
Tisztelettel várjuk  
Üllő minden lakosát és vendégét  

március 15-én, szerdán  
az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc emlékére tartandó 
városi ünnepségünkre.

10 órakor a Templom téren: 
Ünnepi beszédet mond Kissné Szabó Katalin, 

polgármester 

Ünnepi műsort adnak elő:  
Makrai Pál, a legendás Rock Színház előadóművésze

Tavaszi szél címmel  
az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói 

Rendezte: Vargáné Fazekas Éva és Földesi Éva.  
Vezényel: Dudinszky Gézáné.

Koszorúzás

1848. március 15.

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017 március • XXVI. évfolyam 3. számA tartalomból:

Üllői
Pécsi Ildikó-est

Üllőre érkezik egy előadás 
erejéig Pécsi Ildikó. A Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas 

magyar színművésznő Ne-
vetés nélkül mit ér az egész? 
című előadását az Üllői Kul-

turális Központban tekinthe-
tik meg az érdeklődők már-

cius 24-én 18 órakor. Jegyár: 
1500 Ft, nyugdíjasoknak 

1200 Ft. További információ: 
320-011/128.

Épület- 
korszerűsítés

Óvodát fejleszt  
az önkormányzat

Adófizetési  
kötelezettség

Járdaépítési  
pályázat

Hungarikum-bál

Bajnok az üllői 
futsal csapat

Könyvtár 
hírei
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2 ÜllőiKözösség

Nőnap alkalmából tisztelettel köszönti a hölgy 
olvasókat Üllő Város képviselő-testületének 
nevében Fehér Imre alpolgármester. 

„Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nekik a sok színes virág. 
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, 
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk. 
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik. 
Kívánom, legyen minden nő boldog, 
s szálljanak el végleg a bús gondok. 
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben és minden Nőnapon.”

Richard Wagner

Nőnapi köszöntő



3Üllői Közösség

Az Üllői Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői állást hirdet.
A munkakörben ellátandó feladatok: a közterület-felügyelői 
tevékenységen (a közterület állapotának ellenőrzése, a 
közterület rendeltetéstől eltérő használatnak engedélyezése, 
a közterület-használati díjak beszedése, jogellenes magatartás 
észlelése esetén szabálysértési feljelentés megtétele, 
közigazgatási bírság kiszabásának ügyintézése) túl: 

•  a súlykorlátozással védett önkormányzati utakra a behajtási engedélyek kiadása,
•  a gyepmesterrel együttműködve közreműködés a kóbor ebek befogásában,
•  részvétel a kerti hulladék égetésének, valamint a parlagfű- és gyommentesítés 

elvégzésének ellenőrzésében.

A pályázatot Földváriné  
dr. Kürthy Krisztina jegyzőnek címezve, 
Üllői Polgármesteri Hivatal  
2225 Üllő, Templom tér 3. címre kell 
benyújtani 2017. március 15-ig.

A borítékon kérjük feltüntetni:  
„Pályázat közterület-felügyelői állásra”

Az állással kapcsolatban Ladányi Ágnes 
hatósági irodavezetőnél lehet érdeklőd-
ni a 06-30/718-1205-ös telefonszámon.

Elvárt végzettség: középiskolai érettségi 
bizonyítvány.
Előnyt jelent: polgármesteri hivatalnál szer-
zett gyakorlat, közterület-felügyelői szakvizsga.
A munkakör betöltéséhez szükséges megfelelő 
szellemi és fizikai kondíció, jó kommunikációs 
készség.

A pályázatához csatolni kell: 
•  fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
•  Végzettséget igazoló okiratok másolatát,
•  1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Álláspályázat

Az ünnepélyes eseményt 
Virág Andrea, a bizottság 
tagja, Üllő aljegyzője nyi-

totta meg. Beszédében kiemelte: 
ez nem egy egyszerű kiállítás, ha-
nem a település nemzeti értékei-
nek kiállítása. 

Február 17-én, 16 óra-
kor nyitották meg az ér-
deklődők előtt az Üllői 
Települési Értéktár Bi-
zottság eddigi gyűjtő-
munkáját felölelő Üllői 
Értékek című kiállítást. 

Bemutatták a helyi értékeket

A képviselő-testület 2014. feb-
ruár 27-én alapította meg az 
Üllői Települési Értéktár Bi-
zottságot, amelynek elnöke 
Laza István, tagjai: Majoro-
si Marianna, Medvedovszky 
Béla és Virág Andrea.  

Üllői bizottság 

 – A parlament 2012-ben al-
kotta meg azt a törvényt, amely 
az összetartozás és a nemzeti 
tudat erősítése érdekében defi-
niálja a nemzeti érték fogalmát, 
és megállapítja azokat az intéz-
ményeket, amelyek hivatottak a 
nemzeti értékek összegyűjtésére 
és kezelésére. A nemzeti értékek 
rendszerezése a Magyar Nemze-
ti Értékek Piramisában történik, 
amelynek legalsó szintjén he-
lyezkednek el a települési érték-
tárak, amelyeket a Települési Ér-
téktár Bizottságok alakítanak ki. 
A piramis legfelső csúcsán pe-
dig a Hungarikumok Gyűjtemé-
nye helyezkedik el – mondta Vi-
rág Andrea.
 Az üllői kiállítás négy kategóri-
ában – épített környezet, kulturá-
lis örökség, egészség és életmód, 
sport – mutatja be Üllő nemzeti 
értékeit. 
 A kiállításon március 6-ig 19 
értéket tekinthettek meg az ér-
deklődők. Épített környezet ka-
tegóriában: Keresztelő Szent 
János katolikus templom, refor-
mátus templom, vasútállomás 
épülete, helytörténeti gyűjte-
mény (épület, kiállítás, udvar). 

 Kulturális örökség kategó-
riában: Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub, Üllő-Kenderes Ha-
gyományőrző Egyesület, Üllői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Var-
gha Gyula-szavalóverseny, Üllő 
Vezér Nap hagyományőrző kultu-
rális emlékprogram, Majorosi Ma-
rianna népdalénekes-néptánc pe-
dagógus művészete, Bognár István 
fafaragómester munkássága, Do-
berdói Bánlaky József munkássága 
és életműve, Balla Péter népzene 
és népdalkutató-zenepedagógus, 
Vargha Gyula tudós-statisztikus, 
költő, műfordító életműve, Vargha 
Gyuláné szemerjai Szász Póla köl-
tő, műfordító, publicista életműve, 
Szomora Zsolt zenész munkássága.
 Egészség és életmód kategó-
riában: Pávay-Vajna Ferenc, a ma-
gyar hévízkutatás úttörőjének 
életműve. 
 Sportkategóriában: Csík Jó-
zsef gerelyhajító, Dóra Sándor 
agyaggalamblövő Európa- és vi-
lágbajnok, Illés Viktor vízilabdá-
zó, Józan Beáta öttusázó, Németh 
László birkózó, Papi Bence ököl-
vívó, Leimeter Dóra vízilabdázó, 
György Réka úszó, György Dávid 
vízilabdázó sportteljesítménye.

Középen Dóra Sándor unokahuga, Dóra Judit  A kiállítás és közönsége

A kiállítás március 28-ig tekinthető meg

A taps Csík József gerelyhajító-bajnoknak szól



4 ÜllőiKörkérdés

Az üllői járókelőktől azt kérdeztük: eszük-
be jut-e a városközpontban járva, hogy ha ki-
nyílik az idő, érdemes lesz itt csak úgy sétálgat-
ni, padon üldögélni, trécselni, nézelődni is?

Lehet-e a város- 
központban sétatér?

Hirdetés

Igényes női ruhák készítése különleges 
alkalmakra: bálokra, estélyekre, esküvőre, 
táncosoknak stb.
Egyedi igényét megvalósítom  
rajz vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal! Nagy gyakorlattal, magas 
szakmai színvonalon, különleges anyagokból is 
elkészítem gyönyörű ruháját!

Egyedi, méretes női ruhák  
                         tervezése és kivitelezése Üllőn

Tiszteljen meg bizalmával, keressen: Fonyóné Belkó Anikó

Üllő, Medikus u. 1. • Tel.: +36-20/983-1080, 06-29/267-959 
E-mail: belkoaniko@gmail.com

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2017. március 8-án   9.00-17.00

Lakatos Klaudia

Varga Zoltánné

Ignácz József

Bártfai Károly

Török Diána

M indjárt elsőre rendkívül 
lelkes beszélgetőpart-
nerre találtunk, aki azon-

nal rávágta, hogy de még meny-
nyire eszébe jutott, a nagyfiával 
már ki is próbálta. Olyan szeretet-
tel teli intenzitással magyarázta, 
mennyi minden van a közelben, 
ahová érdemes betérnünk, el-
időznünk, hogy ha idegenek len-
nénk, ki nem hagytunk volna egy 
városnéző sétát.
 Lakatos Klaudia nem csak lo-
kálpatrióta, hanem azok közé tar-
tozik, akik naponta járják Üllő leg-
különbözőbb részeit, kifejezetten 
azért, hogy szebbé tegyék. Köz-
foglalkoztatottként mostanában 
főleg a szemétszedéssel vannak 
elfoglalva a társaival együtt, és 
maguk is megdöbbenve látják, 
milyenek tudnak lenni a helybe-
liek, ha megfeledkeznek a jó ne-
velésről. Lakatos Klaudia felhívta 
a figyelmünket a főút túloldalán 
hamarosan megnyíló új kis ven-
déglátóhelyre is, amely szerinte 
egészen biztosan kellemes, ven-
dégmarasztaló hely lesz. Szinte 
már látja is maga előtt. Hogy az 
előtte lévő kertrészre milyen szép 
virágokat ültethetne, ha rá bíznák 

– mondta. Ettől azután átmeneti-
leg meg is vigasztalódtunk.

 Varga Zoltánnéval – aki két 
kicsi gyerekével ballagott haza-
felé éppen bár ez nem kifejezett 
korzózás volt, inkább célirányos, 
de nem sietős séta, mint kiderült 

– arról beszélgettünk, hogy pihe-
nőpadokból elkelne éppenség-
gel több is. Hosszú utcaszakaszok 
vannak, ahol nem lehet leülni né-
zelődni, pihenni, noha a korzó-
zásnak ez is egyik lényeges ele-
me lenne. A fiatal anyuka amúgy 
nem tartja korzózásra kifejezet-
ten alkalmasnak a városközpontot, 
hiszen a forgalom miatt zajos, és 
olyan kis terület, hogy hamar kör-
be lehet járni. Márpedig bámész-
kodásra alkalmas kirakat, rendez-
vény, netán kézműves kirakodó 
vásár nem állítja meg a járókelő-
ket errefelé – jegyezte meg.
 Ignácz József kérdésünk hal-
latán azonnal a Zsálya vendég-
lőt hozta fel példaként, hozzátéve, 
hogy tudja, ez itt nem a reklám 
helye. Ez a vendéglátó egység 
azonban olyannyira meghatáro-
zója a városközpont hangulatá-
nak – nem alábecsülve a szökő-
kutat és a belső udvar kellemes 
enteriőrjét – hogy muszáj róla di-
csérő szavakkal szólni – mondta. 
A kikapcsolódás, szórakozás kike-
rülhetetlen pontja a Zsálya – vé-

lekedett, de nem titkolta azt sem, 
hogy egyebekben a városköz-
pont nem kifejezetten korzózás-
ra teremtődött. Az is kérdés – töp-
rengett – hogy akik esetleg most 
hiányérzetüket panaszolják fel 
emiatt, vajon hajlandóak lenné-
nek-e a szombat-vasárnapjaik egy 
részében éppen itt társasági éle-
tet élni. A hajdani korzózások óta 
ugyanis az emberi érintkezések 
terén is sok minden megváltozott.
 A kutyáját sétáltató Bártfai 
Károly szerint kérdésünk nem is 
kérdés, mert persze, hogy alkal-
mas laza, könnyed sétákra a főtér. 
Ahol egyébként minden megta-
lálható, ami ehhez kell: pihenőpa-
dok, vendéglátó helyek, beszél-
gető partnerek. Aztán sietősen 
elbúcsúztunk, mert a kutyusnak 
mehetnékje volt. Ő nem társalog-
ni, sétálni akart mindenképpen.
 Török Diána úgy vélekedett, 
kevés itt a látnivaló, ő is kicsinek 
tartotta a területet ahhoz, hogy 
sokáig lehessen benne sétálgatni. 
Még ha meg lehetne állni itt-ott 
valamiért, amiért érdemes talán 
népesebb lenne szép időben, hét-
végeken a környék, nem csupán a 
fellibbenő szelek kergetnének egy 
itt felejtett papírszeletet, rajta az 
üzenettel: „Hétre ma várlak a szö-
kőkútnál”. 
 Ha ugyanis már elfogadott ta-
lálkozóhellyé léphet elő egy város 
szeglete, annál nagyobb elismerés 
városrészt nem érhet. Akkor aztán 
a korzózás beindulására sem kell 
már túl sokat várni.  Molnár Anna
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Hirdetés

Két új csoportszobával bővülhet a Kisfaludy 
téri Üllői Csicsergő Óvoda. Az önkormányzat 
a Belügyminisztérium pályázatán nyert 65 
millió forint támogatást az épület bővítésé-
re – tudtuk meg Kissné Szabó Katalin polgár-
mestertől. A pályázaton elnyert összeg nem 
fedezi a kivitelezés teljes költségeit, az önkor-
mányzatnak további 65 millió forint önerővel 
kell kiegészítenie a pályázaton elnyert össze-

get. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, 
a kivitelező kiválasztását követően, várható-
an április végén kezdődnek a munkálatok. 
 A képviselő-testület a februári ülésen dön-
tött a Sportliget lakóparkban levő 4000 négy-
zetméter területű önkormányzati ingatlan 
hasznosításáról, ahol egy négy csoportszo-
bás óvoda, a későbbiekben pedig egy két 
csoportszobás bölcsőde is épülhet. 

Óvodát fejleszt az önkormányzat

Üllő város 246 millió forint támogatást nyert 
a Környezet és Energia Operatív Program ke-
retében, önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai korszerűsítésére – tudtuk meg 
Kissné Szabó Katalin polgármestertől. A 100 
százalékos támogatási intenzitású forrásból 
az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola, az 
Üllői Napraforgó Óvoda és az orvosi rende-
lő épületének külső hőszigetelése és nyílás-
záróinak cseréje történik meg. A beruházás 
keretében napkollektorokat is telepítenek az 
épületekre. 
 – A Napraforgó Óvoda a pályázat be-
nyújtása után égett le, a támogatási szer-
ződés aláírása után egyeztetnünk kell a ki-

alakult helyzet miatt, ebben az esetben a 
támogatási szerződés módosítására is sor 
kerülhet. Az óvodát szeretnénk teljesen újjá 
építeni, ezért terveket kell készíttetnünk. Tel-
jes egészében felújítjuk az elektromos há-
lózatot és a gépészetet. Az épület a mai kor 
elvárásainak megfelelően akadálymentesí-
tett lesz, egy mozgássérült illemhelyiség is 
kialakításra kerül. Saját erőből szeretnénk 
építeni egy tornaszobát öltözőkkel, illetve 
egy fejlesztőszobát, és a szükséges eszköz-
beszerzést is meg kell oldanunk. Az óvoda 
bővítése miatt terveket kell készíttetnünk, 
utána pedig indulhat a pályáztatás – tájé-
koztatott Kissné Szabó Katalin. 

Negyedmilliárd forint épületkorszerűsítésre
 Az orvosi rendelő is nagyobb átalakítá-
son megy keresztül. Az épület akadálymen-
tesítése miatt egy külső liftet építenek, és a 
tető teljes cseréjére is sor kerül, amelyet kö-
vetően az emeleti helyiségekben szakrende-
lők kialakítására lesz lehetőség. 
 A beruházás következményeként jelentő-
sen javul az épületek energiahatékonysága, 
növekszik a komfortjuk, takarékosabb lehet a 
működtetésük és esztétikailag is megújulnak.  
 A felújítások nyár elején kezdődnek, az is-
kola épülete szeptemberre elkészül, az orvo-
si rendelőt és az óvodát a plusz munkák miatt  
késő ősszel adják át. A háziorvosok a felújítás 
ideje alatt zavartalanul fogadják a betegeket. V.

 Kissné Szabó Katalin elmondta, először az 
épületek terveit kell elkészíteni, a kivitelezés 
pályázati pályázati pénzből valósulhat meg. 
 – Csak a kész tervek birtokában indulha-
tunk a pályázaton, az önkormányzat folyama-
tosan figyeli a megnyíló lehetőségeket – szö-
gezte le a polgármester. A következő időszak 
kiemelt beruházása lehet az óvoda építése a 
lakópark nagyobb komfortjának érdekében.  
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Teljes testmasszás, relaxáló masszás, ízületi kimozgatás,  
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

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

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

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

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

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

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

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

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

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

G

Hirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

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

Szemét-problémák
Éppen ebből a lapszámunkból értesülhet-
tek arról, hogy az elmúlt hetekben milyen 
nagy problémát okozott városunkban a 
szennyvízcsatornába engedett különböző 
eredetű hulladék. Súlyos milliókba kerül az 
átemelőszivattyúk letakarítása a rájuk rakó-
dott szennyeződéstől, s ez a pénz a mi zse-
bünket terheli.  
 Bár közvetlenül nem okoz ilyen súlyos 
kárt, de elképesztő mennyiségű szeméttel 
találkozunk mind a kül-, mind a belterüle-
teken, szinte bármerre járunk. PET-palackok, 
csomagolási hulladék, szatyorba kötött azo-
nosíthatatlan kommunális szemét stb. 
 Számtalanszor írtunk már erről a jelen-
ségről, azonban a szemléletformálás egy na-
gyon lassú folyamat. Addig is, amíg ebben 
nem lesz változás és nem közelítünk a tőlünk 
nyugatra fekvő kisvárosok annyira csodált 
tisztaságához és gondozottságához, a lakó-
ingatlan-tulajdonosokat tudjuk kérni, felszó-
lítani a házuk előtti közterület, árok rendben 
tartására. Még akkor is, ha tisztában vagyunk 
azzal, hogy nem ők szennyezik a saját utca-
frontjukat, vétlenek a szemetelésben. 
 Az elkövetkező időszakban, a tavasz be-
köszöntével Tóth Gábor közterület-felügyelő 
járni fogja az utcákat és ahol szükséges sze-

mélyesen vagy írásban jelzi az ingatlantulaj-
donosoknak az önkormányzat köztisztasági 
rendeletében foglalt kötelezettségüket. 
 Kérem, hogy tisztítsák meg, rendezzék 
a házuk előtti közterületet, példát mutatva 
ezzel és bízva egy kulturáltabb, tisztább jö-
vőben. Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értel-
mében a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala meghatározta az ál-
talános iskolák felvételi körzetét. Tele-
pülésünkön működő Üllői Árpád Feje-
delem Általános Iskola (Malom utca 1.) 
felvételi körzete: Üllő város közigazga-
tási területe. 

Változott a Vecsési Járási Hivatal Üllői 
Kirendeltség ügyfélfogadási ideje. Már-
cius 1-jétől hétfőnként 15 órától 17 óra 
30-ig, szerdánként 8 órától 15 óra 30-ig, 
péntekenként 8 órától 10 óráig intézhe-
tik ügyeiket a Városháza (Templom tér 
3.) épületében található irodában. 
 Az üllői kirendeltségen intézhető 
ügytípusokról a www.ullo.hu webolda-
lon olvashatnak.

Iskola  
felvételi körzete

Új időpontok!

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette

volna a hirdetését  
már nettó

5900 Ft-ért
Hívjon a 06-29/412-587,
vagy a 06-70/945-2444 

számon!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
a 2017 első félévi gépjárműadó- 
fizetési kötelezettségekről szó-
ló határozatok, valamint a 2017 
első félévi építményadó- és he-
lyi iparűzési adó fizetési kötele-
zettségekről szóló értesítések 
kézbesítése folyamatban van. 

Adófizetési  
kötelezettség 2017-ben

A tavalyi évben többen nehezményez-
ték, hogy az adóhatósági küldemé-
nyért be kellett menniük a postára. En-

nek kapcsán felhívjuk azon adózó ügyfeleink 
figyelmét, akik 2016. évben gépjárművet vá-
sároltak, valamint 2016. évben költöztek Üllő-
re, továbbá akiknek a tulajdonában lévő gép-
jármű adójának a mértéke csökkent, a fizetési 
kötelezettségükről határozatban értesülnek, 
mely tértivevényes levél formájában kerül kéz-
besítésre. 
 A határozatok tértivevénnyel történő kéz-
besítése jogszabályi kötelezettségünk, mivel 
az átvételt igazulnunk kell a döntés jogerő-
re emelkedésének megállapítása miatt. Ezért 
megértésüket kérjük. 
 A gépjárműadó mértéke személygépko-
csik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban 

kifejezett adóalap után: a gyártási években 
és az azt követő 3. naptári évben 345 Ft/kW, a 
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/
kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 
230 Ft/kW, gyártási évet követő 12-15. naptá-
ri évben 185 Ft/kW, gyártási évet követő 16. 
naptári évben és az azt követő naptári évek-
ben 140 Ft/kW.
 Tehergépjárművek és utánfutók esetén a 
gépjárműadó alapja a hatósági nyilvántartás-
ban feltüntetett saját tömeg, növelve a ter-
helhetőség (raksúly) 50 százalékával, mér-
téke az adóalap minden megkezdett 100 
kilogrammja után a légrugós vagy azzal 
egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjár-
mű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, 
fenti csoportba nem tartozó tehergépjármű, 
nyergesvontató, autóbusz esetén 1 380 Ft.
 A gépjárműadó-fizetési kötelezettségnek 
két részletben kötelesek eleget tenni. A 2017. 
év első félévi gépjárműadó-fizetési kötele-
zettség határideje, a határozat jogerőre emel-
kedésétől számított 15 nap, a 2017. év második 
félévi gépjárműadó-fizetési kötelezettség ha-
tárideje: szeptember 15.
 Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket 
arra, hogy a gépjárműadó alanya, aki az év 
első napján a gépjármű központi nyilván-
tartás szerinti tulajdonosa vagy üzemben-
tartója, annak kell megfizetnie a teljes évi 
gépjárműadót, aki a tárgyév január elsején 
a nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos 
vagy üzembentartó.
 A helyi iparűzési adó mértéke változatlan, 
továbbra is az adóalap 1,9 százaléka. Az idei 
év első félévi adóelőleg fizetési határideje 
március 16. 
 A hatályos jogszabályok alapján a helyi 
iparűzési adó bevallása önadózással történik, 
miszerint az adózó saját maga állapítja meg, 
vallja be és fizeti meg a helyi iparűzési adót.
 A 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás be-
nyújtási határideje: május 31.

 2017. évre a „különbözetként” megállapított 
összeget az adózó köteles május 31-ig minden 
további értesítés nélkül megfizetni, valamint a 
második félévi adó-előlegfizetési kötelezettsé-
gének szeptember 15-ig eleget tenni. 
 Az építményadó mértéke változatlan, az 
500 négyzetmétert meg nem haladó alapterü-
letű adóköteles építmények tekintetében 750 
Ft/négyzetméter/év, az 500 négyzetmétert 
meghaladó alapterületű adóköteles építmé-
nyek tekintetében 1 050 Ft/négyzetméter/év. 
 Továbbra is mentes az építményadó alól 
az adóalanynak a nem lakás céljára szolgáló, 
egyébként adóköteles építménye 50 négyzet-
méter alapterületig, kivéve az üzleti célt szol-
gáló építményt. Az építményadó fizetési köte-
lezettségnek két részletben kötelesek eleget 
tenni. A 2017. első félévi építményadó fizetési 
kötelezettség határideje március 16., a máso-
dik félévi építményadó fizetési kötelezettség 
határideje: szeptember 15.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy fizetési köte-
lezettségeiket átutalással is teljesíthetik az 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámok-
ra. Gépjárműadó számla: 11742056-15392141-
08970000, iparűzési adószámla: 11742056-
15392141-03540000, építményadó számla: 
11742056-15392141-02440000, késedelmi pót-
lék számla: 11742056-15392141-03780000. 
 Felhívjuk a figyelmüket egy lényeges jog-
szabályi változásra!
 A 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet 3.§. (1). 
bekezdése alapján az adóhatóságot a végre-
hajtás foganatosításáért 5 000 Ft költségáta-
lány illeti meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Azon adóalanyok esetén, akik határidőre nem 
tesznek eleget az adófizetési kötelezettségük-
nek az adóhatóság megindítja a végrehajtási 
eljárást (letiltás munkabérre és nyugdíjra, ha-
tósági átutalás bankszámlára) és a hátralékok 
behajtása mellett a jogszabályban előírt 5 000 
Ft költségátalány megfizetésére is köteleznie 
kell az adózót.  Dévai Éva, adócsoport-vezető

Felmerülő kérdéseikkel az adócsoport 
munkatársaihoz fordulhatnak a következő 
elérhetőségeken: Üllői Polgármesteri Hi-
vatal (Templom tér 3.), I. emeleti 131, 132 
szoba. Ügyfélfogadási idő: hétfő 13–17.30, 
szerda 8–12 és 13–15.30, péntek: 8–12.
 Telefonos elérhetőség: 06-29/320-
021/116, 131 és 109 mellék. E-mail cím: 
devai.eva@ullo.hu.

Adócsoport elérhetőségei

Az önkormányzat képviselő-testülete to-
vábbra is kiemelt feladatának tekinti a vá-
rosban a patkányok kártételeinek és elsza-
porodásának megakadályozását, így a 2017. 
évi költségvetésében forrást biztosít a lakó-
ingatlanokon történő rágcsálóirtáshoz. Azo-
kon a területeken nyújtjuk a szolgáltatást, 
ahol nagymértékben elszaporodtak a patká-
nyok és a lakosok jelzik az igényüket a pol-
gármesteri hivatal recepcióján személyesen, 

a 320-011/100-as melléken vagy a csete.ibo-
lya@ullo.hu e-mail címen.
 Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a 
Né-Du Kkt. szakemberei március 31-én, ápri-
lis 1-jén, 2-án,  majd április 21-én, 22-én és 23-
án végzik a patkányirtást a bejelentett ingat-
lanokon. Ahol további ellenőrzés szükséges, 
azt május 5-én, 6-án és 7-én teszik meg. 
 A cég szakemberei már jól ismerik tele-
pülésünket és a veszélyeztetett területeket. 

Önkormányzati segítség patkányirtáshoz
A helyszínen a gázmester dönt az irtás szük-
ségességéről, és csak indokolt esetben he-
lyez ki csalétket. 
 Kérjük segítő együttműködésüket, fo-
gadják meg a szakember tanácsát, maguk 
is tegyék meg az elvárható tevékenységeket 
(ingatlanok rendbetétele, hulladék elszállít-
tatása)  a rágcsálók elszaporodásának meg-
akadályozása érdekében. 

Ladányi Ágnes, polgármesteri hivatal, hatósági iroda
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Dugulás miatt  
öntött el ingatlanokat 
a szennyvíz

Március 1-je a Nemzetközi Pol-
gári Védelmi Világszervezet 
megalakulásának emlékére lett 
a polgári védelem világnap-
ja. A világszervezet 1972. márci-
us 1-jén alakult meg, a világnap 
megtartásáról 1992-ben szüle-
tett határozat, a felhíváshoz Ma-
gyarország is csatlakozott. 
 A hagyományokhoz híven idén 
is megemlékeztek a világnapról 
a katasztrófavédelem és a polgá-
ri védelem vezetői. Az ünnepé-
lyes eseményen az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigaz gatóság 
főigazgatója emléktárgyakat ado-
mányozott polgármestereknek, 
mentőszervezetek vezetőinek és 

Nem először fordul elő, hogy az 
üllői szennyvízcsatornából nagy 
mennyiségű, nem oda való hul-
ladékot távolítanak el az üzemel-
tető DPMV Zrt. munkatársai. 
 Legutóbb február 15-én ke-
rült sor a szennyvízhálózat tisztí-
tására, mert a Hajcsár úti szenny-
vízátemelőnél dugulást okoztak 
a felhalmozódott anyagok. A 
szennyvíz több lakóingatlant is 
elöntött a Mikszáth Kálmán utca 
végén és a Mátyás Király utcá-
ban. 
 – Közel négy köbméter hul-
ladékot szedtek ki a csatorná-
ból a szakemberek. Szemrevé-
telezéssel megállapították, hogy 
a dugulást elsősorban higiéni-
ai törlőkendők okozták, de nem 
zárható ki az sem, hogy a négy 
évvel ezelőtt esethez hasonló-
an valaki most is textilhulladé-
kot öntött a csatornába. A febru-
ári testületi ülésre meghívtuk a 
DPMV Zrt. vezetőjét, aki elmond-
ta, hogy a vállalat idén egy üle-
pítő építését tervezi, amely meg-
akadályozza, hogy a szennyvíz 
egyből a szivattyúba kerül-
jön, ezáltal a különféle hulladé-
kok is nehezebben tömítenék el 
a rendszert. Ez természetesen 

nem megoldás a problémára, de 
valamelyest könnyítene a hely-
zeten – magyarázta Fehér Imre 
alpolgármester.
 Mint megtudtuk, nem csak 
üllőn okoznak problémát a 
szennyvízcsatornába dobált, 
nem odavaló dolgok. A Dél-Pest 
Megyei Viziközmű Szolgáltató 
Zrt. szolgáltatási területén más 
településeken is küzdeni kell a 
felelőtlen polgárok miatt jelent-
kező problémával. Előfordult, 
hogy egy pár görkorcsolyát, kis-
állatokat – még egy kismalacot 
is – találtak már a csatornában. 
Arra általában nincs magyarázat, 
hogy miért oda dobják. A tette-
seket pedig nagyon nehéz fülön 
csípni. Ha nincs tettenérés, szin-
te lehetetlen. Pedig jelentős ká-
rokat okoznak a cselekedetük-
kel, azoknak a lakóknak, akiknél 
kiönt a szennyvíz, de az üzemel-
tetőnek és önkormányzatnak is. 
 Az önkormányzat a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kíván fektet-
ni a megelőzésre – tudtuk meg 
az alpolgármestertől – elsősor-
ban a lakosság megfelelő tájé-
koztatásával szeretnék elérni, 
hogy javuljon az üllői „szenny-
vízkultúra”.  AT

Lakossági járda- 
építési pályázat
Üllő képviselő-testülete a 2017. 
évre pályázatot ír ki lakossági jár-
daépítésre, Üllő város területén 
lévő utcákra vonatkozóan.
 A pályázat nem vonatkozik a 
következő utcákra, illetve utca-
szakaszokra: Ócsai út (Faiskola 
utcától a Pesti útig), Pesti út (Szé-
chenyi utcától a Malom utcáig, il-
letve a Tompa utcától a Malik kö-
zig), a Deák Ferenc utca, továbbá 
a Berkes közt és a Gárdonyi utcát 
összekötő 2578 hrsz-ú ingatlan.   
 Lakossági járdaépítési pá-
lyázatra azon ingatlantulajdo-
nosok jelentkezhetnek, akik az 
önkormányzat által biztosított 
anyagból vállalják a munkák ki-
vitelezését, és beadványukban 
megjelölik a kivitelezésért fele-
lős személyt.
 A pályázaton indulhat min-
den ingatlantulajdonos, aki előtt 
a járda járhatatlan vagy hiányos, 
illetve balesetveszélyes. 
 Előnyt élveznek a legalább 
100 folyóméter hosszú szakaszok 

tulajdonosai, és a saroktól saro-
kig terjedő járdaszakaszok pályá-
zói.
 Az Önkormányzat vállalja a 
régi betonjárdából származó tör-
melék elszállítását, de földet és 
máshonnan származó egyéb hul-
ladék elszállítását nem vállalja. 
 Azon ingatlantulajdonosok 
részére, akik a beton járdánál 
magasabb műszaki színvonalú 
viakolor burkolatú járdát kíván-
nak építeni, az önkormányzat 
csak a pályázatban meghatá-
rozott betonjárda (1.500 Ft/m2) 
költsége erejéig fedezi a felme-
rülő költségüket.  
 A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2017. április 30.  
 A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal (2225 Üllő, 
Templom tér 3.) Városfejlesztési 
Iroda részére, vagy személyesen 
a polgármesteri hivatal portáján 
az említett címzéssel ellátott le-
zárt borítékban.

tagjainak, pedagógusoknak és 
polgári védelmi szakembereknek. 
 Dr. Góra Zoltán tűzoltó ve-
zérőrnagy   a Belügyminisztéri-
um Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság főigazgatója a 
katasztrófavédelem munkájának 
segítése, támogatása érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként főigazgatói 
ajándéktárgyat adományozott 
Üllő polgármesterének. Kissné 
Szabó Katalin elmondta, öröm-
mel vette át az elismerést, amely 
véleménye szerint elsősorban az 
üllői tűzoltók, a polgárőrök és a 
polgárvédelmi referens munká-
jának érdeme.  

Főigazgatói elismerés a polgári 
védelem világnapján
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Február 28-án, 48 év munkaviszony után nyugdíjba ment a pol-
gármesteri hivatal ügyiratkezelője, Németh Elekné Füles Julianna. 
Boldog nyugdíjas éveket kíván neki Üllő Város Önkormányzata. 
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A háborús évek egy ré-
sze elég nyugodtan telt 
Korompaynak, de ami-

kor híre jött a katonai atrocitá-
soknak és a Vörös Hadsereg kö-
zeledtének, megnyitották a 
püspöki palota pincéjét, ahol 
közel 2000 ember talált mene-
déket. Ebben az időben „befo-
lyásos, nagytekintélyes püspö-
ki bizalmi embernek” titulálták 
Korompay Tibort. A váci székhe-
lyen közel 2 évtizedig tevékeny-

Pápai kamarás, címeres apát, nyugalmazott esperes-plébános, piarista 
konfráter 1911. június 3-án született Budapesten. 1934. június 15-én szen-
telték pappá. Két évvel később a bécsi tudományi egyetem hittudományá-
ból doktorált. Hazatérve a szolgálatát Mezőtúron kezdte, ahol 1934–1937-ig 
volt hitoktató. Ezután 3 évig dolgozott Csongrádon, mint gimnáziumi ta-
nár, majd 1939 karácsonyán „udvari szolgálatra” hívja be Hanauer püspök. 

Kenyeres Ferenc harangozónak és feleségének, 
Csapó Erzsébetnek 5 gyermekük született. Igé-
nyes, törekvő és tanult család volt. Legidősebb 
fiúk, Ernő ügyvéd lett, Lajos pap, Veronka pos-
tamester, Mária polgári iskolát végzett, Irén-
ke lányuk pedig az Országos Társadalombizto-
sítási Intézet (OTI) ügyintézőjeként dolgozott.

Dr. Korompay Tibor

Kenyeres Lajos (1908–1957)

kedett. 1955-ben Kovács Vince 
külső utasítás alapján elhelyez-
te Tiszekécskére, majd Nagykő-
rösre (1955–1956) káplánnak. Itt 
élte meg a forradalom kitöré-
sét. Azonban érezte „mozdulnia 
kell”, mert tudta Vácon a mun-
kája félbemaradt. Nagykőrösről 
egy fejeskáposztákat szállító te-
herautóval ment Budapestre, in-
nen tovább, meg sem állt Vácig. 
 1957-ben letartóztatták Pet-
róczi Sándor irodaigazgatóval 

együtt a „begyűjtendők cso-
portjába” került. 1957. március 
10-én paptársaival, már a Gyűj-
tőfogházban „vendégeskedett”. 
Kiszabadulása után Örkénybe 
(1958–1961), majd Héhalomra 
került káplánnak. Korompay Ti-
bor így emlékszik vissza a történ-
tekre: „Szolgálati helyemre bün-
tetés gyanánt kerültem, ugyanis 
nem voltam hajlandó bekapcso-
lódni a békepapi mozgalomba”. 
 1963-ban került Üllőre, és 
egészen 1968-ig szolgált itt.
 1967-ben Ceglédre került, ke-
rületi esperes-plébánosnak az 
Ó-plébániára. Majd a sors úgy 
hozta, hogy ismét Vácra került 
1985–1995-ig, a Fehérek Temp-
lomába. 1994. július 16-án, szom-
baton 10 órakor, ekkor már 83 
évesen, ott tartotta gyémánt mi-
séjét 60 évnyi szolgálattal a háta 
mögött. 1995. június 7-én érte a 
halál Vácott.

Fehér László, Fehérné Fazekas Anett Rita, 
Helytörténeti GyűjteményDr. Korompay Tibor

K enyeres Lajos gyermekko-
rában nagy szegénység-
ben élt, ugyanakkor jó eszű 

szorgalmas gyermek volt. 1919–
1920-as tanévben kezdte meg ta-

nulmányait a Szolnoki Állami Fő-
gimnáziumban. Érettségi után 
sikeresen a Váci Hittudományi Fő-
iskolára nyert felvételt. 1930-ban 
Vácott szentelték pappá. Mun-
kássága során sok településen 
megfordult káplán és hitoktató 
pozícióban. Szolgált Szentes-Fá-
bián sebestyénen, Újpesten, Hat-
van belvárosában, Valkón, Csé pán, 
Cegléden, Tiszakürtön, Kis kun-
dorozsmán és Pesterzsébeten.
 Üllőn 1930–1934 között szol-
gált káplánként, és ő végez-
te, minden második alkalom-
mal a leventék és iskolások 8 órai 
szentmiséjét. A nagy gazdasá-
gi válság idején 1931–1932-ben, 
az üllői templomban elhang-
zott szentbeszédeinek szöve-
gét, szerzői kiadásban jelentette 

meg „Sorozatos szentbeszédek 
a szentmiséről” címmel.
 1946-ban a Szolnok megyei Ti-
szavárkonyra helyezik, amely első 
és egyben utolsó plébánosi állo-
máshelye is volt. Visszaemlékezé-
seiből kiderül, hogy ez a település 
volt számára a legkedvesebb, hi-
szen szülőfalujával átellenben, a 
Tisza túlsó partján a családjához 
közel teljesíthetett szolgálatot. 
Így gyakran látogathatta édes-
anyját, s segítőkezet tudott nyúj-
tani a család 5 holdas gyümölcsö-
sében. Hivatását lelkiismeretesen 
végezte, az ifjúság nagyon szeret-
te. Működése egyik legfontosabb 
területének a hitoktatást tartot-
ta; írt katekizmust, prédikációit 
könyvben is megjelentette.
 Az ötvenes években félelem 
nélkül állt a földjüktől, szerény 
vagyonuktól megfosztott, gyak-
ran öngyilkosságba kergetett 
parasztemberek oldalára. Kádár 
Jánosnak és Andropov budapesti 
szovjet nagykövetnek írt levelei-
ben is felemelte szavát az 1956-
os forradalmat követő megtorlá-
sok ellen. Elolvasták? Nem tudni, 
de nem zárható ki, hogy ez pe-
csételte meg sorsát.

 1957. február 28-én Kenyeres 
Lajos Tiszaföldvárról Vezseny-
be indult kerékpárján a szokásos 
hittanóráját megtartani, de ezút-
tal már nem tért vissza a Plébáni-
ájára. Rejtélyes körülmények kö-
zött eltűnt.
 Egy évvel később a Tisza jég-
zajlásakor Martfűnél partra ke-
rült egy emberi tetem. Egy ha-
lásznak sikerült partra húznia. 
Az 1958. március 05-én kiállított 
Halotti Vizsgálati Bizonyítvány 
szerint a testet a Magyar Nép-
hadsereg Róbert Károly körúti 
kórházában sikerült azonosítani.
 1957. február 28-án Kenyeres 
Lajost brutális kegyetlenséggel 
meggyilkolták.
 Kenyeres Lajosnak legfőbb 
bűne az volt, hogy kiállt a la-
kosság mellett és nem támo-
gatta a politikai eszméket. Ta-
lálóbb sírfelirata talán senkinek 
sincs: „A jó pásztor életét adta 
juhaiért”.
 A gyilkosság helyszínén ma 
kopjafa áll, emléket állítva az 
egykoron köztiszteletben álló 
plébánosnak.

Fehér László, Fehérné Fazekas Anett,  
Helytörténeti Gyűjtemény
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Köszönjük, 
hogy segített!

Óvodák  
és bölcsőde 
nyitvatartása

A Bóbita Óvoda nevében köszönetemet fe-
jezem ki mindazoknak, akik a jótékonysági 
bálunk megszervezésében és lebonyolításá-
ban részt vettek.
 Külön köszönet Pap Krisztának és Rudolf 
Jenőnek, akik az FVM-pályázatban való rész-
vételünket segítették és koordinálták.
 Köszönet mindenkinek, akik a kiállítás lét-
rejöttét bármilyen formában is elősegítették.
 Minden adományozónak szeretném meg-
köszönni az értékes felajánlásokat, aminek 
köszönhetően több mint 200 tombolát sor-
solhattunk ki.
 Köszönöm a Kiss Sándor Művelődési ház-
nak a helyszín biztosítását és a finom va-
csorát. A Csutka Színház minden tagjának 
a kitűnő produkciót, Majorosi Mariannak 
és barátainak a koncertélményt, Kökény Ri-
chárdnak a fergeteges táncházat, Horváth 
Lillának és Kökény Leventének a népdalcsok-
rot, a Jerzsele zenekarnak a talpalávalót.
 Köszönet a szülőknek és kollégáimnak, 
a rengeteg ötletért, munkáért, amit az est 
megvalósulásáért tettek.
 Végül köszönet mindazoknak, akik ren-
dezvényünket megtisztelték jelenlétükkel és 
jól érezték magukat velünk!

Dócsné Bodnár Gizella, tagóvoda-vezető

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Köz-
művelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága a vá-
rosi tagóvodák 2017. évi nyári nyit va tartásának 
munkarendjét a következőképp en engedé-
lyezi: július 17–28. között zárva tart: Gyöngyvi-
rág Óvoda és Pitypang Óvoda. Ebben az idő-
ben nyitva van, ügyeletet tart: Bóbita Óvoda, 
és Csicsergő Óvoda.
 Augusztus 7–20. között zárva tart: Bóbita 
Óvoda, Napraforgó Óvoda. Ezalatt nyitva van, 
ügyeletet tart: Gyöngyvirág Óvoda és Pity-
pang Óvoda. 
 Július 31-szeptember 1-ig zárva tart a Csi-
csergő Óvoda bővítési munkálatok miatt. Ekkor 
nyitva van és fogadja a gyermekeket: augusz-
tus 1–4. között a Bóbita Óvoda, augusztus 1–31. 
között a Gyöngyvirág és a Pitypang Óvoda. 
 Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a 
Babarózsa Bölcsőde augusztus 7–27-ig kötele-
ző karbantartás miatt zárva tart, valamint ápri-
lis 21-én a bölcsődék világnapja alkalmából.

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 2017/2018-as nevelé-
si évre történő óvodai beíratás időpontját. A Humán Szol-
gáltató Központ intézményegységeiként működő valameny-
nyi óvodában a beíratás ideje: április 26. (szerda) 8 órától 18 
óráig, pótbeíratás: május 3. (szerda) 8 órától 12 óráig. 

Tudnivalók az  
óvodai beíratásról

K érjük a kedves szülőket, hogy a beíra-
tásra hozzák magukkal leendő óvo-
dás gyermeküket, valamint a szülő és 

a gyermek személyazonosító iratait (a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím-
kártyáját, TAJ-kártyáját és a szülő személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját), amennyiben 
a gyermekre vonatkozó orvosi vagy szakér-
tői vélemények rendelkezésre állnak, kérjük 
azokat bemutatni.
 A gyermeket elsősorban a körzet szerinti 
óvodába írassák be. A körzethatárokat meg-
tekinthetik Üllő honlapján (www.ullo.hu), va-
lamint óvodáink és a bölcsődénk faliújságján 
kifüggesztve.
 Szíveskedjenek elősegíteni, hogy az óvo-
dába járás megkezdésének időpontjáig a 
gyermek szobatiszta legyen, mivel az óvo-
dákban nem biztosítottak a személyi és tár-
gyi feltételek a pelenkázáshoz.
 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) be-
kezdése értelmében: „a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kez-
dő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt”.
 A szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni a települési ön-
kormányzat által közzétett közleményben 
meghatározott időpontban. Kivéve, ha csa-
ládi napköziben vagy a bölcsődében ellá-
tásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő 
felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző 
engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli 
felmentést.

 Felmentést lehet kérni a 3. éves kortól tör-
ténő óvodába járás alól. A felmentést a szülő 
kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg a 
HSZK igazgatója (dr. Gazsi Csaba) és a vezető 
védőnő (Kissné Csaba Éva) egyetértésével.
Kérelem nyomtatvány letölthető honla-
punkról: közigazgatás/polgármesteri hiva-
tal/ügyintézési kalauz/iskolai, óvodai ügyek/
óvodai nevelésben való részvételi kötele-
zettség alóli felmentés.
 A HSZK Igazgatója az óvodai felvételi, át-
vételi kérelemmel kapcsolatos döntést írás-
ban, a kérelem elutasítása esetén a döntést 
határozati formában közli a szülővel. Az óvo-
dai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a 
döntést megalapozó indokolással, a felleb-
bezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a 
szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában megho-
zott döntés közlésének határnapja: 2017. má-
jus 24.
 Jogorvoslati eljárás szabályai: a felvéte-
li kérelem elutasítása esetén hozott határo-
zat ellen a közléstől, ennek hiányában a tu-
domására jutásától számított tizenöt napon 
belül a szülő a jegyzőnek címzett, de a HSZK 
Igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet 
nyújthat be. A HSZK Igazgatójának döntése 
tekintetében a fenntartó jár el és hoz másod-
fokú döntést.
 A Humán Szolgáltató Központ óvoda in-
tézményegységei ahová várjuk a beiratko-
zó gyermekeket: Bóbita Óvoda (Állomás u. 
17. tel.: 29/320-059, vezető: Dócsné Bodnár Gi-
zella), Csicsergő Óvoda (Kisfaludy tér 10., tel.: 
29/600-105, vezető: Zentai Erika), Gyöngyvi-
rág Óvoda (Gyöngyvirág tér 1/A., tel.: 29/320-
022, vezető: Lengyel Krisztina), Pitypang Óvo-
da (Faiskola u. 17. tel.: 29/320-024, vezető: 
Ledneczky Julianna), Napraforgó Óvoda (Pes-
ti út 98., tel.: 29/ 320-966, vezető: Akai Gabri-
ella). A jelenleg felújítás alatt álló Naprafor-
gó Óvoda esetében a beiratkozásra a Pesti út 
98. szám alatti Babarózsa Bölcsődében kerül 
sor, ahol Akai Gabriella óvodavezető fogadja 
a jelentkezőket. 
 A beíratással kapcsolatos további fontos 
információkat www.ullo.hu weboldalon ol-
vashatnak. 
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A Bóbita Tagóvoda 
hetedik jótékonysá-
gi báljára február 25-
én, a hungarikumok 
jegyében került sor 
a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban. 

Hungarikum Bál Üllőn

M inden évben valamilyen 
témakör köré szervez-
zük bálunkat, és min-

den évben – hagyományőrző 
óvoda lévén – igyekszünk a ma-
gyar hagyományok egy-egy érté-
kes momentumát, szeletét felvil-
lantani. Idén a hungarikumokra 
esett a választásunk, hiszen azon 
magyar értékek, melyek egye-
diségük, különlegességük, mi-
nőségük révén kiemelked-
nek a magyar értékek közül, és 
hungarikumok, valóban ősi ma-
gyar hagyományainkat testesí-
tik meg. A bált Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter is tá-
mogatásra érdemesnek ítélte, és 
mintegy fél millió forint támo-
gatási összeggel járult hozzá az 
esemény sikeres megvalósítá-
sához. A rendezvényt egy alkal-
mi kiállítás kísérte a művelődési 
ház kistermében, ahol a 60 érté-
ket számláló Hungarikum Gyűj-
temény került bemutatásra. A 
Földművelésügyi Minisztérium 
Hungarikum Főosztályának veze-
tője a rendezvényt követően azt 
írta levelében, hogy ilyen gyűjte-
ménnyel még ők sem rendelkez-
nek.

 A vendégeket pezsgővel és 
kürtőskaláccsal fogadtuk. Há-
romszínű előételtálakon gyulai 
és csabai kolbászt fogyaszthat-
tak vendégeink.
 A bál kulturális programja, a 
Felszállott a páva produkció in-
dulóinak, Horváth Lillának és Kö-
kény Leventének a fellépésével 
indult, akik magyar népdalokat 
énekeltek. Báljaink elmaradha-
tatlan műsorszáma óvodánk al-
kalmi színjátszócsoportjának, a 
Csutka Színháznak az előadása. 
Idén az Indul a bakterház című 
mű folytatását, a Kéri Ferenc által 
írt Megdöglesz banya! című da-
rabot adták elő, hatalmas siker-
rel. Ováció és vastaps volt a sze-
replők jutalma. A szereplőknek, 
név szerint Kovács Terikének, Jan-
zsó Eszternek, Dely-Dormán Ti-
minek, Béky Benjáminnak, Dely 
Petinek, Ragány Lacinak, Rácz Sa-
nyinak és Vári Sanyinak köszönet 
a lelkesedésért, a rengeteg mun-
káért. A színház oszlopos tagja, 
annak dramaturgja, díszletter-
vezője és kivitelezője, direkto-

ra óvodánk óvodapedagógusa, 
Véghné Ildikó, aki idejét nem kí-
mélve munkálkodott, hogy a da-
rab valódi színházi élmény lehes-
sen.
 Nagy öröm, és megtisztelte-
tés, hogy bálunkra elfogadta fel-
kérésünket Majorosi Marianna, a 
Kossuth-díjas Csík zenekar éne-
kesnője, aki Szerelmesnek lenni 
nehéz című önálló szólólemezé-
ről hozott nekünk egy csokornyi 
dalt a zenekar tagjainak kíséreté-
ben. Marianna előadása marsok-
kal kezdődött, énekelt gyimesi és 
békési dalokat és természetesen 
a mindenki által várt Most múlik 
pontosan című számmal zárult a 
produkció. 
 A zene mellett a tánc sem hi-
ányozhatott a programfolyam-
ból. A magyar táncház módszer 
a szellemi kulturális örökség át-
örökítésének magyar modellje 
is hungarikum, és amellett hogy 
hungarikum, a táncházmódszer 
az UNESCO szellemi kulturális 
örökség listájára is felkerült. A 
táncház vezetője és táncoktató-
ja Kökény Richárd volt, aki Magyar 
Állami Népi Együttes tánckará-
nak vezetője, örökös tagja. Len-
dületes, pörgős, pezsgő tánc-
ház vette kezdetét a parketten, a 
fiúk felkötötték a nadrágot, a lá-
nyok megigazították a szoknyát 
és táncra perdült a vendégsereg.
 Szép számban fogytak a tom-
bolák – amelyek felajánlását ez-
úttal is köszönjük az adako-
zóknak –, a sorsoláson minden 
ajándéktárgy gazdára lelt. A ren-
dezvény bevételéből idén a hi-
ányzó viseletes ruhák beszerzé-
sét, népi játszótér szervezését, a 
hangszertár és a csoportok IKT- 
eszközeinek bővítését  tervezzük.

Hatvan értéket számláló hungarikum gyűjteményt mutattak be a Kiss Sándor Művelődési Házban

Tudnivalók az  
óvodai beíratásról

Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Közel 15 éves tapasztalat,  
sok elégedett ügyfél

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

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?

Hirdetés

 Ami a báli szervezést, lebo-
nyolítást illeti, köszönöm a szü-
lői szervezet tagjainak az aktív 
részvételt. Köszönet a rengeteg 
segítségért az óvoda nevelőtes-
tületének, óvó néniknek, daj-
ka néniknek, a konyhás néninek 
és pedagógiai asszisztensünk-
nek, az ő lelkes támogatásuk nél-
kül ez az este nem valósulhatott 
volna meg. Külön köszönet a Kiss 
Sándor Művelődési Ház vezeté-
sének és dolgozóinak minden 
részünkről felmerült – helyen-
ként akár abszurd, vagy logikát-
lannak tűnő – igény konstruktív 
megoldásáért.
 Idén is persze azoké a legna-
gyobb köszönet, akik megtisz-
telték rendezvényünket, elvárjuk 
őket a jövő évi bálunkra is.
 Ahogyan a harmadik gyer-
mekem is óvodás korból isko-
lás korba lépett, úgy lépett a bál 
is óvodás korból iskolás korba, 
ezért idén vettem részt utoljára 
a szervezésben főszervezőként. 
A bál megálmodásáért, annak 
2011-es indításáért köszönet a 
Szülői Szervezet akkori vezetésé-
nek. Az évek során sok-sok szülő, 
óvodai dolgozó odaadó, lelkes 
munkájának gyümölcse érett be 
idénre. Kérem és kívánom, hogy 
azok, akik ennek az eseménynek 
a szervezésében a jövőben részt 
vesznek majd, törekedjenek a 
színvonal és a minőség megtar-
tására! Őrizzék ennek a bálnak 
a hírét meg olyannak, amilyen 
most! Hagyományt teremtet-
tünk Üllőn ezzel a bállal, vigyék 
ezt tovább, hiszen a „hagyo-
mány nem a hamu őrzése, ha-
nem a láng továbbadása”. 

Pap Kriszta,  
Szülői Szervezet elnöke
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Ünnepi műsor és koszorúzás
Március 15. 10 óra   
Az 1848-as forradalom  
évfordulója alkalmából.
Városközpont

Vándor játszóház
Március 21. 9 óra és 10 óra        
Kiss Sándor Művelődési Ház

Pécsi Ildikó önálló estje
Március 24. 18 óra   
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó
Március 28. 10 óra 30   
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Árpád-napok
Március 29-31.  
Kulturális, közösségi rendezvények  
az általános iskolai tanulói számára.  
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Kiállításmegnyitó
Március 31. 17 óra 
Lázár Zsuzsa festőművész kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Kézműves foglalkozás
Április 2. 15. óra
Húsvéti díszek, ajándéktárgyak készítése.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Dia-délután
Április 4. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Kézműves foglalkozás
Április 7. 13 óra
Szervező: Üllői Humán Szolgáltató Központ.
Üllői Kulturális Központ
   
Kiállításmegnyitó
Április 7. 16 óra   
Potondi Melinda kiállítása.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Roma világnap
Április 7. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Programok Nyáron is lesz  
meleg étel az üllői 
gyerekeknek
Idén is biztosított a nyári étke-
zés a gyerekeknek, és az elmúlt 
évekhez hasonlóan nyári tábo-
rozási lehetőség sem marad el.

Ö römmel értesítjük olvasóinkat, hogy 
az előző évekhez hasonlóan 2017 
nyarán is lehetőségünk van az arra 

jogosultak gyermekei számára ingyenes nyá-
ri étkeztetést biztosítani (kizárólag meleg 
étel igénylésére van lehetőség). Az étkezést 
18 éves korig igényelhetik gyermekeiknek.
 Az étkezés mellett idén is igénybe vehe-
tik a nyári napközit, 7-12 éves korig.
 Ezt a lehetőséget Üllő Város Önkormány-
zata, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
a Humán Szolgáltató Központ szervezésé-
ben biztosítjuk.
 A nyári napközi az általános iskola terüle-
tén (Malom u. 1.) fog működni színes progra-
mokkal a gyermekek számára (kézműves- és 
táncfoglalkozások, foci, filmvetítés, kirándu-
lások, stb.).
 A napközit július 3-tól augusztus 18-ig, 
reggel 8 órától 16 óráig lehet igénybe ven-
ni. A napközi házirendjét a jelentkezőknek 
el kell fogadniuk, továbbá kérjük, hogy a 
gyermekek a szervezett programokban ve-
gyenek részt, mivel felügyeletüket csak így 
tudjuk teljes körűen biztosítani. Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy a házirend megszegése 
a napköziből való kizárást vonhatja maga 
után.
 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy bár a nap-
közi 7 héten keresztül elérhető, összességé-
ben 4 hétnél több időt nem vehetnek igény-
be a gyermekeik számára. A család által 

szervezett programokra figyelemmel, ezt a 
négy hetet bontásban is igénybe lehet venni.
 Az étkezést minden jelentkezőnek bizto-
sítjuk az egész időszakra.
 Az intézmény adatszolgáltatási kötele-
zettsége teljesítéséhez, valamint a gyerme-
kek esetleges egészségügyi ellátásához a 
gyermekek TAJ-számára szükség van, ezért 
kérjük, ezt minden esetben a jelentkezési la-
pon feltüntetni szíveskedjenek.
 Aki a napközire nem, csak az étkezésre 
tart igényt, az a napközisekkel együtt, cso-
portosan tudja az étkezést igénybe ven-
ni, ezért kérjük, hogy a napközi helyszínére 
menjen minden nap 11 órára. A napközit is 
igénybe vevők számára az ebéden kívül tíz-
órait és uzsonnát is biztosítunk. Aki az ebé-
det el szeretné vinni, az ételhordót hozzon 
magával.
 Akinek rászorultsági alapon az ingyenes 
étkeztetés nem jár, annak is van lehetősége 
a nyári napközi igénybevételére. Számukra a 
nyári napközi szintén ingyenes, de az étkezé-
sért előreláthatólag napi 500 forintot kell fi-
zetniük.
 Mivel a nyári napközi megszervezése, a 
biztosított programok és az étkezés miatt 
pontos létszámadatokat kíván, ezért kér-
jük, hogy a beiratkozási lapot az igénybevé-
tel előtt legalább 1 héttel kitöltve adják le 
a Humán Szolgáltató Központban. Felhív-
juk figyelmüket, hogy kizárólag a HSZK-ban 
leadott jelentkezéseket tudjuk figyelembe 
venni! Beiratkozási lap felvehető a Humán 
Szolgáltató Központban (Ócsai út 8.).
 Felhívjuk figyelmét, amennyiben a gyer-
mek jelzés nélkül két egymás után következő 
napon nem jelenik meg, az ingyenes étke-
zést rászorultsági sorrendben másnak bizto-
sítjuk.
 Amennyiben a meleg étkezést gyermeke 
nem veszi igénybe, a nyári étkezés más for-
mában nem jár.
 Ingyenes étkezésre az jogosult, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül.
 Kedvezményesen az étkezhet, aki az ön-
kormányzat határozata alapján kedvez-
ményre jogosult. Kedvezményesen étkez-
hetnek az olyan családok gyermekei is, 
akiknek családjában három, vagy több kis-
korú gyermeket nevelnek.
 További információ: Czvikli Annamária, 
tel.: 06-30/746-9510. Dr. Gazsi Csaba, igazgató

A vásár, amit várnak!
Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat 
fillérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretet-
szolgálat  segítségével, rászoruló családokat 
támogat. Várjuk önt március 16-án, csütörtö-
kön 8-13 óra között, a Kiss Sándor Művelődé-
si Házba (Gyömrői út 24.).

Fo
tó

: M
TI
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A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei
Megnyílt a könyvtár idei első kiállítása, melyet áprilisban egy újabb, 
könnyedebb témájú követ. Márciusban ajándékkal kedveske-
dik a könyvtár az olvasóknak, mindenkinek érdemes lesz ellátogat-
ni a Vasadi utca 1. szám alá. A folytatásból több minden kiderül. 

F ebruár 24-én, pénteken 18 órakor nyílt 
meg idei első kiállításunk a Merczel Er-
zsébet kiállítóteremben, „Számon-

tartva” címmel. A kiállítás anyaga a kommu-
nizmus papáldozatainak hagyatékából állt 
össze. A gyűjtemény összeállításának öt-
lete Prevozné Balogh Irén és Rostás Gábor 
Számontartva című könyve kapcsán me-
rült fel, amelyben a szerzők dr. Balogh István, 
hős tábori lelkész életét mutatják be. A könyv 
megjelenésekor Tikovits Ernő az egri Szent Ist-
ván Rádió és televízió szerkesztő-riportere ke-
reste fel a kutatópáros hölgy tagját, mivel az ő 
nagybátyjáról szól a könyv. Ezt a riportot még 
sok hasonló követte a kommunista egyházül-
dözés témájában, és elkezdtek gyűlni a legkü-
lönbözőbb tárgyi emlékek is, az ország min-
den tájáról. 
 Az üllői kiállítás anyagát Kovács Kornél plé-
bános úr, és Zentai István segítségével vá-
logatták össze. Az itt bemutatott emlékek, 
relikviák a Váci Egyházmegye területén szol-

gálatot teljesítő nővérek és papok hagyatéká-
ból kerültek ki. A válogatás felekezettől füg-
getlenül mutatja be a nehéz sorsokat, hiszen 
a terror már akkor sem válogatott. Közülük 
három plébános is szolgált Üllőn: Kenyeres La-
jos, dr. Korompay Tibor és Léber Lipót. A kiállítás 
egy hónapon át, március 24-ig látogatható a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Egy ifjú grafikus  
bemutatkozása Üllőn
Április 7-én 16 órakor nyílik Potondi Melin-
da, a Képző- és Iparművészeti Szakgimná-
zium és Kollégium ifjú, grafika szakos hall-
gatójának kiállítása. Melinda a szomszédos 
Gyömrőn él családjával. Tehetsége már ko-
rán megmutatkozott, így szinte természe-
tes volt, hogy ilyen irányban folytatja tanul-
mányait, hogy hozzáértő művésztanárok 
egyengessék tovább útját. Fiatalos látás-
módja igazi tavaszt varázsol a szívekbe. A ki-
állítás április 29-ig tekinthető meg.

Ajándék az olvasóknak a 
Könyvtárosok Világnapja  
alkalmából

Április 14. napja az 
évben a könyvtá-
rosoké. Igazából in-
kább az olvasóké, 
mert ezen a napon 
a legtöbb könyvtár-
ban valamilyen ked-
vezménnyel ajándé-
kozzuk meg azt, aki 
ellátogat a könyvtár-
ba. Mivel ebben az 
évben éppen mun-
kaszüneti napra esik, 
ezért egy nappal elő-
rehozzuk és április 
13-án, csütörtökön 
ingyenes lesz a beiratkozás a könyvtárba, va-
lamint ezen a napon a késedelmi díjakat is el-
engedjük! Találkozzunk a könyvtárban!

Vargha Gyula Jubileumi  
Szavalóverseny
2007-ben Üllőn került először megrende-
zésre a Vargha Gyula Sza valóverseny. Azóta 
eltelt 10 év, és idén újra rajtunk a sor, hogy 
megrendezzük ezt a nemes versenyt és ta-
lálkozót, amely a „Löbi gazda”, Vargha Gyula 
emlékét hivatott őrizni. A jubileum tisztele-
tére a résztvevő iskolák diákjai között a köl-
tő verseihez kötődő illusztrációs rajzpályá-
zatot hirdetünk az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskolával közösen. Az illusztrációk-
ból kiállítás készül, amelyet május 13-20-ig 
tekinthetnek meg az érdeklődők, a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

Horgolókör

Nagy sikere volt a horgolószakkör indításá-
nak. Sok lelkes horgolni már tudó és még 
nem tudó gyermek és felnőtt gyűlt össze 
március 8-án a könyvtárban. A céljuk viszont 
egy: a horgolás. Ezentúl csütörtök délutánon-
ként 16-17 óráig horgolással telik majd az idő 
az olvasóteremben. Horgolótűt és fonalat 
mindenki hozzon magával! A foglalkozásokat 
vezeti: Viczkó Ferencné, Marika.
 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy a könyvtár március 14–15-én zárva lesz!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

A szavalóversenyen egy Vargha Gyu-
la, vagy Vargha-leszármazott versét vagy 
versfordítását kell előadni.
 A versenyzés 4 korcsoportban történik: 
alsós, felsős, középiskolás és felnőtt kate-
góriában. Egy település kategóriánként 4 
főt jelölhet. Jelentkezni a könyvtárban be-
szerezhető Nevezési lapon lehet. Jelentke-
zési határidő: 2017. április 30.
 Az üllői általános iskolások Balázsné 
Varga Gizella tanárnőnél is jelentkezhet-
nek.
 Díjazás: kategóriánként az első három 
helyezett könyv-, tárgy-, oklevéljutalom-
ban részesül.
 A zsűri tagjai: településenként 1-1 fő és 
az üllői Oktatási- Kulturális- Sport és Ifjú-
sági Bizottság elnöke. A zsűri elnöke a Var-
gha család képviselője.
 A program részleteinek esetleges meg-
változtatásának jogát a rendezőség illetve 
a zsűri fenntartja!
 Nézőket, érdeklődőket szeretettel vá-
runk!

Pályázati kiírás  
a szavalóversenyre

 A gyűjtemény 
összeállítá-

sának ötlete 
Prevozné Ba-
logh Irén és 

Rostás Gábor 
Számon tart-

va című köny-
ve kapcsán 

merült fel
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Húsvéti készülődés

Felhívás

Csend-élet  
kiállítás  
az ÜKK-ban

Ismét Üllőn  
a vándorjátszóház

Üllő–Dunakeszi
Március 12.
Kézilabda-mérkőzés, megyei férfi.
Junior 14 órától, felnőtt 16 órától

Vecsés–Győr
Március 19.
Kézilabda-mérkőzés, NBI/B férfi. 
Junior 16 órától, felnőtt 18 órától.

Vecsés–Veszprém
Április 2.
Kézilabda mérkőzés, NBI/B férfi.
Junior 15 órától, felnőtt 17 órától.

Kastélydombi SE–TFSE
Futsal NBII
A sorsolás lapzártánk után ért véget. 
A mérkőzés időpontját a város hon-
lapján (www.ullo.hu) olvashatják.

Városi sportcsarnok 
programjai

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik édesanyánk, Jacsó Gáborné Gavló 
Ilona temetésén részt vettek, utolsó útjá-
ra elkísérték, együttérzésüket fejezték ki 
és osztoztak a család gyászában.
 Köszönetet mondunk az Alphavik ’95 
Temetkezési Kft. dolgozóinak, illetve Gá-
bornak és Tündikének az áldozatkész 
munkájáért és a temetés méltóságteljes 
lebonyolításáért. Turainé Jacsó Szilvia

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetések

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Április 2-án, 15 órától húsvéti készülődés lesz 
a Kiss Sándor Művelődési Házban.
 Festünk tojást, készítünk ajtó és asztaldí-
szeket, kreatív ajándékokat. A belépés ingye-
nes, minimális anyagköltség fizetendő. Ollót, 
metszőollót, ha tud hozzon magával.
 Felnőtteket, gyerekeket egyaránt várunk. 
Jöjjön el Ön is!

Erdélyiek Baráti Köre társaság szervezését hir-
detjük meg Erdélyből származó, illetve egy 
ilyen közösség iránt érdeklődő üllőiek számára.
 A szervező ötletgazda a Nagyváradról Ül-
lőre települt Győri Katinka. 
 Jelentkezés, érdeklődés az ÜKK-ban (Vá-
rosháza, Templom tér 3.). 
 Telefonon: 320-011/128 és 20-381-7404.

Vajon hány gyerek tudja, mivel játszottak 
nagyszüleink, dédszüleink? Sajnos kevés.
 Mi örömmel megmutatjuk! Időutazást 
szervezünk régmúlt idők világába. Temati-
kus népi játszóházunkban ez alkalommal 
népi gyermekhangszer-készítés lesz a téma. 
50-60 évvel ezelőtt a gyerekek kedvelt szó-
rakozása volt különböző hangszerek készíté-
se. A szárduda is ezek közé tartozott. A bürök 
üreges, kemény szárából készítjük.
 A foglalkozáson a résztvevők gyermekek-
nek való szerszámokkal dolgoznak. Fűrészel-
nek, csiszolnak, reszelnek, ragasztanak és kö-
töznek.
 Nagy izgalom a saját készítésű hangsze-
rek megszólaltatása.
 A foglalkozást elsősorban óvodásoknak 
szánjuk, de minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Legyél te is „bandatag” március 21-
én a Kiss Sándor Művelődési Házban.
 A foglalkozások 9-kor, illetve fél 11-kor 
kezdődnek. A belépő ára: 750 forint. VÉ

Lázár Zsuzsanna grafikus-illusztrátor Csend- 
élet című kiállítását láthatják hamarosan az Ül-
lői Kulturális Központban. Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola pedagógusa tárlatának 
megnyitója március 31-én, 17 órakor kezdődik.
 Megnyitóbeszédet mond Simorka Sándor, 
Káván élő és alkotó szobrászművész.
 A kiállítás április 25-ig tekinthető meg az 
ÜKK-ban. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 
közöttünk élő művésznő kiállítására. ÜKK

Kiadó: 100 m2-es épület Üllő belterületén, 
mely alkalmas bármely tevékenységre, pl.: 
raktározásra, asztalos, bádogos, esztergályos 
munkákra. Felszereltség: vegyestüzelésű és 
gázüzemű fűtés, WC és zuhanyzó, 35 AM 
áramerősség, riasztó. Ugyan itt eladó: aszta-
losipari gépek, szerszámok, parkettacsiszoló 
gépek. Tel.: 06-70/209-7909

Eladó ingatlant keresek. +36/20-288-4831

Üllőn eladó-kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055
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Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

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

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Lesöpörtük   
az árakat!

Hosszú nyelű
partvis

lapáttal

490 
Ft/szett

Az akció  
2017.  

március 7-től 
április 1-jéig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Tel.: 06-70/363-2480

Autómentés,  
roncsautó szállítás,  
munkagép szállítás 3 t-ig, 
lakókocsi, utánfutó  
mentés szállítás. 
0–24 időrendben. 

Előnevelt csirke március 28-tól.
Előnevelt kacsa, -liba  
április 11-től minden héten  
hétfőn vagy kedden.
Fehér húshibrid pulyka május 9. 
Baromfikra előjegyzés szükséges! 

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

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

Üllő, 
Pesti út 206. 

Tápok, 
termények, 
vitaminok

Kutya-, 
macska-
eledelek 

kaphatók! : Ibolya- István Takarmány boltja

Folyamatos akcióval várjuk vásárlóinkat!    Házhoz szállítás
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Hirdetés

Idén lesz 10 éve, hogy megépült az Üllő Vá-
rosi Sportcsarnok. Az évforduló alkalmá-
ból nagyszabású rendezvénnyel készül az 
önkormányzat: május 19-én, pénteken a 
Experidance Production bemutatja a sport-
csarnokban Román Sándor Fergeteges – A 
királyné, a gróf és a cigánylány című koreo-
gráfiáját. (Az esemény keretes hirdetését a 
2. oldalon olvashatják.)
 Az előadásra jegyeket vásárolhatnak a 
városi sportcsarnokban (Árpád fejedelem 
u. 1., tel.: 06-70/396-8123), a Vargha Gyu-
la Városi Könyvtárban (Vasadi u. 1., tel.: 06-
29/320-102) és a polgármesteri hivatal por-
táján (Templom tér 3., tel.: 06-29/320-011) 
munkaidőben. Jegyek elővételben 2800 fo-
rintért, a helyszínen 3500 forintért kaphatók.

Nagyszabású produk- 
ció a sportcsarnok 
születésnapján

Veretlenül lett bajnok  
az üllői futsal csapat

Március 2-án a városi sportcsarnokban mér-
kőzött meg az Üllő SE és a Leányfalu futsal csa-
pata az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága által 
kiírt első osztályú futsalbajnokság és bajno-
kok tornája döntőjében. Az Üllő SE csapata a 
tavalyi év után újra megnyerte mindkét tornát, 
idén nagyszerű eredménnyel, veretlenül áll-
hatott a dobogó legfelső fokára az üllő gárda. 

 – Büszke vagyok az elért eredményre, hi-
szen a város legszerényebb anyagi körülmé-
nyei között működő csapat a miénk. Minden 
játékosnak köszönöm a hozzáállást, a jó játé-
kot, nagyon örülök, hogy velük csinálhattam 
végig ezt a bajnokságot is – mondta Dienes 
András csapatvezető a mérkőzés után.
 A döntőben az Üllő SE 12:5-re győzött 
a Leányfalu ellen. Az üllői együttes a győ-
zelemnek köszönhetően jövőre indulhat a 
futsal NBIII-ban. 
 (Csapatkép – állnak: Hajducsi Péter, Mezei 
Dávid, Nyúl Zoltán, Kovács Gergő, Hunya Krisz-
tián, Dienes András, Dányi Róbert, Hargas Ist-
ván, Szőke István, Spenger Szabolcs
 Guggolnak: Molnár Ákos, Hepp Krisztián, 
Magyar Tamás, Nyárádi Ferenc, Barta Tibor, 
Benkó Péter) V.

Reprezentatív példa: *Az igénylés időpontjának függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak. A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft; 
a hitel futamideje: 60 hó; a hitelkamat mértéke és típusa (változó): 11,96%; a teljes hiteldíj mutató (THM): 13,74%; a törlesztőrészlet összege: 67 011 Ft; a havi 
számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Lakossági Bankszámla díja), törlesztés havi díja: 201 Ft; a fogyasztó által fi zetendő teljes összeg: 4 354 620 Ft; a  hitel teljes 
díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 1 354 620 Ft. Felhívjuk Ügyfeleink fi gyelmét, hogy amennyiben a KHR-ben negatív adattartalommal szerepelnek, 
úgy a kölcsönigénylésük elutasításra kerül. Javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a változó kamatozású hitel kamatkockázatát. A Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben  résztvevő Takaréknál érhető el, amelyek listáját 
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Pátria Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. 
A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarék vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a 
Hirdetményében, melyeket a Pátria Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a honlapon érhet el.

Hagyja kibontakozni vágyait!

Ön tudja igazán, hogy mire van szüksége. 

Mi csak a megvalósításban segítünk. A Takarék Személyi 
Kölcsönt alacsony igazolt jövedelemmel is igénybe veheti 
céljai eléréséhez. 

Igényelje egyszerűen 100 000 és 5 millió Ft közötti 
összegre, amit a forint alapú konstrukciónak köszönhetően 
árfolyamkockázat nélkül törleszthet.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

THM: 13,74-17,23%*

Takarék Személyi Kölcsön
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A LADA új arca.

Munkavégzés helye: Üllő, Malom u.

Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a betöltendő munkakör megnevezésével:  
schulczmarket@gmail.com • Bővebb információ: +36 20 917 6495

Hamarosan nyíló  
prémium élelmiszerboltba  

keresünk kollégákat az alábbi munkakörökbe:

boltvezető
boltvezető-helyettes

eladó
eladó-pénztáros
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

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

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

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

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen
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