
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2015 március • XXVI. évfolyam 3. számA tartalomból:

Üllői
Költségvetés 2016

Üllő képviselő-testülete  
a februári ülésen fogadta el 
a város idei költségvetését.  
A korábbi évekhez hason-

lóan idén sem lesz adóeme-
lés, új adót sem vet ki a vá-
rosvezetés. Ebben az évben 
sem maradnak el a fejlesz-
tések és szociális kiadások-
ra is jelentős összeget külö-

nített el a testület.
Részletek a 7. oldalon

 

  

Már kék selyembe  
pompázik az égbolt, 
tócsákba fürdenek alant a fák, 
a földön itt-ott van  
csak még fehér folt, 
a légen édes szellő szárnyal át. 
 
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe 
viszik a zavaros szagos vizet, 
a lány piros tojást  
tesz el merengve, 
a boltokat emberraj tölti meg.

Vannak-e kutya-
bajok Üllőn?

Ülésteremből  
jelentjük

Disznótoros  
mulatság

A könyvtár  
hírei

Jótékonysági  
jelmezbál

Esküvő- 
kiállítás  
és vásár

Üllői 
 Judo Club 
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Áldott, békés húsvéti  
ünnepeket kívánunk  
olvasóinknak!

Húsvét
Kosztolányi Dezső verse  

 – részlet
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3Üllői Programok

Kiállítást megnyitja:
 Kovács Kornél plébános úr

Beszédet mond: 
  Kóródi M. Veronika nővér, a  

Ferences Szegénygondozó Nővérek 
általános főnöknője

  Szabó Tamás, a szegénygondozó 
nővérek rendjének kutatója

Közreműködik: 
 Keresztelő Szent János kórus

Helyszín: 
 Üllői Kulturális Központ 
  Üllő, Templom tér 3. Telefon: 29-320-011/128  

e-mail: ukk@ullo.hu

 A kiállítás megtekinthető: 2016. május 5-ig

A SZEGÉNYEK SZOLGÁLATÁBAN

Amit a szerzetesnővérek tesznek

című kiállítás megnyitója: 2016. április 1. 17 óra

ÜKK
Üllői Kulturális Központ

Szvorák Katalin 
Kossuth-díjas népdalénekes és

Kudlik Júlia  
népszerű tv-bemondó

közös műsora
2016. április 10-én, vasárnap 17 órakor 

az Üllői Kulturális Központban 
„SZERETETTEL” várunk minden kedves érdeklődőt!

Belépődíj elővételben 800 Ft, különleges akció: 3000 Ft/ 5db,
az előadás napján a helyszínen: 1000 Ft  

                                                   

 

 

 

Üllői Húsvét 
2016. március 27. 

15 órától 
Húsvéti kézműves foglalkozás és népi játszóház a 

Helytörténeti gyűjteményben (Pesti út 96.) 
∞ 

Batyus táncház élő népzenére 
a Kiss Sándor Művelődési Házban 

17 órától Gyermek táncház 
 

18 órától Felnőtt táncház 
az Üllő Kenderes Hagyományőrző Egyesülettel 

 

Belépő: 500 .- 
 

 



4 ÜllőiKörkérdés

Az internetes közösségi oldalon nagy vi-
ták dúlnak a helyes kutyatartásról – és ez alól 
Üllő sem kivétel. Van, aki szomorúsággal ve-
gyes részvéttel megosztja egy csavargó eb fo-
tóját, másvalaki erre nevetve reagál, mintha 
a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy 
egy kutya azt csinál, amit akar, megy a feje 
után és legfeljebb vacsoraidőben tér haza.

Vannak-e kutyabajok Üllőn?

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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2016. 2–3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés

Lakás:
1 + 2 félszoba, 

saját kert, autóbeálló, 
tároló, 59 m2 
16,5 milió

Lakás:
1 + 1 félszoba, 

saját kert, autóbeálló, 
tároló, 50 m2 
14,5 milió

Üzlethelyiség:
utcafrontos,  

3 autóbeállóval
50 m2,  

14,5 milió

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

A kadnak, akik a kerítések 
mögött acsargó ebekre 
panaszkodnak, különö-

sen akkor alapos okkal, ha azok 
a kerítések igencsak labilisak.
 Mindez persze jelentéktelen 
bosszúságnak tűnhet ahhoz ké-
pest, amikor a csavargó kutyák 
életveszélybe sodorják a járó-
kelőket, főleg a támadásra las-
san reagáló, vagy tehetetlenné 
bénult idős embereket, gyere-
keket.
 Egyfelől többezres tömeg, 
állatbarátok tüntetnek az állat-
kínzók büntetésének szigorí-
tásáért, másfelől nemtörődöm, 
érzéketlen gazdák szabadulnak 
meg megunt, vagy kényelmet-
lenné vált ebeiktől. Úgy tűnik, 
mintha a felelős, humánus ku-
tyatartás szabályait csak keve-
sen ismernék.
 Mostanában – már csak a ha-
marosan esedékes, veszettség 
elleni oltások miatt is – minden-
napos téma a kutyatartás. Ép-
pen ezért mi is azt kérdeztük 
most a járókelőktől, neki mi-
lyen tapasztalataik vannak ez-
zel kapcsolatban?

 Kozma Jánosné szerint Üllő-
re annyira nem jellemző a csa-
vargó kutyák látványa, vagy a 
kutyatámadásokról szóló hírek 
terjedése, hogy ő maga példá-
ul már jó ideje nem is hallott ha-
sonlóról. Ismeretségi körében 
akadnak olyanok, akik félnek a 
kerítések mögött ugató kutyák-
tól, de ő nem – mesélte. Van 
ugyanis egy jól bevált trükkje 
a vad ugatás elhallgattatására: 
beszélgetni szokott a kutyákkal 
szépen, nyugodtan, sőt, olykor 
tréfálkozva. Megnyugtatja őket, 
hogy nem érdemes vele han-
gosodni, higgyék el, nem akar-
ja bántani őket. Az általában 
beválik – tudtuk meg –, bár az 
is igaz, hogy csak a kerítés mö-
götti házőrzőkre érvényes.
 Két férfit állítottunk meg ez-
után, de csak egyikük árulta el 
a nevét. Béky Attila azt is elme-
sélte, hogy nem tart a kutyáktól, 
véleménye szerint Üllőn senki-
nek nincs oka a félelemre. Ha-
bár – tette hozzá – a postások 
bizonyára izgalmas történetek-
kel tudnának szolgálni. Neki 
csak olyan tapasztalatai vannak, 

hogy a pulikkal jobb vigyázni. 
Azok ugyanis szemtől szemben 
csak ugatnak, de ha az ember 
háta mögé kerülnek, ott már 
igencsak megcsipkedik a gya-
nútlanok lábikráját.
 A nevét nem vállaló férfitől 
azt tudtuk meg, hogy ő mind-
erről beszélni se szeret, ugyanis 
gyerekkora óta nagyon fél a ku-
tyáktól. Nem kötődik ez konkrét 
eseményhez, de az biztos, hogy 
a kutyákat nagy ívben elkerüli, 
ha teheti.
 Béres Zoltán szerint nem 
kell félni a kutyáktól sem a vá-
rosban, sem külterületen. Me-
zőőr, ő már csak tudja – tet-
te hozzá. Mindenesetre neki 
az a tapasztalata, hogy csavar-
gó, vagy veszélyes kutyák nem 
ijesztgetik az itt élőket, nincs 
mitől tartaniuk.
 Ugyanezt a véleményt fo-
galmazta meg Dinya Gyuláné, 
akinek emberrel már volt súlyos 
konfliktusa, de kutyával még 
sohasem. Ez annak köszönhe-
tő – vélekedett –, hogy Üllőn 
a többség felelős kutyatartó. 
Olyan gazda, aki ügyel a ház-
őrzőjére, a kerítésére és a többi 
ember épségére is. Dinya Gyu-
láné úgy gondolja, ennek az le-
het az oka, hogy  kutya ma már 
a legtöbb családban nem csu-
pán háziállat, hanem családtag, 
az őt megillető bánásmóddal és 
figyelemmel.
 A véletlennek köszönhetően 
ezúttal csak jó tapasztalatok-
kal bíró helyiekkel találkoztunk 

– de talán történhetett volna ez 
fordítva is. Kertész Anna

Kozma Jánosné

Béky Attila

Béres Zoltán

Dinya Gyuláné
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Hirdetés

Üllő város önkormányzatának 
képviselő-testülete február 11-
én, illetve február 25-én tartotta 
soron következő rendes ülését, 
amelyen a város költségveté-
sének elfogadása mellett több 
közérdeklődésre számot tar-
tó döntés is született. Írásunk-
ban a legfontosabb döntése-
ket ismertetjük, a határozatok 
hátterét, testületi és bizottsá-
gi ülések jegyzőkönyveit Üllő 
város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le az érdeklődők.

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfogadta a Kiss 
Sándor Művelődési Ház 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót. Ezt 

követően döntés született az óvodák, a 
könyvtár, a zeneiskola felújításáról, az Ócsai 
út–Mátyás király utca átkelőhely létesítésé-
ről, illetve a 105, 106, 22, 1/c csatornák ren-

dezéséről. A felújítási munkálatok lebonyolí-
tásával az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő 
Kft.-t bízta meg az önkormányzat. 
 Döntött a testület nemzeti nyílt közbe-
szerzési eljárás megindításáról járdaépítés 
(Tompa–Malik utcák, Berkes–Gárdonyi ut-
cák), buszmegállók felújítása (Petőfi–Pesti 
úti, Hatháza, központi, Baross utcai megál-
lók), bitumenemulziós felületzárások, illetve 
a Hunyadi utca felújítása (Petőfi–Vörösmarty 
utcák közötti szakasz) tekintetében. 

 A testületi ülésen döntés szü-
letett a helyi civil szervezetek 
2016. évi támogatásáról.  
 Tájékoztatás hangozott el az 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzé-
si Egyesület, az Ecseri Polgárőr 
Egyesület, valamint a Vecsés Tele-
pülési Polgárőr Egyesület közötti 
együttműködés keretében meg-
valósuló „E-Ü-V együttműködé si 
rendszer” létrehozásról, melynek 
célja a rendészeti jellegű bűn- és 
baleset-megelőzési tevékenysé-
gek mellett, hogy emberi erőfor-
rásokkal, technikai eszközökkel 
segítsék az önkormányzatok és 
intézmények tevékenységét; fel-

adataik összehangolása; a településeken át-
ívelő bűnmegelőzési szempontok érvényesí-
tésének erősítése.
 Módosították a szociális ellátásokról 
szóló rendeletet – a házi segítségnyújtás 
rendszerének változása miatt – a térítési 
díjak tekintetében, illetve az önkormány-
zat és az általa irányított költségvetési 
szerveinek 2015. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet.

Almási Adrienn, ügyintéző
Fo
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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. április 13-án  9.00-17.00

Eladó ház
Üllőn, csendes utcában  

62 m2-es, 2 egész + 1 félszobás ház  
+ garázs + tároló 400 m2-es telken.

2 éve fel lett újítva. 
A kerítés szép, a kert ápolt,  

4 gyümölcsfa és kút is van benne.

Tel.: 06-20/333-1448

MASSZŐRKÉPZÉSEK

Érdeklődni: 06-30/302-1487  

indulnak március végétől
Monoron és Budapesten 

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 
itthon és az uniós országokban is.  

Stúdium
 (nyilv. szám: 00777-2012)

ÁRAK:
Frissítő svéd, testmasszázs: 35  000 Ft

Talpreflexológia: 38  000 Ft 
Nyirokmasszázs: 38  000 Ft

Mind háromra részletfizetés és kedvezmények!

Hirdetés

A törvényi keretek közt biztosított adó egy 
százalék felajánlásával mindenki eldöntheti, 
hogy adófelajánlását milyen célokra szánja. 
 Támogassa felajánlásával a helyi civil 
szervezeteket, egyesületeket és történelmi 
egyházak munkáját. 
 Merczel Erzsébet Alapítvány:  
18711262-1-13 
 Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért 
Közalapítvány: 18706550-1-13 
 Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
18677746-1-13 
 Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
 Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13 
 „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok  
Egyesülete: 18670196-1-13 
 Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési  
Egyesületet: 18724116-1-13 
 Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13 
 Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13 
 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei  
Szervezete: 19170039-2-13 
 Magyarországi Evangélikus Egyház: 
0035 
 Magyar Katolikus Egyház: 0011 
 Magyar Református Egyház: 0066

Támogassa ön is  
a helyi értékeket! 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetésében is forrást külö-
nített el a lakóingatlanokon történő rág-
csálóirtáshoz. Azokon a területeken bizto-
sítjuk a szolgáltatást, ahol nagymértékben 
elszaporodtak a patkányok és a lakosok 
jelzik az igényüket a polgármesteri hivatal 
recepcióján személyesen, a 320-011/100-
as melléken vagy a csete.ibolya@ullo.hu 
e-mail címen.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a 
Né-Du Kkt. szakemberei 2016. április 1-jén 
és 2-án, majd április 15-én és 16-án vég-
zik a patkányirtást a bejelentett ingatlano-
kon. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 
2016. április 29–30-án teszik meg. 
 A cég szakemberei már jól ismerik tele-
pülésünket és a veszélyeztetett területe-
ket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás 
szükségességéről, és csak indokolt eset-
ben helyez ki csalétket. 
 Kérjük segítő együttműködésüket és 
azt, hogy fogadják meg a szakember ta-
nácsát a rágcsálók elszaporodásának meg-
akadályozása érdekében. 

Polgármesteri hivatal, 
hatósági iroda

Önkormányzati segít-
ség a patkányirtáshoz

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

1 kg: 1500 Ft 
500 g: 900 Ft

Repce krémméz
Kellemes, krémes állagú, 
magas élvezeti értékű méz. 
Nem folyik, így kiválóan 
kenhető. Tárolása során állaga 
nem változik. 

A 2012. évi XC. Törvény és a 347/20012. (XII. 
11.) kormányrendelet, valamint a 63/2012. 
(XII. 11.) Belügyminisztériumi rendelet ér-
telmében előírt kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat Üllő közigazgatási határain belül a 
Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. 
Üllőt március 1. és december 31. között ke-
resik fel a kft. munkatársai. A társaság alkal-
mazásában álló kéményseprők névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.  nfo

Csöngethet a  
kéményseprő

Tájékoztató 
A 2016–2017. tanévben az Üllői Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola (2225 Üllő, Malom 
utca 1.) felvételi körzete Üllő város közigaz-
gatási területe. A Pest Megyei Pedagógia 
Szakszolgálat Üllői Tagintézményének ügy-
viteli telephelye: Üllő, Pesti út 98/2. Tagin-
tézmény telephelye: Maglód, Fő utca 1-9. 
Ellátási körzete a Vecsési Tankerület (Ecser, 
Maglód, Üllő, Vecsés települések).  nfo
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Ismét eltelt egy esztendő, eljött a költségvetés tervezésé-
nek, majd elfogadásának időszaka. Üllő Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete február 12-i ülésén elfogadta a vá-
ros idei költségvetését és úgy gondolom, nem haszontalan, ha 
e lapok hasábjain osztom meg gondolataimat, és adok egy rö-
vid áttekintést önöknek terveinkről, lehetőségeinkről.

Költségvetés 2016

Ebben az évben a tervezést illetően kicsit 
könnyebb helyzetben voltunk, miután 
a központi költségvetést az Országgyű-

lés már 2015 nyarán elfogadta, így pontos in-
formációkkal rendelkeztünk a változásokat 
tekintve. Ebből a szempontból nyugodt év 
elé nézünk, mert ez az év nem a nagy átalakí-
tások, rendszerszintű változások éve. Termé-
szetesen most is történtek módosítások, saj-
nos olyanok is, amelyek önkormányzatunkat 
negatívan érintik, de ezekre fel tudtunk ké-
szülni, nem ért bennünket váratlanul.
 A következőkben a lényeges momentu-
mokat kiemelve mutatom be, hogy mire szá-
míthatunk 2016-ban, milyen lehetőségeink 
és elképzeléseink vannak erre az esztendő-
re vonatkozóan.

Állami feladat- 
finanszírozási rendszer 
A rendszer bevezetése óta talán ez az első 
olyan év, amikor jelentős változások e té-
ren nem születtek. Az állam változatlanul ki-
emelt feladatként tartja számon és finanszí-
rozásában is kiemelt módon támogatja az 
óvodákat. 
 Ami bennünket negatívan érint, az az 
úgynevezett adó erőképesség miatti beszá-
mítás. Miután az állam úgy ítéli meg, hogy 
Üllő részére az iparűzési adót fizető vállalko-
zások befizetései jelentősek, ezért a felada-
tok finanszírozásába ezt beszámítja, és hiába 
járna, elvonja. Ez az elvonás idén 205 mil-
lió forint. Óriási összeg, gondoljunk bele mi 
mindent lehetne ebből fejleszteni. 

Helyi adók

A képviselő-testület már 2015 novemberé-
ben megtárgyalta az idei év terveit, átte-
kintette bevételnövelő és kiadáscsökkentő 
intézkedéseinek lehetőségét. Bevételnöve-
lésre az adó mértékek emelésével, új adó-
nem bevezetésével, illetve a különböző térí-
tési díjak emelésével lehet szert tenni.
 Átgondolva és ismerve az üllői vállal-
kozók, üllői lakosok helyzetét, a képviselő-
testület úgy döntött, hogy nem emel adót, 
nem vezet be új adónemet és nem emeli a 
térítési díjakat. Így változatlanul elmondhat-
juk, hogy Üllőn a magánszemélyek számára 

az önkormányzat továbbra sem vet ki sem-
miféle helyi adót, hogy a lakosság terheit ne 
növelje tovább. Azt gondolom, hogy erre 
személyesen is büszke lehetek. Kevés olyan 
önkormányzat van ma Magyarországon, 
amely ezt elmondhatja magáról.

Működtetett intézményeink

Negyedik esztendeje annak, hogy az állam a 
köznevelési intézmények fenntartását átvet-
te az önkormányzatoktól és „csupán” a mű-
ködtetés felelősségét hagyta meg számukra. 
Ennek változatlanul magas színvonalon ele-
get teszünk, saját erőből tartjuk fent az Üllői 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát, a Harmó-
nia Zeneiskolát, valamint a pedagógiai szak-
szolgálatot,  amely már járási szinten látja el 
feladatát. 

Lehetőségek, lépések

Ezek voltak azok az alapvetések, amelyek 
meghatározták a 2016. évi költségvetés ké-
szítését. 
 A képviselő-testület felkészülten és előre-
mutató módon várta ezt az évet, hiszen tud-
tuk, hogy a 2016. év rendkívül nagy terhet ró 
a városra, amelyet rendeznünk kell. Minden 
évben a legfontosabb feladatunk intézmé-
nyeink minél magasabb szintű fenntartása, 
működtetése, a városüzemeltetési mun-
kák hatékony, gazdaságos végzése. Elsőként 
mindig ennek a fedezetét kell megteremte-
nünk, ezt követhetik a beruházások, fejlesz-
tések, és egyéb feladatok. 
 Ez az év sajnos az egyéb kötelezettsége-
inkről szól leginkább. Több cikkben írtunk 
róla, lakossági fórumot tartottunk a témá-
ban. A Sportliget Lakópark víziközmű társu-
latáról van szó. A társulat hitelt vett fel, ame-
lyet egy összegben ebben az évben kell 
visszafizetnie. De jól tudjuk, hogy erre nincs 
módja, miután a tulajdonosok kétharmada 
nem fizeti meg a hitel fedezetét jelentő ér-
dekeltségi hozzájárulást. Az önkormányzat 
kezességet vállalt a hitel visszafizetésére, így 
ez a fizetési kötelezettség az önkormányzat-
ra hárul. Számításaink szerint ez 200 millió 
forintot meghaladó összeg. Ezt az összeget 
kell az önkormányzatnak megfizetni a társu-
lat helyett. 

Számok

Mint mindig, most is a leglényegesebb kér-
dés, hogyan sikerült az egyensúlyt megte-
remteni, mi várható 2016-ban? Úgy látom, 
hogy sikerült egy megfelelő, a lehetősége-
ket messzemenően szem előtt tartó, az in-
tézmények működését, a lakossági ellátáso-
kat legalább a korábbi színvonalon ellátni 
képes költségvetést készíteni.
 Szociális kiadásokra 92 millió forintot ter-
vezünk. Évről évre jelentősebb összeget szá-
nunk a civilszervezetek, egyházak és alapít-
ványok közvetlen és közvetett támogatására. 
A közvetlen támogatások összege idén meg-
közelíti a 35 millió forintot. 
 Beruházásokra, felújításokra mintegy 310 
millió forintot tervezünk. Ebből az összegből, 
több mint 120 millió forintot szánunk utak, 
járdák, kerékpárutak, parkolók felújítására, 
újak építésére. Szeretnénk az egészséghá-
zat modernizálni. Intézményeinkben többek 
között nyílászárócserét tervezünk. Továbbra 
is célunk egy kisvároshoz méltó piac építé-
se. Fentieken túl még jó néhány kisebb vo-
lumenű, de fontos fejlesztést tervezünk, ami 
az önök komfortérzetét javíthatja.
 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
csak nagyon fegyelmezett, összehangolt 
munkával tartható a költségvetés, amely-
nek elkészítésében valamilyen módon (öt-
let, vélemény, javaslat) a polgármesteri hi-

vatal valamennyi 
munkatársa részt 
vett, köszönet érte. 
Köszönet a polgár-
mesteri hivatal ve-
zetésének, a képvi-
selő-testületnek a 
támogatásért, a se-
gítségért, az irány-
mutatásért és kö-

szönet az önkormányzati intézmények 
vezetőinek, munkatársainak. És természe-
tesen külön köszönet a polgármesteri hiva-
tal pénzügyi iroda munkatársainak, hiszen 
az aprólékos, néha éjszakába és hétvégébe 
nyúló munkájuk nélkül nem volna miről be-
szélnünk.
 Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni az üllői lakosoknak, vállalko-
zóknak, hogy meghatározó többségük tisz-
tességesen, határidőre befizeti a rá kivetett 
adót. Mindnyájunknak tudnunk kell, hogy 
egyre inkább saját magunkra vagyunk utal-
va, az állam a támogatásait folyamatosan 
csökkenti, így fejlődésünk záloga szinte kizá-
rólag saját bevételeinken múlik. 
 Remélem, túlságosan nem untattam az 
olvasókat. Bízom benne, hogy sikerült egy 
átfogó képet adnom az előttünk álló esz-
tendő terveiről. Kívánok önöknek sok sikert 
mind a magánéletben, mind munkájukban, 
hivatásukban! 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

A költségve-
tés fő összege 
meghaladja a 
2 milliárd 180 
millió forintot. 
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Láthattuk, hogyan  
készülnek a Mercedesek
40 nyolcadik osztályos tanuló 
gazdagodott a Mercedes gyár-
ban szerzett élményekkel. 

Számomra a tanulmányi kirándulások 
mindig akkor voltak a legértékeseb-
bek, ha bele tudtam csempészni egy 

gyárlátogatást is, ahol a tanulók közelről lát-
hatták, mi várja őket a termelés világában. 
A lassan 40 éves pedagógusi munkám so-
rán így jutottam el a gyerekekkel a Szeren-
csi Csokoládégyárba, az Ajkai Üveggyárba; 
a vándortáborok kapcsán láttunk csapo-
lást az ózdi vasöntödében, vagy kőfejtést a 
tardosbányai vörösmészkőbányában, stb. 
Ma már nem lehet úgy kirándulni, mint ré-
gen. Kevés gyár fogad látogatókat és az uta-
zási költséget sem tudjuk megfizetni, ha 
nincs hozzá segítség.
 A kecskeméti Mercedes gyár már régen 
foglalkoztatott. Ingyen fogadnak látogató-
kat, közel van és az utazáshoz is kaptunk egy 
kis anyagi támogatást, így február 11-én 40 
nyolcadikos tanulóval és Farkas Edit kolléga-
nőmmel buszra ültünk és egy professzioná-
lis gyárlátogatáson vettünk részt.
 Egy-két visszaemlékezés tanulóinktól:  

„Amikor megérkeztünk egy 10 méter magas 
merci logót láttunk meg, amely folyamato-
san forgott. A gyár 620 focipálya nagyságú 
területre épült és annyi vasat használtak fel 
az építkezésnél, ami elég lett volna 5 Eiffel-
toronyhoz. Egy nagyon kedves hölgy volt a 
vezetőnk, minden kérdésünkre szívesen vá-
laszolt.
 A préselőüzemben több tonnás teker-
csekben állt az acéllemez, amiből hatalmas 
présgépek készítették a kocsik oldalát, te-
tejét és más elemeit. Kicsit félelmetes volt, 

ahogy felettünk mozgatták ezeket a nagy 
súlyokat. „ (Gutay Tibor 8.a)
 „A gyárban a munka 4 üzemben zajlik: a 
préselő-, a karosszéria-, a fényező- és az ösz-
szeszerelő üzemben. Számomra a legérde-
kesebb az összeszerelő üzem volt. A robotok 
már összerakták az autó nagyobb részeit, a 
finom szereléseket emberek végezték. Egy-
egy munkafolyamatra mindössze 2 percük 
volt és a szalag már vitte  is tovább az autót.” 
(Fülöp Viktor 8.a)
 Lenyűgöztek a gyár méretei, a hatalmas 
üzemcsarnokok és a tisztaság, amit egy ilyen 
gyárban nem gondolnánk. A legszebbek 
a futószalag végén legördülő autók voltak, 
amelyek rögtön tesztköröket futottak, hogy 
a hibák kiderüljenek.” (Schottner Zsolt 8.a)
 „Nekem a „robotszigetek”   tetszettek a 
legjobban. Ezek a hatalmas gépek olyan 
precízen és szépen dolgoztak, hogy az állam 
leesett. A legszebbek a kész autók voltak. 
A legolcsóbb is 15 millió forint. A tesztelés-
nél láttuk, hogy 4,1 másodperc alatt 100-ra 
gyorsulnak. Ami még érdekes volt, hogy kü-
lönböző típusok következtek egymás után 

és semmi fennakadás nem volt a logisztiká-
ban. Ez volt a legjobb gyárlátogatás, ahol ed-
dig voltam. (Császár Zoltán 8.a)
 És még írhatnám tovább az élménybeszá-
molót, amiről másnap szívesen meséltek az 
iskolában. Feltűnt, hogy minden csarnokban 
ötletláda van. A német vezetők szívesen fo-
gadják a magyar kreativitást és alkalmazzák a 
munkások jó ötleteit a gyártási folyamatban. 
Az irodaház csarnokában egy olyan autó volt 
kiállítva, amelyet minden munkás aláírt. De 
mindent felülmúlt a kész autók látványa, se-
bessége. Sajnos ezekbe nem ülhettünk bele, 
pedig fiaink nagyon szerették volna. 
 Úgy érzem, élményekben gazdag, tartal-
mas két óra volt ez a kirándulás a nyolcadi-
kos évfolyam számára. Remélem közelebb 
hozta őket az élethez, amelyet pár év múlva 
talán ők is élnek majd. Elgondolkodhatnak 
mennyit ér a tudásuk, miért jó, ha nyelveket 
tanulnak, milyen lenne egy ilyen helyen dol-
gozni?
 Mindezek hatással lehetnek a következő 
évek tanulmányaira. Vagy ez már túl messze-
menő következtetés? Békiné Gulyás Gizella, tanár

Pest Megyei
Kormányhivatal

Vecsési Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály:
2016. március 4-én (pénteken): 12.00–16.00

2016. március 5-én (szombaton):  
Nincs ügyfélfogadás

2016. március 14-én (hétfőn): ZÁRVA
2016. március 15-e (kedden): ZÁRVA

Kormányablak Osztály:
2016. március 4-én (pénteken): 7.00–17.00

2016. március 5-én (szombaton): 8.00–16.00
2016. március 14-én (hétfőn): ZÁRVA
2016. március 15-e (kedden): ZÁRVA

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a Vecsési Járási Hivatal 

ügyfélfogadása 
 a 2016. március 15-ei ünnepnap miatt  

az alábbiak szerint módosul:

Okmányirodai Osztály:
2016. március 4-én (pénteken): 12.00–16.00

2016. március 5-én (szombaton):  
Nincs ügyfélfogadás

2016. március 14-én (hétfőn): ZÁRVA
2016. március 15-e (kedden): ZÁRVA

A többi munkanapon a már megszokott 
ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk ügyfeleinket!

Pest Megyei Kormányhivatal
     Vecsési Járási Hivatala
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Fergeteges disznótoros  
mulatság a Bóbita Óvodában

A Roma Produkciós Iroda Alapítvány szervezésében 15 települé-
sen – köztük Üllőn is – indult el a Kerék-párbeszéd Program. Célja a 
rendőrségi szabálysértési bírságolások csökkentése és a romák ci-
vil aktivizálása. A program keretében Üllőn ötven kerékpárt sze-
reltek fel a forgalomban tartáshoz szükséges kötelező kellékekkel. 

Február 20-án került sor a Bóbita Tagóvoda hagyomá-
nyos jótékonysági báljára. Hagyományainkhoz híven min-
den évben valamilyen téma köré szervezzük a jótékony-
sági bálunkat. Idén disznótoros vacsorára és mulatságra 
voltak hivatalosak kedves vendégeink és támogatóink.

A disznóölés mindig ünnep, hiszen íze-
sebb a hús, ha mi magunk dolgozzuk 
fel, és finomabb a kolbász, ha mi ma-

gunk fűszerezzük. A magyar vidék őrzi a böl-
lérek mesterfogásait és a disznóvágás ha-
gyományát. De mi is a disznóölés valójában? 
Egész napos evés és ivás. Az evészet azzal in-
dul, hogy a kiontott vért az asszonyok tálak-
ba fogják, szaladnak vele a konyhába, hogy a 
fonnyasztott hagymán elkészülhessen a hagy-
más vér, mint szakrális áldozati étel, s hogy azt 
minél előbb a férfiak arcába lehessen tolni. 
 Reggeli után sem hagyjuk abba az 
evést, folyamatosan kóstolni kell a kol-
bászhúst, abált májat, főtt húsokat, a hur-
katölteléket. Délben jön a pecsenye, igaz, 
alig vagyunk éhesek, de a pecsenyét nem 
szabad kihagyni. Ebéd után rendet te-
szünk, befejezzük a zsír sütését, ami mű-
vészi feladat, nem szabad sem elkapkod-
ni, sem szöszölni, férfiasan ropogósra kell 
a tepertőt sütni. 
 Az evészet mellett, ami még elmaradha-
tatlan disznóvágáskor, az az ivás, mert ugye 

disznóvágáskor inni kell. Ez nagyon fontos 
szabály, mert éles, hegyes eszközöket hasz-
nálunk, forró vízzel, 
zsírral dolgozunk, az 
üstház süt, a daráló 
ráz, ha nem iszunk 
eleget. Gyakorlati-
lag a munka- és bal-
esetvédelmi oktatás 
is kimerül egyetlen 
reggeli stamped li 
fel hajtásában. Utá-
na lehet kevés bort 
inni, de vigyázni kell 
a sav-lúg háztartás-
ra, ezért a pálinkás-
üveget nem szabad 
túl messzire tenni. 
Hát így megy ez vi-
déken, ezt a feelin-
get próbáltuk meg idei bálunkra a Kiss Sán-
dor Művelődési Házba csempészni.
 A műsort Incze Kristóf, ifjú bűvész nyitotta, 
aki káprázatos trükkjeivel elvarázsolta a ven-

dégsereget. Kristóf közvetlen stílusával és 
interaktivitásával oldott hangulatot terem-
tett. Ezt a vidám hangulatot tovább fokozta 
a Csutka Színház produkciója. A színháznak 
vannak állandó tagjai, és évről évre vannak 
vendégművészeink. Hans Sachs A meghótt 
férj című darabját adták elő az óvodába járó 
gyerekek szülei, Dely-Dormán Timi, Ragány 
Laci, Rácz Sanyi, és vendégművésznőnk, Zen-
tai Erika, a Csicsergő Tagóvoda óvodavezető-
je. A darabot Véghné Ildikó tanította be.
 Minden évben van támogatásra váró 
megvalósítandó ötlet, terv, minden évben 
van, amin javítani szeretnénk, mindig van 
olyan eszköz, amit szeretnénk beszerezni 
a gyerekeknek. Idén a bál bevételéből népi 
hangszerek vásárlását tervezzük. A magam, 
az óvoda nevelőtestülete és a szülői szerve-
zet nevében köszönöm mindenkinek a fel-
ajánlást, támogatást, amivel hozzájárult az 
est sikeréhez, célunk eléréséhez. Köszönöm 
az óvoda nevelőtestületének, az óvó nénik-
nek, dajka néniknek és pedagógiai asszisz-
tensünknek a lelkes támogatását, hiszen az 
ő segítségük nélkül az est nem valósult vol-
na meg. Köszönöm a szülői szervezet jelen-
legi és múltbeli tagjainak az aktivitást és a 
lelkesedést. Végül, és elsősorban, megjelent 

vendégeinknek köszönöm, hogy részvéte-
lükkel idén is egy hasznos cél mellé álltak. El-
várjuk őket 2017 februárjában is bálunkra.

Pap Krisztina, szülői szervezet elnöke

A program mentora, Joka Daróczi Já-
nos elmondta, a kezdeményezésre 
több okból is szükség van: a kerékpá-

rok felszerelésének célja, hogy a tulajdono-
saik, biztonságosan közlekedhessenek, illet-
ve elkerüljék a hiányos felszerelésből adódó 
olykor igen magas bírságokat. A program 
másik fontos eleme a romák civil aktivizálá-

sa, amely azért lényeges, hogy a felmerülő 
problémákról ne csak beszéljenek a közös-
ségek, hanem maguk is tegyenek valamit a 
megoldásért. 
 – A Kerék-párbeszéd Program keretében 
arra ösztönözzük a helyi közösségeket, hogy 
vigyenek sikerre egy olyan kezdeményezést, 
amely az érdekeiket szolgálja. Ez sikerélményt 

jelent a számukra, amely előre lendíti a kö-
zös ügyünket – magyarázta Daróczi. Kiemelte, 
Üllő szerencsés helyzetben van, nem sok he-
lyen tapasztalta például, hogy a polgármester 
irodájával egy folyosón helyezik el a roma ön-
kormányzat képviselőit. Az előkészületek után 
január 23-án a Kiss Sándor Művelődési házban 
került sor az 50 kerékpár felszerelésére. Csen-
gőket, fényvisszaverőket kaptak a tulajdono-
sok, ellenőrizték a fékeket, a guminyomást, ki-
javították a kerékpárok hibáit a balesetmentes 
közlekedés biztosítása érekében.  V. N.

Ötven kerékpár-
tulajdonos öröme 

A roma kultúra világnapja alkalmából 
programot szervez az Üllői Roma Nem
zetiségi Önkormányzat. Lesz vers, mese, 
zene, a vendégek egy fotókiállítást is 
megtekinthetnek az eseményen. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a szerve
zők április 8-án a Kiss Sándor Közössé
gi Házban.

Kulturális program

Ù

Mindig van 
olyan eszköz, 

amit szeret-
nénk besze-

rezni a gyere-
keknek. Idén 

a bál bevé-
teléből népi 
hangszerek 

vásárlását 
tervezzük.
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Márciusban és áprilisban is színes, változatos programokkal 
és sok-sok olvasnivalóval várja vendégeit a városi könyvtár. 

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Nagyok találkozása 
március 18. 16 óra
Sándor napján megszakad a tél, írja Weöres 
Sándor. Az Üllői Mecénás Művészeti Klub-
bal erre a napra tettük az idén az első kiál-
lítás megnyitóját, amely a Merczel Erzsébet 
kiállítóteremben kerül majd megrendezés-
re, szokásainkhoz híven aznap 16 órakor. 
Szívet, lelket melengető programmal ké-
szülünk mi is, hiszen különleges vendége-
ink lesznek. 
 Nagy Katalin Matild grafikus, Nagy Dé-
nes festőművész. Névrokonok és egy pár. 
A fiatal művészek Szolnokon élnek, ott ne-
velik három gyermeküket, miközben to-
vábbi gyerekeket tanítanak rajzolni, feste-
ni intézményi és alapítványi keretek között. 
Mégis árad belőlük a nyugalom és a har-
mónia, vagy talán pont ezért? Kreativitá-
suk nem ismer határt. Alkotó kezeiket és az 
általuk homokból elővarázsolt világot már 
többen láthatták itt Üllőn is. 2014-ben az 
Üllő története című könyvbemutató ün-
nepségén, vagy a város 10. születésnapja 
alkalmából készült egyedi és megismétel-
hetetlen homokrajz-előadáson. Mostani 
kiállításukon maradandó, „kézzel fogható” 
festmények és grafikák ékesítik majd a te-
rem falait. 
 Várunk mindenkit szeretettel, ez alkalom-
mal is. A kiállítás április 9-ig tekinthető meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Irodalmi teázó 
március 29. 10 óra 30

„A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősz-
szel újra lehullanak. A virágok újra kinyitnak 
és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra 
jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél. És te 
természetesen azt mondod erre, hogy nem 
is lehetne másként, mert így van ez jól. Mi-
ért vagy úgy kétségbeesve tehát, hogy újra 
elölről kell elkezdd az életedet?” Wass Albert
 Márciusi teázónkat húsvét utáni kedden 
tartjuk, ezért is válhat aktuálissá kiválasz-
tott témánk, ami a „feltámadással”, újrakez-
déssel kapcsolatos. Mindannyiunk életében 
megjelenhet, hogy egy életszakasz lezárá-
sát „kész keresztre feszülésnek” éljük meg. 
Újra meg kell találnunk az önmagunkba ve-
tett hitet, újra fel kell fedeznünk a hétközna-
pi szépségek értékét, a vágyak, a célok gyü-
mölcsöző erejét.
 Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
március 29-én 10 óra 30-kor egy finom teára, 
meghitt beszélgetésre a könyvtárba. A be-
szélgetést Bege Nóra fotográfus-művészet-
terapeuta vezeti.

Diadélután – április 5. 16 óra 30

Egy újabb programlehetőséggel szeretnénk 
kedveskedni a kisgyermekeseknek. Havonta 
egyszer Diadélutánt tartunk a könyvtárban 
a legkisebbek örömére! Szeretettel várunk 

minden csöppséget és szüleiket egy múlt-
idéző, közös diavetítésre!
 A könyvtári rendezvényekre a belépés 
díjtalan!

Helytörténeti Gyűjtemény

Márciusban továbbra is minden csütör-
tökön 13 órától tart tárlatvezetést az Üllői 
Helytörténeti Gyűjteményben Fehér László 
tanár úr, a kiállítás rendezője. A bemutatók 
alkalmával lehetőség van az Üllő történe-
te című könyv megvásárlására és dedikálta-
tásra is! Részvételi szándékát kérjük jelezze 
a könyvtár elérhetőségein! Az állandó kiál-
lításra a belépés ingyenes. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Üllői húsvét – március 27. 15 óra

Húsvéti kézműves foglalkozással és népi ját-
szóházzal várjuk a hagyományok iránt ér-
deklődőket a Helytörténeti Gyűjteménybe. 
Az Üllő Kenderes Hagyományőrző Egyesü-
let tagjainak segítségével bepillantást nyer-
hetünk a tojásfestés rejtelmeibe, valamint jó 
idő esetén, amire nagyon számítunk, az Üllő 
Vezér Hagyományőrző Egyesület népi játé-
kait próbálhatják ki az ide látogatók. Ezen a 
napon 15–17 óráig az állandó kiállítás is meg-
tekinthető. Levezetésképpen 17 órától a Kiss 
Sándor Művelődési Házban élő népzenés 
gyermektáncház, 18 órától felnőtt batyus 
táncház kerül megrendezésre, amelyre a be-
lépődíj 500 forint.
 Jöjjenek el, töltsük együtt a Húsvétot!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Március 24-én, nagycsütörtökön 18 órakor 
mise az utolsó vacsora emlékére, utána vir-
rasztás.
 Március 25-én, nagypénteken 18 órakor 
az Úr szenvedésének ünneplése.
 Március 26-án, nagyszombaton 9 órától 
12 óráig és 15 órától 19 óráig szentségimá-
dás. 
 Húsvéti vigília március 26-án este 19 
órakor. A fényliturgiát szentmise és körme-
net követi.
 Húsvétvasárnap 7 óra 30-kor és 9 óra 
30-kor ünnepi misék, a 9 óra 30-kor kezdő-

Nagyheti és húsvéti  
szertartások rendje 

Ügyvédi  
tanácsadás

dő szentmisén közreműködik templomunk 
felnőtt énekkara, a Keresztelő Szent János 
Kórus.
 Húsvéthétfőn csak reggel 7 óra 30-kor 
lesz szentmise.
 Április 3-án, irgalmasság vasárnapján a 
9 óra 30-kor kezdődő szentmisén kis ének-
karunk, a Magnificat Gyermekkórus végzi a 
zenei szolgálatot, gitár és más hangszerek 
kíséretével.
 Mindenkit szeretettel várunk ünnepi al-
kalmainkon! 

nfo

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (2225. Üllő, 
Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 11 
óráig tart április 4-én.  
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 15 órától 17 
óráig tart március 28-án és április 25-én. 
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szkalka 
Tamás: 06-20/555-6513, dr. Szikora Gábor: 06-
30/456-0889. Üllő Város Önkormányzata



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMM-rendelet (továbbiakban Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás 
idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint:

a Humán Szolgáltató Központ intézményegységeiként működő valamennyi óvodában a beíratás ideje: 
2016. április 25. (hétfő) 8.00–18.00 óráig, pótbeíratás: 2016. május 2. (hétfő) 8.00–12.00 óráig.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal leendő óvodás gyermeküket, valamint az alábbi okmányokat:

•  a szülő és a gyermek személyazonosító iratait (a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját és a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját) 
•  amennyiben a gyermekre vonatkozó orvosi vagy szakértői vélemények rendelkezésre állnak, kérjük azokat bemutatni.

Néhány további információ a beiratkozással kapcsolatban:
A gyermeket elsősorban a körzet szerinti óvodába írassák be, (a körzethatárokat megtekinthetik Üllő város honlapján, www.ullo.hu valamint, óvodáink és a bölcsődénk faliújságján 
kifüggesztve). Kérjük, hogy csak egy óvodába írassák be gyermeküket, a későbbi félreértések elkerülése érdekében!

Fontos! Kérjük, szíveskedjenek elősegíteni, hogy az óvodába járás megkezdésének időpontjáig a gyermek szobatiszta legyen, mivel az óvodákban nem biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek 
a pelenkázáshoz!

A vonatkozó jogszabály [a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény] 2015. szeptember 01-től hatályos rendelkezése értelmében: „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”.  

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben 
meghatározott időpontban. 
(Kivéve, ha családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli 
felmentést.) 
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt. [Rendelet 20.§ (2) bekezdése]
Felmentést lehet kérni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az Intézmény Igazgatója (Gazsi Csaba) 
és a vezető védőnő (Kissné Csaba Éva) egyetértésével.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig – jelen esetben 2016. április 25-ig – 
nyújtsa be kérelmét a gyermek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító HSZK Igazgatójához. Ha a 
szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtsa 
be, továbbá a kérelem másolatát juttassa el a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. [Rendelet 20.§ (2a)]
Felmentés a nevelési év folyamán is kérhető, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, illetve a jogszabály lehetővé teszi, hogy a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. [Rendelet 20.§ (2b, 2c)]
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy intézményünk jogosult a különleges bánásmódot igénylő gyermekek részidőben történő integrált nevelésére az Alapító okiratban meghatározottak szerint.
Értesítés a döntésről:
A HSZK igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemmel kapcsolatos döntést írásban, a kérelem elutasítása esetén a döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének 
határnapja: 2016. június 1.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a 
jegyzőnek címzett, de a  HSZK igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.  A HSZK igazgatója döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.   

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a kimondja, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai 
kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. 
(A szabálysértés elkövetője 5.000-től 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.)

TÁJÉKOZTATÁS A BÖLCSŐDE NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL, valamint az évközi zárvatartási napokról

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a Babarózsa Bölcsőde 2016. július 25-től augusztus 14-ig kötelező karbantartás miatt zárva tart,  
valamint április 22-én (Bölcsődék Világnapja) és augusztus 26-án a dolgozók tanévnyitó értekezletének napján.

Óvoda neve Szünetel Befogadó/Ügyeletes óvoda

Bóbita és Pitypang Óvoda július 25-től augusztus 7-ig
Gyöngyvirág Óvoda, 
Napraforgó Óvoda
Csicsergő Óvoda

Csicsergő Óvoda
Gyöngyvirág Óvoda
Napraforgó Óvoda

augusztus 8-tól 21-ig
Bóbita Óvoda
Pitypang Óvoda

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága az óvodák 2016. évi nyári nyitvatartásának munkarendjét az alábbiak szerint engedélyezi:

Óvodáink elérhetősége: 

Bóbita Óvoda, cím: Állomás u. 17., telefon: 29/320-059. Óvoda vezetője: Dócsné Bodnár Gizella.
Csicsergő Óvoda, cím: Kisfaludy tér 1/A., telefon: 29/320-023. Óvoda vezetője: Zentai Erika.
Gyöngyvirág Óvoda, cím: Gyöngyvirág tér 1/A., telefon: 29/320-022. Óvoda vezetője: Micsinai Istvánné. 
Napraforgó Óvoda, cím: Pesti út 98/2., telefon: 29/320-966. Óvoda vezetője: Akai Gabriella. 
Pitypang Óvoda, cím: Faiskola u. 17., telefon: 29/320-024. Óvoda vezetője: Ledneczky Julianna. 

Közlemény óvodai beíratásról
 

TISZTELT SZÜLŐK!



12 ÜllőiKözösség

Ostorukat csattogta-
tó betyárok, a városhá-
za épülete előtt díszelgő 
60 éves Rolls-Roys, ami 
korábban az angol kirá-
lyi családnál szolgált és 
megannyi plakát, szóró-
lap. „f” üzenet, transz-
parens hívta és csalo-
gatta a közönséget az 
I. Esküvő kiállítás és vá-
sár rendezvényre, az Ül-
lői Kulturális Központba.

Esküvőkiállítás és vásár 

Az esemény szervezői, Sur-
man Éva és Gábor Béla 
Vecsésen már több alka-

lommal rendeztek hasonló prog-
ramot, Üllőn most első ízben ke-
rült sor erre. 
 A kiállítás és vásár színes ka-
valkádja változatos kínálatával 

betöltötte a városháza díszter-
mét és a galériát. Láthatta itt az 
érdeklődő közönség esküvői ru-
hakészítő és ruhakölcsönző sza-
lonok bemutatóit, keramikus, 
esküvői kiegészítő és ajándék-
készítő valamint cukrászmester 
kiállítását, jelen voltak hivatásos 
fotósok, filmesek, profi DJ.
 A rendezvény hatórás idő-
tartama alatt folyamatosan ze-
nés-táncos műsorok és eskü-

A bál a nyolcadikosok keringőjével kez-
dődött, mely – idézem egy vendé-
günket – ,,Megható és gyönyörű!”  

volt. A Nasira hastánccsoport bemutatója, 
sokunkat elvarázsolt. A zeneiskola klarinétos 
kamarazenészei, valamint gitáros gyermekei 
csodás muzsikával töltötték meg a termet. 
Majd a finom vacsora után a szülők karneváli 
hangulatú tánca megalapozta a további szó-
rakozást.  
 De ez az este nem csak a szórakozásról 
szólt, hanem a jótékonykodásról. Úgyhogy 
örömmel tudatom mindenkivel, hogy a cél-
jainkat meg tudjuk valósítani. Osztályok kö-
zött versenyt hirdettünk, a 2. a osztály, amely 
a legtöbbel járult hozzá a bál sikeréhez az év 
végi kirándulásához kapott egy kisebb pénz-
összeget. A második az 1. z/a és a harmadik 3. 

b osztály az Arizona Bowling Klub felajánlá-
sát nyerte el. Az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola szülői munkaközössége ezúton 
szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak, 
akik támogatták az általunk szervezett jóté-
konysági bált. Csodálatos volt látni, hogy az 

Február 6-án megrendezésre került a szülők-nevelők bálja. Ven-
dégül láthattuk Piroskát és a Farkast, Aladint és Jázmin her-
cegnőt, de velünk volt az erő Obi-Wan Kenobi személyében, 
és még sokan mások, akik álarcuk, jelmezük mögé bújtak. 

Jótékonysági  
álarcos jelmezbál

iskola apraja-nagyja össze tudott fogni a jó 
ügy érdekében! Városunk vezetői, pedagó-
gusai, szülők, gyerekek, osztályok, vállalko-
zók, civil szervezetek.
 Támogatóink: Antal Anita, Arizona Bowling 
Club, Babi Fodrászat- Paróczi Tamásné, Bakó 
Tűzvédelem, Bányai László, Bayerisches Fleisch 
Kft., Beton-Tailor Kft., Bitang Vas-műszaki bolt, 
Bóbita tagóvoda, Boda Béla szikvíz, Böszi-Hús 
Kft., Cafe+Co Kft., Czékmási Csaba, Civil Non-
profit Kft., Corso 2000 Bt., Csempe-Könyv Bt., 
Csendes Orsolya, Csendes Renáta, Decorange 
Kft., Horváth Ildikó, dr. Szalay Éva, Fehér Imre al-
polgármester, Gabi Könyv - és nyomtatványbolt, 
Gáspárné Benkó Ibolya, Ginko Ékszer, Gödri Ani-
ta, Harmónia Zeneiskola, Hegedűsné Kiskoreny 
Alexandra, Hegyi Dórav, Hokné Képes Anna Ibo-
lya István Táp Terménybolt, Ilcsi Szépségszalon, 
Kanyar Zöldséges, Kaszpi Számítástechnika, Ke-
mencés Büfé, Kissné Szabó Katalin polgármester, 
Mátyás Melinda, Mokos Balázs, Nagy Andrea 
Zöldsziget, Nazira hastánc-csoport, Painter Boys 
Kft., Petz Anikó, Pitypang tagóvoda Üllő, Rácz 
Martina, Slam és társa Kft., Smaragd Kertészet, 
Somogyi Csilla, Szépség Forrás Alakformáló Stú-
dió és Kozmetika, Szigeti Mária, Üllői Árpád Feje-
delem Általános Iskola, Üllői Diáksport Egyesület, 
Üllői Mecénás Művészeti Klub, Üllői Polgárőrség, 
Vezér-Hús Bt., Virág Tímea, VL Szivattyú Bt., WL 
Shop.hu, Zoé Drink House Kft., Zsálya Bisztró.
 Az eseményhez, lebonyolításához hozzá-
járultak az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tanulói.   Tóthné Kostyalik Tímea, SZMK Elnök                                                                             

vői ruhabemutatók váltották 
egymást. Így a menyasszony-, 
vőlegény- és koszorúslány- be-
mutatók közben üllői előadók 
is szerepeltek: a Harmónia Ze-
neiskola tanárai, a Kenderes és 
Kenderkócok néptánccsoport, 
a GameDance és a Starlight DC. 
Ezen kívül négy hastáncosnő is 
színesítette a bemutató prog-
ramját, amely végén tombo-
lasorsoláson üllői üzletek és 

adományozók ajándékait sor-
solták ki. 
 Köszönjük a szervezőknek, a 
ki állítóknak és a szereplőknek 
mun káját, a támogatók és együtt-
működő partnerek segítségét.
 Mind a rendezők, mind a kiál-
lítók elégedettségüket fejezték 
ki az egész napos rendezvénnyel 
kapcsolatban, és terveink szerint 
a következő években is megszer-
vezzük ezt az eseményt.     ÜKK
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Helytörténeti Gyűjtemény
Március 10.  13 óra
Tárlatvezetés.

Kamarazenei fesztivál
Március 10.  16 óra
Harmónia Zeneiskola

Farsangi bál
Március 12.  19 óra
Szervező: Életet  
az éveknek nyugdíjas klub.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Húsvéti kézműves  
foglalkozás
Március 13.  15 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Ünnepi műsor és koszorúzás
Március 15. 10 óra
Megemlékezés az 1848-as  
forradalom évfordulója alkal-
mából.
Városközpont

Helytörténeti Gyűjtemény
Március 17.  13 óra
Tárlatvezetés.

Kiállítás
Március 18.  16 óra
Nagy Katalin Matild grafikus  
és Nagy Dénes festőművész  
kiállítása.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Helytörténeti Gyűjtemény
Március 24.  13 óra
Tárlatvezetés.

Húsvéti játszóház
Március 27.  15 óra
Helytörténeti Gyűjtemény

Húsvéti batyus táncház
Március 27.  17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi kulturális  
programok

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

Helytörténeti Gyűjtemény
Március 31.  13 óra
Tárlatvezetés.

Filmklub
Március 31.  18 óra
Üllői Kulturális Központ
 
Kiállítás
Április 1.  17 óra
A Szegények apostolai címmel 
Ferences Szegénygondozó Nő-
vérek kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Diadélután
Április 5.  16 óra 30 
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Roma Világnap rendezvénye
Április 8.  17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Szeretettel dalok  
és gondolatok
Április 10.  17 óra
Szvorák Katalin Kossuth-díjas 
népdalénekes és Kudlik Júlia tv-
bemondó közös műsora.
Üllői Kulturális Központ

Magyar Költészet Napja
Április 11.  17. óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Amint ezt a kedves olvasó is ta-
pasztalhatta, a három éve Közös-
ségi Központkén indult új kultu-
rális színtér a tavaly lebonyolított 
szavazás eredménye és a képvi-
selő-testület döntése alapján Ül-
lői Kulturális Központ néven mű-
ködik tovább. 
 Írhatjuk a nevet röviden így: 
ÜKK, mondhatjuk ükk-nek vagy 
űkáká-nak, az a lényeg, hogy 
sok-sok üllői lakosnak tovább-
ra is minél több tartalmas kultu-
rális és szórakozási lehetőséget 
biztosítsunk.
 A feladatkörök ugyanis nem 
változtak, az eredeti tervek és az 
eddig kialakult, működő gyakor-
lat szerint ezek a következők.
 Kulturális rendezvényeket szer-
vez a tevékenységi területén, vagy-
is a városházán a díszte remben, a 
galériában és a szabadtéri szín-
padon: koncertek kü lönböző ze-
nei műfajokban, ismeretterjesztő 
előadások, művész-közönség ta-
lálkozók, konferenciák szakmai és 
közösségi fórumok, filmvetítések, 
szórakoztató zenés műsorok, fotó- 
és képzőművészeti kiállítások.
 Ezeken túlmenően újsze-
rű művelődési alkalmak meg-
honosítása: szabadtéri kon-
certek a „Zenés Nyári Esték” 
sorozat keretében, regionális 
utcazenész-találkozók, ovis-gá-
lák, helytörténeti emlékprogra-
mok, várostörténeti séták, ve-
télkedők, stb. 
 Szervezi a városi nagyrendez-
vényeket, nemzeti ünnepeket, 
illetve közreműködik ezek le-
bonyolításában az önkormány-

Új név, új logók,  
változatlanul  
változatos tartalom

zattal és a programok társszer-
vezőivel együttműködve.
 Összehangolja és koordinálja 
a város intézményeinek, civil szer-
vezeteinek közművelődési tevé-
kenységét, segíti azok népszerű-
sítését, eredményesebbé tételét, 
egymás közötti kapcsolataik erő-
sítését.
 Biztosítja az Üllői Települési 
Értéktár Bizottság működési kö-
rülményeit, elősegíti munkájának 
hatékonyságát annak érdekében, 
hogy Üllő lakossága körében is-
mertek legyenek a város múltjá-
nak és jelenének értékei az itt élő 
emberek identitásának, önbecsü-
lésének erősítése érdekében.

 Mindezek eredményes meg-
valósításához, a feladatkör még 
tartalmasabbá tételéhez öröm-
mel fogadjuk a kedves olvasó 
észrevételeit, javaslatait, kriti-
káit annak érdekében, hogy mi-
nél több üllői, vagy ha úgy tet-
szik, üllői embernek legyen része 
azokban a kulturális élmények-
ben amelyeket az Üllői Kulturális 
Központ képes nyújtani.

Laza István, ÜKK vezető

Koncertek, ismeret-
terjesztő előadások, 
művész-közönség ta-
lálkozók, konferenci-
ák, közösségi fórumok, 
filmvetítések, szóra-
koztató zenés műsorok
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Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

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

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600-097
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
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

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

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene
iskola: 29/320-924

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

4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

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

29/320-046
Városi sportcsar
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Baba-mama 
börze

Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban

„A legszebb sziget, amelyet emberi 
szem valaha is látott” – így lelkende
zett Kolumbusz Kristóf, amikor 1492-
ben a mai Kuba partjaira lépett. Szubt
rópusi éghajlatával, hosszan elnyúló 
strandjaival, dohány- és cukornádül
tetvényeivel a sziget egy valódi termé
szeti és turistaparadicsom. 
 A 2016. évi világimanap rendező or
szága Kuba. A legnépesebb karibi szi
get áll a világszerte 2016. március 
4-én, pénteken megrendezésre kerülő 
Világ Imanapi ünnepségek középpont
jában. Erre az alkalomra a „fogadjátok 
magatokhoz a gyermekeket, mert ez
zel engem fogadtok be” témájú liturgi
át több mint 20 kubai keresztyén asz
szony közösen dolgozta ki. 
 Március 11-én az üllői református 
templomban 18 órakor megtudhatjuk, 
miként látják a kubai asszonyok a sa
ját országukat, milyen aggodalmakat 
és reményeket táplálnak ma. 

Világimanap

Családommal együtt fájó szívvel köszö
nöm meg mindazoknak, akik férjemet, 
Szabó Györgyöt utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek és 
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszö
net az Alfa-Wic 95. temetkezési válla
lat dolgozóinak, Tündinek és Gábornak 
a kegyeletteljes segítő közreműködésü
kért.    A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Várják az új tagokat

Húsvéti kézműves 
foglalkozás

Aprók tánca: óvodás csoport kedden 17 
óra 15-kor (új időpont!). Vezeti: Petneházy 
Kata táncművészeti főiskolát végzett nép-
táncpedagógus. Hagyományos énekes-tán-
cos népi gyermekjátékok, néptáncalapok. 

Gyermekjóga kisgyerekeknek szerdán 16 
órakor, kisgyerekeknek és szülőknek csütör-
tökön 17 órakor. Vezeti Bartal Jana nemzet-
közi gyermekjóga-oktató.

Gerinctorna minden korosztálynak hétfőn 
és szerdán 18 és 19 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb mozgás-
szervi betegségek megelőzése, a létező prob-
lémák tüneteinek enyhítése; orvosi javaslat 
nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné Kelemen Erika

Baba-mama foglalkozás: „Ringató” – zenei 
nevelés a legkisebbeknek is (1/2-től 3 éves 
korig) hétfőn 9 óra 30-kor. A foglalkozás ve-
zetője: Czapári Zsuzsanna.
 A baba-mama klub szervezésében már-
cius 7-én, 10 órakor Bokor Éva „dévényes 
gyógytornász” előadása. Március 21-én 10 
óra 30-kor baba-mama börze (gyerekruhák, 
játékok, ajándéktárgyak kínálata) lesz. ÜKK

Eladni, cserélni és vásárolni egyaránt lehet 
április 10-én vasárnap 9 és 12 óra között a 
Kiss Sándor Művelődési Házban. Új gazdá-
ra találhat a kinőtt vagy megunt babahol-
mi a következő baba-mama börzén, mely-
re minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.  nfo

A Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői 
egyesülete szeretettel vár minden belép-
ni kívánó kis- és nagycsaládot. Változatos 
programokat, kirándulásokat szervezünk 
a tagok számára és lehetőségeink szerint 
adományosztást is tartunk. Szívesen fo-
gadunk bármilyen felajánlást (játék, ruha, 
stb.). Mindenkit szeretettel várunk. A kö-
vetkező elérhetőségen lehet jelentkezni az 
egyesület vezetőjénél: e-mail: veressnelly@
gmail.com, telefon: 06-70/213-5839. 

Veress Sándorné

Március 13-án, vasárnap 15 órától húsvéti 
kézműves foglalkozás lesz a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban. Jópofa dekor- és ajándék-
tárgyakat, húsvéti tojásokat készítünk. Belé-
pő nincs. Minimális anyagköltség fizettetik. 
Ollót, metszőollót – ha tudsz – hozz magad-
dal! Mindenkit, felnőtteket, gyerekeket egy-
aránt szeretettel várunk! VÉ

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével, rászoruló családo-
kat támogat. Várjuk önt március 21-én, 9 
és 13 óra között a Kiss Sándor Művelődé-
si Házban. (Üllő, Gyömrői út 24.) É.

Ez az a vásár, amit 
már várnak!
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Üllői Judo Club szen-
zációs sportolói és 
edzői eredményei

2016-ban is folytatódik Var-
ga Gábor sikersorozata. Im-
már magyar ifjúsági váloga-
tottként vághat neki az évnek.

Az első országos rangsorversenyre, amit 
az UTE csarnokában rendeztek meg 
január 23-án, már biztató előjelek vol-

tak, mert a nagy riválist, aki többszörös ma-
gyar bajnok és Európa-kupa győztes, sikerült 
először legyőzni. Emellett másik három ellen-
felét is legyőzve megnyerte az idei év első or-
szágos rangsorversenyét.
 Három hét elteltével következett az idei 
év legfontosabb hazai versenye, a Magyar 
Bajnokság 15-17 éves, azaz ifjúsági korosz-
tály részére. Gábor idén tölti be a 15. életévét, 
így a 3 évet felölelő korosztály legfiatalabbja. 
Az eseményt a veszprémi sportarénában tar-
tották meg. A 42 kilogrammosok versenyé-
re 27 fő nevezett, és Varga Gábor az elmúlt 
hat év kemény munkájának gyümölcsét le-
aratva ellentmondást nem tűrően, magabiz-
tosan győzte le sorra az ellenfeleit. A dön-
tőben ismét a már említett nagy riválist 

sikerült legyőzni, így 
Gábor teljesen meg-
érdemelten lett súly-
csoportja magyar 
bajnoka. Ez az ered-
mény méltóan tük-
rözi hihetetlen szor-
galmát és szeretetét 
a judo iránt. Az el-
múlt években  nézve 
az ellenfeleket, szü-
letendő magyar baj-
nokokat, idén ezt a 
nagyszerű érzést ő is 
átélhette. Települé-
sünkön is több figye-
lem és elismerés jár-
na Gábornak, mert 

jelenleg súlycsoportjában ő az első számú 
magyar válogatott az EYOF-program tagja, 
az ellenfelek által is elismert sportoló.

Kitüntették a Tori Judo  
Club edzőjét, Csík Attilát
Február 23-án nyílt sajtótájékoztatót tar-
tott a Magyar Judo Szövetség, a Nemzet-
közi Judo Szövetség és a Magyar Olimpiai 
Bizottság, ahol az üllői judo egyesület veze-
tőedzője, Csík Attila I. J. F. (International Judo 
Federation) 2016 év kiemelt edzői elismerés-
ben részesült, az utánpótlás-nevelésben el-
ért eredményes munkájáért. Az eseményt az 
M1, M4 Sport-csatorna is közvetítette. Ezáltal 
Üllő is a kiemelt városok közé került a judo 
utánpótlás-nevelésért felelős sportprog-
ramban. A „Sport Legyen a Tied” elnevezésű 
programban új judo szőnyegeket kaptunk 
használatra így a gyerekek jobb körülmé-
nyek között edzhetnek és az újonnan jelent-
kezőknek edzőruhát tudunk  biztosítani. 
Edzéseink: Üllő Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, kedd–péntek 18 órától 19 óráig. Je-
lentkezni lehet Papp Erzsébetnél a 06-20/432-
5421, e-mail: torijudoclub@gmail.com.

Üllő–Asterix futsal, férfi  
Pest megyei I. osztály 
Március 11. 19 óra

Pest Megyei Labdarugó Szövetség 
Téli Futsal Teremtorna 
Március 12. 9 órától 15 óráig.  

Pest Megyei Labdarugó Szövetség  
Téli Futsal Teremtorna 
Március 13. 9 órától 19 óráig 
 
Üllő–Tököl Pest megyei  
kézilabda-mérkőzés, férfi
Március 12. 17 órától játszanak  
a juniorok, 19 órától felnőttek.  

Kastélydombi SE–Debrecen  
futsal NBII, férfi 
Március 14. 20 óra 30 perc 

Vecsés–Csurgó NBI/B  
kézilabda-mérkőzés, felnőtt férfi
Március 20. 16 óra

Városi Sportcsarnok 
programjai

Apróhirdetés
Kiskertszántást, talajmarást, fűnyírást 
vállalok, több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933 

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

Gyermekek és felnőttek lelki problémáinak 
megoldásában nyújtok segítséget. Hívjon bi-
zalommal!  Kecskeméthy Mariann lélekgyógy-
ász Bejelentkezés: 06-20/973-8232 Magánren-
delő: Üllőn. Info: www.segitofigyelem.com

14 m2-es kispesti üzlethelyiség bérbe adó. 
Saját mérőórákkal tulajdonostól 40 ezer 
Ft + rezsiért. 10 évig fodrászüzlet volt. Érd.:  
06-30/467-7216

Angol, lengyel, cseh  import tenyész szemlés, 
kitűnő minőségű szülőktől, Staff ord shire bull 
terrier kölykök kiállítási, illetve tenyészcélra is 
alkalmasan eladók, tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216
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CIF
folyékony súroló
500ml
több illatban

DOMESTOS
fertőtlenítő
750ml
több illatban

AJAX
általános
tisztító
1L
több illatban

370490 490
Tel.:
06 20 / 548-43-17

Márciusi ajánlatunk

*2015. december 1-jétől - 2016. május 31-ig befoga-
dott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad fel-
hasz nálású jelzáloghitel igénylése esetén, a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan érték-
becslési díját, a hitelszerződés közokiratba foglalá-
sának teljes költségét 1 hiteles kiadmány erejéig, a befogadáshoz szükséges, a TakarNet rendszerből 
lekért hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz és földhivatali bejegyzés díját szintén egy ingatlant érintően 
átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében nem számít fel hitel 
előkészítési díjat.
A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatás. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy for-
duljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt 
szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

IGÉNYELJE NÁLUNK!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

PÁTRIA TOP Ingatlancélú Hitel
Ingatlan vásárlására, ingatlan építésére, 
korszerűsítésére, felújítására.
Értékbecslési-, hitel előkészítési valamint  
közokiratba foglalási díj nélkül!*

TAKARÉK
Több MINT bANK

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Cegléd bercel, 
Csömör, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, 
Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, 
Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

Lakástextil
Méteráru, rövidáru

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655

Lakástextil hatalmas választékban
Karnisozás, függönyözés, 
ruhaszerviz, szalagfüggöny, 
reluxa, napellenző méretre vágva 
és szerelve

Barátságos 
kiszolgálás. 

Látogasson el!

Húsvéti akciónk: 
ingyen szegés
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Gyerekek támogatói
Hatodik alkalommal rendezték meg tavaly év 
végén a sportbált, a jótékonysági rendezvé-
nyen 600 ezer forint gyűlt össze. A befolyt ösz-
szeget az üllői gyerekekre fordítják a szervezők. 

Hirdetés

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

Az első sportbált hat évvel 
ezelőtt rendezték a vá-
rosi sportcsarnokban. A 

szervezők azért hozták létre a 
jótékonysági eseményt, hogy 
a bevétellel támogassák az ül-
lői gyerekeket. Eddig elsősorban 
sportoló gyerekekre fordították 

a befolyt összeget, a legutóbbi 
alkalom azonban szakított a ha-
gyománnyal, a legutóbbi bevé-
telből nem csak sportolóknak ju-
tott adomány. 
 – Idén több szervezetet is si-
került támogatni és a karácso-
nyi ajándékozási akcióban is 

részt vettünk. Mindig azt néz-
zük, hogy hol van a legnagyobb 
szükség a pénzre, így idén olyan 
civil szervezetet is segítettünk, 
amely nem a sporttal foglalkozik 

– mesélte dr. Halasi Katalin, a bál 
egyik szervezője. 
 A bál bevételéből a Civil Érték 
Egyesület Szeretetgombóc Klub-
jának vásároltak uszodabérlete-
ket 200 ezer forint értékben, il-
letve a Jézuska Járat karácsonyi 
ajándékakciójára 50 ezer forint 
értékben ajándékokat. A Szere-
tetgombóc Klub fogyatékkal élők 
számára szervez programokat, a 
bérleteknek nagyon örültek, az 
uszodában eltöltött idő és a prog-
ramok nagyon hasznosak a klub 
tagjai számára. A Jézuska Járat tá-
mogatásával pedig a nehézsorsú 
üllői gyerekek karácsonyát sike-
rült egy örömtelibbé varázsolni. 
 Természetesen a sportolók 
idén sem maradtak ki: az Üllői 
Sportegyesület 13 éves utánpót-
láskorú focistái pólókat, melegítő-
fel sőket és 19 labdát kaptak mint-

egy 250 ezer forint értékben, az 
Üllői Diáksport Egyesület pedig 
50 ezer forintot kapott a bál bevé-
teléből. 
 További 50 ezer forintot ké-
sőbbre tartogatnak a szerve-
zők – tudtuk meg –, azt azonban 
egyelőre nem kívánta elárul-
ni Halasi Katalin, hogy pontosan 
mire szánják a pénzt, meglepe-
tést szeretnének a gyerekeknek. 
Összesen 600 ezer forinttal tud-
ták támogatni az egyesületeket a 
szervezők, ez volt eddig a legma-
gasabb összeg, amit egy rendez-
vényen összegyűjtöttek. 
 A bálokat az elmúlt években 
többnyire ugyanazok a lelkes em-
berek szervezték: Barta István, 
Csulák Krisztina, Halasi Katalin és 
Prikrillné Erős Ildikó. Természetesen 
a vendégekről sem szabad meg-
feledkezni, akik immár hat éve lá-
togatják a bálokat, ezáltal pedig 
jelentős mértékben hozzájárulnak 
az üllői gyerekek támogatásához. 
 A tervek szerint idén is lesz 
sportbál, a dátum ugyan még 
szervezés alatt, de azt már lehet 
tudni, hogy novemberben lesz a 
napja.    varga

Halasi Katalin, Barta István, Csulák Krisztina, Prikrillné Erős Ildikó 
szer vezők (állnak) és a 13 éves labdarúgók



Akciós árak március 7-től 26-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!

Májas és véres hurkaSütőkolbász Csirke mellfilé

Pulyka felső comb

Sertés lapocka

Csirkemáj gyf.

Marha leveshús szegy, oldalas

Sertés apró hús

darálva:
650 Ft/kg

Hasa- és tokaszalonna

Csirke faros comb

Füstölt paraszt sonka  
csont nélkül

Füstölt hátsó csülök

Füstölt, főtt tarja

Egész csirke

Sertés hosszúkaraj

599 Ft/kg
790 Ft/kg

950 Ft/kg

799 Ft/kg

390 Ft/kg

1100 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg
499 Ft/kg

450 Ft/kg

1190 Ft/kg

2200 Ft/kg

990 Ft/kg

1290 Ft/kg

599 Ft/kg

890 Ft/kg

Juhász virsli




