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Üllő Város Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumával együtt működve 
a 2019/2020. tanév második- 

és a 2020/2021. tanév első 
félévére kiírja a felsőoktatási 

hallgatók és a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni 

kívánó fi atalok számára a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatot. 
Részletek a 10. oldalon

Ösztöndíjpályázat

  

Az elmúlt önkormányzati vá-
lasztásokhoz mérten nagy-
arányú részvétel mellett vá-
lasztott új képviselő-testületet 
Üllő lakossága. A polgármes-
ter személye nem változott, 
a város kormányrúdját ismét 
Kissné Szabó Katalinra bízták 
a választók, 6 egyéni választó-
kerületben pedig újráztak 
a jelöltek. 
Részletek a 3. oldalon

Folytassa, polgár-
mester asszony!Ù

Önkormányzati 
választás 

2019



2 ÜllőiÖnkormányzat

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi megemlékezésre!

Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom 
63. évfordulóján 
2019. október 23-án, 10 órakor  
Üllő, Templom térÜllő, Templom tér

Ünnepi beszédet mond:  
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
 
Emlékműsort adnak elő:  
a Kanavász Színház társulata, a Csepp Színház növendékei 
és az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói
Rendezte: Szabó Zselyke, Toldiné Horváth Sarolta, Fenyvesiné Ladányi Brigitta, Sajtosné Öllei Andrea
Az énekkart vezényli: Dudinszky Gézáné 
 
Koszorúzás, a kegyelet virágainak elhelyezése, gyertyagyújtás



3Üllői Önkormányzati választás 2019

A polgármesteri székért két jelölt in-
dult: Kissné Szabó Katalin (függet-
len jelölt) 2169 érvényes szavaza-

tot kapott (57,18%), ami 201 szavazattal 
több, mint öt évvel ezelőtt. Kihívójára, 
Fricsovszky-Tóth Péterre (Üllő Te Vagy) 1624 
fő adta le a voksát (42,82%). 

A 01. számú egyéni választókerület-
ben Csákvári Istvánné, az Üllő Te Vagy je-
löltje szerzett mandátumot 196 szava-
zattal. 

A 02. számú egyéni választókerület-
ben Fazekas Violetta Adrienn (FIDESZ-
KDNP) 218 szavazattal újra bejutott a tes-
tületbe. 

A 03. számú egyéni választókerület-
ben Medvedovszky Bélára (független je-
lölt) voksoltak a legtöbben, 165 sza-
vazattal választotta újra képviselővé a 
lakosság. 

A 04. számú egyéni választókerü-
letben dr. Lőre Attilára szavaztak a leg-
többen (Üllői Polgári Kör és Városépí-

A z önkormányzati választások és a 
kampányidőszak zárásaként sze-
retném megköszönni minden 

Üllői polgárnak a szavazáson való rész-
vételt! Hiszek a demokratikus intézmé-
nyek erejében és fontosnak tartom a 
választói akarat megnyilvánulását, és 
ezzel együtt a tegnap megszületett 
eredményt. 

Szeretném a köszönetemet kifejezni 
mindazoknak, akik személyemre és a 
munkámat támogató csapat tagjaira 
adták le voksaikat! Szeretném a köszö-
netemet kifejezni a városunkban mű-
ködő civil szervezeteknek, kulturális és 
hagyományőrző szervezeteknek, akik a 
kampány kezdetétől támogattak a mun-
kám folytatásában!

Polgármesterként legfontosabb cé-
lomnak tekintem, hogy az elmúlt évti-

Ismét Kissné Szabó Katalin 
lett Üllő polgármestere

Tisztelt Polgártársaim! 
Kedves Üllőiek!

Magas volt a részvételi arány Üllőn, a  névjegyzékben szereplő 9650 üllői 
választópolgár 40,41 százaléka (3900 fő) adta le a szavazatát október 13-án.

tő Egylet), 179 szavazattal szerzett ismét 
mandátumot. 

A 05. számú egyéni választókerület-
ben Hadadi-Fekete Ilona (Üllői Polgári Kör 
és Városépítő Egylet) 186 érvényes sza-
vazattal szerzett mandátumot. 

A 06. számú egyéni választókerület-
ben az elmúlt ciklus alpolgármestere, Fe-
hér Imre (FIDESZ-KDNP) újrázott, 201 sza-
vazattal jutott be a képviselő-testületbe. 

A 07. számú egyéni választókörzet-
ben a polgármesterjelöltként is induló 
Fricsovszky-Tóth Péter (Üllő Te Vagy) 378 
szavazatot kapott, így a következő cik-
lusban képviselőként tagja lesz az önkor-
mányzatnak. 

A 08. számú egyéni választókörzetben 
Udvardi Mátyás (FIDESZ-KDNP) iránt tö-
retlen volt a bizalom, 199 szavazattal ne-
gyedszer választotta képviselővé a kör-
zet lakossága. 

Kompenzációs listáról három jelölt 
szerzett mandátumot: Juhász Andrea 

(FIDESZ-KDNP), Kerezsi Sándor (Általános 
Ipartestület) és Prém Szilvia (Üllő Te Vagy). 

A települési roma nemzetiségi ön-
kormányzat három fővel kezdheti meg 
a munkát a következő ciklusban. Képvi-
selők lettek: Szomora Zsolt, Szomora Pál és 
Lakatos Erzsébet.  V. 

zedre jellemző dinamikus fejlődés útján 
vezessem tovább Üllő városát.

Gratulálok minden egyéni és listán 
mandátumot szerzett képviselőnek! A 
képviselő-testület tagjainak jó egészsé-
get, eredményes munkát és a város ér-
dekeit szem előtt tartó gyümölcsöző 
együttműködést kívánok! 

Az önkormányzati választás a tegna-
pi szavazással lezárult. A következő 5 év-
ben a város érdekében összefogásra van 
szükség! 

A magam részéről készen állok az 
együttműködésre mindenkivel és a teg-
nap megszavazott választói bizalom mel-
lé kérem a frissen megválasztott képvise-
lő-testület tagjaitól az egymás tiszteletén 
alapuló békés hangvételt, egymás kölcsö-
nös megbecsülését! Kissné Szabó Katalin,
 Üllő Város polgármestere



4 ÜllőiHírek

Október 5-én a Kiss Sándor 
Művelődési Házban tartotta 
Őszi nótaműsorát és fotókiál-
lítását a Farkas Gyula Tradíció 

Ismét egy sajnálatos tűzeset-
hez riasztották a tűzoltókat 
szeptember 20-án kora délután 
a Szövetkezet utcába, ahol egy 
családi ház égett. Személyi sé-
rülés nem történt, azonban az 
épület lakhatatlanná vált, az 
anyagi kár jelentős. 

A károsult családban 2 óvo-
dás és 2 iskolás kislány van. Kiss-
né Szabó Katalin polgármester 
a helyszínen tájékozódott a se-
gítségnyújtás lehetőségeiről 
és megtudta, hogy a család az 
ideiglenes lakhatását meg tud-
ja oldani, de szükség lesz az ön-
kormányzat segítségére. A tűz-

Bokrétaünnepséget tartottak 
szeptember 30-án a Sportli-
get lakóparkban épülő új 4 cso-
portos óvodában. Az ünnep-
séget a hagyományok szerint 
akkor rendezik meg, mikor el-
készül az épület legmagasabb 
pontja. Az eseményen Kissné 
Szabó Katalin polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Be-
szédében örömét fejezte ki az 
ütemtervnek megfelelően ha-
ladó kivitelezés miatt. Köszö-
netet mondott a kivitelezést 
végző Thermik Plus Kft. mun-
katársainak és az alvállalkozók-
nak az eddig elvégzett munká-
ért, majd a röviden ismertette 
a beruházás részleteit. Kiemel-

Az időskorúakat köszöntötték

Szövetkezet utcai tűzeset után 
ismét példaértékű összefogás

Jó ütemben halad az új óvoda kivitelezése

Lugosi Katalint Szomora Zsolt 
és zenekara kísérte

Négy kocsival érkeztek  
a helyszínre a tűzoltók

Ez a koszorú díszítette  
az óvoda tetőszerkezetét  

a bokrétaünnepségen

Jelentős kár keletkezett  
a családi házban
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eset után a lakosság részéről is 
többen jelezték az önkormány-
zat felé a segítségnyújtási szán-
dékot.

Üllő Város Önkormányzata is 
segítő kezet nyújtott: az egész-
ségügyi és szociális bizottság 
100 ezer forintot, a képviselő-
testület a szeptember 26-án 
megtartott utolsó ülésén to-
vábbi 500 ezer forint vis maior 
támogatást nyújtott a tűzeset-
ben károsult 4 gyermekes csa-
lád részére. 

Ezen felül szeptember 27-én 
jótékonysági koncertet is szer-
vezett az önkormányzat, a kon-

te, hogy a beruházás teljes költ-
sége közel 600  millió forint, 
amely mintegy 400 millió forint 
pályázati forrásból és 200 millió  
forint önerőből tevődik össze. 
Kitért az óvoda bővítménye-
ként megvalósuló új bölcsődé-

Német munkásoknak kö-
szönhetjük, hogy hazánk-
ban is elterjedt a bokréta-
ünnepség. Legkorábban a 
13. században tettek róla 
említést, a régi hagyomány 
szerint a tartószerkezet 
elkészültekor az épület leg-
magasabb pontjára helye-
zett fel egy koszorút a mun-
kában részt vevő vezető ács 
vagy pallér (munkaveze-
tő), aki ilyenkor köszönetet 
mondott az építtetőnek és 
Isten áldását kérte az épü-
letre.  

Mit jelent a  
bokrétaünnep? 

re is, amely a kétcsoportszobás 
lesz és a Babarózsa bölcsőde 
telephelyeként működik majd. 
Kiemelte, a képviselő-testü-
let mindent megtesz az üllői 
gyermekekért, ezért az elmúlt 
testületi ülésen plusz két fő 
gyógypedagógiai assziszten-
si álláshely létrehozásáról dön-
tött, ezzel is segítve a speciális 
nevelési igényű gyerekek fej-
lesztését. 

A Gyöngyvirág téri óvodá-
sok műsora után a kivitelező 
munkatársai az épület tetőszer-
kezetére emelték a szalagokkal 
díszített koszorút. Az új óvodát 
várhatóan jövő ősszel vehetik 
birtokba az üllői gyerekek. V. 

cert teljes bevételét átadtuk a 
károsult családnak. Erre az al-
kalomra sokan látogattak el a 
Városközpontba, ahol a Folk 
Stage zenekar lépett fel. A jóté-
konysági koncerten 412 ezer fo-
rint adomány gyűlt össze, mely 
összeget Kissné Szabó Katalin 
polgármester a helyszínen át is 
adott a Mokos családnak. 

A lakosság részéről érkező 
felajánlásokat a Humán Szol-
gáltató Központ koordinálta, 
így az anyagi támogatáson felül 
számos, a család részére szük-
séges adomány gyűlt össze.

 ÜH info

Egyesület. Az ünnepi rendez-
vénnyel az idősek világnapja al-
kalmából a szépkorúak előtt kí-
vánták tiszteletüket kifejezni az 

egyesület tagjai.
Az ünnepsé-

gen Kissné Szabó 
Katalin polgár-
mester és Fehér 
Imre alpolgár-
mester köszön-
tötte a vendége-
ket. 

A nóta műsor énekese, a 
népszerű Lugosi Katalin ma-
gyar nótákat, csárdásokat, 
operettdalokat adott elő. Lu-
gosi Katalint Szomora Zsolt 
és cigányzenekara, valamint 
Szomora Pál Belgiumban élő 
zenész kísérte.  

A Farkas Gyula Tradíció 
Egyesület köszönetét fejezi ki 
az alkalom feltételeinek méltó 
biztosításáért Üllő Város Ön-
kormányzatának és a Kiss Sán-
dor Művelődési Ház igazgató-
jának, Vámos Évának.
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5Üllői Az ülésteremből jelentjük

Hirdetés

A képviselők az október 13-i választások előtti  
utolsó testületi ülésen is fontos ügyekben döntöttek. 

Megtartották a 2014–2019. 
ciklus utolsó testületi ülését 

A képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta a Humán Szolgáltató 
Központ tagóvodáinak beszámoló-

it valamint a következő időszakra vonatko-
zó munkaterveit.

A testület döntésének eredménye-
ként az önkormányzat csatlakozott a hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létre-
hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához. Az Üllői hírmondó októberi 
lapszámában, valamint az Önkormányzat 
honlapján (www.ullo.hu) elérhető a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat A és B típusú kiírása.

Üllő Város Önkormányzat képviselő-
testülete szeptember 26-án megtar-
totta a 2014–2019. ciklus utolsó ülé-
sét. 
Az utolsó, ünnepi ülésen valamennyi 
egyéni és listáról mandátumot szer-
zett képviselő emlékplakettet kapott. 
Elismerő oklevélben részesült Faze-
kas Violetta, Kiss Tibor és Udvardi Má-
tyás, akik 2006-tól 3 önkormányzati 
cikluson keresztül szolgálták a vá-
rost. Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter – aki szintén 3 cikluson keresz-
tül vezette a várost – megköszönte 
az elmúlt 5 év közös munkáját, és kü-
lön köszöntötte Kiss Tibor és Szendrey 
Elek képviselőket, akik az októberben 
megalakuló testületnek már egész 
biztosan nem lesznek tagjai.

Befejezte munkáját  
a képviselő-testület

A városvezetők megtárgyalták az Üllő 
Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda 
és Központi Rendelő Többcélú Közös Igaz-
gatású Intézmény új gyermekorvosi és vé-
dőnői körzet kialakítására vonatkozó ké-
relmét, amely megvalósítását a képviselők 
elviekben támogatták. A testület felkérte a 
polgármesteri hivatal illetékes munkatár-
sait, hogy vizsgálják meg a lehetőségét egy 
új gyermekorvosi és egy védőnői körzet ki-
alakításának, készüljön előzetes felmérés 
az infrastrukturális, beruházási szükségle-
tekről és ezek anyagi vonzatáról, valamint 
az új praxis beindításának költségigényé-
ről és a körzethatár módosítás tervezetéről. 

A testület 1,5 millió forint támogatást 
nyújtott az Üllői Diáksport Egyesületnek, 

Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014-2019 között (balról jobbra): 
Medvedovszky Béla, Kerezsi Sándor, Fehér Imre (alpolgármester), Udvardi Mátyás, 

Fazekas Violetta, Kissné Szabó Katalin (polgármester), Hadadi-Fekete Ilona,  
Kiss Tibor, Szendrey Elek, Lőre Attila, Tallárom Balázs 

a futsalcsapat számára a futsalbajnokság 
őszi időszakára. Ezen felül döntés szüle-
tett a futsalcsapat tavaszi bajnoki idősza-
kának támogatásáról is, melyre a képvise-
lők újabb 1,5 millió forint betervezésére 
vállaltak kötelezettséget a 2020. évi költ-
ségvetésbe.  

Döntés született a képviselő-testület 
következő negyedéves munkatervéről. En-
nek megfelelően az önkormányzati válasz-
tást követő alakuló ülésére várhatóan ok-
tóber végén vagy november elején kerül 
sor. Ezt követően novemberben és decem-
berben is ülésezni fog az új képviselő-tes-
tület, és decemberben közmeghallgatásra 
is sor kerül.   

A képviselők segítséget nyújtottak a 
szeptember 21-ei Szövetkezet utcai tűz-
esetben károsult Mokos családnak. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 100 
ezer forintot, a képviselő-testület további 
500 ezer forint vis maior támogatást nyúj-
tott a tűzesetben károsult 4 gyermekes 
család részére. ÜH info

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat keresünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére  
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

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

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181
Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!
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Kétfordulós egyeztetés zajlott szeptember 2-án és szeptember 16-án 
a Vecsési Polgármesteri Hivatalban, a MÁV-csoport 
és a 100a vasútvonal mentén érintett 5 település vezetői között. 

A 100a vasútvonal közlekedési 
problémáiról tárgyaltak

A MÁV-csoport irányá-
ba történő fellépést – a 
100a vonalon tapasztal-

ható kaotikus vasúti-közleke-
dési helyzet és a jogos lakossá-
gi elégedetlenség miatt – Üllő 
Város Önkormányzata még a 
nyár folyamán kezdeményez-
te, melyhez aztán több érin-
tett település (Vecsés, Péteri, 
Monor, Gomba) is csatlakozott. 

A MÁV-csoport képviselő-
ivel szeptember 2-án történt 
első egyeztető tárgyalást köve-
tően Üllő Város Önkormányza-
ta Facebook-oldalán keresztül 
felhívást tett közzé és kérte a 
vonattal közlekedő lakosságot, 
tegyék meg észrevételeiket a 
100a vasútvonal közlekedé-
si problémáival kapcsolatban. 
Fehér Imre alpolgármester eze-
ket az e-mailben beérkezett la-
kossági észrevételeket a máso-
dik tárgyalási fordulón átadta 
a MÁV képviselőinek, és kérte 
azok maradéktalan fi gyelem-
bevételét a 100a vasútvonal 
közlekedési problémáinak fel-
számolásához.

A 100a vasútvonal men-
tén érintett települések veze-
tői és a MÁV képviselői között 
lezajlott szeptemberi tárgya-
lásokon a településvezetők a 
lakosság részéről beérkezett 

észrevételek és a saját tapasz-
talataik alapján elégedetlensé-
güknek adtak hangot a szerel-
vények állapota, a menetrend 
be nem tartása, valamint a 
MÁV utastájékoztatásának 
elégtelen színvonala miatt. Fe-
hér Imre alpolgármester kifej-
tette, hogy az első találkozót 
követően a 100a vonalon vas-
úti közlekedés helyzete rosz-
szabb lett. A településveze-
tők egyetlen pozitívumként a 
MÁV-csoport azon készségét 
emelték ki, hogy a közlekedé-
si problémák ügyében párbe-
szédet folytat az érintett tele-
pülésekkel. 

A MÁV Start Zrt. részéről 
Üllő Város Önkormányzatá-
hoz a két egyeztetést köve-
tően eljuttatott összefogla-
ló anyag elismeri: „A vonalon 
tapasztalható problémák jelen-
tős része az elavult infrastruktú-
rából adódik. A 101,2 km hosszú-
ságú vonalszakaszon jelenleg 
14,8 vonalkilométer állandó 
és 9,55 vonalkilométer ideigle-
nes sebességkorlátozás van ér-
vényben. Az elmúlt időszakban 
a szükségszerű fejlesztések he-
lyett csak pontszerű beavatko-
zások történtek, így a felújítás-
ból bizonyos vonalszakaszok és 
infrastruktúraelemek évtizede-
ken át kimaradtak. Ilyen példá-
ul a Budapest-Nyugati pályaud-
var és a Kőbánya-Kispest közötti 
szakasz, ahol a vasúti pálya kri-
tikus állapota miatt jelenleg 40-
60 km/h-ás sebességkorlátozás 
van érvényben.

Emellett a 40-50 éves jármű-
állomány napi szintű zavarokat 
okoz a vonatközlekedésben és a 
menetrendszerűségben. 

100a vonal fővárosi szaka-
szán a 2019. évben jelentős, 100 
darab fölötti műszaki meghibá-
sodás keletkezett.”

A MÁV Start Zrt. által meg-
küldött közlemény a követ-
kező intézkedéscsomagot 

Fehér Imre alpolgármester 
a MÁV képviselőivel tárgyal Vecsésen

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

Üllőre keresünk
raktári árukezelőket, 

targoncavezetőt 
és készletgazdát

2 műszakos munkarendbe.

Ingyenes céges busz 
Cegléd, Ceglédbercel, Monor, 

Pilis irányából megoldott.

Érdeklődni: 06 70 342 1653,
e-mail: toborzas@s-forras.hu 

„Üllő” jelige.

tartalmazta: a 100a (Buda-
pest–Monor–Cegléd–Szolnok) 
vonalon a Monorig közlekedő 
S50-es vonatok zavarérzékeny-
ségének és a csúcsidőszakok-
ban előálló zsúfoltság csökken-
tése miatt 2019. szeptember 
2-től két dupla FLIRT egység 
közlekedik. A vonalon közleke-
dő elővárosi, mozdonyvontatá-
sú szerelvényeket megerősítik, 
minél nagyobb kapacitás biz-
tosításával az utasok részére. 
2019. október végétől az S50-es 
vonatok szerelvényeinek kiállí-
tásához várhatóan további két 
dupla FLIRT egység átcsopor-
tosítása. Várhatóan 2020 febru-
árjától forgalomba állnak az új, 
magas utaskomfortot biztosító 
600 férőhelyes, emeletes nagy 
kapacitású klimatizált KISS mo-
torvonatok.

Operatív, havaria 
csoport létrehozása 
és vonali felelősök 
kinevezése

A zavarhelyzetek gyorsabb 
kezelése, az információ gyor-
sabb áramlása érdekében ope-
ratív, havaria csoport létreho-
zása, valamint a 100a vonalon 
„vonali felelősök” kinevezé-
se, akik minden munkanapon 
reggel 4 és 8 óra között sze-
mélyes ellenőrzést tartanak a 
vonal mellett az üzemzavarok 
minimalizálása érdekében. Za-
varhelyzet esetén, az aktuális 
forgalmi helyzetet fi gyelembe 
véve, amikor a monori személy-
vonatok nem tudnak közleked-
ni, a zónázó vonatok megállí-
tásra kerülnek Kőbánya-Kispest 
és Monor között minden állo-
máson és megállóhelyen. Szol-
nokon a kora reggeli órákban 
tartalékszerelvény áll rendelke-
zésre, mely zavarhelyzet esetén 
felhasználható.

Pályaállapot javítása

„2020-ban 6 milliárd forint 
kerül átcsoportosításra, a 100a 
vonal kritikus szakaszainak fel-
újítása érdekében. Várhatóan 
2020 I. félévében megkezdőd-
het a munka, és 2021 után to-
vábbi felújítást és karbantartást 
fogunk végezni a vonatok me-
netrendszerűségének javítása 
érdekében.” ÜH info

Hirdetés
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Az Önkormányzat is csatlakozott  
a Magyar Közút Zrt.  
szemétgyűjtési akciójához

„Jobb, ha el sem dobod!”

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: október 10., 24., november 7., 
21., december 5., 19.

Zöldhulladékgyűjtés és 
szelektívhulladékgyűjtés

A kertgondozás során levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a  
lehullott falevelet a DTKH Nonprofit Kft.  

Ü
llő Város Önkormányzata is részt 
vett szeptember 20-án a Magyar 
Közút Zrt. által szervezett „Jobb, 

ha el sem dobod!” című szemétgyűjtési 
akcióban. Az üllői önkéntesek a 4603. jelű 

által térítésmentesen rendelkezésre bo-
csátott zöld színű lebomló műanyag zsák-
ban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák 
mellé helyezzék ki az ingatlanok elé, a köz-
területet nem szennyező módon.

Csomagolási hulladékgyűjtés 
és cserezsákok

A csomagolási hulladék bármilyen át-
tetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhe-
tő! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, 
boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg 

gyűjtőponton 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.

A gyűjtőzsákokba történő elhelyezés előtt 
érdemes a PET-palackokat, műanyag palac-
kokat, különböző flakonokat tömöríteni, ösz-
szepréselni. Ezzel egyrészt jóval kevesebb 
helyet foglal az elszállításra kerülő szelektív 
hulladék másrészt jóval kevesebb műanyag 
szemeteszsák felhasználására lesz szükség. 
Óvjuk közösen a környezetet! nfo

út Gyömrő–Ócsa közötti üllői belterületi 
szakaszán dolgoztak.  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. csapa-
tok, baráti társaságok, cégek és önkor-
mányzatok jelentkezését várta az akcióra, 
melyre online regisztráció alapján lehe-
tett jelentkezni. A szemetet szeptember 
20-án 9 óra és 12 óra között gyűjtötték, az 
önkéntesek biztonsága érdekében a Ma-
gyar Közút Zrt. ideiglenes forgalomkorlá-
tozást alkalmazott, és a szemétgyűjtéshez 
szükséges eszközöket (kesztyűket, zsáko-
kat, mellényeket) is biztosította az akció 
résztvevőinek. 

Az üllői önkéntes csapat tagjai között 
Kissné Szabó Katalin polgármester és Fe-
hér Imre alpolgármester mellett a mező-
őri szolgálat és az Üllői Városüzemeltető 
és Fejlesztő Kft. munkatársai, továbbá he-
lyi civil szervezetek is részt vettek.

A képek is bizonyítják, hogy volt munká-
ja bőven az önkénteseknek. Az összegyűj-
tött szemét elszállításáról a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. gondoskodott. ÜH info
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A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák 
fi gyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések 
miatt fokozott fi gyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött 
vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan 
származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

Sertéstartók �igyelmébe!

A védekezésben elsődleges cél és fel-
adat a vírus bekerülésének meg-
akadályozása a házisertés-állomá-

nyokba, melyhez az alábbi intézkedések 
szükségesek a sertéstartók részéről:

– Az állatokat, amennyire lehetséges, 
zártan kell tartani úgy, hogy a sertések vé-
letlenül se tudjanak vaddisznóval se köz-
vetlenül, se közvetve érintkezni. 

– Sertések gondozását végző személy-
nek a sertésállománnyal kapcsolatos mun-
kák előtt kézmosást követően át kell öl-
tözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, 
amelyet csak a sertésólban és környékén 
használ. A sertésólba történő belépés előtt 
lábbelit és kezet kell fertőtleníteni. 

– A sertések etetéséhez, a sertésól ta-
karításhoz szükséges eszközöket máshol, 
más munkákra nem szabad használni.

– Idegeneket, vagy sertést tartó ismerő-
söket a sertések közelébe nem szabad en-
gedni.

– Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. 
kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból 
származó mosólé, egyéb élelmiszerhulla-
dék még véletlenül se kerüljön a sertések 
takarmányába, ez szigorúan tilos.

– A vaddisznók fertőződése miatt szán-
tóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított 
takarmányt illetve alomanyagot frissen ne 
használjanak házi sertéseik ellátására. Szá-
las takarmányt és gabonát a beszállítástól 
számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell 
tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány 
etetése tilos! (Természetesen ez vonatko-
zik a learatott kukoricatáblák böngészése 
során összegyűjtött kukoricára is!) A takar-
mányt és az alomanyagot elkülönítve zár-
tan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő 
állatok ne férjenek hozzá.

– Élő állatot csak sertésszállítólevéllel és 
érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellát-
va szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket 
az állomány többi egyedétől el kell különí-
teni.

– Ha sertése megbetegszik, azonnal ér-
tesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, min-
den látható tünet nélkül elhullik, ha egy 

A járvány aktuális hírei valamint a beteg-
séggel kapcsolatos hasznos információk 
az alábbi, folyamatosan frissülő webolda-
lon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/
hu/afrikai-sertespestis. 

További információk 

vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, 
gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön 
vérzések fi gyelhetők meg, a bőr vöröses li-
lásan elszíneződik, véres hányást, hasme-
nést látnak, minden esetben gondolni kell 
az afrikai sertéspestis lehetőségére. 

– A vaddisznókban megállapított afrikai 
sertéspestis miatt fertőzötté minősített te-
rületeken fentieken túlmenően be kell tar-
tani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói 
gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a 
járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, le-
vágási szándékát is.

Felhívom a fi gyelmet, hogy hazánk ser-
téságazatának megvédése érdekében a 
betegség legkisebb gyanúja esetén is a 
legszigorúbb módon jár el az állategész-
ségügyi hatóság, ebbe beleértve egy 
adott sertésállomány megelőzési célból 
történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárha-
tóan közreműködött, a betegséget időben 
bejelentette, az elvárható járványvédelmi 
zártságot megteremtette, az esetleges jár-
ványvédelmi intézkedések állami kártala-
nítás mellett történnek.

A betegség házisertés-állományok-
ba történő behurcolásának megakadályo-
zása, a hatékony védekezést segítendő a 
hatósági állatorvosok, szolgáltató állator-
vosok a szükséges mértékben fertőtlenítő-
szert is tudnak az állattartók számára biz-
tosítani. Keressék állatorvosukat!

Dr. Vajda Lajos, 
Országos Járványvédelmi Központ vezetője

Hirdetés

Információ: www.granitsirko.hu
06-30/431-5858 • szucsgranit@gmail.com

Gránit sírkövek
Készletről, rövid határidővel!

Gránit, márvány és mészkő:
ABLAKPÁRKÁNYOK
KERÍTÉSFEDKÖVEK

NAGY MÉRETŰ TÁBLÁK 

2200 Monor, Ceglédi út 74.
2700 Cegléd, Puskaporos u. 36.
6000 kecskemét, Ceglédi út 100.

AKC
IÓ!

MEGHOSSZABBÍTVA! Amennyiben októberben rendel 
komplett gránit síremléket, 

ajándékba adunk egy rövid idézetet 
vagy egy ornamentikát

Normál méretű ornamentika vagy idézet 20 karakterig.
2019. 09. 01-től–10. 30-ig 

Érdeklődjön bemutatókertjeinkben! 

Fo
tó

: P
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Ugyan elődeink már több száz ezer évvel ezelőtt „megszelídítették” a tüzet, napjainkban 
mégis gyakran hallunk a híradásokból olyan lakástüzekről, amelyek némi odafi gyeléssel 
elkerülhetők lettek volna. A Katasztrófavédelem tájékoztatójából kiderül, pontosan mire kell 
odafi gyelnünk, hogy elkerüljük az elektromos eredetű lakástüzeket és a kéménytüzeket. 

Hogyan kerüljük el az elektromos tüzet 
és a kéménytüzet?

T ragédia, mikor az egy élet munkája 
árán felépített családi otthon a lán-
gok martalékává válik, nem beszél-

ve azokról az esetekről, mikor a lángok em-
beréletet is követelnek. Éppen ezért nem 
lehet elégszer hangsúlyozni azokat a taná-
csokat, amelyek segítségével megvédhet-
jük otthonunkat a hatalmas károktól, adott 
esetben pedig az akár életünk is múlhat 
rajtuk. A következő sorokban a Monori Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztató-
ját olvashatják, melyből kiderül, pontosan 
mire kell odafi gyelni, hogy elkerüljük az 
elektromos eredetű lakástüzeket és a ké-
ménytüzeket.

Elektromos eredetű lakástüzek

Az elektromos tűz közvetlen okai a veze-
tékek, elektromos kapcsolóberendezések 
túlterhelése, az alkatrészek közötti elekt-
romos ív vagy szikra keletkezése le-
hetnek. A tűz közvetett oka a rendszer 
helytelen méretezése, rossz vezetékezés 

és/vagy a hálózat elemeinek elöregedése, 
esetleg hirtelen nagy terhelést jelentő rö-
vidzárlat, túláram keletkezése, amit a rend-
szerbe épített túláramvédő berendezések 
már nem viselnek el. Az elosztószekrény-
ben keletkező tűz nem csak a szekrényben 
pusztít, de akár az egész épület is leéghet 
ily módon.

Csak olyan villamos berendezést hasz-
náljunk, amely rendeltetésszerű használa-
ta esetén a környezetére nézve gyújtásve-
szélyt nem jelent.

Használat előtt szemrevételezéssel el-
lenőrizzük az elektromos berendezése-
inket, a csatlakozókat és a vezetékeket, 
nézzük meg, hogy nincsenek-e eltörve, 
megrepedve!

Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosz-
tókat! Lehetőleg földelt eszközöket hasz-
náljunk!

Az elektromos fűtőkészüléket soha ne 
takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, 
éghető anyagból készült tárgyainkhoz!

Ne érintsük meg vizes kézzel, és ne 
használjuk nedves környezetben az elekt-
romos berendezéseket!

A kismegszakítókat, biztosítókat csak 
szakemberrel cseréltessünk, javíttassunk

Ne hagyjuk áram alatt, konnektorba 
dugva az elektromos berendezéseket a 
tevékenység befejezése után. Elutazáskor 
mindent áramtalanítsunk.

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat 
fontos a lakóépületeknél is - kivéve a fá-
zisonként 32 A-nél nem nagyobb névle-

ges áramerősségű túláramvédelem utáni 
áramköröket. 

Hogyan kerülhetjük el 
a kéménytűz kialakulását?
A szurok képződéséből fakadó kéménytűz 
elkerülhető a rendszeres kéményseprőipari 
ellenőrzéssel és a szükséges tisztítás elvég-
zésével. Mind a korom, mind a szurok be-
gyulladása, továbbá a dugulás és egyéb 
üzemzavar megelőzhető az égéstermék-
elvezető kéményseprő felügyelete mellett 
történő kiégetésével.

A szilárd tüzelésű tüzelőberendezé-
sekben kizárólag a gyártó által előírt tü-
zelőanyagot szabad eltüzelni, háztartási 
hulladékot nem. A háztartási hulladékok 
elégetése a tüzelőberendezés idő előtti 
tönkremenetelét előidézi, a szén-monoxid 
mellett egyéb igen mérgező gázok, gőzök, 
savhatások is keletkeznek.

Kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, 
ragasztóanyag stb. mentes), légszáraz ke-
ményfát használjunk tüzelésre. A tüzelésre 
szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tá-
roljuk 1,5-2 évig.

Fontos továbbá a megfelelő égési leve-
gő biztosítása a tüzelőberendezés helyisé-
gébe. 

A tűz kialakulásától egy szoba lángba 
borulásáig kb. 2 perc elegendő! Javasolt 
otthonunkba beszerezni és működtetni 
egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is 
jelzi. ÜH info

„Ültess fát!”
Bálint gazda július 27-én ünnepelte 100. 
születésnapját. Ennek tiszteletére, és elis-
meréseként a Kalap Jakab Produkció az „Ül-
tess fát!” program keretében a Bálint gazda 
által adományozott 100 gyümölcsfát ültet 

el – ünnepi műsorral színesítve – az ország 
100 óvodájában. A 100 facsemete elülteté-
sére 2019 őszén és 2020 tavaszán kerül sor.

Előadásainkban nagy hangsúlyt teszünk 
a környezetvédelemre és a felelős állattar-
tás népszerűsítésére.

Egy másik műsorunkban, az ország-
ban egyedülálló módon bemutatjuk a 
hungarikumnak számító 9 magyar kutyafaj-
tát a gyerekeknek.

Üllőn két óvoda jelentkezett erre az ese-
ményre. (Bóbita óvoda, Pitypang óvoda.)

Külön öröm nekem, hogy 1 éve költöz-
tem Üllőre és máris egy ilyen programmal 
tudtunk a helyi óvodáknak kedveskedni. 

Jakab Levente
Jakab Levente és „Kalap” Jakab Zsolt, 

azaz a Kalap Jakab Produkció
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Üllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve  
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan is kiírja  
a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.

A pályázat célja az esélyteremtés ér-
dekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőok-

tatásban való részvételének támogatása. 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális 
rászorultság alapján, a pályázó tanulmá-
nyi eredményétől függetlenül történik.

Az „A” típusú pályázati kiírásra azok a 
települési önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok 
a települési önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 
2019/2020. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolások, vagy felsőfo-
kú végzettséggel nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek és a 2020/2021. tan-
évtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2020 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2019/2020. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továb-
biakban: EPER-Bursa rendszer) egysze-
ri pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx. 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 

jelszót. A pályázói regisztrációt 
követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részé-
re. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A 
személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését, rögzítését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtat-
va és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadá-
sát az önkormányzat köteles az 

EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. 
november 5.

A települési önkormányzat a megho-
zott döntéséről és annak indokáról 2019. 
december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányza-
ti döntési listák érkeztetését követően 
2020. január 17-ig értesíti a települési ön-
kormányzatok által nem támogatott pá-
lyázókat az önkormányzati döntésről az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellen-
őrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2020. márci-
us 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresz-
tül értesíti a települési önkormányzat ál-
tal támogatásban részesített pályázókat 
a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes össze-
géről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázattal kapcsolatban további in-
formációkat olvashatnak a város honlap-
ján (www.ullo.hu).  ÜH info
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A hegedűművész a Koncsik Csaba megsegítésére szervezett 
szeptemberi jótékonysági koncert fellépője volt.   

Mága Zoltán a katolikus 
templomban

Majorosi Marianna 
teltházas koncertet 
adott Üllőn

M ága Zoltán nagysikerű koncertet 
adott az üllői katolikus templom-
ban, a Koncsik Csaba javára meg-

hirdetett adománygyűjtő rendezvényen. 
A szeptember 15-én délelőtt megtartott 
eseményen 500 ezer forint adomány gyűlt 
össze.

Az önkormányzat köszönetét fejezi ki 
Mága Zoltán művész úrnak, a Budapesti 
Primárius Szimfónikus Zenekar tagjainak, 
Tegyei Zoltán úrnak, a templomi orgonán 
történő zenei közreműködésért, valamint 
Földes István úrnak, a Kárpátmedencében 
Élő Magyarok Közhasznú Alapítványa el-
nökének, az esemény megszervezésében 
végzett munkájáért, továbbá a Pándi Ha-
gyományőrző Egyesületnek az általuk biz-
tosított történelmi, hagyományőrző hu-
szárok közreműködéséért.

Mága Zoltán a jótékonysági koncerten 
felül a 2020. évi újévi koncertjének bevéte-
léből 250 ezer forintot ajánlott fel Koncsik 
Csabának. 

A szervezők köszönetüket fejezik ki 
mindazoknak, akik adományaikkal támo-
gatták a kezdeményezést, ezáltal hozzá-
járultak munkahelyi balesetben mindkét 
karját elvesztő férfi életkörülményeinek ja-
vításához.  

Az összegyűlt adományokat október 
10. után adják át Koncsik Csabának. 

ÜH info

Nagysikerű teltházas koncertet adott Ma-
jorosi Marianna szeptember 15-én a Városi 
Sportcsarnokban. Az énekesnő és zenész-
társai, Csík János, Karácsony János, Demkó 
Gergő, a Bekecs Zenekar és a Napos Oldal, 
kiemelkedő zenei élménnyel, valódi öröm-
zenéléssel örvendeztették meg a közönsé-
get. A koncert dupla ünnepnek számított, 
hiszen Majorosi Marianna zenei pályafutá-
sának 25. évfordulóját és kerek születés-
napját is Üllőn ünnepelte.

Koncsik Csaba és Mága Zoltán

Pándi hagyományőrző huszárok is  
közreműködtek a műsorban

Anya és fia közös éneke,  
Majorosi Marianna és Kökény Levente

Karácsony János

Csík János (balra) és Majorosi Marianna 
25 éve zenél együtt

Boldog születésnapot, Marianna! 
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A gyermekprogramok és a színvonalas kiállítások mellett novemberben egy tanfolyam is indul a 
könyvtárban, amelyen a számítógép és az internet használatát sajátíthatja el az idősebb korosztály. 

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Ó
nodi Mátyás üvegter-
vező iparművész ki-
állítása nyílik októ-

ber 18-án pénteken 16 órakor 
a könyvtár Merczel termében. 
Az ecseri származású üvegter-
vező iparművész művészcsa-
ládban felnőve a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen szerezte 
diplomáját, majd a hagyomá-
nyos üvegfestés és ólomüve-
gezés területén tevékenykedve 
bővítette tapasztalatait. A szí-
nek, a fény és a tükröződések 
együttese, továbbá a rétegek-
ből építkező kompozíció jel-
lemzi munkáit.

Az utóbbi időben az ipar-
művészet-képzőművészet és 
a plasztika-síkábrázolás határ-
területének műfajaiban talál-
ja meg leginkább az alkotás-
hoz szükséges kifejezőerőt. 
A tanítás (egri Eventus Üzle-
ti Művészeti Középiskola) tölti 
ki döntően idejét, de igyekszik 
a munka által szerzett tapasz-
talatokat is beépíteni alkotá-
saiba.

A kiállítást megnyitja 
Hudatsek László képzőművész-
tanár, közreműködnek a Har-
mónia Zeneiskola növendé-
kei. A kiállítás támogatója a 
Glasmalerei-Ecser Bt. (üveg-
festő-ólomüvegező műhely). 

Gyermekprogramok a 
könyvtárban

Az esős idő beálltával kel-
lemes kuckózós, néha zsibon-
gós, de minden esetben minő-
ségi elfoglaltságot kínálunk a 
gyermekkorosztály számára. 
Minden hónap első keddjén 
16.30-tól múltidéző diavetítés 
tartunk kicsiknek és szüleik-
nek. Minden hónap harmadik 
szerdáján 15 órától Kölyök-
klubban tölthetik el tartalma-
san az időt a gyerekek. A klub-

foglalkozáson meseolvasással, 
kézműveskedéssel, és logikai-
fejlesztő társasjátékokkal vár-
juk a kíváncsi gyerekeket és 
szüleiket egyaránt. Minden 
hónap harmadik szombatján 
9-12 óráig, kisiskolás kortól 
várjuk a gyerekeket egy offline 
világba! A Társasjátékklubban 
számtalan izgalmas játékkal 
játszhatnak jó társaságban a 
résztvevők. Játékvezetők: Hor-
váth Monika és Szenderák Judit. 
Játszunk együtt ősszel is!

Ősz, nagyi, net! – tan-
folyamot indítunk

Gyakorlati tudnivalók az in-
ternetről és a számítógépről az 
„ezüstgeneráció” részére. Szá-
mítógép-használat az alapok-
tól a magabiztos kezelésig! 
Hogyan használjuk számító-
gépünket vagy laptoptunkat 
okosan? Hogyan netezzünk, 
vásároljunk, bankoljunk biz-
tonságosan? Miként tartha-
tok kapcsolatot barátaimmal 
és ismerőseimmel úgy, hogy 
közben látom is őket? Lehet 
ingyen telefonálni a neten? 
Mindezekre és sok egyéb kér-

désre kaphat választ tanfolya-
munkon. A négynapos tan-
folyam időpontjai: november 
12–13., és 19–20., 15-16.30 órá-
ig. Jelentkezni november 8-ig 
lehet a könyvtár elérhetősé-
gein!

Dédapáink emlékeze-
te : Üllő az első világ-
háborúban

Fehér László és Fehérné Faze-
kas Anett szerzők, fotókiállítás-
sal egybekötött könyvbemu-
tatójára kerül sor november 
15-én, pénteken, 16 órakor. 
E helytörténti kismonográfia 
egy letűnt nemzedék minden-
napi harcát – a háborús szen-
vedésekkel tetézve, a polgá-
ri lakosság és főként a harcoló 
katonák mindennapjait, szen-
vedéseit – örökíti meg, sok 
képpel, életrajzokkal. A könyv-
ből kimaradt képanyagot lát-
ványos kiállítás formájában 
mutatjuk be.

A szerzőpárost a névrokon-
ság mellett, a történelem irán-
ti elhivatott érdeklődésük, va-
lamint ez a könyv fűzi össze, 

Időseknek szóló számítógépes tanfolyam indul a könyvtárban 

amelynek szerzői jogdíjáról le-
mondtak. A kutatómunka nagy 
részének könyvtárunk adott 
otthont, valamint a hozzánk 
tartozó Helytörténeti Gyűjte-
mény, ahonnan igen sok forrás 
származik. A kézirat munka-
társaink aktív közreműködésé-
vel 2018 őszére készült el. Ek-
kor intézményünk pályázatot 
nyújtott be az első világhábo-
rúval kapcsolatos társadalom- 
és történettudományi munkák 
megjelentetésének támogatá-
sára, amelyhez Üllő Város Ön-
kormányzatának köszönhető-
en önerőt is biztosítottunk. A 
szükséges támogatást ez év 
júliusában nyertünk el. Ennek 
köszönhetően a könyv az Első 
Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatásával 
jelenhetett meg, gyarapítva a 
hiánypótló helytörténeti kiad-
ványok országos sorát.

Reméljük, hogy sikerült egy 
esztétikus, olvasmányos, élvez-
hető kiadvánnyal meglepni ol-
vasóinkat, ezzel is bővítve is-
mereteiket a „Nagy Háború” 
üllői vonatkozásairól. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

VHK
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Apró- 
hirdetésekÜllő város képviselő-testületének 

döntése alapján a polgármesteri hi-
vatal jogi képviseletét ellátó ügyvé-
dek a lakosság részére térítésmentes 
jogi tanácsadást tartanak a városhá-
zán (Templom tér 3.). Dr. Szikora Gá-
bor tanácsadása április 15-én 15 órától 
17 óráig tart. Dr. Szkalka Tamás ta-
nácsadása május 6-án 9 órától 11 óráig 
tart. A tanácsadást előzetes telefonos 
bejelentkezés után vehetik igénybe. 
Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 06-
30/456- 0889. Dr. Szkalka Tamás tele-
fonszáma: 06-20/555-6513. Biztatjuk 
önöket, hogy szükség esetén éljenek a 
térítésmentes jogi tanácsadás lehető-
ségével!  Üllő Város Önkormányzata

Térítésmentes jogi  
tanácsadás a városházán

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ /mobil-fix/,  
NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! 25 
éves tapasztalat! Ingyenes felmé-
rés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál re- 
dőny: 06-30/401-1029 

14 darab 25 kg-os süldő húsmalac 
(pietrain vérvonalú) 20 000 Ft/db áron 
eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388

Első osztályú kitűnő minőségű zabszal-
ma kalásszal betakarítva nagy körbálá-
ban 10000 Ft/db áron eladó Maglódon.  
Érd.: 06-30/152-0388

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

Nagy körbálás lucernás réti széna 
6500 Ft/bála áron eladó Maglódon.  
Érd.: 06-30/152-0388

Kisebb lóhoz való kézzel varrott mun-
kahám 1 pár 60 000 Ft-ért eladó Magló-
don. Érd.: 06-30/152-0388

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

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

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

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

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

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Eurovill Kft. 
(közvilágítási hiba 
esetén): 06-80/980-030 
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)

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

Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák,  
bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059
4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966

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

Közösségi 
intézmények
Kiss Sándor 
Művelődési Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár:29/320-102
Postahivatal: 
29/320-046

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

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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

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 lap-
ban közölt információk tájékoztató jellegűek.  

Impresszumi

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

„Kicsit ősz, kicsit tél”

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával Ön a Baptista Sze-
retetszolgálat segítségével rászoruló csa-
ládokat támogat.

Várjuk önt október 24-én, csütörtökön  
8 és 12 óra között, a Kiss Sándor Művelődé-
si Házba (Gyömrői út 24.).  VÉ

Idén ősszel is megtartjuk a már hagyo-
mánnyá vált kézműves-foglalkozásunkat a 
művelődési házban. Ez alkalommal az ősz 
mellett már a tél is téma lesz. Ennek jegyé-
ben a résztvevők kopogtatókat, asztaldí-
szeket készíthetnek, de az apróbbaknak is 
készülünk kreatív ötletekkel. 

A belépés díjtalan, minimális anyagkölt-
ség fizetendő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
november 8-án, pénteken 16 és 19 óra  
között!

Alkossunk együtt!  É.
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Városi kulturális programok

Hirdetés

Aprók tánca  
Október 17. 17 óra 30  
Üllői Kulturális Központ

Ónodi Mátyás üvegtervező 
kiállítása 
Október 18. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
„Téli hangulat”
Október 18. 18 óra 
Kézműves workshop. 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Szüreti mulatság
Október 19. 19 óra 
Szervező: Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi ünnepség az 1956-os 
forradalom évfordulóján
Október 23. 10 óra 
Városközpont (rossz idő esetén: 
Üllő Városi Sportcsarnok)

HSzK Halloween
Október 25. 13 óra 
Kézműves-foglalkozás. Szerve-
ző: Humán Szolgáltató Központ
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó
Október 29. 10 óra 30.   
Vezeti: Bege Nóra fotográfus-
művészetterapeuta
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Megemlékezés a Nemzeti 
Gyásznap alkalmából
November 4. 17 óra
Az 1956-os forradalom leveré-
sének emléknapja.  
Városközpont

Diadélután
November 5. 16 óra 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Évszakok címmel kézműves 
foglalkozás
November 8. 16 óra      
Kiss Sándor Művelődési Ház

Arany Gusztáv gyömrői 
festőművész kiállítása
November 8. 17 óra 
Üllői Kulturális Központ

Márton-napi vigasság
November 11. 10 óra      
A Bóbita óvoda hagyományőr-
ző programja
Kiss Sándor Művelődési Ház

Üllő az első világháborúban
November 15. 16 óra 
Fotókiállítás és könyvbemutató
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Illés Adorján: Kerékpárral a 
Föld körül című előadása
November 15. 18 óra 
Üllői Kulturális Központ

útüzemeltető szakmunkás

A Magyar Közút Nzrt. Monori Mérnöksége 
felvételt hirdet 

munkakörbe. 
A „C” kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Ha szeretne egy megbízható cégnél dolgozni hosszú távon, 
jelentkezzen önéletrajzzal a mérnökség telephelyén:

2200 Monor, Országút-Ipartelep 4913/26 hrsz., 
vagy a következő telefonszámon: 

06/29-413-220

A DHL szárazföldi és légi szállítás 
valamint raktározás területén is 

piacvezető szerepet tölt be világszerte. 

RaktáRos munkakörbe taRgoncás munkakörbe

A DHL Supply Chain Magyarország Kft. 
üLLői teLepHeLyére KereSSüK új KoLLégánKAt

Miért érdeMes nálunk dolgozni? 

Jelentkezésedet 
a HR.sc@dhl.com e-mail címre várjuk , 

kérdéseiddel hívd a  
06-30/319-82-86-os telefonszámot!

•  Kézi rakodás, kézi 
anyagmozgatás

•  Min. 8 általános iskolai 
végzettség

•  Fizikai teherbírás
•  Megbízhatóság
•  2 műszakos munka-

rend vállalása

•  Szükség esetén kézi rakodás, kézi anyagmozgatás
•  OKJ-s targoncás végzettség,  

vezetőállásos (3313) és/vagy  
vezetőüléses targoncavezetői engedély (3324)

•  Min. 8 általános iskolai végzettség
•  Fizikai teherbírás
•  Megbízhatóság
•  2 műszakos munkarend vállalása

•  A beérkezett áruk kezelése a raktárban (leszedés, betárolás, megfelelő helyre 
pozícionálása, kiadás) RF-eszköz segítségével

•  A beérkezett áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése
•  Áruösszekészítés 
•  Árukiadásánál az áru szállítójárműre tétele

•  Versenyképes fizetést adunk 
•  Havi bónuszra leszel jogosult 
•  Bruttó 450 000 Ft-os éves cafeteria keretből választhatsz
•  Ingyenes céges buszjáratok Cegléd irányából vagy az egyéni bejárás támogatása 
•  Gyümölcsnap    
•  Családi nap
•  Délutános műszak vállalása esetén 15%-os műszakpótlék már 14 órától
•  Hosszú távú munkalehetőség egy biztos hátterű nemzetközi cégnél
Munkaidő
•  Napi 8 óra
Munkavégzési hely
2225, Üllő, K-SPED körút 17.

aMit várunk az új kollégától
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TAKARÉK 
BABAVÁRÓ HITEL

Tegy meg 
az első lépést!

THM1: 
0,46%

THM2: 
6,51%

Akár kamatmentesen is!
•  Állami kezességvállalás
•  Hitelösszeg 2 millió - 10 millió Ft
•  Futamidő 60 - 240 hónap
•  Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
•  Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

A THM az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre, az állami kamattámogatás 
és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett került meghatározásra - a feltételek teljesülése esetén -, a THM2 a feltételek 
nem teljesülése esetén 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosulatlanul igénybe 
vett kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes hitelkamat mértékét.  (THM1: 
kamattámogatott időszak alatt; THM2: kamattámogatás elvesztése esetén) A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél által a Hitelin-
tézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára / banszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges. 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosí-
tott babaváró támogatással nyújtjuk. A Takarék Csoport személyi kölcsönei a https://takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon 
feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el. A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.  

www.patriatakarek.hu

Tangazdaság – 2225 Üllő, Dóra major
Állatorvostudományi Egyetem

2 fő lovász és  
2 fő állatgondozói
munkakörbe keres munkavállalókat.
A munkaviszony főállású, közalkalmazotti. 

Részletekért érdeklődhet a 06-30/201-19-11-es telefonszámon Kiss 
Brigitta  állattenyésztési ágazatvezetőnél.

Családi házak teljes körű  
kőműves kivitelezése

alapozás • falazás • födémkészítés
lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés

megbízható, ötfős Csapat 
szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

Drapály imre • 06-70/6399-733
helyi referenciákkal!

Ajánló

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
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 
Tantermi tanfolyam legközelebb 2020. januárjában indul.Tantermi tanfolyam legközelebb 2020. januárjában indul.

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

Tantermi tanfolyam legközelebb 2020. januárjában indul.

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

Tantermi tanfolyam legközelebb 2020. januárjában indul.

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Telefon.: 29/412-320 



Sport 17Üllői

Közel 30-féle sportot, mozgásvilágot vonultatott fel a rendezvény.

VI. Üllői Sportnap

A zt gondolom, hogy ez a 6. sport-
napunk volt az, amit a kezdetek-
kor megálmodtunk, elképzel-

tünk. Sikerült egy olyan helyet találni 
a rendezvényünknek, ami igazán alkal-
mas és praktikus egy ilyen program le-
bonyolítására. Ez a helyszín az Üllői Ár-
pádfejedelem Általános Iskola udvara, 
és az azon üzemeltetett rekortán foci-
pálya. Ehhez a remek helyszínhez egy 
nagyszámú remek csapat is párosult. 
Ezekkel az emberekkel sikerült elhoz-
ni az érdeklődő, sportolni vágyó látoga-
tóknak a sportok fantasztikus világát.

Közel 30-féle sportot, mozgásvilá-
got vonultatott fel a rendezvényünk. Ta-
lálkozhatunk csapatsportokkal, egyéni 
küzdős és technikai sportokkal. Lövészet 
több válfajával. Kicsiknek volt lehetősé-
gük bűnmegelőzési tanácsokat kérni a 
Monori Rendőrkapitányság előadóitól. 
Csodálhattuk RC versenyautók bemu-
tatóversenyét a rekortán pályán. Majd 
szurkolhatunk vagy akár küzdhettünk is 
a „Visszavágó” néven meghirdetett sakk-
versenyen. Ahol egy 30 főt felvonultató 
szimultán mérkőzéssorozatot követhet-
tünk le. Sajnos a 4 döntetlen mellett egy 
győzelemmel se dicsekedhettünk Juhász 
Ármin nemzetközi sakkmesterrel szem-
ben. Majd esetleg jövőre! 

Voltak, akik pihentetésképpen rö-
vid városnézésre indulhattak egy 
lovashintón, vagy edzhettek egyet a 
mobil kondi parkban. Sőt itt még egy 
hangulatos versenyen is részt vehettek, 

ahol a fizikai erőé volt a főszerep. A ren-
dezvény központjában folyamatos tánc- 
és küzdősport-bemutatókat láthattunk. 
13 órától pedig színvonalas bokszren-
dezvénynek lehettek tanúi a kilátogatók 
az I. Üllő Vezér Kupa elnevezésű, a Vecsé-
si Boksz Klub és a Magyar Bokszszövet-
ség által szervezett ökölvívó kupán. Kö-
zel 100 induló mérhette össze a tudását 
a ringben hivatalos amatőr bokszmér-
kőzéseken. A technikai szünetben egy 
izgalmas rendőrkutyás-bemutató volt 
megtekinthető. 

Ilyen volt a rendezvényünk, ilyennek 
álmodtuk meg annak idején. Köszönjük, 
hogy velünk voltatok és remélem a gyer-
mekeinknek jövőbeni sportválasztásá-
ban tudtunk segíteni. Hisz a célunk ezzel 
a rendezvénnyel, oktatóinkkal, edzőink-
kel, hogy segítsünk mindenkinek az utat 
megtalálni a sportok szerteágazó világá-
ban.

Támogatóink: BiotechUsa, Üllő Qzin 
Fitness és edzői, Decathlon maglódi 
sportáruház, Pátria Takarék, Spar Ma-
gyarországnak, Üllő Schulcz Market, Üllő 
Árpádfejedelem Általános Iskola Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat, Üllő Diáksport 
Egyesület, Tekes Fejes József pékmester 
és Üllő Város Önkormányzata. 

Külön köszönjük a segítséget Juhász 
Andreának, Bartáné Boda Krisztinának, 
Makai Ildikónak és a Roma Önkormány-
zat önkéntes segítőinek, iskola tanárai-
nak és tanulóinak.

Tóth Gábor és Szomora Zsolt, az esemény főszervezői

Szomora Zsolt, Tóth Gábor (szervezők), Gere 
Orsolya a sportnap műsorvezetője, Seres 

Attila, a Vecsés SE elnöke, Kissné Szabó Katalin 
polgármester, Pindák László, a városi sportcsarnok 

igazgatója és Juhász Ármin sakkmester

Juhász Ármin nemzetközi sakkmestert 
nem tudták legyőzni kihívói

Közel 100 induló mérhette 
össze tudását a ringben 

hivatalos amatőr  
bokszmérkőzéseken

Látványos és izgalmas volt a 
rendőrkutyás-bemutató

Népszerű volt a New Dance World 
tánciskola bemutatója

 Viszonylag ritkán van alkalom arra, 
hogy egy kettesfogattal kocsikázzuk 

körbe a várost. A sportnapon ezt is 
megtehették a vállalkozó szelleműek

  Az íjászat iránt is sokan érdeklődtek
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A jelentősen megnőtt forgalom miatt a vállalat üllői 
logisztikai központjába sofőr munkatársakat keres. 

Hálózatbővítés miatt 
sofőröket keres a SPAR

A SPAR Magyarország üzletlánca – az 
újabb áruháznyitásoknak és a franchise 
hálózat szélesedésének köszönhető-

en – dinamikusan, gyors ütemben növekszik. 
A jelentősen megnőtt forgalom miatt a SPAR 
megkezdte a bicskei és üllői logisztikai központ-
jainak bővítését. Az első körben négy-négyezer 
négyzetméterrel megnövelt elosztó- és szerve-
zőcentrumok így összesen már 90 000 m² terü-
leten szolgálják ki és támogatják az üzletháló-
zatot. A látványos növekedés indokolja, hogy 
a kiskereskedelmi vállalat új gépjárművezető 
kollégákkal erősítse a munkatársai mintegy 
13 000 fős csapatát.

A SPAR Magyarország az üllői logisztikai 
központjába sofőr munkatársakat keres, 
akik legalább C kategóriás jogosítvánnyal és 
emelő-hátfalkezelői engedéllyel rendelkeznek. 
Az E besorolású vezetői engedély előny, de nem 
feltétel, mivel a vállalat a C kategóriával jelent-

kezőket – tanulmányi szerződés keretein belül – 
E minősítéshez segíti. 

A vállalat kiemelkedő kereseti lehetősé-
get biztosít: a sofőr kollégák átlagosan havi 
bruttó 500-600 ezer forintot vihetnek haza, 
amely teljesítményarányosan jóval több is lehet.

A dolgozók 13. havi bért, havonta bruttó 
10  000 forint béren kívüli készpénzes jut-
tatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a 
délutáni, éjszakai és hétvégi munkavállalás ese-
tén. A versenyképes alapjövedelem és a számos 
béren kívüli juttatás mellett a vállalat támogat-
ja a munkatársak szakmai fejlődését is. Döntést 
segítő szempont lehet, hogy a belföldi fuvaro-
zás a nemzetközivel szemben azért előnyös, 
mert a munkatárs minden nap otthon lehet a 
családjával.

A bejelentett, az érvényes jogszabályoknak 
minden tekintetben megfelelő – többek között 
a vezetési időt és pihenőidőket maximálisan be-
tartó – hosszú távú munkalehetőség során a 
SPAR a rugalmas műszakbeosztás lehetőségét 
is kínálja. A kulturált, minőségi munkakörül-
ményeket a legmodernebb eszközpark és 
közel 100 hűtős szerelvényből álló gépjár-
mű-fl otta garantálja, a járművek átlagko-
ra mindössze 3 év. A magyarországi kiskeres-
kedelmi láncok piacán a SPAR az egyetlen cég, 
amely saját járműállománnyal rendelkezik, ezál-
tal is jobban oda tud fi gyelni kollégái igényeire. 

Aki szeretne egy összetartó, dinamikus 
csapat tagja lenni és szereti az önálló, felelős-
ségteljes munkát, küldje el az önéletrajzát az 
olah.krisztina@spar.hu e-mail címre a megpályáz-
ni kívánt munkakör feltüntetésével, vagy érdek-
lődjön +36 20 823 8352-es telefonszámon. (X)

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

Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

Szeressen bele Ön is a Tivoli fiatalos önbizalmába  
és dinamikus, elegáns, határozott stílusába!

A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár 
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max. 
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti 
fordulatszám-tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell 
vegyes üzemanyag-fogyasztása: 

5.53-8,56l/100km felszereltségtől 
függően.

A kép illusztráció.

4 560 000 Ft-tól

Elegáns formatervezés 
Számtalan új technikai 
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző 
részletek
Határozott karakter,  
erős szív

Hirdetés



Ajánló 19Üllői

Illés Adorján világjáró kerékpáros 
üzenete az üllői közönségének
4 év és 10 nap alatt megkerültem a Földet 
bringámmal. 39 országban jártam és több 
mint 45000 kilométert tekertem. Rengeteg 
csodaszép helyen jártam és fantasztikus em-
berekkel találkoztam.

Mit tanultam a 4 éves kerékpáros földkerü-
lő expedícióm során?

A természet szépsége, az emberiség sok-
színűsége és az utazás öröme mellett nagyon 
szerettem megfi gyelni a belső utazásom.

Hogyan teljesítek nehéz helyzetekben? 
Hogyan tartsam fenn lelkesedésem bárhol is 
járok?

Ki vagyok én valójában? És mit jelent élni? 
Vannak-e határaim, vagy valójában minden 
határ csak az elmém szüleménye?

Az élet és önmagam/önmagunk végte-
lenségében hiszek. Erről fogok nektek mesél-
ni Üllőn.

Érdekes fotókkal és izgalmas videókkal 
tarkított előadásra készüljetek. 

Alig várom, hogy találkozzunk november 
15-én, 18 órakor Üllőn, a Városháza díszter-
mében!  ÜKK

2225 Üllő, Pesti út 100.

rendezvényház

Nyitvatartás: 
H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Monor, Mézes sor  
A strázsahegyi kilátó mellett

110 fő befogadására alkalmas,  
légkondicionált Rendezvényház

Esküvők, családi és  
céges rendezvények  
teljeskörű lebonyolítása

Keressen minket a 06-70/329-7773-as,  
vagy a 06-20/335-5192-es telefonszámon,  

vagy érdeklődjön a 100 forintos Szabó Pince Rendezvényház  
facebook-oldalon és kérjen egyénre szabott árajánlatot.

E-mail: 100ftszabopincerendezvenyhaz@gmail.com

Felejthetetlen élmények
Monoron, a Strázsahegy  
legmagasabb pontján, 
csendes és nyugodt környezetben!

Tel.: 06-20/548-4317 
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