Új bölcsőde épül
Az elmúlt hónapokban rendre szép pályázati sikerekről
számolhattunk be lapunk hasábjain. A sorozat nem szakad meg, így augusztusban
sincs ez másképp: néhány
hete érkezett a hír, mely szerint Üllő Város Önkormányzata közel több mint 128 millió forint nyert a bölcsődei
ellátás további fejlesztésére.
Részletek a 3. oldalon
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Ajánló

2019.

Városi

Ünnepség

augusztus

20.

14:00

Asztaldekorációs kiállítás és nyugdíjasok
vendéglátása a Vargha Gyula Városi Könyvtárban

16:00

Táncbemutatók

16:00

Ünnepi szertartás, az új kenyér megáldása,
kitüntető díjak átadása a katolikus templomban
A díjakat átadja: Kissné Szabó Katalin polgármester

17:00

Görömbő kompánia műsora

18:30

Szandi koncert

19:10

A Vecsési Fúvószenekar
előadása a kisszínpadon

20:00

Hangária koncert és utcabál

20:30

Led fényzsonglőrök

21:00

Szent István ének

21:05

Tűzijáték

21:15

A Hangária koncert folytatása

A rendezvényen: játékpark, büfésátrak, kirakodóvásár, íjászat, népi játékok
A felnőtt háziorvosi rendelőben 9-13 óráig ingyenes szűrővizsgálatra
várja önöket Dr. Tóth Jolán, Dr. Halasi Katalin és Dr. Laczkó Magdolna

Mindenkit szeretettel vár Üllő Város Önkormányzata!
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Új bölcsőde
épülhet pályázati
támogatással
Az önkormányzat több mint 128 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert bölcsődei ellátás fejlesztésére

J

úlius 23-án érkezett az örömteli hír,
mely szerint Üllő Város Önkormányzata eredményes projekttervet nyújtott
be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében (2018)” című
pályázati kiírásra. A pályázat keretében a
megigényelt teljes támogatási összeget,
bruttó 128 711 472 forintot elnyerte a város.
Az új kétcsoportos bölcsődét a Dóra Sándor körúton, az épülő új óvoda bővítményeként alakítják ki, és a Babarózsa bölcsőde telephelyeként fog működni.
Az új bölcsőde 28 gyermek befogadására alkalmas két foglalkoztató helyiséggel, várhatóan 100 százalékos kapacitással fog működni. A közel 285 négyzetméter
alapterületű új bölcsőde két csoportszobája egyenként körülbelül 50 négyzetméteres lesz, emellett a jogszabályban előírt
kiszolgáló helyiségeket is kialakítják (szélfogó, előtér, babakocsi-tároló, gondozónői helyiség, elkülönítő, öltöző, fürösztőbiliző, takarítóeszköz-tároló). Az épülethez

tartozni fog egy 100 négyzetméteres terasz,
illetve – az óvoda udvarától elkülönítve –
egy 280 négyzetméter alapterületű udvar.
Az új bölcsőde önálló bejárattal fog rendelkezni a Dóra Sándor körútról, és az óvoda felől is megoldott lesz az átjárás. A teljes
épület akadálymentesített lesz.
A beruházás tervezett összköltsége
151 425 261 forint, melyből 85 százalék támogatásintenzitás mellett nyertünk
128 711 472 forintot, az önkormányzati
önerő 22 713 789 forint.
A beruházás teljes költsége az alábbiak szerint oszlik meg: 111,2 millió forint építési, 25,5 millió forint eszközbeszerzési és
14,7 millió forint egyéb költség (előkészítési, tervezési, közbeszerzési eljárás költségei,
műszaki ellenőri tevékenység, projektmenedzsment és tájékoztatási, nyilvánossági költségek). Az eszközbeszerzés az új bölcsőde valamennyi beltéri és külső udvari
játszótéri eszközeit tartalmazza. A beruházás végleges költségvetése a közbeszerzési eljárás eredményétől függ.

Ilyen lesz az új bölcsőde

Az épülő új óvoda bővítményeként
alakítják ki a bölcsődét, amely a kép
jobb alsó részén látható
A támogatási szerződés megkötését követően 18 hónap áll rendelkezésre a projekt
végrehajtására. A beruházás előkészítésének következő lépésként a kiviteli terveket
készítteti el az önkormányzat, majd a kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. Ezt követően, várhatóan 2020 tavaszán indulhat meg a
kivitelezés.
ÜH info

Csak az idei évben 3 jelentős
pályázati támogatást nyertünk!
Amint lapunk hasábjain már értesülhettek
róla, július hónapban a bölcsőde fejlesztésre benyújtott pályázatunk is eredményes
lett. Az új üllői bölcsőde megépítésére több
mint 128 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesültünk.
Érdemes számot vetni a 2019. évet illetően az elért pályázati sikereinkről, mely alapján örömmel tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy új piac megépítésére a maximálisan elnyerhető bruttó 150
millió forintot, kerékpárút/kerékpársáv kiépítésére a maximálisan elnyerhető bruttó 200 millió forintot, új bölcsőde megépítésére a pályázatunkban megigényelt teljes
támogatási összeget, bruttó 128 711 472
Kerékpárút látványterve forintot sikerült megszereznie Üllő Város

Önkormányzatának. A támogatások és az
azokból megvalósuló beruházások egyaránt biztosítékai Üllő további fejlődésének és vagyongyarapodásának. Büszkék
vagyunk az elért eredményekre!
ÜH info
A piac látványterve
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Hírek

Átadták a teljes egészében
megújult Árvácska utcát
A beruházás keretében az utca teljes
szakasza – mindkét
oldalán – süllyesztett szegélykővel ellátott új aszfaltburkolatot kapott, és a
burkolt vízelvezető árok kiépítésével,
valamint a kapubejárók alatt 300as betoncső átereszek elhelyezésével
Szegélykővel ellátott aszfaltburkolatot
a csapadékvíz-elvekapott az Árvácska utca
zetés is megoldódott.
Július 9-én ünnepélyes keretek
Az Árvácska utca felújításközött átadtuk a teljes egészé- hoz korábban 30 millió forint
ben megújult Árvácska utcát. pályázati támogatást nyert az

önkormányzat, melyhez saját
költségvetési forrásból további közel 70 millió forint önerőt
biztosított.
Az Árvácska utcában megtartott átadóünnepségen a köszöntőbeszédek után Kissné
Szabó Katalin polgármester, dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Udvardi Mátyás önkormányzati képviselő közösen
avatta fel az új utat.
A rendezvényen részt vett
Fehér Imre alpolgármester, továbbá Fazekas Violetta, HadadiFekete Ilona, Kerezsi Sándor,
Medvedovszky Béla és Szendrey
Elek önkormányzati képviselő.
ÜH info

Dr. Szűcs Lajos, Kissné
Szabó Katalin és Udvardi
Mátyás avatta fel a felújított
Árvácska utcát

Megkezdődött a Vasadi utca
teljes korszerűsítése

Kissné Szabó Katalin polgármester és Kis István,
a KINAMÉ Kft. ügyvezetője
Hirdetés

Ibolya
és
István

Üllő,
Pesti út 206.
ELőNEVELT

cSIrKE

Az idén
utoljára
augusztusban

Házhoz szállítás

Július 12-én az önkormányzat
megkötötte a Vasadi utca kivitelezésre vonatkozó szerződést
a KINAMÉ Építőipari Generálkivitelező Kft.-vel.
A Vasadi utcában a DPMV
Zrt. megkezdte a bekötő vízvezetékek cseréjét, melynek befejezési határideje július 22. volt.
A kivitelező cég ezzel párhuzamosan felvonult a munkaterületre.
A beruházás keretében a Vasadi utca teljes szakasza szegélykővel ellátott új aszfalt-

TAKARMÁNYBOLT
KIS ÜZLET NAGY VÁLASZTÉK!
Telefon: 06-29/740-285, 06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30, Szo: 8–13.30

Purina tápok,
premixek,
koncetrátumok

KOMFORT-MIX tápok

Augusztusban
Termények, korpa,
galambkeverék, Uni csirketáp
AKcIó!
vitaminok,
kutya-, macskaeledel
és sok minden más!
: Ibolya-István Takarmány boltja

Bankkártyaelfogadóhely

burkolatot kap, továbbá megtörténik a vízelvezető árkok és
a betoncső átereszek tisztítása
a csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében.
A kivitelező képviselője, Kissné Szabó Katalin polgármester, Fazekas Violetta, a 2. számú
körzet képviselője valamint a
polgármesteri hivatal illetékes
szakemberei július 15-én, a városháza tanácstermében lakossági fórum keretében tájékoztatták a Vasadi utcai lakosokat
a beruházás részleteiről.

A Fürdő utca burkolata is megújul a beruházás keretében
A Vasadi utca teljes korszerűsítése a kivitelezési szerződés
aláírását követő 90 napon belül
megvalósul.
A munkálatok ideje alatt
türelmüket és megértésüket
kérjük!
ÜH info

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

Tantermi tanfolyam indul: 2019. 09. 25-én 9 és 17 óra között
E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
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

Üllői
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Önkormányzat

Az ülésteremből jelentjük

A

város 2019. évi költségvetésébe betervezett lakossági járdaépítési programot 32 lakos vette
igénybe. A képviselő-testület a
beérkezett pályázatokat a június 27-i ülésén jóváhagyta, ennek megfelelően az idei évben
600 négyzetméteren új betonjárda, 150 négyzetméteren térkő burkolatú járda épül a településünkön. A járdaépítésre
pályázó lakosokat postai úton
tájékoztattuk a pályázat eredményéről és a részletekről.

Döntés született az
ingyenes köztéri wifipontok helyszíneiről
Június 11-én az önkormányzat honlapján és Facebookoldalán is arra kértük a lakosságot, hogy döntsünk közösen a
WiFi4EU pályázaton elnyert támogatás megvalósítási helyszíneiről. A lakossági javaslatok
alapján – melyeket a képviselő-testület szavazatával megerősített –, Üllőn 9 kültéri és 2
beltéri helyszínen lesznek ingyenes wifi-pontok. Kültéri
wifi helyszínei: 1. Városi sétány
– Templom tér, 2. Deák Ferenc
utca – orvosi rendelő közötti terület, 3. sporttelep – új játszótér közötti terület, 4. Sport

tér játszótér, 5. teniszpálya
(sportcsarnok melletti zöld terület), 6. Cigri szabadidőpark
kondipark része, 7. Hunyadi utcai játszótér, 8. Kisfaludy utcai
játszótér, 9. vasútállomás.
Beltéri wifi helyszínei: 1. orvosi rendelő, 2. polgármesteri
hivatal.
A lakosság várhatóan októberben veheti birtokba a városszerte ingyenesen használható
wifi-pontokat, amelyek reklámmentesen állnak majd a felhasználók rendelkezésére.

lakozó út torkolata, továbbá
622 folyóméter hosszú és 40
centiméter széles mart aszfaltpadkát készítenek. A Hoszszúberek útja 115 méteres szakaszát is felújítják, 3,2 méter
szélességben új aszfaltburkolatot kap az utca, továbbá a
További útfelújítások- felújítják a közúthoz csatlakozó ívet is. Az önkormányzat az
ról döntött a képviseútfelújításokat a 2019. évi költlő-testület
ségvetésbe betervezett pályázatok önereje terhére biztosítA 2019. évre betervezett út- ja. A útfelújítások lapzártánkig
felújítások, kátyúzási, karban- elkészültek.
tartási munkák mellett további
három útfelújításról született Júliusban megkezdődöntés. Ennek értelmében a
Gyár utca végén egy 23 folyó- dött a Vasadi utca
méter hosszú, 4,5 méter szé- teljes rekonstrukciója
les szakaszt kétszer itatott maA felújítás során a bekötő utkadám burkolattal újítanak fel.
Megújul továbbá a Dóra Sán- cák és a zeneiskola előtti parkodor körút 311 méteres szakasza, ló is megújul. Július 12-én aláa Kistemető utcától a sportpá- írták a kivitelezésre vonatkozó
lyáig. Itt 5 méter széles aszfalt- szerződést a KINAMÉ Építőiparéteggel burkolják az útfelü- ri Generálkivitelező Kft.-vel. A
letet, a felújítás során szintbe DPMV Zrt. a Vasadi utcában a
helyezik a csatornafedlapokat, beruházás megkezdése előtt
új aszfaltréteget kap a 3 becsat- elvégezte a bekötő vízvezeté-

Hirdetés

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

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

Fotó: www.ullo.hu

A képviselő-testület június 27-én tartotta
soron következő rendes ülését.
Írásunkban a legfontosabb döntéseket közöljük.

kek cseréjét. A beruházás keretében a Vasadi utca teljes szakasza szegélykővel ellátott új
aszfaltburkolatot kap és a vízelvezető árkok, valamint a betoncső átereszek tisztításra kerülnek a csapadékvíz biztonságos
elvezetése érdekében. A kivitelezés várhatóan október közepéig tart.

Módosították a
szociális rendeletet
A változtatás annak érdekében történt, hogy a jövedelmek emelkedése és az öregségi nyugdíjminimum változatlan
mértéke miatt többen legyenek jogosultak a települési támogatásként adható ellátásokra. Az előterjesztés kitért a
támogatási összegek emelésére annak érdekében, hogy azok
valós segítséget nyújtsanak a
rászorulóknak. A szociális rendelet módosításának részletei a
www.ullo.hu honlapon is elérhetők lesznek.
ÜH info
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Képviselői beszámolók a 2014–2019. ciklusról

Kiss Tibor, 7. számú
választókörzet
Kiss Tibor üllői születésű, aki az 1990-es rendszerváltástól folyamatosan részt vett a helyi közéletben. Az Üllői Hírmondó hasábjain
megjelenő beszámolója képviselőként rendhagyónak számít, hiszen
az elmúlt három évtized aktív közéleti munkája után visszavonul.

K

iss Tibor az 1990-1994 önkormányzati ciklust követően egy időközi
választáson szerzett mandátumnak köszönhetően 2009-2010 években,
végül pedig 2010-től 2019-ig – összesen 14 évig –, képviselte választókörzete polgárait.
1990-től a képviselői munkán kívül folyamatosan feladatokat vállalt a helyi közéletben, ahol több más mellett a testület
bizottságaiban külsős bizottsági tagként,
valamint felügyelőbizottsági tagként dolgozott, elsősorban a városfejlesztés területén. Jelenleg a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság valamint a
Pénzügyi Bizottság tagja. 2017-ig a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot elnökként vezette, betegsége óta bizottsági tagként végzi munkáját ebben a
grémiumban.
Kiss Tibor nyugdíjas mérnök, gépész és
villamos műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik és
más települések beruházásainál műszaki
ellenőrként is dolgozik. Nyugdíjazása előtt
számos nagyberuházáson dolgozott, projektvezetőként jelenleg is aktív, többek között a csömöri új református templom kivitelezési munkáin vesz részt.
Mérnök szakmai ismereteit Üllő város
fejlődése érdekében is kamatoztatta, hiszen képviselőként részt vett az új városközpont kialakításának előkészítésében,
amely nem csak a városháza-épület nagyságával, hanem a közösségformálás különböző eszközeivel is kivívta a lakók tetszését.
A képviselő-testülettel közösen döntöttek a Kisfaludy téri óvoda megépítéséről és bővítéséről, a bölcsőde felújításáról,
bővítéséről továbbá a régóta várt Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújításáról. A városvezetéssel közösen nagy figyelmet fordított a régi üllői intézmények
karbantartására, felújítására, az elavult
hőtermelők, korszerű kondenzációs kazánokra történő cseréjére, amely jelenős
energiamegtakarítást eredményezett.
Az 1990–1994. közötti időszakban
– mely több más mellett a helyi autonómia és az önkormányzatiság strukturális kialakításával telt –, a képviselő-testület

Kiss Tibor
tagjaként Kiss Tibor részt vett a korszerűnek és fontosnak számító infrastrukturális és intézményi beruházások feltételeinek kialakításában. Akkoriban döntött a
helyi városvezetés a korszerű vezetékes
telefonálási lehetőség alapjainak megteremtéséről, az akadozó ivóvízellátás kiváltását szolgáló helyi vízbázis létesítéséről, a
gázenergiaellátás megteremtéséről, az iskola tetőterének beépítéséről, továbbá a
zeneiskola megalapításáról.
2009. óta a megszakítások nélküli képviselői munka során Kiss Tibor célul tűzte ki,
hogy egy olyan élhető kisváros további fejlődéséhez szeretne hozzájárulni, amelyben
a városlakók biztonságban, komfortosan
élhetnek és dolgozhatnak.
A vagyonvédelem elősegítése mellett,
valamint a külterületi illegális szemétlerakás ellen a képviselő-testülettel közösen
létrehozták a mezőőri szolgálatot, melynek
eredményeként a külterületi erdőbejáratokat védő sorompókkal biztosították. Ennek köszönhetően csökkent az illegális szemétlerakás. Az Üllői Rendőrőrs létrehozása
valamint a közterület-felügyelői szolgálat
bővítése pedig hozzájárult a város biztonságának javulásához.

Üllői
Az elmúlt években az önkormányzat jelentős számú utat épített és újított fel aszfaltburkolattal, továbbá igyekezett szilárd
burkolattal fedni a mellékutak jelentős részét. Ezek mellett folyamatosan biztosított
az útkarbantartás, a kátyúzás és a csőtörések utáni javítás. Számos útszakaszra kikerültek a sebesség- és súlykorlátozó táblák,
elsősorban a gyalogosok védelme, valamint
az utak állapotának megőrzése érdekében.
Kiss Tibor képviselő, a jövőre vonatkozó
javaslatai között megfogalmazta, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az utak karbantartásának minőségére, a csőtöréseket
követően az utak minél előbbi helyrehozatalára, a közlekedésbiztonság erősítése terén pedig a közlekedési szabályok betartatása prioritást élvez.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 2010 óta csaknem 400 fát telepített városszerte, a szabadidőparkokban, az
intézmények udvarain. Ezeken felül a város közterületein 50 szemétgyűjtő edény
és 13 pihenőpad került elhelyezésre. Folyamatban van a Sportliget lakóparkban az új
óvoda létesítése és a városközpontban az
új piac építésének előkészítése. Döntésre
vár egy benyújtott városi pályázat, melynek támogatási összegéből a
Pesti úton keDöntésre vár egy rékpársáv kiépíbenyújtott városi tését tudja majd
megvalósítani a
pályázat, melytelepülés.
nek támogatási
A Kiss Tibor
összegéből a Pesti által képviselt
úton kerékpársáv 7. számú önkormányzati körzet
kiépítését tudja
eredményei önmajd megvalósímagukért beszélnek. A Sport
tani a település.
téren korszerű
szabadidőpark került kialakításra, kiméretű
labdarúgópályával, kondiparkkal. A Liszt
Ferenc utca, a Maglódi utca és a Deák Ferenc utca új szegéllyel ellátott aszfaltburkolatot kapott. A Deák Ferenc utcában kerékpársáv került kiépítésre. Faültetésekre
került sor a Sport téren, a Deák Ferenc utcában és az Állomás utca külső részén. Szilárd
útburkolatot kapott a Klapka utca, a Virág
utca valamint a Móra Ferenc utca. A körzetben élő polgárok aktívan részt vettek az
önkormányzat anyagi támogatásával meghirdetett járdaépítési programon, melynek
köszönhetően számos helyen megújultak a
járdaszakaszok.
Kiss Tibor képviselő ezúton fejezi ki köszönetét a választópolgárok felé a bizalomért, a támogatásért, együttműködésért.
Ha képviselőként nem is, de a közélet aktív szereplőjeként a jövőben is számítunk
közösségépítő munkájára. Köszönjük a városért végzett szolgálatait és jó egészséget
kívánunk!
ÜH info
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Udvardi Mátyás, 8. számú
választókörzet
Udvardi Mátyás a 2006. évi önkormányzati választáson nyerte el először mandátumát a Fidesz-KDNP
színeiben indulva, az akkor még 10. számú egyéni választókörzetben.

A

lakossági létszámnövekedésnek köszönhetően a körzetek száma változott, így ez a körzet 2010-től a 8.
számú választókörzet lett, mely Üllőn a
legnagyobb területet öleli fel.
Ide tartozott Üllő vasúton túli területe,
valamint a Sportliget lakópark.
2006. óta immár a harmadik ciklusban –
a jelenlegi 2014–2019 közötti időszakot is
ideértve – képviseli Üllő város lakosságának érdekeit. A Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Környzetvédelmi Bizottság tagjaként, illetve a Rendvédelmi és
Ügyrendi Bizottság elnökeként dolgozta
végig az elmúlt 13 évet.
Udvardi Mátyás önkormányzati képviselői munkáját szolgálatnak tekinti. Mindig elérhető a körzetében és a városban
élő polgárok számára. Választókörzetében
sokan ismerik és a mai napig komoly eredménynek tekinti, hogy az emberek bizalommal fordulnak hozzá akár kisebb, akár
nagyobb problémáik megoldásának segítésében.
Udvardi Mátyás a Rendvédelmi Bizottság elnökeként a 2006 óta tartó időszak
legfontosabb eredményei között kiemelte az Üllői Rendőrörs létrehozását, amely
2010 után az új Fidesz-kormány intézkedésének köszönhetően kezdte meg működését, ezzel elősegítve a városi közbiztonság javulását.
A városban működő polgárőrség és az
önkéntes tűzoltó egyesület munkáját példaértékűnek tekinti. Mindkét szervezet

rendőrség, polgárőrség, önkéntes tűzoltó
egyesület a jövőben is megkapja az önkormányzattól a szükséges támogatást eszközállományuk fejlesztéséhez.

A 2014–2019-es ciklusban
elért fontos eredmények

Udvardi Mátyás
tagjai a szabadidejüket feláldozva, díjazás nélkül végzik feladataikat. Ezen szervezetekkel mind a Rendvédelmi Bizottság,
mind az önkormányzat együttműködése
kiváló.
Fontosnak tartja, hogy a fiatalok is megismerkedjenek a polgárőrök és a tűzoltók
munkájával és példát kapjanak tevékenységükről. Ezért is támogatja a Rendvédelmi Bizottság például a fiatal lánglurkók
nyári táboroztatását.
Udvardi Mátyás képviselőként és bizottsági elnökként is szorgalmazza, hogy a

A Dóra Sándor utcai új óvoda építése
megkezdődött, mely beruházás most is folyamatban van. Az Árvácska utcai útépítés megvalósult, a Sportliget lakóparkban
minden utca szilárd burkolatot kapott.
A jövőt illetően a fejlesztésekkel kapcsolatban, melyek egyaránt szolgálják a
8. számú választókörzet, valamint a város
egészének fejlődését, reálisnak tartja egy
új bölcsőde építését a Sportliget lakóparkban, a város teljes úthálózatára vonatkozó
fejlesztési koncepció kidolgozását, amely
alapján az utak fokozatosan teljeskörű felújításra, korszerűsítésre kerülnének, továbbá a lakossági járdaépítési program folytatását.
Képviselőként felelősségteljesen gondolkodik a város mindenkori költségvetéséről, amely – véleménye szerint – „alfája
és omegája” a város működésének és alapja a mindenkori fejlesztési lehetőségeknek.
Minden beruházás létrejötte a képviselőtestület együttes munkájának köszönhető.
Vallja, hogy a képviselői feladat ellátásához fontos az alázat, a következetesség,
valamint a város és lakói érdekeinek szem
előtt tartása.
ÜH info

Házhoz menő zöld- és szelektív hulladékgyűjtési időpontok

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján Üllőn a házhoz menő
zöldhulladékgyűjtés és szelektívhulladék-gyűjtés valamint csomagolási hulladékgyűjtés aktuális időpontjai:
augusztus 29., szeptember 12., 26., október 10., 24., november 7., 21., december 5., 19.
Kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre
bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezzék ki az ingatlanok elé, a közterületet nem szennyező módon.
Csomagolási hulladék hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros,
pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtőponton
történik, a városháza mögötti parkolóban a fedett
kerékpártárolónál!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH
Nonprofit Kft. munkatársai annyi cserezsákot (zöld
színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható
momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető
legkisebb térfogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több
csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Ne tegyünk a sárga zsákba üveget, használt
papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell,
hogy kerüljenek!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett
vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyezett
a szelektíves zsákba, az utólagosan a válogatás során
a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási
hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat
gyűjtse szelektíven!
ÜH info
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Fontos, hogy megelőzzük a súlyosabb
betegségeket
Dr. Zayats Sergiy személyében
újra állandó háziorvosa van az
ötödik háziorvosi körzetnek.

D

r. Bende János tragikus halála óta
helyettesítő orvosok látták el az
ötödik háziorvosi körzet betegeit. Terhet rótt ez az orvosokra, és a betegek helyzetét is nehezítette, hiszen – hogy
csak egy példát említsünk – sok esetben
kellett hosszabb várakozási idővel számolniuk a rendelést felkereső pácienseknek
a megnövekedett beteglétszám miatt. A
kellemetlenségeknek azonban remélhetőleg vége, hiszen új „gazdája” lett a körzetnek: július 17. óta dr. Zayats Sergiy látja el
Bende doktor egykori betegeit.
A fiatal orvos Ukrajnából származik, nulmányait is Budapesten, a Semmelweis
de régóta Magyarországon él, orvosi ta- Egyetemen végezte. Pályáját a sürgősségi betegellátás területén kezdte, 2005
novemberében az egyetem mellett már
Köszönjük!
mentőzött, majd 2007-től, az általános orSemmelweis nap alkalmából Kissné Szavosi diploma megszerzése és a mentőtiszbó Katalin polgármester köszöntötti képzés elvégzése után mentőorvosként
te az üllői egészségügyben dolgozó as�dolgozott tovább. Ezt követően a monori
szisztenseket, védőnőket, orvosokat.
és a pilisi háziorvosi ügyeleteken is dolgoValamennyien a Semmelweis Ignác-féle
zott, 2008-tól pedig a Flór Ferenc Kórház
elhivatottságtudattal végzik feladataikat,
sürgősségi osztályán kapott állást. A munamellyel nap mint nap az üllői polgárok
kával párhuzamosan tanulmányait is folyegészségét szolgálják. Ezúton is köszönjük
tatta, és az oxiológia, sürgősségi orvosa munkájukat!
tan szakterület irányába specializálódott,
szakvizsgáját idén májusban tette le.
– Az oxiológia tartalmazza a mentőorvoslást, amely a kórház előtti életmentéssel foglalkozik. A sürgősségi ellátás inkább a kórházi ellátást jelenti, azt a kivizsgálást, amelyet a
betegen akkor végzünk el, mikor beérkezik a
kórházba. Megállapítjuk, hogy mi a problémája, szükséges-e a kórházi felvétele, illetve,
hogy mennyire kritikus az állapota? Ha életHirdetés

veszélyes állapotban van, akkor azt elhárítjuk, majd valamelyik osztályra továbbítjuk a
beteget – magyarázta Zayats Sergiy. Hozzátette, a házi orvosi tevékenység bizonyos
részei hasonlóak ehhez a területhez.
– Fontosnak tartom a betegek tájékoztatását, hiszen az egészségügy terén nagyon fontos szerepe van a megelőzésnek. Számba kell
venni, mi történhet egy életmódváltás következtében, illetve mire számíthat, ha az addigi életvitelét folytatja tovább. Meghallgatom
a betegek panaszait és igyekszem előre gondolkodni, hogy megelőzhessük a súlyosabb
problémákat – hangsúlyozta az új háziorvos.
Zayats Sergiy a már megszokott rendelési időben, azaz hétfőn és szerdán 13.30
és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8
óra és 12.30 között, páros héten pénteken
8 óra és 12.30 között, páratlan héten pénteken pedig 13.30 és 18 óra között fogadja a betegeket. Forduljanak hozzá bizalommal!
VN
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Interjú

Az ország egyik legjobb hangú énekese
büszke arra, hogy Üllőn lakik
Üllőn két tánccsoport működik. Amíg a gyerekek a Kendermorzsa csoportban tanulhatnak, a felnőttek a Kenderesben sajátíthatják el a néptánc alapjait. Mindezt életkortól függetlenül, akár 6
vagy 66 évesen is. De nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, ki oktatja nekik a táncot?

M

ajorosi Marianna amellett, hogy a jelenlegi
legnépszerűbb népzenét játszó együttes, a Csík Zenekar szólóénekese, a Népművészet ifjú mestere, Kossuth-, és
Prima Primissima-díjas és ezek
még csak a díjainak, kitüntetéseinek kis része.
– Néptáncot oktatok, de jelenleg az éneklés a fő csapásvonala
az életemnek. Első nagy részét a
tánc tette ki, de a gyermekeim születése után az éneklésé lett a főszerep, már csak Üllőn foglalkozom néptáncoktatással – mondta
a népszerű énekesnő, aki július
közepén épp táborba vitte táncosait.
– Heti egyszer van tréning, de
emellett minden évben egyszer
csinálunk tábort olyan helyen,
ahol jól lehet gyakorolni a táncot,
tudunk kézműveskedni és természetesen a nyár élményeit is átadni
a résztvevőknek fürdőzéssel strandolással – mondta a művésznő.
A néptáncba valaki vagy nagyon beleszeret, vagy teljesen
hidegen hagyja. Sok mindenben hasonló a sporthoz, itt is sok
a mozgás, a helyváltoztatás, és a
térben való látás is kell hozzá. Ha
ehhez még énekel is, akkor már
művészetté válik.
De miként került Üllőre az
egyik legszebb hangú magyar
énekesnő? Ócsán laktak, amikor
érkezett a harmadik gyerek, nagyobb házat szerettek volna, és
mivel Budapesten dolgoztak, a
fővárostól 30 km-re próbálkoztak.
– Itt kicsit más a város szelleme és másképp fogadták, hogy elkezdtem a néptánccal foglalkozni.
Sokkal jobban érdeklődtek és nagyobb lelkesedéssel álltak hozzá.
Tisztában vannak vele, ki vagyok,
és én is büszke vagyok arra, hogy
Üllőn élek. Számos elismerést kaptunk a várostól a párommal, (Kökény Richárd, a Magyar Állami
Népi Együttes tánckarvezetője,
Harangozó-díjas táncművész, a

szerkesztő) többek között Pro Urbe-díjasok vagyunk és a sétányra is
kikerült, hogy mit is csinálok én itt.
Szeret Üllőn lakni és ragaszkodik a városhoz, mert a tevékenységének nem csak a táncos
oldalát, hanem a zenei oldalát is
tisztelik és szeretik. Ennek is köszönhető, hogy szeptember 15én a saját szólókoncertjét az Üllői Sportcsarnokban tartja.
Nem titkolja, legnagyobb sikereit a Csík zenekarral érte el.
25 éve tagja az együttesnek és
úgy gondolja, ez az időszak az,
ami az énekesi pályájának a kiteljesedését hozta, segítette. Sok
olyan ember van (pl: Lovasi András, Presser Gábor, Kiss Tibi), akikkel ebben az időszakban találkozott és pluszt adtak neki.

– Szeretünk kísérletezni a zenével, mi megpróbáljuk keverni a
népzenét a különböző zenei stílusokkal. Pop-, rock-, jazz-kísérletek
is voltak, a közönségnek pedig tetszett, hogy ezt a régi dolgot bele
tudtuk vinni kicsit abba a műfajba,
ami őket érdekelte. Ezek a zenei
találkozások olyan élmények az
emberek számára, amivel keveset
találkoznak. Ma már egyre több
ilyen zenekar van, akik próbálnak
egy kis népi motívumot belevinni
a zenéjükbe. Úgy gondolom a stílus egyébként is újra kezd divatba jönni – mondta azzal kapcsolatban, hol van a népzene helye
Magyarországon.
– Csak annyit teszek a hangomért, az a fajta óvatosság, odafigyelés van bennem, ami szükséges.

Sokan nem értik, akik nem így
csinálják. Például hiába van itt a
nyár, mégsem fagyizom ész nélkül. Ha tudom, hogy egy hétig
nincs koncert, akkor megengedek
magamnak egy fagyit vagy jégkrémet. Az éneklés ilyen értelemben meghatározza a mindennapokat. Nem mindegy, mit eszem,
mit iszom. Éneklés előtt karcosat,
rostosat nem eszünk, hiszen karcolhatják, kaparhatják az ember
torkát.
– Fontos, hogy olyan ételeket
egyek, amitől jól érzem magam,
pont elég legyen, ne legyen túl
sok sem, mert akkor meg nem
kapok levegőt. Ne legyek szomjas és olyan öltözéket vegyek fel,
amiben jól érzem magam. Lehet, másnak nem tetszik, de nekem fontos, hogy a hajam, a
sminkem olyan legyen, ami az
igényemnek kifogásolhatatlan
– mondta azzal kapcsolatban,
miként készül egy nagyobb
szabású koncertre.
Bízik benne, még évek múlva
is énekelni fog, de akkor lenne
igazán boldog, ha találna olyan
utódot, aki a táncoktatást át
tudná venni, és továbbvinni azt,
amit Üllőn felépítettek, mert kell
a frissítés a fiataloknak, a gyerekeknek is.
És talán már ezzel az új emberrel indul el szeptember 18án a közösségi házban az újabb
néptáncoktatás. Előtte azonban még 15-én Most múlik pontosan címmel mutatja be saját
koncertjét Majorosi Marianna.
25 éve van a pályán, ezt szeretné egy nagyszabású koncerttel
megünnepelni az Üllői sportcsarnokban.
– Nagyon készülök, van bennem izgalom, de a program már
készen van. Olyan zenészek lépnek fel, mint Karácsony János, Lovasi András, Csík János, a Bekecs
zenekar, vagy épen az üllői Demkó Gergő fog együtt zenélni velem.
SzGy
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Üllői

Október 13-án önkormányzati
képviselőket választunk
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13-ra
tűzte ki az önkormányzati választást, amikor a
választópolgárok a polgármesterek, önkormányzati
képviselők és megyei képviselők személyéről döntenek.

A

zt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig.
Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe,
az értesítőt a helyi választási irodától kapja
meg. Aki nem kapta meg az értesítőt, vagy
azt elveszíti, a választási irodától (2225
Üllő, Templom tér 3.) új értesítőt igényelhet. (Az értesítő bemutatása nem feltétele
a szavazásnak, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját!)
A választáson választójoggal rendelkezik minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, Magyarországon menekültként, bevándoroltként
vagy letelepedettként elismert minden
nagykorú személy.
Nem rendelkezik választójoggal az,
aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
akit a bíróság belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt.
Szavazati joggal rendelkezik, de
nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti vagy
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. Nem választható az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti
állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági
döntése alapján hazájában kizárták e jog
gyakorlásából.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy – átjelentkezéssel – bejelentett tartózkodási helyén választhat, ugyanakkor bármely
választókerületben választható. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő megküldése,
könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése, Braille-írással ellátott
szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19
óráig, kizárólag személyesen a választópolgár lakóhelye ill. átjelentkezéssel történő szavazás esetén a tartózkodási helye
szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel
(a választókerületek kialakítását és a szavazókörök címét tartalmazó határozat a
www.ullo.hu/aktuális/Választás2019 címről letölthető).

Tisztelt választópolgárok!

Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb a
szavazást megelőző szerda (2019. október
9-én) 16.00 óráig lehet benyújtani. Ugyaneddig az időpontig kérhető levélben vagy
elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a lakcím szerinti szavazókörbe
való visszavétel. Amennyiben a visszavétel
iránti kérelmet személyesen vagy elektronikus azonosítással nyújtják be, a határidő:
október 11. 16 óra.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna
iránti kérelmet levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus úton 2019.
október 9-én 16. óráig, személyesen 2019.
október 11-én 16 óráig, elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október
13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
A szavazás napján is lehetőség van
mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól. Az erre irányuló kérelemnek a
szavazás napján legkésőbb 12 óráig be kell
érkeznie.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a
szavazókörben „hagyományos módon”
nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Településünkön a polgármesteri tisztség mellett, 8 egyéni és 3 kompenzációs listás képviselői mandátum szerezhető meg.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt
az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a, polgármesterjelölt az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét száma – központi névjegyzék 201. augusztus 7-ei adatai
alapján – 2019. augusztus 8-án kerül megállapításra.
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy
listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölőszervezetként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál vagy
a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Pest
megyei Területi Választási Bizottság hatáskörébe tartozó bejelentés megtehető személyesen a Budapest V. kerület, Városház
u 7. (jegyzői iroda) szám alatt, vagy postai
úton a 1364 Budapest, Pf. 112. címre.

A jelöltajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az
ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve
a jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezet a választási irodától igényelheti.
(A4 jelű nyomtatvány)
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Közérdekű

bejelentésének időtartama: 2019. augusztus 24.–2019.
szeptember 9. 16.00
óra.
Kompenzációs
listát az a jelölőszervezet állíthat,
amely a település egyéni választókerületeinek több
mint felében jelöltet állított.
A kompenzációs
listát a helyi válaszAz ajánlóív igénylésekor a több utó- tási bizottság veszi nyilvántartásba. A lista
névvel rendelkező választópolgár kérhe- bejelentésének határideje: 2019. szeptemti, hogy az ajánlóív és a szavazólap csak az ber 10. 16 óra. (L5 és SZ4 jelű nyomtatvány)
egyik utónevét tartalmazza, továbbá a választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a Nemzetiségi önkormányzati
szavazólap a nevének részét képező „dr”
választással kapcsolatos
megjelölést ne tartalmazza.
A választási iroda az igénylését követő- fontosabb tudnivalók
en haladéktalanul, de legkorábban 2019.
A nemzetiségi önkormányzatok megaugusztus 24-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánló- választására is október 13-én kerül sor.
ívet. A választási iroda valamennyi ajánló- A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a
ívet egyedi azonosítóval lát el.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki településen az adott nemzetiséghez tara választáson a választókerületben válasz- tozó személyek száma – a legutolsó néptójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell számlálásnak az adott nemzetiséghez tarvezetni az ajánlást adó választópolgár ne- tozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott
vét, személyi azonosítóját, magyarországi adatszolgáltatás alapján – a 25 főt eléri.
Ennek megfelelően a Nemzeti Válaszlakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választótási Bizottság településünkön kitűzte a
polgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánl- német, a roma és a román nemzetiségi
hat. Egy választópolgár egy jelöltet csak önkormányzati képviselők választását. A
egy ajánlással támogathat, a további aján- megválasztható képviselők száma 3 fő.
E választáson az választható, aki a nemlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonhazetiségi névjegyzékben szerepel.
tó vissza.
A települési nemzetiségi önkormányAz ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosító- zati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi
névjegyzékben a választás kitűzésének
ját és aláírását.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával és napján szereplő választópolgárok 5%az E2 jelű nyomtatvány benyújtásával kell ának, de legalább 5 választópolgár ajánlábejelenteni. A független jelöltként indul- sa szükséges. Ez településünkön azt jelenni szándékozó választópolgár, illetve a je- ti, hogy valamennyi nemzetiség esetében
löltet állítani szándékozó jelölőszervezet a 5 ajánlás szükséges a jelöléshez.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az
rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet
köteles átadni a választási irodának a jelölt ajánlóív a választási irodától igényelhető
bejelentésére rendelkezésre álló határidő- (A6 jelű nyomtatvány)
A választási iroda az igénylést követőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a
jelölt nyilvántartásba vételére illetékes vá- en haladéktalanul, de legkorábban 2019.
lasztási bizottság hivatalból eljárva bírsá- augusztus 24.-én átadja az igénylő részégot szab ki. A bírság összege minden be re az általa igényelt mennyiségű ajánlónem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. Nem ívet.
A választási iroda - az ajánlóív átadásászabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő el- val egyidejűleg – ingyenesen átadja – az
teltét követő napon (2019. szeptember 10.) adatai kiadását megtiltó választópolgárok
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó aján- adatainak kivételével – a jelölőszervezet
számára a névjegyzékben a nemzetiség
lóív után.
Az egyéni választókerületi jelöltet, választópolgáraként szereplő választóa polgármesterjelöltet az ajánlások el- polgárok nevét és lakcímét. Az adatszollenőrzését követően helyi választási bi- gáltatás adatait kizárólag az ajánlások
zottság veszi nyilvántartásba. A jelölt gyűjtése, valamint közvetlen politikai

kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb
célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Az
adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba
vett jelölt ill. jelölőszervezet legkésőbb a
szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
E kötelezettség elmulasztása esetén a választási iroda bírságot szabhat ki.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet az ajánlóívek átadásával és az
E3 jelű nyomtatvány benyújtásával lehet
bejelenteni. A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a nemzetiség képviseletét
vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét
beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. A jelöltet az ajánlások ellenőrzését követően a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.
A jelölt bejelentésének időtartama:
2019. augusztus 24.–2019. szeptember 9.
16 óra. A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a
megválasztható képviselők száma.

További hírek, információk
Tisztelt választópolgárok, tisztelt jelöltek! Kérem, kísérjék figyelemmel a www.
valasztas.hu oldalon megjelenő híreket,
információkat, ahonnan letölthetők a választással kapcsolatos nyomtatványok is
(www.valasztas.hu/Jelölteknek) valamint
a www.ullo.hu/Aktuális/Választás2019/ önkormányzati választás cím alatt közzétett
tájékoztatásainkat, ahol megismerhetők
lesznek a Helyi Választási Bizottság határozatai is.
Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda munkatársaitól is kérhető felvilágosítás
személyesen munkaidőben, vagy a keretes
írásban olvasható elérhetőségeken.
Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Helyi Választási Iroda
Vezető: Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyző (általános tájékoztatás, jelöltek
nyilvántartásba vétele). Helyettes: Virág
Andrea aljegyző (általános tájékoztatás,
jelöltek nyilvántartásba vétele). Tagok:
Bükkös Hajnalka (névjegyzékkel kapcsolatos kérdések, átjelentkezési és mozgó urna iránti kérelmek), Bogdán Józsefné (pénzügyi és technikai információk).
Elérhetőség: Üllői Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő, Templom tér 3. Tel.: 29/320011/105 (Földváriné dr. Kürthy Krisztina,
Virág Andrea), 108 (Bükkös Hajnalka),
104 (Bogdán Józsefné). Fax.: 29/521-930.
E-mail: titkarsag@ullo.hu,
jegyzo@ullo.hu.
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Jutalmat kaptak a kitűnő tanulók

U

gyan még tart a nyári szünet,
de nagyjából két hét múlva újra
megszólal az iskolacsengő és kezdetét veszi a 2019/2020-as tanév. E pár
sor erejéig azonban érdemes visszatekinteni az elmúlt iskolaévre, és felidézni az Árpád Fejedelem Általános Iskola
utolsó éves kitűnő tanulóinak névsorát.

A 8. osztályos kitűnő tanulók eredményét az önkormányzat is elismerte, a diákok részére Kissné Szabó Katalin polgármester adta át a képviselő-testület által
alapított jutalmakat a tanévzáró ünnepségen.
A 2018/2019-es tanévében kitűnő tanulmányi eredményt elért nyolcadik

osztályos tanulók: Balázs Zsombor,
Barta Laura Éva, Kálmán Lilla, Kovács
Péter Patrik, Móri Petra, Szabó Blanka,
Szomora Zsuzsanna, Vígh Alexa.
A diákoknak ezúton is gratulálunk!
A nyári szünet hátralévő részére felhőtlen örömöket, a továbbtanuláshoz sok
sikert kívánunk!
ÜH info

Balázs Zsombor

Barta Laura Éva (8.z)

Kálmán Lilla (8.z)

Kovács Péter Patrik (8.z)

Móri Petra (8.z)

Szabó Blanka (8.z)

Szomora Zsuzsanna (8.z)

Vigh Alexa (8.b)

Ősz, bor, népzene
Folk Stage koncert és borkóstoló a Helytörténeti Gyűjteményben szeptember 13-án,
pénteken 18 órától. Dudinszky Balázs és zenészbarátai arra vállalkoztak, hogy a népzenei gyökereket megtartva, de mégis modern hangzásvilágot képviselve pop-, rock-,

jazz-es swinges stílusban írt és áthangszerelt
nótákkal ismertetik meg széles körben a közönséggel a népdalok és a népzene világát.
A borokat bemutatja Fabók Mihály örökös magyar bajnok somelier, okleveles
nemzetközi borbíráló, a Magyar Sommelier
Szövetség tagja, a Gundel étterem volt vezető sommelier-je.
A program előzetes 1000 Ft-os regisztrációs díjhoz kötött, amely tartalmazza a belépőt, kemencében sült pogácsát és egy-egy
pohár bort a bemutatásra kerülő négyféle
nedűből.
Regisztrálni személyesen a könyvtárban nyitvatartási időben szeptember
10-ig lehet!
VHK

Szent István tiszteletére terített asztal
Varázslatos asztalok üzenete címmel nyílik Martonosiné Orosz Márta a rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Művelődési Ház
nyugalmazott, címzetes igazgatójának
asztaldekorációs tárlata az idei augusztus
20-i rendezvények nyitányaként 14 órától
a könyvtárban. A kiállítást férje, Martonosi György dobművész nyitja meg, cimbalmon közreműködik Herencsár Viktória cimbalomművész, a Cimbalom Világszövetség
elnöke. Ünnepeljenek velünk e jeles nap
alkalmából!
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101 gyermek nyert felvételt
az első évfolyamra
Ahogyan az egész országban, úgy Üllőn is szeptember 2-án
csengetnek be a 2019/2020-as tanévre.

A

z Árpád Fejedelem Általános Iskolában négy első évfolyamos osztályt indítanak, az új tanévet ös�szesen 101 gyermek kezdi meg az üllői
intézményben. A kisdiákokat öt tanító néni
várja: Tóth Tünde (1.a osztályfőnök), Kovács
Magdolna (1.b osztályfőnök), Kaliczáné Baráth Erika (1.c osztályfőnök), Kissné Májer
Anita (1.c osztálytanító), Földesi Éva Anikó
(1.z osztályfőnök). A speciális tagozat első
évfolyamát Szitás Imre vezeti.

A 2019/2020-as tanév első
osztályos tanulói
1.a (Tóth Tünde of.): Albert Anna Sára,
Barna Sejla, Balk Gergő, Beliczki Julianna
Dominika, Bokor Bence, Dobos Péter, Galyas
Luca Csillag, Juhász Viktória Napsugár, Kasza Tamás, Méri András Dániel, Nagy Zorina,
Németh Benedek, Poczaj Petra Zoé, Polónyi
Brigitta Izabella, Povázson Krisztián Rikárdó,
Rapali Brúnó, Rapali Zénó, Román Dávid, Somogyi Roland Máté, Szász Krisztina, Székely
Áron, Végh Alexandra, Zemen Lejla.
1.b (Kovács Magdolna of.): Baranyai
Balázs, Barna Bettina, Cseh Tamás, Csehó

Kovács Dóra, Csornai-Kovács Kristóf, Hirt
Luca, Jakab Viktor, Juhász Balázs, Kecse Botond, Körmendi Noel, Molnár Dániel, Nagy
Anna, Nagy Kristóf, Pádvai-Nagy Jázmin,
Rácz Gergő, Simpf Adrienn, Stász Máté, Szebeni Adél, Szegedi Luca, Szolnoki Martin, Tatai Balázs, Vereczkei Lara, Visnyei Márk Máté,
Zemen Roland.
1.c (Kaliczáné Barát Erika of., Kissné Májer
Anita ot.): Benkó Benett Noel, Boros Benett,
Csetneki Alíz, Dobos Zsófia, Engi Balázs Levente, Eőry Martos Lajos, Fekécs Ádám, Felföldi Enikő, Gavallér Máté György, Gér Ákos,
Guzmics Laura, Jancsa Alíz, Kelemen Levente,
Kiss Márk Benedek, Kiss Patrik, Klach Abigél
Édua, Koczó Dávid, Krahulcsán Norina Kinga, Lantos Flóra, Mészáros Tamás, Móni Zsolt
Zoltán, Nyitrai Jázmin, Pénzes Marcell Ákos,
Pénzes Rebeka Panna, Szántai Odett, Szűcs
Patrik Antal, Tóth Zsombor, Varga Regina.
1.z (Földesi Éva Anikó of.): Barnóth Olívia,
Bóta Viktória, Csorba Jázmin, Dávid Adrienn Dzsenna, Ellenbacher Jázmin, Falusi Eszter, Gócza Roland, Gulyás Dávid, Gyurik Flóra, Héjjas Petra, Kocsis Réka, Kovács András,
Kozma Imola, Liu Kyra, Mezei Zalán Simon,
Német Ádám, Pesti Panna Zsófia, Pupos

HSZK nyári napközis tábor
A város hagyományaihoz híven,
az önkormányzat képviselőtestülete döntésének
köszönhetően az Üllő Város
Humán Szolgáltató Központ az
idén is megszervezte a nyári
napközit. Mint már évek óta,
idén is az Árpád Fejedelem
Általános Iskola adott otthont
július 24. és augusztus 9.
között a napközis tábornak.

A

célunk az, hogy olyan színvonalas
nyári programot kínáljunk, hogy a
szülők ne a munkahelyi szabadságolások kényszerhelyzete miatt, hanem szívesen írassák be ide gyermekeiket.
Mind a gyermekek, mind a szülők szívesen veszik igénybe ezt a lehetőséget. Sajnos a többszörös túljelentkezés miatt nem

mindenkit sikerült a kért időpontban fogadnunk, de a jelentkezők többségének sikerült helyet biztosítanunk.
A nyári táborban elsődlegesen a rászoruló
családok, az egyszülős családok, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők gyermekeinek biztosítunk helyet, a fennmaradó helyeket tudjuk felajánlani olyan családoknak, ahol mindkét szülő dolgozik.
A gyerekek nagyon élvezik a tábort. Igyekszünk olyan programokat kitalálni a számukra, amelyek lekötik őket, és játékos módon
megmutatják nekik a szabadidejük eltöltésének hasznos módját is.
Erre a célra nagyon sok segítséget kaptunk önkormányzati keretekből. A képviselő-testület biztosítja a tábor és a programok
költségeit.
A célkorosztály 7-12 éves. A programok
mellett figyelmet fordítunk a pihenésre, feltöltődésre is, például ebéd után a gyerekek
csendes pihenőt tartanak.
A helyben szervezett programok között
szerepelt a családi életre nevelés, az egész-

13
Mutatjuk a következő tanév
fontos dátumait
A Magyar Közlönyben megjelent a következő tanév időrendje. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete szerint
a 2019/2020-as tanév első tanítási napja
szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási
nap: 2020. június 15. Az első félév január 24-ig tart, az iskolák január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a
szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
október 25-én (pénteken) lesz, a szünet utáni első tanítási nap november 4.
(hétfő).
A téli szünet december 21-én (szombat)
kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap
2020. január 6-án (hétfő) lesz.
2020. január 18-án tartják a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli
felvételi vizsgáit.
2020. február 24. és március 13. között
lesz a középiskolába jelentkező diákok
szóbeli meghallgatása.
A tavaszi szünet 2020. április 9-én (csütörtök) kezdődik és április 14-ig (kedd)
tart.
Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és május 25. között tartják.
Liliána, Szőnyi Levente, Tanács Álmos Gábor,
Tardos Léna, Tóth László, Urbán Hanna Erika,
Zainkó Tímea Rozália.
Sikerekben gazdag tanévet kívánunk
valamennyi diáknak!
N.
séges életmódra nevelés, a mentális egészségre való nevelés, áldozattá válás megelőzésére irányuló szakmai jellegű témák
is, illetve minden héten voltak külső programok, kirándulások. Többek között meglátogattuk Hűvösvölgyi Gyermekvasutat, a
Miniverzumot, a Fővárosi Növény- és Állatkertet, a Holnemvolt várat és a Gödöllői Kutyasport Központot is.
Reméljük, hogy programjainkkal sikerül
színesebbé és izgalmasabbá tennünk a gyermekek nyári szünetét, és a szülőknek is valós segítséget tudtunk nyújtani azáltal, hogy
gyermekeiket felügyelet mellett biztonságban tudhatják. Nem csak a rászorulók, hanem az átlag keresettel rendelkező családok
gyermekeit is szeretettel várjuk a napközibe
a jövőben is, hiszen az önkormányzati támogatásnak köszönhetően csak az étkezésért
kell fizetniük, így a gyermekek nyári táboroztatása nem ró aránytalanul nagy terhet a
szülőkre, családokra.
A táborozó gyermekek pedig az iskolakezdés alkalmával be tudnak számolni társaiknak arról, hogy milyen programokon vettek részt.
Szabó Katalin Ildikó,
HSZK igazgató
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Ügyvédi tanácsadás

MESE jótékonysági
pályaíjászverseny

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 szeptember 9-én 9 órától
11 óráig tart. Dr. Szikora Gábor tanácsadása augusztus 26-án és szeptember
23-án 15 órától 17 órá ig 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

Üllői
Apróhirdetések

REDŐNY,
SZÚNYOGHÁLÓ
(mobilfix), NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! 25
Augusztus 24-én az üllői sportpályán éves tapasztalat! Ingyenes felmérés!
rendezi meg a MESE Mindenki Egyért Nyugdíjaskedvezmény!
Sportegyesület a következő, nyolcadik jó- Pál redőny: 06-30/401-1029
tékonysági íjászversenyét a Budapesti és
Pest megyei Régiós Bajnokság részeként. 14 darab 25 kg-os süldő hús malac (pietrain
A nevezési díjakból befolyt teljes bevételt vérvonalú) 20000 Ft/db áron eladó MaglóKoncsik Csaba részére adományozzuk, aki don. Érd.: 06-30/152-0388
2017-ben egy baleset következtében elveszítette mindkét karját. Egyesületünk 30 darab első osztályú kis bálás lucerna
a támogatással szeretne hozzájárulni ah- széna eladó Maglódon.
hoz, hogy olyan művégtagokat tudjon Érd.: 06-30/152-0388
beszerezni, amik segítenék őt a mindennapi teendők önálló elvégzésében.
Első osztályú zabszalma kalásszal betakaVersenyünkre szeretettel várunk min- rítva kitűnő minőségben eladó Maglódon.
den érdeklődőt, aki szeretne bepillantást Érd.: 06-30/152-0388
nyerni, hogyan is zajlik egy íjászverseny,
melyen előreláthatóan több országos, Európa-, valamint világbajnok versenyző is
részt vesz.
Aki nem tud eljönni, de szeretné támogatni Csabát, a MESE SE számlájára is elküldheti adományát, melyet a versenyen
személyesen adunk át neki.
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolA MESE SE számlaszáma: OTP hat fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista
11742551-20004855.
Szeretetszolgálat segítségével rászoruló
A közleménybe mindenképp írják családokat támogat. Várjuk önt auguszbe, hogy: Adomány Koncsik Csaba részé- tus 15-én, csütörtökön 8 és 12 óra között
re. Az adományozókat a verseny után a Kiss Sándor Művelődési Házba (GyömFacebook-oldalunkon közzétesszük! MESE rői út 24.) 
nfo

Ez az a vásár,
amit már várnak!

%

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

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó:
Szent Benedek Gyógy Iskola
szertár: 29/322-002
Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
Hibabejelentés
tel.: 29/320-054;
DPMV Zrt.:
Fax: 29/320-053
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
ELMŰ-ÉMÁSZ
2. sz. (Gyöngyvirág
Dél-pesti régió:
tér l/A): 29/320-022
06-40/383-838
3. sz. (Állomás u. 17.):
(lakossági)
29/320-059
TIGÁZ: 80/300-300
4. sz. (Templom tér
(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
hivatala: 29/263-005
Művelődési Ház:
Református lelkészi
29/321-933
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. • Címlap: Gergely Margit (Báthoryné Göröntsér Vera fotója felhasználásával)
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Kati néni 90 éves
Május 7-én délelőtt ünnepélyes
meghívásnak tettünk eleget:
az 1929. május 06-án született
Nyitrai Józsefnét látogattuk
meg 90. születésnapján.

T

akaros kis házába lánya vezetett be
bennünket, szobájában a terített asztalka virággal, sütivel, üdítővel várt
bennünket.
Kissné Szabó Katalin polgármester aszszony az önkormányzat virágával és Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
díszoklevéllel fejezte ki tiszteletét Kati
néninek, és néhány fotó is készült az ünnepelttel.
Kati néni városunk szülötteként,
Hatházán látta meg a napvilágot. A Wesselényi utcában nőtt fel, onnan ment férjhez is. Édesapja híresen szépen játszott
citerán. A saját ház, melyben most voltunk a Pesti úton, 1960-ban épült.
Ünnepeltünknek egy húga született
a háború idején, 16 év korkülönbséggel.
Szinte Kati néni nevelte fel sok-sok szeretettel és lemondással a háborús évek alatt.

Vecsésre járt iskolába, majd a
TSZ-ben, Dóra majorban dolgozott
egész
életében.
Férjével Üllőn ismerkedtek
meg,
Nyitrai Józsefék heten voltak testvérek
és az ifjú József tulajdonképpen Kati
néni húgával barátkozott először. Kertész volt. A háború
után, 1947-ben házasodtak össze, majd 5
év múlva született meg leányuk. Férje 7
éve hunyt el, 86 éves korában.
Kati néninek 3 unokája, 6 dédunokája
és 2 ükunokája született, az unokák gyakran látogatják.
Ünnepeltünk legnagyobb bánata,
hogy már rosszul lát, pedig régen sokat
olvasott és ez nagyon hiányzik neki.
A napja a felkelés után kávézással, reggelizéssel kezdődik, majd meghallgatja a
híreket, az időjárás-jelentést, nagyon szereti a Muzsika TV-t. Öntözi a virágokat, elpakol, üldögél az udvaron, hallgatja a madarak csicsergését, a távolabbi fűnyírók

ismerős hangját. Lánya szerencsére sokat
segít, minden nap vele van; mos, főz, takarít.
Az idő sajnos most is gyorsan repült,
szívesen hallgattunk volna még Kati nénitől visszaemlékezéseket családjáról, üllői
barátaikról, ismerőseikről, de indulnunk
kellett.
Ismét jó volt békés családi életről hallani, dolgos hétköznapokban megélt becsületes életutakat megismerni.
Reméljük, még sok-sok évig lesz közöttünk, jó egészséget és szép napokat kívánunk, drága Kati néni!
Bükkös Hajnalka,
anyakönyvvezető

Hirdetés

5 év/150.000 km gyári garancia

Jóval több
mint
gondolná

Nagycsaládosoknak
hétüléses kivitel 2 500 000 Ft
állami támogatással.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó illusztráció.
Kombinált
üzemanyag-fogyasztás:
7,6–8,4 (AT) l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.
*WLTP szabvány szerint
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Textilképek
a Városházán

Épületek
energetikai
tanúsítása

TAKARÉKUNKNÁL
IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
LAKOSSÁGI ÉS
VÁLLALATI
ÜGYFELEKNEK:

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

www.patriatakarek.hu

Építőipari
munkatársakat
keresünk
MEGTAKARÍTÁS, BEFEKTETÉS

BETÉTELHELYEZÉS

SZÉFSZOLGÁLTATÁS

VALUTA VÁLTÁS

jó hangulatú családias
csapatunkba.

www.facebook.com/
patriatakarek/

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG
LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI FORNIT- ÉS DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS
LAKOSSÁGI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSCÉLÚ
ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITELEK, STB.
VÁLLALKOZÓI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ
HITEL, AGRÁR HITELEK, TÁRSASHÁZI HITEL, STB.

Rell Kata Szekszárdon élő
alkotóművész különleges eljárással készített textilképeiből nyílik kiállítás a Városház
Galériában augusztus 16-án,
18 órakor.
A megnyitón a művésznő költeményeiből is hallhatunk egy válogatást. A kiállítás
szeptember 25-ig tekinthető
meg.
ÜKK

Kőműves szakmunkás:
2500–3500 Ft/óra
Kőműves segéd- vagy
betanított munkás:
1500–2000 Ft/óra
Munkavégzés helye:
főképp Monoron
és 20 km-es körzetében
További információért
keressen bizalommal:
06-70/639-9733

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI BIZTOSÍTÁSOK - LAKÁS-, ÉLET-, HITELFEDEZETI-,
GÉPJÁRMŰ-, UTAS BIZTOSÍTÁS

véNuSz
étolaj
1 liter
490 Ft/db helyett

475 Ft/db
NeScafé
2in1/3in 1
instant kávé
10 db/csomag
többféle

bomba!
energiaital
250 ml
tutti-frutti ízű

490 Ft/cs.

130 Ft/db

omNia
classic
őrölt kávé
250 g
2360 Ft/kg

590 Ft/db

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

520 Ft/l

jacobS
kávékapszula
10 db/csomag
többféle

690 Ft/cs.
Az akció 2019. 08. 08. csütörtöktől
08. 31. szombatig, vagy a készlet erejéig tart.

Üllői
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Zenés Nyári Esték

Szent István-napi ünnep a Mecénásokkal

A szórakoztató könnyűzenei sorozat utolsó
előtti koncertjei augusztus 16-án lesznek a
Rock Generation és a Talány Akusztik zenekarok közreműködésével.
A szezonzáró koncertekre augusztus 30án kerül sor, amikor is Jákó Krisztina énekesnő és a Dirty Slippers együttes előadására hallhatja a közönség. A rendezvények
szokás szerint péntek este 7-kor kezdődnek
a városközpont szabadtéri színpadán. ÜKK

Immár sokadik alkalommal szeretnénk
vendégül látni városunk idős (de örökifjú) polgárait hagyományőrző rendezvényünkön. Jöjjön el beszélgetni a múltról, jelenről, örömről, a mindennapokról.
Megtiszteltetésnek vennénk, ha elfogadná meghívásunkat és személyesen is találkozhatnánk augusztus 20-án 13 órakor
a Vargha Gyula Városi Könyvtár udvarán a
vendéglátó pavilonok alatt.

Ugyanekkor részesei lehetnek a Vargha Gyula Könyvtár és a Mecénás Művészeti Klub közös rendezésében 14 órakor
kezdődő kiállításmegnyitójának is, melynek címe: Varázslatos asztalok üzenete.
Martonosiné Orosz Márta a Vigyázó Sándor Művelődési Ház nyugalmazott, címzetes igazgatójának ünnepi asztaldekorációs
kiállításán a harmonikus színek és formák
bűvölnek el majd bennünket. - N. Kékedy -

Hirdetés

1%

jut
eladó ingatlanokat keresünk
alé
meglévő készpénzes ügyfeleink részére
kt
ól!
a dél-Pest megyei régióban.

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

tel.: 06-70-935-5181

Kossuth téri Piac Üzletház
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Üllői
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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 akkumulátorcelláinak 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:
• Hosszútávú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Min. 200 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
• 3 műszakos munkarend
• +80% éjszakai pótlék
• Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
• Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője

Főbb feladatok
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

minimális elvárások

Előny

• 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 ismerete
• Targoncajogosítvány

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!

minőségellenőrzés

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

Alkatrészelőkészítés

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 dokumentálása, rendszerezése:
• Anyagmozgatás
• Pontos készletnyilvántartás

• Számítógépes alapismeretek
• Táblázatkezelés

raktáros

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

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

• Szakmai tapasztalat
• Targoncajogosítvány

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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