
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017. május • XXVI. évfolyam 5. számA tartalomból:

Üllői
Csülökfesztivál  

és gyereknap

Május 27-én a felnőttek és a 
gyerekek egyaránt megtalál-
hatják a számításaikat az Ül-

lői Csülökfesztivál és gyer-
meknapon. Amíg a nagyok 

főznek, a kicsik gyerekprog-
ramokkal tölthetik el az időt. 

Az egész napos rendezvény 
zenés mulatsággal zárul. 

Részletek a 2. oldalon

  

Május 19-én, pénteken az Üllő 
Városi Sportcsarnok átadásá-
nak 10. évfordulója alkalmá-
ból az Experidance Producton 
Fergeteges – A királnyé, a gróf 
és a cigánylány című produk-
ciója érkezik az üllői közönség 
elé. Még mindig kaphatók je-
gyek a nagyszabású produkci-
óra. Az esemény részleteit tar-
talmazó keretes hirdetést a  
2. oldalon olvashatják. 

Épül az  
M4-es autóút

„Csak tiszta  
forrásból!”

Pedagógiai 
szakmai nap

Kubinyi Endre
 és a lélekharang 

Szelektív  
hulladékgyűjtés

Tízéves  
a Kenderes

A zeneiskola 
negyed  

évszázada

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal oldal

3

8

9

11

16

6 10

10 éves  
a sportcsarnokÙ



2 ÜllőiKözösség

ÜKK
Üllői Kulturális Központ

IV. Üllői Utcazenész  
Találkozó

2225 Üllő, Templom tér 3. (Városháza)
Telefon: 0629 320 011/128,  
0670 312 9772
e-mail: ukk@ullo.hu

június 9-én,  16 órától 

Közönségdíj:  

50.000 Ft

Üllő, Városközpont, szabadtéri színpad és környéke: 
több helyszínen egyszerre  zenészek és zenekarok produkciói.

Utcazenélésre várjuk a komolyzene, népzene, 
jazz, pop, rock, blues, country … szabadtéri színpadi koncertek 
előadóit és utcasarki zenészek műsorát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre 
Üllőről, a környező településekről és távolabbi  
helyekről is! A közönségnek a részvétel ingyenes.

A zenészek és zenekarok  
jelentkezését 
             május 29-ig várjuk!

1./ Június 9. 

2./ Június 23.

3./ Július 7.

4./ Július 21.

5./ Augusztus 4.

6./ Augusztus 18.

7./ Szeptember 1.

ZENÉS NYÁRI 
ESTÉK

ÜLLŐ 2017.
Utcazenész találkozó
Gezarol és Botin Klári

Bluesjárat és 
„Serengeti Troupe” tradicionális 
afrikai kongadobos együttes

Indián Joe Blues Band és  
Casino Black

After Dark és a  
Csótány Dzsó

Rakonczai Imre

Jerry Lee Lewis Rock&Roll Service

Dinoszaurusz és D & H Rock

Ülőhelyet korlátozott 
számban biztosítunk.

Helyfoglalási lehetőség 
a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

  9.00  A főzőverseny kezdése
10.00  Megnyitó, a zsűri bemutatása
10.30  Sátorkönyvtár papírszínházas mesékkel, 

gyerekjátékok, ringató, ügyességi 
vetélkedők, sportversenyek, foglalkoztatók, 
utcazenélés, gyermektáncházak és tűzoltó program kezdése

11.00  Miamanó Óperenciás színház – Csalafintaságok a csalitosban
12.00  Kelevézek zenekar koncertje
13.00  A főzőverseny ételeinek zsűrizése
14.00  Felnőtt- és gyerek-kötélhúzóversenyek
15.00  A rendőrség és a Kutyatanoda kutyás bemutatója
16.00  A csülökfőzőverseny eredményhirdetése
16.45  Táncbemutatók: Kenderes és Kenderkócok Néptáncegyüttes, Lumpen 

Klumpen, Mirabell, GameDance és a Star Light Dance Company tánc-
csoportok

18.00  „Serengeti Troupe” – tradicionális afrikai kongadobos együttes
19.00  Csülökkoncert: játszik a Kulcsár zenekar

Egész nap: képzőművészeti műhely (tükörrajzolás, tenyérfestés, üveggolyó-fes-
tés), Mecénás kézműves-foglalkozás, utcazene és gyermektáncház, csülközés 

(népi ügyességi játék), EÜ-szűrés, rendkívüli véradás (13 óráig), gyógynö-
vény-bemutató, lovagoltatás, kőkincsmosás, körhinta, légvár, csülkös ételek 

büféje, sátorkocsma, kirakodóvásár.

XII. ÜLLŐI CSÜLÖKFESZTIVÁL és GYERMEKNAP 
Üllő Városi Sportcsarnok mellett

A véradók kapnak ingyenebédet és egy-egy tízezer Ft-os utazási utalványt! 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

2017. május 27. 

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA

AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

Zeneműveket feljátszotta:

Radics Ferenc
és Zenekara

2017. MÁJUS 19.
ÜLLŐ VÁROSI SPORTCSARNOK

ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 1. Péntek, 19.00 óra

www.experidance.hu

JEGYÉRTÉKESÍTÉS: (MUNKAIDŐBEN)
SPORTCSARNOK (Tel.: 06-70 396-8123), KÖNYVTÁR (Tel.: 06-29 320-102),

VÁROSHÁZA/PORTA (Tel.: 06-29 320-011)
ELŐVÉTELBEN: 2.800,- Ft, ELŐADÁS NAPJÁN: 3.500,- Ft 



3Üllői Hírek

Forgalmirend-változás

Április 28-án, pénteken délben Üllőn az 
épülő M4 autóút vonalában helyezték el a 
Budapestet Szolnokkal összekötő gyorsfor-
galmi út folytatásának alapkövét. Varga Mi

Megkezdődött az M4 gyorsforgalmi út  
építése az Üllő és Cegléd közötti szakaszon

Megújul az 
egészségház

hály, nemzetgazdasági miniszter, Homolya 
Róbert, közelekedéspolitikáért felelős állam-
titkár, Szalay Ferenc, Szolnok polgármeste-
re, Szűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa 
és Mayer András, a beruházó NIF Zrt. vezér-
igazgató-helyettese közösen rakta le a jelen-
kor üzenetét tartalmazó kapszulát az előké-
szített helyre.
 A beruházás egy eddig gyorsforgalmi út 
által el nem érhető térséget, Jász-Nagykun-
Szolnok megyét kapcsolja majd össze az or-
szágos hálózattal. Az Üllő és Albertirsa kö-
zötti 30 kilométeres szakasz kerüli majd el 
Pilist, Monort és Monorierdőt, míg az Albert-
irsa és Cegléd közötti részen használják a 
meglévő kétszer kétsávos szakaszokat is, így 
a Cegléd és Abony közötti autóutat is. A tel-
jes beruházás várhatóan 2019 harmadik ne-
gyedévében készül majd el.
 A beruházással Üllő számára a legna-
gyobb változás már a 4-es elkerülő és Gyöm-
rői út mostani jelzőlámpás kereszteződé-

Mayer András, Szalay Ferenc, Varga Mi-
hály, Homolya Róbert és Szűcs Lajos elhe-
lyezi az M4 gyorsforgalmi út Üllő és Ceg-
léd közötti szakaszának alapkövét Üllőn
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sének teljes átépítésével történik, mert a 
kereszteződés külön szintű csomópont lesz. 
A forgalmi lámpák eltűnnek, ezzel együtt 
pedig a reggeli és délutáni torlódások is 
megszűnnek, mert a Gyömrői út egy felüljá-
róval íveli majd át a folytatódó M4 elkerülő-
utat. A felüljáró két végpontja egy-egy 
körforgalmat köt majd össze, amely körfor-
galmak egyúttal az M4-ről le- és arra felhaj-
tást is lehetővé teszik mind Budapest, mind 
pedig Cegléd felé.
 Továbbá az új csomópont-kialakításban 
megépítésre kerül annak a kihajtó ágnak 
a csonkja, amelyről már tovább építhető a 
Zsaróka utat kiváltó, régóta óhajtott szerviz-
út. Ez a szervizút venné át az északi kereske-
delmi területek (SPAR, Rossmann, Oriflame, 
Euroaszfalt, stb.) teherforgalmát és mente-
sítené a Zsaróka utat. Ez a változás pedig az 
elkövetkező időkben jelentős javulást hoz az 
Árvácska utca lakóinak életminőségében is.

Oltványi János

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy április 24-én 
reggel 7 órakor elkezdődött az egészségház 
felújítása, amely miatt a lakosságot érintő for-
galomkorlátozásokat vezetünk be. Az egész-
ségház körül kiépített parkolókat az építke-
zés ideje alatt a lakosság nem használhatja.
 Tekintettel arra, hogy az épület gépjár-
művel kizárólag a Templom tér felől közelít-
hető meg egy bejáróút segítségével, amely 
út elsősorban az építési forgalmat fogja ki-
szolgálni, az egészségházba érkező betegek 
a következő helyeken parkolhatnak: Deák 
Ferenc utcában lévő parkoló (behajtás a Pes-
ti útról és az Állomás utcáról), a Városi sétány-

nyal szemben, a Deák Ferenc utca túloldalán 
lévő üres telken (kitáblázása folyamatban). 
 Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy a 
Templom tér felől a behajtás csak az építé-
si forgalom, mozgáskorlátozott személyek, 
mentő, tűzoltó, rendőrség, orvosok és a vá-
ros vezetői számára lesz biztosítva parkolás-
sal együtt a részükre fenntartott helyeken.
 Minden tisztelt üllői lakost, illetve idelá-
togató vendéget arra kérünk, hogy kellő kö-
rültekintéssel, figyelemmel közelítse meg az 
épületet a felújítás ideje alatt, amely várha-
tóan késő őszig fog tartani. 

Üllő Város Önkormányzata

A Templom tér felőli bejáróút a felújítás alatt az építési forgalmat szolgálja ki

Elkezdődött az egészségház korszerűsíté-
se, az épületen először a tetőszerkezetet újít-
ják fel, a kivitelezés három ütemben valósul 
meg – tudtuk meg az önkormányzat műsza-
ki ügyintézőjétől, Nagyszegi Kálmántól. 
 – A tető felújítását önerőből valósítja 
meg az önkormányzat. Megtörténik a fa-
szerkezet cseréje, majd új, betoncserép-bo-
rítást kap az épület. Első ütemben a védőnői 
szolgálat fölötti tetőrész, majd a rendőrsé-
gi szárny tetőszerkezete újul meg, a harma-
dik ütemben pedig a háziorvosi rendelőket 
borító tetőszakasz cseréje történik. Az épü-
letben egy lift is kialakításra kerül, a bank-
automata melletti épületrészen. A tető fel-
újításához hasonlóan a lift megépítése is 
önerőből történik – mondta Nagyszegi Kál-
mán.
 Az épület külseje is megújul a Környezet 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében elnyert pályázati összeg 
egy részéből. Az energetikai korszerűsítés 
keretében cserélik a külső nyílászárókat, a 
tetőre napkollektorokat helyeznek el, és kül-
ső szigetelést is kap az épület, amely  ezáltal 
esztétikailag is megújul. 
 A felújítás ideje alatt a rendelési idők is 
változhatnak, erről időben értesítik majd a 
lakosságot. Az épület várhatóan szeptem-
berre készül el.  varga
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Biztonságos vá-
rosnak tartják Ül-
lőt a város lakói?

Éjjel-nappal nyugalom?

Hirdetés

KIEMELT FIGYELEM, 
KÜLÖNLEGES 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL

SMART Ingatlan Iroda: 2225 Üllő, Pesti út 61.
Tel.: +36 29 751 290 | Mobil: +36 20 468 0116 | E-mail: ullo.pestiut@smartingatlan.hu

Ingatlanközvetítés • Új építésű ingatlanok 
• Hitelközvetítés • Értékbecslés  

Energetikai tanúsítvány készítése
Közműátírás- és adatváltozás bejelentése

Tel.: 06-70/363-2480

Autómentés,  
roncsautó-szállítás,  
munkagépszállítás 3 t-ig, 
lakókocsi, utánfutó  
mentése és szállítása. 
0–24 időrendben. 

Zubornyákné Polyák Marianna

Jakucsné Zubornyák Erika

Kis-Horváth László

Guzmics Imréné

Bár a krimik népszerűsége 
örök, és a legválogatot-
tabb bűnöket feldolgozó 

filmeknek is mindig lesz nézőkö-
zönségük, a hétköznapi életben 
senki nem szeret félni. Ellenben 
nagyon is szereti biztonságban 
érezni magát, szeretteit és va-
gyontárgyait, akkor is, ha netán 
nyitva felejtette a kaput egy este, 
vagy ha a legutolsó éjszakai vo-
natról leszállva kell leereszked-
nie a vasúti aluljáróba, majd ha-
zaballagnia a sötétben.
 Pedig a való életben gyakran 
kerülünk hasonló helyzetekbe. 
Hogy Üllőt e tekintetben bizton-
ságos városnak tartják-e a lakói, 
ahol nem kell tartaniuk váratlan 
veszedelmektől, éjszakai táma-
dástól, nemkívánatos látogatók-
tól – ennek próbáltunk most utá-
najárni.
 Zubornyákné Polyák Mari-
anna és sógornője, Jakucsné 
Zubornyák Erika a legnagyobb 
nyugalommal tolták a babako-
csikat, amikor megállítottuk őket. 
Kérdésünkre Polyák Marian-
na azonnal megemlítette a pol-
gárőröket, akiknek szerinte igen 
nagy mértékben köszönhető az, 
hogy nem csak napközben nincs 
okuk az üllőieknek félelemre, ha-
nem éjszaka sem. Már a tudat is 
megnyugtató, hogy a polgár-
őrök az utcákat járják, és a jelen-

létük elriasztja a rosszban sánti-
kálókat – mondta a fiatal hölgy. 
 Sógornője hasonlóképpen 
vélekedett. Kicsit tanácskoztak 
ugyan, volt-e mostanában olyan 
bűncselekmény a közelükben, 
ami a környékükön sokáig be-
szédtémát szolgáltatott és ha-
mar eszükbe is jutott, hogy igen, 
az idén az utcában már két be-
törés is volt. Ez azonban nem ré-
mítette meg őket, mert szeren-
csére annyira nem gyakori, hogy 
úgy érezzék, félniük kellene, bár 
azóta jobban zárkóznak az arra-
felé lakók – tudtuk meg.
 Hogy az éjszakában van-e ok 
a riadalmakra, arról nem tudtak 
beszámolni. A babák miatt nem 
járnak sehová, és nem is hallot-
tak olyasmit, ami éjszakai táma-
dásról szólt volna.
 Kis-Horváth Lászlótól azt 
tudtuk meg, hogy három éve 
Pestről költözött Üllőre, és hogy 
szerinte a kisváros és a nagyvá-
ros közötti különbség a bizton-
ságérzetet illetően igen nagy. 
Csak legyintett, amikor a főváros 
került szóba, és ebben a legyin-
tésben olyan sok minden benne 
volt, hogy nem is tartotta érde-
mesnek részletezni. A vélemé-
nyét mindenesetre úgy foglalta 
össze, hogy Üllőn nincs mitől fél-
ni, és ez a rendőrök és a polgár-
őrök együttes munkájának is kö-
szönhető.
 Guzmics Imréné szemláto-
mást meglepődött a kérdése-
inken. Szerinte Üllőn senkinek 
nem kell a háta mögé nézeget-
nie, ha este hazafelé megy, nin-

csenek veszélyes környékek és 
egyáltalán nincs ok a félelem-
re. Ő legutóbb a polgármester 
asszony egyik beszámolójában 
hallott vandálokat emlegetni 

– mesélte –, de a valóságban sem 
ő, sem az ismerősei nem talál-
koztak sem velük, sem az általuk 
tönkretett tárgyakkal. Szerinte 
az emberek és vagyontárgyaik is 
biztonságban vannak Üllőn.
 Már épp kezdtük volna rózsa-
szín illúziókba ringatni magunkat 
az emberiség általános megja-
vulását illetően mi is, amikor ta-
lálkoztunk Kotmajer Tivadarral, 
aki borúsabb tapasztalatokról 
számolt be. Kiderült, hogy Gyálról 
költözött Üllőre, és Gyált ugyan 
minden tekintetben „zűrösebb-
nek” ismerte  Üllőnél, de most in-
nen is elmenni készül. Szerinte a 
legnyugodtabb a tanyai élet, ő 
azonban a lakóhelyváltoztatás 
idején a gyerekei miatt még nem 
választhatta azt az életformát. 
Most azonban Monorra megy, 
ahol a tolvajok, betörők a hét-
végi házát folyton kipakolják, ha 
nem tartózkodik ott. Megjegyzé-
sünkre, miszerint akkor ott sem 
lesz nagyobb biztonságban, ő is 
csak legyintett, majd hozzáfűzte: 
szeretné a rendőrök és a polgár-
őrök figyelmébe ajánlani, hogy 
jön a nyár, és az unatkozó fiatalok 
kisebb-nagyobb csoportokban 
aligha csak vicceket mesélnek 
egymásnak. Ezeknek az összejö-
veteleknek a drogok is megszo-
kott kellékei – vélekedett, és úgy 
fogalmazott: a fiataloknak szó-
ló sűrűbb, tartalmasabb progra-
mokkal, eseményekkel lehetne 
elejét venni Üllőn is a nyári célta-
lan lötyögésnek, csavargásnak és 
ebben bőven van még behozni-
valója a városnak.  Molnár Anna
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Hirdetés

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

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2017. június 14-én   9.00-17.00

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

G

az Üllői Spar Logisztikai központban 
raktár és irodatakarítási 

munkakörben.
Több műszakos munkarend • Bejelentett 
munkahely • Azonnali kezdési lehetőség

Érdeklődni egész nap: 
06-20/244-7022 

telefonszámon lehet

Megbízható,  
munkájára igényes  
takarító 
munkatársakat 

keresünk

Előnevelt csirke 
Előnevelt kacsa, -liba  
minden héten  
hétfőn vagy kedden.
Fehér húshibrid pulyka 
Baromfikra előjegyzés szükséges! 

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–14.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

Tápok, 
termények, 
vitaminok

Kutya-, 
macska-
eledelek 

kaphatók! : Ibolya- István Takarmány boltja

Folyamatos akcióval várjuk vásárlóinkat!    Házhoz szállítás

Üllő város önkormányzatának 
képviselő-testülete április 27-én 
tartotta soron következő rendes 
ülését. Írásunkban a legfonto-
sabb döntéseket ismertetjük. A 
határozatok hátterét, testületi és 
bizottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le az érdeklődők.
 A képviselő-testület elfogad-
ta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
az Üllői Rendőrőrs, az Üllő Polgár-
őr és Bűnmegelőzési Egyesület, a 
közterület-felügyelő valamint a 
mezőőrök 2016. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolót. 
 A testületi ülésen döntés szü-
letett az avar- és kertihulladék- 
égetés szabályainak módosí-
tásáról, mely értelmében 2017. 
június 1-jétől a tűzgyújtás és 
égetés közterületen és magán-
tulajdonú ingatlanon havonta 
egy alkalommal – az ünnepna-
pok kivételével – a hónap utolsó 
szerdáján 9-21 óra között szél-
mentes, derült időben megen-
gedett. 

Ülésteremből jelentjük
 A képviselő-testület megalkot-
ta Üllő Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévő, Üllői Sportliget 
lakóparki víziközmű há  ló zathoz 
tör ténő utólagos csatlakozási en-
gedélyezésének feltételeiről szóló 
önkormányzati rendeletet.
 A képviselők döntöttek a Bel-
ügyminisztérium által kiírt 2017. 
évi önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támo-
gatása tárgyú pályázaton való in-
dulásról. Nyertes pályázat esetén 
a Sportliget lakóparkban lévő Ko-
csis Sándor utca kerül felújításra.  
Nyílt közbeszerzési eljárást indít 
az önkormányzat Kisfaludy téri 
óvoda bővítésével kapcsolatos 
eszközbeszerzés tárgyban. 
 A testületi döntésnek meg-
felelően a 2017. évi útkarban-
tartási-kátyúzási munkákat az 
Útkellene Kft. végezheti el.
 Döntés született az Energia- 
megtakarítási intézkedési terv 
készítéséről, mely feladatokkal a 
Monographic Kft. került megbí-
zásra. Kiss Adrienn, ügyintéző

Egészségügyi  
szűrővizsgálat  
a csülökfesztiválon
Az egészségügyi szűrővizsgála-
tok fontosságára szeretném fel-
hívni a figyelmüket. A betegségek 
nagy részére igaz az, hogy elein-
te, akár évekig semmiféle panaszt 
nem okoznak, de mire kiderülnek, 
már szövődmények is kialakulhat-
nak a szervezetünkben, vagy már 
sajnos gyógyíthatatlan stádium-
ban fedezik fel őket.
 Ilyen például a magas vérnyo-
más, a cukorbetegség, bizonyos 
vérzsír-, húgysav-problémák vagy 
a daganatos betegségek. Pon-
tosan ezért jó lenne, ha minden-
ki rendszeresen eljárna korának 
megfelelő időszakos szűrővizsgá-
latokra, ezzel megelőzve sok be-
tegséget.
 Mi háziorvosok, nővérek se-
gítséget nyújtunk ebben. Sok rák-
szűréshez még háziorvosi beutaló 

sem szükséges, csak fel kell keres-
ni a szakrendelést. Ilyen a hölgyek 
részére a nőgyógyászati rákszűrés, 
férfiaknak az urológián a prosztata-
rák szűrés, vagy bárki számára a 
bőrgyógyászat vagy a szemészet.
 Lehetőséget kínálunk az ül-
lőieknek egy komplex, ingyenes, 
szűrővizsgálatra május 27-én, 
szombaton 9-13 óráig a csülök-
fesztiválon a sportcsarnoknál.
 Vérnyomás-, vércukor-, kolesz-
terinmérést, egészségügyi tanács-
adást végzünk. Úgy gondoljuk, 
összekötjük a kellemes szórako-
zást a hasznossal. Eljönnek csalá-
dostól a fesztiválra, előtte, vagy 
közben betérnek hozzánk szűrés-
re. Elsősorban azokat várjuk, akik 
legalább 1 éve nem voltak orvos-
nál, vagy ellenőrző vizsgálaton. 

Dr. Tóth Jolán, háziorvos
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Teljes testmasszás, relaxáló masszás, ízületi manipuláció,  
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, vagy  
elektroterápiás fizikoterápia, vagy vákuumos zsírbontó masszás.

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 
45 perc – 3500 Ft/alkalom

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

Bejelentkezés: Domokos János – 06-30/592-3125

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512  Érd.: 06-70/618-9533 
Ugyanitt kerti munkák vállalása.

Kertépítéshez,  
kerti munkához 
munkaerőt  
keresek! 

M ajorosi Mariannát nem kell különö-
sebben bemutatni, a Csík Zenekar 
Kossuth-díjas énekesét jóformán az 

egész ország ismeri. Az üllőiek pedig kivált-
képpen, hiszen több mint egy évtizede a vá-
ros lakója. Ma már nem csak az énekhangja 
és a zenekarban betöltött szerepe miatt mél-
tó az elismerésre, hanem a helyi közösségért 
végzett munkája okán is: éppen 10 éve annak, 
hogy megalapította a Kenderes Néptánccso-
portot, amely az eltelt évek alatt Üllő egyik 
legnépszerűbb hagyományőrző egyesületé-
vé fejlődött. Első fellépésük 2007-ben volt, a 
városi sportcsarnok átadóünnepségén – ak-
kor még csak 10 fővel, néhány hét gyakorlást 
követően adtak elő egy táncot. Azóta száz-
hetvennél is többen csatlakoztak az egyesü-
lethez, kik rövidebb, kik hosszabb időre. Az 
áprilisi jubileumi rendezvényen 93-an léptek 
fel, az első szereplés 10 tagja közül pedig ha-
tan öltöttek magukra népviseletet és járták a 
táncot újra, az elmúlt évtized emlékére. 
 – Néphagyományokkal foglalkozó egye-
sület vagyunk, amibe beletartozik a néptánc, 
a népzene és minden, ami ezekhez kapcsoló-
dik, de a 10 éves évforduló elsősorban a tánc-

ról szólt. Szerettük volna bemutatni a közön-
ségnek azokat a táncokat, hagyományokat, 
amelyek fontosak lettek a számunkra az el-
múlt évek alatt – mondta Majorosi Marianna. 
 Az egyesület táncosai között az óvodásko-
rúaktól a felnőtteken át a nyugdíjasokig, min-
den korosztálynak van képviselője – tudtuk 
meg. Elsősorban azok választják a néptán-
cot, akik szeretik a mozgást, de nem a sport 
vonzza őket, hanem inkább a táncban talál-
ják meg a számításukat. A táncmozdulatok a 
kondícióra is jó hatással vannak, egy-egy óra 
alkalmával a sporthoz hasonló terhelésnek 
van kitéve a táncos fizikuma. 
 Először azonban a zenét kell megszeretni, 
ugyanis a népzene nem tartozik a legpopulá-
risabb műfajok közé – szögezte le Marianna –, 
a zene megismerése után pedig mindenki el-
dönti, szeretne-e komolyabban elmélyülni 
ebben a világban? A gyerekek esetében első-
sorban az számít, hogy a szülők világnézeté-
ben van-e helye ennek a műfajnak? A népze-
ne és a tánc a reneszánszát éli, ami többek 
között a televíziós műsoroknak is köszönhető, 
ezért egyre több szülő és gyerek ismeri meg a 
régi dallamokat és a hozzá kapcsolódó hagyo-
mányokat. Van, hogy az iskolából irányítják a 
gyerekeket a táncos foglalkozásokra, mert 

úgy látják a pedagógusok, hogy 
kedvük és tehetségük is lenne a 
néptánchoz. Ezek a gyerekek az-
tán a Kenderkócok között kötnek 
ki – a Kenderes-egyesület gyer-
mekcsoportjában. 
 Az egyesület keretei közt ke-
rül sor a Zenés néprajzi baran-
goló elnevezésű programokra is, 
amelyeken az általános iskolá-
sok ismerkedhetnek meg a nép-
tánccal, a népdalokkal, a régi ma-

gyar néphagyományokkal, ezáltal számukra 
is vonzóbbá válik az egyesület közege. 
 – Az is a célunk, hogy valódi közösséget 
hozzunk létre. Azok, akik megfordulnak kö-
zöttünk a hétköznapokon és az ünnepek al-
kalmával is szívesen töltik egymás társasá-
gában az időt. Jókat eszünk-iszunk együtt, 
húsvétkor a fiúk locsolkodni mennek, a lányok 
pedig várják őket – még akkor is, ha egy vödör 
vízzel öntik őket nyakon. A locsolkodás után 
összegyűlünk, viszünk ételt-italt és együtt 
töltjük el a nap hátralevő részét. Úgy működik 
ez a közösség, mint egy nagy család. A prog-
ramjaink általában családi programok is egy-
ben, a rendezvényeket és a táborokat is úgy 
szervezzük, hogy a gyerekek és a szülők, de 
még a nagyszülők is részt tudjanak venni, ha 
kedvük van hozzá. Ennek az összetartó közös-
ségnek köszönhető, hogy 10 év után is tovább 
tud működni az egyesület – magyarázta Mari-
anna a Kenderes hosszú fennállásának titkát. 
 A jubileumi rendezvénnyel egy korszak le-
zárult, az elkövetkező években új táncokkal kö-
szönt be egy új időszak – tudtuk meg –, de az 
egyesület legfontosabb feladata megmarad: 
egészséges módon megtartani és továbbadni 
az őseinktől örökölt és az évszázadok alatt le-
tisztult magyar kultúrát. Varga Norbert

Tíz éve tíz asszony táncával indult 
útjára a Kenderes Néptánccsoport, 
amely az elmúlt évek alatt üllő 
egyik legnépszerűbb egyesületé-
vé nőtte ki magát. Majorosi Ma-
rianna, az Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület alapítója és 
vezetője mesélt az egyesület életé-
ről és közösségösszetartó erejéről.

Továbbadjuk az  
őseinktől örökölt kultúrát

Fo
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Félszáraz

TŰZIFA 
köbméterben
ELADÓ!

Tölgy, 
bükk 

hasítva
25 cm, 30 cm, 33 cm

ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3

17  000 Ft/m3

4 m3-től  a kiszállítás díjtalan.
1 m3 tölgy, bükk kb. 5–6 mázsa.

Tel.: 06-20/343-1067

Immáron kilencedik alkalommal rendezte 
meg a Monorierdői Fekete István Általános Is-
kola a Tollforgató kistérségi versenyét. A ver-
seny három fordulóból állt, több kategóriában 
mérették meg magukat a jelentkezők. A részt-
vevők két alkalommal postai úton küldték el a 
saját maguk által kitöltött feladatlapokat. 
 Az első két forduló során legjobban teljesí-
tő diákok meghívást kaptak a döntőre, mely-
re április 1-jén került sor. A tehetségkutató 
verseny mindenki számára ingyenes és hozzá-
férhető. Akik az első két fordulót sikeresen vé-
gigcsinálták, emléklapot kaptak. 
 Ebben a tanévben sem szégyenkezett az 
Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola, hi-

Köszönettel vettük a Merczel Erzsébet Alapít-
vány számára juttatott személyi jövedelem-
adó 1 százalékát. 2015-ben összesen 128 ezer 
588 forint gyűlt össze a felajánlásokból. Az 
összeget zömmel az alapítvány célja szerinti 
kiadásokra fordítottuk, valamint gyermekfog-
lalkoztatókon felhasznált anyagok kiadására

– összesen 104 ezer 360 forintot költöttünk. Az 
egyre növekvő működési és banki költségek-
re 24 ezer 228 forintot fordítottunk.
 Kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékát továbbra is szíveskedjenek a 
Merczel Erzsébet Alapítványnak adni. 
 Adószámunk: 18711 262-1-13.               

Nagyné Kékedy Ibolya, elnök

szen mind az alsó mind a felső tagozaton szép 
eredmények születtek. 
 Biológia-tantárgy első helyezettje lett Va
sas Mátyás (7.z), második helyezett: Neményi 
Bálint (7.z). Felkészítő tanár: Békiné Gulyás Gi
zella
 Matematika-tantárgy első helyezettje Bé
ki Tímea Julianna (4.z/a). Felkészítő tanára: 
Harainé Schweitzer Zsuzsanna
 Szövegértésben első lett Peterdy Nóra 
(3.z/a), felkészítő tanára: Tóth Csilla. 
 Harmadik helyezést ért el: Hegedüs 
Réka (2.z/a), felkészítő tanára: Kaliczáné Ba
ráth Erika.  

Harainé Schweitzer Zsuzsanna

Területi Tollforgató Verseny Köszönjük a 
felajánlást!

Üllőieknek segítettek
Üllő városa köszönetét fejezi ki a  Baptis-
ta Szeretetszolgálatnak az elmúlt hónap-
ban történt többszöri élelmiszerosztásért, 
amelyben közel 900 fő részesült. 

Németh Elekné, szociális segítő

A Nyitott szertárkapuk 2017 katasztrófavé-
delmi gyereknaphoz csatlakozva szeretettel 
várjuk a kicsiket és nagyokat az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnél (Malom u. 2.) május 
28-án 10 órától 16 óráig. Ezen a napon játé-
kos tűzoltófeladatok, városnéző körút tűzol-
tó autóval, mini tűzoltóverseny, tűzoltóruha 
és -sisak próba, és még sok érdekes program 
várja az érdeklődőket.

Nyitott szertárkapuk

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal 
jogi képviseletét ellátó ügyvédek térí-
tésmentes jogi tanácsadást tartanak a 
városházán (2225. Üllő, Templom tér 3.) 
a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 
órától 17 óráig tart május 22-én. 
 A tanácsadást előzetes telefonos 
bejelentkezés után vehetik igénybe. 
Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 06-
30/456-0889. 

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi  
tanácsadás 

A Földgázszállító Zrt. karbantartási munká-
latai miatt május 18-án 6 órától 18 óráig szü-
netelni fog a gázszolgáltatás.
 A szolgáltató kéri a fogyasztókat, hogy a 
gáz leágazó vezetékébe épített első elzáró-
szerelvényt és a gázmérőnél felszerelt elzá-
rócsapot elzárt állapotba fordítsák! 
 A gázszolgáltatás újraindításáról a vállalat 
dolgozói tájékoztatják a lakosságot. 

Szünetel  
a gázszolgáltatás

Magyar Hősök Napja

Nemzeti  
összetartozás napja
Ünnepi megemlékezés a Trianon-kereszt-
nél, a Harmónia Zeneiskola előtt június 2-án, 
pénteken 16 órakor. Közreműködik: Horváth 
András, Jámbor Barbara, a Harmónia Zeneis-
kola tanárai és növendékei. 
 A nemzeti összetartozás gondolata je-
gyében szeretettel várunk mindenkit a meg-
emlékezésre!

A világháborús emlékműveknél kegyelet tel jes 
emlékezés lesz a háborúkban elesett magyar 
katonákról május 28-án, vasárnap 18 órakor. 
 Előtte: 16 órakor indulás autókkal a Ve-
csés és Üllő határában található ismeretlen 
magyar tüzér sírjához, koszorúzás.
 17 óra 30-kor koszorúzás a katolikus te-
metőben a magyar honvédek és Doberdói 
Bánlaky József sírjánál. 
 Emlékezzünk együtt az üllői hősi halot-
takról és áldozatokról!
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Az idő hölgyei  
és az Aranycsapat 
végzett az élen
Idén is az Árpád-napok ren-
dezvénysorozat második nap-
ján, március 30-án 13 órától 
került sor a helytörténeti ve-
télkedő lebonyolítására. 

F ehér László tanár úr volt a vetélkedő aty-
ja, akinek a Helytörténeti Gyűjtemény 
létrejöttét is köszönheti Üllő, hiszen 

köztudott, hogy komoly kutató- és gyűj-
tőmunkájának eredménye a kiállítás meg-
valósulása, illetve írója a város történetét 
bemutató kétkötetes helytörténeti mono-
gráfiának. 
 Idén 16 osztály képviseltette magát a ver-
senyen, minden osztály négy tanulót indítha-
tott. Nyolc helyszínen mérhették össze ma-
gukat diákjaink a következő témakörökben: 
Üllő Kulturális Központ, Vargha Gyula Városi 
Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola területén íjászat, 

„csülközés”, természeti kincseink, történelmi 

vetélkedő, magyar irodalom az Arany-év ap-
ropóján. Utolsóként a diákjaink által készített 
menetlevél pontozására került sor.
 A gyerekek szerint is érdekes és izgalmas 
feladatokkal találták szembe magukat, ame-
lyek megoldása kihívást és élményt jelentett 
a résztvevők számára. A feladatok összeállí-
tásáért és lebonyolításáért köszönet kollé-
gáimnak és a városi helyszíneket biztosító 
városi könyvtár és kulturális központ munka-
társainak. 
 A vetélkedő eredményhirdetésére péntek 
délelőtt került sor. Két kategóriában az első 
három helyezést elért csapat minden tagja 
értékes könyvjutalomban részesült, melyet a 
Vargha Gyula Városi Könyvtártól kaptunk.
 A külső helyszínek miatt az üllői polgárőr-
ségtől kértünk és kaptunk segítséget, hogy 
diákjaink biztonsággal versenyezhessenek 
a városban. Köszönjük a polgárőrök körülte-
kintő munkáját!    
 Az 5-6. évfolyam díjazottjai: 1. helyezett a 
6.b csapata – Az idő hölgyei – Vigh Alexa, Boda 
Vivien, Misi Gerda, Mertlik Lili; 2. helyezett a 6.z 
csapata – The winners – Bóta László, Mezei Pan
na, Serfőző Árpád, Bácskai Csenge; 3. helyezett 
az 5.z csapata – Aranycsapat – György Zsanett, 
Horváth Lilla, Antal Boglárka, Szegedi Diána.
 A 7-8. évfolyam díjazottjai: 1. helyezett a 
8.z/b csapata – Aranycsapat – Elek Réka, Polner 
Lili, Szilvási Petra, Barta Flóra; 2. helyezett a 8. a 
csapata – A walesi bárdok – Dinya Krisztina, 
Horváth Cintia, Kiss Levente, Oláh Krisztina; 3. 
helyezett a 8.b csapata – Régi idők kalando-
rai – Drapály Nikolett, Gáldi Beatrix, Deli Gábor, 
Truczán Bence.  Jódy Adrianna

„Csak tiszta  
forrásból!”  
– népdalének-
lési verseny 
Ebben a tanévben újra megrendezésre ke-
rült az Árpád Fejedelem Általános Iskola fel-
ső tagozatosainak népdaléneklési versenye, 
melyen 180 gyerek 31 produkcióval szerepelt. 
 Különböző tájegységekről való népda-
lok hangzottak el gyermekeink előadásában. 
Örömünkre szolgált, hogy az 5–6. osztályo-
sok mellett, 7–8. osztályos lányok is szép 
számmal szerepeltek. 
 A zsűri – melynek tagjai iskolánk tanárai 
voltak: Némethné Fetter Judit, Kissné Dobos Il
dikó és Tóth Csilla – minden produkciót mi-
nősített, az emléklapok mellé ajándékot is 
kaptak a résztvevők. 
 A normál és a zenei osztályokat külön ér-
tékelték. 
 A versenyen a következő eredmények szü-
lettek: szólókategóriában bronzminősítést ka-
pott:  Bácskai Csenge 6.z és Pető Jázmin 6.z osz-
tályos tanuló. Ezüstminősítést ért el: Gebhard 
Patrik 7.c, György Zsanett 5.z, Lantos Zsófia 5.z, 
Sebők Zsófia 5.c osztályos tanuló. Aranyminősí-
tésben részesült: Szegedi Diána 5.c, Tokodi Gá
bor 6.a, Bartha Attila 6.a, Lakatos Dominika 7.a, 
Kökény Levente 5.z, Horváth András 7.z osztály.
 Csoportos kategóriában ezüstminősítést 
szerzett: 5.c., 7.a, 7.b, 7.c, osztály, illetve Bács-
kai Csenge és Pető Jázmin. 
 Kiemelt aranyminősítést kapott, és isko-
lánkat képviselhette a területi versenyen: 
Nagy Csenge 6.b, Horváth Lilla 5.z, Antal Ale
xandra 7.z, Szegfalvi Kata 7.z, az 5.z, a 6.z, a 7.z 
és a 8.z/a 8.z/b osztály.  
 Felkészítő tanárok: Csetneki Klára, Toldiné 
Horváth Sarolta, Tóth Csilla, Majorosi Marian
na, Dudinszky Gézáné.  Dudinszky Gézáné, szaktanár 

Hirdetés

Mindhárom mobilszolgáltató publikus kínálatában  
nem hozzáférhető kedvezményes ajánlata.
•  Többet telefonálnál, kevesebbet fizetnél?
•  Akár korlátlan beszélgetést választó előfizetőként!
•  Magas internetszükséglet és az EU-Roaming-igény sem akadály.
• Feketelistás ügyfelek csatlakozására is van lehetőség.
•  Ügyintézésedet otthonról végezheted segítségünkkel, sorban állás nélkül.
•  Előfizetések megkötéséhez egyszeri regisztrációs díj szükséges.
Ha felkeltettem érdeklődésedet, hívj a 06-70/624-8359 telefonszámon  
vagy keress e-mailben: telefonflotta@freemail.hu

Szeretnéd csökkenteni havi mobiltelefon-költségedet?
Telefonálj kedvezőbb feltételekkel!
Lakossági vagy vállalkozói igényed szerint.

Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Közel 15 éves tapasztalat,  
sok elégedett ügyfél

Hívjon bizalommal! Csak 4000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?
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Ebben az évben is szeretettel készül-
tünk a szakmai nap megrendezésére 
kollégáimmal. Szakmai programunkat 

megtisztelte Kissné Szabó Katalin polgár-
mester és a járási óvodavezetők egy része, 
óvónők, tanítók, fejlesztőpedagógusok. Az 
előadások színesek, figyelemfelkeltők, a 
szakmai megújulásra kedvet ébresztők vol-
tak. A közönség, lelkes, érdeklődő és aktív 
befogadója volt az új, illetve felelevenített 
ismereteknek.
 Pieke Noémi gyógypedagógus kollégánk, 
nagyon izgalmas ismereteket nyújtott szá-
munkra a komplex fejlesztés alternatív lehe-
tőségeiről.  Noémi előadása révén a kapcso-
latközpontú kutyás terápiába nyerhettünk 
betekintést, amely egy pszichopedagógiai 
módszer. Ez a terápia igen eredményesnek 
bizonyult az óvodás- és iskoláskorú gyerme-
kek beilleszkedési-tanulási- érzelmi prob-
lémáinak rendezésében. Az előadást szí-
nesítette, hogy a kedves vendégeinknek 
lehetőségük volt megismerni Zsebi kutyát, 
aki egy-két jutalomfalatért cserébe, szívesen 
bemutatta tudományát. A kutyák bevonása 
a terápiába motiváló, szorongásoldó, ráadá-
sul jelenlétük fejleszti a szociális készséget, 
önbizalmat, önértékelést, a kognitív készsé-
geket és nagymozgásokat. 
 A mozgásnak kiemelt jelentősége van a 
gyermekek fejlődésében. Egyszerű és játé-
kos mozgásokkal hatékonyan korrigálható 
az eltérő fejlődésmenet. Bélavári Judit, logo-
pédus, a mozgással kísért beszédindításról 
tartott előadásában a konkrét, az óvodai 
foglalkozásokon is jól alkalmazható mozgás-
fejlesztő gyakorlatokat mutatott be.
 A testvérkapcsolat az egyik legszorosabb 
emberi kapcsolatunk. A szülők egy idillikus 
képet dédelgetnek magukban a második 
gyermek születése előtt. Elképzelik, milyen 
jó lesz ez gyermekeiknek, hiszen lesz játszó-
társuk, nagyon fogják szeretni egymást, és 
egész életükben számíthatnak egymásra jó-

ban-rosszban. Amikor megérkezik az új csa-
ládtag, a szülők kétségbeesnek, ha mégis 
másképp alakul a helyzet. Rémülten tapasz-
talják, hogy az addig kedves és szelíd gyer-
mekük szinte elviselhetetlenné válik, újból 
bepisil, szopja az ujját stb. Horváth Veroni
ka, pszichológus a Testvérkapcsolatok, félté-
kenység, születési sorrend című előadásából 
megtudhattuk, hogy a testvérségből min-
denképpen következnek bizonyos feszült-
ségek. Nem csak pozitív érzelmek jelennek 
meg a testvéri kapcsolatban, de ez termé-
szetes, a lényeg, hogy megfelelően kezeljük 
ezt az élethelyzetet is.
 A logopédiai szakterület egy igen ér-
dekes és manapság egyre gyakrabban fel-
merülő problémájáról kaphattunk hasznos 
információkat, Kérészné Perényi Krisztina lo-
gopédus, Nyelvlökéses nyelés kérdésköre 
című prezentációjából. Megtudhattuk, hogy 
a szabályos nyelés kialakítása elengedhetet-
len feltétele az artikulációs, illetve a fogásza-
ti rendellenességek rendezésének.
 Amikor a családban súlyos betegség-
ben szenvedő gyermek van, óriási erőössz-

pontosítást igényel 
a kis közösség min-
den tagjától. A szü-
lők, a testvérek és a 
beteg gyermek erőn 
felüli küzdelmét se-
gíti a Bátor Tábor 
Alapítvány. Ingyene-
sen nyújtanak segít-
séget, élményterá-
piával adnak erőt és 
eszközöket az élet-
hez, a gyógyuláshoz. 
Az alapítvány tiszte-
letre méltó, példaér-
tékű munkásságáról 
kaphattunk képet 
Hosszú Dalma pszi-

chológus, Családi erőforrások, megküzdési 
utak a krónikus betegséggel című előadá-
sából.
 Összegezve elmondhatom, hogy sikerült 
újból egy kellemes, szakmailag hasznos dél-
utánt eltölteni a járás szakembereivel. Köszö-
nöm magam és a szakszolgálat munkatársai 
nevében a szakmai programunkon résztve-
vőknek a megtisztelő érdeklődést! 

József Éva, mesterlogopédus, igazgató

Az Üllői Városi Könyvtár-
ban került megrendezés-
re a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Üllői Tagintéz-
ményének szakmai napja. 

Szakmai nap  
a pedagógiai  
szakszolgálatban Cegléden is  

elismerték az 
üllői diákokat

A mozgásnak 
kiemelt je-
lentősége van 
a gyerme-
kek fejlődésé-
ben. Játékos 
mozgásokkal 
hatékonyan 
korrigálható 
az eltérő fej-
lődésmenet. 

Tiszán innen, Dunán túl címmel országos 
népdaléneklési versenyt rendeztek Ceglé-
den. Iskolánk immár 5. alkalommal vett részt 
ezen a nívós megmérettetésen. Tanulóink 
több kategóriában és korcsoportban verse-
nyeztek. 
 Megérkezésünk után kedves fogadtatás-
ban és vendéglátásban volt részünk, majd a 
gyönyörű megnyitót követően elkezdődött 
a verseny. 
 Tanulóink lelkesedéssel és gyönyörűen 
énekeltek, a végeredmény önmagáért be-
szélt, ezáltal méltán öregbítették iskolánk jó 
hírnevét. 
 Szólókategóriában: Antal Alexandra (7.z) 
ezüst-, Kökény Levente (5.z) arany-, Pintér 
Zseraldin (7.z) arany-, Horváth Lilla (5.z) ki-
emelt aranyminősítést kapott.  
 Csoportos kategóriában: az 5.z osztály és 
a 7.z osztály ezüst, a 6.z osztály arany-, Hor-
váth Lilla és Kökény Levente aranyminősítést 
ért el. 
 Felkészítő tanárok: Majorosi Marianna és 
Dudinszky Gézáné. 

Március utolsó napjaiban érkezett a fel-
ajánlás Kissné Szabó Katalin, polgármester-
asszony közvetítésével, hogy a SPAR-cég 
akciójából visszamaradt értékes tárgyakat is-
kolánk ingyen megkaphatja. Természetesen 
igazgató úr ezt a lehetőséget elfogadta. Az 
Árpád-napok programsorozat utolsó nap-
jának délelőttjén került sor a kapott SPAR-
termékek nagy részének kiosztására mind az 
alsó, mind a felső tagozat tanulói számára: 
sapka, tolltartó, uzsonnás doboz, ivópohár 
vagy kulacs, tányér, kéztörlő. Diákjaink meg-
lepődéssel és örömmel fogadták az ajándé-
kot. Az elmúlt hetek tapasztalata, hogy bi-
zony örömmel használják is ezeket, hiszen 
a mindennapokban látom belépve egy-egy 
terembe a Sparos tolltartókat, uzsonnás do-
bozokat.  Jódy Adrianna igazgató helyettes

Spar-ajándék
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25 éve szól a muzsika  
a Harmónia Zeneiskolában

Jubileumi koncerttel  
ünnepeltek

1992 szeptemberében különleges tanév indult Üllőn. Ettől az évtől 
kezdve az üllői gyerekek a település önálló zeneiskolájába járhattak 
hangszert tanulni. Talán ők, a kilencvenes évek gyermekei fel sem fog-
ták akkor, hogy micsoda kiváltságos helyzetbe kerültek. A város egyet-
len, zenetagozattal is méltán büszkélkedő általános iskolája mellett 
megalakult egy zeneiskola, ahol a zenei oktatás teljessé válhatott. 

Ma, 2017-ben kezd természetessé vál-
ni, hogy Üllőn működik a Harmó-
nia Zeneiskola, ha valaki zongoráz-

ni szeretne, csak beiratkozik az intézménybe, 
és előbb-utóbb eléri a kitűzött célt. Nem kell 
a környező településekre vagy a fővárosba 
vinni a gyerekeket, mert itt helyben tanul-
hatnak zenét a város lakói, gyermekei.
 Huszonöt év elteltével az immár Harmó-
nia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nevet 
viselő intézmény bevéste magát Üllő törté-
nelemkönyvébe: városunk zenei kulturális 
életének egyik fő pillére, szinte minden ren-
dezvényen jelen van, tanárai és növendékei 
muzsikával színesítik a városi programokat.
 2017-ben tizenkét különféle hangszeren 
folyik az oktatás, klasszikus zene (furulya, 
fuvola, gitár, hegedű, klarinét, magánének, 
trombita, ütő, szaxofon, zongora), 2013 óta 

jazz-zene (jazz-gitár, jazz-basszusgitár) kate-
góriában egyaránt. Növendékeink száma je-
lenleg 195 fő. Iskolánk befogadóképessége 
korlátozott, ezért pár éve – a fővárosi zene-
iskolákhoz hasonlóan – felvételi meghallga-
tást rendezünk, ezzel is emelve szakmaisá-

gunkat. Ebben a tanévben 18 kiváló zenész, 
művésztanár oktatja a növendékeket, szép 
eredményekkel. A környező települések ver-
senyein minden felkészített növendék szé-
pen helytáll, sőt zeneművészeti iskolába to-
vábbtanuló diákkal is büszkélkedhetünk. 
 Büszkék lehetünk arra, hogy a huszonöt 
év alatt nem egy gyerekünk ment zenei pá-
lyára, többen ma oktatják a hangszerüket. 
Mindez annak ellenére történt, hogy a ze-
nei továbbtanulás, a művészképzés nem el-
sődleges célunk, hiszen alapfokú iskola va-
gyunk! Ez igazi ajándék számunkra.
 Ajándék továbbá az is, amikor pedagó-
giai programunkban kitűzött legfőbb célja-
inkat elérjük. Ilyen a kamarazenélés örömé-
nek megéreztetése növendékeinkkel. Ezt 
szolgálja a házi Kamarazenei Fesztivál, mely 
az idei tanévben tizenkilencedik alkalom-
mal került megrendezésre, ezt legmagasabb 
rangú hagyományunknak tekintjük. 
 A legnagyobb ajándék azonban szá-
munkra maga a csillogó tekintetű gyermek, 
aki belép az ajtón és várja tőlünk, hogy a mu-
zsika varázslatos világából minden nap kap-
jon egy csipetnyit, és picikét boldogabban, 
még csillogóbb szemmel lépjen ki az iskola 
ajtaján! Ezért létezünk nap mint nap, 25 esz-
tendeje! zeneiskola

2017. április 25-én került meg-
rendezésre a Harmónia Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola, aho-
gyan mi mondjuk a Harmónia 
Zeneiskola jubileumi koncertje, 
amelyet fennállásuk 25. évfordu-
lója alkalmából tartottak meg a 
városháza dísztermében. 
 HofbauerMezei Márta, iskola-
igazgató köszöntője után dr. Hrut
káné Molnár Monika, a Mono-
ri Tankerületi Központ igazgatója 
beszédében méltatta a zeneisko-
la tanárainak munkáját, a növendékek zenei 
nevelésében végzett kiemelkedő tevékenysé-
get. Kissné Szabó Katalin, polgármester ünnepi 
beszédében felidézte a kezdeteket, megem-
lítve a három igazgatót, Pechtolné Kis Melindát, 
Czövek Istvánt és Hofbauer-Mezei Mártát. Az 
ő áldozatos munkájuknak köszönhető, hogy 

már 25 éve működik és egyre fejlődik az intéz-
mény. 
 A zeneiskola művésztanárai igazi jubile-
umi koncertmenüt állítottak össze kedves 
közönségük számára. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki megtalálta benne a kedvére 
valót. Ismert és kevésbé ismert dallamok csen-

dültek fel ismert, és kevésbé ismert feldolgo-
zásokban. Ez a finom játékosság jellemezte az 
előadók szerepkörét is. Sokan közülük, eddig 
kevésbé ismert oldalukról is bemutatkoztak 
ezen a nagyszerű, meglepetésekkel teli estén.
 A koncert két részre tagolódott. Az első 
részben klasszikus dallamokat hallhattunk Ko
dály Zoltántól, Schuberttől vagy épp Karai Jó
zseftől, de virtuóz zsidó népzene és spanyol 
dallamok is színesítették a műsort. A viszony-
lag komoly kezdés után a második rész bővel-
kedett mosolyt fakasztó, ám mégis professzi-
onális produkciókban. A jó hangulat kedvéért 
sokan lecserélték választott hangszerüket és 
dalra fakadtak vagy éppen Fred Astert megha-
zudtolóan ropták a színpadon. Megtapasztal-
hattuk, hogy az a kitartás és fegyelem, ami a 
zenetanulás elengedhetetlen velejárója, mi-
lyen játékosságot enged meg annak, aki már 
mesterien űzi hivatását. A fellépők felejthetet-
len pillanatokat szereztek mindazoknak, akik 
ezen az estén velük tartottak. Szeretettel gra-
tulálok a zeneiskola tanárainak és növendéke-
iknek, hogy általuk és velük méltóképpen ün-
nepelhettük meg a Harmónia Zeneiskola 25. 
születésnapját. Velkei Hajnalka
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K ubinyi Endre (1858–1939) Kecskeméten 
született 1858. október 30-án. Iskolá-
it szülővárosában Kecskeméten, vala-

mint Kassán és Vácott végezte. 1881. július 
16-án szentelték pappá. Magyarnándorban 
(1881), Bagon, Heréden, Tápiógyörgyén, 
Rékason és Cegléden mint káplán szolgált. 
1885-től Vácott élt, karkáplánként. 1889-ben 
a váci Ipari- és kereskedelmi iskolák majd az 
Istvántelki Kertész-képző Intézet igazgatója 
volt. A váci Legényegylet elnökeként is tevé-
kenykedett. Öt évig volt a püspöki templom 
hitszónoka. 1891–1902-ig Rétságon volt plé-
bános. Itt új harangot öntettetett és évente 
egy darab 10 koronás arannyal támogatta 
a nógrádi járáskör tevékenységét. Tóalmási 
évei alatt tantermet építtetett. 1902-ben ül-
lői plébánossá nevezték ki. Munkássága alatt 
indultak meg a Keresztelő Szent János római 

katolikus plébániatemplom felújítási mun-
kálatai és három új tantermet emeltetett a 
településen. A gyömrői egyház önállósítása 
érdekében is sokat tett és ott is kettővel sza-
porította az iskolák számát.

159 éve született 
Kubinyi Endre
Munkásságának eredménye a 
mai napig hallható a településen. 

Keresztelő Szent János római katolikus 
plébániatemplom lélekharangja

 Egyházi tevékenysége mellett baromfi-
nemesítéssel és tenyésztéssel, valamint mé-
hészettel is foglalkozott. Évekig az Országos 
Magyar Méhészeti Egylet alelnökeként is te-
vékenykedett. 
 1924. szeptember 22-én dr. Joannovits 
Sebő, dr. Petroványi Rezső, illetve Kubinyi 
Endre javaslatára megalakult az Országos 
Gyermekegészségügyi Társaság üllői fiók-
ja. Ezzel próbálták javítani a település cse-
csemőhalálozási statisztikáját. Az üllői fiók 
megalakulásával ingyenes orvosi ellátáshoz, 
gyógyszerhez, táp- és élelmiszerhez jutottak 
a rászoruló gyermekek. Ezen kívül a Pestvár-
megyei Gazdasági Faiskolának Üllőre telepí-
tését Vargha Béla községi főjegyzővel együtt 
ő vitte véghez.
 Kubinyi Endre munkásságának eredmé-
nyét a mai napig hallhatják az üllői lakosok, 
még ha nem is tudnak róla. Az 1921-ben 
Szlezák László öntőmester által készített 32 
kilós c3 alaphangú Szent András lélekharang 
zúgásán keresztül.
 A harang felirata: „Isten dicsőségére és 
Szent András tiszteletére öntette Kubinyi 
Endre üllői plébános 1921. évben, Szlezák  
László harangöntő által Budapesten”. A lé-
lekharang másik oldalán Szent András apos-
tol álló alakos képe található. 
Fehérné Fazekas Anett, Fehér László Helytörténeti Gyűjtemény

Hazánkban 1964 óta József Attila születés-
napján ünnepeljük a költészet napját.
 „Költő vagyok, mit érdekelne engem a 
költészet maga” – írta Ars poetica című ver-
sében József Attila, aki nem tudhatta, hogy 
születésnapja egyszer a költészet napjává, s 
egyben a magyar irodalom ünnepévé válik.
 Az idei verseny különleges volt, hiszen 
napra pontosan 80 évvel ezelőtt írta meg 
Születésnapomra című versét, amely az 
egyik legismertebb, legnépszerűbb költe-
ménye. Országszerte előadások, felolvasá-
sok és versmondó versenyek keretében em-
lékeznek meg erről a napról. 
 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola fel-
ső tagozatán is nagy hagyománya van a köl-

Mit jelent a költészet az üllői diákoknak?
tészetnapi szavalóverseny megrendezésé-
nek. Idén a zsűri tagjai voltak: Velkei Hajnalka, 
a Vargha Gyula Városi Könyvtár vezetője, Vá
mos Éva, a Kiss Sándor Művelődési Ház veze-
tője, valamint Kalináné Dobos Ágota, iskolánk 
könyvtárosa. Köszönjük körültekintő mun-
kájukat.
 Tanulóink két korcsoportban indulhattak. 
Helyezések: 5–6. osztály: 1. Paulovics Olivér 
(5.b), 2. Vígh Alexa (6.b), 3. Barta Laura (6.z), 4. 
Tóth Kristóf Péter (5.b) és Jakab Nóra (6.b). 
 7–8. osztály: 1. Horváth Fanni (7.z), 2. Szeg
falvi Kata (7.z) és Barta Flóra (8.z/b), 3. Oláh 
Krisztina (8.a), 4. Prazsák András (7.z)
 A rendezvényen klasszikus és kortárs köl-
tők verseit egyaránt meghallgathattuk.

 Az idei költészetnapi rendezvény azért 
is volt különleges, mert ebben az évben 
ünnepeljük nemzetünk egyik legnagyobb 
költőjének, Arany Jánosnak a 200. szüle-
tésnapját. Tiszteletünk jeléül álljon itt tőle 
egy idézet: Mi a tűzhely rideg háznak,/Mi 
a fészek kis madárnak,/Mi a harmat szom-
jú gyepre,/Mi a balzsam égő sebre;/Mi 
a lámpa sötét éjben,/Mi az árnyék forró 
délben,/S mire nincs szó, nincsen képzet:/
Az vagy nekem, oh költészet!” (Vigasztaló, 
1853)
 Köszönjük a felső tagozatos diákoknak a 
szavalóversenyen való részvételt, iskolánk 
magyartanárainak a szervezést, felkészítést.

Oláh Krisztina, 8.a

Bővül az óvoda, megújul az iskola
Elkezdődött a Kisfaludy téri Csicsergő Óvo-
da bővítése, április 26-án átadták a munka-
területet a kivitelezést végző vállalkozónak. 
Az alap kitűzése is már megtörtént – tudtuk 
meg az önkormányzat műszaki ügyintéző-
jétől. Bunyik Bettina elmondta, az óvoda a 
terveknek megfelelően két csoportszobá-
val bővül, amelyhez új öltöző és gyermek-, 
illetve felnőttvizesblokk is tartozik. Az új 
épületrészt egy akadálymentesített nyak-

tag köti össze a meglévő épülettel, a cso-
portszobák pedig összenyithatak lesznek, 
így akár nagyobb rendezvények lebonyolí-
tására alkalmas tér kialakítását teszik majd 
lehetővé. 
 Az új épületrész átadására legkésőbb 
szeptember közepén kerülhet sor. Ameny-
nyiben zökkenőmentesen zajlik az építke-
zés, már a következő nevelési év kezdeté-
re, azaz szeptember 1-jére elkészülhetnek 

a munkálatok és beköltözhetnek a gyere-
kek az új csoportszobákba. 
 Várhatóan május 15-én az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola energetikai kor-
szerűsítése is elkezdődhet. A Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program 
pályázatán elnyert összegből a külső nyí-
lászárók cseréje és az épület külső szigete-
lése valósulhat meg. A beruházásnak kö-
szönhetően takarékosabb, korszerűbb és 
esztétikusabb lesz az üllői iskola épülete.

varga
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
Április 19-én több, mint 60 könyv-
táros a megye különböző települé-
seiről volt a vendégünk a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Pest Me-
gyei Szervezetének Olvasószolgá-
latos műhelynapján. A szakmai nap 
témája a manapság oly sokat emle-
getett digitalizáció, amely mára már 
elérte a könyvtárakban is fellelhető 
helytörténeti kutatások anyagát is.

Elsőként Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ el-
nöke köszöntötte a jelenlévőket, 
majd a vendéglátók nevében Velkei 

Hajnalka könyvtárvezető és Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony üdvözölte a 
résztvevő könyvtárosokat. Megragadva az 
alkalmat a polgármester asszony a nem-
rég megjelent Üllő története című hely-
történeti monográfiával ajándékozta meg 
a PEMEKSZ elnökasszonyát. A tanácskozás 
háziasszonya Péterfi Rita volt, a Pest Me-
gyei Könyvtár igazgató-helyettese. 
 A délelőtt folyamán az elhangzó elő-
adásoknak köszönhetően öt hazai, va-
lamint egy határon túli könyvtár hely-
történeti és di gitalizációs munkájába 
nyerhettünk betekintést. 
Werner Ákos, a PMK igaz-
gatójának előadásából 
megismerhettük a szent-
endrei könyvtár Pest me-
gye számára nyújtott 
helytörténeti szolgálta-
tásait, köztük a honlap-
jukon megtalálható fotó-
tárat is. A Gödöllői Városi 
Könyvtár és Informáci-
ós Központ helyismere-
ti könyvtárosa, Gönczi 
Krisztina egy a könyvtá-
rukban már megvalósult 
I. világháborús kiállítás 
munkafolyamatait mutatta be a jelenlévő 
kollégáknak. Ezután Fehér László tanár úr 
előadásán, amelyben az üllői helytörténe-
ti kutatómunkáról, és közelebbről az általa 
írt Üllő története című könyv létrejöttének 
körülményeiről esett volna szó, azonban a 
tanár úr egészségi állapota nem tette le-
hetővé, hogy részt vegyen a konferencián, 
ezért a könyvtár vezetője ismertette a vá-

ros kiadásában megjelentetett könyv szü-
letésének történetét. Paulovits Istvánné, az 
érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár helyis-
mereti könyvtárosa Érd digitalizált kincse-
iről tartott előadást, majd a szomszédos 
Monor könyvtárának igazgatónője, Hajdú 
Zoltánné adott tájékoztatást a Dr. Borzsák 
István Városi Könyvtár és Helytörténeti Ki-
állítás helyismereti munkájáról. A szakmai 
előadások sorát a Szabadkai Városi Könyv-
tár könyvtárosa, Hicsik Dóra múltidéző elő-
adása zárta. Végül az üllői könyvtár rövid 
története, és az intézményben jelenleg fo-
lyó munka került bemutatásra fotókkal il-
lusztrálva. 
 Ebéd után vendégeink megnézhették 
a Helyi értéktár-kiállítást, majd a katolikus 
templomról mesélt Kovács Kornél plébános 
úr az érdeklődőknek, és bemutatta a Ke-
resztelő Szent János templomot. A nap zá-
rásaként a Helytörténeti Gyűjtemény állan-
dó várostörténeti kiállítását nézhették meg 
kollégáink.

Hegyvidéki Alkotók Klubjának 
tárlata a Merczel teremben
Május 26-án, 16 órakor nyílik következő ki-
állításunk, amelynek anyaga a Hegyvidéki 
Alkotók Klubjának munkáiból került össze-
állításra, akik egy röpke bemutatkozás ere-
jéig tavaly már jártak Üllőn. A társaság 2009-

ben alakult meg Budapest 
XII. kerületében egy ama-
tőr üvegfestő társaságból, 
amelyet a Virányosi Közös-
ségi Házban Süveges Ju
lianna tanár hívott életre. 
Kezdetben a tagok elsősor-
ban üvegképeket festettek, 
de díszítettek üvegtálakat, 
vázákat, lámpabúrá kat, pa-
lackokat, mécsestartókat, 
medálokat és kavicsokat. 
Később megismerkedtek a 
mozaikozással. A lkub tag-
jai sikeresen vettek részt 
egyénileg és csoportosan 

is összművészeti országos versenyeken és ki-
állításokon, sőt elnyerték A Magyar Kézmű-
vességért Alapítvány kiállítási jogát is.
 A tavalyi évben a Budapesti Kereskedel-
mi és Ipar Kamara (BKIK) alapítványa A Ma-
gyar Kézművességért Alapítvány által kiírt 
Betlehemi Jászol Kiállítás című pályázatára 
a Hegyvidéki Alkotók Klubja az Üllői Mecé-
nás Művészeti Klub tagjával, Viczkó Ferenc

cel közösen készített Születés életfát adott 
be pályamunkaként. Elnyerték a szakmai 
zsűri elismerését, és lehetőséget kaptak 
arra, hogy bemutassák a 23. Betlehemi Já-
szol Kiállításon, amelyet a Magyarság Há-
zában 2016. december végétől 2017. janu-
ár elejéig lehetett megtekinteni. 
 Könyvtárunkban az érdeklődők 2017. 
május 26–június 15 között tekinthetik meg 
kiállításukat Színek és formák címmel. 

Sátorkönyvtár a Feszten!

Május 27-én találkozzunk a Csülökfesztivá-
lon! Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is kivonulunk szép piros sátrunkkal a fesz-
tiválra, hogy érdekes ügyességi és logikai 
játékokkal, keresztrejtvényekkel, helyben 
olvasással, kézműveskedéssel szórakoztas-
suk a rendezvényre kilátogató kicsiket és 
nagyokat. 10-13 óráig, minden kerek órá-
ban papírszínházba várjuk a meserajongó-
kat, de ezen a napon a beiratkozás is ingye-
nes lesz kint a fesztiválon, és ez nem mese!

Több könyvet a nyárra!

A leltár miatti hosszabb zárvatartás miatt nem 
szeretnénk, hogy könyv nélkül maradjanak 
olvasóink, ezért az egyszerre kölcsönözhető 
könyvek számát júniusban 10 kötetre emel-
jük, és a kölcsönzési határidőbe természete-
sen nem számít bele az az időszak, amíg zárva 
leszünk. Reméljük sokan élnek majd a lehető-
séggel, mi nagyszerű nyári olvasmányokkal 
várunk minden kedves olvasót a könyvtárba!

Állandó programok

A nyári szünet előtti utolsó Dia-délután jú-
nius 6-án, 16 óra 30-kor lesz.
 Horgoló kör minden csütörtökön 15-17 
óráig, az utolsó foglalkozás június 15-én lesz.
 Irodalmi teázónk május 30-án tartja fél-
évzáró Tea-délelőttjét 10 óra 30-tól.
 A Helytörténeti Gyűjteményben ked-
denként 17 órakor Népdalkör, utolsó fog-
lalkozás június 13-án.
 LELTÁR és NYÁRI ZÁRVATARTÁS – 2017. 
június 17–július 31-ig!
 Addig még találkozzunk a könyvtárban!
 Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 ANYAGMOZGATÓ (Jetes, targoncás)

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Autók rakodása, áru felpakolása, 

leszedése,
•  Belső anyagmozgatás (vezetőállá-

sos elektromos targoncával),
•  Készletrendezés,
•  Leltárban való részvétel.

Elvárások:
•  Erős fizikai munkabírás,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári tapasztalat,
•  Targoncavezetői jogosítvány: 

vezetőállásos targoncához (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 RAKTÁRI ADMINISZTÁTOR

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Fuvarokmányok kezelése,
•  Raktári operációs rendszerek használata,
•  Napi jelentések készítése,
•  Raktári folyamatok segítése,
•  Nyomtatványok és dokumentumok archiválása.
 
Elvárások: 
•  MS Office (Excel) alapos ismerete,
•  Nagyfokú önállóság,
•  Jó kommunikációs készség,
•  Pontos és precíz munkavégzés,
•  Monotonitástűrés.

Előny:
•  Logisztikai területen 

szerzett tapasztalat, 
•  Üllő és környéki 

lakóhely,
•  Azonnali munkakezdés.

Amit kínálunk:
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil és hosszú távú 

munkalehetőség.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 KOMISSIÓS

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  Áru összekészítése scanner segítségével,
•  Készletrendezés,
•  Összekészített raklapok fóliázása, csomagolása,
•  Raktár tisztán tartása a munkavégzés folyamán.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Fizikai terhelhetőség,
•  Pontos munkavégzés, 
•  Legalább 1-éves raktári tapasztalat.

Előny:
•  Érvényes targonca-

vezetői jogosítvány: 
vezetőüléses (3324) 
vagy –állásos (3313).

Amit kínálunk:
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet,
•  Jó csapatmunka,
•  Juttatási rendszer.

Az 1967-ben alapított FM Logistic multinacionális vállalat, mely világszerte 
19   000 munkavállalót foglalkoztat és a logisztikai szolgáltatások széles 

vertikumát kínálja ügyfelei részére. 

Üllőre keresünk több műszakban foglalkoztatott  
kollégát az alábbi munkakörbe:

 ÁRUÁTVEVŐ

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen, postai úton vagy e-mailen:
FM Logistic Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegyi út hrsz:12276/9.
Személyügyi Osztály

e-mail: zvaczy@fmlogistic.com

Feladatok:
•  áru tételes átvétele és mérése,
•  szállítási dokumentumok ellenőrzése,
•  beérkező és kimenő göngyöleg számolása, 

ellenőrzése és dokumentálása,
•  átvételhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Elvárások:
•  Nagyfokú önállóság,
•  Pontos, precíz munkavégzés, 
•  Legalább 2-éves raktári vagy áruátvevői 

tapasztalat,
•  Határozottság és koncentrációkészség.

Amit kínálunk
•  Dinamikus és motivált 

munkakörnyezet, 
•  Fiatalos csapat,
•  Stabil hosszú távú 

munkalehetőség, 
•  Juttatási rendszer.

Előny:
•  Targoncavezetői jogo-

sítvány: vezetőállásos 
(3313),

•  Azonnali kezdés.
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Üllő vezér-nap Missziós hétvége

Vásár, amit várnak!

Tisztelt lakosok! 

A csodálatos lámpás

Nyári napközis focitábort szerveznek 
az üllői sportpályán. A tábor ideje: jú-
lius 3-tól 7-ig, naponta 8 órától 16 óráig. 
 A táborban napi két edzésen és játé-
kos sportprogramokon vehetnek részt 
a gyerekek. Naponta háromszori étke-
zés, az ételt a Zsálya Bisztró készíti. 
 Jelentkezni lehet Kozma Norbertnél 
a 06-70/328-3821 telefonszámon. Jelent-
kezéskor 5000 forint előleg fizetendő.  V. 

Focitábor  
a sportpályán

Apróhirdetés

Idén is lesz Üllő vezér napja, kilencedik alka-
lommal rendezi meg az eseményt az Üllő Ve-
zér Hagyományőrző Egyesület. 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kétna-
pos lesz a rendezvény: július 7-én, a pozsonyi 
csata évfordulóján a már megszokott koszorú-
zással kezdődik a program a városközpontban. 
A megemlékezést követően Dévai Nagy Kamil
la koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. 
 Július 8-án 10 órától a Sport téren (a vízto-
ronynál) folytatódnak a programok. Fellép a 
Hangos Banda, a Pannónikum, az Egység Ze-
nekar, a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat és a 
törökbecsei Délvidéki Néptáncosok. 
 Az előadások és koncertek mellett egész 
nap népi játszótér, kézműves vásár, íjászat, 
gyógyítók, baranta és karikásostor-bemuta-
tók, illetve néptánc várja a rendezvény ven-
dégeit. A belépés ingyenes.  

Május 13-án és 14-én missziós hétvégét tart 
a katolikus egyház. Kórustalálkozóval kezdő-
dik a program: szombaton 16 órától az üllői 
Keresztelő Szent János Templomban lép fel 
a Confundar kamarakórus, az Inferno Minor 
kórus, a KataPult kamarakórus, a Magnificat 
gyerekkar és a Keresztelő Szent János Kórus. 
A találkozó után agape. 
 Vasárnap 16 órától a városháza házasság-
kötő termében (Templom tér 3.) kerül sor 
Korzenszky Richárd tihanyi perjel Nincs szebb 
a nap alatt, mint a Nap fényében élni című 
előadására. A programot követően agape. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.  

Üllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, telket 
keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 06-
20/397-4055

Minőségi Staffordshire bullterrier kölykök ki-
állításgyőztes tenyészszemlés szülőktől hob-
bi- és kiállítási célra is eladók. Telefon: 06-
30/467-7216

Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

Üllőn a Bozsik körúton eladó 700m2 építé-
si telek.  Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 
06-20/992-8732 

Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól Monoron 
és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

Iphone 5S 16 GB kártyafüggetlen mobiltele-
fon eladó. A készülék karcmentes, hibátlan ál-
lapotú. Ár: 60 ezer Ft. Érd.: 06-20/366-8228 

Az öreg katona húszévi szolgálat után elmegy 
a királyhoz, hogy kikérje a neki járó obsitot, de 
üres kézzel zavarják el. Dühösen dúl-fúl, ami-
kor találkozik a boszorkánnyal. A banya a kút 
mélyéről felhozat vele egy ócska lámpást, ami 
valójában egy csodalámpa.
 Aki kíváncsi, miféle csodákra képes, az jöj-
jön el és nézze meg a Grimm-Busz Színház 
Csodálatos lámpás című előadását, ami  má-
jus 24-én, szerdán, 10 órakor kezdődik a  Kiss 
Sándor Művelődési Házban.
 A Grimm-busz Színház maholnap a 20. 
születésnapját ünnepli. Mit sem veszített fia-
talos lendületéből. Díszletes, jelmezes, zenés 
előadásaik kreativitásuknak, sajátos nyelvi hu-
moruknak és kiváló muzsikájuknak köszönhe-
tően a felnőttek arcára is mosolyt csalnak. 
 A belépők ára: 750 forint.

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillé-
rekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgá-
lat segítségével rászoruló családokat támogat.
 Várjuk május 18-án, csütörtökön,  8-13 
óra között a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.).

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:
29/522-360 

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

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

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

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a  Homok 
utca, Baross G. utca és a Pesti út által határolt 
területen felsővezeték-rekonstrukció meg-
valósítását, valamint villanyoszlopok cseré-
jét tervezi az ELMŰ.
 Kérjük az érintett utcákban lakókat, hogy 
gépjárműveikkel ne parkoljanak a közterüle-
ten, lehetőség szerint minden esetben állja-
nak be az udvarukba.
 A kivitelezés várhatóan május végén kez-
dődik, a munkálatok megkezdése előtt szó-
rólappal tájékoztatjuk az érintett lakosokat.
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Labdarúgótorna

Bozsik-program

Fergeteges
Május 19. 19 óra   
Az Experidance produkciója. 
Városi Sportcsarnok 

Hetet egy csapásra
Május 24. 10 óra 
A Grimm-Busz Színház előadása.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Hegyvidéki alkotók  
klubjának kiállítása
Május 26. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Csülökfesztivál és gyermeknap
Május 27. 9 óra    
Városi sportcsarnok mellett

Magyar Hősök Napja
Május 28. 16, 17 és 18 óra 
Ismeretlen tüzér sírja, katolikus temető, 
Városközpont
   
Irodalmi teázó
Május 30. 10 óra   
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi kulturális programok

Hirdetés

Nemzeti  
Összetartozás Napja
Június 2. 16 óra   
Trianon kereszt
  
Pedagógusnap
Június 2. 17 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Dia-délután
Június 6. 16 óra 30   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

IV. Üllői Utcazenész  
Találkozó
Június 9. 16 óra 
Városközpont
 
Zenés Nyári  
Esték 1. koncert
Június 9. 19 óra
Gezarol zenekar és Botin Klári
Városközpont

Harmónia Zeneiskola  
bizonyítványosztás  
és gálakoncert
Június 14. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Az Üllő Városi Sporttelepen rendezi meg a bu-
dapesti Vasas Kubala Akadémia az U16 korosz-
tályos Kubala László Kupát. A torna szervezői 
a pálya minősége miatt választották az üllői 
helyszínt – tudtuk meg Dienes Andrástól, az Ül-
lői Sport és Szabadidő Kft. igazgatójától. 
 A labdarúgótornán a Vasas Kubala Aca-
demy csapata mellett részt vesz az AIK Stock-
holm, a Gabala FC, az MFK Ruzomberok, az FK 
Vojvodina és a Zaglebie Lubin korosztályos csa-
pata. A csoportmérkőzéseket május 27-én, a 
helyosztókat 28-án játsszák, a kupa döntő mér-
kőzése 28-án 11 óra 30-kor kezdődik. V.

Az Üllő Városi Sporttelepen rendezi meg 
az Üllői SE és az Üllői DSE az OTP Bank Bo-
zsik-program keretében zajló Bozsik-tornát. 
A sporteseményre várhatóan 150-200 U11 és 
U13 korosztályos labdarúgó érkezik a környék-
beli településekről. 
 – Az eseményre meghívtuk a legendás 
labdarúgó fiát, Bozsik Pétert, a magyar váloga-
tott korábbi szövetségi kapitányát. A tornán 
az Üllő-SE U13-as csapata és a DSE U11 korosz-
tályos csapata is részt vesz – tájékoztatott Ki
rály Zoltán, az Üllő SE elnöke.
 A mérkőzések május 14-én 9 órakor kez-
dődnek, díjátadó 12 órakor lesz.  N.
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Szelektív hulladékgyűjtés
Társaságunk a háztartásban 
keletkező újrahasznosítha-
tó csomagolási, a zöldhulladé-
kok, továbbá a lom hulladé-
kok szelektív gyűjtése kapcsán 
tájékoztatja az olvasókat! 

Változik a házhoz menő csomagolá-
si hulladékgyűjtés napja. Gyűjtési idő-
szak: egész évben kéthetente, csü-

törtöki napokon. Az új gyűjtési rend kezdő 
napja: június 8. (csütörtök). 
 Az ezt megelőző időszak gyűjtési rendje a 
korábban meghirdetettek szerint történik.
 Önnek csak annyit kell tennie, hogy a sze-
lektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladé-
kokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton) 
az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsák-
ban, vagy bármilyen áttetsző (nem fekete) 
zsákban keverten gyűjti és kéthetente (csü-
törtökön) kihelyezi az ingatlana elé.
 A szelektív hulladékgyűjtő zsákba elhe-
lyezhető hulladékok: papír (tisztán, laposra 
hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élel-
miszerek és kozmetikai cikkek, papírdobozai, 
színes és fekete-fehér újság, szórólap, pros-
pektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv. 
 Műanyag (kiöblítve, laposra taposva): szí-
nes- és víztiszta PET-palack, kupak (üdítős, 
ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek 
flakonjai (pl.: samponos, öblítős, mosogató-
szeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csoma-
golófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, 
tejfölös és margarinos dobozok, műanyag- 
eszközök.
 Fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, la-
posra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, 
sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők do-
bozai (Tetra Pack), konzervdoboz, háztartá-
si fémhulladékok (pl: evőeszközök, fém főző-
edény).
 Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés 
érdekében üveget ne helyezzen a zsákokba! 

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, csak a gyűj-
tőszigeten vagy üveggyűjtőponton történik! 
 Zsákok begyűjtésének módja: A csoma-
golási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat 
(újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési napo-
kon reggel 7 óráig szíveskedjen kihelyezni az 
ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű 
elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll 
módunkban elszállítani! Amennyiben a zsák-
ba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szeny-
nyezett hulladék kerül, társaságunk jogosult 
megtagadni annak elszállítását. A minden-
kori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába,
amennyi kihelyezésre került.

Házhoz menő  
zöldhulladékgyűjtés 
A kertgondozás során levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehul-
lott falevelet az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. ál-
tal térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 
zöld színű lebomló műanyagzsákban, illetve 
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegek-
ben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki 
az ingatlana elé, a közterületet nem szennye-
ző módon, alkalmanként maximum 0,5 köb-
méter mennyiségben. 
 Zsákok begyűjtésének módja: a zöldhul-
ladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsá-
kokat a gyűjtési napokon reggel 7 óráig szí-
veskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a 
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a 
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban el-
szállítani! Amennyiben a zsákba háztartási 
vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem meg-
felelő típusú, illetve szennyezett hulladék ke-
rül, társaságunk jogosult megtagadni annak 
elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink annyi cserezsákot 
helyeznek el a postaládába, amennyi kihelye-
zésre került. Szükség esetén további zsákok a 
település polgármesteri hivatalában térítés-
mentesen igényelhető.

Házhoz menő lomtalanítás

A lomtalanítást évente ingatlanonként két al-
kalommal házhoz menő rendszerrel végez-
zük el. A lomtalanítás e módon történő el-
végzése a lakosság számára is kényelmes, 
figyelembe véve, hogy nem kell egy meg-
határozott időponthoz igazodni. A lomtala-
nítás alkalmával a háztartásban feleslegessé 
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútoro-
kat szállítjuk el.
 A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb el-
szállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra.
 Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trágya, 
szalma, egyéb növényi és állati hulladék, épí-
tési hulladék, egyéb ipari hulladék, veszélyes 
elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-
készülék, hűtőgép stb.), veszélyes hulladékok, 
(pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes do-
bozok, kátrány származékok, stb.), heti hulla-
dékszállítás körébe tartozó háztartási, vala-
mint gazdálkodói tevékenységből származó 
hulladék.
 Igénylés menete: hívja fel társaságunk 
ügyfélszolgálatát a 06-53/500-152 telefon-
számon. Munkatársunk azonosítás után ön-
nel közösen egyeztetik a lomtalanítás napját 
és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyez-
hető mennyiség stb.). Az egyeztetett napon 
reggel 7 óráig ki kell helyeznie az ingatlana 
elé a lomhulladékot. Társaságunk gépjármű-
ve elszállítja a kihelyezett lomhulladékot.
 A házhoz menő lomtalanítást szerződés-
sel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik 
igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!
Ügyfélfogadás: május 8-án és június 12-én 14 
órától 18 óráig a polgármesteri hivatal irodá-
jában.   ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.

Gyűjtési időszak: egész évben havonta két alkalommal megjelölt csütörtöki napokon.

2017 2018

6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó

8., 22. 6., 20. 3., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 1., 15. 1., 15., 29. 12., 26.

Az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. elérhetőségei
Cím: 2700 Cegléd, Pesti út. 65.  
Tel.: 53/500-152, 53/500-153. Fax: 53/505-566.
Web: www.okoviz.hu.  
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu. 
Központi ügyfélszolgálat:  
hétfő: 8.00-20.00, kedd–csütörtök: 8.00–15.00,  
péntek: nincs ügyfélfogadás.

Elérhetőségek
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

Hétvégi gyermek- és felnőtt- 
fogászat a 17. kerületben.
Szombaton: 09:00–19:00
Vasárnap: 09:00–19:00

1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
Web: www.proectdental.hu
E-mail: dentalhigienikus@protectdental.hu
Info vonal: ++36-20/5868-777

2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Web: www.jeneifogaszat.hu
E-mail: info@jeneifogaszat.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Lemostuk   
    az árakat!

Viszkóz 
pótfej 
műanyag

felmosó - 
nyéllel

300 Ft helyet t 

150 
Ft/szett
az újság  

fel mu ta tó-
já nak!

Az akció  
2017. május 9-től 

június 3-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 220   000 – 260   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

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




