
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018. február • XXVII. évfolyam 2. számA tartalomból:

Üllői
Deák Ferenc utca

A városi út- és járdaprog-
ram keretében több üllői 

utca is megújult az elmúlt 
évek alatt. Most a Deák Fe-

renc utcán a sor: a tervek 
szerint nyár végére szegély-
kővel ellátott aszfaltburko-

lat boríthatja az utcát. A 
beruházás összesen több 

mint bruttó 128 millió 
forintból valósul meg.
Részletek a 7. oldalon

  

Az Üllői Települési Értéktár 
Bizottság megalakulása óta 
gyűjti a helyi értékeket. 2014-
től napjainkig harmincnál is 
több üllői értéket rögzítettek, 
ezek közül több a megyei ér-
téktárnak is része lett. Példá-
ul a képen világos zakóban 
látható Dóra Sándor Európa- 
és világbajnok sportlövő élet-
műve is. 

Részletek a 10. oldalon

Építményadó- 
bevallás

Újabb  
sportsikerek

Elektronikus 
ügyintézés
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3Üllői Önkormányzat

A törvényi keretek közt biztosított adó 
egy százalék felajánlásával mindenki el-
döntheti, hogy adófelajánlását milyen 
célokra szánja. 
 Támogassa felajánlásával a helyi civil 
szervezeteket, egyesületeket és történel-
mi egyházak munkáját!  
Merczel Erzsébet Alapítvány: 
18711262-1-13 
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért 
Közalapítvány: 18706550-1-13 
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
18677746-2-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13 
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok 
Egyesülete: 18670196-1-13 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési 
Egyesületet: 18724116-1-13 
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 
19180083-1-13 
Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete: 19170039-2-13 
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület: 
18288841-1-13
Üllő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület: 18289969-1-13
Magyarországi Evangélikus 
Egyház: 0035 
Magyar Katolikus Egyház: 0011 
Magyar Református Egyház: 0066

Maradjon Üllőn  
az adó 1 százaléka! 

Az Üllői Hírmondó 2017. októberi szá
mában tájékoztattuk önöket, az épít
ményadóra vonatkozó fontos tudniva

lókról: az építményadó kötelezettség milyen 
jellegű építményekre terjed ki – üzlet, bolt, abc,  
áruház, csárda, bisztró, borozó, söröző, étte
rem, cukrászda, iroda, műterem, rendelő, kór
ház, szanatórium, gyógyszertár, szálloda, hotel, 
panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, va
dászház, üzem, csarnok, gyár, műhely, szerviz, 
raktár, üvegház, présház, hűtőház, gazdasági 
épület, egyéb nem lakás céljára hasznosított 
épület – épületre, épületrészre (továbbiakban: 
építmény); ki az építményadó alanya; az épít
ményadó alapja; mennyi az építményadó mér
téke; az adókötelezettség keletkezése; melyek 

a mentesség feltételei, továbbá a bevallási kö
telezettség mulasztásának következményei.
 Fentiek alapján felhívtuk az építmények 
tulajdonosainak, bérlőinek a figyelmét a helyi 
adókról szóló többször módosított 1990. évi 
C. tv. és a helyi adók
ról szóló többször 
módosított 31/1997.
(XII.20.) számú ön
kor mányzati ren delet 
alapján tegyenek ele
get építményadó be
vallási kötelezettsé
güknek.
 Továbbra is az a 
tapasztalat, hogy nagyon sok vállalkozás cél
jára hasznosított építmény tulajdonosa, bér
lője – fodrász, kozmetikus, autószerelő, iroda, 
szépségszalon, raktár, üzem – a mai napig 
nem tett eleget bevallási kötelezettségének. 

 Ismét felhívom figyelmüket arra, hogy a 
bevallási kötelezettség elmulasztása az adó
zás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 220.§ alap
ján természetes személy adózó esetén 200 
ezer forintig, nem természetes személy adó
zó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztá
si bírsággal sújtható. 
 A mulasztási bírság kiszabásának elkerülé
se érdekében, amennyiben ön építményadó
köteles építmény adóalanya haladéktalanul 
tegyen eleget építményadóbevallási kötele
zettségének.
 Amennyiben e kötelezettségének tovább
ra sem tesz eleget, úgy Üllő város jegyzője, 
mint önkormányzati adóhatóság 2018. év fo
lyamán jogkövetési vizsgálat során ellenőrzi, 
hogy az adózó eleget tette a törvényekben 
előírt egyes adókötelezettségeinek, valamint 
helyszíni ellenőrzést folytat le.

Polgármesteri hivatal, Dévai Éva, adócsoport-vezető

Sokan nem fizették  
be az építményadót. 

Fontos határidő az építmény-
adó-bevallási kötelezettségről!

A bevallási 
kötelezettség 

elmulasztá-
sa bírsággal 

sújtható.

Üllő Város Önkormányzatának képviselő
testülete január 25én tartotta soron követ
kező rendes ülését. Írásunkban a testületi 
ülés legfontosabb döntéseit ismertetjük. A 
határozatok hátterét, testületi és bizottsági 
ülések jegyzőkönyveit Üllő város honlapjá
ról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.
 A január testületi ülésen döntés született 
a településüzemeltetési feladatokat ellátó 
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 2018. 
évi működési támogatásáról, a háziorvo
si rendelők számítógépparkjának 6 000 000 
forint értékű cseréjéről, annak érdekében, 
hogy az elektronikus egészségügyi szolgál
tatási térhez való csatlakozás tárgyi feltételei 
biztosítottak legyenek.
 A képviselőtestület a Planexx Kft.t bíz
ta meg a  Deák Ferenc utca építésének mű
szaki ellenőri feladataival, továbbá döntés 
született Gazsi Dávid képviselő a sportliget 
lakópark fejlesztési igényeit vizsgáló ad hoc 
bizottság létrehozására irányuló egyéni kép
viselői  indítványának elvi támogatásáról.  
 A képviselőtestület tárgyalta a települé
sen működő Kis Medvebocs Családi Napközi 
Nonprofit Kft. kérelmét, amely 2017ben 20 kis
gyermek ellátását biztosította.  A döntés értel
mében az intézmény működését a képviselő
testület 2018ban is 1 millió forinttal támogatja.
 Határozat született a 1978/2017. (XII.19.) kor
mányhatározat alapján megítélt és a helyi köz
biztonság javítását célzó 450 ezer forint műkö
dési célú költségvetési támogatás a  2018. évi 

költségvetésbe történő betervezéséről, és az 
Üllői Polgárőr Egyesületnek történő átutalásáról.
 Módosításra került az Üllő Város Önkor
mányzata és a Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat között létrejött Együttműködési 
Megállapodás, melyre a vonatkozó jogsza
bály módosulása miatt volt szükség, továb
bá a Vargha Gyula Városi Könyvtár, az Üllői 
Polgármesteri Hivatal és a Humán Szolgál

tató Központ Alapí
tó Okirata, valamint 
a a Junior Vendéglá
tó Zrtvel kötött szer
ződés. Utóbbi módo
sítása következtében 
mintegy 10 százalék
kal emelkedik  az ön
kormányzat által fize
tendő szolgáltatási 
díj. Ez azonban nem 
érinti a lakosság ál
tal fizetendő térítési 
díjakat, mivel a város 

vezetése úgy döntött, hogy nem hárítja át az 
emelést a szolgáltatást igénybe vevőkre. 
 A képviselőtestület – Kovács András le
mondására tekintettel – február 1jétől az Ül
lői Sport és Szabadidő Kft. felügyelőbizottsá
gának tagjává megválasztotta Medvedovszky 
Béla képviselőt, valamint az Üllői Gyerme
kekért Alapítvány kuratóriumának tagjává 
megválasztotta Kismarosi Lászlónét.  

Petz Nándorné, ügyintéző

Ülésteremből jelentjük

Döntés szüle-
tett a házior-
vosi rendelők 
számítógép-
parkjának  
6 000 000 fo-
rint értékű  
cseréjéről



4 ÜllőiKözösség

Szín-foltok az Üllői Kulturális Központban

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: 2018. március 7-én  9.00–17.00

Tűzvédelmi Kft.  
bejelentett 

férfi alkalmi 
munkásokat keres

Szerény, nem italozó és fizikai 
munkára képes, egészséges és orvosi 
vizsgálaton megfelelő férfit keresünk 

havi 5-10 napra, szükség szerint.
Esetenként létrán kell dolgozni.

Vidéki munkán alkalmanként 
fizetünk.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti u. 

 198. alatt.

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

Visszaemlékezés  
az adventi varázslatra…
Advent harmadik vasárnapjá
hoz közeledve újból megtelt 
az üllői Keresztelő Szent János 
Katolikus Templom a Harmó
nia Zeneiskola és az Üllői Ár
pád Fejedelem Általános Isko
la adventi hangversenyének 
alkalmából.
 Gyönyörű orgona és trom
bitamuzsikával indult a koncert, 
majd dr. Barna Tibor, az általá
nos iskola igazgatója köszöntöt
te az egybegyűlteket, és kívánt 
kellemes feltöltődést a közelgő 
ünnepekre. Hangszeres és kórusművek vál
tották egymást nagy sikerrel. A zeneisko
la képviseletében szerepeltek: Láng Zsolt, 
Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor, Mertlik Lili, 

Hasulyó Beáta, Muszka Orsolya, Kiss Sándor, 
Lassánné Balogh Andrea, Megyeri Kata.
 Zenéjükkel elhozták az advent varázslatos 
hangulatát. A műsorszámok között szívetlel

ket melengető versek hangzottak el általá
nos iskolás diákjaink előadásában. 
 A Kicsinyek kórusa, a fiúkórus, a 7. és 8.z 
osztályok kamarakórusa és a Harmónia kó
rus előadásában csodálatos adventi és kará
csonyi dalok csendültek fel, melyek tovább 
emelték az ünnep fényét. A kórusokat hang
szeren kísérték: Hajba Eszter, Plutzer Gábor, 
Godó-Jávorszky Marianna. 
 A Harmónia kórust Hoffbauer-Mezei Már-
ta, a Kicsinyek kórusát és az összkart Némethné 
Fetter Judit, a felső tagozatos kórusokat és a Bo
dzavirág kórust Dudinszky Gézáné vezényelte.
 A zeneiskola igazgatója, Hoff bauerMezei 
Márta műsorzáró karácsonyi gondolatai mé
lyen megérintettek mindenkit.
 Köszönetünket fejezzük ki Kovács Kornél 
plébános úrnak, minden kedves közremű
ködőnek, segítőnek, a közönségnek, hogy 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
 „Szép Tündérország támad föl szívemben…/
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,/S 
ne csak így decemberben.”/Juhász Gyula: Kará-
csony felé Dudinszky Gézáné, karvezető

Nem csak festők, de a műsor szereplői is A festőstúdió alkotói

Immár harmadik éve rendezi meg közös ki
állítását a gerArt festőstúdió. A képzőmű
vészeti alkotóműhely Gera Béla vezetésével 
a művelődési házban működik. Itt hetente 
találkoznak és különböző technikákkal kü
lönböző stílusban festenek. Az a cél, hogy 
minden alkotó kialakítsa a saját kifejezési for
máját és önálló alkotóéletet kezdjen. Vannak 

– főleg a felnőttek –, akik relaxálásra, a „szür
ke hétköznapokból” való kikapcsolódásra is 
használják ezeket a délutánokat.
 Jó szokásuknak megfelelve minden év
ben bemutatókiállítást tartanak az ÜKK 
galériában az elmúlt időszakban készült 
festményekből. Ez alkalommal tizennégy 
alkotó háromhárom képe került be a tár
latba. A kiállításmegnyitó két részből állt. 
Az első felében a festők egy rövid jelenet
ben magyar költők versein keresztül mu

tatták be az alkotást, a festészetet. A kö
zönség már szinte meg sem lepődött, hogy 
egy ilyen színvonalas előadást is meg tud
tak rendezni, hisz az elmúlt években min
den egyes megnyitóhoz kapcsolódott az al
kotók egyegy műsora. Eddig tartottak már 
japán és francia művekből válogatott elő

adást. Most a magyar irodalom gyöngysze
meiből kaptunk ízelítőt.
 A megnyitó második felében spontán tár
latvezetést tartottak, kiki a saját alkotásait 
mutatta be az érdeklődő vendégeknek.
 A kiállítás február 21ig tekinthető meg a 
Városházán kialakított ÜKK galériában. ÜKK



5Üllői Ajánló

Hirdetés

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA 
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

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

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

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

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembe helyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
Tel.: 06-20/961-6901, 06-30/815-4120

fsfodor@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Pályázati hirdetmény

0145/3 hrsz. 1 7747 m2

0145/16 hrsz.    8861 m2

0145/17 hrsz.    3589 m2

0145/18 hrsz. 2 1139 m2

0145/19 hrsz.    1114 m2

0145/29 hrsz. 8 3303 m2

0145/73 hrsz.    8033 m2

0149/1 hrsz. 26 0144 m2

összesen: 40 3930 m2

azzal, hogy a pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban előírt feltéte-
leknek, illetve követelményeknek.
A haszonbérlet időtartama:  1 év. 
A haszonbérleti díj összege az egységes területalapú támogatás 50%-a.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
 a.)  a pályázó nevét és címét,
 b.)  a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét,
 c.)  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

Üllő Város Önkormányzat (2225 Üllő, Templom tér 3.)  
pályázat útján kívánja haszonbérbe adni az alábbi – természetben Üllő-Vecsés  

határában található – önkormányzati tulajdonú külterületi termőföldjeit: 

A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2225 Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, 
határideje: 2018. március 1. 
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 
A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés. 
Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 06-29-320-021/141 mellék)
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A jótékonysági versenyek szer-
vezése mellett egyesületünk el-
indította Üllőn az íjászoktatást. 

Hirdetés

Sok szeretettel várunk mindenkit az első al
kalommal megrendezésre kerülő városi fu
tóversenyünkre, Üllőre. A verseny a majális 
keretében kerül megrendezésre, ahol több 
korosztálynak, több távon lesz lehetőség egy 
kellemes testmozgásra.
 A verseny időpontja: április 30. hétfő, 10 
óra. Helyszín, versenyközpont: Üllő, városi sé
tány–Deák Ferenc utca sarok.

Program

Regisztráció és rajtszámátvétel 7 órától. Meg
nyitó: 10 órakor. Óvodásfutam (600 m) 10 óra 
30tól. Iskolásfutam (2,3 km, korhatár: 14 év) 
11 órától. Egyéni minimaraton (7 km): 12 órá
tól. Csapatváltó (3x7 km, 23 fős csapatok) 12 
órától. Egyéni félmaraton (21 km) 12 órától. 
 A verseny városi körülmények között, nagy 
részben aszfalton lesz megrendezve (500 m er
dei szakasz). Az időmérés chipes rendszerben 
lesz lebonyolítva. A versenyre a nevezés díjtalan!
 Kérjük, az indulási szándékot elő re  giszt
rációban jelezzék felénk, hogy megfelelőkép
pen tudjunk felkészülni az indulók számára.

Fut az Üllő 
2018

 Helyszíni nevezés nem lehetséges. Re
gisztráció határideje április 23. (hétfő) 12 óra.
 Az előregisztrációt a toth.gabor@ullo.hu 
címre kérjük elküldeni. Levél tárgya: Fut az 
Üllő 2018. Az emailben kérjük feltüntetni a je
lentkező nevét, születési dátumát, hogy mely 
futamon szeretne indulni, csapatverseny ese
tén az indulók számát és a csapat nevét. Egy 
levélben több versenyzőt is lehet nevezni. 
Óvodásfutamra nem szükséges regisztráció. 
 További kérdések esetén keresse Tóth Gá-
bort a 0670/3124134 telefonszámon, vagy ír
jon emailt a toth.gabor@ullo.hu email címre. 
 Mindenkinek kellemes és hatékony felké
szülést kívánunk!  Üllő Város Önkormányzata

A gyarapodó létszámú csapatunkban 
gyermekek és felnőttek is lelkesen ta
nulják az íjászat alapjait szakképzett 

edzőink segítségével. Az elméleti és gyakor
lati ismeretek minden alkalomra tartogatnak 
érdekfeszítő újdonságokat. A komoly kép
zés mellett mindig jut idő ötvözni a tanulást 
a kellemes kikapcsolódással, hiszen decem
berben volt rendhagyó Télapós és szilvesz
teri edzésünk is. Januárban hógolyózással és 
hóemberépítéssel melegítettünk be.
 A rendszeres edzéseink meghozzák gyü
mölcsüket. Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy a 2017es évben 87 éremmel térhettünk 
haza. Az idén januárban megrendezésre ke
rült IFAA Országos Bajnokságon két aranyér
met, egy ezüstérmet és egy előkelő negyedik 

Újabb sportsikerek Üllőnek 
a MESE-íjászok jóvoltából

helyezést sikerült szereznünk. Ez a verseny 
volt a főpróbája a februárban a FeHoVaren

dezvénysorozat keretein belül megrende
zendő EIAC2018 terem Európa Bajnokságnak, 
melyen 5 fővel képviseljük a MESE egyesüle
tet, valamint Üllő várost. Teljes erőbedobás
sal és mindennapos edzéssel készülünk. Kva
lifikáltunk a téli teremszezon záróversenyére, 
a márciusi WA terem Országos Bajnokságra. 
További sikerként könyvelhetjük el, hogy 6 
MESEíjász bekerülhet a Magyar Íjász Szövet
ség BPMR (Budapesti és Pestmegyei Régió) 
íjászválogatottjába. 
 Szeretettel várunk minden akár verseny
szerűen, akár hobbi szinten íjászkodni vá
gyót. Hiszen az íjászat a szellemi és fizikai 
kondíciót egyszerre fejleszti. Növeli a kon
centrációképességet, segít a figyelemzavar 
leküzdésében és nem utolsó sorban a min
dennapi feszültség levezetésére is kiváló! 
 Aki szeretné nyomon követni egyesüle
tünket, a facebookon megteheti a MESE Min
denki Egyért Sportegyesület csoportban 
vagy érdeklődhet a meseijaszok@gmail.com 
email címen. Soós László, MESE SE elnök

Ajánlatunk:
•  munkaidőkeret szerinti  

munkarend pihenőidőkkel: 
heti 5 nap munka, 2 nap 
szabad, kezdés reggel 7 óra
•  teljesítményalapú bérezési 

rendszer
•  béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)
•  munkaruha
•  európai színvonalú munkavégzési feltételek

CÉGES BUSZJÁRAT ÜLLŐRŐL ÉS ÓCSÁRÓL TELEPHELYÜNKIG!
Ha saját gépkocsival rendelkezik, a bejárást támogatjuk.

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, külterület, 0175/9. hrsz.

   Ha szeretne:
•  Magyarország és a régió legkorszerűbb, 

polcos rendszerű, felszíni gombafarmján 
dolgozni, 

•  jó a kézügyessége, 
•  szeret zenei aláfestés mellett dolgozni, 
•  biztos, kiszámítható és hosszú távú 

munkahelyet keres, 
jelentkezzen a BIO‑FUNGI Kft.‑hez 

GOMBASZEDŐ munkakörre!

Jelentkezés: Gombaszedő munkakör 
megnevezésével.
E-mail: karrier@biofungi.hu  
vagy telefonon: +36-30/756-8460
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végző cég (Szabó TLM Bt.), majd a vállalko
zási szerződés január 11én aláírásra került. 
A szerződés aláírásakor tartott megbeszélés 
szerint a munkaterület átadása május 2án 
fog megtörténni, így a kivitelező teljesítési 
határideje július 31. lesz. A lakosságnak tehát 
azzal kell számolnia, hogy a beruházás kivite
lezése ez időszak alatt érinti majd a minden
napokat. A képviselőtestület döntése alap
ján a beruházás műszaki ellenőri feladatait a 
Planexx Kft. végzi majd el, Vaszari Imre mű
szaki ellenőr közreműködésével.
 Január 29én lakossági fórumot tartottunk 
az utcában élők részére, melyen a lakosok 
szép számban megjelentek és számos fon
tos kérdést vetettek fel a beruházás kapcsán. 
A fórum keretében tájékoztattuk a lakosságot 
arról, hogy a beruházás ideje alatt az utcába 
csak célforgalom behajtása lesz engedett, va
lamint, hogy a kivitelező az utca egysávos le
zárásával igyekszik biztosítani a lakók számá
ra az utcába történő folyamatos bejutást. 

Önkormányzat

Örömmel tájékoztatom a tisz-
telt lakosságot, hogy nyár végé-
re új köntösbe öltözik a felújí-
tásra szoruló Deák Ferenc utca.

Sajnos Üllőn is problémát 
okoznak a kerékpártolvajok. 

Megújul a Deák Ferenc utca

Önkormányzatunk tavaly év elején pá
lyázatot nyújtott be a Nemzetgazda
sági Minisztérium által meghirdetett 

pályázatra, amelynek eredményeként net
tó 85 millió 576 ezer 551 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk. A beruhá
zás teljes költsége bruttó 128 millió 15 ezer 
631 forint, mely magában foglalja az útépítés 
költségein túl a műszaki ellenőr, a projektme
nedzsment, a közbeszerzési eljárás, a nyilvá
nosság biztosításának és a projekt előkészíté
si, tervezési költségeit is. 
 A beruházás megvalósítási időszaka 2018. 
április 15től 2018. december 31ig szól, tehát 
eddig a határidőig kell a beruházást pénz
ügyileg is lezárni. A beruházás 
fenntartási időszaka 3 év. Ez azt 
jelenti, hogy a beruházás kere
tében megvalósított eredményt, 
műszaki tartalmat ez idő alatt 
módosítani nem lehetséges, a 
beruházás eredményét kötelező
en fenn kell tartani.
 A kivitelező kiválasztása ér
dekében lefolytatott közbeszer
zési eljárást követően, a képvi
selőtestület döntése alapján 
kiválasztásra került a kivitelezést 

A beruházás  
műszaki tartalma

A Deák Ferenc utca jelen pályázatban ter
vezett szakaszának útépítése, a korábbi vá
rosközpontberuházás keretében meg
valósított útszakasz műszaki tartalmával 
megegyezik, annak folytatásaként valósul 
meg. Az útépítés során zárt csapadékcsator
narendszer kerül kiépítésre, elválasztás nél
küli gyalog és kerékpárút kerül kialakításra 
az utca egyik oldalán. A 2013ban megépí
tett útszakasz folytatásaként körülbelül 500 
méter hosszon az Állomás utcáig szegéllyel 
ellátott, aszfaltburkolatú út kerül kiépítésre. 
Az utca végén található Bóbita óvodánál 5 
darab, az úttal párhuzamos parkolót alakíta
nak ki – útügyi előírások szerint csak ez a tí
pusú parkolóhely kiépítése megengedett. A 
pályázat keretében zöldsáv kiépítése és a fá
sítás költsége elszámolható, ezért a tervező 
füvesítés megvalósításával is számolt a fel
újított útszakasz teljes hosszán mindkét ol
dalon, valamint összesen 20 facsemetét te
lepítenek. 
 A fórum során biztosítottuk a lakosokat 
arról, hogy a kivitelezés ideje alatt mind a ki
vitelező, mind az önkormányzat időben tá
jékoztatást fog adni az őket érintő ügyekről. 
Bízunk benne, hogy a kivitelezés időszaká
ban okozott esetleges kellemetlenségekért 
kárpótolja majd a lakosságot a megújuló, jó 
minőségű úttal rendelkező Deák Ferenc utca.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

A közösségi oldalakon bizonyos idő
közönként szembe jönnek a kerék
párjuktól megfosztott tulajdonosok 

bosszús bejegyzései, tapasztalataink szerint 
a legtöbbször a vasútállomás kerékpártáro
lójából tűnnek el a kétkerekűek. Legutóbb 
is így történt: a Monori Rendőrkapitányság 
közleménye szerint január 17én a délutáni 
órákban tulajdonítottak el két lezárt kerék
párt az üllői vasútállomásról. 
 A rendelkezésre álló adatok alapján kezd
tek nyomozni az ügyben az üllői rendőrök, 
sikerült is beazonosítaniuk a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőit. A 32 éves B. Tibort és 
a 24 éves N. Sándort – mindketten monori la
kosok – január 31én fogták el az üllői zsaruk, 
majd az Üllői Rendőrőrsön gyanúsítottként 

hallgatták ki őket. A két férfival 
szemben lopás vétség elköve
tésének megalapozott gyanúja 
miatt a további eljárást az Üllői 
Rendőrőrs folytatja le.
 Jelen esetben hatékony volt a 
rendőrségi munka, de nem áru
lunk el nagy titkot azzal, hogy az 
ellopott kerékpárok jelentős ré
sze soha nem kerül vissza az ere
deti tulajdonoshoz. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy a lehető 
legjobb védelemmel lássuk el a 
kerékpárunkat, ha már hosszú 
órákra ott hagyjuk valahol. Azt tanácsoljuk, 
aki teheti korszerű és nagyobb biztonságot 
nyújtó kerékpárzárat vásároljon, amely se
gítségével jelentősen megnehezítheti a ke
rékpártolvajok dolgát. Ők ugyanis mindig a 
legkisebb rizikóval ellopható legértékesebb 
kerékpárt keresik. Az amatőr tolvajok köny

nyen megbirkóznak egy „körömvágó olló
val” is elvágható olcsó lakattal – az még egy 
óvodásnak sem jelentene különösebb aka
dályt – míg egy masszívabb darab jó esély
lyel elriasztja őket. Még mindig kifizetődőbb 
egy drága lakat, mint félévente új kerékpárt 
vásárolni.  varga

Meglett a kerékpár

Az üllői rendőrök megtalálták az ellopott kerékpárt
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A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 44/A § alap-
ján 2018. január 1-jei hatály-
lyal új ellátásként beveze-
tésre került a tartós ápolást 
végzők időskori támogatása.

Tartós ápolást végzők  
időskori támogatása

A támogatásra az jogosult, aki öregsé
gi nyugdíjban részesül, és gyerme
két (ideértve a vérszerinti, az örökbe

fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, 
a már nagykorú személyeket is) az öregsé
gi nyugdíjra való jogosultságot megelőző
en legalább 20 évig saját háztartásában gon
dozta, e tevékenység alapján ápolási díjban 
részesült, és 20 éven belül az ellátás formája 
legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt 
ápolási díj volt.
 Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját ház
tartásában gondozta, azonban ezen időtar
tam egy részében nem ápolási díjban, hanem 

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
re tekintettel folyósított családtámogatási el
látásban (gyermekgondozási segélyben vagy 
gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, 
a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartam
ban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondo
zási időszakhoz.
 A tartós ápolást végzők időskori támoga
tására az a személy is jogosult, akinek az öreg
ségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg 
ápolási díjat is folyósítanak.

Mennyi a támogatás összege?

A tartós ápolást végzők időskori támogatásá
nak havi összege 50 000 forint. A támogatás 
a jogosultsági feltételek bekövetkezésének 
napjától, de legkorábban a kérelem benyújtá
sát megelőző hatodik hónap első napjától ál
lapítható meg. A támogatás a jogosultság kez
dő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár, 
amely rendszeres pénzellátásnak minősül. 
 A tartós ápolást végzők időskori támoga
tása nem minősül nyugellátásnak, mentes a 
végrehajtás alól, illetve adómentes ellátásnak 
minősül. 

Mely szervhez és milyen  
módon kell a támogatás  
iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás megállapítását és folyósítását 
a Magyar Államkincstár honlapján található 
adatlapon igényelhetik és a kérelmező lakóhe
lye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj
megállapító szerv felé kell írásban benyújtani.
 Járásunk tekintetében a Budapest Fővá
ros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának  
Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztá
lya az illetékes (1081 Budapest, Fiumei út 19/A., 
telefon: 061/ 3236000). Ügyfélfogadás: Hétfő: 
818 , Kedd  Csütörtök: 815, Péntek: 813 
 Ugyanakkor tájékoztatjuk az érintette
ket, hogy lehetőség van arra is, hogy kérel
müket járásunk ügyfélfogadási helyszínein 

– Vecsésen a Kormányablakban vagy az Ok
mányirodában, Üllőn és Maglódon a Kiren
deltségeinket, míg Ecseren az ügysegédnél 

– ügyfélfogadási időben leadják. Ebben az 
esetben a kérelmet hivatalunk az illetékes ha
tóságnak ügyintézés céljából továbbítja.  

Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatal

Bensőséges családi ünnepség keretében 
köszöntötték születésnapja alkalmából a 
90 éves Kismarosi Máriát. Gyermeke, unokái, 
dédunokái körében 90 szál gyönyörű rózsá
val, tortával, ajándékokkal kedveskedtek Má
ria néninek, aki nagy örömmel fogadta a kö
szöntéseket. 
 Mária néni 1963ig a Rókus kórházban dol
gozott nővérként, majd abban az évben he
lyezkedett el Üllőn Csizmadia doktor úr mel
lett. Később Koncz Lajos doktor úr mellett 
dolgozott körzeti nővérként. Édesanyja Kis-
marosi Józsefné, Mariska néni bábaasszony 
volt, aki évtizedeken keresztül nagyon sok 
gyermeket segített a világra itt Üllőn. Má
ria néni 40 évig dolgozott körzeti nővérként. 
Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadás
sal végezte, ezért betegei nagyon szerették, 
megbecsülték. 
 A meghitt, családi ünnepségre ellátoga
tott Kissné Szabó Katalin polgármester is, aki 
szintén virággal és ajándékkal köszöntöt
te fel az ünnepeltet. Mária néni szerencsére 
friss szellemi egészségnek örvend, szívesen 

Kilencven  
szál rózsa

Kismarosi Mária nénit 90. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Kissné Szabó 
Katalin polgármester

elevenítette fel életének fontos epizódja
it, kedves emlékeit jó hangulatot varázsolva 
ezzel. 
 Jó egészséget és további boldog éveket 
kívánunk!  Üllő Város Önkormányzata

Szeretettel várunk minden lányt, asszonyt, 
nénit március 9én, 17 órára a Kiss Sándor Mű
velődési Házba, hogy Wolf Péter és Sztevano-
vity Dusán előadói estjén együtt ünnepelhes
sük az örök nőt. A dalokat előadja Wolf Péter 
és Erdélyi Erzsébet. Párját is szívesen látjuk.

Éljenek a nők! 

Ügyvédi tanácsadás
Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 911 óráig 
tart március 5én és április 9én. Bejelentke
zés: 0620/5556513.
Dr. Szikora Gábor tanácsadása 14 órától 16 
óráig tart február 26án. Bejelentkezés: 06
30/4560889.  nfo
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Tájékoztató elektronikus 
ügyintézés lehetőségéről
Az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások álta-
lános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (további-
akban: e-ügyintézési tv.) értel-
mében 2018. január 1-től vala-
mennyi közigazgatási hatósági 
jogkörrel rendelkező szerv – így 
a helyi önkormányzat és a pol-
gármesteri hivatal is – a fel-
adat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek vonatkozásában kö-
teles biztosítani az elektroni-
kus ügyintézés lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés helyszí
ne, az Önkormányzati Hivatali Portál, 
amelyet az elektronikus ügyintézésre 

kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek 
valamint az ügyfél jogi képviselője), továb
bá az e lehetőséggel élni kívánó természetes 
személyek (magánszemélyek) a https://ohp.
asp.lgov.hu  webcímen érhetnek el.
 Az Önkormányzati Hivatali Portálon törté
nő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így 
az ügyfeleknek rendelkeznie kell ügyfélkapus 
regisztrációval (a regisztrációról bővebb in
formáció a https://ugyfelkapu.magyarorszag.
hu/regisztracio címen érhető el).
 Felhívjuk figyelmüket, hogy gazdálko
dó szervezet ügyfél az eügyintézési tv. 14.§ 
(1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az 
ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásá
ba (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántar

tás) az elektronikus kapcsolattartásra szol
gáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. 
január 1től kötelező – cégkapuregisztráció 
(https://cegkapu.gov.hu) természetes sze
mély ügyfél – amennyiben ügyeit elektro
nikusan kívánja intézni – az ügyintézési ren
delkezésének nyilvántartásába (rendelkezési 
nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést 
tenni az elektronikus ügyintézés engedélye
zése céljából.
 (A rendelkezési nyilvántartás szolgál az 
ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illet
ve meghatalmazásainak rögzítésére. A ren
delkezési nyilvántartás jelenleg a https://
rendelkezes.kekkh.gov.hu/rnypublic/ címen 
érhető el, azonosítást követően.)
 Az Önkormányzati Hivatali Portálon tele
pülésünk nevének kiválasztása után az elkö
vetkezendő hetek
ben megtalálhatják 
az ügyek elektroni
kus intézését biztosí
tó nyomtatványokat 
(űrlapokat). 
 Amennyiben az 
intézni kívánt ügyhöz 
nyomtatványt nem 
találnak, használják 
az oldalról szintén el
érhető ePapir szol
gáltatást. (https://epapir.gov.hu)
 Az ePapír általános célú elektronikus ké
releműrlap, ingyenes, hitelesített üzenet
küldő alkalmazás, amely internetkapcsola
ton keresztül, elektronikus úton összeköti az 
ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott in
tézményekkel, szervekkel.
 Javasoljuk, hogy az ePapírszolgáltatás 
igénybevétele során, amennyiben azok ren
delkezésre állnak, használják a honlapunk

ról letölthető nyomtatványokat (elérhető
ség: http://www.ullo.hu/ugyintezesikalauz ). 
A kitöltött nyomtatvány az ePapír felületén 
csatolt dokumentumként feltölthető és be
küldhető önkormányzatunk részére. 

Illetékfizetési kötelezettség 
esetén követendő eljárás
Az eügyintézési tv. 24.§ (1) bekezdése alap
ján természetes személy ügyfél jogosult az 
ügyintézésért fizetendő közterheket, admi
nisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások 
ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
 Az eügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdé
se alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv előt
ti ügye során köteles az ügyintézésért fize
tendő közterheket, adminisztratív díjakat, 
valamint a szolgáltatások ellenértékét elekt
ronikus úton megfizetni.
 Abban az esetben, ha az elektronikusan 
indított ügy illetékköteles,  gondoskodni kell 
a megfelelő összegű eljárási illeték megfize
tésére. 
 Az eljárási illeték Üllő Város Önkormány
zata OTP Bank Zrt.nél vezetett 11742056
1539214103470000 számú Államig. eljárási 
illeték beszedési számlájára fizethető meg.

Tisztelt ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
kérdéseiket feltehetik a titkarsag@ullo.hu 
címen.
 Hivatalunk egyéb elérhetőségei: Üllői Pol
gármesteri Hivatal (2225 Üllő, Templom tér 3.), 
tel.: 0629/320011, fax: 0629/521930, email: 
titkarsag@ullo.hu. Hivatali kapu: hivatal rövid 
neve: ULLOPH. KRID azonosító: 105069713.

Hirdetés

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

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

Talpreflexológia,  
peDiKÜr

Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 
felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 

méregtelenít (salakanyagok kiürülnek) belső 
szerveinket életre kelti.  

Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-
lóbb a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotban 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!

Az elektroni-
kus ügyintézés-

sel kapcsola-
tos kérdéseiket 

feltehetik a 
titkarsag@ullo.

hu címen.
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Értéktárleltár 2017
Ezúton tájékoztatom a ked-
ves olvasót az Üllői Telepü-
lési Értéktár Bizottság el-
múlt éves tevékenységéről.

A z esztendő szép sikerrel indult. „Dóra 
Sándor agyaggalamblövő Európa és 
világbajnok életműve és eredményei”, 

mint nemzeti érték 2016 decemberében be
került az Üllői Települési Értéktárba. Mivel 
ezek messze túlmutatnak Üllő határain, ja
vasoltuk a következő szintre kerülését, a me
gyei értékek közé.
 Ezt követően, aránylag rövid idő alatt, 
2017. február 9én a Pest Megyei Értéktár Bi
zottság 4/2017. sz. határozata szerint felvételt 
nyert a Pest Megyei Értéktárba.
 Az ÜTÉB hároméves tevékenységének 
összegzéseként kiállítást szerveztünk 2017 
februárjában. Üllői értékek címmel 19 látvá
nyos tablón mutattuk be az értéktárba addig 
felvett települési értékeket. A kiállítás meg
nyitóján és az ehhez kapcsolódó műsoron 
számos személy részt vett azok közül, akik 
immár szerepelnek az üllői értékek között.
 A városházán rendezett kiállítást követő
en, az év során több alkalommal bemutatás
ra kerültek az értéktár tablói városunk külön
böző rendezvényein (sportcsarnok, könyvtár, 
tűzoltóság, lőtér, Turulház).
 A kiállítás örömteli hozadéka, hogy akti
vizálta és további javaslatokra buzdította a 
lakosságot. Ennek következtében a bizott
ság júniusi ülésén további hat felterjesztést 
fogadott el. Így az értéktárunk része lett: L. 
Szabó Erzsébet Munkácsidíjas üvegalkotó 
iparművész, Bege Nóra fotográfus, művészet
terapeuta, Erdős Dorottya sportlövő, az Athé
ni Olimpia résztvevője, Mészáros Sándor vil
lamosmérnök, feltaláló, a Humanoid Robot 
megalkotója, Fehér László tanár, iskolánk volt 
igazgatóhelyettese, helytörténész, Dócs Pé-
ter előadóművész, a köztévé és a Dankó Rádió 
népszerű nótaénekese.
 Novemberben – emlékezve a tavalyi pá
ratlan sikerre, amikor a Doberdói Bánlaky Jó-
zsef életműve pályázatunkkal Üllő nyerte az 

„Év Pest Megye Értéke díjat” – ismét benevez
tünk a Dóra Sándor agyaggalamblövő Euró
pa és világbajnok életműve és eredményei 
témájában az év értéke díjra. Mivel ezen ér
téket újabb és újabb egymásra épülő prog
ramokkal sikerült már az eddig eltelt rövid 
időszakban is ismertebbé tenni, megfelel
tünk a pályázati előírásoknak. Ezek a követ
kezők voltak: részvétel az Üllői értékek című 
kiállításon, nevezés a Magyar Örökség posz
tumusz díjra, Arcanum Adatbázis Kiadó „Adt 
kutatásom” c. díj megnyerése, Dóra Sándor 
emlékbeszélgetés hozzátartozókkal, ismerő

sökkel, iskolai tehetségkutató lövészverseny, 
lövészet oktatás, Dóra Sándor Lövészverseny, 
ennek során Dóra Sándor kiállítás képekkel, 
korabeli cikkekkel, oklevelekkel, utána meg
emlékezés, koszorúzás a Dóramajorban, 
egykori kastélya kertjében. 
 E gazdag program megvalósítása minde
nekelőtt a Vargha Gyula Városi Könyvtár mun
katársainak köszönhető, együttműködésben 
az általános iskolával és a lövész klubbal.
 A Pest Megyei Értéktár Bizottság elisme
rését fejezte ki, hogy Üllő második alkalom
mal is messzemenően megfelelt a pályázati 
feltételeknek, de a díjat az idén más telepü
lésnek ítélték.
 Az év utolsó bizottsági ülésén, december 
5én lakossági javaslatra a világhírű Fodor-Len-
gyel Zoltán festő és szobrászművész alkotói 
tevékenysége került be a települési értéktár
ba. Ő gyermekkorát Üllőn töltötte. Ezután Bu
dapestre került, majd Párizsban, a Sorbonne 
Egyetem grafikus szakán folytatta tanulmá
nyait. A világ számos országában rengeteg 
kiállítása volt, és sok nagyvárosban közté
ri szobra is látható. Manapság Madridban él. 
Egyedüli magyarként Spanyolországban a cá
dizi Királyi Képzőművészeti Akadémia akadé
mikusa, a Magyar Köztársaság „Magyar Arany 
Érdemkeresztjének” kitüntetettje.
 Decemberi ülésünkön – értékelve a 
könyvtár illetve a Helytörténeti Gyűjtemény 
dolgozójának, Fehérné Fazekas Anettnek ak
tív helytörténeti tevékenységét és eredmé
nyes munkáját – meghívtuk tagjaink sorába. 
Ő a felkérést elfogadta, így az ÜTÉB (Majoro-
si Marianna, Virág Andrea, Medvedovszky Béla, 
Laza István) Anettel kiegészülve immár öt fő
vel működik tovább.
 Az Üllői Települési Értéktár Bizottság to
vábbra is biztatja városunk minden lakóját 
Üllő múltbeli és jelenkori értékeinek megbe
csülésére, közismertté tételére és olyan pél
dák gyarapítására, amelyek érdekessé, tar
talmassá, értékessé teszik életünket itt, a mi 
szűkebb pátriánkban. Laza István, ÜTÉB-elnök

2014. június 17.
Keresztelő Szent János katolikus templom,
Református templom,
Vasútállomás felvételi épülete,
A helytörténeti tár gyűjteménye,
Üllői Mecénás Művészeti Klub,
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület,
Vargha Gyula Szavalóverseny,
Majorosi Marianna népdalénekes, 
néptáncpedagógus
Bognár István fafaragó mester,
Józan Beáta öttusázó.

2014. december 10.
Doberdói Bánlaky József  
munkássága és életműve.

2015. június 26.
Pávai-Vajna Ferenc kutatási  
eredményei és életműve.

2016. szeptember 20.
Dóra Sándor agyaggalamblövő Európa-  
és világbajnok,
Balla Péter népzene és népdal kutató,  
zenepedagógus.

2017. január 11.
Az üllői Helytörténeti Gyűjtemény  
(épület, kiállítás, udvar),
Vargha Gyula tudós (statisztikus,  
költő, műfordító) életműve,
Vargha Gyuláné szemerjai Szász Póla  
költő-műfordító-publicista életműve,
Üllő Vezér Nap hagyományőrző  
kulturális emlékprogram. 

2017. január 19. 
Csík József gerelyhajító, 
Illés Viktor vízilabdázó, 
Németh László birkózó, 
Papi Bence ökölvívó, 
Leimeter Dóra vízilabdázó, 
György Réka úszó,
György Dávid vízilabdázó. 

2017. január 23.
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Szomora Zsolt zenész.

2017. június 28.
L. Szabó Erzsébet iparművész alkotásai,
Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta tevékenysége,
Erdős Dorottya sportlövő eredményei,
Mészáros Sándor mérnök, feltaláló életműve,
Fehér László tanár-helytörténész  
munkássága,
Dócs Péter énekes előadóművészi  
tevékenysége.

2017. december 5.
Fodor-Lengyel Zoltán festő-  
és szobrászművész alkotásai.

Üllői Települési Értéktár

Puskás Ferenc képe előtt Fodor-Lengyel 
Zoltán és Emilio Butragueño, a Real  
Madrid legendás támadója
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-
delet 20. § (1) bekezdése Üllő Város Önkormányzatának Oktatá-
si, Közművelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 
2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját.

Közlemény óvodai beíratásról

A Humán Szolgáltató Központ intéz
ményegységeiként működő vala
mennyi óvodában a beíratás ide

je: 2018. április 25. (szerda) 8 órától 18 óráig. 
Pótbeíratás: 2018. május 2. (szerda) 8 órától 
12 óráig.
 Kérjük a kedves szülőket, hogy a beíratás
ra hozzák magukkal leendő óvodás gyerme
küket, valamint a gyermek lakcímkártyáját, a 
születési anyakönyvi kivonatát (anyakönyvi ki
vonat bemutatása nem szükséges, ha van a 
gyermeknek személyi igazolványa) és a TAJ 
kártyáját, a szülő személyi igazolványát és a 
lakcímkártyáját, amennyiben a gyermekre 
vonatkozó orvosi vagy szakértői vélemények 
rendelkezésre állnak, kérjük azokat bemutatni.
 A gyermeket elsősorban a körzet szerinti 
óvodába írassák be. (A körzethatárokat meg
tekinthetik a www.ullo.hu, a www.ullohszk.
hu weboldalakon, valamint óvodák és a böl
csőde faliújságján.) 
 Kérjük, segítsék elő, hogy az óvodába járás 
megkezdésére a gyermek szobatiszta legyen, 
mivel az óvodákban nem biztosítottak a sze
mélyi és tárgyi feltételek a pelenkázáshoz.
 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) be
kezdése értelmében: „a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kez
dő napjától legalább napi négy órában óvo
dai foglalkozáson vesz részt”.  
 A szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni a települési ön
kormányzat által közzétett közleményben 
meghatározott időpontban. Kivéve, ha csa
ládi napköziben vagy a bölcsődében ellá
tásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő 
felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző 
engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli 
felmentést.
 Felmentést lehet kérni a 3 éves kortól tör
ténő óvodába járás alól. A felmentést a szü
lő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg 
a Humán Szolgáltató Központ igazgatója (dr. 
Gazsi Csaba) és a vezető védőnő (Kissné Csa
ba Éva) egyetértésével.
 „A jegyző – az egyházi és magán fenntar
tású intézmények esetében a fenntartó – a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, ké
pességeinek kibontakoztatása, sajátos hely
zete indokolja.” 
 Kérelemnyomtatvány beszerezhető a 
HSZKban, hivatalunk recepcióján, illetve le
tölthető a www.ullo.hu weboldalról. 
 Az a szülő, aki felmentést kér a kötele
ző óvodai nevelésben való részvétel alól, az 
óvodai beiratkozásra meghatározott időtar
tam kezdő időpontjáig – április 25ig – nyújt
sa be kérelmét a gyermek lakóhelye (ennek 
hiányában tartózkodási helye) szerint illeté
kes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát 
a kötelező felvételt biztosító óvoda vezető
jéhez.  Ha a szülő nem önkormányzati fenn
tartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntar
tójához nyújtsa be, továbbá a kérelem má
solatát meg kell küldeni a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz. 
 Felmentés a nevelési év folyamán is kérhe
tő, ha a gyermek családi körülményei, képes
ségeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja, illetve a jogszabály lehetővé teszi, 
hogy a kötelező óvodai nevelésben való rész
vétel alól felmentett gyermek szülője a neve
lési év közben kérheti a gyermek óvodai fel
vételét.
 Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezett
ségét külföldön teljesíti, köteles arról a be
iratkozás idejének utolsó határnapját köve
tő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz
kodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az 
óvodával jogviszonyban álló gyermek szülő
je, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köte
les értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hi
ányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 
 Intézményünk jogosult az integráltan ne
velhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai a nevelésére. A Csicsergő óvodában 
megoldott a mozgásszervi, érzékszervi, be
szédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fej
lődésének organikus okokra visszavezethe
tő vagy vissza nem vezethető tartós és sú
lyos rendellenességgel küzdő gyermekek 
ellátása, megismerő funkciók vagy a viselke
dés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellá
tása, isko la elő készítő csoport működtetése, 
fejlesztőfelkészítő foglalkozások. A Bóbita, 
Gyöngyvirág, Napraforgó és a Pitypang óvo
dában beszédfogyatékos, enyhe értelmi fo
gyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása. 
 A HSZK igazgatója az óvodai felvételi, át
vételi kérelemmel kapcsolatos döntést írás
ban, a kérelem elutasítása esetén a döntést 
határozati formában közli a szülővel. Az óvo
dai felvételiátvételi kérelem elbírálásáról, a 
döntést megalapozó indokolással, a fellebbe
zésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szü
lőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 
döntés közlésének határnapja: 2018. június 1.
 Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvéte
li kérelem elutasítása esetén hozott határo
zat ellen a közléstől, ennek hiányában a tu
domására jutásától számított tizenöt napon 
belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de a HSZK 
igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet 
nyújthat be.  A HSZK igazgatójának döntése 
tekintetében a fenntartó jár el és hoz másod
fokú döntést.  
 Az a szülő vagy törvényes képviselő:  aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába, illet
ve az iskolába nem íratja be, aki nem bizto
sítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, 
nevelésoktatásban vegyen részt, akinek a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési 
évben az iskolai életmódra felkészítő foglal
kozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben 
az iskolai kötelező tanórai foglalkozások
ról igazolatlanul a jogszabályban meghatá
rozott mértéket vagy annál többet mulaszt, 
szabálysértést követ el. A szabálysértés el
követője 5 000 forinttól 150 forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.
 Az óvodák elérhetősége: Bóbita óvoda, 
Állomás u. 17., tel.: 320059, vezető: Dócsné 
Bodnár Gizella. Csicsergő óvoda: Kisfalu
dy tér  10., tel.: 600105, vezető: Zentai Eri-
ka. Gyöngyvirág óvoda: Gyöngyvirág tér 1/a, 
tel.: 320022, vezető: Lengyel Krisztina. Pity
pang óvoda: Faiskola u. 17., tel.: 320024, ve
zető: Ledneczky Julianna. Napraforgó óvoda: 
Pesti út 98/2., tel.: 320966, vezető: Akai Gab-
riella. A jelenleg felújítás alatt álló Napraforgó 
óvoda esetében a beiratkozásra a Pesti út 98. 
szám alatti Babarózsa bölcsődében kerül sor, 
ahol Akai Gabriella óvodavezető fogadja a je
lentkezőket. 
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Ünnepi díszbe öltözött a Kiss 
Sándor Művelődési Ház színpa-
da január 26-án. Ünnepre ké-
szültek a szervezők, s az a kö-
zel 150 ember is, aki jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt.

Ilyen volt a kultúra napja
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Impresszumi

Ünnepelni a „legmisztikusabb ma
gyart”, Kölcsey Ferencet, ünnepelni 
össznemzeti imádságunk, a Himnusz 

születését, ünnepelni szokásaink, hagyomá
nyaink összességét, kultúránkat; mely össze
tartozásunk, fennmaradásunk záloga.
 Együtt, hegedűszó kíséretében énekeltük 
el a Himnuszt. Lélekemelő volt.
 Ezért is voltunk nyitottak arra, hogy befo
gadjuk Hadadi-Fekete Ilona ünnepi beszédé
nek gondolatait.
 „Amikor a mai ünnepen a magyar kultúrá
ról szólunk, akkor a saját életünkről beszélünk, 
mindarról, ami szóban, zenében, színben és 
formában a mi tájunkon, a mi észjárásunk sze
rint és a mi kedvünkre született meg. Ez a kul
túra, az egyetemes értékek mellett, megértő 
a mi nehéz nemzeti sorsunk iránt, annak job
bítását, védelmét, alakulását fontosnak tartja.” 
 „Minden mű, ha életünk részévé válik, va
lahol gazdagít bennünket, egy kicsit erősíti a 
szellemet, a közösséget, az összetartozás ér
zését. Mi mindannyian ennek a kultúrának 
vagyunk a teremtményei, ez tett bennünket 
munkára/tanulásra/alkotásra képessé, és a 

kultúránk sokszínűsége a magyar ember kul
túrájának színességét is megteremtette.”
 „Vigyázzunk a beszédünkre, szavainkra, le
írt sorainkra, gyermekeink tiszta látására kiki 
a maga helyén, hogy az a hagyomány, ami a 
kultúra révén is megőrzött bennünket, még 
évszázadokig a magyar nemzet fenntartó 
ereje maradjon, méltó legyen hozzánk, méltó 
legyen az emberhez, a kulturált európaima
gyar ember életéhez.”
 Az est vendége a Szirtes Quintett, Szirtes 
Edina Mókus és barátai voltak.
 Miért becézik Edinát Mókusnak? Azért, 
mert ezt a fergeteges humorú, nagyon moz
gékony és impulzív kecskeméti lányt egészen 
fiatalon felvették a szegedi konzervatóriumba. 
Így ő volt a legkisebb, s a többiek anyáskodó, 
atyáskodó szeretete ragasztotta rá a Mókus 
nevet.
 Ő az egyik legvidámabb, legelvarázsol
tabb, s legvarázslatosabb személyisége nap
jaink zenei életének.

 Érzelmekkel mélyen átitatott 
koncertje örömről, bánatról, küz
delemről és a mindent átfogó 
mélységes mély szeretetről szólt, 
melyhez a szavakat francia és ma
gyar költők ismert versei adták, a 
zenét Mókus szerezte.
 Így nyilatkozott koncertje anya
gáról: „A komolyzenéről azt hiszik, 
hogy túl igényes vagy emelke
dett, eltávolodott az emberektől. 
Nem igaz. Sokan mondják, hogy 
nem szeretik a hegedűt. Nyilván 

azért, mert kezdőként még a legtehetsége
sebbeknél is szörnyűek lehetnek az első han
gok. Előfordul ez akkor is, ha valaki már nem 
kezdő, de nem gyakorol egykét hétig. Ám ha 
egy kiforrott művészt hall játszani az ember, 
elcsodálkozik, hogy jé, így is tud szólni egy he
gedű? A vers is tud így szólni, csak valahogy 
azt gondolják, hogy messze van. Távolra he
lyezik, olyan magasra, hogy csak sámlival le
het elérni. Pedig itt van közel.”
 Igen. Ezen az estén közel jött hozzánk 
minden vers. Hol behunyt szemmel köny
nyeztünk,  hol kacagva adtuk a „ritmusszek
ciót”, hol ámulatba estünk attól az igazán 
különleges looperes technikától, melynek se
gítségével csodával határos módon egy egy
személyes „zenekart” hallottunk megszólalni. 
Hallottuk, hogy Edina saját énekhangjának 
vokálja is egyben, s végigvezetett bennünket 
az alkotás, a zene születésének folyamatán is.
 Nagyszerű szellemi, zenei és érzelmi ka
land volt. Köszönjük.

Arany János születésének kétszázadik év
fordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múze
um országos interaktív kiállítással emlékezett 
a költőóriásra. Iskolánk is pályázott 2017 ele
jén, hogy vendégül láthassuk a kiállítást, mi is 
egy állomása lehessük ennek a remek prog
ramnak.
 Karácsony előtt pár nappal érkezett a le
vél a szervezőktől, hogy a kiállításnak az üllői 
iskola is helyet adhat. 
 Január 24én az iskola előtt álló Aranybusz 
reggel 8tól délután fél 3ig fogadta diákjain
kat. A kiállítás elsősorban 7. évfolyamos korosz
tálytól ajánlott anyaggal várta az érdeklődő

ket, azonban minden Arany János 
munkássága és élete iránt érdek
lődő számára nyitva állt. Iskolánk 
felső tagozatának nagy része, kö
zel 240 diákunk tanári vezetéssel 
járta körbe ennek az izgalmas ki
állításnak a pontjait: fából készült 
egyedi installációs elemek, Ág
nes asszony kihajtogatható lepe
dője, a sejtelmes radványi erdő 
megjelenítése, kipróbálható Tol
di erőjáték a Toldikalandokra építve, lehetett 
hallgatni verseket és rappelt Aranyszövege
ket is. Gazdag, színvonalas anyagot hoztak el 
hozzánk a múzeum munkatársai. 
 A délutáni órákban üllői lakosok számára 
szabadon látogathatóvá vált a kiállítás 16 órá

ig. Örömmel töltött el, hogy iskola után volt 
olyan tanítványunk, aki visszajött a buszba, 
mert „nem tudott mindent megnézni” a cso
portok rendelkezésére álló 20 percben. 
 Köszönjük a Petőfi Irodalmi Múzeumnak 
ezt a csodálatos élményt! Jódy Adrianna, igh.

Arany-busz
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Hirdetés

Az idei évet a Nagykőrö-
sön rendezett nemzet-
közi versennyel kezd-
ték meg a gyerekek.

Felső tagozatos farsang 
(5-8. osztály)
Február 9.  14 óra 30  
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Iparosbál
Február 10. 19 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Alsó tagozatos farsang 
(1-2. osztály)
Február 16.  13 óra 30  
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
  
SZMK jótékonysági bál 
az általános iskola javára
Február 17. 19 óra.  
Kiss Sándor Művelődési Ház
  
Ébredés kora
Február 23.  17 óra  
Oláh Melinda „Lina” festőmű
vész kiállításának megnyitója.
Üllői Kulturális Központ
 
Wass Albert felolvasónap
Február 23. 18 órától 
február 24. 19 óráig 
Turulház

Bóbita óvoda- 
jótékonysági bál
Február 24. 19 óra.  
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Irodalmi teázó
Február 27. 10 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi kulturális  
programok

AsztAlost  
és hegesztővizsgával  

rendelkező 
lAkAtost 

felveszünk Budapest  
XVII. kerületi üzemünkbe.

Telefon: 06-30/914-9425

Félelembe zárt múlt 
– a kommunizmus  
áldozatai c. előadás
Február 27. 17 óra  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
  

Rejtő Jenő-emlékkiállítás 
(paródia) és könyvbemutató
Március 2. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Roma kultúra c. előadások
Március 2, 9, és 13. 
16 óra 30 óra 
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Napsugár nyugdíjasklub bálja
Március 3. 19 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Diadélután extra:  
mesél Kovács Kornél atya
Március 6.   16 óra 30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Harmónia Zeneiskola: 
Kamarazenei fesztivál 
Március 8. 16 óra   
Üllői Kulturális Központ
   
Nőnapi rendezvény
Március 9.  17 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Az Üllői Tori Judo Club ver
senyzői nagy reményekkel vág
tak neki a 2018as versenysze
zonnak, Csík Attila vezetőedző 
és Papp Erzsébet irányításával. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy az 
éves versenyszezon kezdetén 
a rutinos versenyzők mellett a 
kezdő csoportból is egyre töb
ben csatlakoztak a stabil, sikeres, 
rendszeresen versenyzők mellé.
 Az idei évet a Nagykőrösön  
rendezett  nemzetközi verseny
nyel kezdték meg a gyerekek.         
A  versenyre, több hazai és kül
földi csapat  versenyzői nevez
tek, így 478 fő indult a megmé
rettetésen, ahol a következő 
eredmények születtek: 1. hely: 
Varga Panna, Marosi Csenge, Kö-
vecsi Marcell; 2. hely: Szolnoki Jó-
zsef, Badak Barnabás; 3. hely: Hé-
jas András, Benczik Réka; 5. hely: 
Vörös Dániel, Kádár Patrik, Jenei 

Bence; 7. hely Héjas Zsigmond; 
9.  hely: Póka Patrik. 
 Büszkék vagyunk kis csapa
tunkra, és ezúton is szeretnénk 
megköszönni Üllő Város Ön
kormányzatának és az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola ve
zetőségének, hogy biztosítják 
számunkra az edzéslehetősé
geket. Szeretettel várjuk azokat, 
akik szeretnék kipróbálni ezt a 
sportágat. Edzéseink helyszíne: 
Árpád Fejedelem Általános Isko
la tornaterem. Időpont: kedden 
és pénteken 18 órától 19 óra 30
ig. Telefon: 0620/4325421.

Tori Judo Club  
2018-ban elkezdte  
a menetelést  
a versenyeken
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Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Bóbita- 
borbál Köszönjük mindazoknak, akik szeretett 

férjemet, Mészáros Jánost utolsó útjá-
ra elkísérték, virágaikkal megemlékez-
tek, mély gyászunkban együttérzésüket 
fejezték ki. Köszönjük az ALPHAVIK 95 
Kft. dolgozóinak, Gábornak és Tündiké-
nek áldozatkész munkájukat, a temetés 
méltóságteljes lebonyolítását.

Mészáros Jánosné és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik édesanyámat, Kiss Jánosnét utol-
só útjára elkísérték, virágaikkal megem-
lékeztek, mély gyászunkban együttérzé-
süket fejezték ki. Hálás köszönetünk az 
ALPHAVIK 95 Kft. dolgozóinak, Gábornak 
és Tündének áldozatkész munkájukért, a 
temetés méltóságteljes lebonyolítását.

Popovics és Kiss család

Köszönjük mindazoknak, akik Nagy Gá-
borné, Kókai Erzsébet temetésén részt 
vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút hoztak. Külön köszö-
net illeti az ALPHAVIK 95 Kft.-t, Gábort 
és Tündét a méltóságteljes temetésért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Apróhirdetés

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

A Bóbita óvoda szülői szervezete és neve
lőtestülete szeretettel meghívja önt február 
24én, 18 óra 30kor a Kiss Sándor Művelődé
si Házban tartandó jótékonysági bálra. Bor
vacsorával és vidám programmal várjuk min
den kedves vendégünket! 
 Ismét színre lép az este folyamán a Csutka 
Színház, zenél a Jerzsele Zenekar. 
 Belépőjegy a Bóbita óvodában és a szülői 
szervezet tagjainál vásárolható 3 900 forin
tért.
 Támogatói jegyek szintén itt kaphatók.

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol
gálat segítségével rászoruló családokat tá
mogat.
 Várunk mindenkit szeretettel február 15
én, csütörtökön,  813 óra között, a Kiss Sán
dor Művelődési Házba (Gyömrői út 24.). Ka
punyitás: 8 órakor.

Az ÜKK galéria következő kiállításán az Üllőn 
élő és alkotó Oláh Melinda „Lina” festőművész 
Ébredés kora című tárlata tekinthető meg. A 
kiállítás megnyitója február 23án, pénteken 
17 órakor lesz a városházán. Ágh Gyula Mihály 
mentor tartja a megnyitóbeszédet. Szeretet
tel várunk minden érdeklődőt. A kiállítás már
cius 23ig tart Üllőn, a városháza előterében.

Ébredés kora

Kőfaragó cég segédmunkást felvesz azon-
nali munkakezdéssel. Érd: 06-70/601-4182 

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim  
részére, a siker díja 2%3%.16 éves szakmai 
tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 0620/3974055

Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 0670/6074444 

Kőműveseket és segédmunkásokat 
felveszünk azonnali munkakezdéssel. 
Érd: 06-70/601-4182

Monoron két nőstény kecskegida, 10 hóna
posak, núbiaibúr szülőktől 15000 Ft/db  
áron ELADÓ! Érd.: 0670/6074444

Dugulás elhárítás, vízgáz központi
fűtés szerelés. Kés élezés, polírozás. 
www.viragbau.hu 0670/3851313

Eladó ingatlant keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: 0630/6124371

Lakások, ingatlanok, épületek takarítása. 
www.viragbau.hu 0670/4113031

De csak két napra: március 16-án és 17-
én. Megértésüket köszönjük! 
 Állandó programjainkra továbbra is 
várjuk önöket szeretettel a könyvtárba!
 Velkei Hajnalka könyvtárvezető

Bezár a könyvtár! 
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Az Üllő SE megtartotta már ha
gyományosnak mondható bálját, 
ahol szokás szerint a kiemelke
dő sportolókat és a közösségért 
végzett munkát díjazták. A bálon 
részt vett és a díjakat átadta Kiss-

Díjazták a teljesítményt és a 
közösségért végzett munkát Idén januárban is megrendez-

ték Monoron az öregfiúk lab-
darúgótornáját, amelyen az 
üllői csapat is részt vett, nem is 
akármilyen eredménnyel, hi-
szen elhódította a győztesnek 
járó trófeát. Ez volt a harma-
dik alkalom a torna történeté-
ben, hogy az Üllő SE csapata 
bizonyult a legjobbnak – tud-
tuk meg Házler Károly csapat-
kapitánytól. 
 – Külön öröm számunk-
ra, hogy „második” csapatot 
is tudtunk indítani a Thermik 
Plus Kft. nevezésével, ők a har-
madik helyen végeztek – nyi-
latkozta Házler Károly.

Bravó öregfiúk! 

Az Üllő SE díjazottjai

né Szabó Katalin polgármester és 
Király Zoltán, az Üllő SE elnöke.
 A bálon díjat vehetett át Mé-
hes Magdi, a közösségért végzett 
odaadó és kiemelkedő munká
jáért.

 Az év játékosai: Tóth „TOFI” 
Kristóf (U13), Börcsök Zoltán (U15), 
Fülöp Viktor (U17), ifj. Dányi Ró-
bert (U19), Balogh Veronika (női 
csapat), Falu Attila (Üllő I.) Elisme
rést vehetett át az Üllő II.ben, a 

futsalban és az öregfiúknál vég
zett kiemelkedő munkájáért Dá-
nyi Róbert, továbbá a futsal őszi 
szezonjának gólkirálya, Simon 
Zsolt.
 Köszönjük a támogatásokat 
és a nagyszámú részvételt. 

Király Zoltán, 
ÜLLŐ SE elnöke

Hirdetés

*A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Lada márkakereskedőknél. A feltüntetett kezdőrészlet a LADA Granta Sedan Standard alapárából került kiszámításra 20%-os önrésszel, fényezési felár 
és egyéb opciók nélkül. Az összeg a forgalomba helyezés díját nem tartalmazza. Vegyes fogyasztás: 6,4-7,1 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes: 148-164 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, a finanszírozó pénzintézet 
a finanszírozási kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek és csak a készleten lévő gépkocsikra vonatkozik.

A futamidőt és a havi törlesztő részleteket az Ön igényeihez igazítjuk.
LADA Dél-Pest | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/d | ladadelpest.hu

+36 20 318 3760 | info@ladadelpest.hu

FINANSZÍROZÁS

LADA. Az elérhető új autó.

*befizetésével az Öné lehet!
Új LADA már 399 800.- Ft

*A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Lada márkakereskedőknél. A feltüntetett kezdőrészlet a LADA Granta Sedan Standard alapárából került kiszámításra 20%-os önrésszel, fényezési 
felár és egyéb opciók nélkül. Az összeg a forgalomba helyezés díját nem tartalmazza. Vegyes fogyasztás: 6,4-7,1 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes: 148-164 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, a finanszírozó 
pénzintézet a finanszírozási kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek és csak a készleten lévő gépkocsikra vonatkozik.
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Az akció  
2018. február 13-tól 

március 5-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Az akciós ár  
csak a hirdetés 
felmutatásával 

érvényes!

luxor  
varrott 
seprű 

titániumnyéllel

1080 Ft helyet t 

700  Ft

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   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

*TÁVOLI, OLVASÓ, -4 +4, 2CYL

SZÉP KÁRTYA
(MKB, OTP, K&H)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

2360 Gyál
Korösi út 156.
+36 (30) 979 7073
fb.com/ korrektoptika

AJÁNDÉK
SZEMÜVEGTOK

KUPON

2225 Üllő, 
Ócsai út 1. 
+36 (30) 758 1312
fb.com/korrektoptika
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Monor

Országút 11.

06-20/435-3499

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett

4
Nyitvatartás keddtől szombatig:  

8-tól 19-ig

Az akciós árak 2018. február 16-tól 
március 6-ig, a készlet erejéig  érvényesek! 

890
Ft/kg

6990
Ft/kg

1790
Ft/kg

990
Ft/kg

1990
Ft/kg

3990
Ft/kg

990
Ft/kg

790
Ft/kg

2490
Ft/kg

4990
Ft/kg

3390
Ft/kg

1690
Ft/0,5 kg

Csontos tarja

Marhabélszín

Erdélyi marhapárizsi

Csontos karaj

Marhacomb

Székely f. cérnakolbász

Marhaleveshús

Csirkecombfilé

Pisztáciás mortadella

Érlelt T-bone steak

Székely f. házikolbász

Serrano szeletelt sonka 




