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Üllői
Pályázati siker

Kerékpársáv és kerékpárút 
létesítésére nyert 200 millió 

forint támogatást a város. 
A pályázati forrást az ön-
kormányzat saját költség-

vetéséből további 120 millió 
forintt al egészíti ki, így ösz-

szesen 320 millió forintból 
valósulhat meg a helyi 
kerékpáros közlekedés 

javítását célzó beruházás.
Részletek a 2. oldalon. 

Csülökfeszt és 
gyermeknap 

Bemutatták 
a cigány zenei 

kultúrát

oldal oldal2 14

  

Az Üllői Kulturális Központ 
programszervezői jóvoltából 
idén sem maradunk zenés 
nyári esték nélkül. Az első 
esten Antal Tímea és Demkó 
Gergő zenekarát hallhatt a 
a közönség. Tudják, nekik 
szoríthatt unk az Eurovízós 
Dalfesztivál magyarországi 
válogatóversenyén, ahol 
a Kedves Világ! című dalukkal 
az elődöntőig jutott ak. 

Zenés 
nyári estékÙ
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200 millió forint támogatást 
nyertünk kerékpárútra
Üllő Város Önkormányzata a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének  
támogatása Pest megye területén” című fejlesztési program keretében a maximálisan elnyerhető  
200 millió forintos támogatást nyerte el kerékpársáv kialakítására.

A beruházás becsült értéke közel 
bruttó 320 millió forint, így az ön-
kormányzatnak az elnyert bruttó 

200 millió forintos támogatási összeg mel-
lett közel bruttó 120 millió forint önerőt 
kell biztosítani. A kivitelezésre a Támoga-
tási Szerződés aláírásától számítva 18 hó-
nap áll rendelkezésre, tehát arra várhatóan 
2020-ban kerül sor.

A kerékpárút a terveknek megfelelően, 
a 400-as főút teljes belterületi szakaszán 
továbbá az Ócsai út egy szakaszán való-
sul meg. A kerékpárút terveit a Közlekedé-
si Hatóság jóváhagyta, a jogerős engedély 
birtokunkban van. A kerékpárút tervei a 
2018 októberében megtartott közmeg-
hallgatáson bemutatásra kerültek a lakos-
ság számára.

A „Kerékpársáv kiépítése Üllőn a mobi-
litás jegyében” címen benyújtott nyertes 
pályázat részletes tartalmáról bővebben: 
Üllő belterületi részén, a Pesti úton két-
irányú kerékpársávot fogunk kialakítani. A 
meglévő úthoz kapcsolódva, annak széle-
sítésével kerül kialakításra a kerékpárút, a 
teljes tervezési területen akadálymentes 
formában. A kerékpárút nyomvonala a Pi-
pacs utcánál kezdődik és a Damjanich ut-
cáig tart. 

A kerékpáros forgalomra, a figyelem-
felkeltő közlekedési táblákon kívül útbur-
kolati jelek is figyelmeztetnek majd. Az 
akadálymentesítés érdekében a meglévő 
gyalogátkelőhelyeket át kell építeni, emel-
lett új átkelőhelyet is létesítünk a Deák Fe-
renc utcai kereszteződésben. A kerékpáro-

sok az átkelőket gyalogosan vehetik majd 
igénybe. 

Néhány buszmegálló öbölnél nyitott 
kerékpársávként lehet a kerékpársávot 
majd átvezetni, de lesz ahol a buszmegál-
ló mögött, a járdán, a gyalogos járdarész 
mellett kerül kiépítésre a kerékpársáv. A 
Pesti út-Ócsai út jelzőlámpás csomópont 
is átépítésre kerül annak érdekében, hogy 
megoldható legyen a kerékpáros átveze-
tés. 

Az általános iskola közelsége miatt a 
Pesti úton átépül a Malom utcai gyalogát-
kelő is, ahol 700 gyermek kerékpáros köz-
lekedésének biztonságos feltételeiről to-
vábbá a Pesti úton történő átvezetéséről 
is gondoskodni kell. A Malom utcában (a 
Pesti úttól az általános iskoláig tartó sza-
kaszon) az út mindkét oldalán kerékpár-
sáv kerül kiépítésre. A biztonságos átkelés 
érdekében az iskola előtt akadálymentes 
gyalogátkelőhely létesül, mely a kerékpá-
ros átvezetést is lehetővé teszi.

Az üzemanyagtöltő állomásnál a 
hely szűkössége miatt egyirányú, elvá-
lasztott kerékpárút kerül kialakításra. 
Akadálymentesíteni kell a Wesselényi utcai 
buszöblöt, a Tesco áruháznál pedig át kell 
építeni az átkelőhely környezetét annak ér-
dekében, hogy a kerékpárosokra ne jelent-
senek veszélyt a gépjárművek. 

A 400-as főút mentén kiépítésre kerülő 
kerékpársávon felül az Ócsai úton, (a Penny 
Market oldalán, a Pesti úttól a Katolikus te-
metőig tartó szakaszon) is megépül a biz-
tonságos kerékpárút. ÜH info
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Csülökfeszt és gyermeknap
– élmények, barátok, jó idő, csülök
Június 1-jén, a nyár első napján kedvező időjárási feltételek mellett 
rendeztük meg a 14. Csülökfesztivált és gyermeknapot.

A fesztivál Kissné Szabó Katalin polgár-
mester köszöntőjével, a zsűri tagja-
inak bemutatásával kezdődött. Ezt 

követően Schwarcz András mesterszakács, a 
zsűri elnöke ismertette a versenyszabályo-
kat, majd jó időt, jó társaságot és jó ételeket 
kívánt a résztvevőknek, hozzátéve, hogy 
ezek közül az első kettő teljesült, a harma-
dik kívánság pedig a versenyző csapatokon 
múlik. 

Az idei fesztiválon számos játék- és szó-
rakozási lehetőség kínálkozott a kilátoga-
tó vendégek számára. A délelőtt folyamán 
Stahl Judit vezetésével családi séf-csatá-
ra került sor, melyben 2 páros csapat vett 
részt. Csetneki Klára, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola testnevelő tanára pedig „Csü-
lök-kupát” szervezett az intézmény 5-6. 
osztályos valamint 7-8. osztályos diákjai szá-
mára, akik kézilabda-, foci- és kosárlabdatu-
dásukat mérhették össze ezen a napon.

Ebédidőben Szomora Zsolt és zenekara 
biztosítja a kellemes dallamokat. A nap fo-
lyamán gyermekkoncertre, a rendőrség és 
a kutyatanoda közös kutyásbemutatójára, 
felnőtt és gyermek kötélhúzó versenyre, 
táncbemutatóra, a Meseíjászok sátránál pe-
dig a Mese Mindenkiért Sportegyesületnek 
köszönhetően bárki kipróbálhatta az íjásza-
tot. A napot Mentős Laci továbbá a Gesarol 
zenekar és Botin Klári koncertjei zárták.

Eredmények

Gasztro totó díjazottai: 1. Zemen József 
Üllő Lövész Klub, 2. Üllő Polgármesteri Hiva-
tal, 3. Üllő-Vasad Vadásztársaság

Főzőhelydíszítés díjazottai: 1. Üllő-Vasad 
Vadásztársaság, 2. Humán Szolgáltató Köz-
pont, 3. Üllő Lövész Klub. 

Sütemény készítésének díjazottai: 1. 
Képviselő-testület, 2. Polgármesteri Hivatal, 
3. Üllő Általános Ipartestület.

Csülkös ételek készítésében különdíja-
sok: MNGSZ Budapest és Pest Megyei Ré-
gió szakmai különdíja: Humán Szolgáltató 
Központ. Szabadtüzi Lovagrend Különdíjai: 
a népi hagyományok ápolásáért a Humán 
Szolgáltató Központ, a legszebb tálalásért a 
Csülök Királyai csapat kapta. Az IPA Magyar 
Szekció Közép-Magyarországi Szervezte az 
Üllő Te Vagy Egyesület csapatának okleve-
let, serleget adományozott a népi hagyo-
mányok és a barátság ápolásáért, egyben 
meghívta a 2019. június 8-án, Ecseren meg-
rendezésre kerülő, XV. Pünkösd Királyának 
szakácsa és cukrásza főzőversenyre.

Csülökételek készítésének díjazottai: 1. 
Csülök Királyai, 2. Termik Plusz 2., 3. Polgár-
mesteri Hivatal. 

A csülökételek fődíját az Üllői Lövész 
Klub 2 csapata nyerte el, akik Üllő Város kü-
löndíját és a vándorkupát vihették haza, 
továbbá meghívást kaptak a június 29-
én Tóalmáson megrendezésre kerülő VIII. 
Kárpát-medencei Történelmi Hadikonyha 
szemle és főzelékfőző, süteménykészítő va-
lamint IV. Sörös ételek főzőversenyére.

Valamennyi díjazottnak szívből gratulá-
lunk! 

A részt vevő csapatoknak, a polgároknak 
és vendégeinknek köszönjük, hogy jelenlé-
tükkel megtisztelték rendezvényünket! 

ÜH info

A fesztivált Kissné Szabó Katalin  
polgármester nyitotta meg

Stahl Judit vezetésével zajlott a családi 
séf-csata

Sok játéklehetőség várta a gyerekeket  
a fesztiválon

A Humán Szolgáltató Központ csapata 
idén is nagy gondot fordított a díszítésre

A programokat a Gesarol zenekar  
koncertje zárta
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a kivitelezés várhatóan júliusig 
befejeződik.

A kivitelezési munkák idősza-
kában köszönjük szépen az Ár-
vácska utcai lakosok türelmét! 

Hírek

Az első ütemben megvalósult 
kivitelezés során – az utca vé-
gétől a Viola utcáig – a csapa-
dékvíz-elvezető árok építése és 
a csapadékvíz-átereszek elhe-
lyezése mellett az aszfaltozás 
is befejeződött. Az érintett sza-
kaszon a gépkocsibejárók hely-
reállítása folyamatban van. (Az 
Árvácska utcában a kivitelezés 
előtt elvégezték a házi vízbekö-
tések cseréjét a DPMV Zrt. mun-
katársai.) 

Május közepétől a burkolt 
csapadékvízelvezető árok épí-
tésével és a csapadékvíz-átere-
szek elhelyezésével folytatód-
nak a második ütem munkálatai 
a Viola utcától a Gyömrői útig 
tartó szakaszon. A jelenlegi in-
formációink alapján – a csa-
padékos időjárás ellenére –,  

A felújítást két ütemben hajt-
ja végre a MÁV-csoport karban-
tartási munkákat végző társa-
sága. Az első ütemben, június 
28. és július 4. között, az átjáró 
új burkolatá  t újítják fel, a mun-
kák elvégzése alatt a vasúti átjá-
rót lezárják a közforgalom elől.

Július végén, a második 
ütemben kerül sor a sínek be-
állítására, ezért egy éjszakára is-
mét lezárják a forgalom elől az 
átjárót. 

A felújítással kapcsolatban 
Fehér Imre nyilatkozott a Willi-
ams Televíziónak. Az alpolgár-
mester elmondta, a vasúttár-
saság felújításokra fordítható 
keretösszege idén nem teszi le-
hetővé, hogy gyalogátkelőhe-
lyet is kialakítsanak a Gyömrői 
úti átjárónál. Az önkormányzat 
szeretné elérni, hogy a jövő évi 
felújítások idején erre is sor ke-
rüljön.  V.  

Következő szakaszába lép  
az Árvácska utcai útépítés

Felújítják  
a Gyömrői úti 
vasúti átjárót 

Az országosan 43,48%-os 
részvételi adatot figyelembe 
véve Üllőn is magas, 37,35%-
os részvétellel ért véget a 
2019. évi az európai parla-
menti választás. Üllőn 99,80% 
volt az érvényesen leadott 
szavazatok aránya, a listák-
ra leadott szavazatok alapján 
pedig a Fidesz-KDNP 50,41%, 
a DK 17,05%, a Momentum 
10,18%, a Jobbik 7,21%, az 
MSZP-Párbeszéd 4,82%, a Mi 
Hazánk 4,62%, a Magyar Két-
farkú Kutyapárt 2,92%, az 
LMP 2,30%, a Munkáspárt 
0,48% eredményt ért el. Meg-
állapítható tehát, hogy Üllőn 
a listákra leadott szavazati 
arány az országoshoz hason-
lóan alakult.
Az országosan leadott sza-
vazatok alapján a FIDESZ-
KDNP 13, a DK 4, a Momen-
tum 2, az MSZP-Párbeszéd 
és a Jobbik 1-1 mandátumot 
szerzett.  ÜH 

Európai parlamenti 
választás eredménye 
Üllőn
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A szokatlanul csapadékos má-
jusi időjárás ellenére jól halad 
a Sportliget lakóparkban épü-
lő új 4 csoportos óvoda kivite-
lezése.
A kivitelező Thermik Plus Kft. 
jelenleg a szerkezetépítési 
munkákat végzi és hamarosan 
megkezdődik a tetőszerkezet 
építése.

A Dóra Sándor körúton épü-
lő, mintegy 1000 négyzetméter 
alapterületű új óvoda épület-
tel a Gyöngyvirág óvoda ke-
rül kiváltásra. A beruházás vár-
hatóan 2020 tavaszán készül 
el, amelynek eredményeként a 
2020/2021. nevelési évet már az 

Jó ütemben halad az új óvoda  
építése a Sportliget lakóparkban

Május végén az óvoda szerkezetépítési munkáit végezte  
a kivitelező Thermik Plus Kft. 

új óvodában kezdhetik meg a 
körzetbe tartozó óvodások.

Köszönjük szépen a beruhá-
zás közelében élő lakosok tü-
relmét az építkezés miatt!

ÜH info
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Ülésteremből jelentjük

Útkarbantartási, kátyúzási 
munkálatok ütemezése

Májusban is ülésezett a képviselő-testület. A napirendek  
között a legfontosabb ügyek a karbantartásokkal, fejlesztések-
kel, beruházásokkal kapcsolatban kerültek megtárgyalásra.

A képviselő-testület a május 15-ei 
rendkívüli testületi ülésen tárgyalt 
a 2019. évi útkarbantartási, kátyú-

zási feladatokról. Az Üllői Városüzemelte-
tő és Fejlesztő Kft. még márciusban felmér-
te az üllői belterületi utak, útkarbantartási 
munkaigényeit, amely alapján árajánlato-
kat kértek a feladatok elvégzésére. Az ösz-
szességében legjobb árajánlat – amely a 
vállalási díj mellett a garanciaidő hosszú-
ságban is a legkedvezőbbnek számít –,  

T ájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy korábbi évekhez hasonlóan 
idén is négy ütemben kerül sor a 

belterületi utak karbantartására, javításá-
ra. A munkákat június 3-án az első ütem-
ben jelölt területen elkezdte a kivitelező. 

bruttó 7,36 millió forint. Ebből az összegből 
a város valamennyi belterületi útkarbantar-
tása megtörténik. Az útkarbantartások jú-
nius 3-án kezdődtek és a tervek szerint júli-
us 15-ig befejeződnek. A munkálatok ideje 
alatt, kérjük a lakosság türelmét. 

A képviselők napirendjén szerepelt az 
üllői teniszpálya elektromos világításának 
megoldását célzó előterjesztés. A tenisz-
pálya elektromos ellátása tárgyában be-
nyújtott árajánlatok közül a Vnplayer Kft.  

ajánlatát fogadta el, amely alapján a kivite-
lezés összege bruttó 1,2 millió forint. A be-
ruházás várhatóan július közepéig elkészül 
és annak előnyeit már az esti órákban is él-
vezhetik a szabadban sportolni vágyók.

A képviselő-testület a májusi ülésén 
meghozta a Vasadi utcai útfelújítás és kor-
szerűsítés közbeszerzési eljárás megindítá-
sához szükséges döntéseket. A közbeszer-
zési eljárásra az ajánlattételi határidő június 
első hete. Az eljárással kapcsolatos határ-
időket figyelembe véve a kivitelezési mun-
kálatok a nyár közepén kezdődhetnek és 
várhatóan szeptember végéig befejeződ-
nek. Az önkormányzat vállalta, hogy a Va-
sadi utcai útépítési beruházáshoz biztosítja 
a saját forrást.  ÜH info

1. ütem: Pesti út–Ócsai út. Munkálatok 
ütemezésének időpontja: június 3–június 
16. (23-24. hét)

2. ütem Ócsai út–Pesti út. Munkálatok 
ütemezésének időpontja: június 10-től jú-
nius 23-ig (24-25. hét). 

3. ütem Pesti út–Gyömrői út. Munkála-
tok ütemezésének időpontja: június 17-től 
június 30-ig (25-26. hét).

4. ütem Gyömrői út–Pesti út. Munkála-
tok ütemezésének időpontja: július 1-jétől 
július 14-ig (27-28. hét). 

Az ütemezés és a befejezés dátuma 
nagyban függ az időjárási körülményektől. 
A karbantartási munkák a tervek szerint jú-
lius 15-ig befejeződnek. 

A munkálatok ideje alatt az önkormány-
zat a lakosság türelmét kéri!      nfo
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Elismerték a pedagógusok és 
technikai dolgozók munkáját

Üllő városa Humanitárius 
település díjat nyert

M ájus 31-én, a Kiss Sándor Művelő-
dési Házban került sor az idei pe-
dagógus-napi ünnepségre.

A zsúfolásig megtelt művelődési ház-
ban az egybegyűlt vendégeket és az ün-
nepelteket Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony és dr. Hrutkáné Molnár Monika, 
a Monori Tankerületi Központ igazgató-
ja köszöntötte. A díjakat Szabó Katalin, az 
Üllő Város Humán Szolgáltató Központ és 

A Magyar Vöröskereszt Országos Ve-
zetősége magyarországi települé-
sek részére Humanitárius település 

cím elnyerésére pályázatot hirdetett, azzal 
a céllal, hogy a Vöröskereszt eszmeiségét, 
alapelveit tiszteletben tartó, céljai megva-
lósításában aktívan részvevő közössége-
ket elismerje.

A cím odaítélése egy évre szól, mely  
– a feltételek teljesítése esetén – évenként 
meghosszabbítható. A cím megtartása 
második évében emléktábla-avatással ke-
rül elismerésre, a harmadik évben elnyert 
cím feljogosítja a települést, hogy határán 
található üdvözlő tábláin elhelyezze a Hu-
manitárius település jelzést.

Azokat a közösségeket díjazták, amelyek a helyi közösség  
bevonása mellett a legtöbbet tesznek a szociális, egészség-
nevelési, elsősegélynyújtó programok előmozdításáért. 

Az idei évben a Magyar Vöröskereszt 
megalakulásának 138. évfordulója vala-
mint a Vöröskereszt világnapja alkalmából 
május 22-23-án, Biatorbágyon került sor az 
ünnepségre, amelynek keretében a Huma-
nitárius Települések találkozóját is megtar-
tották.

A Magyar Vöröskereszt országos veze-
tősége ez alkalomból több mint 250 kö-
zösség, önkéntes, tag, támogató, munka-
társ számára adott át elismeréseket.

Május 23-án, 18 pályázó közül 8 új belé-
pő – Komárom, Kardos, Gyenesdiás, Süly-
sáp, Monor, Üllő, Csetény és Rábapor-
dány –, nyerte el a Humanitárius Település  
rangot.

A díjat Ladányi Ágnes (középen oklevél-
lel), a hatósági iroda vezetője és Balázs-
né Varga Gizella (a kép jobb oldalán), a 
Magyar Vöröskereszt Üllői Alapszerve-
zet képviselője vette át 

Papp Gyuláné, Lukács Nóra, Szabó Tiva-
darné, Zárayné Sándorházi Eleonóra, 
Teichterné Holhós Ilona, Szabó Katalin  
Ildikó, Molnár Lászlóné, Bekker Zsuzsan-
na, Kissné Szabó Katalin, Böckl Józsefné

Mezei Márta, Hasulyó Beáta, Pálmai  
Ildikó, Fenyvesiné Ladányi Brigitta,  
Kissné Szabó Katalin

Nevelési Tanácsadó igazga-
tója, Véghné Horváth Zsuzsan-
na és Jódy Adrianna az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 
igazgatóhelyettesei valamint 
Mezei Márta a Harmónia Zene-
iskola igazgatója és városunk 
polgármestere, Kissné Szabó 
Katalin adták át.

Díjazottak

Nyugdíjas pedagógusok: 
Pap Gyuláné gyógypedagó-
gus, Zárayné Sándorházy Eleo-
nóra óvodapedagógus, Szabó 
Tivadarné, dajka. 

Év technikai dolgozója díjat vehetett 
át: Böckl Józsefné dajka (Pitypang óvoda), 
Teichterné Holhós Ilona dajka (Gyöngyvirág 
óvoda), Molnár Lászlóné dajka (Csicsergő 
óvoda). 

Az Év óvodapedagógusa díjban része-
sült: Lukács Nóra (Bóbita óvoda), Bekker Zsu-
zsanna (Napraforgó óvoda). 

Az Év pedagógusa elismerést Fenyve-
siné Ladányi Brigitta az Árpád Fejedelem  
Általános Iskola tanára, Pálmai Ildikó az  

Árpád Fejedelem Általános Iskola tanító-
ja és Hasulyó Beáta, a Harmónia Zeneisko-
la zongoratanára vehette át. 

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 
 ÜH info

A Magyar Vöröskereszt a díj odaítélé-
sénél azokat az erős közösségeket díjazza, 
amelyek tevékenységeikkel a nemzetközi 
szervezet alapelveit képviselik és a telepü-
léseiken a helyi közösség bevonása mellett 
a legtöbbet tesznek a szociális, egészség-
nevelési, elsősegélynyújtó programok elő-
mozdításáért.   ÜH Info
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A 2019. évben ismét településvezetőket választunk. Várhatóan ok-
tóber hónapra írja ki köztársasági elnök úr az önkormányzati válasz-
tások időpontját. Addig is afféle számvetésként sorban bemutat-
juk a 2014–2019. önkormányzati ciklus egyéni választókörzetekben 
megválasztott képviselők elmúlt öt évben végzett munkáját. 

Hadadi-Fekete Ilona,  
5. számú választókörzet

H adadi-Fekete Ilona 32 éve él Üllőn és 
26 éve az üllői gyermekorvosi ren-
delő munkatársa. Önkormányza-

ti képviselői mandátumot először a 2010-
es választáson szerzett. A 2010–2014. 
önkormányzati ciklusban az egészségügyi 
és szociális bizottság valamint az oktatási, 
közművelődési,sport és ifjúsági bizottság 
tagjaként tevékenykedett.

A 2014-ben felálló képviselő-testület-
ben az egészségügyi és szociális bizottság 
tagjaként valamint az oktatási, közművelő-
dési, sport és ifjúsági bizottság elnökeként  
dolgozik. 

Az egészségügyi és szociális bizott-
ságban Hadadi-Fekete Ilona tevékenyen 
részt vett a szociális rendelet kidolgozásá-
ban, melynek köszönhetően a város jelen-
tős összegű támogatást biztosít a rászo-
rulók részére, ezzel is megbecsülve annak 
polgárait. A szociális rendelet kidolgozásá-
ban végzett munkájának köszönhetően ma 
már biztosított a város költségvetésében a 
80 év feletti üllői időskorúak részére az év 
végi ünnepi támogatás, fiatal házasoknak 
minden megszületendő gyermek után az 
életkezdési támogatás, az üllői óvodás– és 

iskolás korú kisgyermek részére 50 százalé-
kos étkezési támogatás.

Elkötelezett lokálpatrióta, aki figyelmet 
szentel a helyi kulturális-közösségi élet va-
lamint a bölcsődék, óvodák támogatására 
és a gyermekek számára játéklehetőséget 
biztosító közösségi terek fejlesztésére. Kép-
viselőként mindig elérhető a választókör-
zetében élő lakók számára, meghallgatja az 
embereket és segít a problémák megoldá-
sában. Tevékenyen részt vállal a rászorulók 
részére biztosított adományok célba jutta-
tásában.

Hadadi-Fekete Ilona az 5. számú körzet 
képviselője. Választókörzete az Öreg-sző-
lők–Gazdák erdeje–Hajcsár utca–Hunyadi 
utca által határolt területen belül elterülő 
utcákat tartalmazza.

A választókörzet 2010. óta jelentős fejlő-
désen ment át. 2010–2014. közötti időszak-
ban valamennyi utca aszfalt- vagy mart- 
aszfalt-burkolattal lett ellátva és az érintett 
utcákban megoldódtak a csapadékvíz-el-
vezetési problémák is. 

2014-ben folytatódtak a körzetet érin-
tő beruházások, melyek eredményeként 
a Gazdák erdeje utca teljes szakaszán ki-
építésre került a közvilágítás, a Hunya-
di utca–Hajcsár utca sarkán új játszótér 
épült a kisgyermekek részére. A játszó-
eszközök megfelelnek az Európai Unió ál-
tal szabott magas biztonsági követelmé-
nyeknek. Minden utcában megvalósult a 
csapadékvíz-elvezetés, a szükséges víz-
elvezetők kiépítésével. A választókör-
zet utcáinak jelentős részében új járdák, 
járdaszakaszok épültek, melyhez az ön-
kormányzat biztosította a szükséges for-
rásokat. Elkészült az Erdősor utcai járda-
építéshez szükséges kiviteli terv. 

Az 5. számú választókörzetben folyama-
tosan biztosított a szilárd burkolatú utak 
karbantartása, hibás útfelületek javítása. A 
2019. év céljai között szerepel az Erdősor ut-
cai járda első ütemének kivitelezése, a vá-
lasztókörzetben szükséges karbantartások 
biztosítása valamint a Hunyadi utcai piac 
végleges áthelyezése annak érdekében, 
hogy az utcában élők számára a nyugodt 
életkörülmények a szombati piac-napokon 
is biztosítottak legyenek.   

Jó tett  
helyébe… 
Raktárhelyiséget kapott Üllőn  
a Baptista Szeretetszolgálat. 

A baptista mozgalom, a reformáció so-
rán létrejött, protestáns elveket kö-
vető keresztény mozgalom.  A görög 

baptista szó magyar megfelelője: bemerítő.
 Azért baptista az egyház neve, mert csak 

azok lehetnek tagjai, akik saját akaratukból 
keresztelkednek, azaz bemerítkeznek. Ma-
gyarországon közel ötszáz éve van jelen.  
Első hírnökei Svájcból menekült igehirde-
tők voltak. Napjainkban hazánkban mint-
egy kettőszázezer követője él.

 Az egyház karitatív szervezete egy ala-
pítvány, a Baptista Szeretetszolgálat, mely 
adományokat gyűjt és oszt szét az ország 
egész területén a szociálisan rászorulók 
közt. Lelkét elhivatott önkéntesek adják, 
akiknek önzetlen munkája maga is példa-
értékű. Ezeknek az önkénteseknek egy ré-
sze üllői származású, ennek köszönhetjük, 
hogy Üllő kiemelt helyet foglal el a Baptis-
ta Szeretetszolgálat működésében.  Évek 
óta jelen vannak városunkban, vásáro-
kat tartanak, melyek bevételéből rászoru-
ló családokat, intézményeket, civil szerve-
zeteket támogatnak. Ebben a munkában 
együttműködnek az üllői önkormányzattal, 
a védőnői szolgálattal, a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzattal és a Vöröskereszt Üllői 
Szervezetével.

Vásárokat tartanak. Ez az a vásár, amit 
már várnak, hisz itt fillérekért vásárolhatnak 
az érdeklődők. De lássuk az érem másik ol-
dalát is! Sok a gyerek, kevés a pénz? A baptis-
ták segítenek. Karácsony van és nincs pénz 
ajándékra? A baptisták segítenek. Leégett 
a család otthona, leégett az óvoda? A bap-
tisták segítenek. Hosszan sorolhatnám még, 
hogy hány alkalommal, mi módon nyújtot-
tak segítséget nekünk, üllőieknek. Önkénte-
seiket már ismerősként üdvözöljük, név sze-
rint ismerjük, barátainknak tartjuk. 

Most először fordult elő, hogy mi is se-
gíthettünk nekik. Előző raktáruk megszűnt, 
költözniük kellett. Az önkormányzat (pol-
gármester asszony és alpolgármester úr) 
közbenjárásával sikerült nekik új raktárt sze-
rezni Üllőn, a Pyrostop épületében, Fellegi 
úr segítő szándékának köszönhetően. Mi-
lyen érdekes, Fellegi úr felmenői között is 
voltak baptisták.

A mi baptistáink, Erika, Évi, Ildi, Györgyi és 
a többiek pedig Üllőn legközelebb június 
19-én tartanak vásárt a Kiss Sándor Műve-
lődési Házban. 

Munkájukhoz sok erőt, jó egészséget kí-
vánunk.  Vámos Éva



8 ÜllőiKözrend és közbiztonság

Legyél te is polgárőr!
Ifjúsági tagozatot indít az üllői polgárőrség, várják a közrendért  
és közbiztonságért tenni akaró fiatalok jelentkezését!

A  z üllői polgárőrséget a ’90-es évek 
közepén alapították. A szervezet 
az elmúlt két és fél évtized alatt je-

lentős átalakuláson ment keresztül. A mai 
formájában – egy generációváltást köve-
tően – immár 10 éve működik a közrend 
és közbiztonság fenntartásának segíté-
sére létrejött önkéntes szerveződés Üllő 
Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület né-
ven. A tagok kezdetben még saját autó-
val, egyenruha és különösebb felszere-
lés nélkül rótták a település útjait, majd 
az évek alatt végzett következetes mun-
ka eredményeként jutottak el odáig, hogy 
ma már egy szervezett és jól felszerelt  

csoport képét mutatják. A korábbi és a je-
lenlegi elnökség tudatos építkezésének 
köszönhetően ma már két saját tulajdonú 
gépkocsival segítik a rendőrség munká-
ját, és tetőtől talpig egyenruhába öltözhe-
tett a 24 fős tagság. A külcsín mellett a bel-
becs gyarapítására is figyelmet fordítottak: 
a képzéseknek köszönhetően közbizton-
sági és bűnmegelőzési ismereteik is folya-
matosan bővültek. Most, hogy az egyesü-
let stabil lábakon áll, a vezetés úgy döntött, 
hogy az ifjúsági tagozat kialakítására fekte-
ti a hangsúlyt, ezért fiatalokat toboroznak 
az üllői szervezetbe.

– Az ifjúsági tagozat alapítása miatt mó-
dosítani kellett az egyesület alapszabályát, 
amit be kellett adnunk a bírósághoz. A pa-
pírmunkán túl vagyunk, nincs akadálya a 
tagozat megszervezésének, elkezdhetjük 
a toborzást. A belépést minden fiatalnak 
jó szívvel ajánljuk, a tagság jó lehetőség 
arra, hogy a diákok teljesítsék az előírt 50 
óra közösségi szolgálatot, de azok is hasz-
nos ismeretekkel gazdagodhatnak, akik 
rendvédelmi pályára készülnek. A rendőr-
séggel szoros együttműködésben látjuk el 
a munkánkat, ezáltal a tagok bepillantást 
nyerhetnek a hivatásos állomány munká-
jába is. Volt olyan fiatal, aki nálunk kezdte 
a pályafutását, ma pedig a Terrorelhárítási 
Központ hivatásos állományához tartozik  
– mondta lapunknak Szőke Miklós szolgá-
latirányító.

Nincs nehéz dolga annak, aki úgy dönt, 
hogy belép az egyesületbe – a 18 év alat-
tiak természetesen csak szülői beleegye-
zéssel csatlakozhatnak –, a jelentkezést az 
alapképzés követi, majd a szükséges is-
meretek elsajátítása után jöhet a vizsga, 
amit ha sikerrel teljesít a fiatal, megkapja a  

polgárőr-igazolványt és az ifjúsági tagozat 
tagja lehet.

Az üllői egyesületben nem csak a fiata-
lokat várják tárt karokkal, hanem a felnőtte-
ket is. A munkahelyi és a magánéletbeli el-
foglaltságok miatt általában csak a tagság 
fele teljesít rendszeresen szolgálatot. Fon-
tos megjegyezni, hogy a hiedelmekkel el-
lentétben a polgárőrség teljesen önkén-
tes alapon működik, az elvégzett munkáért 
cserébe eddig sem járt fizetés és a jövőben 
sem fog. Ezért tényleg csak olyanok jelent-
kezzenek, akik elhivatottságból szeretné-
nek tenni a helyi közösség biztonságáért.

Ha szeretne csatlakozni az Üllői Polgár-
őr és Bűnmegelőzési Egyesülethez, hívja a 
06-20/223-7181 telefonszámot, ahol akár 
további felvilágosítással is szolgálnak a be-
lépéssel kapcsolatban. Varga Norbert

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 2018 má-
jusában az Év Polgárőr Egyesülete elis-
merésben részesítette az Üllői Polgárőr és 
Bűnmegelőzési Egyesületet. A kitüntető cí-
met elsősorban azzal érdemelték ki az üllői 
polgárőrök, hogy megyei szinten is kima-
gasló a szolgálatban töltött óráik száma, és 
az egyesület szervezettsége és felszereltsé-
ge is a legjobbak közé sorolható.

Az év egyesülete

Ecser, Üllő és Vecsés polgárőr-egyesüle-
tei a szorosabb együttműködés érdekében 
megállapodást kötöttek, amelynek meg-
felelően már egymás településein is telje-
síthetnek szolgálatot. Az egyesületek egy-
mást segítve nagyobb hatékonysággal 
látják el feladataikat. Az együttműködés-
hez később Gyömrő is csatlakozott, így ma 
már négy település alkotja a szövetséget.

Együttműködés a környék 
polgárőrségeivel

Vecsési csomagszállító
céghez keresünk

SZORTÍROZÓ 
MUNKATÁRSAT
Munkaidő: 15.00–21.00 óráig 

+ esetenként túlóra.

Fizikai munka, csomagok
összekészítése szállítók számára.

Átlagbérek nettó 140-160 000 Ft.

Ingyenes busz: Cegléd, Albertirsa 
Pilis, Monor, Monorierdő, Üllő.

Érdeklődni lehet:
06 70 342 1653

Hirdetés
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25 éves a Civil Érték Egyesület

Üllőn is lesz ingyenes wifi-hozzáférés 

Októberig forgalomelterelés az M4 autóút építése miatt 

Május 10-én a Kiss Sándor Művelődé-
si Házban, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 6.z/b osztályos tanulói valamint a 
Szeretetgombóc Klub közös előadásával 
kezdetét vette a Civil Érték Egyesület 25. 
jubileumi ünnepsége. 

A megjelenteket Skultéti Ildikó az egye-
sület elnöke, Kissné Szabó Katalin polgár-
mester továbbá Pogácsás Tibor a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitkára 
és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
köszöntötte.

A szívélyes köszöntők után az egyesü-
let múltját és jelenét értékelő valamint a 
jövőbe tekintő értékes gondolatok hang-
zottak el a meghívott vendégek részéről. A 
hozzászólók a hátrányos helyzetűek segí-
tésével, a fogyatékkal élők helyzetének át-
tekintésével a foglalkoztatási rehabilitáció 
jelenéről és jövőbeli lehetőségeiről tartot-
tak előadást. 

A Civil Érték Egyesület 25. évi jubileu-
mi ünnepségén részt vettek a helyi közélet 

Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt in-
dította el a WiFi4EU elnevezésű kezde-
ményezését, amely lehetőséget nyújt az 
önkormányzatoknak, hogy nyilvános helyi-
ségekben – például könyvtárakban, egész-
ségügyi központokban, múzeumokban és 
egyéb nyilvános épületekben –, illetve te-
reken, parkokban ingyenes vezeték nélkü-
li (wifi) internetkapcsolati pontokat létesít-
senek. A wifi-hozzáférési pontok kiépítésére 
az Európai Unió 15 ezer euró – a jelenlegi ár-
folyam szerint több mint 4,7 millió forint– 
 támogatást ad azoknak az önkormányza-
toknak, akik jelentkeznek a WiFi4EU prog-
ramra. A hírek szerint 2020-ig 120 millió euró 
támogatást osztanak szét a tagállamok kö-

szereplői: Fehér Imre alpolgármester, Fa-
zekas Violetta, dr. Lőre Attila, Medvedovszky 
Béla, Szendrey Elek képviselők, a hivatal 
képviseletében Földváriné dr. Kürthy Kriszti-
na jegyző. 

Kissné Szabó Katalin polgármester, Üllő 
Város Önkormányzata nevében a hátrá-
nyos helyzetűek érdekében végzett ki-
emelkedő munkáért elismerésben részesí-
tette az egyesületet.

Az elismerések átadását követően sor 
került a Civil Érték Egyesület közgyűlésé-
re, melynek napirendjén több más mel-
lett a gazdasági beszámolók, bizottsági 
jelentések, a 2018. évi beszámoló szere-
peltek.

Boldog születésnapot és eredmények-
ben, sikerekben, szeretetben gazdag évti-
zedeket kívánunk a Civil Érték Egyesület-
nek! Az önkormányzat nevében szívből 
gratulálunk és nagyra becsüljük a Civil Ér-
ték Egyesület értékteremtő és példamuta-
tó munkáját!  ÜH info

zött, hogy kiépíthessék az ingyenes vezeték  
nélküli internetkapcsolatokat azokon a hely-
színeken, ahol eddig nem álltak rendelke-
zésre. A hálózatok kialakításáért nem kell fi-
zetni, de a kiépítést követően a karbantartási 
költségek az önkormányzatokat terhelik.  

Az ingyenes wifi-pontoknak legalább 3 
évig kell üzemelniük, reklámmentesek lesz-
nek, használatukhoz nem kell megadni sze-
mélyes adatokat a felhasználóknak. 

Áprilisban tették közzé a program kereté-
ben meghirdetett második felhívást, melyre 
több mint 10 ezer település pályázott. A je-
lentkezők közül 3400-at választott ki a brüsz-
szeli testület, Magyarországon 63 település 
kapott támogatást, köztük városunk, Üllő  

Az M4 autóút építésével kapcsolatban a 
4. sz. főút Üllői csomópontban május 17-
én új ideiglenes forgalomterelés ütem ke-
rült bevezetésre, amely szerint a 4. sz. főút 
forgalma az épülő M4–4603 forgalmi cso-
móponton kerül átvezetésre, a főpálya fe-
lett megépült hídműtárgyon és megépült 
két körforgalmon keresztül. 

A 4. sz. főúton pest felől a körforgal-
mak térségében torlódásra számíthat-
nak a közlekedők, ezért javasoljuk, hogy 
a Szolnok felé irányuló tranzitforgalom az 
M5–405 útirányt válasszák, illetve javasolt 
kerülőút a Szolnok felől érkezőknek a Mo-
nor–Péteri összekötőúton át a 31-es úton.

Május 21-től a Gombai úti (3112 j. út) és 
a Tápiószentmártoni úti felüljárókra is fel-
került a forgalom. 

A jelenlegi terelésre az M4 autóút épí-
tése miatt van szükség, ugyanis a hídmű-
tárgy alatt csak így zárható a pálya.

A jelenlegi ütem június 30-ig lesz élet-
ben, ezt követően az Üllőről kifelé vezető 
út lesz ráterelve a 2. sz. körforgalomra. A 
vállalkozó előrehaladásának függvényé-
ben, várhatóan októberig lehet ez a for-
galomterelés, utána az M4 gyorsforgalmi 
út forgalomba helyezésével a 4. főút for-
galma tehermentesíti a csomópontokat.  
 nfo

is – derült ki az Európai Bizottság május kö-
zepén kiadott közleményéből. 

Arról, hogy pontosan hol lesznek elérhe-
tők az ingyenes wifi pontok, későbbi lapszá-
munkban adunk tájékoztatást.   VN
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Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés  
és szelektívhulladék-gyűjtés időpontjai

Pest megye bajnoka az Üllői VKSK

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatá-
sa alapján Üllőn a házhoz menő zöld-, szelektív és csomagolási hul-
ladék begyűjtése a következő időpontokban történik:  
június 20., július 4., 18., augusztus 1., 15., 29., szeptember 12., 26., 
október 10., 24., november 7., 21., december 5., 19.

Nagyszerű idényt produkálva hódították el a bajnoki címet az üllői kézilabdázók.

Z öldhulladék-gyűjtés a kertgondozás 
során  levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket, illetve a lehullott 

falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térí-
tésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban, illetve 
az ágnyesedéket maximum 70 centiméter 
hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák 
mellé helyezzék ki az ingatlanok elé, a köz-
területet nem szennyező módon.

Csomagolási hulladékgyűjtés esetén a 
csomagolási hulladék bármilyen áttetsző 
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az 
üveggyűjtőponton történik a városháza 
mögötti parkolóban, a fedett kerékpártá-
rolónál. 

Általános információ cserezsákokról: 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
a DTkH Nonprofit Kft. munkatársai annyi 

R emekelt a Pest megyei férfi felnőtt 
kézilabda-bajnokságban az Üllői 
VKSK. A csapat az alapszakasz B cso-

portjában az első forduló kivételével (a ta-
valy szeptember 16-án lejátszott mérkő-
zésen vereséggel kezdte a bajnokságot 
a csapat: Hevesi SE–Üllői VKSK 32-27) va-
lamennyi mérkőzését megnyerte, így 17 
győzelemmel 34 pontot gyűjtve a tabella 
éléről léphettek a rájátszásba, ahol az első 
mérkőzésen az A jelű csoport 4. helyezett-
je, a Mogyoródi KSK várt az üllőiekre. 

Az első mérkőzést április 14-én rendez-
ték, az összecsapás üllői vendégsikerrel ért 
véget: Mogyoródi KSK–Üllői VKSK 17-23. A 
továbbjutás a visszavágón sem forgott ve-
szélyben, a félidőben már 18-6-ra vezettek 
az üllőiek és az előnyt a mérkőzés végéig 
megtartották: Üllői VKSK–Mogyoródi KSK 
29-16. 

Az elődöntő két mérkőzését a Gyömrő 
VSK ellen játszotta a csapat. Ellenfelét az 
alapszakaszban kétszer is legyőzte az üllői 

cserezsákot (zöld színű, emblémás) adnak, 
amennyit kihelyeztek.

Hogyan végezzük jól a szelek-
tív gyűjtést? – a DTkH Nonpro-
fit Kft. tájékoztatója

 
Mi kerülhet a sárga (vagy áttetsző) zsák-
ba? Papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-
tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes 
és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet. Műanyag (kiöblít-
ve, laposra taposva): színes– és víztiszta 
PET-palack, kupak (üdítős, ásványvizes), 
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: 
samponos, öblítős, mosogatószeres), rek-
lámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, 
fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfö-
lös és margarinos dobozok, fém– és italos  

kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): 
fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, ener-
giaitalos), tartós tej és üdítők dobozai 
(TetraPack), konzervdoboz.

Öblítse ki! 

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és ola-
jos palackokat elvileg el kellene mosogat-
ni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban 
megfogalmazódik, hogy a mosogatással 
azonban vizet pocsékolunk, és ezzel töb-
bet ártunk a környezetünknek. Nem azt 
várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csu-
pán azt, hogy makacs szennyeződések ne 
legyenek benne/rajta. Elég, ha például a 
mosogatás végén a mosogatóvízben átöb-
lítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltá-
volítjuk a szennyeződéseket!

A gyűjtés másik ugyancsak nem elha-
nyagolható momentuma, hogy lehetőség 
szerint a zsákba a lehető legkisebb térfo-
gattal helyezze el a műanyag palackokat, 
flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az ita-
los kartonokat, a palackokat is. A műanyag 
kupakokat nem szükséges visszacsavarni! 
Mindezek elősegítik, hogy több csomago-
lóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtő-
járművekbe is!

gárda (tavaly november 3-án hazai pályán 
34-22-re, március 9-én pedig idegenben 
35-25-re), így joggal reménykedhettünk a 
továbbjutásban. Az első mérkőzést Gyöm-
rőn rendezték, szoros első félidő után (15-
14-re vezettünk) a végén vendéggyőze-
lemnek örülhettünk: Gyömrő VSK–Üllői 
VKSK 20-25. Ahogyan várni lehetett, az ül-
lői visszavágón nem adta magát könnyen 
a gyömrői alakulat, hátrányukat már az 
első félidőben ledolgozták, a szünetben 
18-13-ra vezettek. A második félidőben 
aztán fordult a kocka, a vendégek mind-
össze négyszer találtak a kapuba, míg az 
üllőiek 8 gólt dobtak. A mérkőzés ugyan 
gyömrői sikerrel ért véget, de a soványka 
egygólos győzelem kevés volt a szomszé-
dok továbbjutásához: Üllő VKSK–Gyömrő 
VSK 21-22, az üllői kézilabdázók bejutottak 
a döntőbe! 

A bajnoki cím sorsa június 1-jén egy 
mérkőzésen dőlt el a Csömöri Sportcsar-
nokban, ellenfelünk a Váci KSE II. volt. Ki-

egyensúlyozott játék folyt a pályán, az 
félidő egygólos váci előnnyel ért véget (13-
12). A második játékrészben is kiegyen-
lített volt a párharc, de a mérkőzés végé-
re sikerült megfordítani az eredményt: 
Váci KSE II.–Üllő VKSK 23-24, ami egyút-
tal azt jelentette, hogy az Üllői VKSK egy 
nagyszerű idényt produkálva megnyerte a 
2018/2019-es Pest megyei férfi felnőtt kézi-
labda bajnokságot. 

A bajnokcsapat tagjai: Becsei Balázs, 
Burik Máté, Császár Tamás, Dobai Dominik, 
Eőry András, Eőry Viktor, Farkas Szilárd, Fe-
nyővári Boldizsár Ferenc, Horváth Tamás, 
Illing Zsolt, Iván Krisztián, Jakabacska Zsolt, 
Kenyhercz Dániel, Kiss Gergő, Kriskó Ádám, 
Magyari Zoltán, Major Attila, Malya Márk, 
Nagy Gergely, Nagy Gyula, Orbán Botond, 
Papp Roland, Popovics István, Szabó Ákos, 
Szabó István, Szabó Marcell, Szabó Szilvesz-
ter, Szabó Viktor, Szilágyi Péter, Torma Gellért, 
Trekoványecz András, Tuba-Kovács Ervin, Va-
rasdi Szilárd, Vígh Ákos.  varga
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Május 11-én Káván jártunk, a 13. Vargha Gyula Szavalóversenyen. Szép emlékekkel és kiváló ered-
ményekkel tértünk haza a Nemesgörzsöny, Káva és Üllő szavalói között megrendezett családias 
hangulatú rendezvényről.

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

A megnyitó után Fehér Imre alpolgár-
mester úrral segédkeztünk a Var-
gha-emlékfa elültetésében, majd el-

kezdődött a verseny. 1-2. osztályosok között 
Ujvári Laura és Burza Ádám különdíjat kapott, 
3-4. osztályos kategóriában Baráth Fruzsina, 
Gábor Zsófia és Burza Dániel szintén különdí-
jat, Paulovics Liza Effi első díjat kapott. Az 5-6. 
osztályosok között Antal Anna második he-
lyezést, Kovács Rebeka első helyezést ért el. 

A 7-8. osztályosok szavalói között Paulovics 
Olivér első helyezett lett. Középiskolás kate-
góriában Horváth András első helyezést ért 
el. Felnőtt kategóriában két első helyezet-
tünk is lett: Jámbor Barbara és dr. Vargha Esz-
ter. Ezúton is gratulálunk mindenkinek, na-
gyon büszkék vagyunk rájuk! A rendezvény 
végén könyvszoborral köszöntük meg a há-
zigazdáknak a szíves vendéglátást, és meg-
kaptuk a vándorkupát, ami azt jelenti, hogy 
jövőre veletek Üllőn!

Mese habbal, avagy írj, rajzolj, 
mutasd meg! 
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések min-
denkinek” projekt országos hatókörű könyv-
tári programja „Az én könyvtáram” címen 
valósul meg. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári 

Intézet, az Országos Pedagógiai Könyvtár- és 
Múzeum és könyvtár-szakmai szervezetek 
bevonásával valósítja meg a projekt könyv-
tári komponensének célkitűzéseit. A prog-
ram célja az országos könyvtári rendszer 
továbbfejlesztése. A projekt keretében a köz-
nevelés hatékonyságát és eredményességét 
szolgáló, új típusú kompetencia- és készség-
fejlesztő, tanulást támogató könyvtári szol-
gáltatások között 90 olvasásfejlesztési, szö-
vegértést fejlesztő, digitális kompetenciát 
fejlesztő, illetve könyvtárhasználatot és in-
formációkeresést támogató mintaprogram 
került kidolgozásra gyakorló könyvtárosok 
által. Könyvtárunk is csatlakozott mintaprog-
ram-kipróbálóként a kezdeményezéshez és 
4. osztályos gyerekeket hívtunk a könyvtár-
ba, hogy együtt töltsünk néhány mesés órát! 
Az általunk kipróbált program címe, a Mese 
habbal címet viselte. Három egymást köve-
tő csütörtökön találkoztunk a gyerekekkel, 
majd a zárófoglalkozáson vendégünk volt 
Hajzler Lászlóné büki könyvtáros is, aki ezt az 
egészet megálmodta és kidolgozta. A mese-
foglalkozás eredményeként összefoglaltuk a 
mesékkel kapcsolatos tudnivalókat, a gye-
rekek megismerkedhettek a tipográfia és 
könyvkészítés alapjaival, így három varázsla-
tos mese született a kisdiákok tollából, ame-
lyet saját rajzaikkal illusztráltak és még meg 
is filmesítették azokat. A mi történetünk is a 
mesékhez hasonlóan ért véget, a jók meg-
kapták megérdemelt jutalmukat, egy kéz-
zel fogható saját mesekönyvet! Köszönjük 
Kaliczáné Baráth Erika osztályfőnök és Gera 
Béla festőművész és tipográfus segítségét. 
Óriási élmény volt, hasznos tapasztalatokkal 
gazdagodtunk mindnyájan! Ennyi volt, mese 
volt, a tarisznyám tele volt, vedd ki, ami ben-
ne volt!

Nyári könyvajánló

Edward Rutherfurd: 
London. A világ ösz-
szes városa közül Lon-
don történelme az 
egyik legérdekesebb. 
A történelmi fikciók 
nagymestere, ebben 
a regényében Ang-
lia fővárosára szegezi 

a tekintetét, és a rá jellemző magával raga-
dó módon úgy vázolja fel a metropolisz két-
ezer éves történelmét, hogy az egy fordu-
latos családregény háttereként, kereteként 
szolgál.

Stahl Judit: Ázsiai 
kalandok. Ha imá-
dod a tavaszi teker-
cset? Bejön neked a 
pad thai? Lenne ked-
ved egy mogyoró-
mártásos, indonéz 
csirkenyárshoz? Oda-
vagy az ízes curry-
kért? Mindnek meg-

találod itt a jól bevált receptjét, de nem csak 
ennyi ez a könyv! Mert azt is megtanulha-
tod belőle, hogy egy-két hozzávaló meg-
változtatásával, mégis ugyanazzal a mód-
szerrel miként készíthetsz el teljesen más 
ázsiai ételeket. Kapd elő a wokot és a bam-
buszpárolót, aztán kalandra fel!

Nyulász Péter: A 
Hosszúfülűek kincse. 
Nagy futással indul 
Bugac Pongrác har-
madik kalandja. Ma-
xit és Trixit elkapják 
Óbudán, egy múze-
umban, ahonnan el-
tűnt a Fekete Kutya. 
Egy titkos jegyzet 
szerint ez a szobor 
a kulcs egy rejtélyes 

kincs megtalálásához. A Berger Szimat Szol-
gálat feladata előkeríteni a műtárgyat, akár 
a Föld túlsó feléről is! Márpedig a szálak a 
déli féltekére vezetnek. Sikerrel járnak-e hő-
seink a hosszúfülűek földjén, a Húsvét szi-
geten? Fordulatos kalandok során kapunk 
választ a kérdésre.

Nyári szünet a könyvtárban!

Könyvtárunk július 22-től augusztus 5-ig 
zárva lesz. Nyitás augusztus 6-án, ked-
den 9.30-kor!

Minden kedves olvasónknak hűsítő olvas-
mányokkal teli nyarat kívánunk! VHK

A Vargha Gyula Szavalóverseny résztvevői
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Ebben a tanévben másodszorra vehettünk részt sikeres pályázat  
révén a Határtalanul programban. A tavaszi utazás Erdélybe szólt.

Határtalanul

N égy napos gazdag programkínálat-
tal összeállított kirándulás részesei 
lehettünk az egykor Magyarország-

hoz tartozó csodálatos vidéken. Tájékozott, 
jól felkészült és türelmes kísérőnk volt Király 
Csaba idegenvezető, aki a gyerekek igénye-
it is szem előtt tartva vezényelte le a 4 napot. 
Szállásainkon kedvesen fogadtak minket 
vendéglátóink, finom falatokkal igyekeztek 
örömet szerezni. Köszönjük Barna Tibor igaz-
gató úrnak – aki a pályázatíró volt – a lehe-
tőséget!

Első nap: Nagyvárad, Királyhá-
gó, Körösfői vásár, Torockó

Miután reggel 6-kor elindultunk, körülbe-
lül 6 óra múlva a határ átlépése után meg-
érkeztünk Nagyváradra. Ott a Szent László 
Bazilika történetét hallgatuk meg, majd meg-
néztük az épületet.

A bazilika után ellátogattunk a központba, 
ahol megnéztük a Holnaposok csoportszob-
rát, a szecessziós épületeket, és egy félórás 
szabadprogram után magunk mögött hagy-
tuk Nagyváradot.

Odaértünk a Királyhágóhoz, ahol megáll-
tunk egy újabb fél órára, lehetett fotókat is 
készíteni, és jégkrémet venni. A hely kellemes 
volt, és pont gyönyörűen ráláttunk a hágóra. 
A kilátás páratlan volt. 

Megálltunk Körösfőn, a vásáron is. Min-
denki kivásárolgatta magát, majd elindul-
tunk a két napig szálláshelyünkként szolgá-
ló Torockóra. A település központján egy kis 
patak folyik végig, és a falu mellett Székelykő 
helyezkedik el. A szállásunkon wifi is volt.

A 40 fős kirándulócsoportot két külön ház-
ba osztották szét. Mivel mi, 7.z.-sek voltunk a 
legtöbben – 20-an – ezért egy külön házat 
kaptunk a falu szélén. Egy szobát kaptunk 
négyen, és az erkélyről egyenesen ráláttunk  
egész Székelykőre. Gyönyörű volt.

A szobánkban egy fürdő volt és 4 ágy. Tű-
zifával fűtöttek, és nagy tisztaság volt. A szo-
bák otthonosak és rendezettek voltak.

Az első Erdélyben eltöltött nap végén nem 
fáradtunk el, kifejezetten nyugalmas volt.

(Írta: Szegedi Diána és Horváth Lilla) 

Második nap: Tordai-hasadék  
és a Sóbánya, Kolozsvár
Finom reggeli után elindultunk a Torockói 
Néprajzi Múzeumba, ahol sok régi és érdekes 
dolgot megnéztünk. Torockóról elmentünk a 
Tordai-hasadékhoz, ahol a sziklák szélén ki-
épített utakon járva, mozgó hidakon átha-
ladva sok szép élményt szereztünk. Ezután 
a tordai sóbányába indultunk. Itt tényleg 
minden sóból volt, még egy nagy játszótér 
is, ahol még az óriáskerék is só úton állt. Kö-
rülbelül 900 méter volt a legmélyebb pont-
ja. Még egy harang alakú vájatba is lekiabál-
tunk, ahonnan több mint nyolcszor visszajött 
a hangunk. Innen a buszunkkal Kolozsvár-
ra utaztunk, ahol megnéztük a főteret, egy 
nagy Mátyás-király emlékmű állt rajta.

Mindezek után visszamentünk a torockói 
szállásunkra, vacsoráztunk és még egy lány 
születésnapját is megünnepeltük. Egy na-
gyon izgalmas és élménydús napot tudtunk 
magunk mögött.

(Írta: György Zsanett  és Kovács Emma)

Harmadik nap: Nagyenyed,  
Gyulafehérvár, Déva
Miután felkeltünk, összepakoltuk a bőrön-
dünket, megreggeliztünk és elindultunk a 
református kollégiumba, ahol megtudtuk, 
hogy milyen nehézségekkel küzdenek meg 
a magyar diákok.

Majd Gyulafehérvárra mentünk, ahol Iza-
bella királyné és János Zsigmond kőszarko-
fágjait koszorúztuk meg. Ezen kívül részesei 
lehettünk az Apolló-fesztiválnak, amelyen 
különböző országokból vonultak fel korabe-
li harci ruhában a csapatok. Harci bemutatót 
is láthattunk.

Ezt követően vásárlásra volt lehetőség, 
majd ellátogattunk a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványhoz és megtudtuk, hogy te-
lik egy hetük a gyerekeknek és hogy Böjte 
Csaba hogyan alapította meg a szerveze-
tet.

Később lehetőségünk nyílt adományoz-
ni. Aztán elbuszoztunk a Dévai várhoz és 
egy felvonó segítségével feljutottunk. Meg-
hallgattuk a vár történetét és körbejártuk a 
vár minden részét.

Aztán elindultunk Csernakeresztúrra az 
új szállásunkra. Ezen szálláson nagyon jól 
éreztük magunkat, a szobák tiszták és az 
ételek finomak voltak.

Elmentünk egy közeli játszótérre, ahol a 
falubeli gyerekek többsége tudott magya-
rul, együtt játszottunk.

(Írta: Árpási Réka  és Berta Bianka)

Negyedik nap: Vajdahunyad 
vára, Marosillye
Az utolsó napon 6 körül keltünk. 8-kor már 
végeztünk a reggelivel és bepakoltuk a bő-
röndöket a buszba, majd útra keltünk és el-
indultunk Vajdahunyad vára felé. A várban 
megnéztük egykor volt Hunyadi János lakó-
helyét, de a csapatunk többségét a kínzó-
szoba és a börtön fogta meg.

A vár körül láttuk a Maros-folyót is. A szép 
látvány után indultunk tovább Marosillyére, 
Bethlen Gábor szülőházába. Amikor oda-
értünk, már esett az eső. De ez nem is volt 
gond, mert az előadást Bethlen Gábor életé-
ről bent a házban hallhattuk.

Egy kedves bácsi mesélt az egykori feje-
delemről és sok érdekes dolgot tudhattunk 
meg.

Aztán megnézhettünk egy kisfilmet a 
ház történetéről. Majd amikor végeztünk, 
láttuk kint az udvaron a kis kecskéket és bá-
rányokat. Igazából elmenekültek előlünk, de 
ez lényegtelen. 

Ezután megkezdtük az utat hazafelé. De 
még Romániába megálltunk Aradon, ahol 
mindenki bevásárolt többnyire nasikat.

Majd elköszöntünk a turistavezetőnktől, 
Csaba bácsitól és átkeltünk a határon, ahon-
nan már csak órák kérdése volt, hogy haza-
érjünk.  (Írta: Egervári Virág és Szabó Eszter)



13Üllői Oktatás

Május 10-én 52 versenyző részvételével idén 19. alkalommal adtunk  
otthont a Monori Tankerület iskolái számára meghirdetett angol nyelvű  
vers- és prózamondó versenynek.

Iskolánkban a 2016/2017-es tanévtől tanulhatnak diákjaink sakkot a testnevelés 
óra keretén belül. A sakkórákon tanulóink Polgár Judit Sakkpalota képesség- 
fejlesztő oktatási programján keresztül ismerkedhetnek meg a táblajáték  
világával. Jelenleg 1. és 2. évfolyamon tanulnak a gyerekek sakkozni tanórákon, 
valamint a 3. évfolyamon szakkör formájában.

Szép üllői eredmények születtek 
a területi angol versenyen

Sakkbajnokság az Üllői Árpád Fejedelem  
Általános Iskolában

Fitnesz-
gépeket 
kaptak az 
iskolások

A színvonalas versenyen  
az Üllői Árpád Fejede 
lem Általános Iskola ta-

nulói szép eredménnyel végez-
tek. 1-2. évfolyam: 1. helyen vég-
zett Vereczkei Lili 1.z osztályos 
tanuló (felkészítő tanára: Kovács 
Magdolna). 3. évfolyam: 2. he-
lyezést ért el Zahorecz Bulcsú a 
3.z osztályból (felkészítő taná-
ra: Pálmai Ildikó). 4. évfolyam: 3. 
helyen végzett  Revák Regina a 
4.z/b osztályból (felkészítő taná-
ra: Morvainé Hübel Ágnes). Felső 
tagozaton az 5-6. évfolyamon  
végeztünk dobogós helyen. 
Bond Luis István 6.z/b osztályos 
tanuló első helyen végzett pró-
za kategóriában, Szabó Blanka  
a vers kategória 2. helyezettje, 
Peterdy Nóra pedig harmadik he-

I skolánk diákjai nagyon lelke-
sek és ügyesek. Így 2019. má-
jus 28-án megrendezésre ke-

rült az iskolai sakkbajnokságunk. 
A gyerekek örömmel várták és 
szép számban jelentkeztek a 
megmérettetésre. Először a je-
lentkezők évfolyamonként elő-
döntőkben mérték össze tudá-
sukat, ezt követte a döntő játék, 
amelyet a kültéri sakktáblánkon 
játszottak. Az 1. évfolyamon I. 
helyezést ért el két tanulónk is: 
Varga Bendegúz (1.c) és Bajkai Do-
minik (1.b), III. helyezést ért el: 
Szilágyi Attila (1.b). 2. évfolyamon 
I. helyezett lett: Pap Gergő (2.c), II. 
helyezett lett: Berta György Vajk 
(2.c), III. helyezett lett: Földi Noel 

Több éve tervezgette az isko-
lavezetés és a szülői munka-
közösség, hogy a gyermekek 
egészségét megőrző, segítő 
sporteszközökkel bővüljön az is-
kola udvara.
A szülői munkaközösségnek kö-
szönhetően az elmúlt években 
sikerült pingpongasztalokat il-
letve kültéri sakktáblát elhelyez-
ni az iskola udvarán.

A hatalmas összefogásnak, a 
jótékonykodó szülőknek köszön-
hetően idén tavasszal megvaló-
sult egy álom, hiszen hat darab 
fitneszgép került elhelyezésre.

Köszönetünket fejezzük ki a 
telepítés során végzett munkájá-
ért Petz Tamásnak és iskolánk kar-
bantartóinak. Ezek a gépek nem-
csak a szünetekben szolgálják a 
gyermekek egészségét, hiszen 
használatukra testnevelésóra ke-
retében is lehetőségük van.

 Dr. Barna Tibor, igazgató

lyezett lett. Mindketten az 5.z/a 
osztály tanulói, felkészítő taná-
ruk Toldiné Horváth Sarolta volt.

A díjazottak gyönyörű, graví-
rozott plaketteket kaptak, me-
lyeket Tóthné Kostyalik Tímea ké-
szített és ajánlott fel a verseny 
támogatására. Nagyon szépen 
köszönjük a munkáját!

A versenyt  az áprilisi iskolai 
népdalversenyen kiemelt arany 
minősítést kapott 6.z/a osztály 
dalcsokra nyitotta meg.

A rendezvény lebonyolítá-
sában és előkészítésében tan-
testületünk összefogása példa-
értékű volt. Ezúton szeretném 
megköszönni kollégáim mun-
káját, akik szabadidejüket fel-
áldozva segédkeztek minden 
területen. A verseny hetében 

(2.a). 3. évfolyamon helyezést 
ért el: I. Papp Gréta (3.b), II. Szán-
tai Máté (3.b), III. Zahorecz Bulcsú 
(3.z). Az elődöntőben kiemelke-
dő teljesítményükért különdíj-
ban részesültek: Szaladják Noel 
(1.a), Varga-Tamás Lili (1.c), Csobot 
Nimród (2.a), Szilágyi levente (2.b), 
Gáti Hanna (3.b), Nyisztor András 
(3.z). 

A díjazottak oklevelet, 
könyvjutalmat, írószereket és 
gyümölcsöt kaptak. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a Mo-
nori Tankerületi Központnak, 
hogy anyagi forrást biztosítot-
tak a versenyünknek. Továbbá 
köszönetet mondunk az isko-
la vezetőségének és tanárainak, 

lelkesen készítettük például a 
dekorációt, mellyel a vendéglá-
tás helyszínét nagyon hangula-
tossá tudtuk tenni. Teadélutánt 
rendeztünk a versenyzőknek és 
kísérőiknek a földszinti folyo-
són, melyre sok osztályból érke-
zett süteményfelajánlás. Ezúton 
szeretném megköszönni az osz-
tályok támogatását is. 

A zsűrizésért a  Budapesti 
Amerikai Nagykövetség munka-
társait illeti köszönet, akik évek 
óta támogatják rendezvényün-
ket, valamint Sipos Anita tanár-
nőt. 

Köszönjük a Monori Tanker-
ületi Központnak, hogy biztosí-
totta a rendezvényhez szüksé-
ges anyagi támogatást.

Toldiné Horváth Sarolta, versenyszervező     

valamint Pintér Diána tanító né-
ninek, hogy segítették a verseny 
zavartalan lebonyolítását. A szü-
lői munkaközösségnek pedig 
köszönjük a kültéri sakktáblát, 
amelyet tanulóink nagy öröm-
mel vettek birtokba és szeretet-
tel használnak. És végül, de nem 
utolsó sorban köszönet a gyere-
keknek, akik szorgalmasan ké-
szültek a bajnokságra, lelkesen 
és örömmel játszottak. 

Bízunk benne, hogy jövőre 
ismét megrendezhetjük a sakk-
bajnokságot iskolánkban, mert 
az idei is azt bizonyítja, hogy sok 
ügyesen sakkozó gyerek jár tan-
intézményünkbe.

Tóth Tünde, alsó tagozatos tanító
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Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal 
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tartanak a 
városházán (2225 Üllő, Templom tér 3.) 
a lakosság részére. 
Dr. Szkalka Tamás  tanácsadása július 
1-jén 9 órától 11 óráig tart.
Dr. Szikora Gábor tanácsadása július 
8-án 15 órától 17 órá ig tart. 
A tanácsadásra előzetes bejelentkezés 
szükséges a következő telefonszámo-
kon: dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513, 
dr. Szikora Gábor: 06-30/456- 0889. 

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

Ez az a vásár,  
amit már várnak!
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista Sze-
retetszolgálat segítségével, rászoruló csa-
ládokat támogat. Várjuk önt június 19-én, 
szerdán 8 és 12 óra között a Kiss Sándor 
Művelődési Házba (Gyömrői út 24.) nfo

Köszönjük, hogy segített!
Május 17-én nyolcadik alkalommal rendez-
tük meg óvodabálunkat. Ez az este nem csak 
a szórakozásról, hanem a jótékonykodásról is 
szólt. A befolyt összegből óvodánk a szaletli 
felújítását tervezi, valamint udvari műanyag já-
tékok beszerzését.  

A rendezvény jó hangulatban telt, eredmé-
nyesen zárult, ami elsősorban az alább felso-
rolt támogatóink és megjelent vendégeink ér-
deme. Nélkülük ez nem jöhetett volna létre! 

Támogatók: Ágnes Kozmetika, Albert Anna 
Sára családja, Állomás Pékség Baross utca, Ál-
lomás Pékség Hunyadi utca, Ambrus Bettina 
családja, Anita Kozmetika, Antalné Nagy Ani-
ta, Antenna Plusz, Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, Árpád Fejedelem Általános Iskola 
SZMK, Azzurro Cukrászda Vecsés, Babarózsa 
Bölcsőde, Babavilág Gyerekkuckó, Bagó Lász-
ló virágüzlet (Coarda Kornél), Balk Bence csa-
ládja, Balla Gyöngyi, Barbi Fodrászat, Becca 
Virág és Ajándék, Benyó Ferenc családja, Birta 
Babett, Bóbita Tagóvoda, Boda Erika, Bodnár 
Dani családja, Botos Imréné és családja, Ifj. Bo-
tos Imréné és családja, Bozsóki Andrea műkör-
mös, Ceglédi Natasa és családja, Civil Nonpro-
fit Kft., Csillag Kozmetika, Csillag Patika, Dócs 
János és családja, Dócs Péter, Dr. Szalay Éva Fo-
gászat és Szájsebészet, Drapály család, Engi 
család, Erika zöldség-gyümölcs, Farkas Dani 
családja, Fashion Idol, Fekécs család, Fém és 
Kert Kft., Gabi Könyvesbolt, Gajdics Bernát csa-
ládja, Garics Viktór és neje, Ger Art festőstúdió, 
Ginkó Ékszerbolt, Görbe Andor, Grande Gelato 
Trade Kft., Gulyás Dávid családja, Gyögyvirág 
Tagóvoda, Hableány Lakástextil Méteráru-
Rövidáru, Harmónia Zeneiskola, Hirt Luca és 
Hirt Zita családja, Horváthné Rozika, Hülvely 

Dániel családja, Iboly-István Takarmánybolt, 
Ilcsi Fodrászat, Juhász Balázs családja, Kajos 
család, Kamasz Nimród családja, Kanyar Zöld-
séges, Karácsony Ági, Kata Zöldséges, Kemen-
cés Büfé, Kiscsülök Étterem és Pizzéria Üllő, 
Koczka Szilvia (Surda hajsúdió), Kocsis-Murza 
Dávid családja, Korrekt Optika, Krekács Márton 
családja, Kuli Zsuzsa Sarolta, Ladoniczky Szon-
ja családja, Lark tőkehús Kft., Lódiné Dillik Mar-
git és családja, Maffia Barber Shop (Szomora 
Zsolt fodrász), Mága Lilla-Bedécs László, Ma-
gyar Ildikó, Majorosi Marianna, Molnár László-
né és családja, Nagy Andrea Zöld sziget Virág-
üzlet, Nagy Anna-Nagy Kristóf családja, Nagy 
Gábor-Nagyné Mészáros Andrea, Nagycsalá-
dosok Egyesülete, Nagyné Gere Szilvia, Napra-
forgó Tagóvoda, Német Ádám - Német Mihály 
családja, Oázis Kertészet Monor, Opóczki Edina 
gyógymasszőr, Papné Jucus, Pitypang Tagóvo-
da, Pizza Finissimo, Plus Market, Polgármesteri 
Hivatal - Kissné Szabó Katalin, Qzin Fittnes, Rácz 
Rebeka családja, Rilzon Kft. Villanybolt, Rózi Vi-
rágüzlet, Safranyik Benjámin családja, Sarki 
drogéria (Ica), Skrek Hanna családja, Smaragd 
Kertészet, Szabó Sándorné, Szalay Péterné, Szá-
szik család, Szemők Zoltán családja, Szent Be-
nedek Gyógyszertár, Szent Ilona Gyógyszertár, 
Szilágyi Bence családja, Szivárvány Favorit Kft., 
Szűcs Patrik családja, Tamási Italsziget, Tan-
dem - 4 Bt. (Szerelvénybolt), Tápfutár Állatele-
del üzlet, Thermik Plus, Tóth Lili családja, Tüzép 
- Füles József, Unger Rebeka családja, Üllő Város 
Humán Szolgáltató Központ Szabó Katalin Ildi-
kó, Vámos Évi, Vasudvar , Vecsés Infratrainer, Vi-
rág Luca, Virág Tímea, Zárayné Sándorházy Ele-
onóra és családja, Zentai Erika, Zentai Sándor, 
Zsálya bisztró. Csicsergő Óvoda

Bontsa a vonalat, ne hagyja magát átverni! 
A bűnelkövetők körében nem vesztett nép-
szerűségéből az úgynevezett „unokázós” 
csalás. Lényege: unokájuknak vagy más kö-
zeli hozzátartozónak kiadva magukat hívják 
fel vezetékes telefonon az idős embereket 
és valamilyen okra, például tartozásra, bal-
esetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé 
tehető értéket csalnak ki tőlük. 

Ezekben a csalástípusokban közös, 
hogy a csalók az idős emberek pénzét, ér-
tékeit igyekeznek elvenni, telefonon kere-
sik őket, valamelyik fiatalabb családtagnak 
adják ki magukat, aki veszélyes, problémás 

helyzetben van éppen, ezáltal idős áldoza-
taikra lelki nyomást gyakorolnak.

Az ilyen vagy ehhez hasonló bűn-
cselekmények megelőzése érdeké-
ben javasoljuk, hogy ellenőrizze a hí-
vás valóság tartalmát, tegye le a telefont  
és hívja fel hozzátartozóját! Ne hagyja, hogy 
sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! Te-
gyen fel személyes kérdéseket, melyek az 
érintett családtagra vonatkoznak! (Például: 
Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljá-
ra?) Amennyiben ismeretlen számról hívják, 
ne vegye fel a telefont, vagy ha mégis, ne 

beszélgessen az ismeretlennel, mert akara-
tán kívül is adhat ki olyan információt, ami-
vel visszaélhetnek. Ne adja meg személyes 
adatait!

Amennyiben hozzátartozóval, unoká-
val kapcsolatban keresik, szakítsa meg a te-
lefonhívást, és haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot a megnevezett unokával, csa-
ládtaggal, és ellenőrizze a hívás valódi-
ságát, majd értesítse a rendőrséget a 107 
vagy 112-es segélyhívó számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
 Bűnmegelőzési Osztály



Programok 15Üllői

Társasjátékklub
Június 15. 9 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Kölyökklub
Június 19. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Kezeslábas címmel 
babaszínházi előadás
Június 20. 10 óra 30
Üllői Kulturális Központ 

Zenés Nyári Esték
Június 21. 19 óra
Fellépők: Tengs Lengs 
és a Dinoszaurusz Band
Városközpont, szabadtéri 
színpad

Városi kulturális programok
Napsugár nyugdíjas klub 
bálja
Június 22. 19 óra.   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Üllő Vezér Nap
Június 29. 10 órától késő estig
Szervező: Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület. 
Sport tér

Diadélután
Július 2.  16:30   
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár

Zenés Nyári Esték
Július 5. 19 óra 
Fellépő: Natour Grouppen 
és a Fat Molly
Városközpont, szabadtéri 
színpad

Zenés Nyári Esték
Július 19. 19 óra  
Fellépnek: Rocktatók 
és az After Dark
Városközpont, szabadtéri 
színpad

Zenés Nyári Esték
Augusztus 2. 19 óra
Fellépők: Bluesjárat 
és a Radio Live
Városközpont, szabadtéri 
színpad
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Hirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

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

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő  
irányából

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

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

www.patriatakarek.hu

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.

TAKARÉK OTTHON 
LAKÁSHITEL 

KISZÁMÍTHATÓ MEGOLDÁS 
FÉSZEKRAKÁSHOZ

THM

5,83%¹

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 kizá-
rólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövet-
kezeti 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, Törlesztő-
részletek 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.

Kezeslábas címmel baba-
színházi előadást láthat-
nak az ÜKK-ban (Üllő, 
Városháza) 2019. június 
20-án, csütörtökön 10 óra 
30-kor. Az előadást a ba-
ba-mama klub kívánsá-
gára szervezzük, de min-
den érdeklődőt szeretettel 
várunk a rendezvény-
re, amely elsősorban a 2-5 
éves korosztálynak szól. 
Belépődíj családonként 
(baba, kisgyerek, kísérő 
szülő) 1000 Ft. ÜKK

Babaszínház
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Nyitvatartás
Hétfő: zárva
Kedd: 9–17
Szerda: 9–17
Csütörtök: 9–17
Péntek: zárva
Szombat: 9–12
Vasárnap: zárva

2225 
Üllő, 

Ócsai út 1.
+36-30/758-1312

www.korrektoptika.hu

Apróhirdetések
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ
/mobil-fi x/, NAPELLENZŐ 
AKCIÓ ÜLLŐN! 25 éves ta-
pasztalat! Ingyenes felmérés! 
Nyugdíjaskedvezmény! 
Pál redőny: 06-30/401-1029

TERMELŐI mézek 1090 Ft/0,5 
kg ártól Monoron és környé-
kén 5000 Ft feletti vásárlás 
esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

A SZÜCS MAGYARORSZÁG 
KFT. monori bemutatókert-
jébe keresünk érettségi-
vel rendelkező kereskedelmi 
ügyintéző hölgyet. Kereske-
delemben szerzett tapasztalat 
nem feltétel, várjuk pályakez-
dők jelentkezését is! 
Fényképes önéletrajzát küld-
je a szucsgranit@gmail.com 
e-mail címre.

GONDOZÓNŐT keresek nem 
idős, nem fekvőbeteg nappali 
ellátásához. Jogosítvány szük-
séges. Érd.: 06-20/462-6312. 

Épületek
energetikai
tanúsítása

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

Épületenergetikai tanúsítvány 
G

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

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

Üllő, 
Pesti út 206. 

Házhoz szállítás

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos- és  
előnevelt 

cSIrKE 
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja
Bankkártya- 
elfogadóhely

KOMFORT-MIX tápok

Bankkártya-

Júniusban 
Uni csirketáp 

AKcIó!

Bemutatták a cigány 
zenei kultúrát
Az Üllői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat június 1-jén a 
Csülökfesztiválhoz kapcsolód-
va mutatta be kulturális prog-
ramját. Az „Idetartozunk” című 
esemény az Emberi Erőforrá-
suk Minisztériuma (EMMI) által 
kiírt ROM-RKT-19 számú pályá-
zat keretében valósult meg. A 

programban a cigány zenei kul-
túra bemutatása mellett helyet 
kapott egy fotókiállítás is. 

A programon Nótár Ilo-
na meghívott előadó mesélt 
az évszázados magyar cigány-
zenei hagyományokról és ér-
tékekről. Hattagú cigányze-
nekar kíséretében lépett fel 

Petrik Balázs énekes, aki a ma-
gyar nóta, a csárdás és a ver-
bunkos műfajokat mutatta be a 
közönségnek.

Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Hirdetés
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legO Friends Olivia luxus hálószobája4790 Ft/db helyett 3830 Ft/db

legO City  tűz a dokknál4590 Ft/db helyett  3670 Ft/db 

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes juttatási csomag 

(bér, cafeteria, bónusz)
•  Korszerű targoncapark és 

polcrendszer a raktárban
•  Automatizált környezet az épülő 

raktárban
•  Szakértő támogató vezetőség
•  Családbarát munkabeosztás
•  Dolgozói kedvezmény a PEPCO 

üzletekben
•  Céges buszjárat több irányból

FŐBB FELADATOK A MUNKAKÖRBEN:
•   Áru összekészítése időre 

megadott szabályok szerint kézi 
szkennerrel

•  Raktári rend fenntartása
•  Egyéb anyagmozgatási feladatok 

raktáron belül

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET, 
AMENNYIBEN:
•  Szívesen dolgozol 3 műszakban
•  Büntetlen előéletű vagy
•  Raktári tapasztalattal rendelkezel
•  Alapfokú iskolai végzettséged van

Légy részese
te is ennek A

sikernek!

CSATLAKOZZ  
A PEPCO
RAKTÁRI  
CSAPATÁHOZ!

KOMISSIÓZÓ

Bővebb információt a  
www.pepco.hu/karrier oldalon, 

továbbá a  
www.facebook.com/pepcohu  

oldalon találsz!

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Delta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta AutósiskolaDelta Autósiskola
Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tantermi tanfolyam indul: 2019. 06. 26-án 9 és 17 óra között
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos.E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos.

Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos.

Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos.

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20, 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

H–Szo: 9–20, 

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Több mint
féle 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

kapuk 14 órakor zárultak be. A 
kellemes, már-már nyárias idő-
nek köszönhetően szép számú 
közönség látogatott el az egye-
sület rendezvényére.     VN 

Gyerekzsivajtól volt hangos az 
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let udvara május 25-én. A Nyi-
tott szertárkapuk című rendez-
vényt idén gyereknap alkalmá-
ból szervezték meg az üllői tűz-
oltók, így a programokra el-
sősorban a legkisebbeket és 
kísérőiket várták. 

A szertárkapuk délelőtt 10 
órakor nyíltak ki a látogatók 
előtt, az érdeklődőket kora-
délutánig várták a helyszínen. 
Az érkezőket az épület előtt kiál-
lított tűzoltóautók fogadták, az 
udvaron pedig játékos feladatok 
várták a gyerekeket. 

A program helyi tűzoltók be-
mutatójával ért véget, a szertár-

Nyitott szertárkapuk

A kiállított tűzoltóautók iránt volt legnagyobb az érdeklődés

A gyerekek az eszközöket is 
kipróbálhatták



legO Friends Olivia luxus hálószobája4790 Ft/db helyett 3830 Ft/db

legO City  tűz a dokknál4590 Ft/db helyett  3670 Ft/db 

Ajánló 19Üllői

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.

Újhullám az autóiparban csatlakozz mOST!

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!

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 
•   12 órás váltott műszakos munkarend
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
•   Koreai kiküldetés alatt fizetés + napidíj
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál

Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Főbb feladatok

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

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

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

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

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

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

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:



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

Az akció 2019. június 17-től 29-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.

SilaN öblítő
supreme glamour, 600 ml 
fresh spring,  
lavender garden 925 ml
490 Ft helyett
440 Ft/db

Bravos 
Classic  
őrölt kávé
1 kg
1750 Ft helyett
1550 Ft/db

TCHiBO
Family  
őrölt kávé
1 kg
2090 Ft helyett  
1750 Ft/db

OMNia
Classic 
őrölt kávé
1 kg
2990 Ft helyett  
2390 Ft/db

MilKa
i love Milka
praliné desszert
tejkrémmel töltött
120 g
750 Ft helyett  
590 Ft/db

NiCKY
papirtörlő
1 tekercs/cs.
600 lap
1450 Ft helyett  
1350 Ft/db

OMN

20% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény


