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Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2019. április • XXVIII. évfolyam 4. számA tartalomból:

Üllői
Új piac épül Üllőn

A maximálisan elnyerhető 
összeget, 150 millió forint 

támogatást nyert az önkor-
mányzat új piac építésére a 
Pénzügyminisztérium pá-
lyázatán. Az elnyert ösz-
szeget a városi költségve-

tésből kiegészítve több mint 
300 millió forintból épülhet 

meg Üllő új, modern  
piaccsarnoka. 

Részletek az 5. oldalon

Március 15-ét 
ünnepeltük

Letették az új 
óvoda alapkövét

Dienes 
Andrásra  

emlékezünk

Elkezdődött  
az Árvácska 

utca felújítása

Összegyűlt 
a tízmillió

Fut az Üllő
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2 3Üllői ÜllőiAjánló Nemzeti ünnep

XIV. ÜLLŐI CSÜLÖKFESZTIVÁL 
és GYERMEKNAP

Részletes program:
 9:00  A főzőverseny kezdése
 9:30  Megnyitó, a zsűri bemutatása
 10:00  Sátorkönyvtár, gyerekjátékok, 

ringató, vetélkedők, utcazene, 
gyermektáncház,  tűzoltóprogram

 10:15  Pomázi Zoli gyermekkoncertje
 11:00  Stahl Judit gasztro show
 12:00  A Rendőrség és a Kutyatanoda 

kutyás bemutatója
 13:00  Mesesarok Szabados Zsuzsival 

kisgyerekeknek
 14:00  Felnőtt és gyerek kötélhúzó 

versenyek
 15:00  A csülökfőző verseny 

eredményhirdetése
 16:00  Táncbemutatók: Kenderes 

néptánccsoport, New Dance 
World

 17:00  Mentős Laci
 18:00  Szabadtéri játékok
 19:00  Csülökkoncert: Gezarol zenekar  

és Botin Klári

Június 1-jén (szombat), 
reggel 9:00 órától 
ismét megrendezésre kerül a hagyományos  
Üllői Csülökfesztivál és Gyermeknap!

A főzőverseny  
eredményhirdetését követően  

KoNCeRT és uTCABáL  
zárja az egész napos 

programot!

A rendezvény helyszíne: 
városközpont,  

az orvosi rendelő  
mögötti terület
Mecénás kézműves- 

foglalkozás, utcazene és 
gyermektáncház, csülközés 

(népi ügyességi játék), 
egészségügyi szűrés, 

rendkívüli véradás (13 óráig), 
lovagoltatás, körhinta, légvár, 

csülkös ételek büféje, 
sátorkocsma, kirakodóvásár

A rendezvény szervezője Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Általános Ipartestület

A főzőversenyre május 25-ig lehet jelentkezni! 
Információ és regisztráció:  

Kerezsi Sándor, tel.: 06-30/924-1419

A  városközpontban tartott megemlé-
kezésen Kissné Szabó Katalin polgár-
mester mondott ünnepi köszöntőt, 

melyben elhangzott többek között: „Ez az az 
ünnepnap, amelynek történelmi megítélése 
vitákon felül áll, amelynek szellemisége kon-
szenzust teremt, kiemelve bennünket a hét-
köznapok békétlen világából! (…) A történe-
lem számos esetben megmutatta, hogy a 
magyar egység, a magyarságunkban lévő erő 
egy olyan többlet, amely nem törhető meg és 
nem győzhető le. Magyarországnak történel-
me során számos alkalommal kellett megküz-
denie szabadságáért. Forradalmainkat min-
dig túlerővel, idegen zsoldosokkal fojtották 
vérbe. A magyar nemzetnek minden évszá-
zadban szembe kellett néznie a birodalmi tö- rekvésekkel. A XIX. században Bécsből, a XX. 

században Moszkvából akarták megmonda-
ni nekünk, mennyi szabadságra van szüksé-
günk.
 Ma is küzdelmes időszakban élünk. A de-
mokratikus értékekre oly büszke Európa a 
nemzetek sokszínű értékeinek megmaradá-
sa helyett egyre inkább az egységesítés és 
az önfeladás útjára lépett. Ebben a folyamat-
ban nincs helye többé nemzeti érzelmeknek, 
nincs helye többé hazaszeretetnek és nemze-
ti álláspontnak. (…) Megértettük, hogy ezek-
ben a történelmi időkben is össze kell fog-
nunk és mindent meg kell tennünk nemzeti 
hagyományaink, nemzeti önrendelkezésünk 
megvédéséért. 
 Mi itt Üllőn ennek a nemzeti önrendelke-
zésnek a talaján állunk! Minden döntésünk-
kel a város fejlődésén, polgárainak megbe-
csülésén munkálkodunk! Értékek mentén 
hozzuk a döntéseinket, értékek mentén ve-
zetjük a várost! Mi sem bizonyítja ezt jobban 
a 2019-es költségvetésünknél, amelynek 
több mint egyharmadát értéknövelő beru-
házásokra fordítjuk: új óvodát, utakat épí-
tünk, meglévő intézményeket és meglévő 
utakat újítunk fel.”
 Az ünnepi műsorról ebben az évben 
Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész és 

Március 15-én nemzeti  
ünnepünk, az 1848–1849-es  
forradalom és szabadság- 
harc évfordulója alkalmából,  
a Templom téren emlékeztünk. 

Március  
tizenötödikét  
ünnepeltük

Varga László református presbiter, valamint 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai 
gondoskodtak. A megemlékezés koszorúzás-
sal zárult. Köszönjük az ünnepségre látógató 
polgároknak, hogy részt vettek az alkalmon 
és velünk ünnepeltek ezen a csodás napon!

ÜH info

Ünnepi köszöntőt mondott 
Kissné Szabó Katalin polgármester

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjainak ünnepi műsora

Huzella Péter Kossuth-díjas 
előadóművész
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Hirdetés

Március 15-e dupla ünnep volt Üllő számá-
ra. Ugyanis a nemzeti ünnepünkről történő 
megemlékezés után a Sportliget lakóparkba 
vettük az irányt, ahol az újonnan épülő 4 cso-
portos óvodaberuházás fizikai megkezdésé-
hez kapcsolódó időkapszula ünnepélyes el-
helyezésén vettünk részt.
 A Dóra Sándor körút 13. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanon megjelentek 
a helyi közélet neves szereplői, a polgármes-
teri hivatal, valamint az üllői közintézmény 
dolgozói, továbbá a Gyöngyvirág óvoda ve-
zetője és munkatársai, az üllői tagóvodák ve-
zetői, szülők, gyermekek, helyi polgárok, a 
kivitelező Thermik Plus Kft. és a műszaki el-
lenőri feladatokat biztosító Szlávik és Kolláth 
Kft. vezetői, munkatársai.
 Köszöntő beszédet mondott Kissné Szabó 
Katalin polgármester és Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő. Jámbor Barbara előadásá-
ban meghallgattuk Aranyosi Ervin Képzeld el 
és alkoss című versét.
 A beszédeket követően sor került az idő-
kapszula ünnepélyes elhelyezésére, melyet 
a részt vevő gyerekekkel együtt Kissné Sza-
bó Katalin polgármester, Dr. Szűcs Lajos or-

szággyűlési képviselő, Szabó Katalin, a Humán 
Szolgáltató Központ vezetője és a kivitelező 
Thermik Plus Kft. képviseletében Gombai Lász-
ló ügyvezető helyezett el emlékeztetőként az 
utókor számára.

Ünnepélyes alapkőletétel  
a Sportliget lakóparkban

 Az új 4 csoportos korszerű, hatékony ener-
getikai mutatókkal rendelkező modern, XXI. 
századi és igényes, tágas, a pedagógusok és a 
gyermekek számára kellemes életteret bizto-
sító óvodában várhatóan 2020 szeptemberé-
től kezdődik meg a nevelés.
 Büszkeségünkre Üllő városa fejlődik és 
gyarapodik!  ÜH info

Üllő Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által kiírt Helyi 
piacok fejlesztése Pest megye területén című pályázati forrásból a 
maximálisan elnyerhető 150 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyerte el új piac megépítésére. A beruházás költségei et-
től magasabbak, a hiányzó összeget a város saját költségvetésé-
ből pótolja. A közterületfoglalási díjat nem emeli az önkormányzat. 

Több mint 320 millió forintból 
épülhet meg az új piac

A beruházás összköltsége a szükséges 
önerővel együtt meghaladja a 320 
millió forintot, mely összegben az épí-

tési költségeken túl szerepelnek az eszközbe-
szerzés, valamint a projekt járulékos költségei 
is (többek között tervezés, engedélyezési el-
járásokhoz kapcsolódó hatósági díjak, közbe-
szerzés lebonyolítása, műszaki ellenőri díj).
 Az új piac megvalósítására a támogatá-
si szerződés aláírását követően 24 hónap 
áll rendelkezésre. A kész tervdokumentáció  

– amelyet a Térműhely Kft. készített –, jelen-
leg engedélyeztetés alatt áll. A jogerős építési 
engedélyek birtokában sor kerülhet a kivite-
li tervek elkészítésére is, melyek alapján a ki-
vitelezőt közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztja ki az önkormányzat.
 A beruházást előkészítő feladatok közel 6 
hónapot vesznek igénybe, melynek ismereté-
ben az új piac kivitelezési munkálatai jövő év 
elején megkezdődhetnek.
 Üllő új piaca a városközpont területén 
egy modern, fedett, több funkciós építmény 
lesz, amelyet más rendezvények alkalmával is 
hasznosíthat majd a helyi közösség. Az új piac 
városi rendezvények, koncertek és egyéb 
programok megtartására alkalmas közösségi 
térként is funkcionáló középület lesz. 
 Az árusok standjainak megközelíthetősé-
gét e célra kiépített út, a piacfelügyelő és az 
egyéb kiszolgáló funkciók helyiségeit a komp-
lexumon belül külön épület fogja biztosítani.
 Az új piac a városháza mögötti és mellet-
ti önkormányzati tulajdonú területen, L alak-
ban épül fel. A korszerű és modern létesítmény 
796 négyzetméter bérbeadható területtel fog 
rendelkezni, amely 40 elárusítóhelyet, 12 üz-
lethelyiséget, szabvány szerinti illemhelyeket, 
irodákat és ügyfélteret foglal magában. Az új pi-
accsarnok nyitott terekkel és nagyobb részben 
fedett, fényáteresztő tetőszerkezettel épül meg.
 Az új létesítménynél – a meglévő parko-
lási lehetőségekkel együtt –, egyszerre 124 
személygépjármű parkolására nyílik majd le-
hetőség, ebből a projekt keretében 13 új gép-
járműparkoló, továbbá 30 kerékpár befoga-
dására alkalmas kerékpártároló lesz kialakítva. 
A beruházás részeként parkosításra, zöldfelü-
let építésére is sor kerül.
 Üllő Város Önkormányzata az új piacon 

– melynek területén 12 zárható eladó helyiség 
meghatározott összegű havidíjas bérlésére is 
lehetőség nyílik – nem tervezi az árusítók ál-
tal fizetendő közterületfoglalási díj mértéké-
nek emelését, mivel a jelenlegi városvezetés-
nek nem a bevételek növelése a célja, hanem 
a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása 
az árusok és a lakosság megelégedésére. 

Üllő Város Önkormányzata

Az új piac bejárata az egészségház épülete (balra látható) mögött

A létesítmény L alakban épül fel és a Templom tér felől is megközelíthető lesz

Az elárusítóhelyek mellett 12 üzlet-
helyiség lesz a komplexumban 
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Medvedovszky Béla 1984 óta él Üllőn és a rendszerváltás előtt 
a régi Tanácsházán 7 éven keresztül dolgozott építés ható-
sági munkakörben. Napjainkban a 3. számú választókörzet-
ben élő polgárok képviselőjeként dolgozik a testületben. 

Hosszú betegség után áp-
rilis 2-án, életének 64. évé-
ben elhunyt Dienes András, 
az Üllői Sport és Szabadidő 
Kft. igazgatója, az Üllő Vá-
rosi Sportcsarnok vezetője. 

Kerezsi Sándor a 6. számú egyé-
ni választókörzetben az Üllői Ál-
talános Ipartestület jelöltjeként 
indult a 2014-es önkormányza-
ti választáson, de végül listán 
szerzett mandátumot.  A rend-
védelmi és ügyrendi bizottság 
tagja, valamint a városfejleszté-
si és környezetvédelmi bizottság 
elnökeként végzi a munkáját.   

Egy lokálpatrióta a városért 

A közélet aktív résztvevője
Hirdetés

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 12  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 17  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

G

SzobafeStéS
tapétázáS

MázoláS
budapesten és 

pest megyében vállalok 
SzobafeStéSt, tapétázáSt, 
MázoláSt kedvező áron a 

megrendelő igénye alapján

Gábor Krisztián
tel.: 06-70/452-0345

e-mail: gabor.festes@gmail.com
https://www.facebook.com/
festés-tapétázás-mázolás-

1849371068669369

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

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

Üllő, 
Pesti út 206. 

Házhoz szállítás

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos- és  
előnevelt 

cSIrKE 
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja
Bankkártya- 
elfogadóhely

KOMFORT-MIX tápok

www. kballas.hu
+36 20/66 55 259
knorrbremse@prohumanallas.hu

Dolgozz a budapesti  
Knorr-Bremse csapatában!
Előrelépési lehetőség, oktatási program, biztos 
munkahely, tiszta környezet, kiemelkedő alapbér 
és egyéb juttatások, utazástámogatás.

Munkavégzés helye: Budapest, 23. kerület  
HÉV-vonal mellett, nagyon jó egyéb tömegközlekedési lehetőségekkel

Jelentkezz az alábbi nyitott pozícióinkra  
mielőbb!
· Sorjázó
· Előszerelő és szerelő munkatárs
· Raktári munkatárs
· Forgácsolási gépkezelő
· Forgácsolási gépbeállító
· Felületkezelő üzemi operátor

ERRŐL A VONATRÓL 
NE MARADJ LE!

A Kerezsi Sándor születésétől kezdve Ül-
lőn él. 2010-ben választották meg az 
Üllői Általános Ipartestület elnökévé 

és 2011-től az Üllő-Vasad Természetvédő Va-
dásztársaság elnöki tisztét is betölti. 
 A helyi közügyekben a 2010–2014. önkor-
mányzati ciklusban vett részt első alkalom-
mal, amikor a városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság külsős bizottsági tagjaként 
végezte munkáját. 
 A 2014. évi önkormányzati választáson 
az ipartestület jelöltjeként indult a 6. számú 

egyéni körzetben és listán szerzett képviselői 
mandátumot.
 2014-től a rendvédelmi és ügyrendi bizott-
ság rendes tagjaként, 2017-től a városfejlesz-
tési és környezetvédelmi bizottság elnöke-
ként dolgozik a képviselő-testületben.

 Önkormányzati képviselőként aktívan 
részt vett a helyi mezőőri szolgálat létrehozá-
sában, melynek köszönhetően Üllő külterü-
letein kiépítésre kerültek a területekre vezető 
utakat lezáró sorompók. A sorompók immár 
a területek tulajdonosainak megelégedésére 
biztosítják, hogy ezeken az érintett külterüle-
teken ne kerüljön sor a hulladékok illegális el-
helyezésére.
 Kerezsi Sándor képviselői indítványára 
az önkormányzat elfogadta azt a javaslatot, 
amely alapján a katolikus temetőben kialakí-
tott út viakolor burkolatot kapott.
 Kerezsi Sándor aktív alakítója a helyi köz-
életnek. Az önkormányzat mellett az általa 
vezetett ipartestület minden évben szervező-
je és támogatója a nagy népszerűségnek ör-
vendő Csülökfesztiválnak.
 Az ipartestület valamint az Üllői Diáksport 
Egyesület közös rendezésében rendszeresen 
részt vállal az üllői sakkversenyek megszerve-
zésében.
 Az általa vezetett Üllő-Vasad Természet-
védelmi Vadásztársaság elnökeként és önkor-
mányzati képviselőként főszervezője az éven-
te megrendezésre kerülő városi szemétgyűjtő 
akcióknak. ÜH info

M edvedovszky Béla 1994-től 2010-ig 
külső bizottsági tagként, 2010. évi 
önkormányzati választások óta pe-

dig a 3. számú választókörzetben élő polgá-
rok képviselőjeként dolgozik a testületben. 
 Építészmérnökként térítésmentesen készí-
tette Üllő közössége számára a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár, illetve a Kiss Sándor Művelő-
dési Ház átépítésének valamint a sportpálya le-
látójának és az öltöző bővítésének tervezését, 
részt vett ezek kivitelezésének irányításában. 
 Aktívan munkálkodik az önkormányzati 
fejlesztések előkészítésében és megvalósítá-
sában, az elmúlt években képviselőtársaival 
közösen több más mellett az ivóvízminőség- 
javító-programban, az ötödik háziorvosi pra-
xis megteremtésében és az üllői rendőrőrs 
felállításában értek el eredményeket. A 2014–
2019. önkormányzati ciklusban a pénzügyi bi-
zottság elnöke, a városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság tagja. 
 A 3. számú választókörzet, a Szőlőskert 
utca–Kölcsey utca–Gárdonyi Géza utca–Gyár 
utca (Árpád utcáig tartó része) valamint a 
Berkes András utca–István utca által hatá-

rolt terület utcáit az Ócsai útig foglalja magá-
ban. A körzetben 2010–2014 között a Kisfa-
ludy téri Óvoda 2 új csoportszobával bővült, 
ezzel is kiszolgálva a szükséges helyigénye-
ket. A 2014-ben kezdődő önkormányzati cik-
lusban a Kertekalja utca–István utca sarkon 
korszerű játszótér épült, ahol az elhelyezett 
játszóeszközök megfelelnek a mai biztonsá-
gi követelményeknek. Az István utca új asz-
faltburkolatot kapott és ezzel egyidőben a 
csapadékvíz- elvezetés is kiépítésre került. 
Szintén ebben az önkormányzati ciklusban el-
ért eredmény a Berkes köz–Berkes utca, vala-
mint a Berkes köz–Gárdonyi utca között a szi-
lárdburkolatú gyalogjárdák megépítése, mely 
biztonságos és kulturált gyalogosközlekedést 
biztosít az itt élő polgárok számára és az óvo-
da rövidebb megközelíthetősége céljából.
 Medvedovszky Béla független képvise-
lő, lokálpatriótaként gondolkodik az üllői la-
kosságot érintő ügyekben. A jelenlegi ön-
kormányzati ciklus befejező szakaszában, a 
folyamatban lévő pályázatok megvalósítá-
sában és a mindennapokat érintő ügyek (pl., 
ipari parkok okozta zajártalom csökkenté-
se, közvilágítási problémák megoldása, cső-
törések után az útfelület gyors helyreállítása) 
megoldásaiban kíván aktívan részt venni. 

ÜH info

A ndrás évtizedeken át dolgozott Üllő 
fejlődéséért, 2007-től haláláig gondos 
gazdaszemlélettel irányította az Üllő 

Városi Sportcsarnok létesítményt, részese volt 
a 2009-ben átadott korszerű sporttelep mű-
ködtetésének, gondozásának. 
 Dolgos, rendszerető, kiemelkedő munka-
bírású ember volt, aki jó példát mutatva min-
dig az élére állt a feladatoknak, ha kellett füvet 
nyírt, takarított, rendet tartott.
 Szenvedélyes sportemberként sokat tett 
azért, hogy az Árpád Fejedelem Általános Is-
kolába járó gyermekek részt vegyenek az 
MLSZ programjában. Ennek elismeréseként 
2013-ban megkapta az Iskola által alapított 
„Árpád-díjat”. 

 Magánemberként felajánlásaival rendsze-
resen segítette a különböző üllői verseny-
programokat, sportolási lehetőségeket.
 2007-ben Üllőre csábította a Cső-Mon tage 
futsal csa pa tát, amelynek vezetőjeként egé-
szen 2013-ig ért el sikereket. 
 A regionális futsal bajnokság Pest megyei 
csoportjában vezető Üllői DSE csapatát an-
nak alapítása óta edzőként segítette. Vezeté-
se alatt az Üllő Városi Sportcsarnok a Pest me-
gyei futsalélet egyik pezsgő és megbecsült 
helyszínévé vált. 
 Munkásságának köszönhetően több 
mint 20 nemzet korosztályos labdarúgó-
válogatottja fordult meg az Üllői Sporttele-
pen, a városi sportcsarnokban pedig a pro-
fi fut salmérkőzéseken túl a Vecsés SE férfi és 
női kézilabdacsapatai játszották mérkőzé-
seiket. 
 A labdarúgásért végzett áldozatos mun-
káját a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest 
Megyei Társadalmi Elnöksége és Pest Megyei 
Igazgatósága 2016-ban „Pest megye labdarú-
gásáért” díjjal ismerte el. Ugyanebben az év-
ben a város érdekében kifejtett, kiemelkedő 
szakmai tevékenységéért megkapta az „Üllő 
Város Szolgálatáért” díjat. 

 Halálával pótolhatatlan veszteség érte 
Üllő közösségét. Személyisége, munkabírá-
sa, szervezőkészsége nagyon fog hiányozni 
mindannyiunknak. 
 Nyugodjék békében! Üllő Város Önkormányzata

† Dienes András (1954–2019) 
Gyász
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Elkezdődött  
az Árvácska utca 
felújítása
A kivitelezési munkák áp-
rilis 1-jén megkezdőd-
tek, a beruházás várható-
an nyár elejére elkészül.

A DPMV Zrt., Vá-
rosháza épületé-
ben működő ügyfél-
szolgálati fiókirodája 
március 4-től ügyfél-
pontként működik 
tovább!
 A DPMV Zrt. a városháza épületében mű-
ködő ügyfélszolgálati fiókiroda megszünte-
téséről, egyúttal ügyfélpont létrehozásáról 
döntött március 4. hatállyal. Az ügyfélpont 
nyitvatartási ideje: hétfői napokon 12 és 18 
óra között.
 A rövidített nyitvatartás mellett az ügy-
intézési lehetőség is korlátozódik. Ivóvíz- és/
vagy szennyvízcsatorna bekötések létesíté-
sének megindítására, bekötési kérelem ügy-
intézésére (igénybejelentésre) kizárólag a ki-
emelt státuszú ügyfélpontokon és az állandó 
ügyfélszolgálati irodán van lehetőség. Kész-
pénzfizetési lehetőség kizárólag a vecsési ál-
landó ügyfélszolgálati irodában biztosított.
 Üllő Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének közleménye a DPMV Zrt. városháza 
épületében működő Ügyfélszolgálati Fiók-
irodájának Ügyfélpontként történő tovább-
működtetéséről: „Üllő Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete nem ért egyet a 
DPMV Zrt. azon döntésével, amely szerint 
megszűnik a városháza épületében működő 
ügyfélszolgálati fiókiroda és az a továbbiak-
ban csak ügyfélpontként működik. A város-
vezetés mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a DPMV Zrt. üllői ügyfélszolgálati irodá-
ja változatlan ügyfélfogadási idővel, valamint 
változatlan ügyintézési lehetőségekkel újra-
indítsa a működését”. 
 Üllő Város Önkormányzata valamint a 
DPMV Zrt. között jelenleg egyeztető tárgya-
lások folynak az ügyfélszolgálati fiókiroda to-
vábbműködtetéséről. A megoldásig kérjük 
szíves türelmüket!

Március 25-én a városháza tanácster-
mébe voltak hivatalosak az Árvács-
ka utcai lakosok. A lakossági fóru-

mon a közbeszerzési eljárás eredményéről, 
a megvalósuló beruházás műszaki tartalmá-
ról és az Árvácska utcai útépítés ütemtervéről 
kaptak a résztvevők részletes tájékoztatást.
 A lakossági fórumon Kissné Szabó Katalin 
polgármester összefoglalta az előzménye-
ket, a polgármesteri hivatal munkatársaitól 
pedig a szakmai kérdésekre kaptak választ az 
Árvácska utca lakói. A képviselő-testület tag-
jai közül a fórumon részt vett Fehér Imre al-
polgármester, Kerezsi Sándor képviselő, a vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 
elnöke és Udvardi Mátyás, a terület önkor-
mányzati képviselője. 
 Az útépítési terveket Szabó András, az SKS 
Terv Kft. tervezője, a beruházás ütemtervét 

pedig Hrutka Gábor, a kivitelező GX Beton Kft. 
ügyvezetője mutatta be.
 Mint ismeretes az önkormányzat bruttó 
30 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el a Belügyminisztérium által ki-
írt pályázaton az Árvácska utca felújítására. A 
hatályos Támogatói Okirat értelmében a be-
ruházást december 31-ig meg kell valósítani, 
az elnyert támogatást addig fel kell használni.
 Az Árvácska utcai útépítés megvalósítá-
sa érdekében a képviselő-testület tavaly nov-
emberben közbeszerzési eljárást indított és 
az ajánlattételi határidőig 5 érvényes aján-
lat érkezett be. Az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot a GX Beton Betontermék Gyár-
tó Kft. adta az 5 százalékos tartalékkerettel 
együtt, bruttó 99,9 millió forintos összegben. 
 A kivitelezésre vonatkozó vállalkozá-
si szerződést aláírták, a GX Beton Kft. április 
1-jén megkezdte a munkákat, melyek elvég-
zésére 3 hónap áll rendelkezésre, így az Ár-
vácska utcai útépítés várhatóan júliusig befe-
jeződik. 
 A kivitelezés előtt sor kerül a házi vízbe-
kötések cseréjére, melyet a DPMV Zrt. mun-
katársai március második felében már meg-
kezdtek. ÜH info

Változás  
a DPMV  
üllői ügyfél- 
szolgálatán

Március 21-én újra ülésezett a 
képviselő-testület. A napirend 
alapján összeválogattuk a leg-
fontosabb témákat, melyek köz-
érdeklődésre számíthatnak.

Ülésteremből jelentjük

Munkagép dolgozik az Árvácska utcában
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Az Üllő Város Humán Szolgáltató Köz-
pont (HSZK) épületére történő em-
léktábla kihelyezéséről döntöttek a 

képviselők. Szabó Katalin Ildikó, a HSZK igaz-
gatója beadvánnyal fordult a testülethez, 
hogy a 2018 augusztusában elhunyt dr. Ga-
zsi Csaba, néhai igazgató halálának egyéves 
évfordulója alkalmából emléktábla kerüljön 
elhelyezésre az Ócsai út 8. szám alatt, az in-
tézmény falán. A városvezetés a kezdeménye-
zéssel egyetértve támogatta a beadványt.

Megalapozott, költség- 
takarékos döntés született  
a HSZK átszervezéséről

A képviselő-testület 2018. december 13-i ülé-
sén döntést hozott arról, hogy az óvodák szer-
vezeti átalakítására vonatkozóan két alter-
natívát kell kidolgozni és bemutatni, melyek 
számba veszik a pénzügyi, költségvetési le-
hetőségeket. Az alapos pénzügyi számításo-
kon nyugvó előterjesztés alternatíváit a képvi-
selők megtárgyalták és úgy döntöttek, hogy 
az óvodák nem válnak ki a Humán Szolgáltató 
Központ keretei közül, de egy önálló szakmai 
vezető irányítása alatt tagintézményként, tag-
intézmény-vezetőkkel az élükön működének 
tovább. Ez a döntés a város számára a legked-
vezőbb, hiszen az előzetes számítások, illetve 
a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés 
alapján különösebb létszámfejlesztés nél-
kül az önkormányzat évente 9-10 millió forint 
többlettámogatásra lesz jogosult, mely költ-
ségeket eddig saját forrásból finanszírozta. 

Területvásárlás  
a kerékpárút-építés érdekében 
Tavaly szeptemberben önkormányzatunk a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztési céljai 
megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott 
be a Pesti úton létesítendő 2 irányú kerékpár-
út kialakítására. A sikeres pályázat feltétele, 
hogy minden tervezéssel érintett földterület 
önkormányzati vagy állami tulajdonban le-
gyen. Az üllői OMV benzinkút mellett találha-
tó 412 négyzetméter földterület, amely pályá-
zatunkat érinti az OMV tulajdonában van és a 
földhivatali nyilvántartás alapján kivett út be-
sorolású földcsík, amely a benzinkút melletti 

járdát, illetve a sövény egy részét foglalja ma-
gában. Az áttervezendő buszváró, gyalogjár-
da és kerékpárút az említett területen csak 
úgy fér el, ha a kerékpárút ezen a területen 
valósul meg. Nyertes pályázati elbírálás ese-
tén a támogatási szerződés aláírásának felté-
tele a tulajdonjog megszerzése, ezért a pol-
gármesteri hivatal megkereste a tulajdonos 
OMV-t a vételi szándékkal. A képviselő-testü-
let az előzmények alapján úgy döntött, hogy 
1,2 millió forintért megvásárolja a szükséges 
területet, mely összeget a 2019. évi költség-
vetés, „benyújtott pályázatok önerő” keretből 
biztosítja.

Újabb előre mutató lépések 
történtek az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola előtti  
parkolási-, közlekedési  
problémák felszámolására
A képviselő-testület a városi közlekedési kon-
cepciótervvel összhangban a Malom utca for-
galomszabályozása érdekében egy korábbi 
határozatában döntött a Malom utca–Pesti 
út kereszteződésének útügyi szakemberek-
kel történő forgalmi újjászervezéséről. Ennek 
oka, hogy a Malom utcában a reggeli és a dél-
után időszakban elviselhetetlen a közlekedé-
si helyzet. 
 Az önkormányzat egyeztetést kezdemé-
nyezett a Magyar Közút Zrt.-vel a területen ta-
lálható forgalomirányító lámpa újraszabályo-
zásával kapcsolatban és megállapítást nyert, 
hogy a többi hangolt rendszer részét képe-
ző jelzőlámpa működését is módosítani szük-
séges. A programok módosításához azonban 
szaktervező által készített tervek szüksége-
sek, melyeket a Magyar Közút Zrt. igazgató-
ságához jóváhagyásra be kell nyújtani, ezt kö-
vetően lehet a programozást a berendezés 
gyártójától megrendelni.
 A problémák mielőbbi megoldása érde-
kében a testület döntött a szükséges tervek 
megrendeléséről. 

Humanitárius település  
címre pályázik Üllő 
A Magyar Vöröskereszt országos vezetősége 
pályázatot hirdetett Humanitárius település 
címre. A Magyar Vöröskereszt Üllői Szerveze-
tének kezdeményezésére az egészségügyi és 
szociális bizottság javasolta a képviselő-testü-
letnek a pályázat benyújtását a Humanitárius 
település címre, melyet a városvezetők támo-
gattak szavazatukkal.

Civil szervezetek, egyházak, 
alapítványok, egyesületek  
támogatásáról született döntés
A képviselő-testület a február 14-i testületi 
ülésén döntött a 2019. évi költségvetés elfo-
gadásáról, melyben a civil szervezetek, egy-
házak, alapítványok támogatására közel 55 
millió forintot biztosított. A március 21-i testü-
leti ülésen a kötelezettségvállalással nem ter-
helt (TAO-pályázatok önereje feletti) 30 millió 
forintos támogatási keret elosztásáról dön-
töttek a képviselők a beérkezett  igények fi-
gyelembevételével. 
 A képviselő-testület ezen túlmenően a 
működési tartalékkeret terhére 700 ezer fo-
rintos pénzügyi támogatás nyújtott az új ka-
tolikus közösségi ház pályázatának önerejé-
hez, továbbá 500 ezer forintot biztosított a 
református egyház részére az orgona felújí-
tásához. 

Zárt ülés

A képviselő-testület zárt ülésen az atlatszo.hu 
oldalon megjelent írással, illetve közzétett 
(összevágott) videófelvétellel kapcsolatban 
meghallgatta az érintetteket és úgy határo-
zott, hogy – az ártatlanság vélelme elvének 
figyelembe vételével – az ügyben folyó nyo-
mozás lezárultát követően, annak eredménye 
ismeretében tér vissza a téma megtárgyalá-
sára és hoz – indokolt esetben – döntést a to-
vábbi intézkedésekről. ÜH info
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A tavaszi megújulással könyvtárunk is új színt visz a kiállítá-
si tematikájába. Akik figyelemmel kísérik munkánkat, már 
megszokhatták, hogy különböző képzőművészeti ága-
kat, alkotásokat mutatunk be kiállítótermünkben. Április-
ban azonban egészen más lesz a téma, mégpedig a tánc. 

A Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei

Házhoz menő zöldhulladék- 
gyűjtés és szelektívhulladék-
gyűjtés időpontjai

Működik a Zsaróka 
úton a sebességmérő 
kamerarendszer
Üllő Város Önkormányzata a közlekedésbiz-
tonság valamint a gépjárműforgalom haté-
kony szabályozása érdekében sebességmé-
rőt és kamerákat telepített a Zsaróka útra. 
 A település szélén található raktárak meg-
közelíthetősége jelenleg a Zsaróka útról biz-
tosított, de várhatóan a következő években 
ezen a területen szervízút létesül és ezzel 
megszűnik majd a kamionforgalom az érin-
tett szakaszon.
 Üllő Város képviselő-testülete a szervizút 
megépítéséig is kiemelten fontosnak tartot-
ta a közlekedésbiztonságot és a gépjármű-
forgalom szabályozását, ezért döntöttek még 
tavaly novemberben a kamerarendszer, a se-
bességmérők valamint a kijelzők telepítéséről. 
 A közlekedésbiztonsági eszközök telepíté-
se és üzembe helyezése márciusban megtör-
tént, melytől pozitív változást várunk! ÜH info

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatása alapján Üllőn a házhoz 
menő zöldhulladékgyűjtés és szelek tív hul la-
dék gyűjtés, valamint csomagolási hulladék-
gyűjtés aktuális időpontjai 2019-ben: április 11., 
25., május 9., 23., június 6., 20., július 4., 18., au-
gusztus 1., 15., 29., szeptember 12., 26., októ-
ber 10., 24., november 7., 21., december 5., 19..

Zöldhulladékgyűjtés és 
szelektívhulladékgyűjtés 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket, illetve a lehullott fale-
velet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmen-
tesen rendelkezésre bocsátott zöld színű 
lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnye-

sedéket max. 
70 cm hosz-
szú kötegek-
ben össze-
kötve, a zöld 
zsák mellé 
helyezzék ki 
az ingatlanok elé, a közterületet nem szeny-
nyező módon.
 Csomagolási hulladékgyűjtés esetén a 
csomagolási hulladék bármilyen áttetsző 
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
 Fontos, hogy az üveg (színes és színtelen 
öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöb-
lítve, az üveggyűjtőponton történik a város-
háza mögötti parkolóban a fedett kerékpár-
tárolónál.
 Általános információ cserezsákokról: a 
mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH 
Nonprofit Kft. munkatársai annyi cserezsákot 
(zöld színű, emblémás) adnak, amennyit ki-
helyeztek. 

Csak egy apró javaslat

A gyűjtőzsákokba történő elhelyezés előtt ér-
demes a PET-palackokat, műanyag palacko-
kat, különböző flakonokat tömöríteni, össze-
préselni. Ezzel egyrészt jóval kevesebb helyet 
foglal az elszállításra kerülő szelektív hulla-
dék, másrészt jóval kevesebb műanyag sze-
meteszsák felhasználására lesz szükség. 
 Óvjuk közösen a környezetet!

Április 26-án pénteken 16 órakor nyí-
lik Lépésről lépésre – napjainkig cím-
mel következő kiállításunk, amely a 

Mirabell Táncegyesület életét mutatja be lá-
togatóinknak. A Mirabell Táncegyesület 2018-
ban Üllő városától megkapta az Üllő Kiváló 
Sportolója címet. A cím elnyerésének alkal-
mából, valamint a Tánc világnapja tiszteleté-
re válogatást mutatnak be egyesületük mér-
földköveiből. Bepillantást nyerhetnek, hogy 
csoportjaik az elmúlt években milyen ver-
senyeken, eseményeken vettek részt és ho-
gyan táncolták be magukat a tánciskolák leg-
jobbjai közé! A műsorban közreműködnek az 
egyesület üllői táncosai. A kiállítást megnyit-
ja az iskola vezetőtanára, János Rita nívódíjas, 
okleveles moderntánc-pedagógus valamint 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség kép-
viseletében Giliczéné Bencze Mária nívó- és 
Berczik Sára-díjas táncpedagógus.

 A Mirabell Táncklub 2006 óta működött 
Üllőn, amikor lelkes szülők és tanítványok se-
gítségével 2010-ben Egyesületté alakult és 
Mirabell Táncegyesületként folytatta tevé-
kenységét. 4 éves kortól foglalkoznak a gyere-
kekkel, akik klasszikus balettalapokkal, művé-
szi tornával, egy kis akrobatikával ismerkednek 
meg. Iskoláskortól színpadi látványtánc (show, 
jazztánc) és a moderntánc (limon, graham, 
lyrical jazz)  különböző   stílusait sajátíthatják 
el. Nagyon fontos számukra a gyerekek testi 
és lelki fejlődése, ezért év közben mindig szer-
veznek közös programokat  (Mikulás-bál, far-
sang), ahol a gyerekek és a szülők jól érezhe-
tik magukat  egymás társaságában. Minden 
évben részt vesznek Üllő és Maglód közössé-
gi életében, fellépnek rendezvényeiken. Azok 
a tanítványok, akik kitartást és kedvet éreznek 
a szerepléshez, tavasszal különböző versenye-
ken és fellépéseken vehetnek részt. 
 A Mirabell Táncegyesület növendékei ren-
geteg versenyen szerepeltek már és szinte 
mindig dobogós  helyezésekkel térnek haza. 
Először 2012. június 29–30-án vettek részt a 
Magyar  Látványtánc Sportszövetség nem-
zetközi versenyén Szlovákiában, ahonnan Eu-
rópa Bajnoki I., II., III. helyezéssel tértek haza. 
Azóta rendszeresen járnak különböző nem-
zetközi versenyekre, ahol nagyon sikeresen 
szerepelnek. A legnagyobb sikerük, hogy a 
felnőttekből álló Deziré csoport 2015-ben ki-
jutott az ESDU Szövetség Világbajnokságára 
Horvátországba, ahonnan 11. helyezéssel tér-

A könyvtárban többféle Üllőhöz kapcso-
lódó kiadványt vásárolhat. Még kapható 
Fehér László: Üllő története I-II. 2500 fo-
rintért. Kínálatunkban többféle üllői ké-
peslap közül is választhatnak, mindössze 
50 forint/darab áron.  

Vásároljon üllői  
kiadványokat! 

tek haza. Minden tanévet  színpadi gálaelő-
adással zárnak. Legyünk büszkék rájuk, ünne-
peljünk velük a megnyitón!

Diadélután extra: Nicsak, ki  
mesél most? A meseíró néni!
Május 7-én, kedden 16 óra 30-kor Drajkó-

Sárosi Kinga a Mada-
rak és fák napja al-
kalmából mutatja 
be egy kis kakaduról 
szóló, Lórika kaland-
jai című környezet- és 
állatvédelemre neve-
lő meseregényét és a 
hozzá tartozó webol-
dalt, amely valóságos 
ismeretterjesztő oá-

zisként csalogatja a kis állat- és természetba-
rátokat és a velük foglalkozó felnőtteket. Aki 
teheti, jöjjön el, és hozza magával kíváncsi 
csemetéjét is!

Április 20-án  
a könyvtár zárva lesz!
Áprilisban látogassanak el Üllő Húsvét-szige-
tére, a Penny parkoló melletti Életfához, dí-
szítsék önök is egy otthonról hozott hímes 
tojással a fákat, bokrokat! Kellemes húsvéti ün-
nepeket kívánunk mindenkinek!  Velkei Hajnalka

Üllő Város Önkormányzata az idei évben is 
megszervezi szemétgyűjtő és növénytelepítő 
akcióját, mely eseményre hívjuk önöket!
 A szemétgyűjtés mellett ezen a napon a 
városban virágszigetek kerülnek kialakítás-
ra, melyhez mindenki hozzájárulhat a saját 

maga által hozott virágpalántákkal. A köz-
parkba szánt növényeket április 13-án, szom-
baton reggel 8 óra és 10 óra között lehet át-
adni az ültetést végzőknek a Penny Market 
parkolója előtti füves területen. A virágülte-
tésben is számítunk a dolgos kezekre!

 Az önkéntes városi szemét-
gyűjtés és virágosítás időpont-
ja:  április 13. (szombat) 8 órától 
14 óráig. 
 Gyülekezési pontok: Penny 
Market parkoló (Ócsai út 2.) és az 
Üllő-Vasad Természetvédő Va-
dásztársaság vadászháza előtti 
terület (a 400. számú főúton Mo-
nor felé a Rojcsik büfét elhagyva 
jobbra az első földútra – Széles út – 
kanyarodva 2 km távolságra).

Tegyük rendbe a várost húsvétra!

 Üllő Önkormányzata a szemétgyűjtéshez 
gondoskodik: láthatósági mellényekről, védő-
kesztyűkről, szemétgyűjtő zsákokról, a szemét 
összegyűjtéséhez szükséges konténerekről, 
az összegyűjtött szemét konténeres elszállítá-
sáról, az akcióban részt vevő önkéntesek biz-
tonsága érdekében a Gyömrői út–Ócsai út és 
a 4., illetve 400. számú (Pesti út) menti terüle-
tek közlekedésének biztosításáról.
 Számítunk mindenki segítségére! Te-
gyünk közösen a tiszta és virágos Üllőért!

A Hírmondó legutóbbi számában Keresz-
tek történetét kutatjuk címmel jelent meg a 
felhívás, amelyben kértük, hogy a települé-
sünk közterületén található, a települési ér-
téktárba is bekerült nyolc kereszt eredetéről, 
történetéről osszák meg velünk emlékeiket. 
Érkezett is néhány hívás, kiegészültek isme-
reteink, de még várunk további információ-
kat, hogy teljesebb legyen a kép. 
 Örömteli hírt is közölhetünk. Emlékeink-
ben élt, hogy Üllő és Hosszúberek-Péteri ál-
lomások között is volt egy kereszt, ám ez már 

régen nem látható. Többször is kerestük, de 
nem találtuk, így elkönyveltük, hogy az bi-
zony eltűnt onnan, megsemmisült. Ám most 
márciusban egy lel-
kes kutató csapat ad-
dig-addig kereste, 
míg az elvadult terü-
leten, bokrok és fák 
között rá nem lelt. 
 Zentai Ibolya, Zen-
tai István és Szabó 
Tamás, akiknek kö-
szönhetően meg-
tudtuk, hogy a felül-

járótól 300 méterre, a vasút túloldalán 
megvan a kilencedik kereszt. A mintegy 
négy méter magas kereszt viszonylag ép-

ségben áll, viszont nincs meg a 
korpusz és a felirat nagy része 
sem. 
 Kérünk mindenkit, aki tud va-
lamit erről a keresztről is, ossza 
meg velünk és tegye közkinccsé 
ismereteit!
 Érdeklődéssel várjuk az in-
formációkat a városházán: Üllői 
Kulturális Központ, telefon: 320-
011/128 Laza István

A kilencedik kereszt
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Amint előző lapszámunk-
ban beszámoltunk róla, 
egyházközségünk nagy-
szabású célt tűzött ki 
maga elé: egy plébániai 
közösségi ház felépítését. 

Összegyűlt a tízmillió

Tűzvédelmi Kft.  
férfi munkásokat keres

bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi 

vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint. 
Nyugdíjas is lehet.

Nagyon fontos: jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!  
Esetenként létrán kell dolgozni.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Az idei nőnapon kicsinek bizo-
nyult a Kiss Sándor Művelődési 
Ház. Bár regisztrálni kellett a ren-
dezvényre, mégis kétszáznál is 
több hölgy vett részt az esemé-

nyen. Akik nem fértek be a nagy-
terembe, azok a szomszédos he-
lyiségben, kivetítőn kísérhették 
végig az előadást. 
 Az elsöprő érdeklődés a meg-
osztó személyiségű, de kétségkí-
vül briliáns tehetségű énekesnek, 

Ibolya ajándékba…

Oláh Ibolyának szólt, aki nem ha-
zudtolta meg önmagát. Felülte-
tett egy érzelmi hullámvasútra, 
amin aztán másfél órán keresz-
tül utaztunk. Kiváló zongorakísé-
rője, Furák Péter maga is ajándék 
volt az üllői közönségnek. Péter a 

Tháliától a Vígszínházig, a Jászai 
Mari Színháztól az Operáig szám-
talan nagy sikerű darab zeneszer-
zője, zenei vezetője, első billen-
tyűse. Sokoldalú, zseniális, mégis 
közvetlen és szerethető előadó. 
 Az ünnepségen a  hölgyeket 
Fehér Imre alpolgármester, vala-
mint Dr. Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő köszöntötte.
 Az est szervezője, főszponzo-
ra a művelődési házat üzemelte-
tő Colore 2000 Bt. volt.
 Akik nélkül pedig nem jöhe-
tett volna létre az est, s akiknek a 
magam és minden jelenlévő ne-
vében hálásan köszönöm a támo-
gatást: Üllő Város Önkormányzata 
(Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony), Thermik Plusz Kft. 
(Gombai László), Kerezsi Sándor, 
Tamasi Italnagyker (Tamási Ist-
ván), Üllői Általános Ipartestület, 
GX Beton Kft. (Hrutka Gábor), KIWI 
ART Fotóstúdió.  Vámos Éva

Kétszáznál több üllői hölgy vett részt az ünnepségen

 Oláh Ibolya

A kiviteli tervek elkészül-
tek, megtörtént a költség-
becslés, amely szerint hat-

vanmillió forintot emészt fel ez 
az építkezés. Mivel ennyi pénzt 
nem tudunk előteremteni, a Váci 
Püspökséghez folyamodtunk se-
gítségért, ahonnan ígéretet kap-
tunk, hogy ha összegyűjtjük a ter-
vezett költség egyharmadát, azaz 
húszmillió forint önrészt, akkor a 

hiányzó összeggel támogatják 
ügyünket.
 Mivel volt tízmillió forint tar-
talékunk, a másik tízmilliót kellett 
közadakozásból összegyűjteni, 
mely összeg – hála a széleskörű 
összefogásnak – két hónap alatt 
a számlánkra került. Meglepő-
en sokan segítettek, hallva fel-
hívásunkat, még olyanok is, akik 
nem templomba járók, sőt nem 
is katolikusok, megmutatva ezzel, 
hogy igenis van az emberekben 
jóság. Többen meglehetősen 
nagylelkűen száz – vagy több-
százezres nagyságrenddel járul-
tak hozzá, de millión felüli segít-
séget (Gombai László úr, Thermik 
Plus Kft.) is kaptunk.
 Külön köszönjük a különbö-
ző remek ötleteket, amelyekkel 

némelyek az adakozást elősegí-
tették. Volt olyan, aki vállalkozó-
ként még üzleti partnereit is buz-
dította erre, és ők akár az ország 
másik feléből nyújtottak segítsé-
get. Mások vállalkozókat, cége-
ket kerestek fel, nem eredmény-
telenül. A Facebookon (az Üllő Te 
Vagy Egyesület, továbbá Üllő Vá-
ros Önkormányzata közösségi ol-
dalán) majd a helyi újságban (Ül-
lői Hírmondó) és tv-csatornán 
(Plusz29) ugyancsak közzétettük 
tervünket, és ez is szerzett támo-
gatókat. 
 Érdemes megemlíteni még Se-
regi Tamás doktor úr egyéni ötle-
tét, aki az állatorvosi rendelőjében 
elhelyezett egy perselyt, és min-
den kezelés után – lemondva egy 
bizonyos összegről – kérte ügyfe-

Egy első hely és egy második 
az üllői büszkeségfalon
Üllői diák sikerek a Monori Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
körzeti versenyén.
 Március 27-én az Üllő Városi 
Sportcsarnok melletti területen 
rendezték meg a Monori Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség területi 
szervei által érintett települések 
(összesen 18) körzeti katasztrófa-
védelmi versenyét. Az üllői körze-
ti katasztrófavédelmi válogatón 
az érintett települések 11-18 éves 
általános- és közép iskolás kor-
osztályai 22 csapattal vettek részt. 
 Üllőt a körzeti válogatón egy 
általános iskolai és egy középis-
kolai csapat képviselte. Az álta-
lános iskolai csapat tagjai: Balázs 
Zsombor, Mezei Panna Kata, Serfő-
ző Árpád és Szabó Blanka 8.z osz-
tályos tanulók. Felkészítő taná-
ruk: Balázsné Varga Gizella.

 A középiskolai csapat tag-
jai: Bábos László, Benkó Bence, 
Boda Zoltán és Vangel Zoltán ta-
nulók. Felkészítő tanáruk: Tóth-
Mászáros Viktória.
 A versenyen elméleti és gya-
korlati feladatokat egyaránt tel-
jesítenie kellett a részt vevő 
csapatoknak. Az elméleti tudás-
próba témakörei között – me-
lyek megválaszolására 30 perc 
állt rendelkezésre –, a lakosság-
védelem, iparbiztonság, elsőse-
gélynyújtás, polgárivéde lem kér-
dései szerepeltek.
 A gyakorlati ismeretek között 
nyúlgátrakás, mocsárjárás, első-
segély, vegyi anyagok felisme-
rése, labirintus, KRESZ, tűzoltó-
autó-felszerelések felismerése, 
tömlőgurítás feladatokban kel-
lett helyt állni. 

Több mint 50 év szolgálat után 
nyugdíjba megy Kissné Csaba 
Éva védőnő. Utolsó munkanapján, 
április 4-én 13 órakor üllői anyu-
kák és munkatársai köszöntötték 
az egészségház épülete előtt. Éva 
néni a meghatottságtól elcsukló 
hangon köszönte meg a sok vi-
rágot és a kedves szavakat, me-
lyekkel búcsúztak tőle a megje-
lentek. Kétség nem férhet hozzá, 

egy korszak zárult le ezen a kora-
délutánon az üllői gyermekegész-
ségügyben. Éva néni százak éle-
tét segítette generációkon átívelő 
munkásságával, szakmai tapaszta-
latával és kedves személyiségével. 
 A megjelent szülők után 
most mi is megragadjuk a lehe-
tőséget, hogy hálás köszönetet 
mondjunk az elmúlt ötven évért. 
Köszönünk mindent, Éva néni!  V.

A Harmónia 
Zenei Alapfo-
kú Művésze-
ti lskola sok 
szeretet tel 
vár minden 
érdeklődőt 

felvételi meghallgatásra a 2019 
/20-es tanévre! Időpont: 2019. 
május 6 -7. 15 és 18 óra között!
 Induló tanszakok: furulya, fu-
vola, klarinét, trombita, gitár, 
jazzgitár, basszusgitár, hegedű, 
magánének, ütőhangszer, zon-
gora.
 Érdeklődni lehet a 06-29/320-
924 telefonszámon vagy sze-
mélyesen a zeneiskolában (Pes-
ti út 53.), továbbá a titkarno@
harmonia-zeneiskola.hu e-mail 
címen. További információt ol-
vashatnak a www.harmonia-
zeneiskola.hu honlapon.
 Ezúton tájékoztatjuk az olva-
sókat, hogy április 30-án 17 órai 
kezdettel koncertet adnak a Har-
mónia Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanárai. Helyszín: Üllői 
Kulturális Központ. A koncertre 
minden érdeklődő zenekedve-
lőt szeretettel hívunk és várunk. 
 HZAMI

Egy korszak lezárult  
az üllői gyermek-
egészségügyben

Szülők és munkatársak köszöntötték 
utolsó munkanapján Kissné Csaba Éva védőnőt
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Felvételi meg-
hallgatást és 
koncertet hir- 
det a zeneiskola

leit, hogy legalább ugyanannyival 
járuljanak hozzá az adakozáshoz.
 Legvégül pedig 9 300 000 fo-
rintos állásnál az önkormányzat 
képviselő-testülete megszavazta 
a hiányzó 700 000 forint összeget.
 Szóval örömmel jelenthetem, 
hogy ez a nagyon szép és dicsé-
retes összefogás értékes gyümöl-
csöt termett: megvan az önerő!
 A legnagyobb hálával köszön-
jük minden segítőnek a jóságát, 
akiket képtelenség lenne itt felso-
rolni, de az adománytömbök re-
gisztrációja és legfőképp a min-
denható Isten emlékezete őrzi 
neveiket és nagylelkűségüket.
 Hálánkat azonban nem csu-
pán szavakkal, hanem a legér-
tékesebb katolikus ajándékkal 
kívánjuk kifejezni: a húsvétvasár-
napi ünnepi szentmisét értük és 
családjukért ajánljuk fel.

Kovács Kornél, plébános

 A körzeti katasztrófavédel-
mi válogatón középiskolai csapa-
tunk az elérhető maximum 230 
pontból 219 pontot megszerez-
ve az első helyen végzett. Ugyan-
itt általános iskolai csapatunk az 
elérhető maximum 230 pontból 
201,5 ponttal a második helyen 
végzett.
 Csapataink a körzeti váloga-
tón elért eredmények alapján 
továbbjutottak a Pest megyei 
katasztrófavédelmi vetélkedőre, 
melyet április 12-én, Isaszegen 
rendeznek.
 Nagyon büszkék vagyunk a di-
ákokra. Mindkét csapatnak és az 
őket felkészítő tanároknak is gra-
tulálunk! A Pest megyei kataszt-
rófavédelmi versenyhez pedig to-
vábbi sikereket kívánunk! 

ÜH info
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„Szeretnék  
május éjszakákon…”

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

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

Térítésmentes jogi  
tanácsadás a városházán

Árpád-napok rendezvényei
Április 15-17.   
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Aprók tánca
Április 18. 17 óra 30  
Üllői Kulturális Központ

Pitypang-parti
Április 26. 18 óra   
Pitypang óvoda

Civil Központ jubileumi rendezvénye
Április 26. 10 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház
    
A Mirabell Táncegyesület 
kiállításának megnyitója
Április 26. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Cirkuszi vigadalom
Április 26. 18 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Napsugár nyugdíjasklub bálja
Április 27. 19 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház  

Városi kulturális programok

Hirdetés

BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!

www.dh.hu

+36 30 512 8317

BIZTONSÁG
KÉNYELEM

EREDMÉNYESSÉG

RÉPÁS MIKLÓS  

repas.miklos@dh.hu

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20, 

V: 9–18

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

TAKARÉK FIX 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM: 
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabá-
lyok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Fix Személyi 
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon 
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a 
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria 
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat eléré-
sének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje 
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje: 
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet 
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.

www.patriatakarek.hu

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil-fix), 
NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! Műanyag ab-
lakok cseréje. 25 éves tapasztalat! Ingyenes 
felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál re-
dőny: 06-30/401-1029 

INGATLANÁBA költöztek a méhek? Ingye-
nes rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti 
tapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

ELADÓ, kiadó ingatlant keresek ügyfe-
leim részére, a siker díja 2%-3%. 18 éves 
szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hív-
jon, nem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055  

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

MONORON hús- és tejtípusú (Búr–núbiai  vo-
nalú) nőstény és bakkecskék széles válasz-
tékban 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-
70/607-4444 

PARKOLÓK, gépkocsibejárók, járdák térkö-
vezése, betonozása 25 év tapasztalattal! In-
gyenes helyszíni felmérés: 06-70/639-9733

KÜLSŐ homlokzati hőszigetelés korrekt áron, 
garanciával! Akár 15 méteres magasságig! 
Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével rászoruló családokat támo-
gat. Várjuk önt április 17-én, szerdán  8 és 12 
óra között a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.).  VÉ

Irodalmi teázó
Április 30. 10 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Harmónia Zeneiskola 
tanári koncert
Április 30. 17 óra  
Üllői Kulturális Központ
    
Majális
Május 1. 10 órától   
Városközpont, Üllői Kulturális Központ

Zrínyi Ilona nyugdíjasklub bálja 
Május 4. 19 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Őszirózsák nyugdíjas- 
klub piknikje
Május 5. 15 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Diadélután Extra 
Drajkó-Sárosi Kinga írónővel
Május 7. 16 óra 30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Harmónia Zeneiskola 
Tücsökhangversenye 
Május 9.  17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Magna Cum Laude koncert
Május 10. 19 óra   
Városi sportcsarnok

Retro disco   
Május 11. 19 óra.   
Kiss Sándor Művelődési Ház
    
Szeretnék május éjszakákon… 
címmel nótaest
Május 12. 16 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Herkules
Május 14. 19 óra.   
A Szegedi Gimm Busz Színház előadása.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyve-
zető. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu. 

 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. 
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: xxx

Impresszumi

A Farkas Gyula Tradíció Egyesület második 
alkalommal szervezi meg magyar nóta est-
jét és fotókiállítását május 12-én 16 órai kez-
dettel a Kiss Sándor Művelődési házban. 
 Az énekes-fellépők, Szász Katalin, Egri Jó-
zsef és az üllői Petrik Balázs, a televíziós nó-
taműsorok és a Dankó Rádió jól ismert sze-
replői. Az énekeseket kíséri Szomora Zsolt és 
cigányzenekara.
 Szeretettel várjuk a magyar nóta, operett 
és csárdás rajongóit, akik a színes zenei él-
ményen túl a Híres Cigányzenészeink című 
fotókiállítást is megtekinthetik az est folya-
mán. 
 Belépőjegyek elővételben a Vargha Gyu-
la Városi Könyvtárban és a Kiss Sándor Műve-
lődési Házban valamint az est előtt a helyszí-
nen is kaphatók 1800 forintért. Nyugdíjasok 
1600 forintért vásárolhatnak belépőjegyet. 
 Jegyfoglalás: a 06-30/603-1694 telefon-
számon és a tradicioegyesulet@gmail.com 
e-mail címen lehetséges.  Szomora Zsolt, elnök

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

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

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

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

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

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

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

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

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

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

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

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

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

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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767
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A Fut az Üllő sportprogram keretében május 
1-jén, a futóverseny útvonalán első alkalom-
mal, hagyományteremtő szándékkal gyalo-
gos teljesítménytúrát szervezünk.
 Várjuk mindazok jelentkezését, akik szí-
vesen részt vennének a Fut az Üllő rendez-

vényen, de életkori vagy egészségügyi kor-
látok miatt a futóknak kijelölt 7 kilométeres 
versenytávot futás helyett, aktív gyaloglással 
tudják teljesíteni!
 Hiszünk abban, hogy a gyalogtúrán tör-
ténő részvétel, a 7 kilométeres táv teljesíté-

se jelentős lépés lesz a résztvevők számára 
egy egészségtudatos életmód kialakításá-
nak irányába!
 A gyalogos teljesítménytúrán való rész-
vétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
 Jelentkezés, regisztráció: munkanapo-
kon (hétfő–péntek) Ab lon czyné Kelemen Eri-
kánál a 06-30/382-7488 telefonszámon!
 Jelentkezési határidő: április 22. 
 Tegyenek lépéseket az egészségükért! 
Várjuk jelentkezésüket! 

Szervezők

Gyalogos teljesítménytúra  
a futóverseny útvonalán

Ingatlanába költöztek a méhek?

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!

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
Tantermi tanfolyam indul: 2019. 04. 24-én 9 és 17 óra között
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos.
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Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 300   000 – 400   000 Ft/hó 
órabér bruttó: 1215–1640 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő  
irányából

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

1194 BUDAPEST, 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is  
márkakeres

kedésünkben!

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió 
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv 
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár 
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát, 
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*

A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.

MOST akár 
1 000 000 Ft  
KEDVEZMÉNNYEL!

 ZÁRVA
 9.00 - 17.00
 9.00 - 12.00

Vasárnap-Hétfő:
Kedd-Péntek:
Szombat:

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

Az akció 
2019. április 30-ig, 

vagy a készlet erejéig 
tart.

KINDER 
SuRpRISE 
Maxi óriás 
meglepetés  
100 g, többféle 
1390 Ft/db helyett
1290 Ft/db

MERCI
csokoládé- 
különlegesség 
400 g
2500 Ft/db helyett 
2290 Ft/db

KINDER 
Meglepetés  
20 g, többféle  
250 Ft/db helyett
200 Ft/db

pALOMA
Karaván
őrölt kávé 
225 g 
450 Ft/db

MANNER  Törtchen,  
töltött ostya  
400 g, többféle 
990 Ft/db helyett 
870 Ft/db

MERIDO
Aroma  
őrölt kávé
 225 g
450 Ft/db

FERRERO Raffaello 
desszert  230 g
1350 Ft/db

DOLCETTA
vegyes linzer
1000 g
1050 Ft/db

20% 
kedvezmény

jelentkezés

BÉREMELÉS  
Vecsésen!
Br. 275 000–385 000 Ft
közötti kereseti lehetőséggel!
Minden új belépőnket
30 000 Ft-os
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL  
várjuk!

Feladatok: ventilátorok és tekercsek összeszerelése, forrasz-
tási feladatok, munkavégzés során használt gépek kezelése.
Munkaidőd hétfőtől péntekig tart, 8 órában, 3 műszakban.
Bejárásod kényelme érdekében ingyenesen igénybe vehető 
céges buszokat indítunk!
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, jó monotonitástűrő 
képesség, kiváló a színlátás!
Dolgozz velünk és keress havonta játszi könnyedséggel  
br. 275 000 Ft és 385 000 Ft között!

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
Hívj minket a 06-30/182-6434-as telefonszámon, 

 vagy írj emailt a jelentkezes@delego.hu  
email címünkre, és pályázd meg az állást!

Hidd el, szeretni fogod!



Szakkereskedés és szerviz

www.gyalikisgep.hu  •  info@gyalikisgep.hu

Erdészeti és kertészeti gépek kereskedése
3trial@stihl-kereskedes.hu • www.3trial.stihl-shop.hu

Nyitva: H–P: 7–13,  14–17, Szo: 8–12, V: 8–10

2360 Gyál, Ady Endre u. 27.
Tel.: +36-20/519-1227

Gyáli Kisgép

Szerviz
áruSítáS

kölcSönzéStavaSzi  
akció! 

04. 01-jétől 05. 31-ig


