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Üllői
Becsöngettek

Megkezdődött az új tanév 
szeptember 3-án. Az Árpád 

Fejedelem Általános Isko-
lában 34 tanulócsoport és 7 

tanulószobás csoport kezdte 
meg a munkát. A diákokat 
megújult sportudvar várja, 
a tanároknak pedig – töb-
bek között – az elektroni-

kus napló bevezetése tarto-
gat újdonságokat.

Részletek a 9. oldalon

A hagyományoknak megfe-
lelően a katolikus templom-
ban adták át augusztus 20-
án  a városi kitüntetéseket. 
Idén díszpolgárt is avattak – 
legutóbb négy évvel ezelőtt 
került hasonlóra sor –, to-
vábbá a Pro Urbe, az Üllő Vá-
ros Szolgálatáért és a városi 
sportkitüntetéseket is odaítél-
te a képviselő-testület.  

Átadták az 
óvodát

Ingyenes 
egészségügyi 

szűrővizsgálat

oldal oldal4 9

KitüntetésekÙ
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ÜLLŐ, 2018. 09. 15.  10 órától 
az ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARÁN
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R
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P
Tóth Gábor szervező: 0670 312 4134 c Szomora Zsolt szervező: 0630 603 1694

„A sport megtanít becsületesen győzni  

vagy emelt fővel veszíteni.  

A sport tehát mindenre megtanít.”

 
 

        Ernest Hemingway

Programok

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre. 
Ne csak nézője legyél a sportnak, hanem részese is!

•   10 órától a rendezvény megnyitója, az új rekortán 
focipálya ünnepélyes átadója a nagyközönség számára.

•   10 óra 30-tól a gyerekeké az új focipálya
•   13 órától sportbemutatók a bokszringben
•   Csapatsportolási lehetőségek
•   Ügyességi játékok
•   Teqball játékasztal
•   Darts foci
•   Edzőpark 
•   Sakk, sakk szimultán
•   Decathlon sportsarok
•   Lovassportok
•   Lövészet minden formában
•   Kerékpáros akrobaták, bemutatók Kerékpáros 

ügyességi verseny
•   Városi kispályás foci bajnokság 13 órától, 
•   „Takarék Kupa” döntő 16 óra 30

Díszvendég: Leimeter Dóra  
Európa-bajnokság  4. helyezett női vízilabda  

válogatott városunk szülötte, lakosa.

Kiállítás, koncertek és tűzijáték várta 
az érdeklődőket a városi ünnepsé-
gen. A nemzeti ünnepnapon a meg-
újult Napraforgó óvodát is átadták.  

Ünnepelt 
a város

A ugusztus 17-én, az ünnep előtti pénte-
ken Nyáry Éva, a Magyar Művészeti Aka-
démia tagja, a Köztársasági Érdemrend 

Aranykeresztjével kitüntetett nívódíjas festő-
művész kiállítását tekinthettük meg, melynek 
címe: „Világhíres operák Nyáry Éva festménye-
in”. A kiállítást Seremetyeff Papp János művé-
szettörténész, egyetemi tanár nyitotta meg. 
 Ezt követően a Zenés Nyári Esték kereté-
ben a Dirty Slippers zenekar szórakoztatta a 
közönséget.

 Augusztus 20-án vasárnap délután kez-
dődtek az ünnepi rendezvény programjai.
 Kirakodóvásár és a szabadtéri játékok kíná-
lata már a déli óráktól csalogatta a látogatókat. 
 13 órától a Helytörténeti Gyűjtemény ud-
varán az Üllői Mecénás Művészeti Klub sza-
badtéri kiállítása, idősek vendéglátása és a 
Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus előadása várta az 
érdeklődőket. 
 14 órakor került sor az újjáépített Napra-
forgó óvoda ünnepélyes átadására. Ennek so-
rán gyermekműsorok kíséretében beszédet 
mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő, Kissné Szabó Katalin polgármester, valamint 
Akai Gabriella tagóvoda-vezető. 
 A hagyományos ünnepi szertartás 14 óra-
kor kezdődött a katolikus templomban, mely 
keretében átadták a városi kitüntetéseket. 
 A templomi ünnepség után a nagyszínpa-
don a Starlight tánccsoport és a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttes bemutatóit láthatta az 
egyre gyarapodó közönség.
 Ezután Mr. Basary előadása következett. 
A Kormorán zenekar rock énekese lendü-

Üllő Város Önkormányzata részéről köszö-
netünket fejezzük ki a Szent István-napi vá-
rosi rendezvény előkészítésében, szervezé-
sében és sikeres lebonyolításában résztvevő 
valamennyi segítőnek és közreműködőnek.
 Külön köszönjük a támogatást: Tekes-
Fejes József úrnak, (Tekes-Fejes Pékség) 
hogy felajánlotta az ünnepségünk kere-
tében megszentelt új kenyeret, pogácsá-
val és kenyér adománnyal járult hozzá az 
idősek vendéglátásához,  valamint Békyné 
Valikának (Hableány Ruházati Üzlet) az 
ünnepi díszítéshez adományozott nemzeti 
színű szalagot.
 Továbbá ezúton is köszönjük a Város-
üzemeltető Kft. munkatársainak az előké-
szítő munkát, és a rendezvény napján tanú-
sított szolgálatkész közreműködést.

Köszönet a segítségért! 

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:  2 év. 
A haszonbérleti díj összege az egységes 
területalapú támogatás 50%-a.

Pályázni jogosult bármely természetes és 
jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújta-
ni, 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 Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalához 
(2225 Üllő, Templom tér 3.) címezve kell 
benyújtani, határideje: 2018. október 1. 
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a 
pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a 
legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 
A pályázatok elbírálásának időpontja: 
2018. október havi Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülés. 

Érdeklődni Városháza 115-ös szobájában 
Tóth Gábornénál lehet. 

(Telefon: 06-29-320-021/141 mellék, 
vagy 06-30-993-7732)

letes műsorával hozta lázba a hirtelen jött 
nyári zápor dacára is kitartó lelkes publiku-
mot.
 A Mátyás király ünnepi évének tiszteleté-
re a Maszk Bábszínház jóvoltából a Mátyás ki-
rály bolondos bolondja című marionettelő-
adást láthattuk.
 Fél hétkor egy rég várt vendéget köszönt-
hettünk a színpadon: Zoltán Erika és táncosa-
inak látványos műsora következett.
 Ezt követően a kisszínpadon Weszely Ernő 
harmonikaművész virtuóz előadását élvez-
hettük.
 A nagyszínpadon este nyolc óra után 
kezdte meg koncertjét a Gezarol zenekar és 
Botin Klári, akik méltán népszerűek az üllői 
közönség körében.
 Este kilenc órakor az ünnep legfontosabb 
szellemi üzeneteként elhangzott a Szent Ist-
ván ének Pánya Bea nagyszerű előadásában. 
Majd Kissné Szabó Katalin polgármester kö-
szöntő szavai után következett a várva várt 
parádés tűzijáték és folytatódott a koncert az 
ünnepi program végeztéig.

Nyáry Éva (jobbról 2.) kiállításmegnyitója Kenyérszentelés a katolikus templomban

Mátyás király bolondos bolondja Zoltán Erika és táncosai
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Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete augusztus  
23-án tartotta soron következő rendes ülését. Írásunkban 
a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok hát-
terét, testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő vá-
ros honlapjáról (www.ullo. hu) tölthetik le az érdeklődők.

Példaértékű összefogás 
eredményeként épült 
újjá a városközpont-
ban a leégett óvoda.  

Hirdetés

Hirdetés

Piac építésére nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat

Megnyitotta kapuit  
a megújult Napraforgó óvoda

egyszerű, betanított 
munkára, napi 4 órás 

munkaidőben Üllőre, Vácra, 
Szolnokra, Sülysápra, 
Szentmártonkátára, 

Gombára.
Érdeklődni a 06-29/321-876 

telefonszámon lehet.

A Civil Nonprofit 
Kft. megváltozott 
munkaképességű 

munkavállalókat keres 

Vecsési és Budapest,  
XVIII. kerületi  

építőanyagtelepre keresünk 

árukiadó 
kollégákat 
Teljes munkaidőben alkalmazva.  

Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat a
 farkas.imre@krila.hu  

e-mail címre kérjük, 
vagy telefonon 

a 06-30/410-9352-es számon.

Lakást vásárolna? Építkezne? 
Nem jogosult az állami kedvezményekre?

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mér-
téke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. 
A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minsősül 
ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további információk és feltételek 
a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben 
találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló fiókjaiban és a www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, 
részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

2018. 08. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % - 8,74 %;  
Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %.
2018. december 31-ig befogadott, és 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre.

www.patriatakarek.hu

TAKARÉK 
OTTHON HITEL

THM: 
2,50%-
8,74%

H osszú ideje téma az üllői piac elhelye-
zésének kérdése, a képviselő-testület 
augusztusi ülésén született döntés-

sel pedig egy újabb lépést tett a városveze-
tés a megvalósítás felé. A Pénzügyminisztéri-
um pályázatot írt ki „Helyi piacok fejlesztése 
Pest megye területén” címmel, amely kere-
tében a település központjában piac építé-
sének támogatására van lehetőség. A pályá-
zaton legfeljebb 150 millió forint támogatás 
nyerhető el, a pályázat nyertessége esetén a 
beruházás fennmaradó összegét – mintegy 
179 millió 642 ezer forintot – az önkormány-
zatnak a saját forrásai terhére a 2019. évi költ-
ségvetésében kell biztosítania. A beruházás 

várható összköltsége bruttó 329 millió 642 
ezer 659 forint. A pályázat pozitív elbírálá-
sa esetén  a jövő évben megépülhetne az új 

piac, ahol kulturált körülmények várnák az ül-
lői vásárlókat. 
 Napsugárzás elleni védőhálót kap a 
Gyöngyvirág téri óvoda Ovi-Foci pályája. Az 
UV-védelmi árnyékoló háló beszerzéséhez és 
felszereléséhez az önkormányzat bruttó 87 
ezer 630 forint önrészt biztosít. 
 A Sportliget lakóparkban felújított utcák-
ban ki kell takarítani – szükség esetén kiásni – 
a meglévő vízelvezető árkokat. A munkálatok 
elvégzésével a testület a Hid rográd Kft.-t bíz-
ta meg, melyek várható költsége 2 millió fo-
rint lesz. 
 Döntés született a Templom téri busz-
megállóban (a Volán menetrendje szerint 
Üllő, Városháza megálló) lévő helyiség bérbe-
adásáról, ahol október 1-jétől Volán-buszbér-
letet, újságokat, kávét és egyéb shoptermé-
keket lehet vásárolni. 
 A képviselő-testület elbírálta a helyi ta-
nulmányi ösztöndíjra érkezett pályázatokat, 
a következő tanévben 19 tanuló részesülhet 
havonta 8 ezer illetve 12 ezer forint összegű 
önkormányzati támogatásban.

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

Pedikűr,  
Manikűr, Gél lakk,

Talpreflexológiai 
masszázs

Várom új, és régi szépülni 
vágyó vendégeimet Üllőn.

Igény esetén házhoz megyek.

Hívjon bizalommal!

Szőnyi Klaudia
06-20/336-1687

A Napraforgó óvodát ért tűz-
eset óta számos alkalom-
mal számoltunk be – töb-

bek között – az Üllői Hírmondó 
hasábjain a helyreállítási munkála-
tok készültségi fokáról, az aktuális 
helyzetről.
 Örömmel tölt el, hogy a tűz-
eset óta eltelt másfél év után 
most végre arról számolhatunk 
be, hogy a helyreállítási és bőví-
tési munkálatok befejeződtek, az 
intézmény működéséhez szüksé-
ges hatósági engedélyek rendel-
kezésre állnak, így az augusztus 
20-i átadó ünnepséget követően 
az intézmény újra megnyithatta 
kapuit városunk gyermekei előtt.
 A beruházás forrásait, műsza-
ki tartalmát, támogatási lehető-
ségeket, az engedélyezési eljá-
rást, a kármentesítési munkákat 
már mind ismertettük olvasó-
inkkal az elmúlt hónapok során, 
ezért úgy gondolom – ahogy 
Akai Gabriella tagóvoda-vezető 
is fogalmazott az átadó ünnep-
ségen –, a mostani alkalomnak 
csakis a köszönetnyilvánításról 
szabad szólnia. Rengeteg ember 
munkája fekszik abban, hogy az 
óvoda helyreállítása sikeresen 
megvalósulhatott. Példaértékű 
összefogást tanúsítottak helyi és 

környékbeli vállalkozók, magán-
személyek, intézmények, szülők 
egyaránt. Nehéz maradéktalanul 
felsorolni mindenkit, aki segítsé-
get nyújtott bármilyen formában, 
mégis fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy mindenki segítsége számí-
tott és hozzájárult a beruházás si-
keres megvalósításához.
 A magyar kormány által nyúj-
tott fejlesztési támogatás és dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő segítsége nélkül az önkormány-
zatnak a tervezettnél is jóval több 
önerőt kellett volna biztosítania a 
beruházáshoz, köszönjük támo-
gatásukat! A kármentesítési és az 
óvoda ki- valamint visszaköltözte-
tésében, parkosításban óriási se-
gítséget nyújtott az Üllői Városüze-
meltető és Fejlesztő Kft. Köszönjük 
a Do rado XXI. Biztosítási Alkusz Kft. 

valamint Kerezsi Sándor segítségét. 
A felgyülemlett törmelékek elszál-
lítását a Mester Acél Kft. segítette. 
A kármentesítéskor felgyülemlett, 
használható eszközök, bútorok tá-
rolását a Thermik Plus Kft., a Deet 
Kft. és a Tűzvédő Kft. biztosította. 
A Bau-Styl Kft.-től építőanyag-fel-
ajánlást kaptunk. 
 Cégek és magánszemélyek 
nyújtottak anyagi támogatást az 
újjáépítési és kapcsolódó költ-
ségek fedezése érdekében. Kö-
szönjük a Hungarocontrol Zrt. ál-
tal nyújtott pályázati támogatást, 
melyből lehetőségünk nyílt az 
újonnan épített tornaszoba be-
rendezésére. Köszönjük a terve-
ző Bodzán Építész Kft. lelkiisme-
retes munkáját, a műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó Szlávik és Kol-
láth Kft. közreműködését, a be-

Kép: DSC_0076, alá: 

ruházás kivitelezését végző két 
cég, a Fenstherm Kontakt Kft. és a 
Thermik Plus Kft. munkáját.
 Köszönjük a Humán Szolgál-
tató Központ és dr. Gazsi Csaba 
igazgató hathatós segítségét, az 
óvodai csoportokat befogadó 
tagintézmények, óvodák és a böl-
csőde, valamint a szülők türelmét. 
Köszönjük Akai Gabriella tagóvo-
da-vezető fáradtságos munkáját 
és töretlen kitartását a beruhá-
zás folyamán, valamint József Éva, 
pedagógiai szakszolgálat-vezető 
megértését és közreműködését. 
 Köszönjük a képviselő-testü-
let támogatását, a Városfejlesz-
tési Iroda vezetőjének Virág And-
rea aljegyző asszonynak, valamint 
az iroda dolgozóinak munkáját 
(Bunyik Bettina beruházási ügyin-
téző, Ambrus Tímea pályázati re-
ferens és Konyecsni Dóra pályáza-
ti referens).
 Köszönjük továbbá minden 
magánszemélynek, szervezetnek 
aki bármilyen formában hozzájá-
rult a beruházás megvalósításához, 
hiszen minden segítség, támoga-
tás jól jött a mögöttünk álló nehéz 
hónapokban. Úgy gondoljuk, az 
összefogás, mely létrejött, példa-
értékű és méltán bizonyítja, hogy 
egy közösség erejét az együttmű-
ködés és segítőkészség adja.
 Kívánjuk, hogy a Napraforgó 
óvoda falai teljenek meg vidám 
gyermekkacajjal és a megújult 
intézmény sok éven át szolgálja 
gyermekeink örömét, fejlődését.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Ünnepélyes átadás: Akai Gabriella, dr. Szűcs Lajos és Kissné 
Szabó Katalin vágta át a nemzeti színű szalagot

Kedves álláskereső! Kedves munkáltató!
A Civil Érték Egyesület speciális állásbörzét szervez, hogy a munkát kereső emberek,  

és az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók egymásra találjanak. Szeretnénk tájékoztatni a dolgozni kívánó 
megváltozott munkaképességű embereket arról, milyen dokumentumokat érdemes beszerezni a sikeres elhelyezkedéshez, 

hogyan lehet felkészülni a hosszú távú munkavégzésre. A börze lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállalói igények 
szerint csoportosított jelentkezőkkel a munkaadók képviselői személyesen is megismerkedjenek. 

A börze után jöhet létre a hivatalos interjú és a munkába állás, az egyesület által végig támogatva.
A rendezvényre jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: tabi.istvan@civilkozpont.hu vagy lipcsei.edit@civilkozpont.hu  

(vagy telefonon: (06)20-449-1007 vagy (06)20/383-2677).  
Az állásbörzén való részvétel a terem nagysága miatt korlátozott, ezért jelentkezése nem jár automatikus részvétellel. 

A végleges résztvevői listát a jelentkezőkkel történő megbeszélés után alakítjuk ki.

SPECIÁLIS ÁLLÁSBÖRZE    Álláslehetőség megváltozott munkaképességű embereknek!

Szeretettel várjuk erre 
a rendezvényre, hogy 

megmutathassuk:  
közösen versenyképessé tudjuk tenni 

a megváltozott munkaképességű 
emberekben rejlő tudást!

A rendezvény időpontja: 
2018. október 5.

Helyszíne: 
Budapest XVIII. kerülete

További részletekért keressen minket elérhetőségeinken!
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Az ároktisztítás 
a tulajdonos  
feladata!

A Civil Érték Egyesület, 
2015. április 1-jén elindí-
totta a Szeretetgombóc 
Klubot, mely célja, hogy 
az üllői és a környékbe-
li fogyatékkal élő fiata-
lok, idősek és családtag-
jaik számára tartalmas 
elfoglaltságot biztosítson. 

A legapróbb fel- 
ajánlás is számít

A lapelvünk, hogy a klub 
tagjai minél kellemeseb-
ben, vidámabban tölt-

sék el az időt. A játékokba gyak-
ran bevonjuk a hozzátartozókat 

is, ezzel szeretnénk kizökkente-
ni őket a mindennapi nehézsé-
gek forgatagából. A klub létre-
hozásával a fogyatékossággal élő 
fiatalok és idősek, illetve hozzá-
tartozóik lehetőséget kapnak a 
közösséghez tartozásra, színes, 
érdekes foglalkozásokon vehet-
nek részt. 
 A klubfoglalkozások során 

– melyeket igyekszünk mindig a 
résztvevők egyéni szükséglete-
ihez igazítani – nagy hangsúlyt 
fektetünk a képességek és a kész-
ségek fejlesztésére, továbbá a 
gyógytestnevelésre, az irodalmi, a 
kulturális és a sportprogramokra.
 Fontosnak tartjuk a minden-
napos kommunikáció mellett a 
nagyfokú szeretetet, a személyre 

szabott figyelmet, az empátiát, a 
megbecsülést, a türelmet és a to-
leranciát.
 Már három alkalommal került 
megrendezésre a Szeretetgom-
bóc Klub Vigadalom jótékonysá-
gi est, egy zenés-táncos szórakoz-
tató rendezvény, amely célja az 
anyagi és egyéb adományok gyűj-
tése egyesületünk részére, hogy a 
klub folyamatos működését biz-
tosítani tudjuk. A befolyt össze-
get uszodabérletre, rehabilitációs-, 
sport- és kézműveseszközök vá-
sárlására, kirándulásra fordítjuk.
 Sok jótékony szándékú em-
ber azért nem küld semmit, mert 
úgy gondolja kevés, amit adni 
tudna. Mivel azonban sokaknak 
a legapróbb kiadások is nehéz-

séget okoznak, ezért a legap-
róbb felajánlások is számítanak 
(akár pénzbeli, akár tárgyi). Mi-
ként a hatalmas tenger is csep-
pekből tevődik össze, ugyan-
így egyetlen üveg ital, egyetlen 
tálca sütemény vagy pár forint 
is mind-mind hozzájárul ahhoz, 
hogy ezeknek az embereknek 
továbbra is segítséget tudjunk 
nyújtani.
 A klubunk életéről továb-
bi információhoz juthat a www.
civilkozpont.hu oldalon. Csatla-
kozzon hozzánk a Facebookon is.
 Civil Érték Egyesület

Az elmúlt időszakban a hirte-
len, nagy mennyiségben lehulló 
csapadék próbára tette a csapa-
dékvízgyűjtő és elvezető rend-
szereket városunkban, ezért ön-
kormányzatunk felhívja a szíves 
figyelmüket az árkok és átereszek 
tisztításának fontosságára. 
 Üllő város köztisztasági rende-
lete alapján az ingatlanok előtt lévő 
járdaszakasz folyamatos tisztántar-
tásáról, portalanításáról, gyomta-
lanításáról a tulajdonos (használó) 
köteles gondoskodni, továbbá az 
ingatlanok előtti vízelvezető árkok, 
csatornák, átereszek karbantartása, 
tisztántartása is a lakosok, ingatlan-
tulajdonosok feladata. 
 A vízkárok megelőzése érde-
kében minden érintettet felké-
rünk, hogy tegyék meg a szüksé-
ges intézkedéseket a csapadék- és 
belvízelvezető rendszerek, ár-
kok karbantartására, tisztítására. 
A továbbra is várható heves nyá-
ri esőzések miatt fontos az árkok-
ból, árokmedrekből az oda nem 
való növényzet (gyomok, cserjék) 
egyéb törmelékek eltávolítása. 

 Megjegyezzük, hogy a folya-
matosan karbantartott árkok sem 
nyújtanak teljes védelmet ext-
rém nagy mennyiségű csapadék 
lezúdulása esetén, de nagy mér-
tékben elősegítik a csapadékvíz 
mielőbbi elszikkasztását, elveze-
tését. 
 Azon lakosainkkal szemben, 
akik nem tesznek eleget a fenti 
kötelezettségüknek – mint a kö-
zösségi együttélés alapvető sza-
bályainak megszegőjével, ill. el-
mulasztójával szemben – hatósági 
eljárást indítunk és Üllő Város pol-
gármestere kötelezi a mulasztót a 
kötelezettsége teljesítésére, ered-
ménytelenség esetén intézkedik a 
döntés végrehajtásáról. Ennek ke-
retében elvégezteti a munkálato-
kat a kötelezett költségére, vagy 
pénzbírság kiszabásával kénysze-
ríti ki a jogkövető magatartást. 
 Tájékoztatjuk önöket, hogy az 
Üllői Polgármesteri Hivatal közte-
rület-felügyelője a következő na-
pokban intenzívebben folytatja 
az árkok, átereszek helyszíni el-
lenőrzését.
 Csak közösen tudjuk elérni az 
intenzív esőzések okozta károk 
minimalizálását. Kérjük és kö-
szönjük szíves együttműködé-
süket! 

Üllői Polgármesteri Hivatal

Idén is augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében adták át az önkor-
mányzati kitüntetéseket. A katolikus templomban megtartott ceremónián 
díszpolgárt avattak, továbbá két civil szervezet is elismerésben részesült.

Díszpolgárt is avattak  
a városi ünnepségen

Öt személy és két civil szer-
vezet képviselői vehet-
ték át augusztus 20-án 

az önkormányzati kitüntetéseket. 
A Pro Urbe, az Üllő Város Szol-
gálatáért, az Üllő Kiváló Sporto-
lója és a Sport Támogatásáért 
díjak átadásán túl idén díszpol-
gárt is avattak a városi ünnepsé-
gen. A legrangosabb kitüntetés 
legutóbb négy évvel ezelőtt ta-
lált gazdára: 2014-ben dr. Balázs 
László háziorvos részesült az elis-
merésben. Idén L. Szabó Erzsébet 
üvegművészt illette a városveze-
tés díszpolgári címmel.
 L. Szabó Erzsébet rendkívüli 
alkotóképessége már általános 
iskolás korában is megmutat-
kozott. Imádott rajzolni, festeni, 
így tanárai javaslatára Budapes-
ten, a művészeti gimnáziumban 
folytatta tanulmányait. 1957–

1958-ban a Magyar Iparművé-
szeti Főiskola díszfestő szakán 
rendkívüli hallgató, 1963–1964-
ben Prágában, majd Dürenben, 
Rómában, Muranóban folytatta 
tanulmányait, mert a főiskolán 
akkor még nem volt üveg szak. 
Pályája kezdetén, 1960-ban a szí-
nes hutakész munkáiért Mun-
kácsy-díjat, majd 1985-ben Ér-
demes Művész-díjat kapott. Ezt 
követően megannyi elismeréssel 
és díjjal jutalmazták hihetetlenül 
gazdag művészi tevékenységét. 
Alkotásait megtalálhatjuk szá-
mos hazai és külföldi közgyűj-
teményben, különböző intéz-
ményekben és templomokban. 
Ma is folyamatosan dolgozik, 84 
évesen is alkotóereje teljében 
van. Budapesten, Teréz körúti 
műterme valóságos zarándok-
helye az üvegművészet és az L. 

Szabó Erzsébet életműve iránt 
érdeklődőknek. 2017-ben beke-
rült az Üllői Települési Értéktár 
értékei közé.

Pro Urbe Díj

A képviselő-testület Pro Urbe ki-
tüntető cím adományozásával 
fejezte ki köszönetét az Üllő Ve-
zér Hagyományőrző Egyesület-
nek a településen végzett tevé-
kenységéért. Az egyesülethez 
fűződik többek között a Tria-
non-kereszt, a tagok részt vet-
tek Üllő életfája előkészítésében, 
a felállításakor megszervezték 
a megemlékezést. Az egyesület 
kiemelkedő, városi rangra emel-
kedett rendezvénye, az Üllő Ve-
zér Nap, amely bekerült az Üllői 
Települési Értéktárba.

Elismerés a város  
szolgálatáért
Üllő város Szolgálatáért díjat ve-
hetett át dr. Kun Mária reformá-
tus lelkész és Ledneczky Julianna 
tagóvoda-vezető.
 Dr. Kun Mária 1993-ban kezd-
te meg gyülekezeti munkáját 
Üllőn. A kunhegyesi gimnázi-
umban érettségizett, majd a Re-
formátus Teológiai Akadémián 
folytatta tanulmányait. 1987-ben 
szentelték lelkésszé, doktori cí-
mét 1998-ban szerezte meg. A 
gyülekezeti munka mellett lel-
kiismeretesen végzi a tanítással 
kapcsolatos feladatait a Nagy-
kőrösi Tanítóképző Főiskolán, a 
Babes- Boyai Tudományegye-
tem Református Tanítóképző Fa-
kultáson Kolozsváron, 2014 óta 
pedig az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Intézményi Taná-
csának elnöki feladatait is ellátja.
 Ledneczky Julianna 1978-ban 
végezte el az Óvónőképző Szak-
középiskolát és mivel ekkor nem 

volt lehetősége Üllőn elhelyez-
kedni, óvónői pályafutását Péte-
riben kezdte. Üllőn 1986-ban he-
lyezkedett el, a Gyöngyvirág téri 
óvodában, majd 1989-től a Fais-
kola utcai Pitypang óvodába ke-
rült először csoportvezetőként, 
majd tagóvoda-vezetőként. Ma-
gas szintű munkája elismeré-
seként két ízben – 1997-ben és 
2016-ban is – elnyerte az Év pe-
dagógusa-díjat.

Sportban nyújtottak 
maradandót
Üllő Kiváló Sportolója díjat idén 
Zemen József és a Mirabell Tánc-
egyesület részére ítélte oda a 
képviselő-testület.
 Zemen József 2006-tól az Ül-
lői Lövész Klub tagjaként, majd 
2012 évtől az Üllői Lövész Klub el-
nökeként népszerűsíti a lövésze-
ti sportágat Üllőn. 2006-tól 2012-
ig aktívan részt vett tereplövészet 
és vadászias tereplövészeti verse-
nyeken, országos bajnokságokon, 
kupasorozatokon és nemzetkö-
zi versenyeken. Számos kupaso-
rozat helyezettje, többszörös or-
szágos bajnok és Európa-bajnok. 
Elnökségi pályafutása alatt meg-
mozgatta a város- és környéké-
nek sportlövész-társadalmát.
 A Mirabell Táncegyesület 
2010-ben alakult Üllőn. Az egye-
sület elnöke-koreográfusa János 
Rita nívódíjas, látványtáncért dí-
jas táncpedagógus. Vezetésével 
a különböző korosztályú tánc-
csoportok évente több orszá-
gos versenyen, Európa-bajnok-
ságon és nemzetközi versenyen 
vesznek részt, ahol szinte min-
den esetben az egy-két csapa-
tuk felállhat a dobogó valamelyik 
fokára. Elvitathatatlan érdemei 
vannak abban, hogy a Mirabell 
a táncversenyek világában nem 
csupán ismert név, hanem a szak-
mai zsűri által igen elismert tánc-
egyesület.
 Az üllői sport támogatásá-
ért járó elismerést idén Tamá-
si István vehette át. Az üllői vál-
lalkozó kiemelkedő támogatói 
szerepet tölt be a város sportéle-
tében, több civil szervezet részére 
nyújt anyagi támogatást, példá-
ul a Mira bell Táncegyesületnek, a 
nagypályás Öregfiúk csapatának, 
mindemellett az általános iskolá-
soknak testnevelésóra keretében 
ingyen biztosítja a konditerem 
használatát.

L. Szabó Erzsébet üvegművész Üllő díszpolgára

A Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) 
határozata alapján úgy döntött, 
hogy téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesüljenek a 
fűtési költségek viselésével ösz-
szefüggésben.
 Ennek érdekében a gázszol-
gáltatással nem rendelkező ház-
tartásonként egy darab igény-
bejelentés nyújtható be az Üllői 
Polgármesteri Hivatalnál, leg-
később 2018. október 15. napjá-
ig, amely határidő elmulasztá-
sa jogvesztő. Az igénybejelentő 
nyilatkozaton rögzíteni szüksé-
ges az igényelt fűtőanyag fajtá-

ját, amely később nem módosít-
ható. Az igénylő személynek az 
adott háztartás a bejelentett lak-
helye, vagy a bejelentett tartóz-
kodási helye.
 Az igényjogosultságot BM 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőrzi.
 Igénybejelentő nyilatkozat- 
nyomtatvány rendelkezésre áll 
a Ülői Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézőinél és a recepci-
ón, valamint a Humán Szolgál-
tató Központban (Ócsai út 8.), 
továbbá letölthető a honlapunk-
ról az „Ügyintézési kalauz/ Egyéb 
ügyek/Téli rezsicsökkentés a 
nem vezetékes gázzal fűtő ház-
tartások részére” menüpontból. 

Üllői Polgármesteri Hivatal, hatósági iroda

Felhívás: téli 
rezsicsökkentés  
a nem vezetékes 
gázzal fűtő ház-
tartások részére
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Tájékoztatás helyi  
adók befizetéséről

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a 2018. második félévi he-
lyi adók (építményadó, iparűzé-
si adó) valamint a gépjárműadó 
fizetési kötelezettség határide-
je szeptember 15.! A fizetési kö-
telezettségekről szóló értesíté-
sek postázása 2018. augusztus 
hónap végéig megtörtént. 

T ájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy 
az egyenlegértesítők már az új ASP- 
programmal készültek. Sajnálatos mó-

don a régi Onkadó programból az adatok év 
eleji migrálása során a lakcímeket nem meg-
felelő formában emelte be az új program! Az 
egyenlegértesítők postázása során manuá-
lisan javítjuk az értesítőkön a lakcímeket, de 
5000 darab értesítő lévén elfordulhat, hogy 
maradtak hibás címek a küldeményeken, 
amiért szíves elnézésüket kérjük.  Amennyi-
ben ilyen előfordul, kérem, jelezzék hatósá-
gunk felé! A befizetések rögzítése az adó-
zó azonosítószáma alapján (mutatószám) 
történik, nem az esetlegesen téves lakcím 
alapján!
 Kérünk minden adózót, hogy az adófize-
tési kötelezettségeiknek határidőre tegyen 
eleget!
 Továbbá kérjük, fordítsanak nagyobb fi-
gyelmet arra, hogy minden adónem tekin-
tetében a megfelelő adószámlára utalják a 
fizetendő adó összegét, a megjegyzés rovat-
ban feltüntetve a számlaegyenleg-értesítés 
bal felső sarkán lévő azonosítót követő mu-
tatószámot! 
 Felmerülő kérdéseikkel az Adócsoport 
munkatársaihoz fordulhatnak az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal I. emelet 131-es és 132-
es szobájában, ügyfélfogadási időben: hét-
fő: 13-17,30-ig, szerda: 8-12-ig és 13-15,30-ig, 
péntek: 8-12-ig, valamint telefonon: 06-
29/320-021/116, 131, 109-es melléken. E-mail 
cím: devai.eva@ullo.hu

Dévai Éva, adócsoport -vezető

Üllő Város Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
számlaszámai:
 Gépjárműadó: 
 11742056-15392141-08970000
 Iparűzési adó: 
 11742056-15392141-03540000
 Építményadó: 
 11742056-15392141-02440000
 Késedelmi pótlék: 
 11742056-15392141-03780000

Számlaszámok

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub és a  
Merczel Erzsébet Alapítvány nevében 
ezúton is szeretném megköszönni mind-
azok segítségét, akik az augusztus 20-i 
rendezvényen  a nyugdíjasaink meg-
vendégelésében közreműködtek. Külön 
köszönet a Zrínyi Ilona nyugdíjas kó-
rusnak, hogy dalaival szórakoztatott 
bennünket, továbbá a Fazekas Bt. ado-
mányáért.
 Köszönjük Üllő Város Önkormány-
zatának, hogy minden évben lehetővé 
teszi támogatásával, hogy nyugdíjasa-
ink ezen a napon együtt legyenek és jól 
érezzék magukat a Helytörténeti Gyűj-
temény szép virágos udvarán.

N. Kékedy Ibolya, klubvezető

Köszönjük  
a segítséget! 

Az év első félévében biztosított patkányir-
tási szolgáltatás tovább folytatódik ősszel is. 
Ha valaki észleli a lakókörnyezetében a pat-
kányok megjelenését, elszaporodását, kérjük 
jelezze a polgármesteri hivatal recepcióján 
(06-29/320-011/100-as mellék; vagy a csete.
ibolya@ullo.hu e-mail cím). 
 A bejelentett, illetve igényelt patkányir-
tást a Né-Du Kkt. szakemberei szeptember 
21. és 23., továbbá október 5. és 7. között vég-
zik. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 
október 19. és 21. között teszik meg. 
 A cég szakemberei már jól ismerik telepü-
lésünket és a veszélyeztetett területeket. A 
helyszínen a gázmester dönt az irtás szüksé-
gességéről, és csak indokolt esetben helyez 
ki csalétket. 

Ladányi Ágnes, polgármesteri hivatal, hatósági iroda

Önkormányzati segít-
ség a patkányirtáshoz

Üveghulladék-gyűjtők 
szűnnek meg az illegális  
szemetelés miatt
A hulladékról szóló törvény a már eddig is sze-
lektíven gyűjtött frakciók mellett (papír-, mű-
anyag-, fém csomagolási hulladék) kötelezővé 
teszi a közszolgáltató számára, hogy biztosítsa 
az üveghulladék elkülönített gyűjtéséhez szük-
séges feltételeket. Ehhez igazodva az Üllőn 
közszolgáltató Duna-Tisza közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. továbbra is biztosítja 
az eddig közterületre kihelyezett konténereket 
a vegyes – fehér és színes – üveg csomagolási 
hulladék szelektív gyűjtéséhez.
 Három közterületi helyszínre került ki üve-
get gyűjtő szelektív konténer. Ezek az alábbi-
ak: Tesco parkoló, Gyöngyvirág tér és város-
háza mögötti parkoló.

 Sajnálatos módon – a lakossághoz inté-
zett többszöri kérésünk ellenére – a gyűjtő-
pontok környezetében folyamatosan olyan 
egyéb hulladék és szemét került elhelyezésre, 
amely miatt a Tesco parkolóban és a Gyöngy-
virág téren lévő üveget gyűjtő szelektív gyűj-
tőpontot – a közszolgáltatóval egyeztetve –
megszüntetjük.
 A város vezetése a közszolgáltatóval 
egyeztetve úgy döntött, hogy a továbbiak-
ban már csak a városháza mögötti parkoló-
ban tartja fent a szelektív üveghulladék gyűj-
tés lehetőségét, ahol egyelőre 3 konténer áll a 
tisztelt lakosság rendelkezésére.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

Tűzvédelmi Kft.  
férfi munkásokat keres

bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi 

vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint.
Nagyon fontos: jó barkácsolási készség 

és gépkocsi szükséges! Esetenként létrán kell dolgozni.
1000 Ft-os nettó órabér.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Hirdetés

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Gazsi 
Csaba, Üllő Város Önkormányzat Hu-
mán Szolgáltató Központ Óvoda és Köz-
ponti Rendelő Többcélú Közös Igazga-
tású Intézmény igazgatója életének 59. 
évében, augusztus 27-én váratlanul el-
hunyt. Szeptember 12-én az üllői katoli-
kus templomban búcsúztatták. 
 Dr. Gazsi Csabáról szóló hosszabb 
terjedelmű írást az Üllői Hírmondó kö-
vetkező számában olvashatnak.     

Üllő Város Önkormányzata

Gyászközlemény

Szeptember 29-én, szombaton 9 órától 12 órá-
ig ingyenes szűrővizsgálatra hívjuk és várjuk az 
üllői lakosokat a felnőttháziorvosi-rendelőben.
 A betegségek megelőzésének hangsúlyo-
zása mellett elsősorban azokat várjuk, akik 
legalább egy éve nem voltak szűrővizsgá-
laton, akár azért, mert nincs rá idejük, akár 
azért, mert nincs panaszuk.
 Vérnyomást, vércukrot, koleszterinszintet, 
testsúlyt és vérnyomást mérünk, egészségügyi 
felvilágosítással, tanácsadással szolgálunk.
 A szűrést végzi dr. Kókay József, dr. Dudás 
Mária és az asszisztenseik
 Egészségük megőrzése érdekében, élje-
nek a lehetőséggel és vegyenek részt a szű-
rővizsgálaton! 
 Szeretettel várjuk önöket!  Üllői Háziorvosok

Ingyenes 
egészségügyi 
szűrővizsgálat

Szeptember 3-án becsengettek az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lában is. Az ünnepélyes tanévnyitón – melyet a városi sportcsarnok-
ban tartottunk – óriási taps közepette vonultak be elsőseink és meg-
kapták a negyedikesektől az iskola címerével ellátott nyakkendőt. 

Legyen sikeres  
az új tanév!

Csodás versekkel, énekkel, készültek az 
elsősök, illetve iskolánk alsó tagozatos 
diákjai. Külön köszönet a felkészítők-

nek, a szervezőknek. A tanév rendje elkészült, 
a legfontosabb információk az iskola bejá-
rati ajtaján és megújult honlapunkon (www.
iskolaullo.hu) egyaránt megtalálhatók. 
 A nyári szünetben változott a tantestüle-
tünk összetétele. Távozott iskolánkból Körözsi 
Emese és Váradi Barbara tanító, továbbá Óvá-
ri Urbán Anikó és Bakó Endréné szaktanár. Újra 
munkába állt Lőrincz Andrea matematika sza-
kos tanárnő, folytatja a munkát Balázsné Varga 
Gizella tanárnő. Nevelőtestületünkbe érkezett 
új kollégák: Csonka Ildikó testnevelés, Kiss Be-
áta tanító, Krähling Katalin gyógypedagógus, 
Mura Mészáros Csaba biológia-földrajz, Vári Di-
ána Judit magyar.
 Mindannyiunk örömére a nyáron elké-
szült az új rekortán sportpálya. Az ünnepé-
lyes átadás a városi sportnap keretében lesz 
szeptember 15-én. Köszönjük a város ön-
kormányzatának, vezetőinek hogy iskolánk 

kaphatta ezt a gyö-
nyörű pályát. 
 A múlt tanévben 
két pályázatot nyúj-
tottunk be a határon 
túli magyarok lakta 
területekre szóló ta-
nulmányi kirándulás-
ra. A pályázatokon 4,6 
millió forint támoga-

tást nyert iskolánk a kirándulások megvalósí-
tására, melyen 80 felsős tanulónk vehet részt 

– minimális önrész befizetése mellett. Ősszel a 
Felvidéken, tavasszal Erdélyben háromnapos 
kirándulás keretében ismerkedhetnek meg ma-
gyar emlékhelyekkel, ott élő magyar diákokkal.
 Reményeink szerint idén is fogadni tudjuk 
erdélyi testvériskolánk diákjait is.
 Folytatódik a nagy sikerű Bajnokok Útja 
mentorprogram, idén az 5.z/a osztályosokhoz 
látogatnak élsportolók, olimpikonok.
 A tanévben 34 tanulócsoport, 7 napkö-
zis, tanulószobás csoport kezdi meg a mun-
kát. Bevezetésre kerül a Kréta nevű elektroni-
kus napló, de természetesen papíralapon is 
folytatódik a munka. Felső tagozatos normál 
osztályokban heti egy órában a diákok a kara-
te alapjaival ismerkednek majd a testnevelés- 
órák keretében.
 Az új tanévre diákjainknak boldog pillana-
tokat, színvonalas tanulmányi és sportverse-
nyeket kívánunk! S ha a kívánság megvalósul 
valóban sikeres tanévet zárhatunk. ÁFÁI

Az üllői háziorvosok közleménye alap-
ján október 5-én délután és október 
8-án egész nap csak a sürgősségi esetek 
ellátását tudják elvégezni a rendelési 
időben. Ennek az az oka, hogy ebben az 
időben végzik a háziorvosi rendelőben 
a receptírást biztosító program karban-
tartását és átállítását (E-recept prog-
ramozás). Az említett időpontokban a 
háziorvosoknak – a sürgősségi betegel-
látás kivételével – nem lesz módja sem 
betegvizsgálatra, sem gyógyszerfelírá-
sára – írják a közleményben.  V. 

Ne október 5-én és 
8-án menjen orvoshoz! 
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Ismét felvesszük a fonalat és ezzel nem csak a Viczkó Ferencné ve-
zette Horgoló kör, de a többi heti vagy havi rendszerességgel műkö-
dő programunk is folytatódik szeptembertől. Minden csütörtökön 
13 órától Kártyaklub, 15 órától Horgoló kör. Minden hónap harma-
dik szerdáján Kölyökklub, utolsó keddjén pedig Irodalmi teázó.

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Őszi első teázónk témája, Fredrik 
Backman: A nagymamám azt üzeni, 
bocs. A könyvből megismerhetjük 

Elsa-t, aki majdnem nyolcéves, és „különle-
ges”. Nagymamája hetvennel több, és némi-
leg őrült. Hogy mennyire? Azt ki-ki másként 
értékeli. Másként a szomszéd, akit nagyma-
ma mintegy véletlenül eltalál egy paintball-
fegyverrel, máshogy a saját lánya, aki (többek 
között) dohányzási szokásai miatt nehez-
tel rá és megint másképp az ingyenújság 
terjesztője, aki nem ért a szép szóból, hogy 
nagymama nem kér reklámot. Szeptember 
25-én 10 óra 30-kor minden érdeklődőt sze-
retettel vár Bege Nóra, fotográfus, művészet-
terapeuta.
 Szeptember 19-én 15 órától a Kölyökklub-
ban színes kavicsokat festünk a készülő Tün-
dérkertünkhöz, Tompa Mihály, A pitypang 
meséje lesz hallható Szilajka Erzsébet kavics-
képeivel illusztrálva, és még társasozni is le-
het majd egy jót! Mindenkit szeretettel vá-
runk!
 Országos Könyvtári Napok 2018. Közös tu-
dás – Közösségi hozzáférés október 2-án, 16 
óra 30-tól. 
 Tündérkertavató és kaméleonkereső. A 
könyvtár udvara, tündérországgá változik. 
Kedves, apró meselények veszik birtokukba 

a kiskertünket. Vendégünk lesz Bosnyák Vik-
tória ifjúsági író, minden tündérboszorká-
nyok anyja. Mesél nekünk Kamilról, a kis ka-
méleonról, aki nem tud színt váltani. Vajon 
mi a titok nyitja? És mi köze a színváltásnak a 
mesékhez és az olvasáshoz? Aki eljön, meg-
tudhatja és a könyvtár udvarán kedvenc tün-
déreivel is találkozhat! 

 A GYNEVAC tündöklése és bukása? Dr. Új-
helyi Károly harmadik védőoltásának törté-
nete.

 Az október 3-i könyvbemutató (kezdés 
17 órakor) vendége a szerző B. Király Györgyi 
újságíró, és az évtizedeken át szorgalmasan 
oltó Dr. Lázár Erika, szülész-nőgyógyász szak-
orvos. 

2018. október 4. csütörtök 16 óra

„Az én családom, az én őseim” kiállítás meg-
yitó és eredményhirdetés október 4-én 16 
órától
 Utódok a családfa tövében címmel 
Gudenus János József családtörténeti kutató 
tart előadást.
 A családkutatás olyan, mint a sósmogyoró, 
nem lehet abbahagyni, állítja a családfakuta-
tás hazai atyja. Előadásából kiderül ennek a 
kutatási területnek a szépsége és még hasz-
nos tanácsokat, kiinduló pontokat is megis-
merhetünk általa.

 A könyvtári programok minden esetben 
ingyenesek!
 Találkozzunk a könyvtárban, mert Üllőn 
nem csak élni, de olvasni és könyvtárba járni 
is jó! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Bosnyák Viktória

Gudenus János József

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.  
Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

Ha igényli, házhoz is megyek.

Kézi pediKűr
Ha igényli, házhoz is megyek.

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.
Hívjon bizalommal!

Hirdetés

A z Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés aa) pontja 
alapján 2018. január 1. napjától köte-
lező az elektronikus ügyintézés a gaz-

dálkodó szervezetek – egyéni vállalkozók is –  
számára. (Kivéve az Eüsztv. 1.§ 23. pontban 
meghatározottak.)
 Azok az adózók, akik fenti jogszabályi köte-
lezettségükre még nem készültek fel és nem 
rendelkeznek Ügyfélkapuval/Cégkapuval, ha-
ladéktalanul szíveskedjen intézkedni a szüksé-
ges elérhetőség biztosítása érdekében!
 Az Eüsztv. alapján az elektronikus ügyinté-
zésre kötelezett adózóktól 2018. január 1. napot 
követően papír alapon nem köteles az adóha-
tóság dokumentumot befogadni, és az Adózó 
részére küldendő dokumentumokat is az Adó-
zó hivatalos elektronikus elérhetőségére (ügy-
félkapu vagy cégkapu) köteles kézbesíteni.

Fontos információk  
az Eüsztv. alkalmazásához
Az Eüsztv. értelmében 2018. január 1-jétől a 
gazdálkodó szervek elektronikus ügyintézé-
se a Cégkapun keresztül történik, így példá-
ul az adóbevallások benyújtása is.
 Az Eüsztv. 108.§ (6a)-(6b) bekezdése (át-
menti szabály) alapján 2018. december 31-
ig a cégkapu regisztrációra kötelezettek 
továbbra is használhatják a gaz-
dálkodó szervezet nevében el-
járó természetes személy (ügy-
vezető, képviseleti jogosult) 
ügyfélkapuját.
 A cégkapus ügyintézés kap-
csán meg kell különböztetni a 
cégkapu-megbízottat és a cégka-
pu-ügyintézőt. A cégkapu-meg-
bízott fő felhasználónak minősül, 
aki regisztrálhat majd más sze-
mélyt is, akik szintén hozzáférhet 
a cégkapuhoz. A tényleges kap-
csolattartást nem feltétlenül a 
cégkapu megbízott fogja végez-
ni, hanem a cégkapu-ügyintéző. 
Amennyiben cégkapu-ügyinté-

zőt nem regisztrálták, akkor kizárólag a cég-
kapu-megbízott fér hozzá a tárhelyre érkező 
küldeményekhez, vagy csak ő kezdeményez-
het onnan küldemény továbbítását.
 A gazdálkodó szervezetek hivatalos elér-
hetőségre küldött minden irat esetén beáll a 
kézbesítési vélelem akkor is, ha az iratot nem 
veszik át – üsztv. 14. § (4) bek. – ezért sem cél-
szerű, ha a regisztrációt a képviselő végzi el, 
amely az ügyfélkapus ügyintézésnél meg-
szokott. A Cégkapu ugyanis nem egyszerűen 
adóügyi eljárásokhoz használt felület, az lé-
nyegében egy elektronikus postafiók, ahová 
a hivatalos iratok érkeznek.
 Természetesen a könyvelő is kaphat ügy-
intézési jogot a gazdálkodó szervezet Cégka-
pujához. Ha a regisztráló személy meghatal-
mazottként jár el, a csatolandó iratok között 
szerepelnie kell az ő meghatalmazásának is.

A nyomtatványok beküldése  
az adóhatósághoz
A nyomtatványbeküldés esetén eltérő az el-
járás, ha a vállalkozás törvényes képviselője, 
vagy ha annak meghatalmazottja jár el.
 A vállalkozás képviselője (pl. könyvelő) el-
döntheti, hogy a saját korábbi ügyfélkapus 
tárhelyről vagy a Cégkapujáról küldi meg a 
nyomtatványt.
 A gazdálkodó szerv nevében eljáró meg-
hatalmazott lehet: magánszemély (egyéni 
vállalkozó is), képviselő kamarai jogtanácsos, 
ügyvéd vagy európai közösségi jogász, gaz-
dálkodó szervezet.
 Amennyiben a meghatalmazott magán-
személy, kamarai tag jogtanácsos, ügyvéd 
vagy európai közösségi jogász, akkor az Ügy-
félkaput és a Cégkaput is használhatja a nyom-
tatványok beküldésére. Ha a meghatalmazott 

egy szervezet (pl. a könyvelési feladatokat el-
látó kft.), akkor a szervezet Cégkapuján keresz-
tül történik a kommunikáció.
 A hivatalból indított küldeményeket az 
adóhatóság az átmeneti időszakban (2018-
ban) az adózó Cégkapu-használatának meg-
kezdésétől függetlenül az ügyfélkapus tár-
helyre küldheti. 

Egyéni vállalkozók 
– természetes személyek 
Az egyéni vállalkozók és a természetes sze-
mélyek továbbra is az Ügyfélkapun keresztül 
intézhetik adóügyeiket (pl. bevallás beküldé-
se), ők nem létesíthetnek Cégkaput. Az adó-
hatóság kizárólag az egyéni vállalkozó hiva-
talos elérhetőségén, 
vagyis az Ügyfélka-
pun keresztül kom-
munikál a regisztrált 
személlyel. 
 Az Eüsztv. 22.§ (1) 
bekezdés e) pont-
ja szerint az ügyfél 
a kormányrendelet-
ben kijelölt szervnél 
ügyintézési rendelke-
zése keretében – töb - 
bek között – képvi-
seletre vonatkozó jognyilatkozatot tehet. 
Ugyanakkor hivatkozott § (9) bekezdése ér-
telmében természetes személy vagy egyéni 
vállalkozó ügyfél kivételével az önkormány-
zati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyek-
ben az (1) bekezdés e) pontja szerinti rendel-
kezésnek nincs helye.
 Az Eüsztv. 14.§ (8) bekezdése alapján Ha a 
gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhe-
tőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügy-

intézést biztosító szerv az eljárást 
elektronikus kapcsolattartás nél-
kül is lefolytathatja azzal, hogy a 
gazdálkodó szervezet ezen kötele-
zettségének nem teljesítése miatt 
az elektronikus ügyintézést biz-
tosító szerv kezdeményezi a gaz-
dálkodó szervezettel szembeni, 
törvényben meghatározott törvé-
nyességi felügyeleti eljárást vagy 
hatósági ellenőrzés lefolytatását!
 Ennek elkerülése érdekében, 
ha még nem intézkedett, kérem 
tegyen eleget a jogszabályban 
foglalt kötelezettségének a fenti-
ekben leírtak szerint.  

Dévai Éva, adócsoport-vezető

Ezeket érdemes tudnia  
az ügyfél- és a cégkapuról
Tájékoztató az elektroni-
kus ügyintézés és a bizal-
mi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (továbbiak-
ban Eüsztv.)  alkalmazásához. 

Január 1-jétől 
a gazdálkodó 
szervek elekt-

ronikus ügyin-
tézése a Cégka-
pun keresztül 

történik
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Szépkorú köszöntése
Augusztus 14-én, egy csodaszép keddi na-
pon meglátogattuk Hunyadi Jánosné Erzsi-
ke nénit, hogy 90. születésnapját – családja 
után – Üllő város nevében is megünnepeljük.

A nevezetes nap 11-e volt, 
de azt szerettei körében 
töltötte a csillogó sze-

mű, mozgékony, energikus Erzsi-
ke néni, aki a Dózsa György utca 
egyik kis takaros házában él, mely 
a nagyszülei háza volt. A szom-
szédos házban lakik lánya pár-
jával, így bár a mi ünnepeltünk 
minden házi és ház körüli munkát 
egymaga elvégez, mégsincs tel-
jesen egyedül, a bajban segítsé-
get, a mindennapokban „társasá-
got” kap. Vidám kis pajtása, Jojo 
kutyus egyébként minden lépé-
sét éberen őrzi és bohókás csa-
holással jelzi jelenlétét.
 Kellemes kis szobában ül-
tünk le beszélgetni, miközben 
Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony virággal és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által alá-
írt díszoklevéllel gratulált Erzsike 

néninek az egészségben, tiszte-
letben megélt 90. évéhez, és ké-
szült néhány kedves fotó a bol-
dog szépkorú nénivel.
 Erzsike néni városunk szülöt-
te, a Tompa Mihály utcában gyer-
mekeskedett keresztszüleinél, míg 
szülei Budapesten, a Liget utcában 
éltek. 
 Férje, Hunyadi János, aki saj-
nos korunk legádázabb betegsé-
gében, közel 40 éve elhunyt, út-
hengerrel és lakókocsival járta az 
országot és az utakat javította. He-
tente csupán egyszer járt otthon, 
megpihent és ellátta a családját.
 Házasságukból két gyermek 
született, fiukat 37 évesen, tragi-
kus balesetben veszítették el Ül-
lőn. Erzsike néni napjait 4 unokája 
és 4 dédunokája szeretete ara-
nyozza be. A nagy- és dédmama 
naprakészen sorolja, ki hány éves, 

mit csinál, milyen iskolát végzett, 
hol dolgozik. Unokái felújították 
a konyhát, tűzhelyet vettek, me-
lyen minden nap frissen készül a 
legalább kétfogásos ebéd.
 Erzsike néni, miután párját el-
vesztette, dadaként és takarító-
ként dolgozott. Mindenhol sze-
rették megbízható, becsületes, 
lelkiismeretes munkájáért, meg-
becsülték szorgalmáért.
 Napjai békésen telnek: fél 
7-kor kel, reggelizik, majd ebé-
dig kertészkedik, takarít, mos, főz, 
beszélget. Ha elfárad, ledől kicsit, 
utána folytatja a munkát. Orvos-
nál 30 éve nem volt komolyabb 
bajjal.
 Szívfájdalma, hogy már nem 
tud biciklizni, mert – bár voltak ki-
sebb-nagyobb balesetei a jármű-
vel – nagyon szerette a kerékpá-
rozást.
 Életének mottója, hogy az em-
bernek sosem szabad elhagynia 
magát, mindig kell találni elfog-
laltságot és nem a bánattal, ha-
nem az örömmel kell foglalkozni. 
Ő valóban eszerint él.
 A beszélgetés Erzsike nénivel 
és lányával gyorsan repítette az 

Június második felében iskolás 
tanulók vehettek részt egy kö-
zös összefogás eredményeként 
megvalósuló, rendhagyó lovas tá-
borban.
 Két turnusban 10-12 gyer-
mek vehetett részt a nagysze-
rű foglalkozásokon. Elsajátították 
a lóápolás mikéntjét, részt ve-
hettek istállótakarításban, lovas-

Lovas tábor 
a Dóra majori 
tangazdaságban

kocsikázásban, de természetesen 
a legnagyszerűbb élményt a lo-
vaglás jelentette számukra.
 A táborozás ideje alatt igazi 
kis közösséggé szerveződtek. Se-
gítették egymást nem csak a fel-
adatok elvégzésében, hanem a 
takarítással, étkezéssel kapcsola-
tos feladatok elvégzésében is.
 Szeretnék köszönetet mon-
dani az Állat or vostudományi 
Egyetem és a Dóra majori tan-
gazdaság munkatársainak, a Mo-
nori Tankerületi Központnak és 
Üllő Város Önkormányzatának a 
támogatásért.
 Bízunk abban, hogy ez a kö-
zös összefogás e tanév végén is 
megvalósulhat és újra jó és hasz-
nos élményekkel gazdagodhat-
nak gyermekeink. 

Dr. Barna Tibor, igazgató

TájékozTaTó
némeT nyelvvizsgákról

és a 2018. szeptemberében Üllőn induló 
némeT nyelvTanfolyamokról

a TájékozTaTó esT meneTe

•   ismertető a TelC, az origó és az eCl nyelvvizsga- 
típusokról, valamint az idegenforgalmi és pénzügyi 
szaknyelvi nyelvvizsgákról.

•   az induló tanfolyamok bemutatása: az intenzitás, 
módszertan, technikai tudnivalók ismertetése.

•   ingyenes szintfelmérő megírása, kijavítása, értékelése.
•   kötetlen beszélgetés.

Minden olyan érdeklődőt szeretettel várunk,  
aki  a jövőben szeretne németül tanulni.

További információ: rácz német nyelvstúdió Dabas
+36-20/598-3009 • tamas1984.racz@gmail.com

fb: @raczoktatas • www.racznemetnyelvstudio.com

2018. szeptember 21. 17 óra
kiss sándor művelődési Ház

Üllő, Gyömrői út 24.

Első alkalommal szervezi meg 
magyar nóta műsorát és fotó ki-
állítását a Tradíció Egyesület ok-
tóber 14-én 16 órai kezdettel a 
Kiss Sándor Művelődési házban. 
Az énekes-fellépők, akik a tele-
vízió és a Dankó Rádió jól ismert 
szereplői, akik a jó hangulatról 
gondoskodnak: Szász Katalin és 
az üllői Dócs Péter. Az énekeseket 

Nótázzunk együtt
kíséri Szomora Zsolt és cigányze-
nekara. Szeretettel várjuk a ma-
gyar nóta, operett és csárdás ra-
jongóit.
 Az eseményen a színes zenei 
élményen túl Híres Cigányzené-
szeink címmel fotókiállítást is lát-
hatnak az érdeklődők.
 A belépőjegyek elővétel-
ben és a helyszínen is kaphatók. 
Jegyárak: 1 800  Ft, nyugdíjasok-
nak 1 600  Ft.  
 A Tradíció Egyesület a műsor 
végén szeretettel várja egy kis 
kötetlen beszélgetésre a kedves 
vendégeket egy pohár itallal és 
pogácsával.
 Jegyek kaphatóak a Vargha 
Gyula Városi Könyvtárban és a 
Kiss Sándor Művelődési Házban.
 Jegyfoglalás a 06-30/603-
1694 es telefonszámon, valamint 
a tradicioegyesulet@gmail.com 
e-mail címen. 
 Szervező: Szomora Zsolt,  a 
Tradíció Egyesület elnöke. nfo

időt, búcsúzkodnunk kellett. Az 
előszobában még megcsodáltuk 
a hatalmas, ünnepi szegfűcsok-
rot, melyet a családjától kapott és 
nagy-nagy szeretettel váltunk el 
ünnepeltünktől, aki vidámságot 
és optimizmust áraszt magából a 
környezete felé.
 Mindenkinek ilyen tartalmas 
időskort és jó egészséget kívá-
nunk!

Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Dócs Péter

Ismét régi helyén 
a pedagógiai 
szakszolgálat
Augusztus 20-án ünneplő embe-
rek népesítették be az Üllői Napra-
forgó Óvoda udvarát.
 Az emberek szemében az az 
érzés tükröződött, ami akkor jár-
ja át az ember lelkét, mikor valami 
elkészül, és az a dolog tetszik neki, 
azt gondolja róla, szép lett, jó lett, 
ilyennek képzeltük el. Megérintet-
te őket a teremtés öröme.
 A papi áldás, a lelki megerősí-
tésre nyitott emberekben rejlő po-
zitív energiákat hívták az „új házba”.
 A pedagógiai szakszolgálat 
igazgatójaként ezen a helyen is kö-
szönetet mondok Kissné Szabó Ka-
talin polgármester asszonynak és a 
képviselő-testületnek, hogy a vá-
ros óvodájának tetőterét is gyö-
nyörűen, igényesen felújították, 

ezzel méltó helyet biztosítva a pe-
dagógiai szakszolgálatnak felada-
tai ellátásához.
 Mint arról már több alkalom-
mal hírt adtam, a szakszolgálat 
évente több mint ezer gyermek-
nek, a hozzájuk tartozó szülőknek, 
pedagógusoknak nyújt segítséget. 
Ellátási területünk egész Vecsés Já-
rásra kiterjed. A számszerűségét 
tekintve is megállapítható, hogy 
nagyon fontos szerepet töltünk be 
a közoktatás rendszerében.
 Azt gondolom, hogy egy kö-
zösséget az is minősít, hogy ho-
gyan, milyen módon bánik gyer-
mekeivel. Elmondható, hogy Üllő 
város ismét jelesre vizsgázott.
 Elérhetőségünk: 2225 Üllő, Pesti 
út 98. József Éva, tagintézmény-igazgató



Ajánló14 Programok 15Üllői Üllői
Csoport-  
foglalkozások  
az ÜKK-ban

Apróhirdetés
„Mert alkotni jó”
Szeptember 11. 16 óra
Robitsek Ibolya festő- és Dudás 
Zsuzsanna patchworkművész 
kiállításának megnyitója. 
Üllői Kulturális Központ

Folt hátán folt
Szeptember 14. 16 óra
A Békási foltvarrók kiállításának megnyitója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Örökségünk Európában
Szeptember 15.  
10-től 16 óráig 
A helyi értéktár bemutatása és nyílt 
nap a Helytörténeti Gyűjteményben.
Helytörténeti Gyűjtemény

Kölyökklub
Mesés, játékos alkotó klub gyerekeknek
Szeptember 19. 15 óra 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Irodalmi teázó
Szeptember 25. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus-
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
    
Mihály-napi Sokadalom
Szeptember 29. 13 órától 
Szervező: Üllő-Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

Városi programok

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

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:
29/748-240

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)

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

Ringató – zenei nevelés a legkisebbeknek is 
(1/2-től 3 éves korig) szerdán 10 órakor. Veze-
ti: Rozványi Beáta. Utána: baba-mama klubösz-
szejövetel. 

Bábos mesekuckó: a foglalkozást vezeti 
Nagy-Papp Krisztina. Foglalkozás ára: 1 000 Ft. 
 Az első foglalkozás szeptember 11-én, 
kedden. 10.30 -kor lesz, amely ingyenes!

Aprók táncháza szeptember 20-án 17 óra 
30-kor. Néptánc, éneklés, népi játékok 2-től 
5 éves korig. A foglalkozást vezeti Szabados 
Zsuzsi óvodapedagógus. Belépődíj: 500 Ft 
családonként.

Gerinctorna minden korosztálynak hétfőn 
és szerdán 18 és 19 órakor, kedden és csütör-
tökön 9 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a létező 
problémák tüneteinek enyhítése; orvosi ja-
vaslat nélkül is. Vezeti: dr. Ablonczyné Kelemen 
Erika.

Felnőtt jóga: hatha jóga foglalkozás kedden 
és csütörtökön és 19 órakor. Vezeti: Olasz Szil-
via jógaoktató. ÜKK

A Váci Egyházmegyei 
Karitász 2019-ben is 
meghirdeti kiskerti 
programját, melyhez a 
résztvevőket már idén ősz-
szel szervezzük a településen belül.
 Kertelek – 2019 programunkhoz olyan 
személyek jelentkezését várjuk, akik rendel-
keznek legalább 50m2 –es földterülettel, se-
gítségre van szükségük konyhakertjük meg-
műveléséhez.
 Amit biztosítani tudunk: vetőmag, vetési 
terv, havonkénti kertészeti segítség, kertkap-
csolatok.
 A jelentkezéseket a 06-30/945-7716 tele-
fonszámon várjuk. 

Kertelek – kiskerti 
program

Hirdetés

Nicsak, ki mesél most?
Október 2.  16 óra 30    
Bosnyák Viktória ifjúsági író.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
    
Harmónia Zeneiskola hangversenye 
a zene világnapja alkalmából
Október 2.  17 óra 
Üllői Kulturális Központ

A Gynevac tündöklése és bukása?
Október 3.  17 óra.
B. Király Györgyi könyvbemutatója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
  
Utódok a családfa tövében
Október 4.  16. óra  
Gudenus János József 
családtörténeti kutató előadása.  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
 
Emlékezés az Aradi vértanúkra
Október 6.  18 óra  
Városközpont, 1848-49-es emlékmű

Kedvenc képeink
Október 12.  17 óra 
Az Üllői Fotóklub kiállítása
Üllői Kulturális Központ

Nótázzunk együtt! 
Október 14. 16 óra
Fellépők: Dócs Péter, Szász Kati, 
Szomora Zsolt és zenekara. 
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Fotókiállítás  
az ÜKK-ban
Az Üllői Fotóklub Kedvenc képeink címmel 
rendez kiállítást az Üllői Kulturális Központ-
ban. A megnyitó október 12-én 17 órakor 
kezdődik. A fotókiállítás megtekinthető ok-
tóber 31-ig. L. 

Szeptember 22.
16 óra RÉV TSC–Abony
18 óra Üllő KSK–Albertirsa, Férfi Felnőtt

Szeptember 23.
11 óra Vecsés női ifjúsági mérkőzés
13 óra Vecsés–Inárcs (női)
16 óra Üllő–Martonvásári  ifjúsági mér-
kőzés

Október 6. 
16 óra RÉV TSC–Dabas VSE
18 óra Üllő KSK–Százhalombatta 

Október 14. 
13 óra Vecsés–Dabas NBII (női)
15 óra Üllő–Albertirsa ifjúsági mérkőzés

Október 20.
16 óra RÉV TSC–PLER
18 óra Üllő KSK–Tápioszele 

Kézilabda mérkőzések 
a sportcsarnokban

Ügyvédi  
tanácsadás
Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (Templom 
tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása szeptem-
ber 24-én és október 29-én 15 órától 17 óráig 
tart. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása október 
1-jén 9 órától 11 óráig tart. 
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Sziko-
ra Gábor telefonszáma: 06-30/456-0889. Dr. 
Szkalka Tamás telefonszáma: 06-20/555-6513

Üllő Város Önkormányzata

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%. 16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás ese-
tén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, NAPELLENZŐ 
AKCIÓ ÜLLŐN! 25 éves tapasztalat! Német 
minőségi termékek. Nyug díjas kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes 
felmérés! Garancia! 06-30/401-1029 

Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai vo-
nalú) nőstény és bakkecskék széles választék-
ban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70-607-4444

Eladó lakást, házat, keresek Budapesten és 
Pest megyében. Érd.: 06-30/612-4371

Tűzifa! 17 000  Ft-tól 24 000 Ft-ig 1x1x1 szórt 
köbméterben. 30 000  Ft-tól 42 000  Ft-ig 
1x1x1,70 m3. Mérőszalaggal ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. Tel.: 06-30/974-
6957. EUTR: AA5875263

Rendszeres, vagy alkalomszerű fűkaszálást 
vállalok rövid határidővel. Árajánlatot ingye-
nes helyszíni felmérés után adok. Hívjon 
most! – 06-30/218-7023

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minő-
ségi munka, tiszta környezet, megbízha-
tó, tapasztalt szakemberek. Árajánlat, idő-
pont-egyeztetés: Gerstenbrein István 

– 06-20/260-3768
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Impresszumi

Egy csapat, két nap, három 
verseny, négy versenyző
Az ötlet jónak tűnt, amikor eldöntöttük, hogy ezt a számunkra is ismeret-
len versenyt beírjuk a 2018-as versenynaptárunkba. Az, hogy a Spartan 
Race versenysorozat mindhárom távját egymást követő napokon telje-
sítjük, igen komoly kihívásnak tűnt, de tudtuk, hogy az elmúlt évek ver-
senyein szereztünk már annyi tapasztalatot, hogy ez is menni fog. 

A kihívásra Romániában, Pi o-
ana Brassov-ban kerűlt sor. 
A kétnapos rendezvény 

első napján egy 8 kilométeres és 
egy 14 kilométeres távot kellett 
teljesíteni a transilvaniai síparadi-
csomban. Vasárnapra maradt a 
nagyágyú, egy közel 23 kilométe-
res hegymenet. A 8 kilométeres 
táv is jóval az átlag feletti pálya-
nehézségekkel rendelkezett. Aka-
dályokkal, hegymenettel tarkított 
közel kétórás futamot sikerült tel-
jesítenünk, majd egy másfél órás 
pihenő és irány újra a hegy. A ver-
senyszakasz jellege, útvonala nem 
sokban változott: hegyek, sziklák, 
sípályák, csodálatos erdei szaka-
szok, és egy-egy rosszul teljesített 
akadály után 30-30 négyütemű 
fekvőtámasz. A 14. kilométer vé-
gén a versenyközpontba érkezve, 

a célban értetlenül álltunk a ver-
seny szervezők előtt. Nem értet-
tük, hogy sikerült ezt a nyomvona-
lat megálmodniuk? Eldönthettük, 
panaszkodunk, bosszankodunk 
vagy megyünk pihenni a vasárna-
pi megpróbáltatás előtt.

 2015 óta vagyunk szerelme-
sei a hegynek, ennek a verseny-
sorozatnak. Átlagban 25 verse-
nyen vagyunk túl fejenként, de 
egyöntetű véleményünk volt, 
hogy ez a vasárnapi 23 kilomé-
ter, a harmadik befejező szaka-

sza a versenynek, ez volt eddig 
a legnehezebb. Testünket, el-
ménket próbára tette. Ismétel-
ten hasonló volt a pályarajz, egy 
gyönyörű sziklás patakon való 
leereszkedéssel kezdtünk, majd 
irány újra a Kárpátok alja, irány 
a csúcs. Bence volt a leggyor-
sabb közöttünk, 6 óra alatt tel-
jesítette ezt a szakaszt, 8,5 óra 
elteltével mind a négyen a cél-
ban ünnepelhettük a brassói  
sziklák legyőzését. A 24 kilomé-
ter a hegyekben, 1600 kilomé-
ter szintkülönbséggel egy igazi 
emberpróbáló teljesítmény volt 
számunkra és a nemzetközi me-
zőny számára.
 Nehéz volt, talán az eddigi 
legnehezebb. A verseny utáni fe-
szült hangulat a napok elteltével 
átalakult egy fantasztikus emlék-
ké, egy fantasztikus helyről, egy 
fantasztikus versenyről.
 Köszönjük Üllő és Gyál önkor-
mányzatának, a Stihl üllői kiren-
deltségének és a BiotechUsanak, 
hogy a rajtvonalon ott lehet-
tünk és a célszalagot átszakít-
hattuk a Déli-Kárpátok lábánál, 
Transzilvániában. Tóth Gábor
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BOLTI ELADÓKAT KERESÜNK!
 
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
•  A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális szakmai 

környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért! 

Jelentkezés és információ:
Személyesen:  közeli Tesco kisformátumú üzletben 

a boltvezetőnél
web: tesco.hu/karrier
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Könyvelő Iroda vállalja 
Bt, Kft könyvelését, 

bérszámfejtését.

Teljeskörű NAV, 
és TB-ügyintézés.

Érdeklődni: 
Varga Ágnes

Tel: 36-70/456-3910
e-mail: vargaagi@mandalakft.hu

MANDALA 

KÖNYVELŐ IRODA KFT.

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

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

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

Napszemüvegek  
100%- os  
UV-védelemmel 
2  990 Ft-tól

Polarizált  
napszemüvegek 
5  990 Ft-tól 
kaphatók!

Retro keretek   
28  000 Ft helyett
12   000 Ft

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft

Fémkeretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft

Fényre sötétedő lencse 
16  000 Ft/db helyett
9   000 Ft/db-tól

Multifokális lencse  
30  000 Ft/db helyett
20   000 Ft/db-tól

2225 Üllő,  
ócsai út 1. 

+36-30/758-1312
www.korrektoptika.hu

Nyitvatartás: vasárnap, hétfő: ZÁRVA • kedd–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

· két műszakos munkarend (H-P; 6-14; 14-22)
· saját állományú, hosszútávú foglalkoztatás
· bejárást költségtérítési hozzájárulással 
 vagy céges buszainkkal támogatjuk az alábbi 
 településekről: Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, 
 Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis,  
 Monor,Monorierdő, Péteri, Gyömrő, Cegléd és Ceglédbercel
· ingyenes targonca jogosítvány megszerzését  biztosítjuk

Üllői raktárunkba 
ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ kollégákat keresünk

BRUTTÓ
250.000 – 
500.000 FT 
+ JUTTATÁSOK 

A MEGHATÁROZOTT 
FELTÉTELEKTŐL 

ÉS A TELJESÍTMÉNYTŐL 
FÜGGŐEN

HR-hird-90x124.indd   1 2018. 09. 04.   12:46

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

Az akció  
2018. szeptember 12-től október 6-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

   Keresse üzletünkben!

Vásároljon 
egy Domestos fertőtlenítőt 

és egy Clin ablaktisztítót, 
mi pedig 

ajánDékba aDunk 
1 darab Vim 

padlófelmosót! 

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–18

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

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. szeptember 26-án  9.00–17.00

Vecsési és Budapest,  
XVIII. kerületi  

építőanyagtelepre keresünk 

értékesítő 
kollégát 

Teljes munkaidőben alkalmazva.  
Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat a
 farkas.imre@krila.hu  

e-mail címre kérjük, 
vagy telefonon 

a 06-30/410-9352-es számon.

TÜZÉP TELEP

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

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Félkilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

1490 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Levendulás, kakukk
füves, citromfüves, 

mentás, rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

Rendelés már az interneten is: 
www.apifito.hu

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–13.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

   Új termék

Házhoz szállítás zárás után

Csirke: 2990 Ft-tól 
Kacsa, liba: 3180 Ft-tól 
Pulyka: 4100 Ft-tól
Nyúl:  2900 Ft-tól
Tojó: 2800 Ft-tól 
Sertés:  2640 Ft-tól 
Tápok

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.




