
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2016 január • XXVI. évfolyam 1. számA tartalomból:

Üllői
Ügyintézés

Újabb 86 ügykörrel bő
vült azon ügyek száma, 

amelyekkel kapcso latosan 
a Kormányablakok tájé

koztatást nyújtanak, vala
mint ké relmeket fogadnak 

be, így 2015. december 9-től 
már 509 ügytípus ban élvez

hetik az egyablakos ügy
intézés előnyeit az állam

polgárok.
Részletek a 9. oldalon

  

Az ünnepekre nem jutott ki a 
hóból, így a fehér karácsony 
után ácsingózóknak csalódni-
uk kellett. Az új év beköszönté-
vel azonban a város is fehérbe 
öltözött, az időjárás végül még-
is csempészett némi téli han-
gulatot a hétköznapokba. A vá-
rosközpontnak nagyon jól állt 
a fehér köntös, valóban ünne-
pi lett a hangulat, még ha kissé 
megkésve is, január elején.

Ülésteremből  
jelentjük

Előre léptek  
a tűzoltók

Adventi  
koncert

Városi  
könyvtár hírei

Karácsonyi  
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2 ÜllőiAjánló

Jazz
bond

Tagok:  Láng Zsolt - trombita, szárnykürt 
Dorogi Ákos - zongora 
Hegyi Zoltán - bőgő 
Zsidel Miklós - dob

Belépődíj: 500 Ft (elővételben is kapható)

koncert

2 0 1 6 . 0 1 . 2 9. . 1 7. ó r a 
Üllői.Kulturális.Központ

„Kapcsolódjon ki a szwing-zene 
legismertebb dallamaival!”

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

szeretettel 
meghívjuk
a gerArt stúdió 
festőszakkör

alkotója 
bemutatkozó 
kiállításának 
megnyítójára

2016. 01. 29. 17 óra
üllői kulturális központ

Gergely •Dóra
Káposztás •Lilla
M a g y a r •I r é n
Markó •Tímea
V á m o s •É v a
Vass •Gyöngyi
V i r á g •L u c a 
V i r á g •T imea

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



3Üllői Városi karácsony

A z ünnepi program az Élj biztonság-
ban című családi vetélkedővel kezdő-
dött a városházán az emeleti tanács-

teremben és annak előterében, valamint a 
sétáló utcában kialakított közlekedési pá-
lyán – a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium ak-
cióprogramjaként.
 A földszinti rendezvényteremben a Mé-
zeskalács-kiállítás megnyitója után mézeska-
lács-készítő játszóház zajlott Evarics György-
né vezetésével. 

Az elmúlt év végén december  
20-án, advent negyedik vasárnap 
délutánjára szerveztük a város 
évzáró karácsonyi rendezvényét.

Együtt ünnepeltük 
a karácsonyt

 Mindkét programon kisgyerekek sokasá-
ga töltötte be a városházát. 
 A mézeskalácssütő-verseny eredményhir-
detése során Lovasi József és Földes István, a 
Szabadtűzi Lovagrend zsűri minősítésű tag-
jai értékelték a beérkezett műveket. Kissné 
Szabó Katalin polgármester asszony kiosztot-
ta az elismerő okleveleket, Domak Gábor pe-
dig az Azzurro Cukrászda által felajánlott dí-
jakat.
 Ekkor került sor az ajándék-karácsonyfák 
átadására is. A feldíszített karácsonyfákat a 
készítők – az Oktatási Közművelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottság, az Egészségügyi Bizott-
ság, a Humán Szolgáltató Központ, az iskola 
szülői munkaközössége és a Premier Garden 
Kertészet – a nagycsaládosok egyesületének 
ajánlották fel, és ezeket az egyesület veze-
tőségének javaslata alapján öt család kapta 
meg. 
 Az épületbe belépőket és az onnan távo-
zókat élő angyalszobor köszöntötte, derült-
séget keltve amikor időnként megszakította 
a mozdulatlanság pózát.
 Délután négy órakor kezdődött az ünne-
pi műsor a szabadtéri színpadon. Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő köszöntő be-
széde után a Keresztelő Szent János Kórus, 
a Bóbita Óvoda kisgyerekei, Megyeri Kata 
énekes valamint a Kenderes és Kenderkó-
cok néptánccsoport szórakoztatták a kö-
zönséget. 

 Szeretet lángja átadása és az egyházi ál-
dások után került sor az adventi koszorú ne-
gyedik gyertyájának meggyújtására Fehér 
Imre alpolgármester jóvoltából.
 A szépszámú közönséget a programok 
után is marasztalta az ünnepi díszbe öltöz-
tetett városközpont hangulata és a kará-
csonyi árusok kínálata: ajándékok, lacikony-
ha, édességek mézes áruk, sült gesztenye és 
egyéb finomságok, valamint a Mecénás Klub 
házikóiban a lilahagymás zsíros kenyér, me-
leg tea és a forralt bor. Az érdeklődők meg-
tekinthették a Karácsonyfa-történeti kiállí-
tást a helytörténeti gyűjtemény épületében.
 Az ünnepségre érkező közönséget ha-
gyományosan zsíros kenyérrel, forralt bor-
ral, meleg teával várta a Mecénás Művé-
szeti Klub lelkes kis csapata: Nagyné Kékedy 
Ibolya, Vígh Józsefné Anika, Antal Margitka, 
Balázsné Varga Gizike, Bognárné Pannika, 
Puskásné Erzsike és lánya, Bulejsza Erzsébet. 
 Mint évek óta, ez alkalommal is Tekes-
Fejes József péküzeméből kaptuk a finom 
friss kenyeret, amelyre az ízletes zsírt az 
Ócsai úti Brenner-Hús Bt. és a Pesti úti Lark 
Tőke-Hús 97 Kft. ajánlotta fel. A lilahagy-
mát a „Kanyar Zöldséges” felajánlásának, a 
teát a Nagycsaládosok Egyesülete részéről 
Nellikének köszönhetjük.    
 Továbbá ezúton is köszönjük a városüze-
meltető kft. munkatársainak a szolgálatkész 
közreműködést, valamint mindazoknak, akik 
bármily módon hozzájárultak a városi ren-
dezvény sikeres lebonyolításához. 

Önkormányzatunk nevében a szervezők

Üllő Város Önkormányzata köszöni a ka-
rácsonyi ünnepi programok lebonyolí-
tásában és a város ünnepi díszítésében 
nyújtott segítséget. Németh Zoltán üllői 
lakos a Templom téren felállított ezüstfe-
nyőt adományozta a városnak, a Premi-
er Garden Kertészet munkatársai a díszí-
tésben segítettek, Bulejsza Erzsébet pedig 
a Mindenki karácsonya rendezvény lebo-
nyolítását könnyítette közreműködésével. 

Köszönjük a segítséget

Ù

December 16-án a Kiss Sándor Művelő-
dési Házban zajlott az első Jézuska járat. 
A karácsonyi ajándékozási akció kereté-
ben a nehezebb sorsú gyerekek kívánságát 
teljesítették a szervezők és a programhoz 
csatlakozó önkéntesek. Az ötlet gazdája 
és megvalósítója Petrus Márta a család-
segítők bevonásával térképezte fel az ül-
lői gyerekek kívánságait, amelyekből egy 
lista készült. Az önkéntesek a kezdemé-
nyezés weboldalán választhatták ki azt a 
kívánságot, amelyet később teljesítettek. 
Közel 130 gyermeknek sikerült boldogab-
bá tenni a karácsonyt. 

Jézuska Járat

Ù
A Mikulás ellátogatott a jégpályára Mézeskalács-fesztivál

Száznál is több gyerek ka-
pott ajándékot a Jézuska  
Járat jóvoltából

Gyerekek a Jézuska Járaton  

Az iskolások a Kiss Kata Zenekarral ünnepeltek



4 ÜllőiKörkérdés

A város két pontján – 
az Ócsai út és a Hunya-
di utca sarkán, illet-
ve a Gyöngyvirág téri 
kisbolt előtt – helyez-
ték el az olvas-lak név-
re keresztelt könyv-
cserélő kuckókat. 

Észrevette az olvas-lakokat?

Hirdetés

TEMETKEZÉS

Vad Gáborné Kati
Üllő, Ócsai út 17-19.
Tel.: 06-20/224-1334
         06-30/642-6672

Ügyelet: 06-30/790-1585 

A végtisztesség méltósága

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 2016. február 24-én  9.00-17.00

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

G

I dőnként elsiratjuk a Guten-
berg-galaxist vagyis a nyom-
tatott könyvet, mint isme-

retközlő közeget, de aztán újra 
meg újra kiderül, hogy dehogyis 
van vége. Sokáig nem lesz még 
vége, ha másként nem, kurió-
zumként él majd tovább, a virtu-
ális informácószerzés kellős kö-
zepén tesz szert egyre nagyobb 
tekintélyre.
 Üllőn most két kis kalitka, két 
könyves dúc, két csöpp olvas-
lak próbálkozik az olvasás gyö-

nyörűségei felé terelni a közfi-
gyelmet. Vajon milyen sikerrel? 
Észrevették-e egyáltalán az itte-
niek? Ha igen, mit szólnak hoz-
zá? Ezt próbáltuk kideríteni.
 Simon Klaudia azt felelte: 
nem vette még észre, pedig a pi-
actéri könyvkalitka felé jár el szin-
te naponta. De valahogy kívül 
esett a figyelmén mégis. Őszin-
tén beismerte, hogy ez alig-
hanem amiatt van, mert nem 
könyvpárti, sose volt az. Diákko-
rában sem. Jobban szereti a fil-
meket, mert szerinte azok moz-
gatják meg igazán az ember 
fantáziáját. Úgyhogy  úgy érzi, 
nemigen lesz neki dolga a könyv-
kalitkák környékén ezután sem.
 Nagy Mátyásné ezzel szem-
ben nem csak hallott már az új, 
könyves utcabútorokról, de na-
gyon tetszik is neki, jó kezdemé-
nyezésnek tartja. Szerinte sokan 
felfigyelnek majd rájuk, látott 
is a Gyöngyvirág téren könyve-

Simon Klaudia

Nagy Mátyásné

Zorkóczy Gáborné

Folt Gábor

ket cserélőket a doboz körül. Ő 
maga is csatlakozik hozzájuk, 
mert kedvet kapott – mondta –  
pedig az utóbbi időben az in-
ternet és az ottani közösségi ol-
dalak jobban lekötötték a figyel-
mét, mint az olvasás. De hát az 
egy másik világ, és bár izgalmas, 
a kedvéért az olvasásról nem sza-
bad leszokni – vélekedett.
 Zorkóczy Gáborné látta már 
az olvas-lakot, tetszik neki, terve-
zi is, hogy hoz és visz majd köny-
vet. Nem csak ő szeret olvasni 
a családban, az anyósa például 
annyira szereti az olvasmányokat 

– mesélte –, hogy mindent elol-
vas, ami a keze ügyébe kerül. Bi-
zonyára ő is gyakori vendége lesz 
a könyvkalitkának.
 Folt Gábor is azonnal tudta, 
miről beszélünk, amikor szóba 
hoztuk a könyves dúcokat, de azt 
felelte: ő nemigen jár majd oda 
csereberélni, ugyanis könyvtári 
tag, ott szerzi be az olvasmányait. 
Otthon van ugyan könyvgyűjte-
ménye – tűnődött fennhangon –  
talán abból érdemes lenne né-
hány kötetet megismertetni má-
sokkal is. Csak hát, az ember a 
kedvenc könyveitől nem szívesen 
válik meg, a drágán beszerzett ol-
vasmányoktól nemkülönben. Az 
értéktelenebbet meg mi értelme 
lenne betenni az üveges doboz-
kába? – kérdezte. Talán, mert ami 
egyiknek érdektelen, a másik-
nak nagyon is izgalmas és értékes 

– jegyeztük meg és végül ebben 
maradtunk. Úgyhogy meglehet, 
Folt Gábor mégiscsak látogatója 
lesz majd a hozzá közel eső olvas-
laknak.  Kertész Zsuzsa
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5Üllői Házunk táján

Üllő város önkormányzatának 
képviselő-testülete decem- 
ber 12-én tartotta soron 
 következő rendes ülését.

Hirdetés

Ülésteremből 
jelentjük

Feladatok: 
•  Kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat a napi akciókról, menükről
•  Kiegészítő termékeket ajánl „up-selling”-el
•  Pénzt és pénztárgépet kezel
•  Tisztán tartja a pultot és mukaterületét
•  Hatékonyan együttműködik a háttérkonyhai csapattal
Elvárások:
•  Jó teherbírás, pörgős, csapatban dolgozni szerető személyiség
• Korai műszakkezdés vállalása 
•  Célirányos tapasztalat és/vagy alapfokú angolnyelvtudás előnyt jelent
Amit kínálunk:
•  Lehetőség nyelvgyakorlásra
•  Egyedi, a Liszt Ferenc Reptéren belüli munkakörnyezet, jó csapat
•  Stabil bejelentett munkahely, műszakpótlékokkal és gyorséttermi bérpótlékkal 
•  Melegétkezés plusz étkezési jegy 
•  Teljesítmény utáni bónuszlehetőség
Munkavégzés helye:
Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér (megközelítés a Kőbánya Kispestről induló 200E-s 
reptéri busszal)

Burger king

gYOrSÉTTerMi kASSZÁS-PÉnZTÁrOS

csapatba, újA reptéren működő 

kOllÉgÁT kereSünk

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni,  
akkor várjuk önéletrajzodat a pozíció megjelölésével  

a application@ssp.hu címre vagy a 1/688-1313-as faxszámra.

Kezdeni azonnal lehet, diákok jelentkezését is várjuk!
1 kg: 2000 Ft 
500 g: 1200 Ft

Akácméz Selyemvirágméz

1 kg: 2200 Ft 
500 g: 1300 Ft

Az APIFITO termelői mézek és  mézkülönlegességek megvásárolhatók  
a Régió Lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.
A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  

mézes üvegeibe csomagoljuk!

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyEnEs házhOz szállítás  Monor 30 km-es körzetében!  
telefonos rendelés: 06-70/500-7065

a méhek és gyógynövények erejével

Í rásunkban a legfontosabb döntéseket is-
mertetjük. Ekkor módosításra került a Var-
gha Gyula Városi Könyvtár szervezeti és 

működési szabályzata, amely kiegészült a 
honismereti gyűjtemény működtetéséhez 
kapcsolódó rendelkezésekkel. A képviselő-
testület módosította a város 2015. évi költ-
ségvetéséről valamint helyi adókról szóló 
rendeletét, mely utóbbi révén adómentes-
ségben részesülnek azok a vállalkozó házi-
orvosok, házi gyermekorvosok, alapellátást 
végző fogorvosok, védőnők, akiknek adó-
alapja nem haladja meg a 20 millió forintot. 
Módosították továbbá az önkormányzat és 
költségvetési szervei közötti munkamegosz-
tást szabályozó megállapodást.

 A testület elfogadta a 2016. évi belső el-
lenőrzési tervet, az Üllői Sport és Szabadidő 
Kft., valamint az Üllői Városüzemeltető és Fej-
lesztő Kft. 2016. évi költségvetését, megha-
tározva az önkormányzat 2016. évi költség-
vetésébe betervezendő – e cégek részére 
nyújtandó – támogatás mértékét.
 A testületi ülésen döntöttek a képviselők 
a Humán Szolgáltató Központ Óvoda és Köz-
ponti Rendelő Többcélú Közös Igazgatású 
Intézmény vezetésére kiírt pályázatról, mely-
nek eredményeként az  igazgatói teendők el-
látásával   2016. január 1-től 2020. december 
31-ig ismételten Gazsi Csabát bízták meg az 
intézmény vezetésével. 
 Döntés született a település eseményei-
nek médiában (Üllői Hírmondó, TV) történő 
megjelentetése érdekében hirdetmény nél-
küli közbeszerzési eljárás kiírásáról, valamint 
a képviselő-testület üléseinek első negyed-
évi időpontjairól, amelyek a következők: janu-
ár 28., február 11., február  25., március 24.
 Almási Adrienn 

Csomagolókat, 
gépkezelőket 

keresünk
3 műszakos munkarendbe 

a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Üllőről, Monorról megoldott.

Felvételi interjú 
2016. február 2. kedd, 

13.00 óra, Üllő, Közösségi Ház, 
Gyömrői u. 24. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Elkészült  
a közvilágítás  
a lakóparkban 
Üllő város képviselő-testülete 2015 első felé-
ben döntött, a Sportliget Lakópark közvilágí-
tási hálózatának a megépítéséről.
 A beruházást, melynek költsége 44 millió 
Ft volt, 100 százalékban önerőből valósítot-
tuk meg. A beruházás lebonyolítója az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. volt.
 A beruházás eredményeképpen egy kor-
szerű, energia hatékony, LED-es technoló-
giájú hálózat épült ki a lakópark teljes te-
rületén, amely 2015 karácsonyára teljes 
terjedelmében elkészült.
 Köszönjük az Üllői Városüzemeltető és Fej-
lesztő Kft. vezetőjének és dolgozóinak a beru-
házással kapcsolatos lebonyolítást, és a kivi-
telezőknek – Glover Electric Kereskedelmi Kft., 
valamint a  Tó-Vill Szerelő és Szolgáltató Bt. – a 
határidőre történő megvalósítást.
 Bízunk benne, hogy a jövőben minden 
érintett lakos megelégedéssel és örömmel 
élvezi ennek a korszerű fejlesztésnek az ered-
ményét! Kissné Szabó Katalin, polgármester

       H
ívjon a

06-70/607-4444

        
    számon!

390
0 Ft-ért!

        
   Ekkora 

        
 felületen akár 

    Ön is megjelentethette 

volna a hirdetését már nettó



6 ÜllőiHivatás

Mérföldkőhöz érkezett 
az Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület: febru-
ár 1-jétől önálló beavat-
kozó önkéntes tűzoltó 
egyesületként működ-
hessenek tovább. 

Feljebb léptek a ranglétrán 
az üllői önkéntes tűzoltók

R endszerbeállító gyakorla-
ton vett részt az Üllői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, 

amely célja az volt, hogy a jövő-
ben önálló beavatkozó egyesü-
letként működjenek az üllői ön-
kéntes tűzoltók – közölte a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság. A gyakorlaton Oláh Pé-
ter tűzoltó-alezredes tűzoltósági 
főfelügyelő, Gere Imre tűzoltó-
ezredes kirendeltség vezető, és 
Kristóf Sándor tűzoltóőrnagy tűz-
oltóparancsnok képviselte a me-
gyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságot. 
 Oláh Péter tűzoltó alezredes 
megnyitóbeszédében nyomaté-
kosította a megmérettetés fon-

tosságát, a feladatok végrehajtá-
sa során elvárt munkavédelmi és 
szakmai követelményekre való fi-
gyelmet, melyek a sikeres gyakor-
lati vizsga alapját határozzák meg 

– olvasható a közleményben. 
 Az önálló beavatkozásokat az 
egyesületek a hivatásos katasztró-

favédelmi szerv területi szerveze-
tének vezetőjével kötött együtt-
működési megállapodás alapján 
végezhetik. Szakmai belépőként 
rendszerbeállító gyakorlatot kell 
teljesíteniük. A tűzoltási és műsza-
ki mentési feladatokból álló próba 

– amelyet az önkéntes egyesület 
székhelye szerinti katasztrófavé-
delmi kirendeltség szervez és irá-
nyít – célja megállapítani az egye-
sület állományának szakmai 
felkészültségét, eszközeinek, fel-
szereléseinek bevethetőségét, va-
lamint azt, hogy a beavatkozást 
irányító szakemberek alkalma-

sak-e tűzoltásvezetési feladatok 
ellátására. A gyakorlatot ellenőrző 
megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság sikeres vizsga esetén egy 
évig érvényes, önálló vonulásra és 
beavatkozásra szóló engedélyt ad 
ki az önkéntesek részére.
 A gyakorlat során kiderült, 
hogy az egyesület mind techni-
kai-, mind pedig személyi felté-
telrendszer szempontjából meg-
felelt az önálló beavatkozóvá 
válás követelményrendszerének, 
ennek megfelelően a beiktatá-
suk majd ünnepélyes keretek kö-
zött történik meg.   nfo
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Kiskarácsony  
gyermekszemmel
Érzelem- és szeretetcsomag-osz-
tás a karácsony leple alatt, két 13 
éves gyermek részéről az üllői ön-
kormányzat, az Üllői Humán Szol-
gáltató Központ és szülői háttér-

Az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola Szülői Munkaközössége dec-
emberben tartós élelmiszert és 
játékot gyűjtött az általános is-
kolába járó rászoruló gyermekek 
számára. Az így összegyűlt élelmi-
szercsomagokból és játékokból 
23 családnak tudtuk kellemeseb-
bé tenni a karácsonyi ünnepeket.  
 Köszönjük mindazoknak, akik 
hozzájárultak a nemes feladat-
hoz és felajánlásaikat eljuttatták 
hozzánk. Köszönjük továbbá  Ba-
lázsné Varga Gizella tanárnő ön-
zetlen segítségét. 
 ,,Nehéz az üres serleget  emel-
ni, de milyen könnyű hogyha teli 
van, nehéz az ember ha nincs 
benne semmi, s milyen köny-
nyű hogyha Lelke van!’’ (Végvári 
Ádám) SZMK

Karácsonyi  
figyelmesség

segítséggel, de a gyerekek ötlete 
alapján. December 19-én az Ül-
lői Civil Érték Egyesület Szeretet-
gombóc Klub tagjainak, majd a 
következő héten a rászoruló csa-

ládoknak nyújtottak át saját ké-
szítésű adományokat. Így még 
nagyobb érzelmi gazdagsággal, 
szeretetbőséggel tölthették el a 
karácsonyt.
 Köszönet az üllői gyerekeknek, 
Megyesi Béla Istvánnak és Mucsi 
Richárdnak, hogy önzetlenségük-
kel és munkájukkal hozzájárultak 
mások karácsonyához. F. V.

Az egyesület megfelelt 
az önálló beavatkozó-
vá válás követelmény-
rendszerének



7Üllői Közösség

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Isko-
la Szülői Munkaközössége december 12-én 
a városi sportcsarnokban Boszorkány Kupa 
néven sportversenyt tartott az iskolás gyer-
mekek számára. Köszönet Dienes Andrásnak 
a lehetőségért. Az iskola 29 osztályából 42 

csoport adta le a jelentkezését, ami nem kis 
feladat elé állította a szervező SZMK tagja-
it. Köszönet a pedagógusoknak, hogy ilyen 
nagy volt a lelkesedés az érdeklődés a felhí-
vásunkra! 21 csapatot alakítottunk ki a cso-
portokból, egy csapatban 8 alsó és 8 felső 

tagozatos diák versenyzett. A versenyek a 
szülői munkaközösség boszorkánynak öltö-
zött tagjainak segítségével és felügyeletével 
zajlottak. Ez a rendezvény nem sikerülhetett 
volna, ha nem segítenek a diákönkormány-
zat alsós és felsős főboszijai és pedagógusai: 
Fagyas Lilla és Csetneki Klára tanárnők. 
 14 csapatot bosziéremmel tudtunk jutal-
mazni. Minden nevezett osztály kapott egy 
boszorkánykupát, melynek feliratozását a 
Gara Nyomdának köszönhetjük. Minden 
sportoló a Csipet Land és a Lolly Kft. jóvoltá-
ból kapott egy csomag ropit és egy nyalókát 
vagy cukorkát. Csodálatos volt látni egy csa-
paton belül a kicsiket és a nagyokat, mennyi-
re tudnak egymással és egymásért küzdeni. 
 A rendezvény második felében egy bo-
szorkányos focimérkőzésen mérte össze 
erejét a pedagógus-szülői csapat a diákok 
focicsapatával. A mérkőzés díjazása mind-
két fél számára egy kupa, egy érem, vala-
mint egy csomag ropi volt. Köszönet a bíró-
nak, Berta Adrienn tanárnőnek a mérkőzések 
levezetéséért. S hogy ez a rendezvény ne 
csak az emlékeinkben éljen, hála a William’s 
televíziónak és a boszorkányfotósunknak, 
Gera Bélának! 
 Bízunk benne, hogy 2016-ban újból bo-
szorkányok fogják ellepni a Városi Sportcsar-
nokot. SZMK

Boszorkány Kupa 

Téli hóeltakarítási és  
csúszásmentesítési munkák 
A város önkormányzatának 
megbízásából a hóeltakarítás és 
síkosságmentesítés a GX Beton 
Kft., illetve az Üllői Városüzemel-
tető és Fejlesztő Kft. (ÜVFK) tu-
lajdonában lévő eszközökkel és 
dolgozóinak a közreműködésé-
vel történik.
 A GX Beton látja el a nagygé-
pes gyűjtőutak, közlekedőutak 
és parkolók hó- és csúszásmen-
tesítését.
 Az ÜVFK tulajdonában levő 
multifunkcionális Mahindra trak-
torral az intézmények – bölcső-
de, óvodák, iskolák és polgár-
mesteri hivatal – területeinek 
hó és csúszásmentesítését vé-
gezzük el. Az ÜVFK dolgozói és a 
közhasznú munkások ügyeleti rendszerben 
látják el a feladatokat.
 Csúszásmentesítéshez minden esetben 
környezetkímélő szóróanyagot használunk, 
ezzel is óvva a környezetet és az intézmé-
nyek illetve közterületek állagát.
 Nagyon fontos a lakosság közreműködé-
se, ugyanis minden tulajdonosnak kötelessé-

ge az ingatlana előtti terület hó- és csúszás-
mentesítése. Ezzel is hozzájárulva a városon 
belüli biztonságos közlekedéshez.
 A balesetek megelőzése érdekében azon-
ban mindenkinek elővigyázatosan és körül-
tekintően kell közlekednie gyalogosan és 
gépjárművel egyaránt.

Szabó Zsolt, Üllői Városüzemeltető és Fejl. Kft., ügyv.ig.

Karácsonyi segítség

Az önkormányzat szociális bizottsága 
immár harmadik alkalommal szervez-
te meg rászorulók részére ajándékcso-
magok kiosztását, ily módon járulva 
hozzá az ünnepek gondtalan eltöltésé-
hez. 300 darab tartós élelmiszereket és 
gyümölcsöt tartalmazó csomagot jut-
tattak el alacsony jövedelemmel ren-
delkező családok és kisnyugdíjasok 
számára. 
 Reméljük, hogy ebben az évben is 
módunk lesz jótékony akció keretében 
segítséget nyújtani, melynek során 
arra fogunk törekedni, hogy eljussunk 
még több szociálisan rászorult család-
hoz és nyugdíjashoz.
 Köszönetet szeretnénk mondani 
mindenkinek, aki részt vett az akció 
szervezésében és lebonyolításában.

Fazekas Violetta, 
ESZB elnöke
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Adventi koncert
„Fényességet küldeni az em-
beri szív mélyére, ez a zene 
hivatása” (Sipos Lajos).

A karácsony meghitt hangulatát egy 
lélekemelő adventi hangversennyel 
készítettük elő a Harmónia Zeneis-

kola tanárai, növendékei, valamint az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola kórusainak 
közös műsorával az üllői katolikus temp-
lomban.
 Nyitószámként Anders Fanfare című da-
rabja csendült fel trombitán Gergely Dá-
vid és tanára Láng Zsolt előadásában, majd 
Szalisznyóné Hegedűs Viktória tanítónő kö-
szöntötte vendégeinket. 
 Ezután dr. Barna Tibor, az Árpád Feje-
delem Általános Iskola igazgatója osztot-
ta meg a vendégekkel az ünnephez fűző-
dő gondolatait. Ezt követte J. S. Bach C-dúr 
preludium műve, melyet zongorán játszott 
Ondrik Veronika. Tanára: Gyöngyössy-Szabó 
Viktor Gábor. 
 Vivaldi-Bach: Largo e Spicato-ját Láng 
Zsolt trombitán, Gyöngyössy-Szabó Viktor 
Gábor zongorán adta elő. Ezt követően Ko-
vács Rebeka (3z/b) egy karácsonyi verssel szí-
nesítette műsorunkat.
 Nagyszalontai betlehemest énekelt az 5., 
a 6. és a 7. zenetagozatos osztályok tanulóiból 
álló fiúkórus. Furulyán játszott Gulácsi Liza, Ba-
ráth Fanni, ütőhangszeren zenélt Árva Kriszti-
án, Geér Ádám, Horváth András és Neményi Bá-
lint a 6.z osztály tanulói. Vezényelt: Dudinszky 
Gézáné.
 Vivaldi Siciliano című darabját Lassánné 
Balogh Andrea (hegedű) és Plutzer Gábor 
(zongora) adta elő.
 A kicsinyek kórusának műsorán magyar, 
lengyel és francia karácsonyi népénekek 
csendültek fel. Szólót énekeltek Horváth Lil-
la és Kökény Levente 4.z osztályos tanulók, 
alt furulyán játszott, Hajba Cseperke (3.z.), ta-
nára: Karmanóczky Attila. Szoprán furulyán 
Lantos Zsófia, Koncz Hanna Szonja, György 
Zsanett és Kökény Levente  4.z  osztályos 
tanulók játszottak. Orgonán kísért Godó-
Jávorszky Mariann, a Harmónia Zeneiskola 

tanára, gitáron Hajba Eszter tanítónő játszott. 
Vezényelt: Némethné Fetter Judit.
 Ezután J. S. Bach A-dúr prelúdium és fuga 
orgona darabját hallhattuk Gyöngyössy-
Szabó Viktor Gábor előadásában, majd a 
7.z/a, a 7.z/b és a 8.z osztályok tanulói éne-
keltek Godó-Jávorszky Mariann zongorakísé-
retével. Ütőhangszeren közreműködtek a 6.z 
osztály tanulói. Vezényelt: Dudinszky Gézáné.
 Szerdahelyi Pál, a Harmónia Zeneiskola 
tanára Cherubini: Ave Maria művét adta elő 
Plutzer Gábor zongorakíséretével, ezt köve-
tően Vangel Zoltán 8.b osztályos tanuló kará-
csonyi verse hangzott fel.
 Adventi hangversenyünk a Bodzavirág 
nagykórus műsorával folytatódott. Gitáron 
közreműködött Szalai Péter, tanára Szabó At-
tila. Ütőhangszereken a 6.z osztályos tanu-
lók játszottak, trombitán Láng Zsolt, a Har-
mónia Zeneiskola tanára, zongorán kísért 
Godó-Jávorszky Mariann. A kórust vezényel-
te Dudinszky Gézáné. Felcsendült művek: 
Csendes éj,  Angol karácsonyi dal, Ó,jöjjetek 
hívek.
 Ezután következett Pintér Béla Igazi ün-
nep című dala, melyet Pintér Dóra (ének, 
zongora), Gergely Benjámin (ének, klarinét), 
Gergely Dávid (basszus gitár), Gergely Gábor, 
Láng Zsolt (trombita), Kiss Sándor (ütőhang-
szerek) adott elő. 
 Hofbauer-Mezei Márta, a Harmónia Ze-
neiskola igazgatója ünnepi gondolatait hall-
hattuk a záróműsorszámunk előtt. Presszer 
Gábor-Sztevanovity Dusán: Ha eljönnek az an-
gyalok című dalát  az összkar adta elő Plutzer 
Gábor zongorakiséretével és Dudinszky Gé-
záné vezényletével.
 Reméljük minden kedves hallgatónak 
örömöt és feltöltődést tudtunk okozni. Kö-
szönetet szeretnénk nyilvánítani a Zene-
iskola minden tanárának, akik munkánkat 
segítették, továbbá azoknak a pedagógu-
soknak, akik a próbák és a hangverseny 
ideje alatt felügyeltek 150 kisgyermekre: 
Véghné Horváth Zsuzsának, Kissné Dobos Il-
dikónak, Pálmai Ildikónak, Balázsné Varga Gi-
zellának, Vargáné Fazekas Évának, Ortutay 
Gizellának és Erdő Endrének. 

Dudinszky Gézáné, Némethné Fetter Judit         

A Mikulás Üllőn több helyszínre is elláto-
gatott az őt váró kisgyerekek nagy-nagy 
örömére. A városközpontban és a város-
házán fogadta a gyerekek énekét és versi-
kéit, sokan készítettek vele közös fényké-
pet és lovaskocsikáztak vele. Az iskolában a 
Kiss Kata Zenekar Mikulás-koncertjén lehe-
tett csápolni és táncolni, a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban a Romamikulás Ki mit tud?-
vetélkedőn ügyeskedni, a jégpályán pedig 
együtt korizni, nevetgélni és jó nagyokat 
esni, ha már ezt a hó nem tette aznap. Min-
den helyen hullottak a szaloncukrok, amíg 
csak a Mikulás puttonya teljesen ki nem ürült. 
Reméljük, jövő decemberre ismét megtelik 
és örülhetünk megint a Mikulásnak, az aján-
dékoknak és persze annak, hogy szerencsé-
sen megértük az esztendőt. Úgy legyen! nfo

Információs központ  
egészségeseknek és betegeknek

Volt zsákodban  
minden jó…

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a Betegút Egyesület egészségesek és bete-
gek részére információs központot tesz el-
érhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulá-
si folyamat meggyorsítása érdekében. Az 
adatbázisokon kívül személyre szabott ta-
nácsadást is biztosítunk, valamint jogse-

Karácsonyi 
kézműves- 
foglalkozás

2015. december 18-án délelőtt került meg-
rendezésre az Üllői Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola alsó tagozatán a már hagyomány-
nyá vált karácsonyi kézműves-foglalkozás. 
A gyermekek minden évben nagyon várják 
ezt a rendezvényt, mivel itt saját kezűleg ké-
szíthetnek díszeket és ajándékokat a közelgő 
ünnepre.
 Ebben a tanévben is szebbnél szebb dísz-
tárgyak készültek. Így hangolódtak gyerme-
keink a karácsonyi ünnepekre. 
 14 helyszínen készíthették a díszeket az 
Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola szü-
lői munkaközössége és az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub segítségével. Ezúton szeretnénk 
nekik megköszönni a segítséget. Fagyas Lilla

gély-szolgáltatást is ellátunk. Az informáci-
ós központ iránytű az egészségügyi ellátó 
rendszerben történő eligazodáshoz. Továb-
bi információ: web: www.betegutegyesulet.
hu, e-mail: betegutegyesulet@gmail.com, 
telefonszám: 06-70/884-5879, 06-70/389-
4178.  nfo
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Az új ügykörök elsősorban az egész-
ségbiztosítás területén biztosítanak 
ügyintézési lehetőséget a Kormány-

ablakban, elsősorban azoknak a személyek-
nek, akiknek biztosítási jogviszonyuk nem 
tisztázott; ők a biztosítási jogviszonyuk tisz-
tázása érdekében okirati bizonyítási eljá-
rás lefolytatása iránti kérelmet nyújthatnak 
be. Továbbá bővült a gyermekvédelem és 
gyámügy területén intézhető ügyek köre is 
(pl. a családba fogadáshoz való hozzájáru-
lásra, illetve a családba fogadás megszün-
tetésre irányuló kérelem, valamint a szü-
lői felügyeleti jog körében felmerült egyéb 
kérdésekről való döntésre irányuló kére-
lem). Lehetőség nyílik továbbá a jogi segít-
ségnyújtás keretén belül a peren kívüli jogi 
segítségnyújtás iránti kérelem vagy a hatá-
ron átnyúló tartási ügyekben jogi segítség-
nyújtási kérelem benyújtására is. Várhatóan 
2016-ban is folyamatosan bővül majd a Kor-
mányablakban intézhető ügyek száma. 
 Jelentős változás, hogy 2016. január el-
sejétől bevezetésre kerül az új személyazo-
nosító igazolvány,  az eSZIG. Az elektronikus 
tároló elemet tartalmazó új okmány beve-
zetésének alapvetően két fő célja van: egy-
részt az okmány biztonságának a növelése, 
másrészt az elektronikus kormányzás és az 
elektronikus ügyintézés feltételeinek meg-
teremtése. Az állandó személyazonosító 
2016. január 1-jétől a elektronikus adathor-
dozó egységet, tároló elemet (chip) tartal-
maz. A tároló elem elektronikus formában 
tartalmazza valamennyi személyes ada-
tot és okmányadatot, amely az állandó sze-
mélyazonosító igazolványon vizuálisan is 
megjelenik. A tároló elem ezen adatokon 
kívül tartalmazza a polgár újlenyomatát, az 
elektronikus aláírás létrehozásához szüksé-
ges adatot, társadalombiztosítási azonosító 
jelét, adóazonosító jelét és a személyazono-

sító igazolvány elektronikus egyedi azonosí-
tóját. Az ügyfélnek lehetősége van elektro-
nikus aláírás igénylésére is. 
 Az új okmány bevezetésére felmenő 
rendszerben kerül sor, ami azt jelenti, hogy 
az új szabályozás hatályba lépése a 2016. ja-
nuár 1-je előtt kiadott okmányok érvényessé-
gét nem érinti, azok az okmányban megha-
tározott érvényességi időn belül érvényesek 
maradnak. A 2016. január 1-jét megelőző-
en kiállított, érvényes személyazonosító iga-
zolvánnyal rendelkező és állandó személy-
azonosító igazolványra jogosult polgár 2016. 
január 1-jét követően – adatváltozás hiányá-
ban is – kezdeményezheti az új személyazo-
nosító igazolvány kiadását.
 2015-ben a kormány célul tűzte ki az ál-
lampolgárok és a vállalkozások széles körét 
terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésé-
re irányuló állami rezsicsökkentést, melyet 
az állampolgárok véleményének és javasla-
tainak felhasználásával kívánt megvalósíta-
ni. Mind a magánszemélyek részére, mind 
pedig a vállalkozások számára elkészített 
kérdőíven 9-9 javasolt hatósági eljárás díjá-
nak vagy illetékének 
megszüntetése kö-
zül választhattak a 
kitöltők legfeljebb 
4-et, továbbá mind-
két kérdőíven 1-1 ja-
vaslatot tehettek 
egy további hatósá-
gi eljárásért fizeten-
dő díj, vagy illeték 
megszüntetésére vo-
natkozóan. A kérdőívek kiértékelését követő-
en született meg az a törvényjavaslat, amely 
2016. január 1-jén hatályba is lép és amely-
nek eredményeképpen több illeték is eltör-
lésre került.
 A díj- és illetékmentesség kiterjed: a ható-
sági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti el-
járás évente négy alkalommal; a vállalkozói 
igazolvánnyal és az üzlet működési engedé-
lyével kapcsolatos eljárás; az állandó személy-
azonosító igazolvány és a lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány kiadására irányuló eljárás; a 
családi állapot változásból eredő névváltozás 
miatt indult eljárás; az eltulajdonított okmá-
nyok pótlására irányuló eljárás; a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványával 
kapcsolatos eljárás; az oktatási igazolvány ki-
állítása; a mezőgazdasági és erdészeti gép-

kezelői jogosítvány kiállítása; a népi iparmű-
vészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás; 
jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kap-
csolatos eljárás; a kérelem benyújtásának idő-
pontjában három vagy több kiskorú gyerme-
ket háztartásában nevelő törvényes képviselő 
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele ki-
adásának illetéke 500 forint; két kiskorú gyer-
meket háztartásában nevelő törvényes képvi-
selő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele 
kiadásának illetéke 1250 forint; a gépjármű-
vezetői engedély kiadása első alkalommal il-
letékmentes; a kormány által rendeletben 
kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövet-
kezett építménykárok helyreállításával össze-
függő bontási, építési, módosított építési és 
használatbavételi engedélyezési eljárás, va-
lamint az eljárásban közreműködő szakható-
ságok eljárása; a 160 m2 -nél kisebb hasznos 
alapterületű, más önálló rendeltetési egysé-
get nem tartalmazó, egylakásos lakóépület 
bontási, építési (továbbépítési), módosított 
építési és használatbavételi engedélyezési, a 
használatbavétel tudomásulvételi és a bontá-
si tevékenység megkezdésének tudomásul-
vételi eljárása, valamint az engedélyezési el-
járásban közreműködő szakhatóság eljárása; 
az adózás rendjéről szóló törvényben meg-
határozott adóhatósági igazolások illeték-
mentesek; díjmentesen kell kiadni a hatósá-
gi igazolványt akkor is, ha a korábban kiadott 
igazolványban szereplő adat megváltozott, 
téves, illetve a megváltozott adat beírására 
szolgáló rovat betelt, vagy ha annak kiadá-
sa eltulajdonítás miatt válik szükségessé; tu-
lajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási be-

jegyzése öröklés jogcímén; haszonélvezeti 
jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagya-
tékátadó végzés alapján; felsőoktatási szak-
képzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre 
vagy mesterképzésre történő jelentkezés ese-
tén a jelentkező díjmentesen egyidejűleg há-
rom képzésre irányuló jelentkezési kérelmet 
nyújthat be.
 Amennyiben további kérdése merülne fel 
az új ügykörökkel, valamint az új díjakkal és 
illetékekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon 
bizalommal munkatársainkhoz, vagy hívja a 
1818 ügyfélvonalat. 2016-ban is várjuk ügyfe-
leinket Kormányablakunkban, ahol felkészült 
ügyintézőink teljes körű tájékoztatást nyújta-
nak hivatalos ügyeik elintézéséhez.

Pest Megyei Kormányhivatal,
Vecsési Járási Hivatala

Új év, új ügykörök,  
új illetékek és díjak  
a Kormányablakokban
Újabb 86 ügykörrel bővült azon 
ügyek száma, amelyekkel kapcso-
latosan a Kormányablakok tájé-
koztatást nyújtanak, valamint ké-
relmeket fogadnak be. Így 2015. 
december 9-től már 509 ügytípus-
ban élvezhetik az egyablakos ügy-
intézés előnyeit az állampolgárok. 

Január 1-jétől 
bevezetésre  

kerül az új 
személy-

azonosító 
igazolvány
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Nyitvatartás: hétfő: szünnap, kedd: 9 óra 
30-tól 18 óráig, szerdától péntekig: 9 óra 30-
tól 17 óráig, szombat: 8 óra 30-tól 12 óráig.
 Irodai szolgáltatásaink: fénymásolás, 
fekete-fehér és színes nyomtatás A/3-as 
méretig, szkennelés, fax és internethasz-
nálat.
 A helytörténeti gyűjtemény (Pesti út 
96.) a könyvtárban előre egyeztetett idő-
pontban látogatható. Az állandó kiállítás-
ra a belépés ingyenes. 
 Az idén is változatos kiállításokkal, 
könyvtári rendezvényekkel, és nagysze-
rű olvasmányokkal várjuk kedves látoga-
tóinkat. Ne feledjék, olvasni jó!

Idén is vár a könyvtár!

Ù

Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub 
kórusának 10. évfordulóját  ün-
nepeltük 2015. november 7-én. 

10 éve a dalok szárnyán

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei
Az új évben is érdekes programok-
kal és sok olvasnivalóval várja ven-
dégeit az üllői könyvtár. Könyvcse-
rélő kuckók a város két pontján. 

Mi is, mint a világ rohanunk, pedig 
köztudott a ”nyugdíjasnak nincs 
semmi dolga, ráér”.

 A próbák, az idő sürgettek bennünket, 
kórusunk vezetői pedig, Dudinszkyné Ildikó  
és fia Balázs, időt és energiát nem kímélve 
tartották meg a próbákat.
 A program összeállításához a dalokat 
együtt válogattuk, melyben megjelentek 
az ötödik Országos  Nyugdíjas  Ki mit tud?-
döntőjén elhangzott dalok is. (Emlékeztető-
ül jegyezzük itt meg, hogy ezen a versenyen 
harmadik helyezést érünk el üllői színekben).

 Rendezvényünknek az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola adott helyet, ahol sok meg-
hívott fellépő vendéggel, színvonalas prog-
rammal ünnepelhettük ezt a kerek évfordu-
lót, ami mindannyiunk nagy boldogságára 
szolgált.
 Ez úton köszönjük a kedves fellépők-
nek, az üllői Árpád Fejedelem Általános Is-
kola énekkarának, a Kenderes és Kenderkóc 
nép tánc csoportnak, az ecseri nyugdíjasklub 
táncosainak, Dudinszky Balázsnak és zene-
karának, a gyáli művelődési ház kórusának, 
Béresné Etelkának, valamint Hajnal Kálmán 
operaénekesnek, hogy fellépésükkel színesí-
tették ezt a novemberi szombat délutánt.
 Hálásak vagyunk segítőinknek, hogy le-
hetőséget és anyagi támogatást kaphattunk 
az évforduló zökkenőmentes lebonyolításá-

hoz. Így Kissné Szabó Katalin polgármester 
asszonynak, az üllői képviselő-testület tag-
jainak, Laza Istvánnak, valamint az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola igazgatójának, dr. 
Barna Tibornak, aki már másodjára adott he-
lyet születésnapi eseményünknek.
 Külön köszönet jár Jámbor Barbarának, aki 
a rendezvény műsorvezetőjeként humorával, 
kedvességével emelte az esemény színvonalát.
 A szép tablókért és dekorációkért Balázs-
né Gizike tanárnőt, plakátunk elkészítéséért 
pedig Medvedovszky Annát illeti dicséret.
 Nem utolsó sorban nagy köszönet jár a 
nyugdíjasklub tagjainak is (különösen a sok 
süteményért), akik mindig támogatják kóru-
sunkat, és közönségünknek, akikkel együtt 
ünnepelhettünk. 

Musil Ferencné Emike, a kórus alapító tagja

Karácsonyi ajándékként olvasmányok ki-
csiny házikói, ismertebb nevükön Ol-
vas-lakok kerültek ki a városban két 

helyre is. A Hunyadi utcában és a Gyöngyvi-
rág téren is várja az olvasni vágyókat ez a két 
helyes házikó. 
 Végy egy könyvet – tégy egy könyvet! 
Ez a mottója a két olvasmányos házikónak. 

Az oldalukon használati utasítás is található, 
amelyből megtudhatjuk, azért vannak, hogy 
könyveket fogadjanak be és ajándékozzanak 
másoknak. Szabadon elvihető belőlük bár-
melyik könyv, és ha akad otthon olyan könyv, 
amelyikre már nincs szükség, de másnak még 
érdekes, hasznos lehet, akkor kérjük, azzal vi-
szonozza az Olvas-lak ajándékát!
 A könyvkuckók elkészülése az ötlettől a 
megvalósításig igazi csapatmunka volt. Az 
ötlet, egy könyvtári „jó gyakorlat”, a házakat 
készítette Szabó Attila, az ajtó fáját feliratoz-
ta Tóthné Kostyalik Tímea, az üveget graví-
rozta Pántya Ferenc betűvésnök, a házikó-
kat kihelyezték a városfejlesztő munkatársai 
továbbá az egészet finanszírozta Kissné Sza-
bó Katalin polgármester asszony, valamint a 
kulturális bizottság saját keretéből – mi pe-
dig nagyon örülünk neki! Köszönet az ösz-
szefogásért! Reméljük, mindenki megszere-
ti, használja és vigyáz majd rájuk!

Irodalmi Teázó mindig 
a hónap utolsó keddjén

„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is 
elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma 
a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy 
a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a ri-
gófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék 
virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki 
tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyír-
faillata van, és selymes puha keze, mint a jó 
tündéreknek.” (Wass Albert)
 A hagyomány szerint minden újhold és 
telihold százszoros erővel hat ránk. A Hold 
változásai a kezdetet, a kiteljesedést és a le-
zárást szimbolizálják. A mitológia szerint a 
Hold a földön lévő vizeket uralja, a víz pedig 
a szeretet, az érzelmek szimbóluma. Fontos, 
hogy ne csak szeretetet adni, hanem szerete-
tet kapni is megtanuljunk. A szeretetben való 
hit a pozitív gondolkodás egyik alapja. Vajon 
hogyan fedezhetjük fel személyes életünk-
ben a hétköznapi csodákat? Észrevesszük-e 
egyáltalán? Képesek vagyunk-e szeretni any-
nyira a világot, az életet, hogy elhiggyük, azt: 
bármi is történik, a Nap mindig felkel és az  éj-
szakát mindig a Hold fénye köszönti.
 Irodalmi teázónkon a pozitív gondolko-
dás és a hit kapcsolatát járjuk körbe. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk egy teával ja-
nuár 26-án, a 10 óra 30-kor kezdődő beszél-
getésünkre a könyvtárba. A beszélgetést 
vezeti Bege Nóra, fotográfus, művészettera-
peuta.  Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Változtak a magán- 
pálinkafőzés szabályai

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) ma-
gánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen mó-
dosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal a következő összefoglalóban kívánja felhívni a figyelmet. 

Magánfőzésnek nevezik a párlatnak 
a magánfőző, több tulajdonostárs 
magánfőző esetén valamely tu-

lajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsö-
se helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakí-
tott desztillálóberendezésén a gyümölcs-
termesztő személy által végzett előállítását. 
Gyümölcstermesztő személynek az a termé-
szetes személy minősül, aki gyümölcstermő 
területtel rendelkezik.

Adófizetés változása – újdonság 
a párlatadójegy bevezetése 
Párlatadójegy igénylésére csak a lakóhely 
szerinti önkormányzati adóhatóság által re-
gisztrált magánfőző jogosult. Az önkormány-
zatnál regisztrált, az önkormányzati adóha-
tóság által rendszeresített nyomtatványon 
bejelentett magánfőzőnek magánfőzés ke-

retében történő párlat előállításához 2016. 
január 1-jétől – az előállítást megelőzően – 
párlatadójegyet kell igényelni, beszerezni a 
lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei 
vagy fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
 A párlatadójegy egy olyan igazoló szel-
vény, amely adójegyenként egy liter párlat 
előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazol-
ja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótar-
talmának megfizetését, valamint a magánfő-
zött párlat eredetét is.
 A magánfőzőnek tárgyévi első párlat elő-
állítása előtt, legalább 5 darab 700 forint ér-
tékű párlatadójegyet kötelező igényelnie. 
Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyúj-
tani, de lehet előre, az éves tervezett összes 
mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgy-
évenként legfeljebb 86 darab párlatadójegy 
lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyi-
ségű párlat (86 liter) állítható elő.

 Amennyiben a magánfőző mégis a pár-
lat adójeggyel adózott párlatmennyiség-
nél többet állít elő, akkor a tárgyév vé-
géig köteles a többletmennyiség utáni 
párlatadójegyeket pótlólag igényelni, azon-
ban az éves mennyiségi korlátot ebben az 
esetben sem lehet túllépni.
 Az évente előállítható párlatmennyiség 
túllépése esetén a magánfőzőnek a több-
letmennyiséget haladéktalanul be kell je-
lenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és az-
zal egyeztetett módon gondoskodni kell a 
többletmennyiség megsemmisítéséről.
 Fontos tudnivaló, hogy párlatadójegyet 
csak az a magánfőző igényelhet, aki a desz-
tillálóberendezés megszerzését a tulaj-
donszerzéstől számított 15 napon belül 
előzetesen bejelentette a lakóhelye sze-
rinti önkormányzati adóhatóság részé-
re, amely a bejelentésről a teljesítést követő 
hónap 15. napjáig értesíti az illetékes me-
gyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot. 
Párlatadójegyeket a vámhatóság kizárólag 
az önkormányzati adóhatóság értesítését 
követően tudja kiadni a magánfőző részére. 
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (be-
jelentette) a desztillálóberendezését az ön-
kormányzati adóhatóságnál, annak nem kell 
azt megismételnie. 

Hogyan kell párlat-  
adójegyet igényelni? 
A magánfőzőnek a párlatadójegy igény-
lés kitöltött formanyomtatványát a lakóhe-
lye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatóság részére kell benyújtani. A 
formanyomtatvány beszerezhető a NAV me-
gyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál 
papír alapon, továbbá letölthető a NAV inter-
netes honlapjáról (www.nav.gov.hu) elektro-
nikus illetve pdf formátumban.
 A kitöltött igénylés írásban személyesen, 
postai úton, telefaxon, vagy elektronikus 
úton az ügyfélkapun keresztül adható be. 
Egy tárgyéven belül a természetes személy 
vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jo-
gosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani.
Az előbbi szabály vonatkozik az egy háztar-
táson belül élőkre is.
 Amennyiben egy háztartásban több bér-
főzető, vagy több magánfőző él, az éves 86 
liter mennyiségi korlát szempontjából az ál-
taluk főzetett, illetve főzött mennyiségek 
egybeszámítandók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Hivatal Jövedéki Főosztály
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Tavaly április 1-jén alakult meg 
a Civil Érték Egyesület közremű-
ködésével a Szeretetgombóc 
Klub. Az egyesület programja 
az üllői és a környékbeli fogya-
tékossággal élőknek és család-
juknak nyújt segítséget. A klub-
tagok délutáni foglalkozások 
keretében fejlesztő és közössé-
gi programokon vehetnek részt. 
December 15-én a Civil Érték 
Egyesület rendhagyó karácso-
nyi taggyűlésén mutatkozott be. 

Karácsonyi szeretetgombóc 

Tavaly áprilisban jött létre ez a kis kö-
zösség. Jó érzés látni, milyen népsze-
rű lett a kezdeményezés, sok szere-

tet és elismerés árad a klub tagjai és segítői 
felé. A karácsonyi rendezvényen nagyon 

sok ajándékot kap-
tunk, a sportbál szer-
vezői több mint 200 
ezer forint értékben 
ajándékoztak uszo-
dabérleteket, Edl Zol-
tán és az autóklubja 
fejlesztő eszközöket, 
uszodabelépőket 
és készpénzt ado-
mányozott. A Csipet 
Land Kft. a kezde-
ményezésünk támo-
gatója, Megyeri Béla 
pedig fiával együtt 
segítette a klubot. 
Természetesen az 
önkormányzatnak 
is hálásak vagyunk, 
amiért a klub meg-

alakulása óta jelentős összeggel támogatja 
tevékenységünket. A karácsonyi rendezvé-
nyen a támogatóinknak is megköszöntük a 
segítséget – mondta Skultéti Ildikó, a Civil Ér-
ték Egyesület elnöke.

 A klub – rövid fennállása ellenére – már-
is elérkezett az első mérföldkőhöz – tudtuk 
meg Ildikótól –, ugyanis sikerült megvásá-
rolni a Pesti út 122. alatt található családi 
házat, amely a későbbiekben klubházként 
funkcionál majd. Az épület festése és aka-
dálymentesítése lesz a következő lépés, 
mielőtt a tagok birtokba veszik az új klub-
házat, amely fontos közösségi tere lesz a 
jövőben a fogyatékkal élőknek. Azt is meg-
tudtuk Ildikótól, hogy a támogató szolgá-
lat keretében további fogyatékos szemé-
lyek ellátására is lehetőség nyílik, várják az 
új jelentkezőket. A támogató szolgálat cél-
ja többek között a fogyatékos személyek 
lakókörnyezetben történő ellátása, első-
sorban a lakáson kívüli közszolgáltatások 
elérésének segítése, továbbá életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a laká-
son belüli speciális segítségnyújtás bizto-
sítása. 
 Az érdeklődők további híreket, érdekes-
ségeket, információkat olvashatnak a Civil Ér-
ték Egyesület honlapján (www.civilkozpont.
hu) és Facebook-oldalán.  varga

Wass Albert 25 órás felolvasó est
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy az Üllő Ve-
zér Hagyományőrző Egyesület, a Kőbányai 
Élő Közösség és az üllői civil szervezetek ösz-
szefogásával, Üllő város önkormányzatának 
támogatásával, február 26-án 18 órától feb-
ruár 27-én 19-óráig a Turul Házban – Üllő 
Dóra Sándor körút első háza, a régi sportöl-
töző – megemlékezést tart Wass Albert íróról, 
25 óra folyamatos műsorral.
 A rendezvény országos méretű, ezzel 
szeretnénk az író emlékére tiszteletünket 
kifejezni. Ez alatt az idő alatt folyamatosan 
Wass Albert műveiből olvasunk fel, adunk 

elő zenés műsort. Ehhez keresünk társakat, 
akik a rendezvény ideje alatt vállalnak apró 
részleteket a felolvasásból.
 A rendezvényünkön neves művészek is 
fellépnek, többek között Sinkovits-Vitay And-
rás, Dévai Nagy Kamilla és mások. A cél az író, 
Wass Albert műveinek felolvasása, és hogy a 
folyamat ne szakadjon meg 25 órán keresz-
tül, továbbá Üllő és Kőbánya mutasson pél-
dát, hogy széles körben hirdesse az irodalom 
szeretetét és az író iránti tiszteletét.
 Várjuk a jelentkezéseket a 06-30/304-
0850-es telefonszámon. Rendezőség
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Tegyen javaslatot az Üllői 
Települési Értéktárba!
Az Üllői Települési Értéktár Bizottság a megalaku-
lása óta eltelt időben – 2014 februárja óta – szá-
mos eredményt tud felmutatni. Tájékoztató te-
vékenységünk hatására több javaslat érkezett 
a lakosság részéről értékeink számbavételére.

Ezeknek alapján idáig az Ül-
lői Települési Értéktár nyil-
vántartásába vette a követ-

kezőket: Keresztelő Szent János 
katolikus templom, reformá-
tus templom, vasútállomás fel-
vételi épülete, a helytörténeti 
tár gyűjteménye, Üllői Mecénás 
Művészeti Klub, Üllő-Kende-
res Hagyományőrző Egyesület, 
Vargha Gyula Szavalóverseny, Ma-
jorosi Marianna (népdalénekes, 
néptáncpedagógus) tevékenysé-
ge, Bognár István (fafaragó mes-
ter) művei, Józan Beáta (öttusázó) 
eredményei, Doberdói Bánlaky 

József (hadvezér, hadtörténész) 
életműve, Pávai-Vajna Ferenc 
(geológus) kutatási eredményei.
 A bizottság a települési ér-
téktárból több javaslatot tett 
a magasabb kategória, a me-
gyei értéktárba való bekerülésre. 
Ezek közül az élete utolsó idő-
szakában Üllőn élő, itt meghalt 
és a katolikus temetőben nyug-
vó Doberdói Bánlaky József élet-
művét tartották érdemesnek a 
Pest Megyei Értéktárba való be-
kerülésre.
 Mint arról a kedves olvasó tá-
jékozódhatott az Üllői Hírmondó-

ból is, Doberdói Bánlaky József 
– mint Üllőről bekerült nemzeti 
érték – azóta szerepel a megyénk 
értékeit bemutató vándorkiállí-
táson, halálának 70. évfordulója 
alkalmából pedig nagyszabású 
emléknapot szerveztünk tavaly 
októberben. Ehhez kapcsolódó-
an a Pest Megye Értékei című ki-
állításnak adtunk helyet és regio-
nális konferenciát is szerveztünk 
a témakörben.

 Bizottságunk a következő al-
kalommal Pávai-Vajna Ferenc 
geológus, a „magyar hévízkuta-

Farsangi játszóház
Január 22.  13 óra
Üllői Humán Szolgáltató  
Központ szervezésében. 
Üllői Kulturális Központ

Magyar kultúra napja
Január 22.  17 óra
Ünnepi rendezvény.
Kiss Sándor Művelődési Ház   

Irodalmi teázó
Január 26.  10 óra 30 
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Filmklub
Január 28.  18 óra
Üllői Kulturális Központ

gerArt stúdió rajz-  
és festőszakkör kiállítása
Január 29. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Városi programok  
január–február

Jazz Bond koncert
Január 29. 18 óra 
Üllői Kulturális Központ

Mazsola és Tádé  
bábelőadás
Január 31. 16 óra            
Kiss Sándor Művelődési Ház

Véradás
Február 1. 13-18 óráig
Kiss Sándor Művelődési Ház 

2015. augusztus 20-án vette át 
„Üllő Kiváló Sportolója” kitünteté-
sét Kissné Szabó Katalin polgár-
mestertől Németh László, a Vasas 
SC birkózója. 
 Örömmel értesültünk arról, 
hogy Lászlót 2015. november 
30-án a budapesti, XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban ismét 
díjazták. A kerület alpolgármes-
terétől a „XIII. kerület Kiváló Ifjúsá-
gi Sportolója 2015.” kitüntető cí-
met kapta meg.
 Ezen túl a Vasas SC legjobb 
serdülőversenyzője Németh 
László 2015. évi kitüntetését 
december 4-én vette át a Vasas 
SC-nél.
 Németh Lászlót a sportág 
nagy reménységének tartják a 
szakemberek, elért eredményei 
is igazolják, hogy szép jövő áll 
előtte. nfo

Németh 
László 
éve

 
Alsó tagozatos farsang  
(1-2. osztály)
Február 4. 14 óra   
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Felső tagozatos farsang  
(5-8. osztály)
Február 5. 14 óra
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola

Szülők-nevelők bálja
Február 6. 19 óra     
Kiss Sándor 
Művelődési Ház

Alsó tagozatos farsang 
(3-4. osztály)
Február 12. 14 óra
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola

Iparosbál
Február 13.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Jótékonysági bál
Február 20.              
Az Állomás úti  
óvoda szervezésében.              
Kiss Sándor Művelődési Ház

tás atyja” életművéről készít fel-
terjesztési anyagot a Pest Me-
gyei Értéktárba való felvételre.
 További fontos és folyama-
tos feladat, hogy biztassuk a ked-
ves olvasót, tegyen javaslatokat 
az Üllői Települési Értéktárba, hi-
szen még rengeteg értékünk van, 
amit még nem jegyeztünk fel a 
listánkra.
 A javaslat nyomtatványa, ami 
néhány perc alatt kitölthető, át-
vehető a városháza portáján, le-
tölthető az üllői honlapról és 
megtalálható szórólapjainkon is. 
A javaslatok következő beérke-
zési határideje február 1. 
 További információk: Üllői 
Kulturális Központ, Üllő, városhá-
za. Telefon: 320-011/128, e-mail: 
ukk@ullo.hu
 Várjuk érdeklődését és javasla-
tát! Alakítsuk tovább együtt az Ül-
lői Értéktárat! Laza István, ÜTÉB elnök

Várjuk érdeklődését 
és javaslatát! Alakít-
suk tovább együtt az 
Üllői Értéktárat!
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Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Megújul a  
városi honlap

Kultúra napja

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítés-
mentes jogi tanácsadást tartanak a vá-
rosházán (2225. Üllő, Templom tér 3.) a 
lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart a következő időpon-
tokban: február 1., március 7., április 4., 
május 2., június 6., július 11., augusztus 
1., szeptember 5., október 3., november 
7., december 5.
  Dr. Szikora Gábor tanácsadásai 14-
16 óráig: január 25., február 29., október 
24., november 14., december 12. 15 órá-
tól 17 óráig: március 28., április 25., má-
jus 23., június 13., július 11., augusztus 
29., szeptember 26. 
 A tanácsadást előzetes telefonos be-
jelentkezés után vehetik igénybe. Dr. 
Szkalka Tamás: 06-20/555-6513, dr. Szi-
kora Gábor: 06-30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

Apróhirdetés

Polgármesteri  
hivatal: 29/320011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
0620/2237181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522360 

Üllői Rendőrőrs
29/521410 (hivatali 
munkaidőben)
0630/6310690 (éjjel
nappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320082, 
29/320083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
0620/5426871
Éjszakai ügyelet:
0670/2231801

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320033

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320014 
munkaidőn kívül: 
29/340010
Lanzo Kft. (közvi
lágítási hiba esetén): 
29/320011 (polgármes
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
0640/383838 
(lakossági)

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

TIGÁZ: 80/300300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320924

Óvodák, bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320059

4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600105
Bölcsőde: 29/322774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321904 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár:29/320102
Postahivatal: 

29/320046
Városi sportcsar-
nok: 29/320318
Civil központ: 
29/321876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/263005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350371,
0620/7700442

Falugazdász
Világosné Ágota 
0620/9335767

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szere-
tetszolgálat segítségével rászoruló csalá-
dokat támogat. Várjuk önt január 21-én, 9 
és 13 óra között a Kiss Sándor Művelődési 
Házban. (Üllő, Gyömrői út 24.) nfo

Január 21. Ünnep. Csak a miénk, magyaro-
ké. 1823-ban, Szatmárcsekén ezen a napon 
tett pontot Kölcsey a Hymnus letisztázott 
példányának végére. Azóta e mű nemzeti 
együvé tartozásunk jelképévé vált, születé-
sének napja pedig 1989 óta a magyar kultú-
ra napja.
 Ünnepi műsorunk főhajtás minden láng-
lelkű alkotó előtt, szemezgetés közös kin-
cseinkből, abból a végtelen gazdagságból, 
amit ránk hagytak a századok. Lélekeme-
lő költeményeket, megzenésített verseket 
hallhatunk Lang Rudolf színművész és Dávid 
Roland Rot-Art-díjas énekes, musicalszínész 
előadásában.
 Önt is várjuk a magyar kultúra napjának 
tiszteletére rendezett ünnepi műsorunkra, 
január 22-én, 17 órára, az üllői Kiss Sándor 
Művelődési Házba.
 Ünnepi beszédet mond: Magyar Istvánné, 
az Oktatási, Közművelődési  és Sportbizott-
ság elnöke. Közreműködnek: az Üllői Harmó-
nia Zeneiskola tanárai. Műsoron: Dávid Ro-
land Rot-Art-díjas énekes, musicalszínész és 
Lang Rudolf színművész „Rab vagy, amíg a 
szíved lázad” című zenés műsora. É. 

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

Most nyíló monori olasz étterembe keresünk 
szakmai tapasztalattal rendelkező felszolgáló-
kat. További információ: tel.: 06-30/251-8336  

Angol, lengyel, cseh szülőktől, Staffordshire 
bull terrier kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra eladók. Tel.: 06-30/467-7216.

Mint azt sokan jelezték már felénk, nem 
működik a városi honlap. Szeretném tá-
jékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy gőz-
erővel dolgozunk az új honlap szakmai 
tartalmának fejlesztésén. Köszönjük ed-
digi türelmüket. Hamarosan élesíteni sze-
retnénk a portált, amely átalakításával egy 
olyan honlap elindítását tervezzük, amely 
tartalmában és formai elemeiben egyaránt 
polgár- és ügyfélbarát. Elgondolásunk sze-
rint jól szolgálja ezt az egyszerű letisztult 
forma és az a fő elv, amelyet igyekeztünk 
szem előtt tartani, miszerint akár az ügye-
it intéző avagy „csak” böngésző látogató 
két-három kattintással el tudjon érni ahhoz 
a tartalomhoz, ami számára fontos. Néhány 
újdonság: ügyintézési kalauz fog ügyfele-
ink rendelkezésére állni, amely segítségével 
ügyeiket pontosabban és gyorsabban tud-
ják intézni, dokumentációkkal segítjük a be-
fektetőket, térképpel az átutazókat, megte-
kinthetőek lesznek a kiadványaink (például 
A valóra vált város című jubileumi kiadvá-
nyunk) és fotósorozatot töltünk fel a város 
életét jellemző sok-sok képből. 
 A „honlapi” viszontlátásra.

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Hirdetés

Tizenötödször sakkoztak
A 15. Üllői Sakk Kupa az Üllői Sportegyesü-
let klubhelyiségében lett megrendezve ja-
nuár 9-én. Fél 9-kor kezdődött a regisztráció, 
15 felnőtt- és 4 ifjúsági versenyző regisztrál-
tatta magát. A versenyzőket Fehér Imre alpol-
gármester, Király Zoltán, az Üllő SE elnöke és 
Kerezsi Sándor, az Üllői Általános Ipartestület 
elnöke köszöntötte.
 Ezután elkezdődtek a svájci rendszerű, 
számítógépes sorsolású hétfordulós partik, 
amelyek sok izgalmat és meglepetést tarto-
gattak játékosoknak és nézőknek egyaránt. 
14 órakor került sor az eredményhirdetésre, 
az érmek és az ajándékok átadására. Ezután 
elfogyasztottuk a finom ebédet, utána ba-
ráti beszélgetéssel ért végett az idei sakk-
verseny. 
 Ismét a rájátszásban dőlt el az első hely 
sorsa, a győztes Róth Kornél lett. A Botlik csa-

lád által felajánlott vándorkupát harmadszor 
is Róth Kornél nyerte el, így véglegesen is az 
övé maradt.
 Az első három helyezett oklevelet, kupát 
és érmet, a többi versenyző pedig oklevelet 
kapott. 
 A 15. Üllői Sakk Kupa hivatalos végered-
ménye: 1. Róth Kornél 6.5 pont (rájátszásban), 
2. Ifj. Botlik Béla 6.5 p., 3. Béki Gábor 4.5 p., 4. 
Dömötör József 4 p., 5. dr. Körmendy György 4 
p., 6. Antonovics Gergely 4 p., 7. Szimcsák Ist-
ván 3.5 p., 8. Krivényi Zoltán 3.5 p., 9. Szauder 
Sándor 3.5 p., 10. Babusa József 3.5 p., 11. Ki-
rály Zoltán 3.5 p., 12. Gara György 3 p., 13. Bög-
re László 2 p., 14. Szabó Balázs 2 p., 15. Tóth Pé-
ter 2 p.   
 A Kismarosi József által felajánlott ifjúsági 
vándorkupát első ízben Tóth Richárd nyerte 
el. Az ifjúsági játékosok érmet, oklevelet és 

különdíjakat nyertek, melyeket Kerezsi Sán-
dor, Király Zoltán és Botlik Béla elnökök ad-
ták át.
 Az ifjúsági csoport végeredménye 1.Tóth 
Richárd 6 pont, 2.Molnár Zoltán 4 p., 3.Tóth 
Kristóf 3 p., 4. Botlik Botond 0 p. 
 Ezúton is szeretném megköszönni a ver-
senyzőknek, hogy a rossz időjárás ellenére 
ilyen sokan eljöttek és részt vettek a verse-
nyen. A verseny fő támogatója az Üllői Általá-
nos Ipartestület, az Üllő SE, valamint Kismarosi 
József, az ifjúsági vándorkupa felajánlója. To-
vábbi támogatók: Krivényi Zoltán, Botlik Béla. 
Köszönet Fábián Lászlónak (Gyömrői sakk- 
klub) aki a sakkot és a sakkórákat kölcsönzi 
több éve, Méhes Magdinak az ízletes ebédért, 
a finom süteményekért és mindenkinek, akik 
valamilyen formában hozzájárultak a sakkver-
seny sikeres lebonyolításához. BB



A Rossmann Magyarország Kft. drogéria, 
parfüméria szegmensben működő kiske-
reskedelmi nagyvállalat, mely 1993-ban 
kezdte meg működését. A vezetőség évek 
óta elkötelezett a megváltozott munkaké-
pességű emberek foglalkoztatása iránt. 
2015. év végére a munkatársaink létszáma 
megközelítette az 1400 főt, melyből az üllői 
logisztikai központunkban közel 140 mun-
katárs dolgozik és egyre nagyobb létszám-
ban sikerül megváltozott munkaképességű 
kollégának is lehetőséget adni a munka-
végzésre.

Felelősséggel tartozunk irányukba. Úgy 
gondoljuk kölcsönösen segítenünk kell 
egymásnak. Minden cégnél lehetőség van 
a foglalkoztatásukra, csupán kellő gondos-
sággal kell felmérni a folyamatokat. Előze-
tesen folytatott vizsgálatok után a Ross-
mann Magyarország megállapította, hogy 
biztonsággal a csomagolás és címkézés te-
rületén tud alkalmazni megváltozott mun-

kaképességű kollégákat, akik két műszak-
ban a számukra megfelelő munkaórában 
tudnak nálunk elhelyezkedni. Örömmel 
tölt el minket, hogy a kollégák visszajelzé-
sei alapján is a termékeink magyar nyelvű 
címkézése és biztonsági matricázása álta-
luk könnyedén végezhető munka.

Toborzás-kiválasztás során nem csupán a 
szükséges információk átadására fordítunk 
nagy figyelmet. Rendkívül fontosnak tart-
juk, hogy az új jelentkező, a döntés meg-
hozatala előtt megismerje a munkakörnye-
zetet, és találkozzon azokkal a kollégákkal, 
akik már évek óta velünk dolgoznak. Fon-
tos, hogy feltehessék kérdéseiket a terü-
leten dolgozó kollégáknak. Éppen ezért a 
felvételi folyamat része egy látogatás a lo-
gisztikán, ahol valós környezeti tapasztalat 
után hozhatják meg döntésüket.

Tekintettel arra, hogy a várostól kissé kieső 
részen található a cég központja, minden 

kolléga számára céges buszt biztosítunk a 
munkába járáshoz. Büszkék vagyunk arra, 
hogy minden – megváltozott munkaképes-
ségű kolléga számára alkalmas – munkaidő 
beosztáshoz alkalmazkodunk. Munkába ál-
lás előtt szakszerű orvosi vizsgálattal győző-
dünk meg arról, hogy a jelentkező számára 
semmilyen problémát nem okoz majd a napi 
feladat elvégzése. Munkaruhát és munkavé-
delmi cipőt biztosítunk, így támogatjuk szá-
mukra a biztonságos munkavégzést.

A személyes beszélgetések alkalmával 
fontos, hogy megismerjük minden meg-
változott munkaképességű munkavállaló 
képességét, esetleges korlátozottságát 
és szükségleteit, így van lehetőségünk a 
számukra megfelelő munkakörülmények 
biztosítására. Felvételük után a szakmai 
információkat az új kollégák a már gyakor-
lattal rendelkező kollégáktól szerzik meg, 
illetve közvetlen feletteseik foglalkoznak a 
betanításukkal.

A Rossmann Magyarország Kft. a 2015. évben  
átvehette a Fogyatékosság-barát Munkahely díjat

Munkába járás céges buszokkal lehetséges!
(Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor, Péteri, Gyömrő, Üllő, Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csév, Vasad)

Szeretettel meghívjuk nyílt napunkra,  
2016. január 27-én 9 órától 15 óráig  

az üllői Polgármesteri Hivatalba (2225 Üllő, Templom tér 3.), 
hogy pontosabb képet kapjon a jelenleg elérhető munkakörökről és lehetőségünk legyen  

személyesen is megismerkedni. Pozitív döntés esetén a munkakezdés február hónaptól lehetséges.

Akik lemaradnak a fenti lehetőségről, a munkakör megjelölésével a karrier@rossmann.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal jelentkezhetnek.

Megváltozott 
munkaképességű

címkéző
kollégákat keresünk.

4, 6, 8 órás üllői munkavégzéssel, 
két műszakos munkarendben.

Valamint

targoncavezető 
és komissiózó
kollégákat keresünk

8 órás üllői munkavégzéssel, 
két műszakos munkarendben.
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LADA Granta Sedan

Cím: H-1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38./D
Tel.: +36-1-377-4282 • Fax.: +36-1-348-0074 • Mobil: +36-20-318-3760 

E-mail: info@ladadelpest.hu • Web: www.ladadelpest.hu

LADA 
Délpest

névvel
új LADA  

márkaképviselet  
nyílt a XIX. 
kerüleben

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KErEssEn mEg bEnnünKEt!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2016 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2016 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE



Akciós árak január 18-tól 30-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Bőrös lapocka csülökkel Bőrös comb

Sertéstarja
csnt.

Sertés apró hús

Csontos csirkemell

Bőrös  
félsertés

Zsírszalonna

Csirkecomb

Pulykanyak

Csirkeszárny

Sertéslapocka

Baromfipárizsi

Erdélyi szalonna

Hevesi kolbász csípős, csemege

Hasa- és tokaszalonna

699 Ft/kg
629 Ft/kg

890 Ft/kg

699 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

599 Ft/kg

399 Ft/kg
590 Ft/kg

399 Ft/kg

750 Ft/kg

899 Ft/kg

399 Ft/kg

1190 Ft/kg

1190 Ft/kg

550 Ft/kg

Sertészsír




