4 specialistájától!

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Prémium
autók

MOST akár
1 000 000 Ft
KEDVEZMÉNNYEL!

Kombinált
üzemanyag-fogyasztás:
5,2–8,4 l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes):
134–190 g/km*.

A kedvezményekről
és akciókról érdeklődjön
márkakereskedésünkben!

A műszaki adatok
felszereltségfüggők.
A képen látható autó
illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

Dél-Koreából
1194 BUDAPEST
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu
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Ajánló

Épületek
energetikai
tanúsítása

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

G

Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 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

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

ban
A régió
k
a
cs
o ri
a Mon ál!
-n
A 4-es fő

úton

lt
Kibővü ttel
zle
árukés% -kal
é s 50 ob b
nagy n!
te
terüle

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

int
Több m
é le
30 0 -föny
függ
en
in gyss
el
szegé

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

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

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

Telefon: 29/412-320

ZÁRVA
Vasárnap-Hétfő:
9.00 - 17.00
Kedd-Péntek:
9.00 - 12.00
Szombat:

Delta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban
Folyamatosan induló tantermi és e-learning tanfolyamok.
Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268
E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu
Nyilvántartási szám:13-0519-05

TAKARMÁNYBOLT

Ibolya
és
István

KIS ÜZLET NAGY VÁLASZTÉK!

Üllő,
Pesti út 206.

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

Napos- és
előnevelt

cSIrKE
ELŐJEGYZÉS
SZÜKSÉGES!

Házhoz szállítás

Purina tápok,
premixek,
koncetrátumok

KOMFORT-MIX tápok

Termények, korpa, Májusban
galambkeverék, Uni csirketáp
AKcIó!
vitaminok,
kutya-, macskaeledel
és sok minden más!

: Ibolya-István Takarmány boltja

Bankkártyaelfogadóhely
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Munkalehetőség

TAKARÉK OTTHON
LAKÁSHITEL

Vecsésen

KISZÁMÍTHATÓ MEGOLDÁS
FÉSZEKRAKÁSHOZ

Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk

THM

három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

5,83%¹

Amit kínálunk:
• Munkabér:
bruttó 300 000 – 400 000 Ft/hó
órabér bruttó: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12 000 Ft/hó cafetéria

IGÉNYELJE TAKARÉK OTTHON LAKÁSHITEL
KONSTRUKCIÓNKAT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA, ÉPÍTÉSÉRE,
BŐVÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA!

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő
irányából

2019. 04. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Otthon Lakáshitelek: Takarék Referencia Otthon
Lakáshitel – THM: 3,88 %. Takarék Ötös Otthon Lakáshitel - THM: 4,76%. Takarék Otthon Lakáshitel THM: 5,83 %. A kedvezmények és az akciók 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek.

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

www.patriatakarek.hu

¹ A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a
2019. április 01. napjától hatályos kondíciók alapján történt. A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Otthon Lakáshitel kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Otthon Lakáshitel részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet
vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei
számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. Reprezentatív példa: Takarék Tizes Otthon Lakáshitel: Hitelcél:
vásárlás, Hitelkamat típusa: változó kamatozás, Hitel teljes összege: 5 000 000 Ft, Hitel futamideje: 20 év, Hitel futamideje: 20 év, Törlesztőrészletek száma: 240, Vállalt havi rendszeres jóváírás összege: 150 000 Ft-tól, Hitelkamatláb mértéke: 5,40% Hitelkamat: évi 6,99%, A teljes
hiteldíj mutató (THM): 5,83%, A törlesztő részlet összege: 34 338 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 8 352 436 Ft, A hitel teljes díja: 3 352 436 Ft.

Nyitva:
H–P: 08–18,
Szo: 08–13
OMNIA ClASSIC
őrölt kávé
1 kg

2350 Ft/db

rICe UP!
gluténmentes
barna rizschips
60 g
gluténmentes
puffasztott barna
rizsszelet 120 g

20%

legO City
sebesség
rekorder autó
3100 Ft/db
helyett

kedvezmény

2480 Ft/db

20%

legO Friends
Mia háló
szobája
3190 Ft/db
helyett

SegAFredO
Intermezzo őrölt
kávé
250 g + 30g
650 Ft/db helyett

590 Ft/db

20%

legO City
tűz a dokknál
4590 Ft/db
helyett

3670 Ft/db

kedvezmény

195 Ft/db

rICe UP!
bio glutén
mentes vegán
barna rizschips
25 g, többféle

155 Ft/db

kedvezmény

2550 Ft/db

Üllő, Pesti út 100.

20%

kedvezmény

legO Friends
Olivia luxus
hálószobája
4790 Ft/db
helyett

3830 Ft/db

Az akció 2019. május 31-ig,
vagy a készlet erejéig tart.

Üllői
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Ajánló

Újhullám az autóiparban csatlakozz mOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a Dél-koreai SHINEUNg ENErgY
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek amely cég már az 1980-as évektől kezdve
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.

TErméKEINK:
CAP ASS’Y Module és alkatrészei
Elektromos autók akkumulátor celláinak biztonsági lezáró egysége,
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

mUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzási folyamatban 2019. év végéig minimum 150 fő munkatársat
keresünk, lehetőleg helyi és környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
• Teljes körű betanítás
• Tiszta munkakörnyezet
• Stabil munkahely és megbecsülés
• min. 200 000 Ft bruttó kezdőfizetés
• 3 műszakos munkarend
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
• Koreai kiküldetés alatt fizetés + napidíj
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
Alkatrészelőkészítés
raktáros
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
minőségellenőrzés

Főbb feladatok

minimális elvárások

Előny

A késztermékbe kerülő különböző apró alkatrészek előkészítése a
gyártósori behelyezésre:
• Kicsomagolás
• Szemrevételezéssel történő minőségellenőrzés
• A szabványoknak megfelelő módon történő kitálcázás
• Anyagok mozgatása a gyártósorhoz

•
•
•
•
•

• Nyitottság és tanulékonyság
• Rugalmasság
• Szükség esetén 3 műszakos
munkarend vállalása

• Be- és kimenő áruk dokumentálás, rendszerezése:
• Anyagmozgatás
• Pontos készletnyilvántartás

• Számítógépes alapismeretek
• Táblázatkezelés

• Szakmai tapasztalat
• Targoncajogosítvány

A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje
• Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

• Középfokú végzettség
• Mechanikai alapismeretek
• Elszánt tanulási szándék

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű, maró, csiszológépek ismeret
• Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
• Be- és kimenő áruellenőrzés
• Folyamatellenőrzés
• Mérőműszerek használata
• Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

8 általános, vagy a fölött
Precizitás
Megfelelő ütemű munkavégzés
Monotonitástolerancia
Együttműködő-készség

Amennyiben felkeltettük érdeklődését
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a
shinheungallas@gmail.com címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8:00 és 16:00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!

Erdészeti és kertészeti gépek kereskedése
3trial@stihl-kereskedes.hu • www.3trial.stihl-shop.hu

2360 Gyál, Ady Endre u. 27.

Tel.: +36-20/519-1227
Nyitva: H–P: 7–13, 14–17, Szo: 8–12, V: 8–10
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Szakkereskedés és szerviz
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04. 01-jétől 05. 31-ig

www.gyalikisgep.hu • info@gyalikisgep.hu

