
Október 23. 
Ünnepi megemlékezés  
az 1956-os forradalom  

évfordulóján 
2017. október 23-án 10 órakor  

Üllő, Templom tér

Ünnepi beszédet mond  
dr. Szűcs Lajos  

országgyűlési képviselő
 

Emlékműsort adnak elő  
az Üllői Árpád Fejedelem  
Általános Iskola tanulói 

Rendezte: Vargáné Fazekas Éva
Közreműködnek  

a Kanavász Színház előadóművészei
Az énekkart vezényli 

Dudinszky Gézáné 

 

Koszorúzás,  
a kegyelet virágainak  

elhelyezése,  
gyertyagyújtás

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi megemlékezésre!
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Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017 október • XXVI. évfolyam 9. számA tartalomból:

Üllői
Óvodabővítés

Szeptember 29-én fejeződött 
be a Kisfaludy téri Csicsergő 
óvoda bővítése. A beruházás 
keretében két új csoportszo-

bát alakítottak ki, továbbá új 
gyermeköltözőkkel és mos-
dókkal, illetve felnőttmos-

dókkal bővült az épület. Az 
új óvodarészhez egy 150 

négyzetméter alapterületű 
fedett terasz is tartozik. 

Részletek a 3. oldalon

Szerencsésnek  
tartja magát?

Kezdjük  
tiszta lappal!

Bajnokok  
útja

Tudnivalók az 
építményadóról

Városi  
Könyvtár hírei

Koncert  
a református 
templomban

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

4

5

7

8

13

14



2 ÜllőiKözösség

Müller Péter

Az előadást követően könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetőség nyílik.
Belépődíj: 2200 Ft

Jegyek kaphatók: Városháza portája, Vargha Gyula Városi Könyvtár, 
Gabi Könyvesbolt

Üllőn!
Az élet művészete című előadás

2017. november 6-án, 17 órakor az ÜKK-ban 
(Városháza, Üllő, Templom tér 3.)

Szabó Nadia
„Tündér Tincsek”
nemezműves 

című kiállítása

2017. október 20–november 15.

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
2225 Üllő, Vasadi u. 1. | Telefon: (+36-29) 320-102 | e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu

Megnyitó: 

2017. október 20-án, 

pénteken 16 órakor

a könyvtár Merczel Erzsébet Termében

A kiállítást megnyitja: 

Németh Bea 

nemezkészítő szakoktató (Hagyományok Háza)



3Üllői Önkormányzat

A beruházásra tavalyi év folyamán ön-
kormányzatunk bruttó 65 millió 274 
ezer 566 forintot nyert a Belügymi-

nisztérium által kiírt pályázaton. Tekintettel 
arra, hogy a támogatási intenzitás 50 százalé-
kos volt, az önkormányzat további bruttó 65 
millió 274 ezer 566 forintot biztosított a beru-
házás megvalósításához. Ennek megfelelően 
a pályázat beadásakor mindösszesen bruttó 
130 millió 500 ezer forintos teljes beruházási 
költséggel számoltunk, mely magában fog-
lalt eszközbeszerzést is. Mindazonáltal a le-
folytatott közbeszerzési eljárás eredménye-
képpen az építési költségek az eredetileg 
tervezetthez képest mintegy bruttó 20 millió 
forinttal magasabbak lettek. 
 A pályázat keretében lehetőségünk nyílt a 
meglévő épületet két csoportszobával bőví-
teni, valamint az ahhoz tartozó gyermeköltö-
zők, mosdóhelyiségek és felnőttmos dó kiala-
kítására is sor kerülhetett. A két csoportszoba 
egymással összenyitható, így rendezvények 
megtartására is alkalmassá válik. Az új óvo-
darészhez 150 négyzetméter alapterületű fe-
dett terasz is tartozik.
 Az óvodabővítéssel kapcsolatos eszközök 
közbeszerzési eljárásában három nyertest hir-
dettünk, így az óvodai játékokat a Balázs-Diák 
Kft.-től rendeltük, az óvodai bútorokat a HOR 
Zrt.-től szereztük be, valamint óvodai játszóté-
ri eszközöket tudtunk vásárolni az Alex Fém-
bútor és Iskolabútor Kft.-től. Az eszközökre 
mindösszesen bruttó 9 millió 555 ezer 699 fo-

rintot költöttünk. A pályázat keretében mint-
egy 20 millió forintot terveztünk eszközbe-
szerzésre, de az eszközlista az óvoda igényeit 
figyelembe véve a megvalósítás során válto-
zott, így jelentős összeget spóroltunk az esz-
közbeszerzés tekintetében. A beruházás le-
zárását megelőzően a támogató hatóságnál 
kezdeményezni fogjuk az eszközbeszerzésből 
megmaradt pályázati támogatás átcsopor-
tosítását az építési költségekre, ezzel is csök-
kentve a megnövekedett építési költségek 
miatt önkormányzatunkra rótt anyagi terhet.
 Az ünnepségen részt vett dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, aki beszédében el-
mondta: a gyerekszületési szám folyamatos 
növekedésével együtt jár a nevelési intéz-
mények férőhelyeinek bővítési igénye. Ennek 
megfelel az üllői önkormányzat azon törek-
vése, hogy az intézményeket érintő beruhá-
zások során a férőhelyeket bővíteni, a meglé-
vő infrastruktúrát fejleszteni tudja.
 Az ünnepség keretében a Csicsergő óvo-
da Méhecske csoportjának gyermeki örven-
deztették meg a jelenlévőket kedves mű-
sorukkal. Köszönjük a felkészítő, Zárainé 
Sándorházy Eleonóra óvodapedagógus mun-
káját. Köszönjük a Csicsergő óvoda vezető-
jének, Zentai Erikának, hogy türelemmel, el 

Szeptember 29-én került sor 
a Kisfaludy téri Csicsergő óvo-
da bővítésének átadására. 

Két csoportszobával 
bővült az óvoda

Vállalja a költségeket az önkormányzat
Üllőn több olyan utca található, amelynek a 
földhivatali térkép és nyilvántartás szerinti 
szélessége teljes hosszában, vagy csak egyes 
szakaszain nem éri el a lakóterületeken or-
szágos jogszabálynak megfelelően kialakí-
tandó szélességet. Ilyen a Halomhatár, Sző-
lőskert, Pipacs,Vörösmarty, Lejtő és Kenderes 
utca, vagy azok egy-egy szakasza. Ezen ut-
cákban a város hatályos szabályozási terve 
az egyes telkeken piros folytonos vonallal jel-
zi azokat a területeket, amelyeket a megfelelő 
útkeresztmetszet kialakítása érdekében az út-
hoz kellene csatolni.

 Az említett utcákban az egyes telkekből így 
leválasztott területeket az önkormányzat el-
lenérték nélkül, ingyenesen veszi át, mert az 
átvett területen az út, járda, csapadékvíz-szik-
kasztás, -elvezetés – ahol még nincs – közvilá-
gítás kialakítása és mindezek későbbi karban-
tartása az önkormányzat költsége, feladata. 
 Az utcaszélesítésre szolgáló területek le-
választását az adott telekkel kapcsolatosan 
felmerülő építésügyi eljárás esetleg telek-
alakítási eljárás során rendezik. A képviselő-
testület szeptemberi ülésén úgy döntött, ha 
az eljárásban érintett telek egy része a hatá-

lyos szabályozási terv szerinti utcaszélesítés-
re szolgáló terület, a leválasztására indított 
telekalakítás geodéziai és földhivatali eljárási 
költségét, valamint az utcaszélesítést szolgá-
ló területeknek az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kerüléséhez szükséges szerződés 
elkészítésének ügyvédi költségét felvállalja.
 Vállalja továbbá – a polgármesteri hiva-
tal városfejlesztési irodájára írásban benyúj-
tott kérelem esetén – a korábbi, kizárólag 
utcaszélesítés miatti, számlával igazolható 
telekalakítási és ügyvédi költségek megtérí-
tését. Üllő Város Önkormányzata

nem múló lelkesedéssel és derűvel vitte vé-
gig az építési munkálatok idejét. Köszönjük 
a szülők, az óvodában dolgozók megérté-
sét a felmerült kellemetlenségek miatt, és kö-
szönjük az Üllői Humán Szolgáltató Központ 
igazgatójának, dr. Gazsi Csabának, hogy in-
tézményi oldalról összefogta és támogatta a 
beruházás sikeres megvalósítását.
 Köszönettel tartozunk a kivitelező cég, a 
Sasad Építő Kft.-nek a beruházás precíz, ha-
táridőn belül történt megvalósításért, a mű-
szaki ellenőröknek alapos munkájukért, a 
kivitelezésben részt vevő valamennyi szerep-
lőnek és az Üllői Városüzemeltető és Városfej-
lesztő Kft.-nek, akik a beruházás során több-
ször is segítséget nyújtottak részünkre.
 Jelenleg az új épületrész használatbavéte-
li engedélyének megszerzése van folyamat-
ban, reményeink szerint novemberben már 
birtokba vehetik az óvodás gyermekek a két 
új csoportszobát, addig szíves türelmét kér-
jük mindenkinek. Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Október második hetében a pénteki nap ti-
zenharmadikára esik. De mintha mostaná-
ban ritkábban hallanánk emlegetni, hogy 
ez szerencsét vagy szerencsétlenséget je-
lent a babonásabbak számára.

Szerencsés embernek 
tartja magát?

Hirdetés

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. november 8-án  9.00–17.00

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

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

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Fél kilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

990 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás

Rendelés már az interneten is: 
www.apifito.hu

Lehőcz János

Gálig Timea

Boda Ibolya

Velker István

Felföldi Annamária

A mióta a kéményseprők 
is meglehetősen megrit-
kulni látszanak, már nem 

számít, zipzár van e a kabátun-
kon, vagy gomb, hogy ez utóbbit 
megcsavargathassuk, ha nem si-
került legalább egy szálat kihúz-
nunk a derék mester seprűjéből. 
Ha van még neki olyan egyáltalán.
 Azt se tudnám megmonda-
ni, mikor láttam az útszéli lóherék 
közt böngészni valakit, aki min-
denáron négylevelűt akart találni.
 Igaz, a lottózási kedv nem lan-
kad. Úgy éreztük, a közeledő pén-
tek 13. apropóján érdemes len-
ne megkérdezni, kokettálunk-e 
még Fortuna istenasszonnyal, hi-
szünk-e a szerencsében? 
 Kedves fiatal párral, Lehőcz Já-
nossal és Gálig Timeával álltunk 
meg beszélgetni elsőként. Gergő, 
egy egészen pici baba nyitogatta-
csukogatta a szemeit a babakocsi-
ban, amit az édesapja ringatott, a 
kicsi ugyanis az álló helyzetet ér-
zékelve azonnal fölserken – tud-
tuk meg. Régi trükkje ez a kisba-
báknak, Gergő azonban hagyott 
minket beszélgetni.
 Az apukájától megtudtuk, hogy 
ő szerencsés embernek tartja ma-
gát, főleg, ha az elmúlt időszakot 

veszi figyelembe. Nem csak egy 
aranyos kisbabával gyarapodott a 
családja, hanem teljesült a kívánsá-
guk, és a nyüzsgő fővárosból Üllő-
re tudtak költözni. Azért éppen ide, 
mert azonnal megszerették azt a 
házat, amelyiknek a tulajdonosa 
is nagyon bizalomgerjesztő, szim-
patikus embernek bizonyult. Ger-
gő már ide, az új lakhelyre született, 
és mivel az anyukája, Timea is úgy 
érzi, hogy nagyon szerencsés idő-
szakot élnek most, reméli, a kettő-
jükből áradó pozitív energiákból 
jut bőven a kisfiuknak is.
 Boda Ibolya kis fintorral fo-
gadta kérdésünket, és azt felelte, 
ő bizony nem tartozik a szeren-
csés emberek közé. Nem úgy ala-
kult eddig az élete, mintha For-
tuna különösebben figyelemre 
méltatná. Hirtelen nem is tudna 
olyan eseményt felidézni az em-
lékei közül, amikor úgy érezte,  ez 
most szerencsés nap az életében.
 Ekkor vágott közbe a mellet-
te álló lányka. Hiszen megjöttem 
hozzád én, a királylány!
 Az önbizalomban nem szűköl-
ködő Bianka, amellett, hogy édes-
anyja emlékezetét felfrissítette, 
azt is elmesélte nekünk, hogy ő 
hol szerencsés, hol nem. Nemrég 

például nagyon nagy szerencse 
érte, mert kapott egy telefont, azt 
eladta, vett egy másikat, így még 
pénzhez is jutott. Vagyis, besegí-
tett a szerencsének, ami egészen 
jó taktikának bizonyul a további-
akra nézve – nevetett.
 Velker István se gondolkodott 
túl sokat, azonnal azt felelte: igen, 
ő szerencsés ember. Úgy alakult 
az élete, hogy nem lehet oka pa-
naszra – mondta, bár kérdésünk-
re kiegészítette azzal, hogy ebben 
azért neki is bőven volt része. Ha 
nem úgy állt volna a munkájához, 
ahogyan kell, vagy másképpen éli 
az életét, talán a szerencse is elsze-
gődött volna mellőle – mondta.
 Mi az hogy! – kiáltott fel vidá-
man Felföldi Annamária, aki el-
mondása szerint olyan jóban van 
a szerencsével családostul, hogy a 
péntek tizenharmadikákat külön 
jeles napként számon is tartják.
 Kiderült azonban, hogy sze-
rencsére nem abban a klasszikus 
értelemben gondolt, ahogyan az 
emberek általában. Nem ábrán-
dozik lottófőnyereményről – mi-
vel nem is lottózik. Az életükben 
azonban olyan jól alakulnak az 
események, hogy azt érdemes-
nek tartják szerencseként számon 
tartani. Elvégre lehetne ez éppen 
másképpen is. És milyen szeren-
cse, hogy nem a rossz jön csőstül, 
hanem a jó – még ha meg is kell 
dolgozniuk érte.
 A végére levonhattuk volna 
a tanulságot, ha nem tudnánk, 
hogy azért ennél ez a kérdés is 
sokkal bonyolultabb: aki a sarok-
ban gubbaszt sötét gondolatok 
közt, azt Fortuna is ritkábban ve-
szi észre. Molnár Anna
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A Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. november 2-tól 
a teljes ellátási területen meg-
kezdi a felhasználási helyek fo-
kozott, teljes körű ellenőrzését.

Hirdetés

Kezdjük tiszta lappal!

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

Biztonságban szeretné tudni értékeit?

• Magas fokú védelemmel ellátott,      
   változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:

- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.) 

- fióki nyitva tartási időben: 
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a) 
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.) 
   Várhatóan: 2017. augusztusától!                             

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért  
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy   
forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz.  
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

AKÁR A NYÁRI SZABADSÁG IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB  
IDŐTARTAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA  
SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

 http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html
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IDŐTARTAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA  
SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

 http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A NYÁRI SZABADSÁG IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAM-
RA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció
A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)
http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

szerviz • árusítás • kölcsönzés
FLEXI kisgép

2360 Gyál, Ady Endre utca 27. 
Tel.: 06-20/519-1227 

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 8-12
flexikisgep@t-online.hu  
www.flexikisgep.hu

Stihl, Flex, Solo, Bosch, Dewalt, Makita, MTD,  
AL-KO, Briggs, Wolf-Garten 

Garanciális szerviz kereskedelem, gépkölcsönzés
Egyéb kerti, erdészeti, építőipari gépek javítása

Részletekért fáradjon be üzletünkbe!

Boltunkban 
Őszi stihl-akció

2017. 10. 31-ig

A z ellenőrzés elsődleges célja, hogy fel-
derítsék az engedélyezett megoldás-
tól eltérő módon vagy a szolgáltató 

hozzájárulása nélkül megvalósított, víziközmű 
rendszerbe történő ivóvíz- és szennyvízbekö-
tések, illetve a saját kútból származó, közmű-
ves szennyvízelvezető hálózatra hozzájáru-
lásuk nélkül rákötött szennyvízelvezetések, 
továbbá az egyéb vizek, például illegális csa-
padékvíz-bevezetések.
 A felhasználási helyek ellenőrzésének ré-
szét képezi a meglévő bekötések műszaki ál-
lapotának, valamint a fogyasztásmérő és a 
plombák sértetlenségének ellenőrzése is.
 Bár a felhasználók többsége ismeri és be-
tartja a jogszabályi előírásokat, sajnálatos mó-
don előfordulnak olyan szabálytalanságok, 
amelyek veszélyeztetik a többség egészséges 
ivóvízellátását, vagy éppen az üzembiztos 

szennyvízelvezetést. Ezek a szabálytalansá-
gok sok esetben anyagi kárt, közegészség-
ügyi problémát és sok kellemetlenséget 
okoznak az előírásokat betartó felhasználók 
számára is (pl. elöntések csapadékos időszak 
idején), ráadásul jelentős többletköltségeket 
is okoznak, melyek a lehetséges fejlesztések-
től vonják el a forrásokat.
 Amennyiben a korábbi hozzájárulástól el-
térően vagy nélküle megvalósított víziközmű- 
bekötés haszná-
lója 2017. október 
31-ig postai köny-
velt (ajánlott/tértive-
vényes) küldemény-
ként bejelentésben 
jelzi a DPMV Zrt. felé 
(2360 Gyál, Kőrösi 
út 190.) a szabályta-
lan (illegális ivóvíz-, 
szennyvíz-, csapadékvíz-bekötés) felhaszná-
lás tényét, abban az esetben a társaság elte-
kint az üzletszabályzatban megjelölt kötbér 
és a szabálytalan bekötés kapcsán a maximá-
lisan 5 évre visszamenőlegesen megállapít-
ható szolgáltatási díj kivetésétől.
 A bejelentések alapján, helyszíni ellen-
őrzést követően – a jogszabályi előírások fi-

gyelembe vételével – születik meg a döntés 
a szabálytalan kialakítás engedélyezése (pl. 
illegális szennyvízbekötés legalizálása) vagy 
annak megszüntetése kapcsán.
 A meghirdetett moratórium már nem ter-
jed ki a jogszerű állapot visszaállítására vagy 
annak legalizálására illetve költségeire. Így 
például egy illegális szennyvízbekötés eseté-
ben az új bekötéseknél alkalmazott átvételi 
eljárást le kell folytatni, továbbá az azzal kap-
csolatos költségeket rendezni szükséges.
 A moratórium lejártát követően postára 
adott bejelentésekre a kedvezmények már 
nem vonatkoznak!
 Az ellenőrzés során a kollégáink arcké-
pes igazolvánnyal és megbízólevéllel ren-
delkeznek. Nyomatékosan felhívjuk a figyel-
müket, hogy a társaság díjmentesen végzi a 
felhasználási helyek ellenőrzését, az ellen-
őrzést végző kollégák semmilyen jogcímen 

nem jogosultak az ellenőrzés során bármine-
mű díjat kérni vagy elfogadni!
 A DPMV Zrt. kéri a felhasználókat, hogy 
a hatékony munkavégzés érdekében tegyék 
lehetővé a felhasználási helyekre való beju-
tást.
 Kérdés esetén keressék a DPMV Zrt. tele-
fonos vagy személyes ügyfélszolgálatát! nfo

Ellenőrzik a 
felhasználá-
si helyeket 

a DPMV Zrt. 
munkatársai
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Immár negyedik al-
kalommal rendeztük 
meg az Üllői Sport-
nap elnevezésű ren-
dezvényt, amely célja, 
hogy az üllői és a kör-
nyékén található spor-
tokat megismertesse 
a nagyközönséggel.

M inden kilátogató ven-
dég körülnézhetett, sze- 
 mez gethetett a sportok 

Negyedszer  
választhattak 
sportot az üllőiek

közül. Idén az Üllő Városi Sport-
csarnok adott otthont a progra-
moknak. A küzdőtéren az Üllői 
Diáksport Egyesület és a kézilab-
da-szakosztály folyamatos prog-
ramokkal várta a látogatókat. A 
csarnok előtti területen pedig egy 
igazi sportkavalkádot hoztunk ösz-
sze. Igyekeztünk mindenből egy 
kicsit megmutatni. Ügyességi lab-
dajátékokat, több típusú lőpályát, 
egy kis motoros és autós techni-
kai parkot. Persze olyan elméleti, 
ügyességi sportok is voltak, mint a 
sakk, a darts vagy a sportpoharak.  
 A négylábú barátainkat, lova-
kat, kutyákat is elhoztak hozzánk 

a gazdáik. Lovaglási 
lehetőség, és kutyás 
agility (kutya vezeté-
se akadályok között, 
a gazda és a kutya 
szoros együttműkö-
désén alapul. Szerk.) 
programokkal szó-
rakoztattak a kis és a 
nagy kedvenceink.
 Délután a köz-
ponti részen felállí-
tott ringben, egyéni 
sportbemutatók vol-
tak. A táncosok és a 
küzdősportok vál-
tották egymást mindenféle stí-
lusban. Az üllői Tori Judo klub 
meghívására az igen szép ered-
ménnyel rendelkező Ungvári test-
vérek is ellátogattak a sportnapra. 
A bemutatók után az arra érde-
mes, kiemelkedő teljesítményt 
elért üllői gyerekeket, sportoló-
kat oklevéllel díjaztuk. A rendez-
vényt az Animal Cannibals ferge-
teges hangulatú koncertje zárta.
 Rendezvényünk sikeres volt, 
hangulatában és a látogatottság 
szempontjából egyaránt.  Köszön-
hető ez a résztvevő sportveze-
tőknek, sportolóknak, Üllő Város 
Önkormányzatának, a sportbizott-
ságnak és az Üllői Roma Önkor-
mányzatnak.

 A légiforgalmi Igazgatóság, 
Hungaro cont rol, az üllői Spar lo-
gisztikai központja és a Pitbull 
Fitness anyagi támogatása nagy-
ban elősegítette a színes prog-
ramjaink megvalósítását. Az 
újonnan nyílt üllői Spar üzlet és a 
Decathlon sportáruház termék-
támogatással segített a rendez-
vény lebonyolításában.
 Szeretnénk ez úton is meg-
köszönni a résztvevőknek, a se-
gítőknek, a támogatóknak és az 
érdeklődőknek a részvételt, és 
hogy ellátogattak a IV. Üllő Sport-
napra.
 A rendezvény megálmodói, 
szervezői: Tóth Gábor  és Szomora 
Zsolt  
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Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

Bejelentkezés: 06-30/592-3125 Bejelentkezés: 06-30/441-0512Bejelentkezés: 06-30/441-0512

Talpreflexológia
Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 

felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 
méregtelenít (salakanyagok) kiürülnek belső 

szerveinket életre kelti.  
Helyre  hozza  a testi, lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-

lóbak a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotba aktívabbak kevesebbet 
sírnak. Javítja a légző, keringési rendszerüket. 

Segíti a mozgás fejlődését, fejleszti a koordinációs 
rendszerüket. A súlygyarapodásuk  fejlődésük 

kiegyensúlyozott. Mellékhatása nincs.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Teljes TesTmasszázs 
Ízületi manipuláció, ízületi fájdalmak/bántalmak 

enyhítése, gyógyítása, köpölyözés (méregtelenítés) 
moxázás (belső szervek regenerálása feltöltése), 

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

1 alkalmas kezelés:  5000 ft
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal!

Hirdetés

Szeptember 22-én elindult  
iskolánkban a Bajnokok Útja 
Alapítvány mentorprogramja.

Bajnokok útja
A z ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón 

elhangzott a program célja: a gyerme-
keket céltudatos életvitelre, rendsze-

res testmozgásra és egészséges táplálkozás-
ra ösztönözze. Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában tartott sajtótájékoztatón jelen volt 
többek között: Fazekas-Zur Krisztina, kétsze-
res olimpiai bajnok kajakozó; dr. Szabó Tün-
de, sportért felelős államtitkár; Boronkay Péter, 
paralimpikon triatlonista világbajnok; Kiss-
né Szabó Katalin, polgármester; dr. Hrutkáné 
Molnár Monika, tankerületi igazgató.
 Ezt követően a vendégekkel meglátogat-
tuk a pályázaton nyertes osztályt, mely során 
az államtitkár asszony szólt néhány bátorító 
szót a gyerekekhez, majd elindultak az első 
foglalkozások, melyen olimpiai bajnokunk 
tartott beszámolót gyermekkorától az olim-
piai bajnoki cím megnyeréséig.
 A mentorprogramot az 5.z/b osztály nyer-
te még a tavalyi tanévben. A program veze-
tői havonta egy alkalommal látogatnak el isko-
lánkba, ezen foglalkozások alatt tanulóinknak 
lehetőségük lesz megismerkedni a rendsze-
res sportolás fontosságával, különböző sport-
ágakkal, illetve az egészséges táplálkozás 
jelentőségével. A diákok emellett megtanul-
hatják, hogyan állítsanak fel maguk elé elér-
hető célokat, továbbá megismerhetik, mit kell 
tenniük célkitűzéseik megvalósítása érdeké-
ben akár a sport, akár az élet más területén. A 
foglalkozások között lesz tanóra, beszélgetés 
és számos sporthoz kötődő program. Tanuló-
ink emellett sporteseményeken is részt vehet-
nek. Bízunk abban, hogy a tanév végén arról 
számolhatunk be, hogy a program elérte célját.
 Nagy örömünkre szolgál és büszkék va-
gyunk, hogy ez a program az országban elő-
ször nálunk valósulhat meg.
 Végül szeretnék köszönetet mondani Üllő 
Város Önkormányzatának és Kissné Szabó Ka-
talin polgármester asszonynak a napi prog-
ram megvalósításához nyújtott segítségéért.
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Fontos tudnivalók 
az építményadóról

A következő írás az építmény-
adóval kapcsolatos legfonto-
sabb információkat tartalmazza. 

A z adóhatóság részéről az utóbbi idő-
ben úgy tapasztaljuk, hogy Üllő la-
kóterületén és az ipari parkokban – a 

Viktória Ipari parkban, a Ferihegyi Ipari park-
ban, valamint a 400-as út melletti kereskedel-
mi-szolgáltató területen – épített vagy átala-
kított (lakóházon belül kialakított, üzlet, iroda, 
raktár, stb.) illetve bővített építmények tekin-
tetében a tulajdonosok nem minden esetben 
tettek eleget építményadó bevallási kötele-
zettségüknek. 
 Fenti tapasztalatok alapján Üllő város 
jegyzője, mint első fokú adóhatóság részéről 
felhívom a figyelmüket a jogszabályi tudniva-
lókra.
 Üllő Nagyközségi Önkormányzat képvi-
selő-testülete a helyi közszolgáltatások biz-
tosítása és az önálló gazdálkodás feltételei-
nek megteremtése érdekében a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.) 1.§ 
(1). bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a helyi adókról szóló 31/1997. (XII.20.) szá-
mú Ö.K. rendeletével bevezette az építmény-
adót.

Kötelezettség és mentesség

Az építményadó-kötelezettség kiterjed az 
önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás cél-
jára szolgáló hasznosított – üzlet, bolt, áru-

ház, csárda, bisztró, borozó, söröző, étterem, 
cukrászda, iroda, műterem, rendelő, kórház, 
gyógyszertár, szálloda, hotel, panzió, fogadó, 
motel, szálló, vendégház, vadászház, üzem, 
csarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, üvegház, 
présház, hűtőház, gazdasági épület, egyéb 
nem lakás céljára hasznosított épület – épület-
re, épületrészre (továbbiakban: építmény). 
 Mentes az építményadó alól a lakás céljá-
ra szolgáló épület és a nem lakás céljára szol-
gáló, adóköteles építmény 50 m2 alapterüle-
tig. Ez a mentesség nem vonatkozik az üzleti 
célt szolgáló épületre, tehát jellemzően a ga-
rázsok tartoznak ide.

Részletek

Épület: „az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény szerinti olyan épít-
mény vagy annak azon része, amely a környe-
ző külső tértől szerkezeti elemekkel részben 
vagy egészben mesterségesen kialakított, el-
választott teret alkot és ezzel az állandó vagy 
időszakos tartózkodás, illetve használat fel-
tételeit biztosítja, ideérte az olyan önálló léte-
sítményt is, amely részben vagy teljes belma-
gasságával a környező csatlakozó terepszint 
alatt van.” /Htv. 52.§ 5. pontja/
 Az építményadó alanya az, aki a naptá-
ri év (továbbiakban: év) első napján az épít-
mény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén 
a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányá-
ban adóalanyok, vagy csak az egyik tulajdo-
nostárs lesz az adóalany, aki így átvállalja a 
tulajdonostársak adófizetési kötelezettségét. 
Ebben az esetben írásos megállapodást kell 
csatolni. Amennyiben az építményt az ingat-

lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érté-
kű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult 
az adó alanya.
 Az építményadó alapja: az építmény m2-
ben számított hasznos alapterülete.
 Az adó mértéke: az 500 m2-t meg nem ha-
ladó alapterületű adóköteles építmények te-
kintetében 750 Ft/m2/év, az 500 m2-t meg-
haladó alapterületű adóköteles építmények 
tekintetében 1 050 Ft/m2/év. (A képviselő-tes-
tület 2013. január 1-től az építményadó mér-
tékét differenciáltan emelte.)
 Az adókötelezettség keletkezése: Az adó-
kötelezettség a használatbavételi, illetőleg a 
fennmaradási engedély jogerőre emelkedé-
sét vagy a használatbavétel tudomásulvételét 
vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület 
felépítésének megtörténtéről szóló hatósá-
gi bizonyítvány kiadását követő év első nap-
ján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy 
anélkül használatba vett építmény esetén az 
adókötelezettség a tényleges használatba-
vételt követő év első napján keletkezik. /Htv. 
14.§ (1) bekezdés./
 Az építmény használatának szünetelése 
az adókötelezettséget nem érinti. /Htv. 14.§ 
(4). bekezdés/
 Az adóbevallás benyújtásának határideje: 

„ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, 
az adókötelezettség keletkezését (változását) 
követő 15 napon belül kell adóbevallást ten-
nie”. /2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 32. 
§. (2)/

Összefoglalás

Amennyiben ön Üllő közigazgatási területén 
olyan építmény tulajdonosa, bérlője melyet 

– vásárlás, építés, bővítés, átalakítás követ-
kezményeként – vállalkozás céljára hasznosít 
(akár bérbeadásként), illetve az ingatlan tulaj-
doni lapján az építmény jellege az 1. pontban 
felsorolt rendeltetés szerinti, akkor az épít-
mény adókötelezettségére kihatással lévő 
változás bekövetkezésének időpontját köve-
tő év első napjától adókötelezettsége kelet-
kezik, melyről 15 napon belül építményadó- 
bevallást kell benyújtani az adóhatóság felé. 
 Fontos kiemelni, hogy az építmény hasz-
nálatának szünetelése az adókötelezettséget 
nem érinti.
 A rendeleti szabályozás érvényesítése ér-
dekében az adóhatóság 2018. év során a be-
vallások utólagos vizsgálatára irányuló ellen-
őrzéseket, valamint helyszíni ellenőrzéseket 
fog lefolytatni.
 Felhívom figyelmüket arra is, hogy a be-
vallási kötelezettség elmulasztása az Art. 172. 
§. alapján magánszemély adózó 200 ezer fo-
rintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtható. 
 Ennek elkerülése érdekében, amennyi-
ben ön építményadó alanya, mielőbb tegyen 
eleget építményadó-bevallási kötelezettsé-
gének. Dévai Éva, adócsoport-vezető
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Mint azt korábban már jeleztük önök felé, 
jogszabályi kötelezettségünk városunk Te-
lepülési Arculati Kézikönyvét (TAK) és ezzel 
összefüggésben településképi rendeletét 
megalkotni. A TAK a településkép minőségi 
formálására tartalmaz ajánlásokat, amelyek-
kel összefüggésben bemutatja a település 
főbb arculati jellemzőit. 
 Az elkészült munkaanyagok megtekinthe-
tők a www.ullo.hu honlapon valamint az Üllői 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájá-
ban, a 119-es szobában ügyfélszolgálati időben. 
 Az önkormányzat képviselőtestülete nov-
ember 20-án 17 órakor közmeghallgatást tart, 
ahol várja a lakosság észrevételeit a vélemé-
nyezendő anyagokkal kapcsolatban.
 Észrevételeiket írásban is eljuttathatják 
november 28-ig a partnerseg@ullo. hu e-mail 
címre, vagy postai úton a 2225 Üllő, Templom 
tér 3. címre. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Készül a települési  
arculati kézikönyv

Ingyenes adomány  
és pékáru osztás

Ülésteremből jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete szeptember 28-án tartotta soron kö-
vetkező rendes ülését. Írásunkban a legfon-
tosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok 
hátterét, a testületi és bizottsági ülések jegy-
zőkönyveit Üllő város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le az érdeklődők.
 A képviselő-testület elfogadta Ülllő Város 
Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Köz-
ponti Rendelő által benyújtott, az öt tagóvo-
da 2016–2017-es nevelési évre vonatkozó átfo-
gó munkájáról szóló beszámolóját, valamint a 
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 
végleges Társulási Megállapodást. 
 A testületi ülésen döntés született a Ha-
lomhatár, a Szőlőskert, a Pipacs, a Vörösmar-
ty, a Lejtő és a Kenderes utcákban tervezett 
utcaszélesítések miatt szükséges – az építé-
si bejelentési eljárásokat kötelezően meg-
előző – telekalakítások geodéziai és föld-
hivatali eljárási költségének, valamint az 
utcaszélesítésre szolgáló területek ingye-
nes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez 
szükséges szerződések elkészítési költségé-
nek önkormányzat általi átvállalásáról.

 A katolikus temető ravatalozójának külső 
színezési és festési munkálatainak elvégzésével 
a Szomen Bt.-t bízta meg a képviselő-testület. 
 Döntés született az Üllői Lövész Klub, va-

lamint az önkor-
mányzat között lét - 
rejött bérleti szerző-
dés módosításáról, 
a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkor- 
mányzati Ösztön-
díjpályázat 2018. évi 
fordulójához való 
csatlakozásról, to-
vábbá a 2017. évi 
negyedik negyed-
évi testületi ülésna-
pok és közmeghall-
gatás időpontjának 
meghatározásáról. 
A következő testü-

leti ülésekre október 26-án, november 23-án 
és december 14-kerül sor. 
 A képviselő-testület megalkotta a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról szóló rendeletet, 
a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltétele-
iről és tilalmáról szóló rendeletet, a reklámok 
és reklámhordozók elhelyezésével kapcsola-
tos a településképi bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet Kiss Adrienn, ügyintéző

A képviselő-testület közmeghallgatást 
tart november 20-án (hétfő), 17 órai kez-
dettel a polgármesteri hivatal épületében.

Közmeghallgatás

Szeptember 15-én Klamár Zoli bácsit kö-
szönthettük 90. születésnapja előtt egy nap-
pal. A tényleges nevezetes dátumot, 1927. 
szeptember 16-át természetesen a családja – 
két lánya, veje, 5 unokája, 10 dédunokája – és 
kedves ismerősei körében ünnepelte.
 Klamár Zoltán városunkban látta meg a 
napvilágot, a Zöldfa u. 7. szánú házban, majd 
a Baross u. 13-ban laktak.
 Felesége – Ica néni – leánykori nevén, Ist-
ván Ilona szintén Üllő szülötte, csak 3 évvel 
későbbi, mint „élete párja”, akivel 68 éve há-
zasodtak össze és azóta töretlen hittel, sze-
retettel, türelemmel építik a családi békét és 
biztonságot. Tágas, takaros házat építettek 
a Batthyány utcában – „kalákában” a család-
dal, barátokkal –, melybe 1966-ban költöztek 
be. Minden a kezük munkáját dicséri, az aszta-
los apuka készítette az összes ajtót, ablakot és 
egyéb fatárgyakat, Ica néni kézzel horgolta a 
függönyöket és szőtte a szőnyegeket.
 Ha valaki véletlenül nem ismerné Zoli bá-
csit a nevéről, úgy már biztosan tudni fogja, 
hogy ki Üllő most ünnepelt lakója, ha elárul-
juk, hogy egyik leánya váro sunk hajdani anya-
könyvvezetője, aki megannyi párt indított el a 

Szépkorú köszöntése
házasság útján és intézett szám-
lálatlan ügyes-bajos problémát 
a lakosság számára a hivatalban. 
Ő Szászik Istvánné, Ica, aki már 
szintén nyugdíjasként terelgeti 
unokáit és segíti idős szülei hét-
köznapjainak könnyebbé tételét, 
testvérével együtt.
 Zoli bácsi 4 évvel korábbi bal-
esete folytán már háromlábú bot-
tal segíti járását, mégis bevásárol 
a felesége kívánsága szerint, Ica 
néni pedig megfőz, takarít, kertet 
művel. A házuk falán látható „Tisz-
ta udvar, rendes ház” táblácska fő-
ként az ő keze munkáját dicséri.
 Zoli bácsi 1983 óta nyugdí-
jasként él, aktívan; rejtvényt fejt, 
a televízióban szinte csak az ak-
tuális hírekkel, információkkal kapcsolatos 
műsorokat nézi, így tökéletesen tisztában 
van a politikai kérdésekkel, társadalmi prob-
lémákkal.
 Családjával szeretetben és békességben 
élnek, segítik egymást, tisztelettel ápolják az 
emlékeiket.

 Az ünnepelt meghatódva vette át polgár-
mester asszonytól az Orbán Viktor által aláírt 
díszoklevelet. Az oklevél mellé egy üveg vö-
rösbor és Ica néninek egy kis virág is „került”, 
kedves fotók készültek a becsületes munká-
ban megöregedett üllői szépkorú bácsiról és 
hűséges társáról, a feleségéről.  Bükkös Hajnalka

Ruházati cikkeket, cipőket, konyhaeszkö-
zöket és pékárut osztanak a Turul Házban 
(Dóra Sándor krt. 2.) Időpontok: október 22. 
és október 29., 12 órától 16 óráig. 
 Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület

Döntés szüle-
tett  a Bursa 
Hungarica  
Önkormány-
zati Ösztön-
díjpályázat 
2018. évi for-
dulójához tör-
ténő csatlako-
zásról.
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Kenedics József  
az üllői geometra
Kenedics József 1756. január 1-jén szüle-
tett a Pest vármegyei Üllőn, Kenedics Jó-
zsef élelmezési biztos ötödik gyermekeként. 

A nyai nagybátyja, Modrovics György ül-
lői plébános keresztelte meg. A csa-
lád később Monorra költözött, ahol 

még három testvére született. Kenedics Jó-
zsef a területmérési, vízügyi és építészeti fel-
adatokban való jártasságát Liptai József Ká-
roly, Fejér vármegye esküdt geometrája 
mellett sajátította el.
 A hároméves gyakornoki idő után a pápai 
és a nagyjenői kolostorok biliokain további 
három évig dolgozott, ahol az úrbérrendezés 
keretében a jobbágytelkek kimérésével fog-
lalkozott. Tevékenységével Veszprém és Zala 
vármegyék elismerését is kivívta. Vas várme-
gyében ténykedését szerződött, majd ideig-
lenes kinevezésű földmérőként kezdte meg. 
Az 1777-ben letett hivatali eskü után, Szom-
bathelyen véglegesen letelepedve, térképé-
szeti munkáját kinevezett földmérőként, me-
gyei mérnökként, majd a vármegye hites 
geometrájaként végezte. Az 1798-ban Felső-
Lendváról készített birtoktérkép díszes cím-
keretében a megyei geometra megjelölés 
mellett már a táblabíró címet is feltüntette.
 Kenedics József három testvére, Ferenc, 
István és Benjámin az utolsó török háború 
idején a Pest vármegyei szállítási felügyelő-
ség, a hadélelmezési és építési hadbiztosság 
megbízásából a császári-királyi vár felépíté-
séhez, a várhoz létesített pancsovai raktárak-
hoz és Duna-hídhoz különböző nyersanya-
gokat szállítottak szekéren és hajón. 
 1792. június 13-án Batthyányi József bí-
boros prímás – a király koronázása alkalmá-
ból szokásos lehetőségével élve – mások-
kal együtt nemesi cím elnyerésére ajánlotta a 
négy Kenedics testvért, Ferencet, Józsefet, Ist-
vánt és Benjámint. A II. Ferenc által 1792. au-
gusztus 21-én adományozott armális így mél-
tatja Kenedics József munkásságát: „Kedvenc 
híveink, Kenedich József pedig Vas vármegye 
esküdt geometrájaként már tizenhat éve ne-
vezett vármegyében dicséretes állhatatosság-
gal és szándékkal, hivatalának vitelében kitűn-
ve az egész közösség szolgálatára állt, főként 
úgy, hogy Vas vármegye térképén hosszasan 
és kitartóan munkálkodott, a különböző he-
lyek határainak, valamint az azok közötti távol-
ságok pontos feltüntetésével, továbbá az árvi-
zekkel nagy kárt okozó folyók szabályozásával, 
sok új híd és út tervének elkészítésével, a köz-
épületeknek a közösség számára érthető áb-

rázolására való törekvéssel, illet-
ve egyéb földmérő munkákkal 

– hűségesen és állandóan – a kö-
zösség, valamint Magyar Királysá-
gunk Koronájának és a mi kegyel-
mes Császári Ausztria Házunknak 
hasznára volt”. 
 Felesége, Petrák Franciska 
volt. Házasságukból két élő gyer-
mek született: 1783-ban Francis-
ka Carolina, 1785-ben Anna Rozá-
lia. Kenedics Franciska 1809-ben 
kötött házasságot Szombathe-
lyen Kalchbrenner (Mészáros) Jó-
zsef ügyvéddel, akitől 8 gyermeke 
született. Kenedics Anna 1804-
ben ment férjhez Márczy Ignác-
hoz, majd korai özvegység után 
1810-ben házasodott össze H. 
Kiemajer őrnaggyal. 
 Jelenlegi ismereteink szerint 
Kenedics Józsefnek a magyar-
országi gyűjteményekben lévő 
60 térképe és tervrajza közül 16 
a Magyar Országos Levéltárban, 
14 az Országos Széchényi Könyv-
tár Térképtárában, 26 a Vas Me-
gyei Levéltárban, 2 a Szombathe-
lyi Káptalani Levéltárban, egy-egy 
a Veszprémi Püspöki Levéltárban 
és a Győri Káptalani Levéltárban található. 
 A térképek tárgya szerint 6 egyházigaz-
gatási, 4 Vas megyei közigazgatási, 6 Vas me-
gyei postai és kereskedelmi titvonaltérkép, 
4 erdőtérkép, 28 művészien illusztrált úrbé-
ri illetve falutérkép; 2 néprajzi és topográ fiai, 
valamint 6 regnicolaris térkép készült Ma-
gyarország és Alsó-Ausztria – Stájerország 
határáról, térképen munkálta ki a Rába és a 
Marcal folyószabályozási tervét. 
 1787-ben tervezte meg az ostffyasszony-
fai Rába-híd, 1789-ben az ivánci kereskedel-
mi útra építendő híd alaprajzát és szelvé-
nyeit, mindkettő helyszínén ma is közúti híd 
vezet át. Kenedics Józsefné Petrák Francis-
ka 1803. március 9-én, Kenedics József 1809. 
december 17-én halt meg Szombathelyen, 
testük a ferences rendi templomban került 
örök nyugalomra. Az erről szóló bejegyzé-
sek a kolostor-templom kriptájában elteme-
tett egyháziak és világiak neveit tartalma-
zó jegyzőkönyvben ma is fellelhetők. Takács 

J. Ince nyomán ismertek a koporsók feliratai 
is. 1937-ben, a kriptában porladó hamvakat 

– így a néhai szerzetesekét, Hefele Menyhért 
építészét és a Kenedics házaspárét is – közös 
osszáriumban helyezték el; ma is ott pihen-
nek a Ferences-templom középső folyosójá-
nak súlyos kőlapja alatt. 

Nagyobb művei

Comitatus Custriferrei jussu ordinum ich-
nographice delineatus, J. E. Mansfeld sc. 1785. 
nagy íven. (Ez után készült a Görög Demeter 
Magyar Atlaszában Vas vármegye térképe. 
Bécs, 1802.)
 Mappa dioecesis Sabariensis, per inclytos 
co mitatus Castriferrei et Zaladiensem ex-
tensa in XV. districtus divisa... anno 1807. Del. 
per... Pestini, 1807. Metszette Karacs Ferencz. 
(Somogyi Lipót szombathelyi püspök költsé-
gén jelent meg.)

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

Kenedics József (1756–1809) magyar térképész, Vas 
vármegye mérnökének emléktáblája egykori lakhe-
lyén. Felavatva: 2009. november 6-án. A dombormű 
Veres Gábor szobrászművész alkotása. (Szombat-
hely, Széchenyi István utca 6.)



11Üllői Közösség

A régebbi időkben nem volt ritka, hogy valaki abból székből ment nyugdíjba, amelyik-
be az első munkanapján beleült. Napjainkban azonban egyre kevesebben mondhatják el ma-
gukról, hogy egy munkahelyen dolgozták le az életüket. Németh Elekné egy év híján fél év-
századon át szolgálta munkaadóját, az üllői önkormányzatot, mire idén tavasszal nyugdíjba 
ment. Munkája elismeréseként augusztus 20-án Üllő Város Szolgálatáért-díjban részesült. 

Örömmel gondolok vissza  
az elmúlt fél évszázadra

N émeth Elekné – a legtöb-
ben talán Némethné Ju-
ciként ismerik – 15 éves 

korában kezdett el dolgozni az 
önkormányzat elődjénél, a köz-
ségi tanácsnál. Igaz, akkor még a 
gyors és gépíró iskola által előírt 
kötelező szakmai gyakorlat miatt 
vette fel a munkát Kovács György, 
az akkori tanácselnök hozzájáru-
lásával. Hivatalosan 1969. októ-
ber 1-jén lett a tanácsháza dol-
gozója, ahol – leszámítva egy 
három hónapos fővárosi kitérőt – 
48 évet lehúzott, míg idén márci-
usban nyugdíjba ment. 
 – Nevettek rajtam a polgár-
mester asszonyék, mikor azt 
mondtam, hogy én az a dolgo-
zó vagyok, aki eljött a községi ta-
nácshoz, majd a nagyközségi tanácsnál is dol-
gozott és a városi polgármesteri hivatalból 
megyek nyugdíjba. Háromszor cseréltek bú-
tort, amíg itt dolgoztam, de én mindig itt ma-
radtam. Szerettem volna Pesten dolgozni, jó 
lett volna jobban megismerni a fővárost, de 
amikor Lehoczky Károly tanácselnök felaján-
lott egy adminisztratív munkát a tanácsházán, 
átgondoltam a mellette és az ellene szóló ér-
veket és döntöttem. Már akkoriban sem volt 
mindegy, hogy naponta három órát kell uta-
zással tölteni, vagy csak 15 percet. Nem bán-
tam meg, hogy Üllőt választottam – mesélte.

 Németh Elekné szép éveket töltött az ül-
lői hivatalban, jó szívvel emlékszik vissza a 
hátrahagyott 48 évre. Iratkezelőként dolgo-
zott, szerette a munkáját, de még őt is meg-
lepte, amikor Üllő jegyzője a búcsúztató ün-
nepségen elmondta, a közel fél évszázad 
alatt nagyjából 150 ezer főszámos és több 
mint egymillió alszámos irat iktatása ment át 
a keze alatt, illetve több mint 400 kollégával 
dolgozott együtt. 
 Idén februárban volt 35 éve, hogy a mun-
kája mellett hivatalos pártfogóként szociális 
munkát is végzett.

 – Nagyon szeretem az embe-
reket és a gyerekeket, ezért vál-
laltam pártfogói tevékenységet. 
Nagyon sok gyereket és fiatalt 
bíztak rám, olyanokat, akik kü-
lönféle bűncselekményeket kö-
vettek el és intézeti nevelésre 
utalták őket, vagy éppen a bör-
tönből szabadultak. Sokszor na-
gyon nehéz volt velük, nehéz 
volt szabályok közé terelni az éle-
tüket, mégis inkább sikerként él-
tem meg ezeket a feladatokat. 
Sokan évekkel később, felnőtt-
ként is megkerestek, tanácsot 
kértek vagy csak elbeszélget-
tünk, ami mindig jó érzéssel töl-
tött el – mondta Németh Elekné.
 A pártfogói tevékenység mel-
lett a Vöröskereszt munkájá-

ban is részt vesz, adományokat gyűjt a rá-
szorulóknak és az üllői nagycsaládosokat is 
segíti. 2009-ben újabb vizsgát tett, így ma 
már családsegítőként dolgozhat az Üllő Vá-
ros Humán Szolgáltató Központ és Nevelé-
si Tanácsadó kötelékében. Ezt a munkát an-
nak ellenére sem szeretné abbahagyni, hogy 
nyugdíjas éveit elsősorban pihenéssel kíván-
ja tölteni, a férjével és az unokáival. 
 – Örömmel gondolok vissza az elmúlt fél 
évszázadra és bízom benne, hogy még egy 
jó pár évet le fogok úgy élni, hogy tudok se-
gíteni az embereknek.  RT

Ebzárlat
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járá-
si Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztálya a vörös rókák őszi ve-
szettség elleni orális immunizálása céljából, 
Pest megye Dunától keletre eső területén 
belül – Üllőn is – a települések teljes területé-
re, a csalétek vakcina kiszórásának időpont-
jától számított 21 napig ebzárlatot és legel-
tetési tilalmat rendel el.
 A csalétek vakcina kiszórásának időpont-
ja 2017. szeptember 30. és 2017. október 5. 

közötti időszak. Az ebzárlat: szeptember 30-
tól október 21-ig tart. 
 Az ebzárlat tartama alatt a tartási he-
lyén minden kutyát és macskát elzárva, il-
letőleg a kutyákat megkötve úgy kell tar-
tani, hogy azok más állattal vagy emberrel 
ne érintkezhessenek; zárt udvarban a ku-
tyák elzárását vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. 
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezet-
ve és szájkosárral szabad kivinni. A telepü-
lés területéről kizárólag érvényes veszett-
ség elleni védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát a hatósági állatorvos kedve-

ző eredményű vizsgálata után és engedé-
lyével szabad kivinni. 
 Az érvényes veszettség elleni védőoltás-
sal rendelkező vadászebek, a fegyveres erők 
és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-
mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, va-
lamint a látássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő használa-
tuk idejére, mentesek a korlátozás alól. Az 
ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzár-
lat időtartamára. 
 Az ebzárlat alatt húsevő állatok összeve-
zetésével járó rendezvény nem tartható.
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Iskolaigazgatók  
találkoztak a városházán
A Monori Tankerületi Központ év eleje óta minden 
hónapban értekezletet tart a fenntartása alá tar-
tozó intézmények vezetői részére. Ezeken az érte-
kezleteken az iskolaigazgatók tájékoztatást kapnak 
az aktuális gazdasági, tanügyi helyzetről, a követ-
kező időszak teendőiről és lehetőség van a kérdé-
sek, problémák megbeszélésére, valamint az igaz-
gatók egymás közötti tapasztalatcseréjére is.

Szeptember 27-én került 
sor a következő össz tan-
kerületi intézményvezetői 

értekezletre, melyre Üllő város 
polgármesteri hivatala bizto-
sította a helyszínt, a városháza 
dísztermében.
 A helyszín, a polgármes-
ter asszony és a polgármeste-
ri hivatal hozzáállása is mutat-
ja, hogy nagyon jó a kapcsolat és 
az együttműködés a tankerület 
és a polgármesteri hivatal között, 
ami elengedhetetlen, hiszen a mi 
gyerekeinkről van szó!
 Ez az intézményvezetői ér-
tekezlet egy kicsit rendhagyó is 
volt, hiszen a délelőtti progra-
mon jelen volt dr. Solti Péter, a Kle-
belsberg Központ elnöke.
 A program első részében vá-
zoltuk elnök úr részére a gazdasá-
gi helyzetet, majd tájékoztattuk a 
január óta történt beszerzésekről, 
beruházásokról. Különösen nagy 
hangsúlyt kaptak ebben az év-
ben a XXI. században elengedhe-
tetlen infrastrukturális és higiéni-
ás fejlesztések, beruházások.
 A nyáron indult programnak 
köszönhetően 14 intézményünk-
ben valósult meg a vizesblokk 
teljes felújítása.
 A Monori Tankerületi Központ 
több intézményben végzett kar-
bantartási-felújítási munkát. Ezek 
a munkálatok tanévkezdésre be-
fejeződtek.

 Ezt követően kötetlen beszél-
getés zajlott dr. Solti Péter elnök 
úr és az intézményvezetők kö-
zött.
 Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy a beszélgetés alatt az 
intézményvezetők azt is elmond-
ták, hogy ebben az évben, az új 
felállásnak köszönhetően kiszá-
míthatóbb és tervezhetőbb lett 
az intézmények élete, és minden 
támogatást megkapnak a Mo-
nori Tankerületi Központtól, ez 
pedig nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy az iskola legfontosabb 
feladatára, a tanításra tudjanak 
összpontosítani.
 A beszélgetés lezárása után a 
tankerület jogi-, gazdasági-, tan-
ügyi-, és HR-osztály vezetői rövid 
tájékoztatást adtak a jelenlegi 
helyzetről és vázolták az elkövet-
kezendő időszakban várható fel-
adatokat.
 Az értekezlet délutáni prog-
ramja az intézmények által hasz-
nált KRÉTA-rendszer vezető 
fejlesztője által tartott bemuta-
tóval folytatódott, ahol a jelen 
lévők feltehették kérdéseiket és 
választ kaptak a felvetett problé-
máikra.
 Köszönjük Kissné Szabó Kata-
lin polgármesternek és a hivatal 
dolgozóinak a rendezvény lebo-
nyolításához nyújtott segítséget.

Dr. Hrutkáné Molnár Monika, Monori  
Tankerületi Központ, tankerület-igazgató

Hirdetés
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
A Vargha Gyula Városi Könyvtár megszokott állandó program-
jai mellett izgalmas újakat is kínál. Találkozzunk a könyvtárban! 

Minden hónap első keddjén 16:30-tól: 
Diadélután, múltidéző diavetítés ki-
csiknek. 

 Minden hónap utolsó keddjén 10:30-tól: 
Irodalmi teázó, meghitt beszélgetés, verse-
lés egy csésze finom tea mellett. Vezeti: Bege 
Nóra fotográfus, művészet-terapeuta
 Minden hónap harmadik szerdáján 15 órá-
tól: Kreatív gyermekműhely 10 éves kortól, 
ahol különböző praktikákkal készült, egyedi 
dísz- és használati tárgyakat készíthetnek. Ve-
zeti: Kanizsai Maya
 Minden csütörtökön 15 órától Horgoló 
kör, kezdőket és haladókat egyaránt várunk! 
Vezeti: Viczkó Ferencné Marika

Tündér tincsek  
a kiállítóteremben
Október 20-án, pénteken, 16 órakor nyílik Sza-
bó Nadia ukrán származású nemezműves ki-

állítása. Az alkotóművész egyedi kézműves 
technikával fon tündér tincseket a hétköz-
napokba. A tárlaton szebbnél szebb nemez-
ből készült kiegészítőben gyönyörködhetnek 
majd kedves vendégeink. A kiállítást megnyit-
ja Németh Bea, a Hagyományok Házának ne-
mezkészítő szakoktatója. Megtekinthető nov-
ember 15-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Fűből-fáról, Magdolna  
gyógynövényei
2017. november 3-án, pénteken 16 órakor a 
vendégünk Kállai Magdolna okleveles termé-
szetgyógyász. Gyógynövény-ismereti előadá-
sából megismerhetjük a különböző növények 
emberi szervezetre gyakorolt gyógyhatását. 
Az előadás után az általa készített gyógynö-
vényes termékek kóstolóval egybekötött vá-
sárára kerül sor.

Diadélután Extra

2017. november 7-én, kedden 16:30-kor 
Nicsak, ki mesél most? A polgármester néni! 
Ezen a délutánon Kissné Szabó Katalin, pol-
gármester asszony mondja el legkedvesebb 
meséjét a gyerekeknek, és azt is megtudhat-
ják a legkisebbek, hogyan lehetnek ők is pol-
gármesterek egy szép napon, ha szeretnének.
 Figyelem! 2017. október 31-én a könyv-
tár zárva lesz. Nyitás: november 2-án!

Velkei Hajnalka, könyvárvezető

Az állandó várostörténeti kiállítás csütör-
tökönként 12 órától 16 óra 30-ig várja az 
érdeklődőket. A kiállítás előre bejelentett 
csoportokat nyitvatartási időn kívül is szí-
vesen fogad. 
 Népdalkör a Kenderes kuckóban min-
den kedden 17 órától. Vezeti: Majorosi Ma-
rianna. Díja: 200 Ft/alkalom. 

Helytörténeti Gyűjtemény 
programjai (Pesti út 96.)

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 ügyvéd úr ta-
nácsadása 9 órától 11 óráig tart nov-
ember 6-án. Dr. Szikora Gábor tanács-
adásai 14-16 óráig tart október 30-án 
és november 20-án. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadására a 
06-20/555-6513 telefonszámon jelent-
kezhetnek, míg dr. Szikora Gábor jogi 
tanácsadására a 06-30/456-0889 tele-
fonszámon kérhetnek időpontot. 

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

Jubiláló házaspárok 
ünnepsége

Az ÜKK pódiumán 
Papadimitriu Athina 

Értesítés tüdőszűrésről

„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága”-mottó 
jegyében szeretnénk meghívni november 
24-én (pénteken) 17 órakor a római katolikus 
templomban tartandó városi ünnepségre, 
majd az azt követő, vacsorával egybekötött 
zenés megemlékezésre azokat az üllői házas-
párokat, akik 25, 50 vagy 60 évvel ezelőtt kö-
töttek házasságot.
 Hagyományainkat megőrizve, ünnepé-
lyes keretek között szeretnénk emlékezetes-
sé tenni ezeket a szép, kerek évfordulókat.
 Az ünnepeltek részére rendezvényünk 
valamennyi költségét az önkormányzat fe-
dezi, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 
a zenés összejövetelen – térítés ellenében – 
családtagjaik is részesei lehessenek ennek a 
szép, közös ünnepnek.
 Várjuk szíves visszajelzésüket, kérdé-
seiket személyesen a Polgármesteri Hiva-
tal 129-es irodájában, telefonon 29/320-
011/108 mellék. vagy e-mailben a Bukkos.
Hajnalka@ullo.hu címre, Bükkös Hajnalka 
anyakönyvvezetőnél.

Kissné Szabó Katalin, polgármester
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a Törökbálin-
ti Tüdőgyógyintézet október 11-től október 
19-ig tüdőszűrést tart településünkön.
 Jogszabályváltozások miatt a szűrővizs-
gálat 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor 
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, amely 
az OEP által országosan elrendelt összeg. A 
befizetés a szűrőállomáson kapható csek-
ken történik. A 14–18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beutaló és szülői bele-
egyező nyilatkozat szükséges. A törvény ál-
tal kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. 

 A tüdőszűrőn való részvétel nem kötele-
ző, csak ajánlott!
 A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok 
más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére! 
 Tüdőszűrés helye: Kiss Sándor Művelődé-
si Ház (Gyömrői út 24.). Tüdőszűrés ideje:  
 2017. október 11-től október 19-ig. Hét-
főn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénte-
ken 8 órától 18 óráig, kivéve október 11-én, 
amikor 13 órától 18 óráig tart a szűrés! 
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy személyi 
igazolványukat, TAJ-kártyájukat, illetve ha 
van, az előző évi  tüdőszűrő-igazolást hozzák 
magukkal!

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

Szeretetkönyv címmel Papadimitriu Athina 
színművésznő élőzenés pódiumműso-
rát láthatják az Üllői Kulturális Központban 
november 26-án, vasárnap délután 16 órai 
kezdettel. Belépőjegyek 1200 Ft-os áron 
már kaphatók az ÜKK-ban.
 (Üllő, Városháza, Templom tér 3., tel.: 
29/320-011/128) ÜKK
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Koncert  
a református 
templomban

Várhalminé Czinke 
Mária kiállítása

Ez az a vásár,  
amit már  
várnak!

Barangolj  
(menetelj?!) 
velünk

Apróhirdetés

Rockpéntek 

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

Nem mindennapi zenei élményben lehet ré-
sze azoknak, akik október 29-én ellátogatnak 
az üllői református templomba, a Szolnoki 
Szimfonikusok Vonós Kamaraegyüttes kon-
certjére. A 15 órakor kezdődő eseményen fel-
csendül Antonio Vivaldi: Sinfonia No.1. C-dúr, 
Concerto alla Rustica G-dúr, A-moll hegedű-
verseny, Bartók Béla: Román néptáncok, Liszt 
Ferenc: Angelus, Wolfgang Amadeus Mozart: 
D-dúr Divertimento, Pjotr Iljics Csajkovszkíj: 1. 
vonósnégyes D-dúr 2. tétel, Astor Piazzolla: 
Libertango, Gabriel Fauré: Berecuse és Johan 
S. Bach D-moll prelűd.
 A Szolnoki Szimfonikusok Vonós Kama-
raegyüttes tagjai: I. hegedű: Balázs Barnabás, 
Hegyes Nándor, II. hegedű: Balogh Ernő, Szőke 
Endre, brácsa: Tóth Anikó, Gyurics György, csel-
ló: Sindel-Kocsis Zsuzsanna, Sípos Gergő, nagy-
bőgő: Marjovszky Endre. 
 Közreműködik: Atyimó Ferenc (tuba) és Ba-
logh József (zongora). 
 Az esemény támogatói: Szolnoki Szimfo-
nikusok, Üllő Város Önkormányzata, Üllői Re-
formátus Egyházközség. 
 A belépés ingyenes.  nfo

A Vecsésen élő festőművész, Várhalminé Czin-
ke Mária kiállításának megnyitója lesz az ÜKK-
ban november 10-én, 18 órai kezdettel. Meg-
nyitóbeszédet mond Kis-Tóth János, a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ igazgatója, közremű-
ködik Junkucz Tamás énekes-gitáros.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 A festmények december 1-ig láthatók a 
Városháza galériájában.
Helyszín: Üllő, Városháza, Templom tér 3. ÜKK

Október 27-én, 19 és 22 óra között a Kiss 
Sándor Művelődési Ház (Gyömrői út 24.) ven-
dége lesz a Dinoszaurusz Band és az Open-
Doors Zenekar. 
 Kapunyitás 18 óra 30-kor, a belépő egy ez-
res. Mindenkit várunk szeretettel és jobbnál 
jobb dalokkal! 

Október 27-én, 9, 10 és 11 órai kezdettel is-
mét Zenés Néprajzi Barangolás lesz a Kiss 
Sándor Művelődési  Házban. Október lévén 
a barangolás most a katonák világába vezet.
 Milyen muzsikák szóltak, hogyan tobo-
roztak, milyen volt a mars, s mindez hogyan 
élt tovább a népi gyermekjátékok világában.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével rászoruló családokat tá-
mogat. 
 Várjuk önt október 26-án, csütörtökön,  
8-13 óra között, a Kiss Sándor Művelődési 
Házba (Gyömrői út 24.).

Monori húsboltba eladóhölgyeket, illet-
ve hentest keresünk, kiemelt bérezéssel, jó 
munkakörülmények közé. Pályakezdő nem 
akadály. Érd.: 06-20/204-8448 vagy 06-20/58-
43-238.

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

Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelése 
és javítása! Gurtnicsere. Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

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

Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest 
megyében. Érd.: 06-30/612-4371 

Monoron két nőstény kecskegida, 8 hóna-
posak, núbiai-búr szülőktől 15 000 Ft/db áron 
ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444
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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
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A Grimm-Busz Színház  
előadása kisgyerekeknek
Október 10.  10 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Szeretetgombóc vigadalom
Október 14. 16 óra 
Városi Sportcsarnok
   
Kreatív gyermekműhely  
Kanizsai Maja vezetésével
Október 18. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Tündér Tincsek c. kiállítás megnyitója
Október 20. 16 óra  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Szüreti bál
Október 21. 19. óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi ünnepség az 56-os  
forradalom évfordulóján
Október 23. 10 óra   
Városközpont
                                    
Irodalmi teázó
Október 24. 10 óra  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Zenés néprajzi barangolás 
Október 27.  9, 10 és 11 óra 
Vezeti: Majorosi Marianna.
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Városi kulturális programok

Városi sportcsarnok programjai

Szeptember 30-án második alkalommal ren-
dezték meg a tehetségkutató lövészversenyt 
iskolánk diákjaink számára. 
 A lövészverseny szervezésével kapcso-
latos feladatokat az Üllői Lövészklub vállal-
ta magára, ezúton fejezem ki köszönetemet 
Zemen József elnök úrnak és kollégáinak.
 A versenyt megelőzően a Terror Elhárítási 
Központ főosztályvezetője, Simoni Ottó mester-
lövész ezredes tartott bemutatót diákjainknak. 
Ezt követően kezdetét vette a verseny, mely há-
rom részből állt: a verseny első részében tesz-
tet kellett kitölteni a versenyzőknek, majd fizi-
kai gyakorlatokat végeztek, a verseny harmadik 
részében végül sor került a lövészetre is. 
 A tanulók háromféle légfegyverrel tüzel-
tek a céltáblákra és a kihelyezett célpontok-
ra. A lövészklub vendéglátást is biztosított 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Kö-
szönjük a támogatást Boda Bélának, aki a ren-
dezvényre biztosította a vizet, Kismarosi Jó-
zsefnek a tanulók szállítását. 
 Köszönetünket fejezzük ki a város önkor-
mányzatának a rendezvény támogatásáért.
 A nap végén minden résztvevő emlékla-
pot kapott, a helyezettek pedig oklevélben 
és éremben részesültek. 
 Dobogós helyezett tanulóknak a díjakat a 
klub elnöke, a polgármester asszony és az al-
polgármester úr adta át.
 Helyezések: lányok: 1. Szegedi Dia 6.z, 2. 
Petróczi Petra 6.b, 3. Vígh Alexa 7.b. 
 Fiúk: 1. Bánkuti Bence 7.z, 2. Berecz Dávid 
Benedek (nem az üllői iskola diákja), 3. Bucz 
József 5.a Dr. Barna Tibor, igazgató

Tehetségkutató  
lövészverseny Üllőn

Üllő Futsal NBIII

Üllő–Törökbálint – Október 13. 20 óra 30

Üllő–Tóalmás – November 10. 20 óra 30.

Üllő–Mogyoród – November 24. 20 óra 30.

Férfikézilabda

Üllő–Abony – Október 28.
14 órakor juniormérkőzés,  
16 órakor felnőtt férfimérkőzés.

HSzK Halloween-játszóház
Október 27. 14 óra  
Üllői Kulturális Központ

Dinoszaurusz Band koncert
Október 27. 19. óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Természetjáró klub találkozója
Október 28. 10. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Reformáció 500 
– a Szolnoki Szimfonikus  
Zenekar koncertje
Október 29. 15 óra
Református templom
   
Fűből-fáról c. előadás
November 3. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Müller Péter:  
A szeretet művészete  
című előadása
November 6. 17 óra 
Üllői Kulturális Központ

„Nicsak, ki mesél most?” 
– a polgármester néni
November 7.  16 óra 30.   
Vargha Gyula Városi Könyvtár
  
Czinke Mária festőművész  
kiállításának megnyitója
November 10. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Üllő–Martonvásár – November 11. 14 óra
Junior mérkőzés.

Üllő–Százhalombatta – November 11. 16 óra
Felnőtt férfimérkőzés.

Üllő–Diósd – November 18.
14 órakor juniormérkőzés,  
16 órakor felnőtt férfimérkőzés.

Vecsési férfikézilabda NBI/B

Vecsés–Füredi KSE – Október 21. 18 óra
Vecsés–Pécsi VSE – November 18. 18 óra
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AZ ÜZLETI PARTNERSÉGET
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VALÓDI LEHETŐSÉGEK 

CIB PARTNER
 VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOK

A jó kapcsolatok több üzletet hoznak vállalkozásának.
  Ezt szem előtt tartva alakítottuk ki új számlacsomagjainkat.

UTALJON 
PARTNEREINEK AKÁR

0 FT-ÉRT1!

1Az akciós ajánlat visszavonásig, de legalább 2017. december 31-ig érvényes CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum, valamint CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomag igénybevétele esetén.  Az akció keretében 
0 forint a bankon belüli forint átutalások (eseti, értéknapos, állandó), a bankon belüli deviza átutalások (eseti, értéknapos), valamint a NAV célszámlára történő átutalások (eseti, értéknapos, állandó) díja elektronikus csatornán keresztül. 
Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Internet Bankon, Business Terminálon, CIB Üzleti Terminálon, valamint mobilCIB-en benyújtott megbízások minősülnek. A Bank NAV célszámlára történő 
utalásnak tekinti a NAV által a www.nav.gov.hu honlapon „NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke” c. dokumentumban (továbbiakban: Jegyzék) közzétett számlaszámokra történő átutalást. A Bank a tárgyévben 
közzétett Jegyzékben szereplő számlaszámokat tárgyév január 31. napjáig frissíti. A tranzakciók után a számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista szerinti pénzforgalmi díj felszámításra kerül.

 Számlacsomagjainkat azon kisvállalkozásoknak ajánljuk, melyek 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További információkért 
látogasson el a www.cib.hu oldalra,  hívja az éjjel-nappal elérhető CIB24 telefonos ügyfélszolgálatot a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, vagy fáradjon be bármelyik CIB bankókba. A számlacsomagokra vonatkozó  részletes feltételeket 
fogyasztók és egyéni vállalkozók esetén a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös 
Üzletszabályzat, társas vállalkozások esetén az Általános Vállalati Üzletszabályzat,  a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a vonatkozó  „Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb 
szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére”, „Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók részére” és a  „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni 
vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” elnevezésű kondíciós listák tartalmazzák.

CIB BANK Vecsési ók – 2220 Vecsés, Telepi út 58. 
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Az akció  
2017. október 10-től 

november 4-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

869 Ft helyet t 

500  Ft
az újság  

fel mu ta tójá nak!

Kókusz 
lábtörlő
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HÁZTARTÁSIGÉP-
SZERVIZ 

Szenpona first kft.

Mosógép, mosogatógép, szárítógép, 
villanybojler, elektromos sütő 

szervizelése, beüzemelése.

Díjtalan kiszállás.

06-20/378-0427
www.haztartasigepszerelofirst.hu

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
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



TÖRTARANY
BESZÁMÍTÁS

10000
Ft/gr

EZÜST
-50%

ARANY
-30%

TÁNCSICS
20/9864657

51 
GYÖMRŐ ÜLLŐ

ÓCSAI 1
20/4486508

CANGO
&

RINALDI

-30%

MINDEN

ÓRA
-30%


