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Üllői
Javult a 

közbiztonság

Elfogadta a képviselő- 
testület a Monori 

 Rendőrkapitányság Ül-
lői Rendőr őrsének tavalyi 
évibeszámolóját. Az ada-

tokból kiderült, hogy az or-
szágos tendeciához illesz-
kedve tovább javultak az 

üllői bűnügyi mutatók. 
Részletek a 7. oldalon

  

Az Üllői Csülökfesztivál idén 
is gyermeknapi programok so-
rával egészült ki május 27-én a 
városi sportcsarnoknál. Az el-
múlt évekhez hasonlóan Üllő 
Város Önkormányzata és az 
Üllői Általános Ipartestület 
közös szervezésében került sor 
a városi eseményre, ahol idén 
is a csülökfőzőverseny került a 
középpontba. 

Képriport a 3. oldalon

Elismerték  
a pedagógusok  

munkáját

Zöld pálya, 
zöldenergia 

oldal oldal6 16

CsülökfesztiválÙ
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FELHÍVÁS

Pályázatot nyújthat be az az üllői lakos, aki:
• 9. vagy magasabb osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai 
tanuló,
• felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a
• 9. vagy magasabb osztályt végzett nappali tagozatos középiskolai 
tanuló, akinek az év végi tanulmányi átlageredménye legalább 4,7;
• felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, akinek az év 
végi tanulmányi átlageredménye legalább 4,4.

A tanulmányi eredmény számításánál az év végi osztályzatok egy-
szerű számtani átlagát kell alapul venni két tizedes számjegyig szá-
molva.
Amennyiben a pályázó az adott évben érettségi vizsgát tett és 
év végi tanulmányi eredménye alapján nem, csupán az érett-
ségi átlaga alapján jogosult ösztöndíjra, úgy lehetőség van ez 
utóbbi figyelembevételére a tanulmányi eredmény számítá-
sánál.

Az ösztöndíj havi összege:
• középfokú képzésben résztvevő ösztöndíjas esetén 8 000 Ft
• felsőfokú képzésben résztvevő ösztöndíjas esetén 12 000 Ft

Amennyiben a költségvetésben elkülönített összeg – az eredmé-
nyesen pályázók nagy száma miatt – nem nyújt fedezetet vala-
mennyi jogosult ösztöndíjára, akkor a képviselő-testület a tanul-
mányi átlageredmény alapján rangsorolja a pályázatokat.
Azonos tanulmányi átlageredmény esetén előnyt élvez az alacso-
nyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező pályázó, második 
szempontként előnyt élvez aki az Üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában végezte az általános iskolai tanulmányait.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. július 15.

A pályázat benyújtható a polgármesteri hivatal hatósági iro-
dáján.

A pályázathoz mellékelni kell:
• a pályázó tanulmányi átlageredményéről szóló bizonyítvány fény-
másolatát,
• a pályázó általános iskolai bizonyítványának fénymásolatát,
• a család egy főre jutó jövedelmének megállapításához szükséges 
igazolásokat.

A pályázat nyerteseit a polgármesteri hivatal értesíti postai úton, a 
képviselő-testület döntésétől számított 8 munkanapon belül.

Üllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére,  
mely a 2017–2018-as tanév szeptembertől júniusig terjedő időszakára szól.
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A csülökfesztivál főzőver se - 
nyének értékelését szak- 
értő zsűri, a Sza badtű- 

zi Lovagrend jeles tagjai végez- 
ték. Számos kategóriában osztot-
tak díjat.
 A főzőverseny helyezettjei a 
következők: 1. Humán Szolgáltató 
Központ (a „boszorkányok csapa-
ta), 2. Üllői Általános Ipartestület, 3. 
Üllő-Vasad Vadásztársaság. 

A 12. Üllői Csülökfesztivál gyermeknapi progra-
mok sorával kiegészítve az idén május 27-én  
a városi sportcsarnoknál került megrendezés- 
re Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Álta- 
lános Ipartestület közös szervezésében. A ké-
pek a reggeltől késő éjszakáig tartó prog-
ramok sokáságából mutatnak ízelítőt.

Csülökfesztivál  
és gyermeknap

 A vándorkupát a terítésben is 
első Humán Szolgáltató Központ 
csapata nyerte el.
 A 12. Üllői Csülökfesztivál és 
Gyermeknap népes közönség 
érdeklődése mellett sikeresen 
lezajlott.
 Köszönet a szervezőknek, a 
támogatóknak, minden egyes 
résztvevőnek és az érdeklődő 
vendégeknek! nfo
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Hirdetés

Teljes testmasszás, ízületi manipuláció, ízületi 
fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, 

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

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 

 3500 Ft/alkalom
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal! 

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

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

Új szolgáltatásaink: 
Köpölyözés (méregtelenítés) 

valamint Moxázás (belső szervek 
regenerálása, feltöltése). 

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

Szűcs Bernadett

Mezei Gyula

Mezei Tamás

Bartal László és Bartal Jana

A csend vagy a zaj 
az úr a városban?
A kisvárosok legtöbb-
jére rég nem jellem-
ző már a Kosztolányi 
által oly valósághű-
en, sokszor megéne-
kelt ásító unalom, po-
ros eseménytelenség.

Az egyetlen, amit talán az 
akkori világból a maiak 
is visszakívánnának, az a 

csend. Az álmos, néma délutá-
nok, az esték, amikor legfeljebb 
a szélfújta ág kocogtatta az abla-
kot, de senki nem kezdett fűrészt 
visíttatni. Nem voltak zakatoló 
betonkeverők, berregő fűnyírók, 
vijjogó flexek és dübörgő deci-
belek sem – a szomszéd gyere-
keinek rajongott együtteseit vi-
lággá harsogva.
 Hogy a fentiekből mi érvé-
nyes Üllőre, arról kezdtünk kér-
dezősködni legutóbb. Kíváncsi-
ak voltunk, hogyan látják az itt 
élők: a csend vagy a zaj városa 
vagyunk?
 Szűcs Bernadett és férje rö-
vid hezitálás után a zajos jel-
zőt választották, mint a város 
egyik jellemzőjét. Hamar kide-
rült, hogy nem ok nélkül. A vasút 
közelében építkeznek, és arrafe-
lé hiányzik a zajvédő fal. A vonat-
szerelvények zakatolását nem 
tudták még megszokni, mesél-
ték, de arról nincsenek tapaszta-

lataik, hogy a környék lakói ezt a 
zajártalmat még megtetéznék a 
saját hangoskodásukkal. Szűcsék 
építkezésének zaja pedig amiatt 
nem lehet zavaró, mert éppen a 
szomszéd építi a házukat – derült 
ki, és az is, hogy a fiatal házaspár 
sem ígérkezik rossz szomszéd-
ságnak. Azt mondták ugyanis, 
hogy őket a fűnyírás, a fúrás-fa-
ragás nem zavarja, elvégre min-
denkinek van dolga, amit vala-
mikor el kell végeznie. Ez rájuk is 
érvényes, úgyhogy a kölcsönös 
tolerancia jegyében szeretnének 
élni.
 Egy jókedvű testvérpárral, 
Mezei Gyulával és Mezei Tamás-
sal futottunk össze ez után, akik 
gondolkodás nélkül arra szavaz-
tak, hogy Üllő már-már falusias 
idillt kínál a lakóinak a csendet és 
nyugalmat illetően. Amint Gyulá-
tól megtudtuk, ő egy ideje már 
Pesten lakik, de nagyon sűrűn ha-
zajár, és minden alkalommal azt 
tapasztalja, hogy a nagyváros és 
a kisváros zaja között ég és föld 
a különbség. Persze a kisváros ja-
vára. Megjegyeztük ekkor, hogy 
a kertvárosi idill bizonyára a jó 
szomszédságnak is köszönhető, 
mire kiderült, hogy tavaly az új-
ságba is bekerültek egy igencsak 
erősre sikerült konfliktus miatt. 
Ami abból robbant ki, hogy a fiúk 
édesapja átment a túlságosan 
nagy hangerővel bulizó szomszé-
dokhoz, hogy vegyék halkabbra 
a zenét. Ám nem csak meghall-

gatásra nem talált, de még lövé-
sek is dörrentek, ütések csattan-
tak, sőt egy vipera is előkerült. A 
bíróság békítő testülete előtt az-
tán ahányan voltak, annyiféle-
képpen idézték fel a történteket, 
de tárgyalásra végül mégsem ke-
rült sor – tudtuk meg. Udvarias 
köszönőviszonyban vannak az-
óta – derült ki, amiből azért kitet-
szik, hogy aki elnéző és megbo-
csátó, annak összeférhetetlenség 
miatt legalább elköltöznie nem 
kell. Azon pedig már mindannyi-
an jót nevettünk, hogy a kezde-
ti idilltől milyen gyorsan eljutot-
tunk a konfliktusig....
 Mivel Üllő valóban kisváros, 
időnként előfordul, hogy olya-
nokat szólítunk meg, akikkel már  
korábban is beszélgettünk. Ez 
történt most Bartal László és fe-
lesége, Bartal Jana esetében is, 
ők azonban, ugyanúgy, mint első 
alkalommal, készségesen és ba-
rátságosan válaszolgattak. El-
mondták, hogy nagyon jó helyen 
laknak, egy zsákutca végén, ahol 
rajtuk kívül már nemigen akad 
dolga senkinek, így aztán csend 
veszi őket körül. De egyébként is 
az a véleményük, hogy jó szom-
szédok közt a zaj nem lehet konf-
liktus forrása, és nekik szerencsére 
jó szomszédaik vannak. Úgy ta-
pasztalják – tették hozzá –, hogy 
néhány kivételes eseménytől el-
tekintve inkább ez utóbbi jellemzi 
Üllőt: a familiáris, nyugodt, csön-
des békesség.  Molnár Anna
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Lehet, hogy az ön környezeté-
ben élők közül is van olyan, aki 
ápolásra, segítségre szorul?

Hirdetés

Ellátás, ápolás, házi 
segítségnyújtás

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

KOZMETIKA

Professzionális bőrápolás 
természetes hatóanyagokkal!

Várom szereteel!

Üllő, Viola utca 19.

Bejelentkezés:

Nagy Eszter

+36-30/201-3067

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

A Vecsési Járási Hivatal megtartotta ne-
gyedik jelzőrendszeri megbeszélését 
Ecseren, melynek témája a cselekvő-

képességet érintő gondnokság alá helyezés 
és az idősek, betegek ellátása volt. 
 Egyre több egészégében károsodott em-
ber van, akik segítségre szorulnak. A segít-
ségnyújtás fontos számukra, ugyanakkor 
nem elhanyagolandó, hogy aki segítséget 
nyújt, a munkájában esetlegesen nem tud 
teljes mértékben helyt állni. Ennek kapcsán 
van lehetőség az ápolt személy után ápolási 
díjat igényelni. 
 Az ápolt személy részére fontos, hogy 
napközbeni ellátása, foglalkoztatása is meg-

valósulhasson, amelyre a nappali foglalkoz-
tatók nyújtanak lehetőséget. 
 Az egészségkárosodásban olyan mérték-
ben szenvedők, akik számára fontos a gyors 
szakszerű ellátás krízishelyzet esetén, igé-
nyelhető a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás. 
 Amennyiben bármely szolgáltatással kap-
csolatban információra van szükségük, ke-
ressék fel az alábbi szerveket, hatóságokat:

Civil Nonprofit Kft.

Szolgáltatások: nappali foglalkoztatás, Sze-
retetgombóc Klub. Állandó foglalkozásai: 
gyógytorna minden héten, kedden; úszás 

– minden héten, szerdán; kézműves-foglalko-
zás minden héten, változó napokon.  
 Cím: 2225, Üllő, Pesti út 124., telefon: 06-
29-321-876, nyitvatartás: mindennap 8-16-ig. 
E-mail: info@civilkozpont.hu.  

Gondozási Központ

Szolgáltatások: idősek nappali ellátása, el-
sősorban saját otthonukban élő, idős korú 
vagy rossz egészségi állapotú, szociális, 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk el-
látására részben képes személyek részére.
 Cím: 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 8., telefon: 
06-29/350-267, e-mail: gondoz@upcmail.hu. 

Gyömrő és Környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 
Szolgáltatások: házi segítségnyújtással, jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtással, tá-
mogató szolgálat szolgáltatással és étkez-
tetéssel. 
 Cím: 2230 Gyömrő, Szent István út 26., tele-
fon: 06-29/300-026, 06-29-330-011/232 mellék, 
e-mail: gykszszk@gmail.com. 

Vecsés Járási Hivatal

Igényelhető: ápolási díj, egészségügyi szol-
gáltatás. 
 Cím: 2200 Vecsés, Szent István tér 1., telefon: 
06-29/555-235, e-mail: jarasihivatal.vecses@
pest.gov.hu, web: http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/pest. 

Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatal

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Monor Katasztrófavédelmi Kiren-
deltsége felhívást adott ki a vízelvezetők 
karbantartására a várható vízkárok meg-
előzése érdekében.
 Az ingatlanokkal határos árkok karban-
tartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági 
feladat.
 A felhívásból rámutatott, a köztisztasá-
gi rendelet alapján az ingatlan oldalhatá-

rai és a közúti gépjármű közlekedésre szol-
gáló szilárd burkolatú út közötti kiépített 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisz-
tán tartásáról, a nyílt árok és annak részei 
(csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó 
összefolyók, kapubejárók átereszei, stb.) 
takarításáról, az ezeket érintő növények vá-
gásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladék eltávolításáról az ingat-

lan tulajdonosának vagy használójának kell 
gondoskodnia.
 A katasztrófavédelmi felhívás arra fi-
gyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzé-
se érdekében az ingatlantulajdonosok és 

-használók tegyék meg a szükséges intéz-
kedéseket a csapadék- és belvízelvezető-
rendszerek, árkok, patakok karbantartá-
sára, tisztítására. A munkálatok mielőbbi 
megkezdése a várható heves nyári esőzé-
sek, esetleges áradások miatt fontos. Az ár-
kokból, patakmederből és a mederoldalból 
(partfal) az oda nem való növényzetet (ga-
zok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell 
távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.
 nfo

Felhívás árkok,  
átereszek tisztítására
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Brunszvik Teréz-díjat vehetett 
át Véghné Musil Ildikó, a Bó-
bita tagóvoda óvodapedagó-
gusa, szakmai vezetője. A díjat 
az emberi erőforrások minisz-
tere adta át a kiemelkedő óvo-
dapedagógiai munka elismeré-
seként. Véghné Musil Ildikót a 
Bóbita Tagóvoda Szülői Szerve-
zete javasolta a díjra, önzetlen 
és odaadó munkájáért, amelyet 
annak érdekében végez, hogy 
az üllői kisgyermekek értékes 
személyiséggé váljanak. 

Miniszteri elismerés

Elismerték  
a pedagógusok  
munkáját
Üllőn évekre visszanyúló hagyománya van a ta-
nítók, tanárok, óvodapedagógusok, zenetaná-
rok és az oktatási-nevelési közintézményekben 
egyéb munkaköröket ellátó dolgozók elismerésé-
nek. A városi pedagógusnapra a hagyományok-
hoz híven idén is ünnepi hangulatban került sor 
június 2-án, a Kiss Sándor Művelődési Házban.

J únius első vasárnapja pe-
dagógusoké, ugyanis erre a 
napra esik a pedagógusnap, 

amelynek hazánkban több mint 
fél évszázados hagyománya van: 
először 1952 júniusában emlé-
keztek meg ünnepélyes keretek 
között a magyar pedagógusok 
munkásságáról.
 A június 2-án megtartott vá-
rosi ünnepségen a tantestületek 
által jóváhagyott elismeréseket 
vehették át az üllői oktatási-ne-
velési intézmények dolgozói.

 Az Év pedagógusa elismerést 
a 2016–2017-es tanévben az Üllői 
Árpád Fejdelem Általános Iskola 
tantestülete Tóth Csilla tanítónak 
és Simon Gyula tanárnak adomá-
nyozta.
 Tóth Csilla 1999 óta tanít az 
üllői általános iskolában, pályá-
ját napközis nevelőként kezdte, 
később mint osztálytanító majd 
osztályfőnök oktatta a rábízott 
gyerekeket. Két éve az alsó tago-
zatos munkaközösség vezetője. 
Lelkiismeretes és felelősségtel-
jes munkájáért munkatársai ja-
vasolták a díjra.
 Simon Gyula 2002 óta tanít 
az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolában, ahol 2007-ben 
már elismerték kiemelkedő szak-
mai munkájáért: tanácsosi címet 
adományozott részére az isko-
la igazgatósága és tantestülete. 
Az iskola vezetése és munkatár-
sai megbízható, precíz, munká-
ját teljes lélekkel teljesítő kollé-
gának tartják, akit többek között 
ezen erényei miatt javasoltak a 
megtisztelő kitüntetésre.
 Az Év pedagógusa díjak át-
adása után az idén nyugdíjba vo-

nuló Békiné Gulyás Gizellát és a 
tavaly óta nyugdíjas éveit töltő 
Drahos Józsefnét is köszöntötték. 
Békiné korábban már elnyerte az 
Év pedagógusa címet, és az üllői 
általános iskola legmagasabb ki-
tüntetésében, az Árpád-díjban 
is részesült. Pályáját 40 évvel ez-
előtt, 1977-ben kezdte az üllői ál-
talános iskolában, amelyhez vé-
gig hű maradt az eltelt évtizedek 
alatt.
 Drahos Józsefnét pályája so-
rán választották már az Év pe-
dagógusává, és Békiné Gulyás 
Gizellához hasonlóan ő is átve-
hette az Árpád-díjat. Korábban 
miniszteri elismerésben is része-
sült, most nyugdíjazása alkalmá-
ból az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel jutalmazta.
 Az Üllő Város Humán Szolgál-
tató Központ (HSZK) Év pedagó-
gusa elismerést Ádám Bernadett, 
a Bóbita tagóvoda munkatár-
sa vehette át. Bernadett pályája 

kezdetén dadusként, a főiskola 
elvégzése óta óvónőként foglal-
kozik az üllői gyermekekkel. Kol-
légái szerint nagyban hozzájárul 
az óvoda pozitív megítéléséhez 
és a nevelőmunka hatékonysá-
gának növeléséhez.
 Év pedagógusa elismerés-
ben részesült Monostori Edina, a 
Pitypang óvoda óvodapedagó-
gusa. Edina az óvodai munkakö-
zösség aktív tagja, folyamatosan 
képzi magát, munkáját a tudatos 
tervezés és az alapos felkészült-
ség jellemzi.
 Az Év technikai dolgozója el-
ismerésben ketten részesültek: 
Bata Mária Magdolna a Csicsergő 
tagóvoda technikai dolgozója, 
valamint Morvayné Makai Ildikó, a 
Gyöngyvirág tagóvoda dajkája.
 A Harmónia Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola Év pedagógusa 
elismerésében Takács Péter, furu-
lya-, klarinét-, és szaxofontanára, 
a 100 tagú cigányzenekar muzsi-
kusa részesült.

Kissné Sz. Katalin, Véghné M. Ildikó, Morvayné M. Ildikó,  
Monostori Edina, Ádám Bernadett, Bata Mária, Gazsi Csaba

Kissné Sz. Katalin, Simon Gyula, Hofbauer-Mezei Márta, 
Hrutkáné Molnár Mónika

Kissné Sz. Katalin, Tóth Csilla, Drahos Józsefné,  
Békiné G. Gizella, Barna Tibor, Hrutkáné Molnár Mónika
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Elfogadta a képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság Üllői 
Rendőrőrsének beszámolóját. Az elmúlt év statisztikáiból a bűncse-
lekmények további csökkenése olvasható ki – tájékoztatta lapun-
kat Balaton János rendőr őrnagy, az Üllői Rendőrőrs parancsnoka. 

Tovább javult a közbiztonság

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

Hirdetés

A z ismertté vált bűncselekmények 14 
százalékkal csökkentek 2016-ban 

– tudtuk meg Balaton Jánostól. 

 Jelentősen javulás mutatkozik a vagyon 
elleni bűncselekmények számának alakulá-
sában is: a 2015-ben rögzített esetszámhoz 
képest 24 százalékkal csökkent ezen bűncse-
lekmények száma, ami kiváló eredménynek 
mondható. 
 – Továbbra is büszke vagyok arra, hogy 
az üllői lakásbetörések száma jelentős mér-
tékben, a felére csökkent 2015-ről 2016-ra. A 
lakosság szubjektív biztonságérzetét legin-
kább befolyásoló bűncselekmény kategóri-
áról van szó, ezért nagyon fontos ezeknek a 
bűncselekményeknek a megelőzése – szö-
gezte le az őrsparancsnok. 
 A közterületi bűncselekmények száma 
emelkedést mutatott, de mindössze egy 
esettel történt több az egy évvel korábbi 
adathoz képest. Idetartozik az ittas vezetés 

Elkezdődött az egészségház épületének 
felújítása, a munkálatok idejére új hely-
re költözött az Üllői Rendőrőrs. Az önkor-
mányzat a Malom utca 2. alatt található 
védelmi épületben lévő szabad helyisége-
ket biztosította a rendőrség munkatársai 
számára. Az Üllői Rendőrőrs várhatóan 
késő őszig az új helyszínen lesz elérhető 
– tájékoztatott Balaton János. 
 A lakosok az új címen tehetnek szemé-
lyes bejelentést, a telefonos elérhetőségek 
nem változtak. 

Elköltözött a rendőrőrs! 

is – tudtuk meg –, amelyet az elmúlt év során 
fokozottan ellenőriztek a rendőrőrs munka-
társai. Ennek látható eredménye is lett: 2016-
ban minden korábbinál több ittas vezetővel 
szemben kellett intézkedniük a zsaruknak.
 Csökkenés mutatható ki az elfogások szá-
mában is. Az elfogatóparancs által körözött 
személyek és a szándékos bűncselekmény 
elkövetésén tetten ért személyek elfogása 
is beletartozik. Üllőn inkább az utóbbi ese-
tek adtak munkát a rendőröknek, mint a ke-
rékpárlopás vagy a rongálás. A csökkenéshez 
hozzá tartozik, hogy 2015-ben az ország te-
rületén jogellenesen tartózkodó külföldi sze-
mélyekkel szemben jelentős számú intézke-
dést hajtottak végre, a jogszabályok szerint 
ez szintén elfogásnak számított. 
 A kevesebb bűncselekménnyel az előál-
lítások száma is jelentősen csökkent. A sze-
mélyazonosság megállapításával kapcsola-
tos előállítások nullára redukálódtak, hiszen 
a szolgálati járművekbe telepített rendszer 
segítségével a helyszínen lekérhetik a rend-
őrök az igazoltatott személy adatait. Így sok 
kellemetlenség elkerülhető, például egy ott-
hon felejtett személyi igazolvány miatt nem 
kell tartania a polgároknak az előállítástól. 
 Csökkent a személyi sérüléssel járó bal-
esetek száma is az elmúlt évben, a balese-
tek során túlnyomórészt könnyű sérüléseket 
szenvedtek. Halálos kimenetelű baleset nem 
volt. 
 Balaton János elmondta, a kiemelten ke-
zelt – például emberölés, garázdaság, tes-
ti sértés, lopás, rablás, kifosztás, stb. – bűn-
esetek száma is csökkenést mutat a 2015. évi 
adatokhoz képest. 
 Az Üllői Rendőrőrs statisztikai adatai il-
leszkednek az országszerte kimutatott, je-
lentős mértékben javuló eredményekhez. A 
rendőrök munkája eredményeként az üllői 
lakosok is nagyobb biztonságban érezhetik 
magukat.   Varga Norbert
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Árpád-napok 2017

„Örvendjen az egész világ!”

Március végén rendeztük meg 
iskolánk egyik kiemelkedő prog-
ramsorozatát, az Árpád-napokat. 

K özösségünk számára ünnepeink közé 
tartozik az Árpád-napi rendezvényso-
rozat, izgalommal várják minden év-

ben a diákok és a tanári kar is. Ezekben a na-
pokban kerül sor az Árpád-díjak átadására. 
A díjat azok a pedagógusok kaphatják meg, 
akik több éven keresztül kiváló munkát vé-
geznek az iskolánkba járó gyerekekért.
 Reméljük, az idei programok is olyan él-
ményt nyújtottak, melyre szívesen emlékez-
nek a résztvevők. Ezzel kapcsolatosan isko-
lánk célja változatlan: értéket közvetíteni, 
üllői hagyományt őrizni. 
 Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy 
együtt legyen az iskola apraja-nagyja, fel-
idézzük történelmünk, városunk emléke-
it, gyönyörködhetünk diákjaink tehetségé-
ben. Rengeteg pozitív energiát halmoztunk 
föl magunkban ezekre a napokra: szeretetet, 
tiszteletet, hálát, bizakodást, örömöt és opti-
mizmust.
 Mint már említettem az egyik legfonto-
sabb feladatunk az oktatás és a nevelés mel-
lett a hagyományaink őrzése, melynek ápo-
lása a múlthoz köt, de a jövőbe mutat.
 Számos „Árpádos diák” volt résztvevő-
je a versmondó és népdaléneklési verse-
nyünknek, a helytörténeti akadályverseny-

nek. Iskolánk volt diákjai a focikupán mérték 
össze tudásukat. Külön öröm, hogy diákjain-
kat megajándékozhattuk a SPAR-tól kapott 
ajándékokkal. 
 Idén is részese volt a rendezvénysorozat-
nak többek között az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub, a Harmónia Zeneiskola, a Vargha 
Gyula városi könyvtár, az Üllői Kulturális Köz-
pont, az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesü-
let. Köszönjük a részvételt, a segítséget.
 A programsorozat zárásaként, az ünne-
pi műsort követően sor került az Árpád-díjak 
átadására is. Elismerésben részesült Kaliczáné 
Baráth Erika és Vargáné Fazekas Éva.
 A díjban olyan személyek és szervezetek 
is részesülhetnek, akik sokat tesznek diákja-
inkért. Ebben az évben a Szülői Munkaközös-
ségünk nyerte el a díjat. 
 Szeretnék köszönetet mondani minden 
segítő kollégának, a technikai személyzetnek, 
az önkormányzat és a tankerület munkatár-
sainak. Bízom abban, hogy jövőre is ilyen szé-
les körben, ilyen példás összefogással tudunk 
dolgozni gyermekeinkért. Barna Tibor, igazgató

Pünkösdölés  
a könyvtárban
A 4.z/a osztállyal május 11-én délelőtt ren-
deztük meg a Vargha Gyula Városi Könyvtár-
ban a pünkösdi királyválasztást, és a királyné 
járását, azzal a céllal, hogy a gyermekek a ta-
vaszi ünnepkörhöz fűződő népszokásokat kö-
zelebbről megismerjék. 
 További cél volt a játékos tanulással az ön-
álló ismeretszerzésre, búvárkodásra ösztön-
zés, a közösségformálás, valamint szórakozva 
búcsúzás az alsó tagozattól.                                                                                                                                       
 Előzetes feladatként az osztály csapatokat 
szervezett, népi rigmusokat talált ki, menetle-
velet készített. A csapatkapitányok kis fejdíszt 
kreáltak papírból, melyet pünkösd jelképeivel 
díszítettek.
 Hat állomást szerveztem a gyerekeknek, 
melyeken forgószínpad-szerűen vándorol-
hattak állomásról állomásra és teljesíthették 
a próbákat, népi ruhában. Ezek között szere-
pelt a népi fajátékokkal való ismerkedés, ka-
talógushasználattal könyvkeresés, hangpá-
rosítás, számítógépen pünkösdi ételek és 
szokások keresése, keresztrejtvényfejtés, va-
lamint papírból pünkösdirózsa-készítés. Az 
állomások végeztével a győztes csapatból ke-
rült ki a pünkösdi király és királyné, akiknek 
egy óriási felfüggesztett tojást kellett bottal 
ütniük, míg tartalma – ami cukorka volt – ki 
nem borult a játékosok nagy örömére. A sike-
resen kiállt próbák végeztével, sok élménnyel 
tértünk vissza az iskolába. A csillogó szemek-
ből, a felnőttekkel megállapítottuk egybe-
hangzó véleménnyel, hogy talán egy új pün-
kösdi hagyomány alapjait tettük le ezzel a kis 
játékunkkal, mely folytatódhat évről évre.
 Projektem megvalósításához sok segít-
séget kaptam Velkei Hajnalka könyvtárveze-
tőtől és munkatársaitól. Kollégáimtól, Erdő 
Ljubov és Hajba Eszter tanítóktól, valamint 
a szülői munkaközösség tagjaitól, Schaffer-
Hrubos Máriától és Ivanicsné Bella Nórától. Ez-
úton is köszönetemet és hálámat fejezem ki 
a jó hangulatért, az összefogásért a példaér-
tékű szervezésért.  Persze a gyerekekről sem 
feledkezve meg, akik szűnni nem akaró lelke-
sedéssel, kitartással, türelemmel, jó modorral 
szívták magukba a felhőtlen játék örömét.    

Harainé Schweitzer Zsuzsanna,  4.z/a osztályfőnöke

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Isko-
la felső tagozatos Bodzavirág kórusa május 
6-án részt vett az Érd városában megrende-
zett 13. regionális és 8. országos kórusfeszti-
válon.
 Műsorukban megtalálható volt az auten-
tikus népdalcsokor (moldvai), kánon, Kodály: 
Juhász című kórusműve és ami a gyerekek és 
a közönség tetszését leginkább elnyerte: Ba-
lázs Árpád–Nemes Nagy Ágnes: Bodzavirág és 
Karai József–Weöres Sándor: Ugrótánc című 
énekkari műve.
 Az előző a finomságával, a szólisták gyö-
nyörű énekével és a változatos megformálás-
sal megérintette a kórustagok és a hallgató-
ság lelkét. Karai József Ugrótánca egy igazi 
karakterdarab, mely nagyon közel áll a gyere-
kekhez. Az egyszólamú és háromszólamú ré-
szek váltakozása, a dinamikai váltakozások  és 
a művészi zongorakíséret tette teljessé a re-
pertoárt. Szólót énekelt: Horváth Lilla, Kökény 
Levente 5.z, Antal Alexandra, Pintér Zseraldin 
7.z és Garics Laura 8.z/b osztályos tanuló.

 A kórust a zsűri emléklappal jutalmazta 
– kiérdemelték a zsűritagok elismerő szavait. 
Külön kiemelték a műsorválasztást, a kórus 
egységes, szép hangzását, a darabok meg-
formálását, a fegyelmezettséget, a zene irán-
ti alázatot és a zongorakísérő tanár úr magas 
színvonalú játékát. Néhány szülő is elkísért 
bennünket, ami külön örömmel töltötte el 
mindenkit.
 Köszönetünket fejezzük ki Plutzer Gábor 
tanár úrnak, a Harmónia Zeneiskola zongo-
ratanárának, aki rendszeres kísérője az ének-
karnak! Zongorajátékával segítette a munkát 
és emelte a műsor színvonalát! 
 Köszönjük Balázsné Varga Gizella és Feny-
vesiné Ladányi Brigitta tanárnőnek a kíséretet 
és a kórustagok támogatását!
 Ahogy a zsűri elnöke mondta: halad-
junk tovább ezen az úton és várnak bennün-
ket jövőre is. Köszönjük a fogadó iskolának 
a szervezést, a lebonyolítást és a kedves fo-
gadtatást és vendéglátást! 

Dudinszky Gézáné, kórusvezető
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervez-
te meg a Szakma Kiváló Tanulója (SZKT) és az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). 
Ez évben a versenyek döntőjére 41 szakmá-
ban április 24. és 25. napján, Budapesten, a Hun-
gexpo Vásárközpont pavilonjaiban került sor.

Neked munka, nekem 
álom!-program egy új 
kezdeményezés Ma-
gyarországon, amely 
lehetőséget ad fogya-
tékossággal élő embe-
rek és munkáltatók kö-
tetlen találkozására egy 
nyílt nap keretében.

Szakma Sztár

Álompárok találkozása Üllőn

A verseny fő célkitűzése a 
magyar szakképzés szín-
vonalának emelése és a 

szakképzés eredményeinek szé-
les körű bemutatása. A verseny 

különlegessége, hogy a verseny-
zők nem egy elkülönített környe-
zetben (pl. iskolai tanműhely) 
versenyeznek, hanem a nyil-
vánosság előtt. A döntőn részt 

vevő tanulók a látogatók előtt 
küzdenek, így a munkafázisok 
megtekinthetők, és a pályavá-
lasztás előtt álló diákok számára 
hasznos ismereteket adhat egy-
egy szakmáról.
 Iskolánk is sikeresen pályá-
zott, hogy ingyenes buszjárat-
tal eljuthasson húsz hetedikes 
diákunk a rendezvényre. Osztá-
lyonként 5 tanulót a tanulmányi 
eredményük és magatartásuk 
alapján választott ki az osztály-
főnök, akik 25-én délelőtt részt 
vehettek az eseményen. Miu-
tán átvették diákjaink az Iparka-
mara uzsonnacsomagját, bele-
vetették magukat a forgatagba, 
hiszen látnivaló volt bőven. Az 
alábbiakban hetedikes tanulóink 
élménybeszámolóit olvashatják.

A 7.c osztályból Pénzes Atti-
la, Lakatos Csaba, Megyesi Ri-
chárd, Mészáros Norbert, Sza-
lai Péter vett részt a versenyen. 

„Április 25-én voltunk a szakmai 
fesztiválon, megismerkedhettünk 
a szakma legjobbjaival. Sokfaj-
ta szakmával találkoztunk, kipró-
bálhattunk dolgokat. Voltak fellé-
pők is a nagyszínpadon, táncosok, 
karatésok, énekesek. Egy interne-
tes kvízben is részt vettünk, ami-
hez egy internetes applikációt 
kellett letöltenünk, és különböző 
ajándékokat lehetett nyerni. Ki-

Üllői diákok is részt vettek az Országos  
Szakmai Tanulmányi Versenyen

A program a Salva Vita Ala-
pítvány irányítása alatt 
zajlott, melynek célja 

nem a munkaközvetítés, hanem 
az, hogy a munkáltatók megta-
pasztalhassák milyen a fogyaté-
kossággal élő személyekkel kom-
munikálni, együtt dolgozni, a 

résztvevők, pedig egy fél napra 
kipróbálhatták álommunkájukat.
 Idén május 30-án és 31-én a 
Civil Érték Egyesület Pest megyé-
ben segítette az álmok valóra vá-
lását. A tizenegy résztvevő közül 
öt főt fogadott üllői munkáltató.
 Volt ügyfelünk, akinek az 
álma az volt, hogy gyerekkel fog-
lalkozhasson. A Bóbita Óvoda jó-

voltából, idén kipró-
bálhatta milyen egy 
óvónő napja. Na-
gyon lelkesen látott 
neki a munkának, 
együtt énekelt, ját-
szott a gyerekekkel.
 Második résztve-
vőnk szintén gye-
rekekkel szeretett 
volna foglalkozni, ta-
nárnői munkakörben 
próbálta ki magát. Az 

Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában volt lehetősége segíteni a 
tanórákon, a pedagógusok és a 
tanulók is örömmel fogadták őt.
 Az Üllői Polgármesteri Hiva-
tal ügyintézőinek munkájába 
kapott betekintést a következő 
jelentkezőnk. Részletesen meg-
ismerhette a hivatali dolgozók 
munkakörét, akik szívesen von-

töltöttünk pályaválasztási orien-
tációs munkafüzetet, amiért szin-
tén kisebb ajándékot kaptunk. 
Olyan szakmákat próbálhattunk 
ki, mint pl. szimulációs vonatveze-
tés, amin a leendő vonatvezetők 
a vizsgafeladatokat végzik. illet-
ve láttunk egy Mercedest, amiből 
egy van a világon. Nekünk legjob-
ban a vonatvezetés tetszett, Peti-
nek és Norbinak a hegesztés, At-
tilának, Ricsinek és Csabának a 
kocsi.”

A 7.a és 7.b osztály tanulói kö-
zül Murguly Barbara, Kremser 
Alexandra, Szőke Dorina járt a 
döntőben. 

„Az iskola szervezett egy láto-
gatást Budapestre a Hungexpo 
épületébe. Itt különböző szak-
mákat tekintettünk meg, össze-
sen 41-et. A fiúknak legjobban 
az asztalos szakma tetszett. Pár 
szakmát ki is lehetett próbálni. A 
festészetnél lehetett festeni egy 
képet, és azt haza lehetett vin-
ni. A szakács szakmánál marci-
pánból lehetett csinálni rózsákat, 
meg állatokat. A nagyszínpad-
nál különböző megyékből érke-
ző diákokkal ismerkedhettünk 
meg. Ennél a színpadnál előadá-
sok voltak, amelyeket kivetítőn is 
láthattunk, mert nagyon sokan 
voltunk. Mindenkinek nagyon 
tetszett ez a látogatás.”

ták be őt a különböző feladataik 
ellátásába.
 A Zöld Sziget Virág és Aján-
dékboltnak is köszönettel tar-
tozunk. Ott szintén egy résztve-
vőnk álma válhatott valóra, aki 
mindig szerette a virágokat és 
nagyon jól érezte magát az itt el-
töltött napon.
 Az ötödik résztvevő a Civil 
Nonprofit Kft. üllői telephelyén 
kapott lehetőséget arra, hogy 
vágya megvalósuljon, és kipró-
bálhatta, hogy milyen lehet egy 
kamion vezetése.
 2017-ben az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatása révén az ország mind 
a 19 megyéjében és Budapesten 
is megszervezték a Neked munka, 
nekem álom!-programot.

Egy álom vált valóra a program kereté-
ben az üllői virágboltban
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Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Jubileumi szavaló- 
verseny, ahol  
mindenki nyert.

M inden év május ele-
jén van egy szomba-
ti nap, amikor össze-

gyűlik Káva, Nemesgörzsöny és 
Üllő verskedvelő társasága a Var-
gha Gyula Szavalóverseny alkal-
mából. Az idén 10 éves jubileu-
mot ünnepeltünk Üllőn. Éppen 
ezért szerettük volna még ün-
nepélyesebbé és még emléke-
zetesebbé varázsolni ezt a napot, 
így nagyon sok könyvajándék-
kal, emléktollakkal és ínycsiklan-
dó ebéddel vártuk a könyvtárba 
és a Helytörténeti Gyűjtemény-
be vendégeinket. 
 Megtisztelő volt, hogy több 
Vargha-leszármazott is részt vett 
az eseményen. A hagyományok-
hoz híven a zsűri elnöke is közülük 
került ki. Ez alkalommal Dr. Dobos 
Ágostonné Erős Dóra dédunoka 
töltötte be ezt a posztot, sőt még 

egy kedves szavalattal is színe-
sítette a programot. Kissné Sza-
bó Katalin polgármester asszony 
ünnepi beszéde után a jubile-
um tiszteletére rendezett Vargha 
Gyula rajzverseny nyerteseinek 
díjátadójára került sor, majd az Ül-
lői Árpád Fejedelem Általános Is-
kola tanulói Fenyvesiné Ladányi 
Brigitta felkészítésével bábelő-
adás formájában, nagy sikerrel 
adták elő Varga Domokos György, 
Tévé a tanyán című meséjét.
 A szavalóverseny ideje alatt 
a könyvtárban kézműves-fog-
lalkozás tartott a gyerekeknek 
Gattyán Józsefné és Gál Judit, va-
lamint a rajzversenyre beérke-
zett valamennyi alkotásban gyö-
nyörködhettek a látogatók. A 
rajzversenyen Vargha versilluszt-
rációkkal lehetett indulni. Sok ül-
lői siker született a meghirdetett 
négy korcsoportban. Kálmán Lil-
la első, Szenderák Petra második, 
Drapály Nikolett és Tóth Réka Pet-
ra harmadik helyezést ért el. A 
gerArt Stúdió különdíját Molnár 
Csenge és Mezei Zoé Szonja kap-
ta. A könyvtár különdíját pedig 
Tamási Kiara és Gulyás Szimonet-
ta vihette haza. Ezúton is jó olva-
sást kívánunk nekik! 
 A jól megérdemelt ebédet 
a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben fogyaszthatták el a résztve-
vők, amelyet a mi kedves fősza-
kácsunk, Fehér György készített. 
Ezt követően Dobos László Vers-

koncertje, és Majorosi Marianna 
és Kökény Richárd vezetésével a 
Kenderes Népiegyüttes szóra-
koztatta a szép számú közönsé-
get. A műsor után a zsűri kihirdet-
te a szavalóverseny eredményeit. 
A színvonalas felkészítésnek kö-
szönhetően az értékelésnél sok-
szor nem is tudtak dönteni, így 
több alkalommal is osztott he-
lyezést hirdettek. Az üllői gye-
rekek közül Paulovics Liza Effi és 
Horváth András is első helyezést, 
Kovács Rebeka, Pintér Zseraldin, 
Prazsák András Kolos és Szegfalvi 
Kata második helyezést, Hegedűs 
Réka pedig harmadik helyezést 
ért el. Hét tanuló részesült kü-
löndíjban kifejező versmondá-
sáért, Horváth Adrienn, Móri Flóra, 
Bartha Attila, Bácskai Csenge, Bo-
tos Viktória, Kovács Péter Patrik és 
Paulovics Olivér Donát. Szeretet-
tel gratulálunk nekik és felkészí-
tő tanáraiknak egyaránt!
 A Kutas László dédunoka és 
Dancs Ferenc tiszteletbeli déd-
unoka által alapított Vargha-díjat 
az idén Plattnerné Fekete Andrea 
kávai pedagógus és Velkei Haj-
nalka kapta a gyerekek körében 
végzett sok éves áldozatos és lel-
kiismeretes, Vargha Gyula köl-
tőt bemutató és megismertető 
munkájukért. Ezúton szeretnénk 
megköszönni minden segítőnk-
nek a munkáját, amivel a rendez-
vény színvonalát emelték! Jövő-
re irány Nemesgörzsöny!

Felhívjuk kedves olvasóink fi-
gyelmét, hogy a könyvtár jú-
nius 17-től leltár miatt zárva 
lesz. Nyitás augusztus 1-jén! 
Olvasmányélményekben gaz-
dag nyarat kívánunk minden-
kinek!

Leltár és nyári 
zárvatartás

Így fesztiváloztunk mi

Az idei Csülökfesztivál sem múlt 
el Sátorkönyvtár nélkül. Szép pi-
ros egyenpólóban fogadtuk a sát-
runkba látogató gyerekeket és 
felnőtteket. Retró ügyességi és 
fejlesztő játékainkkal nagy sikert 
arattunk a legkisebbek körében. 
Papírszínházunkban Jao, a kamé-
leon meséjét adtuk elő a kicsit na-
gyobbaknak, a felnőtteket vidám, 
ügyességi alkoholtesztnek vetet-
tük alá. A vállalkozó kedvűek ki-
próbálhatták magukat szem-kéz 
koordinációs játékunkban, ahol a 
látást és a kéz mozgását célzottan 
kellett összekapcsolniuk kisebb-
nagyobb sikerrel. Vendégünk volt 
Kállai Magdolna okleveles termé-
szetgyógyász, gyógynövényszak-
értő, aki növényismertetővel, ta-
nácsokkal látta el az érdeklődőket, 
és az általa készített gyógynö-
vény-termékekkel is megismer-
kedhettek az egészséges, tudatos 
életmód hívei.
 A nap kedves színfoltja volt, 
hogy a már említett pólónkban 
sokan vagy szervezőnek, vagy Vö-
röskeresztesnek gondoltak min-
ket, így többen kértek tőlünk fel-
világosítást, ami nem volt idegen 
tőlünk, így kedvesen irányítottuk 
a babásokat a Ringató-foglalko-
záshoz, vagy a véradókat a sport-
csarnokba. A könyvtáros, ahol tud, 
segít, de mindenképp tájékoztat!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Május 20-án, szombaton gyerekzsivajtól volt han-
gos óvodánk udvara, hiszen immáron nyolcadik al-
kalommal került megrendezésre a Gyöngyvirágos 
Gyermeknap óvodánkban. Évről évre ezen a má-
jus végi szombaton egy önfeledt napot tölthetnek 
nálunk el a családok, gyerekek, szülők egyaránt. 

Gyermeknap  
és focipálya-átadó a 
Gyöngyvirág óvodában 

V an itt minden, ami nagy 
izgalommal és lelkese-
déssel tölti el a gyerme-

keket – ugrálóvár, motorozás, 
kukoricamorzsolás, lovaskocsiká - 
zás, os torkészítés, horgászásás, 
ügyességi játékok, arcfestés, csil - 
lám tetoválás, kirakodóvásár, fi-
nom falatok, lángos, palacsinta 
és jó zene. Ezúton mondunk kö-
szönetet Pamuk Mártonnak az 
ugrálóvárért és a motorokért, a 
Lolly cukorkaüzemnek a felaján-
lásokért, Borsos Ferencnek a han-
gosításért, Micsinai Istvánnak és 
Balázsnak a lovaskocsiztatásért, 
Czékmási Katának a felajánlott 
kukoricáért, Szabó Melindának 
az arcfestésért, Csőke Istvánnak 
és Csőkéné Hétházi Mónikának 
az ostorkészítésért és az Üllői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 
hogy minden évben ellátogat-
nak hozzánk és érdekes bemu-
tatóikkal maradandó élményt 
nyújtanak gyermekeinknek.
 Legfőképpen köszönet illeti 
a szülőket, hiszen adományaik-
kal, felajánlásaikkal, segítségük-
kel évről évre hozzájárulnak a 
gyermeknap sikeres lebonyolí-
táshoz. 
 A gyermeknapon egy na-
gyon örömteli esemény része-
sei lehettünk, hiszen óvodánk 
egy korszerű műfüves focipá-
lyával gazdagodott, amelynek 
ünnepélyes átadására is ezen 
a napon került sor. A megnyitó- 
ünnepen jelen volt Kissné Sza-
bó Katalin polgármester, Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő 
és Molnár Andrea, az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány elnöke. 
Óvodásaink műsora és az ünne-
pélyes szalagátvágás után bir-
tokukba vehették a gyerekek 
a pályát és az óvó nénik irányí-
tásával egy focibemutató vette 
kezdetét. 
 Nagy örömmel tölt el ben-
nünket, óvodapedagógusokat, 
hogy – tornaterem hiányában 

– egy ilyen többfunkciós pálya 
adta lehetőségekkel hozzájá-
rulhatunk gyermekeink moz-
gásfejlődéséhez, mivel ponto-
san tudjuk, hogy harmonikus 
fejlődésükhöz, értelmi és szo-
ciális képességeik kibontakoz-
tatásához a rendszeres mozgás 
megszerettetése elengedhe-
tetlen. Reményeink szerint ve-
lünk együtt örülnek a szülők is, 
hisz ők minden olyan dolgot tá-
mogatnak, ami gyermekük tes-
ti-lelki-szellemi gyarapodását 
elősegíti. De legjobban talán a 
gyermekek örülnek, akik önfe-
ledten veszik birtokba a pályát, 
élvezve nem csak a felszabadult 
mozgást, hanem – ami talán a 
legfontosabb – az együttlét kö-
zösségi élményét is. 

 Ezúton is szeretnénk köszö-
netünket kifejezni Üllő Város 
Önkormányzatának, Kissné Sza-
bó Katalin polgármesternek, a 
képviselő-testületnek és az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány-
nak, hogy Üllőn először a mi 
óvodánkban valósulhatott meg 
ez a beruházás. Gazsi Csabá-
nak, a Humán Szolgáltató Köz-
pont Igazgatójának, hogy tá-
mogatja az üllői óvodákban a 
Bozsik-programot, ami nagyon 
jól kiegészíti az Ovi-foci Sport-
programot, és Tutor Csaba edző-
nek, hogy a Bozsik-program 
keretében egy éve lelkesen ok-
tatja a foci alapjaira a gyermeke-
inket.
 Azt gondoljuk, hogy a szü-
lők és a Gyöngyvirág óvoda dol-
gozóinak együttes erőfeszítése 
és lelkesedése meghozta a gyü-
mölcsét, és ez a Gyermeknap 

– kiegészülve ezzel az örömteli 
sportpálya avató ünnepséggel – 
feledhetetlen élményt nyújtott 
kicsik és nagyok számára egy-
aránt.  

Lengyel Krisztina, tagóvoda-vezető

Legfőképpen köszönet 
illeti a szülőket, hi-
szen adományaikkal, 
felajánlásaikkal, se-
gítségükkel évről évre 
hozzájárulnak a gyer-
meknap sikeres lebo-
nyolításhoz. 
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Idén a Határtalanul program keretében az Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola 40 diákja és 4 tanára programok-
kal és élményekkel teli három napra, április 26. és 28. kö-
zött a szerbiai Vajdaságba kirándulhatott. Meséljenek tovább 
a diákok, akinek bizony nem volt könnyű a korán kelés.

Határtalanul a Vajdaságban

Álmosan, de izgatottan gyülekeztünk az 
iskola előtt április 26-án reggel, majd 
az iratok utolsó ellenőrzése után elbú-

csúztunk szüleinktől. Az első megálló Szege-
den volt, itt csatlakozott hozzánk az idegen-
vezetőnk. A határátlépést követően utunk 
Kelebiába vezetett, ahol a híres 70 lipicait 
számláló ménest nézhettük meg. A szívélyes 
fogadtatás után körbevezettek minket, meg-
simogathattuk a lovakat, lóra ülhettünk vagy 
épp kocsikázhattunk a 25 hektáros gyönyörű 
birtokon. Majd tovább indultunk Szabadkára. 
 A városközpontban megcsodáltuk a 
Raichle-palotát és a városházát, majd a korzót. 
Az itt épült szecessziós épületekről sok infor-
mációt tudhattunk meg az idegenvezetőnk-
től. A kézzel festett belső terek, a Zsolnay-ke-
rámiák lenyűgözték a csoportot. 
 Rövid utazás után Bajmok mellett az 
1848/49-es szabadságharc fontos eseményé-
re, a kaponyai csatára emlékeztünk. Az em-

lékmű koszorúzásakor megtudtuk, hogy egy 
maroknyi magyar felkelő tartóztatta fel itt a 
szerbeket, megállítva őket Szabadka majd 
Szeged felé. Bácskossuthfalvára is eljutottunk 
aznap, megemlékeztünk a Kossuth-szobornál 
a legnagyobb magyarról, és megkoszorúztuk 
az emlékművet. 
 Végre megérkeztünk Kishegyesre, a szállás-
helyre. Kipakoltunk a szobáinkban és ezt köve-
tően ellátogattunk a Kékházba, ahol a mester-
ségek eszközeiből van állandó kiállítás. 
 A tanyára visszamenve isteni vacsorával 
vártak minket. Marcsi néni a vacsora fotóját is 
posztolta, amely pillanatok alatt számos ked-
velést és hozzászólást kapott. Őt illeti köszö-
net, hogy mindig tudósította épp hol, melyik 
városban járunk, és jól vagyunk. A három nap 
során sokszor felhangzott a „Mosolyogj! Kül-
döm anyának” mondat. 
 Második napunkat a kishegyesi általános 
iskolában kezdtük, ahol focimeccsen mérkőz-
hettek meg az üllői fiúk a helyiekkel. Az isko-
la híres diákjai közé tartozik Lajkó Félix és Rú-
zsa Magdolna, akinek a tablóját is felkereste a 
csoport. Ezt követően a Tarcal-hegység Nem-
zeti Parkját vettük célul, ahol a természetjárás 
után egy tesztlapot töltöttünk ki a hegységről. 
 Újvidék következett: megnéztük a neogó-
tikus templomot, a görögkeleti székesegyhá-
zat és a püspöki palotát is. Péterváradon az 
óratorony mutatóit felcserélték, hogy a folya-
mi hajósok könnyebben le tudják olvasni az 
időt. Karlócán megemlékeztünk a karlócai Bé-

kehozó Miasszonyunk kápolnánál, ahol aláír-
ták 1699-ben az ország felszabadítását lezáró 
békét. Az óramutató itt az aláírás pontos ide-
jét mutatja (öt előtt egy perccel), a török kö-
vetség által használt ajtót pedig szimboliku-
san lepecsételték és bezárták, hogy soha ne 
érje hazánkat ilyen támadás. Kishegyesre ér-
kezve kürtöskalácsot sütöttünk, majd ismét 
finomat vacsoráztunk. Az este játékkal és be-
szélgetéssel telt.
 Harmadik nap lehetőséget kaptunk a 
bácstopolyai tájház megtekintésére. Itt köze-
lebbről is megnézhettünk egy kovács- és bog-
nármesterséget bemutató műhelyt. Topolyán 
bementük a Sarlós Boldogasszony templom-
ba. Meghallgattuk a templom építésének tör-
ténetét, megnéztük az oltár előtt az építést 
támogató báró szívének sírhelyét, még apá-
cákkal is találkozhattunk! 
 Utunk Zentára vezetett tovább, a Tisza-
parton hősi magyar halottakra emlékeztünk, 
majd az 1697-es csata emlékhelyét kerestük 
fel. A Szent Liga katonái Savoyai Jenő vezeté-
sével végső vereséget mértek a törökre, le-
zárva ezzel a 150 éves török elnyomást. A ko-
szorúzás után jutott egy kis időnk elkölteni 
maradék pénzünket. 
 A gyógyvizéről híres palicsi tó volt az utol-
só állomásunk. Megcsodáltuk az itteni sze-
cessziós épületeket, például a  Bagolyházat 
és a Lujza-villát. A szeles időben a tó többe-
ket a Balatonra emlékeztetett. Végül elindul-
tunk hazafelé, Tompánál léptük át a határt, 
elkerülve a hosszú kamionsort. Szegeden is-
mét megálltunk egy rövid pihenőre, de tud-
tuk nemsokára otthon leszünk. Este fáradtan 
és boldogan érkeztünk meg, volt mit mesél-
nie mindenkinek!
 Ez az utazás sok emléket és örömöt ha-
gyott maga után. Köszönjük! 

Baráth Fanni és Pintér Zseraldin, 7.z osztályos tanulók

Üllő város önkormányzatának képviselő-tes-
tülete május 25-én tartotta soron következő 
rendes ülését. A képviselő-testület elfogad-
ta a 2016. évi gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti feladatok ellátásáról, valamint az Üllői 
Humán Szolgáltató Központ 2016. évi mun-
kájáról szóló beszámolót, továbbá az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. valamint az 
Üllői Sport és Szabadidő Kft. 2016. évre vo-
natkozó pénzügyi beszámolóját. Az ülésen 
elfogadásra került az Üllő város 2016. évi költ-
ségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, 
valamint a 2016. évi belső ellenőrzésről szó-
ló jelentés is. 
 A testületi ülésen döntés született a Nap-
raforgó óvoda felújítására és bővítésére irá-

nyuló közbeszerzési eljárás megindításáról. 
A Malom utca 2. szám alatt található védelmi 
épület tetőszigetelését és bádogozási mun-
káit az IZO-MOL Kft. végzi a képviselő-testü-
let megbízása alapján. 
 A képviselő-testület kiválasztotta az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskola deszkázatá-
nak festési munkálatait végző céget. A mun-
kával a Fenstherm-Kontakt Kft. lett megbízva.
 Döntés született továbbá a Harmónia Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakokat érin-
tő átszervezésének véleményezéséről, mely ér-
telmében az alapdokumentumban törölték a 
citera, a népi furulya, valamint a szintetizátor 
tanszakot, ugyanakkor felvették a jazz-penge-
tős valamint a jazz-elmélet tanszakot. Emellett 

Ülésteremből jelentjük megkötötték a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft.-vel a bérleti szerződést, mely alapján a szol-
gáltató jogosult az önkormányzati tulajdonú 
víztornyonantennák elhelyezésére.
 Módosításra került az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, Üllői Sportliget lakóparkban 
lévő vízi-közműhálózathoz történő utólagos 
csatlakozás engedélyezésének feltételeiről 
szóló önkormányzati rendelet, valamint az 
önkormányzat és az általa irányított költség-
vetési szerveinek 2017. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelete.
 A képviselő-testület megalkotta az ön-
kormányzat a településfejlesztési, település-
rendezési és településképi feladataival össze-
függő partnerségi egyeztetések szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletet, valamint a 
2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló 
rendeletet. Kiss Adrienn, ügyintéző
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Üllői Ki kicsoda?
Az Arcanum digitális adatbázisban megtalálható ezredalbumo-
kat áttanulmányozva igen sok üllői vonatkozású adatra bukkan-
tunk, amelyet részleteiben itt az újság hasábjain is közreadunk. 

V árjuk azokat az olvasókat a könyvtár-
ban, akik bármivel ki tudják még egé-
szíteni a világháborús katonák adata-

it. Szeretnénk egy üllői névtárat összeállítani, 
életrajzi adatokkal kiegészítve. Minden se-
gítséget előre is köszönünk!

Czira Pál, földműves

Békében az 1. hon-
véd gyalogezred-
ben szolgált. A há-
ború kitörésekor a 
MÁV északi főmű-
helyében dolgozott 
és így, mint szak-
munkást felmentet-
ték a katonai szol-

gálat alól, de katonai parancsnokság alá 
tartozott. Nős, hét gyermekes apa. Mihály 
fia tényleges katona, részt vett a Felvidék 
megszállásában.

Holló István, távírász-őrmester

MÁV-gépgyári mun-
kás, 1882-ben szüle-
tett Üllőn. Tényleges 
katonai szolgálatra 
1904-ben vonult be a 
32. gyalogezredhez, 
majd több gyakorla-
ton vett részt. 1914-
ben bevonult az 1. 

honvéd gyalogezredhez, ahol távírász tan fo-
lyamon vett részt. Mint távírász az 51. honvéd 
hadosztályhoz nyert beosztást az orosz front-
ra. (Lemberg, Brody, Tarnopol, Csernovitz). 

1917-ben Kovelkanál megsebesült és kórház-
ba került. Felgyógyulva a román harctérre 
ment (Nagyszeben, Fogaras, Brassó, Predeál). 
1918-ban az olasz hadszíntérre (Conegliano), 
majd a Vogezekhez került a francia frontra az 
összeomlásig. Neje: Kéry Erzsébet. Gyermekei: 
István, Margit, Sándor, Ilona.

Kókai Mihály hidász, gazda 

1886-ban született 
Üllőn. 1914-ben vo-
nult be a vasútezred-
hez. A szerb frontra 
került, 1915-ben az 
orosz frontra, Galíciá-
ba. 1916-ban az olasz 
fronton volt, majd 
a román frontra he-

lyezték. Betegen kórházba került, onnan Bu-
dapestre, ahol 1917-ben felmentették. Neje: 
Mészáros Verona. Gyermekei: Mihály, Árpád, 
Ilus, Mária. 

Béki János, tejüzemtulajdonos

Az I. honvéd gyalog-
ezred kötelékében 
1915-ben részt vett a 
kárpáti és galíciai har-
cokban. 1916 júl. 5-én 
a Pruth folyó mellett 
Belatinnál megsebe-
sült. 1918-ban Ukraj-
nában teljesített szol-

gálatot. Mint tizedes szerelt le. Kitüntetései: 
kisezüst és bronz vitézségi érem. 

Fehérné Fazekas Anett, Velkei Hajnalka

Május 12-én immár 18. alkalommal adtunk 
otthont a Monori Tankerület iskolái számá-
ra meghirdetett angol nyelvű vers- és próza-
mondó versenynek. Idén 76 versenyző indult 
első osztályostól nyolcadikosig.
 A színvonalas versenyen az Üllői Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tanulói szép ered-
ménnyel végeztek. 
 1. évfolyamon: 1. helyezett: Szántai Léna 
1.b osztályos tanuló, felkészítő tanára: Morvai-  
né Hübel Ágnes. 2. helyezett: Dobsa Barbara 
1.z,  felkészítő tanára: Pálmai Ildikó. 3.helyen 
végzett Zahorecz Bulcsú 1.z  osztályos tanuló, 
külndíjat pedig Serbán Jázmin kapott, szintén 
az 1.z osztályból. Mindkettőjüket Pálmai Ildikó 
tanárnő készítette fel. 
 2. évfolyamon 2. helyen végzett Revák Re-
gina a 2.z/b-ből, felkészítő tanára Pálmai Ildi-
kó volt. 3. helyezett lett Csaba Laura a 2. a osz-
tályból, felkészítette Morvainé Hübel  Ágnes. 
 3. évfolyamon 2. helyezett lett Nagy Kop-
pány a 3.z/b osztályból, felkészítette Morvai-
né Hübel Ágnes. Különdíjas: Horváth Adrienn 
a 3.z/a osztályból, felkészítő tanára Kovács 
Magdolna volt. 
 A 4. évfolyamon különdíjat kapott: Pálmai 
Szabolcs 4.z/b osztályos tanuló. A versenyre 
felkészítette Pálmai Ildikó. 
 A felső tagozaton  a 7.c osztályos Farkas 
Dóra végzett a 2. helyen, felkészítő tanára: 
Eon Claudia, valamint egykori diákunk, Agócs 
Andor különdíjban részesült, aki évek óta Zala 
megyéből jár vissza versenyünkre.
 Szívből gratulálok a díjazottaknak és fel-
készítő tanáraiknak! 
 Ezúton szeretném megköszönni kollégá-
im segítségét, akik hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeres lebonyolításához!
 A  versenyt megnyitó kórusmű előadását 
Du dinszky Gézánénak, Plutzer Gábornak és a 
6-7. évfolyam kórustagjainak köszönöm.
 A zsűrizésért a  Budapesti Amerikai Nagy-
követség munkatársait, Mézes Lindát és Darrin 
Kowitzot illeti köszönet, akik évek óta támo-
gatják rendezvényünket, valamint Istvánfi Zol-
tán tanár urat. 
 Köszönjük a Monori Tankerületi Központ-
nak és iskolánk diákönkormányzatának, hogy 
biztosította a rendezvényhez szükséges anya-
gi támogatást.

Toldiné Horváth Sarolta, versenyszervező            

Területi angol verseny 
az Árpád Fejedelem  
Általános Iskolában

Tájékoztató
A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, va-
lamint a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV törvényben foglaltak alapján Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv és Településképi 
Rendelet készül. 
 A településkép védelméről szóló 2016. 
LXXIV. törvény a települések esztétikus lakó-
környezetének kialakítása, illetve védelme ér-
dekében a Településképi Arculati Kézikönyv-
vel teremt lehetőséget a jellegzetes települési 
karakterjegyek meghatározására. 

 A Településképi Rendelet az építési tevé-
kenységgel érintett építmények település-
képhez való illeszkedését biztosító anyag-
használatára, tömegformálására, homlokzati 
kialakítására és a zöldfelületek kialakításának 
módjára, a településképi meghatározó terü-
letekre, a helyi építészeti örökség egyedi vé-
delmére, védetté nyilvánítására, a védettség 
megszüntetésére, reklámok, reklámhordozók, 
cégérek és egyéb műszaki berendezések elhe-
lyezésére, alkalmazására, tilalmára vonatkozó 
településképi követelményt tartalmazhat.
 Az elkészítéshez várja az önkormányzat a 
javaslataikat, véleményüket június 16-ig a pol-
gármesternek címezve postai úton (2225 Üllő, 
Templom tér 3.), vagy e-mailen a partnerseg@
ullo.hu címre.  nfo
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A polgármesteri hivatal jogi képvisele-
tét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi 
tanácsadást tartanak a városházán.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása júni-
us 12-én 9 órától 11 óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása június 
19-én 15 órától 17 óráig tart. 
 A tanácsadást előzetes telefonos be-
jelentkezés után vehetik igénybe. Dr. 
Szkalka Tamás telefonszáma: 06-20/555-
6513. Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 
06-30/456-0889. 

Ügyvédi tanácsadás 

Apróhirdetések

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

Tisztelt lakosok! 

Magyar Hősök Emléknapja Üllőn 

A Homok utca, Baross G. utca és a Pesti út ál-
tal határolt területen felsővezeték-rekonst-
rukció megvalósítását, valamint villanyoszlo-
pok cseréjét 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 munkálatok megkezdése előtt szóró-
lappal tájékoztatják az érintett lakosokat.

Eladó ingatlant keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: +36-20/288-4831 

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

Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelése 
és javítása! Gurtnicsere. Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

Minőségi Staffordshire bullterrier kölykök 
kiál lítás győztes tenyészszemlés szülőktől 
hobbi- 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 

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

A Magyar Hősök Emléknapján, május 28-án 
megemlékezést tartottunk a háborúkban el-
esett magyar katonák tiszteletére.
 Délután négy órakor kilátogattunk az 
1944 decemberében elesett magyar tüzér 
sírjához, ami Üllő és Vecsés határában, az 
egykori Attila-védvonalon található.
 Ezután fél hatkor koszorúkat, virágokat 
helyeztünk el a katolikus temetőben Dober-
dói Bánlaky József és az Üllő védelme során 
elesett harmincegy honvéd sírjánál.

 Hat órakor a városközpontban a világhábo-
rús emlékműveknél folytattuk a kegyeletteljes 
megemlékezést. Az eseményen közreműkö-
dött az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület. 
Beszédet mondott vitéz, lovag Dömötör Zoltán, 
az 1956-os Magyar Nemzetőrség főparancs-
noka. Szavalt Jámbor Barbara, világháborús 
dalokat a Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus énekelt.
 A megemlékezés végén koszorúkat, virá-
gokat helyeztünk el az elesett katonák emlé-
kére. Laza István

Vitéz, lovag Dömötör Zoltán (balra)
Koszorúzás Doberdói-Bánlaky  
József sírjánál

Vásár, amit 
várnak!
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillé-
rekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgá-
lat segítségével rászoruló családokat támogat.
 Várjuk június 14-én, szerdán,  8-13 óra kö-
zött a Kiss Sándor Művelődési Házba (Gyöm-
rői út 24.).
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Harmónia Zeneiskola  
bizonyítványosztás  
és gálakoncert
Június 14. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Zenés Nyári Esték
Június 23. 19 óra  
Fellépők: Bluesjárat 
és a Serengeti Troupe. 
Városközpont, szabadtéri  
színpad

Szent Iván-éji mulatság
Június 23. 20 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi kulturális  
programok

akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM-ek meghatározása 
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek 
változása esetén a THM értéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan 
vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. 
A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás. 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a PÁTRIA Takarék fiókjaiban vagy a 
honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További, részletes információért 
forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel az akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel honlapot 
és kérjen ajánlatot.

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

Honfoglalási életképek
Július 6. 18 óra
Gábor Szabó László gyömrői 
szobrászművész kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Megemlékezés Üllő vezérről  
a pozsonyi csata évfordulóján
Július 7. 17 óra  
Városközpont,  
Honfoglalási emlékmű

Koncertek a városközpontban
Július 7.    
18 órakor Dévai Nagy 
Kamilla koncert.
19 órakor Zenés Nyári Esték: Indi án 
Joe Blues Band és a Casino Black.
Városközpont, szabadtéri színpad

Üllő Vezér Nap
Július 8. 10 órától  
Szervező az Üllő Vezér  
Hagyományőrző Egyesület
Sport tér
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Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 
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JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzát a www.spar.hu oldalon, a Karrier menüpont alatt töltheti fel
adatbázisunkba vagy elküldheti a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével a
karrier@spar.hu email címre. Érdeklődni: Koncz Tímea, telefon: +36-20-823-8896

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET, RAKTÁRI MUNKÁSOKAT

AMIT KÍNÁLUNK:
• bejelentett hosszú távú munkalehetőség,
• kulturált munkakörülmények, modern

esz  közök,
• rendszeres fejlődési-, képzési lehetőség,
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány

(OKJ-s bizonyítvány) meg szer zésének
lehetősége,

• alapbér + teljesítményarányos fizetés,
• kiemelkedő kereseti lehetőség,
• cafeteria és műszakpótlékok (délutáni,

éjszakai, hétvégi),
• ingyenes munkába járás céges

autóbusszal az alábbi településekről:
Budapest, Vecsés, Üllő, Gödöllő, Isa -
szeg, Pécel, Maglód, Ecser, Tápió szent -
márton, Tápióbicske, Nagykáta, Szent -
már ton káta, Tápiószecső, Sülysáp,
Mende, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor.

FELADATA:
• termékek megadott lista alapján történő

összekészítése,
• esetenként árukiadásban és leltározás-

ban közreműködés,
• a raktár rendjének, tisztaságának biz-

tosítása. 

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
• minimum általános iskolai végzettséggel

rendelkezik,
• 18. életévet betöltötte,
• felelősségteljes munkavégzés jellemzi,
• fizikailag terhelhető,
• büntetlen előéletű,
• előny: targoncavezetői jogosítvánnyal

rendelkezik.

keresünk kiemelkedő feltételekkel 
Logisztikai Központunkba Üllőre!

Munkavállalóink a konkrét pozíciótól és a 
szükséges feltételek teljesítésétől függően
bruttó 250-310 ezer Ft-ot is kereshetnek!

Hirdetés

N egyedszer rendezték 
meg az Üllő Városi Sport-
telepen az OTP Bank Bo-

zsik-program keretében zajló Bo-
zsik-tornát. Május 14-én az Üllői 
Sportegyesület és az Üllői Diák-
sport Egyesület szervezésében 
150 gyerek részvételével zajlottak 
a mérkőzések. A tornán a névadó, 

egykori legendás labdarúgó, Bo-
zsik József fia, Bozsik Péter is részt 
vett. Az eseményt Fehér Imre al-
polgármester nyitotta meg. 
 – A nagy sikerű tornán győz-
test nem hirdettek, csak a legjobb 
játékosokat jutalmazták, emellett 
a gyerekek egész napos ellátásá-
ról gondoskodtunk, gyümölcsöt, 
védőitalt fogyaszthattak a ren-
dezvényen. Albertirsáról, Gyöm-
rőről, Maglódról, Monorról és 
Sülysápról érkeztek korosztályos 
csapatok, a torna jó hangulatban 
telt, nagyon jó mérkőzéseket ját-
szottak a gyerekek – mondta Ki-
rály Zoltán, az Üllői SE elnöke.
 Mint megtudtuk, idén további 
tornákat is rendezhetnek az üllői 
pályán, az ideális körülmények és 

az üllői szervezés megtetszett a 
Bozsik-program szakembereinek. 
 – Korábban évente egy tor-
nát rendezhettünk, idén ez volt a 
negyedik. Akár évi 6-8 torna lebo-
nyolításával is megbízhatják az Ül-
lői SE-t és az Üllői DSE-t, köszön-
hetően a jó szervezésnek és a jó 
körülményeknek – magyarázta 
Király Zoltán.
 Egy meghatározó fejlesztés 
is lezárult a napokban: a sport-
egyesület a társaságiadó-pályá za-
ton elnyert összeg egy részének 
felhasználásából – és az önkor-
mányzat támogatásával – egy 
napelemparkot telepített a sport-
telepen. Király Zoltán elmondta, 
a napelemek óránként várható-
an 25 kilowatt energiát termelnek 

meg, amely kellő mennyiségű 
energiával láthatja el a pályát és a 
kiszolgálóépületet. 
 – A fejlesztésnek köszönhe-
tően jelentős összeget spórolha-
tunk meg, akár önfenntartóvá is 
válhat a sporttelep. A beruházást 
az egyesület valósította meg, Kiss-
né Szabó Katalin és az önkormány-
zat, a Rossmann Magyarország Kft., 
valamint Benkő Tamás, a Pest Me-
gyei Labdarúgó Szövetség igazga-
tója segítségével.
 Újra nyit a strandfocipálya, jú-
nius 10-től a Harmadik Félidőben 
és Király Zoltánnál, a 06-30/951-
0782 telefonszámon jelentkez-
hetnek játékra a csapatok. 
 A strandröplabda kedvelőinek 
is ígér programokat az üllői sport-
telep: szervezett keretek között in-
dulnak majd nyári tornák, melyek-
re csapatok jelentkezését várják.  V. N.
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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.protectdental.hu
E-mail: info@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



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

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

Ezt csípje meg!

Az akció  
2017. június 12-től 

július 1-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Tidinett 
műanyag 

ruha-
csipesz

20 db-os

195 Ft helyet t 

120  Ft
az újság  

fel mu ta tó-
já nak!

Napos és előnevelt csirke 
Előnevelt kacsa, -liba  
minden héten  
hétfőn vagy kedden.
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

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

Kőműves- 
mester vállalja 
lakások építését, 

felújítását, 
külső homlokzatok 

szigetelését.

Nagy József
06-20/397-2824




