
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017. augusztus • XXVI. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Városfejlesztés

 
Az elmúlt évekhez hasonló-

an idén is több száz millió 
forintot költ az önkormány-

zat fejlesztésre. Intézmé-
nyek energetikai korsze-
rűsítésére, közterületek 

fejelsztésére közel egymil-
liárd forintot áldoz a város. 

Ez az összeg pályázati tá-
mogatásból és saját forrás-

ból áll rendelkezésre. 
Részletek a 3. oldalon

Körkérdés

Lakossági 
tájékoztató

Üllői 
adóügyek

Közterületek 
rendben tartása

Hulladékszállí-
tás változásai

Megújult a 
küzdőtér 
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ÜNNEPI PROGRAM

Mindenkit  
szeretettel vár  
Üllő Város 
Önkormányzata!

Augusztus 18. PÉNTEK
19:00  Koncert a Zenés Nyári Esték keretében: 

Jerry Lee’s Rock&Roll Service

Augusztus 20. VASÁRNAP
13:00  Kirakodóvásár 

Szabadtéri játékok: népi gyermekjátszó, ügyességi játékok, 
körhinta, ugrálóvár, jumping, dodzsem…

14:00  Az Üllői Mecénás Művészeti Klub szabadtéri kiállítása, 
idősek vendéglátása, térzene a Helytörténeti Gyűjtemény 
udvarán

16:00  ÜNNEPI SZERTARTÁS A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
Ünnepi beszédet mond:  
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő  
Díjakat átadja: Kissné Szabó Katalin polgármester

16:00  A kültéri nagyszínpadon a Maglódi Mazsorett, a Mirabell, a 
Gamedance és a Starlight tánccsoportok bemutatói 
Buborékparti kisgyerekeknek, utcazenészek műsorainak kez-
dése: Kelevézek, Vincze-Boris duó, Shade, Borsos duó

17:00  Fresco Ballo zászlóforgató-csoport bemutatója

17:30  Lufikutya – zenés játék gyermekekkel: P. Nagy Ferenc (ex 
Tolcsvay) és Kovács József László (ex 100 Folk Celsius)

18:15  Vaga Banda: Óriáscirkusz – élőzenés, gólyalábas,  
óriásbábos előadás

19:00  Irigy Hónaljmirigy

20:00  Boka és a Klikk (Sárga taxi) zenekar koncert

21:00  Szent István ének:  
Horváth Lilla és Kökény Levente

 TŰZIJÁTÉK

21:15  A koncert folytatása 

Üllő, 
Városközpont  

2017.  
augusztus 

18–20.
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ZENÉS NYÁRI 
ESTÉK

szeptember 1.ÜLLŐ 2017.
19:00

Ülőhelyet korlátozott számban biztosítunk.
Helyfoglalási lehetőség a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

Dinoszaurusz 
és Rocktones

A szabadtéri  
rendezvényen  

a részvétel  
ingyenes

Band
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N em árulok el önöknek titkot, de város-
unk igazán a fejlődő települések so-
rában van. Lakosságunk száma az el-

múlt években folyamatosan növekszik és 
megfigyelhető, hogy a növekedés az állami 
lakástámogatási rendszer bővülése követ-
keztében rendkívüli mértékben továbbgyor-
sult. Örülünk ennek és szeretettel várunk 
városunkba minden új beköltözőt, aki ottho-
nául választja településünket. Ez a folyamat 
viszont komoly kihívást jelent a városvezetés 
számára. Továbbra is fontos cél, hogy az itt 
élő emberek számára színvonalas szolgálta-
tásokat és kellemes, élhető környezetet tud-
junk biztosítani. Az idei esztendőben is igye-
keztünk a lehető legtöbb pályázaton indulni, 
és nagy örömömre szolgál, hogy sok nyertes 
pályázatunk van, melyekről az alábbiakban 
szeretnénk Önöknek beszámolni.
 Beruházásainkra (amelyek megközelítő-
leg 60 millió forint óvodai eszközbeszerzést 
is tartalmaznak) hazai és uniós forrásból el-
nyertünk 563 millió forint támogatást, ame-
lyet önkormányzatunk megközelítőleg 400 
millió forint önerővel pótol.

Intézményfelújítás

A Csicsergő óvoda két csoportszobával és a 
hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel bő-
vül, plusz kialakításra kerül egy 150 négyzet-
méter nagyságú fedett terasz. A beruházás a 
tervezett ütemezés szerint halad, a kivitelező 
vállalási határideje szeptember 17. Lezárult a 
bővítéshez kapcsolódó eszközök beszerzé-
sére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tása is. Bútorok, játékok, udvari eszközök egy-
aránt beszerzésre kerülnek. 
 Az egészségház felújítása magában foglal-
ja a tetőszerkezet teljes újjáépítését, valamint 
lift létesítését – ez utóbbira az Esélyegyenlő-
ségi Hatóság kötelezte önkormányzatunkat. 
Az Egészségház tetőszigetelésére, új nyílászá-
rók cseréjére, külső falszigetelésére, valamint 
napelemek felhelyezésére szintén nyertes pá-
lyázattal rendelkezünk. Ezen munkálatok is 
megkezdődtek, várhatóan szeptember köze-
pére ez a beruházás is elkészül.
 Az iskola tetőszigetelésére, új nyílászá-
rók cseréjére, külső falszigetelésére, valamint 
napelemek felhelyezésére szintén nyertes 
pályázattal rendelkezünk. A munkálatok is 
megkezdődtek, várhatóan szeptember köze-
pére ez a beruházás is elkészül.
 A Napraforgó óvoda a város központjában 
helyezkedik el, s mint az köztudomású január-
ban leégett az épület tetőszerkezete és egyéb 
károsodások is keletkeztek. Azonnal megkez-
dődtek a tervezé-
si munkálatok, hogy 
minél hamarabb ren-
delkezzünk jogerős 
építési engedély-
lyel, kiviteli tervekkel 
és hogy minél hama-
rabb ki lehessen írni 
a közbeszerzési eljárást az épület újjáépítésére. 
Itt szeretnénk elmondani, hogy az önkormány-
zat felvállalta az épület tornaszobával, valamint 
szélfogóval történő bővítését, a terveket már 
eszerint készíttettük el. A jogerős építési enge-
délyt megkaptuk, s rendelkezünk a kiviteli ter-
vekkel is. Hamarosan kiírásra kerülhet az építé-
si beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás, 
amelynek eljárási határidejét is figyelembe 
véve az építési munkálatok szeptember-októ-
ber hónapban indulhatnak meg, és jövő év ta-
vaszára várható az épület újjáépítése. Fontos 
továbbá megemlíteni, hogy erre az intézmé-
nyünkre is rendelkezünk nyertes pályázattal, 
amely a tetőszigetelést, új nyílászárók cseré-
jét és külső falszigetelést valamint napelemek 
felhelyezését jelenti. Ezúton is kérjük az érin-
tett lakosság (szülők) türelmét, sajnos a terve-
zési, engedélyezési, közbeszerzési folyamatok 
mind-mind hosszadalmas eljárást igényelnek, 
de folyamatosan dolgoztunk azért, hogy minél 
hamarabb megkezdődhessen az újjáépítés.

Útfelújítások, gyalogátkelő  
és buszmegálló-építés,  
parkoló-korszerűsítés 

A 400-as számú út kezelője, valamint a közle-
kedési hatóság kötelezett bennünket a Baross 
utcai gyalogátkelőhely áthelyezésére, bal-
esetveszély miatt. Az átalakítási munkálatok 
megkezdődtek, és körülbelül 3 hetet vesznek 
igénybe. A beruházás tartalmazza a buszmeg-
állóhely peronjának átépítését és a váróépület 
áthelyezését, valamint az úttest mindkét olda-
lán a megfelelő felállási hely kialakítását és a 
gyalogos-átkelőhely újbóli felfestését, továb-
bá a meglévő járdákkal való kapcsolatok kiala-
kítását, helyenként új járdafelület képzését.
 Sajnos nem sikerült pályázatot elnyer-
nünk a Kocsis Sándor utca felújítására, de 
önkormányzatunk ettől függetlenül meg-
valósítja a beruházást. Jogerős engedélyek-
kel várhatóan szeptemberben rendelkezünk 
majd, ez után kerülhet sor a kivitelező kivá-
lasztására.
 Nyertes pályázattal rendelkezünk a Deák 
Ferenc utca építésére. Ezt követően kerül 
majd aláírásra a támogatási szerződés, majd 
azt követően folytatjuk le a közbeszerzési el-
járást és jövő év tavaszától kezdődően az épí-
tési beruházást.
 Az év hátralévő részében kerül megépí-
tésre a „Hatháza” buszmegállóhoz kapcsoló-
dóan a gyalogátkelőhely. A tervek elkészül-
tek, engedélyeztetés folyamatban van.
 Az Ócsai úti üzletsorok előtt és a Vasa-
di utcában tervezzük parkolók létesítését, 
amely a jelenlegi áldatlan parkolási rendet 
felváltva korszerű, modern elhelyezést bizto-
sít a gépjármű-tulajdonosok számára, javítva 
ezzel a településképet.
 Mint az a fentiekből látható, teendő és fel-
adat bőven jut számunkra. A fejlesztési fel-
adatokra – bár sok nehézséggel is járnak – 
soha nem problémaként tekintek, hanem 
kihívásként, olyan feladatként, melyet szeret-
nénk határidőre, jó minőségben teljesíteni. 
 Külön köszönöm az egészségügyi dolgo-
zóink, az oktatási-nevelési intézményeink va-
lamennyi dolgozójának és természetesen a 
lakosság türelmét a beruházások során ért 
esetleges kellemetlenségekért!

Kissné Szabó Katalin,polgármester

Közel egymilliárd forintot for-
dít a város az intézmények fej-
lesztésére, parkoló korszerűsíté-
sére, útépítésre és útfelújításra. 

Üllői beruházások

Megújul az egészségház tetőszerkezete

Nyílászárócsere az iskolában

A Csicsergő óvoda bővítése 563 millió fo-
rint támoga-
tást nyert az 
önkormányzat 
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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. 

Purina tápok, koncentrátumok,  
premixek.

Termények, vitaminok,  
kutya-, macskaeledel

 : Ibolya- István Takarmány boltja

    Kis üzlet 

    NAGY 

    választékkal 

Házhoz szállítás

Fabrikett  is kapható

Folyamatos akcióval várjuk vásárlóinkat!    

Körkérdés

Aznap, amikor körkérdésünkkel az utcákat jártuk, 
aszaló forróság volt éppen, és az orvosmeteoro-
lógia arra intett, hogy aki teheti, jól szellőző, leár-
nyékolt helyen gyakorlatilag ne csináljon semmit.

Akad elég  
lehetősége 
a mozgásra?

Hirdetés

Gebei Gábor

Pekárik Krisztina

Máthé Melinda

Máthé Bendegúz

Garamszegi Georgina

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. szeptember 13-án  9.00–17.00

E hhez képest mi arról fag-
gattuk a járókelőket, hogy 
milyen sportolási lehetősé-

gekről tudnak, amelyekhez Üllőn 
is hozzá lehet férni, és mi az, amit 
ebben a műfajban hiányolnak. 
Nem nagyon reméltük – ugyan 
ki akar a sivatagi nyár kellős kö-
zepén sportolni, ha csak nem 
úszásról van szó – de a mozgás 
témájában mégis olyan friss, ele-
ven válaszokat kaptunk, hogy va-
lósággal felüdültünk.
 Igaz, kissé felemásan kezdő-
dött a dolog. Gebei Gábor sze-
mélyében ugyanis egy ízig-vérig 
sportos alkatú fiatalemberrel ta-
lálkozhattunk, aki azonban egy 
ideje fájdalmakkal küzd: gerinc-
sérve van. Amint megosztotta ve-
lünk a történetét, kiderült, hogy 
mindig is sportolt, úszott a Spar-
tacusban, vízilabdázott a Fradi-
ban, kipróbálta a hegyi kerékpá-
rozást, és nagy kedvvel csinálta 
mindezeket. De már gyerekkorá-
ban sejteni lehetett, hogy valami 
baj van: a nagyobb erőkifejtések 
után mindig megfájdult a háta. 

Tavaly azután, egy hűtőgép meg-
emelése következtében már nem 
csak a háta fájt, hanem a lába is 
elzsibbadt. És ez nem is akart el-
múlni. A vizsgálatok kiderítették, 
hogy gerincsérve van, amit – úgy 
érzi – aligha tud megúszni műtét 
nélkül. Mert hiába végzi szorgal-
masan a javasolt mozgásterápi-
át – nemrég a Fertő-tavat is kör-
bebiciklizte gond nélkül –, de a 
reggelek, amíg bemozgatja ma-
gát, gyötrelmesek, és a zsibbadás 
sem hajlandó alábbhagyni.
 Őszintén együtt éreztünk Ge-
bei Gáborral, aki azt is elmondta, 
nagyon hiányzik neki a sport, de 
most kisebb gondja is nagyobb 
annál, mint hogy éppen az üllői 
mozgáslehetőségek hiányáról ál-
lítson össze listát.
 Pekárik Krisztinával beszél-
gettünk ezután, akinek nem volt 
különösebb oka panaszra. Szerin-
te van Üllőn annyi sportolási lehe-
tőség, amelyek közül mindenki 
kiválaszthatja a neki való moz-
gásformát. A sakkot is a sportok 
közé sorolva megjegyezte: valaki 

alakíthatna egy sakk-kört a város-
ban is, hogy aki szereti, annak ne 
kelljen Monorra utazgatnia, sakk-
partnereket keresni. És mivel a ke-
rékpározást is sokan űzik a város-
ban, már csak praktikus okoknál 
fogva is, kerékpárutakra nagyon 
nagy szükség lenne – tette hozzá. 
 Máthé Melindáról és kisfiáról, 
Bendegúzról nyomban kiderült, 
hogy igazi sportos család tagjai. 
Az anyuka gondolkodás nélkül 
sorolta, mennyi minden közt vá-
logathatnak a mozogni vágyó he-
lyiek, aerobiktól a zumbáig, kara-
tétól a labdajátékokig. Sőt, úgy 
tudja, újabban már rúdtánc is van 

– jegyezte meg. Egyedül az úszást 
hiányolta, tudva, hogy sokan az 
útiköltség miatt nem engedhetik 
meg maguknak a monori uszo-
dába való gyakori utazgatást.
 Bendegúztól azt tudtuk meg, 
hogy nagyon szeret biciklizni, és 
még annál is jobban gördeszkáz-
ni, csak anya nem engedi meg, 
hogy a boltba is gördeszkával 
menjen, pedig szívesen megten-
né. Legkedvesebb sportja azon-
ban a foci, hetente kétszer-három-
szor jár edzésre, benne van a helyi 
sportegyesület csapatában is.
 Végül Garamszegi Georginá-
val találkoztunk aki elmesélte ne-
künk, hogy szívesen sportol, de 
inkább csak otthon, egyedül. Ed-
dig ugrókötelezett, hogy formá-
ban tartsa magát, nemrég pedig 
vett egy edzőpadot. De, hogy a 
városban milyen lehetőségeket 
talál a mozgásra, arra nem figyel 
különösebben. Sokan mások csak 
társaságban érzik jól magukat 
sportolás közben, ő azonban egy 
másik táborba tartozik, azok közé 
akik jól elvannak közönség nélkül 
is – tudhattuk meg a rokonszen-
ves kis hölgytől. Molnár Anna
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Üllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete június 29-én 
tartotta  ülését, amelyen a kö-
vetkező közérdeklődésre szá-
mot tartó döntések születettek. 

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület módosította a Hu-
mán Szolgáltató Központ által elké-
szített, a házi segítségnyújtásra, jel-

zőrendszeres házi segítségnyújtásra és az 
étkeztetésre vonatkozó szakmai programot, 
továbbá ezzel összefüggően az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát, továb-
bá az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló, valamint az önkormány-
zat vagyonával kapcsolatos rendelkezési jog-
ról szóló rendelet. 
 A testületi ülésen döntés született a Du-
na-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás létrehozásáról és a társulá-
si megállapodás aláírásáról. 
 A testületi ülésen döntöttek a képvise-
lők a településrendezési szerződés megköté-
séről, a CTP Management Hungary Kft., mint 

Fejlesztő, a Winter Ingatlan Hungary Kft. mint 
Ipari Park címbirtokos, valamint az érintett 
földtulajdonosok között. A szerződés célja 
a Viktória Ipari Parkban lévő fejlesztési terü-
leten tervezett beruházáshoz szükséges inf-
rastrukturális fejlesztések, szabályozási terv 
szerinti útkapcsolatok kialakítása, közműhá-
lózatoknak a beru-
házáshoz szükséges 
mértékű fejlesztése-
kiépítése, továbbá a 
belterületbe csato-
lással és a jelenleg 
szántó területek mű-
velésből való kivoná-
sával járó valamennyi 
költség viselésének 
szabályozása. Ehhez 
kapcsolódóan belte-
rületbe vonták az Üllő, 0362/31, 0362/37 és 
0362/39 helyrajzi számú szántó művelési ágú 
ingatlanok összevonásával létrejövő 0362/39, 
valamint a 0362/64 és 0362/65 helyrajzi szá-
mú ingatlanokat.
 Döntés született a város déli iparterületén 
meglévő 26 ha önkormányzati területfejlesz-
tési koncepciójának további kidolgozásáról, 

mely feladatok végzésével a Városfejlesztési 
Zrt.-t bízták meg. 
 Az Árvácska utca–Zsaróka út felőli vé-
gének megnyitására irányuló lakossági ké-
relemről a testület úgy foglalt állást, hogy a 
gyalogosközlekedés biztonságát megterem-
tő járda, gyalogátkelőhely és közvilágítás hiá-
nyában jelenleg nem nyitja meg az Árvácska 
utca végét a gyalogos- és kerékpáros-for-
galom számára. A testület az M4 út mellet-
ti kereskedelmi területeket feltáró szervizút 
majdani megépítését követően ismét napi-
rendre tűzi a kérelem megtárgyalását.
 Döntés született a Pesti út–Baross Gábor 
utca csatlakozásában lévő gyalogátkelőhely 
és buszmegálló átépítéséről, mely feladatok 
elvégzésével a Road-Work Kft.-t bízták meg. 
 Meghatározta a képviselő-testület a har-
madik negyedéves testületi ülésnapok dátu-

mait, a következő testületi üléseket augusz-
tus 30-án és szeptember 28-án tartják.
 A képviselő-testület júniusi testületi ülé-
sén megalkotta a házasságkötések és egyéb 
családi események szolgáltatási díjairól szóló 
rendeletét, valamint Üllő Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendeletét.

Kiss Adrienn, ügyintéző

A következő 
testületi ülé-

seket augusz-
tus 30-án és 
szeptember 

28-án tartják

KOZMETIKA

Professzionális bőrápolás 
természetes hatóanyagokkal!

Várom szereteel!

Üllő, Viola utca 19.

Bejelentkezés:

Nagy Eszter

+36-30/201-3067

Darus teherautóra 
gépkocsivezetőt 

keresünk. 
Budapest és környékére. 

PadBod98 Bt.

Tel.: 06-30/587-3120

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
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A parlagfű-mentesítési türelmi idő júni-
us 30-án járt le, ezt követőn belterü-
leten a jegyző, külterületen (az ingat-

lanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről 
felvett jegyzőkönyv alapján) a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság köteles eljárást indítani 
azokkal szemben, akik elmulasztották a par-
lagfű elleni védekezést. 
 A hatóságok június 30. után a parlagfű vi-
rágbimbó kialakulásától függetlenül köte-
lesek hatósági eljárást kezdeményezni azon 
földhasználókkal/földtulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni vé-
dekezést. 
 Amennyiben a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségnek a földhasználó nem tesz 
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbim-
bós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, 
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
 A  parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30) kormányrendelet ér-
telmében a közérdekű védekezést belterüle-
ten a jegyző – ő látja el a növényvédelmi ha-
tósági feladatokat – külterületen, Pest megye 
területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi hatóság) rendeli el. 
 A jegyző által elrendelt közérdekű véde-
kezést az általa megbízott vállalkozók vég-

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű el-
leni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illet-
ve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezett-
ségének – a mulasztók költségén elrendelik a közérdekű vé-
dekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 

A NAV levelet 
küld a tarto-
zásról, túlfi-
zetésről

Védekezzen a  
parlagfű ellen!

zik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költsé-
geket az ügyfélnek kell megfizetnie. 
 A növényvédelmi bírság kiszabására bel-
terület esetében a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügy-
ben keletkezett iratokat továbbítja az eljá-
rásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belterületen és 
külterületen egyaránt 15 ezer forinttól 5 mil-
lió forintig terjed. 
 A védekezési kötelezettségét nem telje-
sítő földhasználó/tulajdonos – a bírságon 
túl – a vele szemben elrendelt közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség 
megtérítésére is kötelezett. 
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-men-
tesítés minden állampolgár közös érde-
ke, és eredményt csak összefogással, illet-
ve közös felelősségvállalással érhetünk el, 
kérem tegyenek eleget e fenti jogszabá-
lyi kötelezettségüknek, ugyanakkor szük-
séges figyelemmel lenni arra is, hogy nem 
elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki 
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfű-mentes állapotban mind-
végig meg kell őrizni. 

nfo

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végé-
ig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy 
az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása vagy 
túlfizetése van. Idén már a kivonat elején min-
denki megtalálja a számára legfontosabb in-
formációt: mennyit kell fizetni, illetve mennyit 
igényelhet vissza.
 Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek 
legalább egy adónemben kétezer forintnál 
több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly 
december végi adatok szerint. A kivonat mel-
lett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a pos-
taládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly 
nem vagy csak késedelmesen teljesítette.
 A most érkező kivonatokon az adó- és vám-
folyószámlák egyesítése miatt már a vámté-
telek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve 
késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezett-
ségeiket csekken, átutalással, bankkártyával, 
vagy esetleges többletük átvezetésével is ren-
dezhetik. Túlfizetés esetén a 1717-es nyomtat-
ványt kell benyújtani a visszaigényléshez.
 Akik úgynevezett elektronikus bevallók, te-
hát kötelező a netes felületet használniuk, vagy 
2016. január 1. és 2017. június 12. között önkén-
tesen nyújtották be elektronikusan bevallásu-
kat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is 
elektronikusan követhetik, nem kapnak papír-
alapú értesítést.
 Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlék-
értesítőt mindenkinek célszerű összehason-
lítania a saját nyilvántartásával. Az adatok 
ér tel mezésében a kivonat mellékleteként 
meg   küldött tájékoztató segít. Eltérés esetén 
észre vételt tenni személyesen az ügyfélszolgá-
latokon, telefonon a 80/20-21-22-es számon a 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendsze-
rén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Ebben 
a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölt-
hető és a kiküldött kivonathoz is csatolt Ész-
revétel adószámla-kivonatra és a kapcsolódó 
késedelmipótlék-értesítőre elnevezésű nyom-
tatvány segít. nfo
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A 2017. évi LVII. törvény  valamint az ennek végre-
hajtását szolgáló 157/2017. kormányrendelet – 2017. 
július 1-i hatállyal – a lakosság valamint a kis- és kö-
zepes vállalkozások terheinek csökkentése érdeké-
ben módosította a közművekre történő rácsatlako-
zás esetén fizetendő díjakra vonatkozó szabályozást.  

Tájékoztató a közmű- 
csatlakozásokat  
érintő változásokról 

A módosítás egy nagyobb 
lakás vagy átlagos mére-
tű családi ház ellátásához, 

illetve egy átlagos méretű üzlet-
helyiség (pl. fodrászat, pékség) 
energiaigényének kielégítésé-
hez szükséges rácsatlakozási dí-
jakat érinti. 
 Az új szabályozás három szek-
torra, a villany, a gáz és a víz (ivó-
víz, szennyvíz) bekötésekre vo-
natkozik.

Gázszektort érintő  
változások
Elengedésre kerül a legfeljebb 4 
köbméter/óra névleges teljesít-
ményű fogyasztásmérő beszere-
lése esetén a csatlakozási alapdíj, 
a csatlakozóvezeték díja és a fo-

gyasztásmérő bekötésének költ-
sége.   Ezen felül az elosztó 250 
méterig a közcélú vezetéket is el-
lenérték nélkül építi ki, ami telje-
sen új szabály.

Villamosenergia-bekö-
tést érintő változások
Díjmentessé vált a legfeljebb 32 
Amper névleges teljesítményű 
fogyasztásmérő beszerelése, eh-
hez kapcsolódóan a csatlakozá-
si alapdíj és a csatlakozóvezeték 
díja. Ezen kívül az eddigi mérték 
kétszeresére emelkedett az a ve-
zetékhossz, amelyet az elosztó-
társaság ingyenesen biztosít: ha 
kisfeszültségű közcélú elosztó-
hálózat kiépítése szükséges, ak-
kor felhasználási helyenként leg-

feljebb egy csatlakozási pontra 
rendszerhasználóként szabadve-
zeték esetén legfeljebb 100 mé-
ter, földkábel esetén legfeljebb 
50 méter hosszúságú közcélú ve-
zeték díjmentes. Ha középfeszült-
ségű hálózat kiépítése szükséges, 
akkor szabadvezeték esetén leg-
feljebb 500 méter, földkábel ese-
tén legfeljebb 250 méter hosszú-
ságú közcélú vezeték, valamint a 
transzformátorállomás létesítése 
díjmentes.

Víziközműszektort 
érintő változások
A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivó-
vízvezeték és legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték be-
kötése esetén: nem kell közmű-
fejlesztési hozzájárulást fizetni 
(lakosságnak eddig sem kellett), 
díjmentes az igénybejelentés el-
bírálása, a tervegyeztetés, az 
adategyeztetés vagy ennek meg-
felelő szolgáltatás, elengedésre 
kerül a bekötési vízmérőóra költ-
sége, annak felszerelése, valamint 
a nyomáspróba díja.
 Fontos megjegyezni, hogy 
továbbra is meg kell azonban fi-
zetni: az önkormányzati rende-
letben megállapított utólagos rá-
csatlakozási díjat, a vízbekötési 
tervek más szolgáltatónál törté-
nő egyeztetési költségét (kivéve, 
ha a tervező a tervet előzetesen 
egyezteti és annak elfogadásá-
ról vagy elutasításáról a szolgál-
tató dönt), az adatszolgáltatási 
díjakat (pl. térkép kiadása), a mel-
lékmérő, bekötési szennyvízmé-
rő, kútvízmérő, locsolási vízmérő 
és ezek felszerelésének költsé-
gét, a munkaárok kialakításának 
(amennyiben nem az igénybeje-
lentő végzi), a bekötővezeték ki-
építésének, a házi beemelő szi-
vattyú, a fertőtlenítés költségét, 
a helyszíni szemle, a működőké-
pességi és vízzárósági próba, a 

geodéziai bemérés valamint az 
üzembe helyezés díját.
 A – víz- és szennyvízhálózatot 
üzemeltető – DPMV Zrt. tájékoz-
ta tása szerint a díjak pontos ösz-
szegének meghatározása ér-
dekében az üzletszabályzat 
módosítása folyamatban van. Ad-
dig is a tényleges bekötési igé-
nyek ismeretében tudnak pontos 
árajánlatot adni. 

Tisztelt lakosok!

A szabályozás – a fentieken túl-
menően – a hatósági szemlélet 
helyett a szolgáltatói szemléletet 
és hozzáállást is erősít a közmű-
cégek körében. 2017. július 1-jétől 
a fogyasztó jogorvoslattal fordul-
hat a műszaki-biztonsági ható-
sághoz, ha az elosztó elutasítja a 
közmű kiviteli tervét. Jogorvos-
lattal lehet élni továbbá akkor is, 
ha az elosztó elutasítja a terv sze-
rint kivitelezett közmű átvételét. 
E jogorvoslati eljárások díjmen-
tessé válnak.
 Csökkennek továbbá az ügy-
intézési határidők. Így például: 
a földgázelosztó a csatlakozá-
si igény kielégítésére vonatkozó 
írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 
8 napon belül köteles megten-
ni. Az igénykielégítés feltételei-
ről és lehetőségeiről szóló előze-
tes tájékoztatást 30 nap helyett 
10 napon belül kell a fogyasztó 
részére átadni. A kivitelezés ha-
tárideje maximálásra kerül 60 
napban, erre eddig nem volt ha-
táridő. Hiánypótlási felhívást 15 
nap helyett 3 munkanapon belül 
lehet kiadni.
 Víziközmű esetén eddig nem 
volt határidő arra az esetre, ha a 
benyújtott terv nem felel meg a 
követelményeknek vagy a bekö-
tés megvalósítására nem alkal-
mas, ezért a víziközmű-szolgálta-
tó a terv kiegészítését vagy új terv 
benyújtását kérheti. Erre ezután 5 
napja lesz a szolgáltatónak. A be-
kötővezeték kiépítését, fertőtle-
nítését, a helyszíni szemlét, a nyo-
máspróbát, a működőképességi 
és vízzárósági próbát, a geodézi-
ai bemérést és a vízmérési helyen 
a bekötési vízmérő beszerelését a 
szolgáltató ezután a munkaárok 
rendelkezésre állásának bejelen-
tését követő 30. napig köteles el-
végezni, ezt korábban nem ren-
dezte jogszabályi határidő.  

Üllő Város Önkormányzata
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Adóügyek
Ezúton szeretnék felhívni figyelmüket, hogy a 2017. II. fél-
évi helyi adók (építményadó, iparűzési adó), valamint a gép-
járműadó fizetési kötelezettség határideje szeptember 15.! 

A fizetési kötelezettségekről szóló ér-
tesítések postázása augusztus vé-
géig megtörténik.

 Kérünk minden adózó ügyfelünket, 
hogy az adófizetési kötelezettségeiknek 
határidőre tegyenek eleget!
 Továbbá kérjük, fordítsanak nagyobb fi-
gyelmet arra, hogy minden adónem tekin-

tetében a megfelelő adószámlára utalják a 
fizetendő adó összegét.
 Felhívjuk a figyelmüket egy lényeges 
jogszabályi változásra. A Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium 49/2012. (XII.28.) rendelet 
3.§. (1). bekezdése alapján az adóhatósá-
got a végrehajtás foganatosításáért 5000 
forint költségátalány illeti meg. 

Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett szám - 
laszámai:
 Gépjárműadó számlaszáma: 
 11742056-15392141-08970000
 Iparűzési adó számlaszáma: 
 11742056-15392141-03540000
 Építményadó számlaszáma: 
 11742056-15392141-02440000
 Késedelmi pótlék számlaszáma: 
 11742056-15392141-03780000 

Adószámlák utaláshoz

 Mit jelent ez a gyakorlatban? Azon 
adóalanyok esetén, akik határidőre nem 
tesznek eleget az adófizetési kötelezett-
ségüknek az adóhatóság megindítja a 
végrehajtási eljárást (letiltás munkabér-
re és nyugdíjra, hatósági átutalás bank-
számlára) és a fennálló adóhátralék be-
hajtása mellett a jogszabályban előírt 
5000 forint költségátalányt meg kell fizet-
ni az adózónak! 
 Felmerülő kérdéseikkel az adócso-
port munkatársaihoz fordulhatnak a pol-
gármesteri hivatal első emeleti 131-es és 
132-es irodájában, ügyfélfogadási időben: 
hétfő: 13–17,30, szerda: 8–12, és 13–15,30, 
péntek: 8–12. 
 Telefonon a 29/320-021/116, 131, 109-es 
melléken kérhetnek segítséget munkatár-
sainktól. E-mail: devai.eva@ullo.hu.

Dévai Éva, adócsoport- vezető

Tisztelt lakosaink! A nyár folyamán bizonyá-
ra önök is utaznak, nyaralnak, hosszabb-rö-
videbb időt más településen töltenek. Ha-
zatérve talán még szembetűnőbb az üllői 
közterületek állapota, a majd mindenhol ta-
pasztalható igénytelenség, a gyom és a sze-
mét. Főleg, ha rendezett és szépen gondo-
zott üdülőhelyeken jártak. 
 A köztisztasági rendeletünk változatlanul 
az ingatlantulajdonos kötelezettségévé teszi 
a ház előtti járdaszakasz, árok, út melletti fü-
ves rész rendben tartását, gondozását. 
 Sokan arra várnak, hogy az Üllői Város-
üzemeltető és Fejlesztő Kft. elvégzi a házak 
előtti fűnyírást és szemétszedést, azonban 
a cégnek ez nem feladata és kapacitás híján 
nem is képes az egész települést folyamato-
san kaszálni, tekintettel arra, hogy a koráb-
bi 20 fős létszám helyett jogszabályváltozás 
miatt 2 fő közmunkás áll a rendelkezésére.
 Az önkormányzati rendelet szerint csak 
a következő területek tartoznak a Városüze-
meltető Kft. gondozásába: Templom téri te-
rületek, parkok, Pesti úti emlékmű előtti terü-

let, Pesti út-Ócsai úti kereszteződés és a Pesti 
út 85. szám közötti terület, Pesti út 100. szám 
és a Széchenyi u. közötti terület, Gyöngyvirág 
tér, Kisfaludy tér, Hajcsár utca a 6. házszámig, 
Hunyadi utca Ócsai utcától a Hajcsár utcáig.

Közterületek rendben tartása 

 Ezeken kívül minden közterület a lako-
sokról mutat képet, ha úgy tetszik tükröt. 
Amilyenek mi vagyunk olyan a környeze-
tünk.  

Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető
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Tájékoztatás a lakossági 
hulladékszállításban 
bekövetkező változásokról
Az utóbbi időben nagyon sok kérdés és reklamáció érkezett a 
város lakosságától a hulladékszállítási közszolgáltatásban ta-
pasztalható pontatlanságokkal, hiányosságokkal kapcsolat-
ban, amelyek miatt az alábbiakról tájékoztatjuk az olvasókat. 

Szelektív- és zöldhulladék-elszállítás – 2017.
Szelektív- és zöldhulladék-elszállítás mindig kéthetetnte csütörtökön! 

augusztus 3. 17. 31.

szeptember 14. - 28.

október 12. - 26.

november 9. - 23.

december 7. - 21.

A 2016. év végén közbeszerzés kereté-
ben választotta ki Üllő önkormányza-
ta a lakossági hulladékszállítást vég-

ző közszolgáltatót, az Ökovíz Zrt.-t, amelybe 
a korábban közszolgáltató Vertikál Zrt. is be-
olvadt. Az önkormányzat az új közszolgálta-
tóval 10 évre kötött szerződést, éppen azért, 
hogy legalább ilyen időtartamra beálljon egy 
zavartalanul működő rendszer.
 Ugyanakkor országos szinten elindult egy 
folyamat, amelynek célja a közszolgáltatók 
integrációja mellett, az ország egész terüle-
tét lefedő hulladékgazdálkodási régiók kiala-
kítása. A régiókban egy önkormányzati hulla-
dékgazdálkodási társulás fog működni, amely 
egy közszolgáltatóval áll szerződésben.
 Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb régióhoz, 
esetünkben a Duna-Tisza Közi Térségi Hulla-
dékgazdálkodási Rendszerhez kell csatlakoz-
nunk, amelyet a térség településeit magába 
foglaló társulást alapít.
 Sajnos az új jogszabályok alapján nincs 
lehetősége és jogköre változtatni az ön-
kormányzatnak az új kialakult rendszeren. 
A továbbiakban a hulladékgazdálkodá-

si társulás fog szerződni egy közszolgálta-
tóval, amely a társuláshoz tartozó telepü-
léseken élő mintegy 620 ezer lakost fogja 
ellátni. A lakossági hulladékszállítás tehát 
nagytérségenként központosított lesz, 
erre azonban a közszolgáltató adminiszt-
ratív rendszerének és munkaszervezésé-
nek át kell még állnia 

 Tapasztaljuk a jogos lakossági elégedet-
lenséget, legyen szó a fizetős zsákokról, a 
zöldhulladék és a szelektív gyűjtőzsákok nem 
megfelelő pótlásáról. Ha lett volna rá lehető-
ségünk nem változtattunk volna az eddig jól 
bevált rendszeren. Az átállás időszakában saj-
nos előfordulnak ilyen hiányosságok, amelye-
ket lehetőségünk szerint igyekszünk kezelni. 
Jelenleg annyit tehetünk, hogy az észrevé-
teleket eljuttatjuk a szolgáltatónak, valamint 
próbálunk jobb feltételeket elérni, addig is a 
lakosság szíves türelmét és megértését kérjük!
 Fontos megjegyezni, hogy az időpontok 
immár egyszerre vonatkoznak a szelektív és 
zöldszállításra és a település egészére.
 Tehát a szállítási napok nincsenek már ket-
tébontva Gyömrői és Ócsai oldalra és ugyan-
azon napon történik a szelektív és zöldhulla-
dékok elszállítása.

Tisztelt lakosok!

A hulladékgazdálkodás átalakításának első 
lépése a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató és Vagyonkezelő létrehozása volt, 
amely átvette a közszolgáltatóktól a számlá-
zási feladatokat.
 Bizonyára tapasztalták, hogy az idei évben 
még nem került számla kibocsátásra, amely 
szintén az átállási nehézségekre vezethető 
vissza.
 Természetes a szolgáltatás árát a közeljö-
vőben mindenképpen ki kell fizetni, így kér-
jük családi költségvetésükben számoljanak e 
kötelezettséggel! Üllő Város Önkormányzata

A jelenlegi közszolgáltató a változó szabályozási környezet mellett is igyekszik  
biztosítani a szelektív és zöldhulladék rendszeres elszállítását, amely Üllőn  
az alábbi időpontokban fog történni
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Jutalomki-
rándulás

A Pannon Filhar-
monikusok külön-
díját nyertük
A 2016–2017-es tanévben márciusban került 
 a postára egy újabb pályázati ötletünk.  
A Pannon Filharmonikusok által kiírt pályázat 
címe: Ne érd be konzervvel! Próbáltuk a gye-
rekeket új és megvalósítható ötletek megal-
kotására ösztönözni. Így született meg a pá-
lyamű, ami a májusi eredményhirdetésnél 
elnyerte a Legszebb pályamű különdíjat. 

Több éve hagyománnyá vált iskolánkban, 
hogy év vége felé közeledve jutalomkirán-
duláson vehetnek részt jó tanulóink. Az osz-
tályfőnökök osztályonként 2-3 gyereket jelöl-
hetnek, akik jó tanulmányi eredményükért, 
példás magaviseletükért, a közösségért vég-
zett lelkiismeretes munkájukért a kirándulás 
lehetőségét kapják jutalmul. Idén június 14-
én két busszal, 96 gyerekkel a budaörsi Koc-
ka Kiállításra érkeztünk. 
 A kiállításon 3000 négyzetméteren 15 ka-
mionnyi kocka és berendezés, 100 makett 
nyűgözi le a látogatót. A makettek történel-
mi eseményeket örökítenek meg, illetve nép-
szerű filmekből és mesékből ismert jelene-
teket ábrázolnak, mint például Star Wars, 
Titanic stb.
 Az ismeretterjesztő moziban nézhető fil-
mek, a Lego prizmáján keresztül mutatják be 
a tudomány világát: érdekességek, állatok, 
robottechnika, építmények, fizika, járművek.
 A kiállítás játszóház részében különböző 
korosztályú gyerekek érdeklődésüknek meg-
felelő játékokat próbálhattak ki: autócsúsz-
dák, Duplo kocka az óvodások számára, óriá-
si kockákból építhető nagy építmények, Brick 
Wall – kockákkal „írni való” fal, Brick Mosaic 
Galery – kockákkal „festeni való” hely. Mind 
az alsó tagozat, mind a felső és speciális tago-
zat talált magának játékot félórára, amit eb-
ben a részben tölthettek tanulóink.
 A kirándulás fagyizással zárult, melyet 
minden évben a diákönkormányzat finanszí-
roz. A belépőjegyek és az utazás anyagi hát-
terét a Monori Tankerület biztosította gyer-
mekeink számára. Jódy Adrianna igazgatóhelyettes

A kiírás szerint a 
8-14 éves kor-
osztályt sze-

rették volna elgondol-
kodtatni arról, hogy 
ebben a digitális, gyors 
világban – a gyerekek 
segítségével – hogyan 
juthat el a komolyzene 
a családokhoz, a gye-
rekekhez, s hogyan 
tölthetné be azt a sze-
repet, melynek a sza-
badidő hasznos el- és 
kitöltése a célja. 
 Mielőtt iskolánk 
3.z/a osztálya belevágott a nagy munkába 
beszélgettünk az élőzene csodájáról, a taps 
felemelő érzéséről, a játék és zene összefüg-
géséről, s a zene energiateremtő helyzetéről. 
 Pályázatot nyújthattak be a gyerekek 
egyénileg és csapatban, továbbá a felnőttek-
től, szülőktől, nagyszülőktől és a pedagógu-
soktól is vártak megvalósításra szánt ötlete-
ket a szervezők. 
 A beérkezett  pályázati  anyagokat há-
romtagú  zsűri bírálta el: Horváth Zsolt, a Pan-

non Filharmonikus igazgatója, 
Fükéné Walter Mária, a Pannon 
Filharmonikusok Tehetségtámo-
gató és edukációs programjának 
pedagógiai szakértője, valamint 
Vass András, a Pannon Filharmo-
nikusok állandó karmestere, ze-
neigazgatói asszisztense.
 Milyen pályaművet küldtünk? 
Míg készítettük „szárnyaltunk”, 
volt abban zenei üzenet, zenei ki-
rakós, vélemények a komolyze-
néről, zenei ki-kicsoda, vágyak, 
koncertötletek. Sok-sok zenére 
éhes kisgyermek álma. 
 S mit is tanultunk, míg közö-

sen elkészítettük a pályaművet? Csak any-
nyit, hogy a zene, sokszínű, a zene felemel, 
a zene megnyugtat, a zene összeköt, a zene 
szórakoztat, a zene elvarázsol, a zene ener-
giát közvetít. 
 Az együttes munka eredménye lett a Leg-
szebb pályamű különdíj, amit oklevéllel, kö-
szönőlevéllel, CD-lemezekkel, a Bartók-év ke-
retében kiadott kitűzőkkel díjazott a zsűri. 

Nagyné Seres Anikó, 
napközis csoportvezető

A helyi ösztöndíjrendszer létesítéséről szó-
ló 19/2011.(XII.08.) számú önkormányzati ren-
deletünk 9.  §. értelmében: az önkormány-
zat képviselő-testülete a 8. évfolyam végén 
az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
kitűnő eredményt elérő tanulók részére egy-
szeri 10 000 forint támogatást nyújt.
 2017-ben kitűnő tanulmányi eredmé-
nyük miatt a következő tanulók részesültek 

Nyolcadikos kitűnő tanulók 
az önkormányzat által nyújtott anyagi elis-
merésben: Kádár Krisztina (8.a), Oláh Krisz-
tina (8.a), Horváth Balázs (8.a), Drapály Ni-
kolett (8.b), Pál Zoltán Gergő (8.z/a), Molnár 
Balázs Ferenc (8.z/a), Elek Réka (8.z/b).  
 Gratulálunk eddigi eredményeikhez, 
egyben további tanulmányaikhoz sok sikert 
kívánunk! 

Üllő Város Önkormányzata
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Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei
Még javában tart a nyár, de a könyvtár végre ismét 
tárt kapuval várja olvasmányokra szomjas látogatóit. 

Sikeres állományellenőrzé-
sen vagyunk túl, ami azt 
jelenti, hogy a ránk bízott 

könyvvagyon szám szerint, és jó 
állapotban található meg polca-
inkon. Köszönhető ez a kollégák 
hozzáértő gondoskodásának és 
olvasóink odafigyelésének egy-
aránt. 

 Elkészült őszi programajánlónk 
is, amit szeretettel ajánlok figyel-
mükbe, hiszen szeptembertől is-
mét lesz Diadélután, Irodalmi teázó, 
Horgoló- és Népdalkör, sőt újabb 
kreatív kézműves-foglalkozással 
várjuk 10 éves kortól az ügyesked-
ni vágyó gyerekeket a könyvtár-
ba. Ajánlónkat augusztus 20-tól ke-
ressék a város öt Olvas-Lak-jában, 
a Városházán vagy a könyvtár-
ban! Kiadványunkból egészen de-
cemberig előre tájékozódhatnak 
a könyvtárban, ill. a Helytörténeti 
Gyűjteményben szervezett prog-
ramjainkról, amelyek a város ren-
dezvényeit színesítik, és minden 
esetben ingyenesek!

Könyvek árnyékba

Izgalmas, vagy éppen lazító iro-
dalmat ajánlunk árnyékba, vagy 
épp délutáni ejtőzéshez a család 
minden tagja számára. 
   Ken Follett, az izgalmas mese-
szövés mestere, most is a II. vi-
lágháború napjait idéző, váratlan 
fordulatokban gazdag regény-
nyel ajándékozta meg rajongó-
it. A regény alapötlete valós ese-
ményen alapul: két dán fiatal 
átrepülte a II. világháborúban az 
Északi-tengert és a német Freya-
akció tervét eljuttatta az ango-
loknak.
 1946-ban járunk, amikor szer-
te a világon fiatal nők ezrei kel-
nek útra, hogy csatlakozzanak 
a háború idején megismert vő-
legényükhöz, férjükhöz. A vi-
lágszerte méltán rendkívül 
népszerű Jojo Moyes ebben a 
megtörtént eseményeken alapu-
ló, érzelemgazdag regényében is 
mesteri ügyességgel szövi egy-
másba a történet szálait. Olvasói 
ismét bátran a szereplők útitársá-
ul szegődhetnek, a közös utazás-
ban bizonyosan nem fognak csa-
lódni.

  Libby a szuperokos lány valami-
ért szentül hiszi, hogy megütötte 
a főnyereményt Owennel, a szív-
döglesztő kosarassal, miközben 
a srác még csak mutatkozni sem 
hajlandó vele, nemhogy felvállal-
ni kilenc hónapja tartó kapcsola-
tukat.  Avery és a kockakommandó 
ráveszi, hogy csináljon végig egy 
Owen-elvonót. A sikeres leszo-
káshoz Libbynek szüksége van 
egy pártatlan mentor segítségé-

re is, itt lép a képbe Adam. A kő-
kemény, szexi srác elvileg tökéle-
tes a feladatra. Ja, hogy titokban 
évek óta szerelmes a lányba? Á, 
miért is bonyolítaná ez a dolgo-
kat?
 Itt a nyár, vége van az ovinak! 
De az ovisoknak még nem kell el-
búcsúzni egymástól. Amíg anya 
és apa dolgoznak, ők a Palacsinta 
táborban mulatnak az óvó néni 
kertjében. Itt annyi mindent le-
het csinálni, amit év közben le-
hetetlen! Fára mászni, térképpel 

nyomozni, báránykát szelídíteni, 
patakban tapicskolni, hajót úsz-
tatni és sártengerben dagonyáz-
ni. No meg persze sütni-főzni: 
például palacsintát! A tábor vé-
gén pedig nagy-nagy közös tá-
bortüzezéssel és énekkel búcsúz-
nak egymástól és az óvó nénitől. 
Tarts Leával, Petivel és a többiek-
kel a Palacsinta táborba!
 Beke Mari mindegyik techni-
kája még abból a messzi-messzi 
korból származik, amikor a szü-
lők és csemetéik nem a boltban 
vagy az interneten vették meg 
a játékokat, hanem ők maguk 
csinálták. A szerző azt szeretné, 
hogy fedezzük fel ismét, milyen 
fantasztikus dolog a két kezünk-
kel alkotni, hiszen már az is játék! 
Kalandra fel!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Szeptembertől ismét 
lesz Diadélután, Iro-
dalmi teázó, horgoló- 
és népdalkör, és 
kreatív kézműves- 
foglalkozás
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Szépkorúak köszöntése
Júniusban és júliusban is megtisz-
telő feladatban részesültünk: két 
szépkorú üllői lakost köszönthet-
tünk születésnapja alkalmából.

Június 29-én töltötte be 90. életévét Lovas 
Jánosné (sz.: Erős Erzsébet), aki városunk-
ban született. Ebből az alkalomból Kissné 

Szabó Katalin polgármester asszony köszön-
tötte Erzsike nénit családja körében.
 Erzsike néni „fogalom” Üllőn, annyit tudna 
mesélni „szűkebb hazája” történetéről. Emlé-
keim címmel sok-sok éve írja le gondolatait, él-
ményeit, benyomásait, melyeket több évtize-
de versben is megfogalmaz. Gyermekkorában 
kezdődött rajongása a versek iránt, melyeket 
először csak olvasott, első „elemista” korában 
már szavalt is, majd maga is rímeket fakasztott.
 Az ünnepelt magáról és a családjáról el-
mesélte, hogy első férjével mindössze 5 hó-
napi házasságot tölthetett annak fiatalkori 
halála miatt, ám szíve alatt már első leányuk-
nak életét hordta. Öt év után találkozott Lovas 
Jánossal, akivel új házasságot kötött. Két leá-
nyuk született, a kisebb 19 évvel nővére szü-

letése után. Férjével nagy-nagy szeretetben 
éltek. Két leány unokájuk lett a legkisebb le-
ányuknál. A szépen rendben tartott, valaha 
rózsakertnek is nevezett József Attila utcai 
házukban él szerető, mosolygós unokáival, 
középső lányával és vejével, akik sajnos so-
kat dolgoznak, de szabad idejükben sokat be-
szélgetnek és nevetnek.
 Férje sajnos már nem lehet közöttünk, de 
Erzsike néni töretlen hittel és élni akarással 
folytatja az írást és emlékei ápolását. Életét és 
családja életét a tiszta emberi erkölcs, a refor-
mátus hit irányítja, ezt alapozta meg a Vecsé-
si Katolikus-református iskola, ahol apácák ta-
nították, később Pesten is apácáktól tanult 
kereskedelmi ismereteket és könyvelést. Töb-
bek között hittant is tanított, még nem régen 
is részt vett református gyűléseken.
 Jó kedvvel és szeretettel írja továbbra is 
verseit, gyűjti az üllői ragadvány- és gúnyneve-
ket, az utcák, házak, emberek történeteit.
 Erzsike néni nagy-nagy örömmel vette át 
polgármester asszonytól a neki szánt virágot 
és Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt dísz-
okiratot.
 Sajnálta, hogy véget ért a beszélgetés, még 
annyit tudott volna mesélni.
 Július 17-én töltötte be 90. életévét a 
Gyömrőn született Nagy Gáborné (sz.: Kókai 
Erzsike néni). Üllőn, a Virág utcában lakik taka-
ros, szépen rendben tartott, ragyogóan tiszta 
házában, mely az emlékek „tárháza”. Férjével 
maguk építették, 1960-ban készült el, nagyon 
sok munkával. Mindenütt képek, szobrocskák, 
nippek láthatók, szinte katonás rendben. Az 
ünnepelt egyedül él otthonában, de fia és me-
nye naponta gondoskodnak róla, segítenek a 
takarításban, megoldják étkezését, beszélget-
nek, telefonon közösen tartják a kapcsolatot 
Erzsike néni Ausztráliában élő húgával és csa-
ládjával, akik 1956-ban kényszerültek külföl-
dön folytatni az életüket.

 Erzsike néni kitűnő szellemi képességnek 
örvend, rejtvényt fejt, tisztában van a közéle-
ti eseményekkel, nagyon szereti nézni a televí-
ziót, érdeklik a hírek, a gazdaság, az emberek 
történetei. Tavalyig, a család segítségével még 
a kertet is megművelte, imádja a virágokat, a 
lakásban is bőven van szobanövény.
 Három fia született, középső fiát 2010-ben, 
56 éves korában elveszítette. A sors fintora, 
hogy ez történt Ausztráliában élő testvérével is.
 1986-ban a család meg tudta látogatni a 
távolban élő rokonait, Erzsike néninek ez na-
gyon fontos élmény volt, hisz 88 éves húga 
nem volt a hazájában, mióta vasutas férjével 
elmenekültek otthonukból.
 Erzsike néni 3 unokával és 5 dédunoká-
val büszkélkedik, mutatja a fényképalbu-
mot, mesél történeteket az okos és gyönyö-
rű gyermekekről, akiknek napi szinten vesz 
részt az életében.
 Erzsike néni meghatódva vette át polgár-
mester asszonytól az Orbán Viktor miniszter-
elnök úr által aláírt díszoklevelet és a virágot. 
Mosolyogva nézett a fényképezőgép lencséjé-
be és az újság minden olvasójának hasonlóan 
szép éveket kívánt. Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra 
hívjuk az üllői lakosokat!
 Augusztus 20-án a városi rendezvény ke-
retében 9 órától 13 óráig az orvosi rende-
lőben ingyenes vérnyomás, koleszterin és 
vércukor mérésre, továbbá egészségügyi ta-
nácsadásra lesz lehetőség. A szűrést orvosok, 
nővérek végzik. 
 A szűrővizsgálatokra elsősorban azokat 
várjuk, akik legalább 1 éve nem jelentek meg 
orvosnál. A májusi csülökfesztiválon közel 
százan vettek részt szűrésen, reméljük most 
még többen élnek a lehetőséggel.
 Várjuk önöket szeretettel!
 Dr. Tóth Jolán, háziorvos 

Egészségügyi szűrés augusztus 20-án

Kissné Szabó Katalin és Lovas Jánosné

Nagy Gáborné (jobbra) 90 éves lett 
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A városi névtár gyarapítá-
sa folyamatosan zajlik, így 
további katonák adatai-

nak kiegészítésében, családjuk 
felkutatásában kérjük ismét a se-
gítségüket. Aki bármilyen infor-
mációval tud szolgálni a követ-
kező négy katonáról, az keressen 
minket elérhetőségeinken, vagy 
személyesen a könyvtárban, vagy 
a helytörténeti gyűjteményben!
Ács Ödön 

(géplakatos, tizedes, Üllő)
1898-ban született Üllőn. Bevo-
nult 1917. januárjában a 10-es lo-
vagló tüzérekhez Budapestre. 
Kiképzés után az orosz harctér 
bukovinai szakaszára került. Részt 
vett a Csernowitz és Ravaruszka 
körüli harcokban. 1917 tavaszán 
a román frontra vitték, ahol a Gyi-
mesi-szoros, Rakottyás, Kopasz-
tető körüli és egyéb harcokban 
küzdött. A román harctéren sú-
lyosan megsebesült. Ennek foly-

tán 50 százalékos hadirokkant 
lett, Harctéri szolgálata összesen 
14 hónap. 

Jelinek Sándor 
(honvéd, cipészmester, Üllő)
1889-ben született Cegléden. Be-
vonult 1915. február 13-án a ma-
gyar királyi 29. honvéd gyalog-
ezredhez. Kiképzése után az 
orosz fronton harcolt. Több üt-
közetben vett részt. 1915. ápri-
lis 7-én orosz hadifogságba esett. 
Sok szenvedés és viszontagság 
után Szibériából 1921. május 10-
én tért vissza hazájába és lesze-
relt. Neje: Török Anna. Gyermekei: 
Sándor és Borbála. 

Lénárt Lajos 
(fényszórós, sodronyszövő, Üllő)
1890-ben született Simontor-
nyán. 1911-ben vonult be tény-
leges katonai szolgálatra Székes-
fehérvárra a 69. gyalogezredhez. 
A háború kitörésekor a szerb 
frontra ment Sábáékhoz. Innen 
az orosz harctérre ment (Novi 

Az Üllői Hírmondó júni-
usi számában megjelent 
felhívásunkra, amely-
ben, az I. világháború-
ban résztvevő üllőiekről 
kértünk adatokat, na-
gyon sok segítség érke-
zett a lakosság részéről, 
amit ezúton is nagyon 
szépen köszönünk! 

Üllői katonák  
az üllői névtárban

Sambor, Stari-Sambor, Brody, 
Lemberg). Részt vett ezredé-
nek fegyvertényeiben. 1916-ban 
Pilsenbe, majd Bécsbe helyezték 
a fényszórósokhoz. A tanfolyam 
elvégzése után 60 centiméteres 
fényszóróval ismét az orosz harc-
térre került. Betegen kórházban 
ápolták, majd Dalmáciába ment, 
ahol az összeomlásig teljesített 
szolgálatot. Neje: Bors Franciska. 
Gyermekei: Lajos, Erzsébet, Károly, 
Margit, László, György és Katalin. 
Csuzi Kálmán 

(hidász, épületlakatos Üllő) 
1898-ben született Monoron. 
1916-ban bevonult Budapest-
re a 4. utász zászlóaljhoz, majd 
az olasz frontra került, Vallona-
völgybe. Itt részt vett a mű-
szaki munkálatokban. Az olasz 
áttöréskor fogságba került. Szar-
dínia-szigetén, majd Szicíliában 
raboskodott. 1919 novemberé-
ben szabadult. 1921-ben bevo-
nult a Nemzeti Hadseregbe, ahol 
9 hónapig teljesített szolgálatot. 
Neje: Boda Lívia. Gyermekei: Gi-
zella, Kálmán. 

Fehérné Fazekas Anett– Velkei Hajnalka

A városi névtár gyara-
pítása folyamatosan 
zajlik, így további ka-
tonák adatainak ki-
egészítésében kérjük 
ismét a segítségüket

Az Üllői Települési Értéktár Bizott-
ság februári kiállításán látványos 
tablókon mutatta be a helyi ér-
téktárba bekerült üllői nevezetes-
ségeket. Ezt követően a kiállítás 
anyaga szerepelt a tűzoltók ünne-
pi rendezvényén, a Vargha Gyula-
szavalóversenyen és a Ken deres 
táncegyüttes jubileumi műsorán 
is. Igény szerint szívesen vándo-
roltatjuk a kiállítás tablóit továb-
bi rendezvényekre, ahol ezáltal 
városunk értékeit mutathatjuk be, 
és Üllőt reprezentálhatjuk az ér-
deklődő közönségnek akár hely-
ben, akár más településeken is. A 
bizottság júniusi ülésén a beérke-
zett javaslatok alapján bővítette 
az értéktár listáját. A most beke-
rült értékek a következők: L. Szabó 

Erzsébet iparművész, Bege Nóra 
fotográfus, művészetterapeuta, 
Er dős Dorottya sportlövő, olimpi-
kon, Mészáros Sándor mérnök, fel-
találó, Fehér László tanár, helytör-
ténész, Dócs Péter énekes.
 Ennek megfelelően bővült a 
sor, amely immár harminchárom 
értéket számlál.
 Köszönjük a javaslattevők ak-
tivitását, és biztatunk mindenkit 
további ajánlások megtételére, 
hogy minél több üllői értéket te-
hessünk közkinccsé. Az értéktár 
teljes anyaga megtalálható Üllő 
honlapján, a javaslat nyomtatvá-
nya – melynek kitöltése néhány 
percet vesz csak igénybe – letölt-
hető a honlapról, illetve átvehe-
tő a Városházán.  Laza István,  elnök

Gyara-
podik  
az üllői  
értéktár

Köszönjük a javaslat-
tevők aktivitását, és 
biztatunk minden-
kit további ajánlások 
megtételére, hogy mi-
nél több értéket tehes-
sünk közkinccsé
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Aprók táncháza

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Mihaveczné Szabó Mária búcsúzta-
tásán részt vettek és fájdalmunkban osz-
toztak. Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Erdei Gáborné temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak 
és utolsó útjára elkísérték.
 Hálával és köszönettel tartozunk 
Gyet  vai Gábornak, Gyetvainé D’Elhoug
ne Tündének és munkatársaiknak a 
méltóságteljes temetési szolgáltatásért.
 Gyászoló család

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

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

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

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

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

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

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

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

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

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

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

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

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (Templom tér 3.) a 
lakosság részére.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 
szeptember 11-én 9 órától 11 óráig tart.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása au-
gusztus 28-án és szeptember 25-én 14 
órától 16 óráig tart.
 A tanácsadást előzetes telefonos be-
jelentkezés után vehetik igénybe. 
 Dr. Szkalka Tamás telefonszáma: 
06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 
06-30/456-0889.

Ügyvédi tanácsadás

A legkisebbek számára hirdet zenés-táncos 
népi foglalkozást Dely-Dormán Tímea óvo-
dapedagógus, a Kenderes néptáncegyüt-
tes táncosa. Augusztus 31-én elsősorban 2,5 
éves kortól 8 éves korig bezárólag várják a 
gyerekeket. A 18 órakor kezdődő programon 
a kicsik elsajátíthatják a néptánc alapjait, nép-
dalokat tanulhatnak és népi játékokon vehet-
nek részt.
 A táncházat a városháza dísztermében 
rendezik, a belépődíj családonként 500 forint.

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

Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelés 
és javítás! Gurtni csere. Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601 

Üllőn keresek 85-140 m2 alapterületű ELADÓ 
önálló családi házat. Érd.: +36-30/853-0731

Vecsési fényező műhelybe, fényező szak-
embert keresek. Érd.: 06-20/662-87-23

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

A következő verset az Üllői Mecénás 
Művészeti Klub elnöke, Nagyné Kékedy 
Ibolya írta. 
 Átdolgozta és szeretettel küldi Üllő 
város vezetőségének, lakóinak, építői-
nek és szépítőinek: Körmendi Gitta, az 
Üllői Mecénás Művészeti Klub tisztelet-
beli tagja.

Üllő
Egy város, melynek szíve van,  
megújul szüntelen.
Otthont lel benne épülőn,  
érték és értelem.
Megbecsült múltja széttekint  
parkokon, tereken,
s látva a jövő útjait,  
boldogan megpihen.

Egy város, melynek szíve van,  
erőt ad szüntelen.
Otthont lel benne itt lakó,  
vándor és idegen.
Sajátja szellem és tudás,  
szépség és érzelem,
s szívekben épít templomot,  
hitből, az új jelen.

Egy város, melynek szíve van,  
szívétől oly nemes.
Otthont lel benne építőn,  
tisztesség, becsület.
Szívükben őrzik városuk  
szívét az emberek,
Üllőnek szíve,  
lakói szívétől oly nemes.

Üllőről üllőieknek
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Hirdetés

Részletes ajánlatokat és bővebb 
információt az alábbi email címen kérhet:
krisztian.szep@hbuniverse.hu

Mol Gold 
üzemanyagkártya

A Mol a vállalkozó 

részére kedvezményes 

üzemanyagkártyás 

vásárlást biztosít!

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

Tíz évvel ezelőtt adták át a városi sport-
csarnokot, napjainkra eljárt az idő az ak-
koriban korszerűnek számító sportpad-

ló fölött. A tornacipők becsülettel koptatták a 
felületet, iskolaidőszakban naponta több száz 
gyerek, a testnevelésórák után pedig sporto-
lók tucatjai vették igénybe csarnok nyújtotta 
sportlehetőségeket. A cserére az igénybevé-
telből eredő elhasználódás miatt volt szükség, 
emellett fontos szempont volt a korszerűsí-
tés is, hiszen ma már fejlettebb technológi-
ai megoldások állnak rendelkezésre, mint tíz 
évvel ezelőtt. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen felület borítja a sportcsarnok küzdő-
terét, a sportpadlóknak fontos szerepük van 
az egészségmegőrzésben. A korszerű, jó mi-
nőségű sportpadlók kifejlesztésekor fontos 
szempont, hogy a szerkezete kellően rugal-

mas legyen, így jobban csillapítja az ütközési 
erőt, ezáltal pedig kíméli az izmokat, valamint 
a térd és a boka ízületeit. Fontos továbbá, 
hogy a lehető legkevésbé legyen csúszós a 
felület, ezáltal könnyebben elkerülhetők a 
komolyabb balesetek. Emellett persze le-
gyen időtálló, hiszen továbbra is nagy igény-
bevételnek lesz kitéve, és természetesen esz-
tétikus is, ha már egyszer évekig lesz majd a 
nagyérdemű szeme előtt a sportesemények 
alkalmával. 
 A szempontokat mérlegelve a képvise-
lő-testület és Dienes András, az Üllői Sport és 
Szabadidő Kft. igazgatója közösen döntött a 
sportcsarnok küzdőterét borító padló cseréjé-
ről, a választás pedig a Gerflor PVC sportpad-
lójára esett, amely az egyik legkorszerűbb ter-
mék a piacon. 

A legkorszerűbb technikával készült az új borítás, melyet az ül-
lői csarnokban alkalmaztak először az országban. Az új sport-
padló nem csak jól néz ki, az izmokat és az ízületeket is kíméli. 

Megújult a sport- 
csarnok játéktere

 – A sportcsarnokban alkalmazott új pad-
lófelület szerkezete négy rétegből áll, 12 mil-
liméter vastag és igen rugalmas. A minőség 
fontos szempont volt a gyerekek és a sporto-
lók egészségmegőrzése miatt – mondta Di-
enes András. Ilyen összetételű és minőségű 
sportpadlót még nem használtak Magyaror-
szágon, a technológia az üllői sportcsarnok-
ban debütál – tette hozzá az igazgató. 
 – A Dániában megrendezett férfi kézi-
labda-világbajnokságot is ilyen talajon ren-
dezték, ehhez hasonló, de csak 9 millimé-
ter vastagságú felület található a győri és 
a veszprémi sportcsarnokokban. Az Euró-
pa Kézilabda-szövetség már csak ilyen mi-
nőségű padlón engedi a mérkőzések le-
bonyolítását. A női válogatott azért nem 
tartotta Üllőn az edzőtáborát, mert a régi 
padló minősége nem volt számukra meg-
felelő. Az új padló nem csak a sportolók 
számára jelent nagyobb egészségügyi biz-
tonságot, hanem annak a 300 üllői általá-
nos iskolásnak diáknak is, akik naponta 
használják majd a pályát a testnevelésórá-
kon – mondta Dienes András.    
 A padlócsere TAO-s pályázati támogatás-
ból – önkormányzati hozzájárulással – való-
sult meg. A pályázatot Barta István, az Üllő 
Városi Kézilabda Sport Klub volt elnöke nyúj-
totta be.  A pálya hitelesítésére a napokban 
kerül sor, az őszi idényt és az új tanévet így 
már az új burkolaton kezdhetik meg az üllői 
sportolók és a diákok.  Varga N. 

A Pávai-Vajna és a Wesselényi utca között 
található, sokak által csak Cigrinek hívott 
területen szabadtéri tornapályát (street 
workout park) építtet a Nemzeti Sportköz-
pontokkal közösen az Üllői önkormányzat. 
 A tetővel fedett, ütéscsillapító gumi-
burkolattal ellátott területen elhelye-
zett eszközök segítségéve szabadtestsú-
lyos edzés végezhető. Telepítenek többek 
között húzódzkodó és függeszkedő, has-, 
hát- és mellizomerősítő eszközöket. 
 A terület átadása megtörtént, a torna-
pálya várhatóan nyár végére készül el.   

Szabadtéri tornapálya épül

Szórólapterjesztés
garanciával!

Vegye ön is igénybe 
szolgáltatásunkat!

10 000 db feletti megrendelés esetén, 
0-tól 19 grammig 4,8 Ft/db.  

További információ: 
06-70/945-2444

Akció!

Szeptember 1-jéig leadott  

megrendelés esetén érvényes.
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Dzseniért szálltak  
a nyílvesszők július 8-án

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 300   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

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

Hirdetés

www.prohuman.hu

ÁRUFELTÖLTŐ / KISZEDŐ

Feladatok:  
Árufeltöltő: termékek azonosítása mozgatása, 
elhelyezése

Kiszedő: megrendelések pontos, rendezett 
összeállítása (sor/szalag mellett), csomagolás

Elvárások: több műszakos munkarend és esetleges 
túlórák vállalása, (12 órás műszak is lehetséges!) 
gyors munkavégzés

Amit kínálunk: Órabér: 800/1040 Ft, túlóra 1200 Ft  
egyszerűsített foglalkoztatás (heti fizetés, TB és 
SZJA rendezése önbefizetés útján történik), utazási 
támogatás

Munkavégzés helye: Üllő

Jelentkezzen az ateam@prohuman.hu email címen, 
vagy hívja a 06-70-492-58-24-es telefonszámot!

Csatlakozzon alkalmi 
munkavállalói Csapatunkhoz  

az alábbi munkakörökben

Ahogy Ronald Reagan mondta: „Nem segít-
hetünk mindenkinek, de mindenki segíthet 
valakinek”. A MESE Mindenki Egyért Sport-
egyesület ötödik alkalommal rendezte meg 

jótékonysági íjászversenyét Üllő, Dóra-major 
területén. Az Egyesület a versenyeinek teljes 
bevételét egy beteg gyermek gyógyulására, 
fejlesztésére adományozza. Ezúttal egy Üllői 
kislánynak, Gém Dzsenifernek tudtunk segíte-
ni a rendezvényünkkel. A tikkasztó hőség el-
lenére újra 100 fő felett volt a nevezett íjászok 
száma, akik megtiszteltek bennünket jelenlé-
tükkel, egy remek hangulatú, családias hét-
végi összejövetelen, melyről a versenyzés él-
ménye mellett a jótékonyság nemes érzését 
is magukkal vihették. A versenyeinkre felaján-
lott értékes tombolanyereményekkel is csá-
bítjuk a nevezőket.
 Hálás köszönet az Állatorvostudományi 
Egyetemnek a helyszín biztosításáért, vala-
mint Üllő város önkormányzatának és Kissné 

Szabó Katalin polgármester asszonynak min-
den támogatásért, mellyel segít bennünket, 
hogy folytathassuk amit elkezdtünk, és minél 
több beteg gyermeknek és családjának nyújt-
hassunk segítő kezet, miközben egy csodála-
tos sportnak hódolhatunk. Nagy köszönet il-
leti a Gara Nyomdát a nyomtatási munkákban 
adott támogatásáért. Továbbá ezúton is hálá-
san köszönünk minden felajánlást, segítséget, 
amivel támogatták a munkánkat. 
 Évente 3 versenyt szervezünk, ahova min-
den érdeklődőt szeretettel várunk. Követke-
ző versenyünk szeptember 30-án kerül meg-
rendezésre, melyre hálás köszönettel várjuk 
a tombolafelajánlásokat, illetve egyéb támo-
gatásokat, hogy egy újabb rászoruló gyer-
meknek könnyíthessünk a mindennapjain.
 Munkánkat, eseményeinket nyomon kö-
vethetitek a Facebookon, a MESE – „Íjászok 
a gyerekekért” csoportban. Természetesen 
szeretettel várunk mindenkit üllői edzőpá-
lyánkon, aki szeretné kipróbálni ezt a csodás 
sportot. Soós László, MESE SE
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

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

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

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

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



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

Az akció  
2017. augusztus 8-tól 

szeptember 2-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Nyeles 
súroló 

titán 
nyéllel

565 Ft helyet t 

350  Ft
az újság  

fel mu ta tó-
já nak!

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

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

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  5000 Ft

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

 3500 Ft/alkalom
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal! 

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

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

Új szolgáltatásaink: 
Köpölyözés (méregtelenítés) 

valamint Moxázás (belső szervek 
regenerálása, feltöltése). 

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

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

szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Üde lehelet
Mentás méz

Jó étvágyat!
Rozmaringos méz

Lazulj el!
Levendulás méz

Torokőr
Kak ukkfüves méz

Jó éjszakát!
Citromfüves méz

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Hársméz
500 g: 1290 Ft 

1000 g: 2390 Ft

500 g:  
1500 Ft
helyett:

990 Ftnatura 2000 
területen termelt!

Akció! Akció!

Mézrendelés már az interneten is: www.apifito.hu




