
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018 augusztus • XXVII. évfolyam 7. számA tartalomból:

Üllői
Fejlesztések

Hamarosan elkészül a  
Napsugár óvoda, közeleg a 
megújult Deák Ferenc utca 

átadása, szeptemberben pe-
dig birtokba vehetik az is-
kolások az új rekortán pá-
lyát. Kissné Szabó Katalin 

polgármester írásából rész-
letesebben megismerhe-

tik az idei év fontos beru-
házásait.

Részletek a 3. oldalon

  

Ahogyan megszokhattuk,  
augusztus 20-án újra progra-
mok sokasága várja majd az 
üllőieket. A nemzeti ünnep 
alkalmából a városi kitünte-
tések is gazdára találnak, a 
központban zajló programok 
pedig könnyed kikapcsoló-
dást ígérnek minden helyi la-
kosnak. A tűzijáték természe-
tesen idén sem marad el.

Részletek a 2. oldalon
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Befejeződött a Napsugár 
óvoda és az emeleti szint-
jén a pedagógiai szakszol-

gálat átépítése. A beruházás ün-
nepélyes átadására augusztus 
20-ai ünnepség keretében ke-
rül sor. A gyermekek szeptember 
1-től vehetik igénybe a megújult 
épületet. 
 Befejeződött az általános is-
kola, a Napraforgó óvoda és az 
egészségház energiatakarékos 
felújítása, amely során megva-
lósult az épületek nyílászáróinak 
cseréje, külső hőszigetelése és a 
napelemek felhelyezése a tető-
szerkezetre. 
 Cserére szorult az egészség-
ház tetőszerkezete, a beruhá-
zás keretében liftet is építettünk, 
amelyet számunkra az Esély-
egyenlőségi Hatóság írt elő.
 Az MLSZ által kiírt pályázat le-
hetőséget biztosított az iskola 
udvarán egy korszerű rekortán 
pálya kiépítésére. A pálya ünne-
pélyes átadására szeptember 15-
én, a sportnapon kerül sor (bő-
vebb cikket újságunk 7. oldalán 
olvashatnak). 
 TAO-pályázat segítségével, a 
korszerűbb működés érdekében 
a Sportcsarnok világításrendsze-
rét LED-égőkre cseréltük.
 A Sportliget lakóparkban 8 
utcát újítottunk fel. A kétszer ita-
tott makadám utak padkáinak és 
a vízszikkasztó árkoknak a felújí-
tására még ebben az évben sor 
kerül.
 A településközpontban lévő 
Deák Ferenc utca építése a végé-
hez közeledik, az utca átadása au-
gusztus közepére várható.
 Folyamatban van a katoli-
kus temető bevezető útjának és 
a ravatalozója előtti területnek 
térkőburkolattal való kiépítése, 
amelynek átadása szeptember 
közepére várható.

 Az Ócsai úti üzletsor előtti te-
rületen parkolók kiépítésére ke-
rült sor, miáltal rendezettebbé 
vált az üzletek környezete. Azon-
ban további hatósági, szakható-
sági előírásokat kaptunk, amelyek 
szerinti átépítés folyik jelenleg. 
 Felújításra kerül a Sportliget 
lakóparkban lévő régi sportbü-
fé épületében működő Turul ház, 
amely terveink szerint szeptem-
ber 15-ig elkészül.
 Lezárult a lakossági járdaépí-
tési program, folyamatban van-
nak a járdaépítések, amelyeket 
az Üllői Városüzemeltető és Fej-
lesztő Kft. koordinál.  26 pályá-
zat érkezett, és tekintettel arra, 
hogy az előirányzott forrás még 
nem merült ki, a Városfejleszté-

Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk az önkormányzat 2018. 
évi befejezett és folyamatban lévő beruházásairól, egyes környe-
zetvédelmi programjairól. A beruházások forrása hazai és uni-
ós pályázatösszegek és az önkormányzat saját költségvetése.

2018. évi önkormányzati  
beruházásainkról

si és Környezetvédelmi Bizottság 
pótpályázatot hirdetett, amely 
határideje 2018. augusztus 31.
 Pályázatot nyertünk a Sportli-
get lakóparkban egy 4 csoportos 
óvoda megépítésére, amelynek 
jelenleg a kivitelezési munkála-
tokra kiírt közbeszerzési pályá-
zata van folyamatban. Az eljárás 
sikeres lebonyolítását követő-
en bízunk benne, hogy ősszel a 
munkálatok megkezdődhetnek!
 Pályázatot nyújtottunk be a 
Vasadi és Árvácska utca felújításá-
ra, várjuk a bírálatot.
 Jelenleg 3 pályázat benyújtá-
sán dolgozunk. Bölcsődeépítés a 
Sportliget lakóparkban, piac lé-
tesítése az önkormányzat mö-
götti területeken, kerékpárút lé-

tesítése a Pesti út belterületi 
hosszában. 
 Semes Bogya Eszter fafaragó-
művész felajánlása révén egy cso-
dálatos szobor felállítására került 
sor a Sport téren, a víztorony mel-
letti területen a 10. alkalommal 
megrendezett Üllő Vezér Nap al-
kalmából.
 Városunk csatlakozott Kar-
cag város alpolgármestere által 
igazgatott Legszebb konyhaker-
tek programhoz, amely pályáza-
tunkra ebben az évben még csak 
3 pályázó jelentkezett. Nekik gra-
tulálunk és reméljük, hogy jövőre 
a zsűrizett konyhakertek száma 
már sokkal több lesz!
 Programot hirdettünk kom-
posztálóedények beszerzésére, 
amely rendkívül sikeresnek bizo-
nyult, megközelítőleg már 100-
an jelentkeztek a programra!
 Mint az a bemutatott fejlesz-
tésekből is látszik, ebben az év-
ben is sok munka van mögöttünk, 
amelyek megvalósítása  azonban 
az önök pozitív hozzáállása nélkül 
sokkal nehezebb lenne. Ezúton 
köszönöm megértésüket az egyes 
beruházások során önöket ért kel-
lemetlenségekért és bízom abban, 
hogy sikeres projektjeink kárpó-
tolják önöket a mindennapokban!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Készül a Deák Ferenc utca, átadás augusztus  közepén várható

Új pályán sportolhatnak
 a iskolások

Energiatakarékos 
lett az egészségház

Augusztus 20-án az újjáépített Napsugár óvodát is átadják
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A képviselő-testület június 28-án tartotta rendes testületi ülését. Követ-
kező írásunkban a testületi ülésen született legfontosabb döntéseket is-
mertetjük. A határozatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyző-
könyveit Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből jelentjük

Hirdetés

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: 2785 Ft-tól 
Kacsa, liba: 2999 Ft-tól 
Pulyka: 3898 Ft-tól
Nyúl:  2698 Ft
Tojó: 2599 Ft-tól 
Sertés:  2475 Ft-tól 
Tápok

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Előnevelt 
cSIrKE

és puLYKA 
ELAdó
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 
Augusztus  

21.

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.

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

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

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

Üllői Tangazdaság  AMIT KÍNÁLUNK:
•  Fix havi jövedelem, egyéb 

juttatások (cafeteria,  
utazási költségtérítés vagy 
szolgálati lakás biztosítása)

•  Hosszú távú biztos 
munkalehetőség

•  Színvonalas munkakörnyezet, 
családias, vidám légkör

Állatorvostudományi Egyetem

MUNKATÁrsAKAT KErEsÜNK 
a következő munkakörökbe:
•    ÁLLATGONDOZÓ
•   NÖVÉNYTERMESZTÉSI ASSZISZTENS
•   TERMELÉSI VEZETŐ
•   MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ  

(TRAKTOROS)

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Üllő, Dóra major

JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA:
Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 
fényképes önéletrajzát küldje 
el az alábbi e-mail címre:  
sinka.anett@univet.hu 
vagy telefonáljon: 
06-30/820-9656.

Hirdetés

A SID eljárások módosítását a változó 
európai uniós jogszabályi környezet 
indokolta. Az eljárások tervezésénél a 

szigorú szakmai szabályok mellett a környe-

zetvédelmi és hatékonysági szempontok is 
figyelembe lettek véve. Az új eljárások a re-
pülésbiztonság erősítésén túl várhatóan pozi-
tívan befolyásolják Budapest és a környékbeli 

A törvényes és biztonságos légiközlekedés biztosítása érdeké-
ben új műszeres szabvány indulási eljárásokat (SID) dolgozott ki a 
HungaroControl Zrt., amelyek 2018. augusztus 16-tól lépnek életbe. 

Változások a légi-
közlekedésben

települések zajhelyzetét. A műszeres szab-
vány indulási eljárások bemutatására 2018. 
június 18-án került sor a HungaroControl Zrt. 
székházában az érintett kerületek és telepü-
lések vezetői előtt.
 Az új műszeres szabvány indulási eljárások 
(SID) bevezetése a zajjal érintett budapesti 
kerületek és Üllő város zajterhelését összessé-
gében pozitívan befolyásolja. Általánosság-
ban kijelenthető, hogy a névleges nyomvonal 
pontosabb tartása a szabvány indulási eljá-
rás egyenes szakaszaiban várható. A fordulók 
esetében a légijármű adott repülési paramé-
terei határozzák meg a valós nyomvonalak 
szóródását.
 Üllő település esetében a tervezett új eljá-
rás nyomvonala a futópálya küszöbétől kissé 
eltér a futópálya tengelyvonalától, amely kö-
vetkeztében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtér II. futópályáról induló légiforgalom elke-
rüli Üllő lakott területeit, ezért a repülőtérhez 
közeli, sűrűn lakott lakóterületek zajterhelése 
jelentősen csökken. 
 A 73/2010/EU-bizottsági rendelet szerint 
a 2013. július 1. előtt közzétett és nem módo-
sított légiforgalmi adatokat, illetve légiforgal-
mi tájékoztatásokat a rendelettel összhangba 
kell hozni, ezért szükségessé vált a meglévő 
eljárások felülvizsgálata. Az új eljárások kiala-
kításánál a HungaroControl Zrt. a Nemzetkö-
zi Polgári Repülési Szervezet (ICAO Doc. 8168 
PANS-OPS) szigorú tervezési kritériumai sze-
rint járt el és törekedett a növekvő forgalom-
hoz igazodó hatékonyabb és környezetkímé-
lőbb működés biztosítására. 
 Az új műszeres szabvány indulási eljáráso-
kat érintő koncepcióalkotási, eljárástervezési, 
validálási és hatósági engedélyeztetési eljárá-
sok közel egy éve elkezdődtek, melyben biz-
tonságmérnökök, környezetvédelmi szakem-
berek és légiforgalmi irányítók is részt vettek. 
A SID-eljárások kidolgozása a léginavigációs 
szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai szerve-
zetekkel, a felügyeleti jogkört gyakorló ha-
tósággal, továbbá a Budapest Airport Zrt. 
repülőteret üzemeltetővel való szoros együtt-
működésben történt. 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

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

A képviselő-testület elfogadta Nagy 
Eszter kerttervező mérnök által elké-
szített Cigri Szabadidőpark koncep-

ciótervét, valamint a 2018. év harmadik ne-
gyedévi testületi ülésnapjait is meghatározta. 
A döntés értelmében a testület a következő 
augusztus 23-án és szeptember 20-án tartja 
soron következő rendes ülését.
 A képviselő-testület tárgyalta és elfogad-
ta a Junior Vendéglátó Zrt. szombati, szociá-
lis étkeztetésre vonatkozó árajánlatát, amely 
alapján a jövőben a szombati ebédek a jogo-
sultak részére zárt dobozban kerülnek kiszál-
lításra. Az ezzel járó többletköltséget az ön-
kormányzat a működési tartalékkeret terhére 
biztosítja.
 A testületi ülésen döntés született a 
Napraforgó óvoda épületébe szükséges 
eszközök beszerzéséről, amely a tűzeset 

kapcsán érkezett felajánlásokból lett bizto-
sítva.
 A képviselők döntésének megfelelően a 
GX-Beton Kft. végzi el az Ócsai úti parkolók ki-
építése kapcsán, a szakhatóságok által előirt 
munkálatokat. 
 Döntés született az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola udvartéri vízhálózatának részle-
ges cseréjéről, mellyel a Közép TMK Kft.-t bíz-
ta meg a testület. 
 A Hidrográd Kft. végezheti el a Sportliget 
lakópark útjainak felújítását. A képviselő-tes-
tület a cég 31 millió 254 ezer 421 forint össze-
gű árajánlatát fogadta el.  
 A testület 500 ezer forint összegű támoga-
tást szavazott meg az Üllői Diáksport Egyesü-
let számára. Az egyesület konténert vásárol a 
támogatásból, melyben a gyermekek felsze-
relését helyezik el a sportpályán.

 Módosították a talajterhelési díjról szóló 
rendeletet, amely révén az érintettek mente-
sülnek az építkezés során felhasznált ivóvíz-
mennyiség talajterhelési díjának megfizetése 
alól. 
 A képviselő-testület megalkotta az egyes, 
a szabályozási tervben meghatározott utca-
szélesítéshez (Halomhatár, Szőlőskert, Pipacs, 
Vörösmarty, Lejtő és Kenderes utca belterüle-
ti részei) kapcsolódó költségek megtérítésé-
vel kapcsolatos rendeletet. Az új szabályozás 
értelmében az önkormányzat – a rendelet-

ben foglalt feltéte-
lek szerint és mérték-
ben – megtéríti az 
ehhez kapcsolódó 
geodéziai, földhiva-
tali eljárási költsége-
ket, valamint az ügy-
védi munkadíjakat. 
A részletekről ér-
deklődhetnek a pol-

gármesteri hivatal városfejlesztési irodáján. A 
kérelem benyújtására rendszeresített forma-
nyomtatvány elérhető városunk honlapján is, 
a www.ullo.hu/ugyintezesi-kalauz webcímen. 

Petz Nándorné, ügyintéző

A Hidrográd 
Kft. végezheti 
el a Sportliget 
lakópark útjai-
nak felújítását. 
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Pitypang Party farmerban

Üllő Város Önkormányzata 2017. májusban pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) az Országos 
Pályaépítési Program keretében azzal a céllal, hogy városunk-
ban is épülhessen egy új, kisméretű rekortán pálya (22x42m). 

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat az  elmúlt 4 év sikerein felbuz-
dulva szeptember 15-én, szombaton újra – immár 
5. alkalommal – megrendezi az Üllői Sportnapot.

Új rekortán pálya épült  
az Országos Pályaépítési 
Program keretében

Sportnap 2018.  

Hirdetés

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

Önéletrajzát várjuk az allas@any.hu e-mail-címre. 
A munkakörrel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatban 
a +36 1 431 1212, vagy a +36 1 431 1243 telefonszámon 

érdeklődhet a humánpolitikai osztályon.

X. kerületben található székhelyünkre  
és telephelyünkre keresünk teljes munkaidős, 

több műszakos munkavégzésre:

operátor munkatársakat
gyorsnyomtatók, digitális nyomtatók üzemeltetésére

könyvkötő munkatársakat
nyomdaipari kézi és gépi műveletek végzésére

gépmester és gépkezelő munkatársakat
íves és rotációs ofszet nyomógépek üzemeltetésére

kézi műveletet végző munkatársakat
számítógépes ismeretekkel

Idén júniusban a szülői mun-
kaközösség az óvoda dolgozói-
nak segítségével hagyománya-
inkhoz híven jótékonysági bált 
rendezett a Pitypang tagóvo-
dában. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy rendezvényünk a jelenle-
gi, a volt és a leendő óvodásaink 
szülei mellett, kicsiny városunk 
több kedves lakójának is felkel-
tette az érdeklődését. A hetek, a 
hónapok szorgos készülődésével 
a szülők, az óvoda dolgozói és a 
támogatók segítségével sikerült 
ismét egy vidám és felejthetetlen 
élményekben gazdag estét szer-
vezni. A vendégek fogadása után zumba-, 
has- és disco tánco sok előadásában igen szín-
vonalas műsort láthatott a közönség.
 A finom vacsora elfogyasztását köve-
tően a tombolák árusítására és a nyeremé-
nyek átvételére került sor. A hangulatot fo-
kozta a szülők és az óvónők közös vidám és 
látványos meglepetésműsora. Az est folya-
mán a város részéről Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony, Hadadi-Fekete Ilona, az 
oktatási közművelődési, sport és ifjúsági bi-
zottság elnöke, és a szülői munkaközösség 
nevében Füles Anita, Papp Erzsébet, Szege-

di Brigitta és Héjjas Krisztiánné megköszönte 
Ledneczky Julianna óvodavezetőnek a több 
évtizedes lelkiismeretes, magas szaktudású, 
szeretetteljes munkáját a nyugdíjba vonulá-
sának alkalmából. 
 A zene, tánc és a jó hangulat egészen haj-
nalig tartott. 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki részvételével, segítségével, 
adományával hozzájárult az óvodánk fejlesz-
téséhez. 
 Támogatóink névsorát, óvodánk faliújságra 
függesztettük ki. Varga Gabriella, óvodapedagógus

Ez a cikk önnek szól, ha elmúlt hetven éves 
és egyedül él! 
 A többször módosított 8/1996. (IV.13.) ön-
kormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint hulladékszállítási díjmentes-
ségben részesülnek az egyedül élő 70 év fe-
letti személyek. A korábban kialakult gya-
korlat szerint ezt a mentességet a 80 literes 
gyűjtőedényre biztosította az önkormányzat 
és ehhez a szolgáltató ingyenesen biztosítot-
ta a 120 literes kuka kisebbre való kicserélését. 
 A hulladékszállítási rendszer változása mi-
att azonban már nincs mód a szolgáltató ál-
tali gyűjtőedény cseréjére. Mivel továbbra is 
a 80 literes kukára jár a jogosultaknak a díj-
mentesség – a korábbi rendszerhez hasonló-
an – az önkormányzat ingyenesen biztosítja 
a gyűjtőedénycserét az érintettek részére. 
 Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 
(ÜVF Kft.) beszerezte a 80 literes gyűjtőedé-
nyeket. A csere iránti igényüket a polgármes-
teri hivatalban a szociális ügyintézőknél je-
lezzék (128. szoba, 29/320-011/111 mellék) 
és azt továbbítjuk az ÜVF Kft. részére. A cég 
gondoskodik a csere lebonyolításáról, díj-
mentesen kiszállítja a 80 literes kukákat és 
begyűjti a 120 literes gyűjtőedényeket. 

Üllői Polgármesteri Hivatal, hatósági iroda

Időseknek díjmentes 
a hulladékszállítás

A szülők és az óvónők közös meglepetés-
műsorral készültek a partira

Az MLSZ 10 évre szóló stratégiájával 
összhangban a pályázat megvalósítá-
sával szeretnénk elősegíteni az után-

pótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek 
erősítését, a labdarúgással tömegsport szint-
jén foglalkozó gyerekek létszámának növe-
kedését és a szabadidőfutball feltételeinek 
javítását. 
 A pályázat sikerességének feltétele volt, 
hogy a TAO tv. 22/C. §. és a 24/A. §. szerinti adó-
kedvezmény és adó-felajánlás intézménye mű-
ködjön olyan vállalkozásokkal, akik biztosítják 

a pályaépítéshez szükséges támogatási össze-
get. Ezúton is köszönjük partnereink támoga-
tását, melynek segítségével a pályázatunk 2017. 
szeptember 5-én kedvező elbírálásban része-
sült. A közbeszerzési tender eredményeként a 
Strabag Általános Építő Kft. nyerte meg a pálya 
kivitelezési feladatát 2018. áprilisában, szerző-
désük értelmében az új rekortán pálya kialakí-
tásának teljes bruttó költsége 37 millió 934 ezer 
507 forint lett, amely 30 százalékát önkormány-
zatunk önerőként teljesítette. Rögzítésre kerül-
tek a pályára vonatkozó részletes feltételek egy 

háromoldalú megállapodásban az MLSZ-szel 
és a Monori Tankerületi Központtal, valamint a 
Monori Tankerületi Központtal önkormányza-
tunk külön megállapodásban rögzítette a pá-
lya használatával, fenntartásával, üzemelteté-
sével kapcsolatos költségek viselését. 
 A rekortán pálya kivitelezése a Malom ut-
cai Árpád Fejedelem Általános Iskola udva-
rán lévő beton futballpálya helyén épült meg 
az MLSZ logisztikai irányításával együttmű-
ködve, alig egy hónap alatt a tanítási szü-
netben (június 21. és július 20. között), a Stra-
bag Általános Építő Kft. kiemelkedő szakmai 
munkájának biztosításával. 
 A pálya ünnepélyes átadóját szeptember 
15-én tartjuk, a már hagyományként megren-
dezésre kerülő Üllői Sportnapon, melyre sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Ambrus Tímea, pályázati referens

H elyszín: Üllő árpád Fejede-
lem Általános Iskola udva-
ra (Malom utca 1.).

 Az elmúlt évekhez hasonló-
an a helyi és Üllő közelében meg-
található sportágak, sportolá-
si lehetőségek bemutatása a cél, 
elsősorban a fiatal korosztály szá-
mára.
 Egy új helyszínen, de hasonló-
an sikeres programot szeretnénk, 
mint a 2017. évben. Szeretnék 
már a sportválasztást is emléke-
zetessé tenni a sportolni vágyó 
gyerekeknek, felnőtteknek. 
 A cél, hogy ismét megmutas-
suk az érdeklődőknek a küzdő- 
és szellemi sportokat, a csapat és 
egyéni sportágakat egyaránt.

Idén is látványos bemutatókkal várják a gyerekeket

Segítenek a sportágválasztásban 

 Programok: új rekortán fo-
cipálya ünnepélyes átadója a 
nagyközönség, az üllői lakosok, 
a gyerekek számára; folyamatos 
sportbemutatók a boxringben; 
csapatsportolási lehetőségek; 
ügyességi játékok; edzőpark; 
sakk, sakkszimultán; Decathlon 
sportsarok; lovassportok; lövé-
szet; kutyásagility-verseny; vá-
rosi kispályás focibajnokság, „Ta-
karék Kupa”. 
 Mindenkit szeretettel várunk 
a rendezvényre.
 „A sport megtanít becsületesen 
győzni vagy emelt fővel veszíteni. 
A sport tehát mindenre megtanít.” 
Ernest Hemingway. 

nfo
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Tájékoztatás az orvosi ügyelet 
működésének rendjéről

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Milyen esetekben köteles ellátni a lakókat az or-
vosi ügyelet és mely esetekben utasíthatnak 
el? Mikor kérjünk segítséget telefonon és mi-
kor kell azonnal hívni a mentőket? Többek kö-
zött ezekre a kérdésekre is választ ad az üllői or-
vosi ügyeletet vezető dr. Kéri István írása. 

Még javában tombol a nyár, 
ezért frissítő programokkal  
és hűsítő olvasmányokkal vár-
juk az érdeklődőket a könyv-
tárba, illetve a Helytörténe-
ti Gyűjteménybe egyaránt.

E lsősorban a frissen kialakult betegsé-
gek vagy a már meglévő betegségek 
miatti állapot rosszabbodása esetén 

kell az ügyelet segítségét kérni. Az ügyelet 
alapvetően belgyógyászati sürgősségi ellá-
tásra és hatósági közreműködésre szervezett, 
többfajta tevékenységi kört is magában fog-
laló alapellátási forma. 
 Az orvosi ügyelet nem hétvégi és éjszakai 
szakrendelés és háziorvosi rendelés – azokat 
nem helyettesíti. Ahogy a rendszeresen sze-
dett gyógyszerek receptjeinek pótlása, kul-
lancsok és egyéb élősködök bőrből való eltá-
volítása sem tartozik az orvosi ügyeletre.
 A betegeknek mindenképpen azt javasol-
juk, hogy panaszaik jelentkezésekor minél 
hamarabb, lehetőleg rendelési időben for-
duljanak a háziorvosukhoz, házi gyermekor-
vosukhoz, hogy még a betegség korai sza-
kaszában meg lehessen kezdeni a részletes 
kivizsgálást és gyógykezelést. Ügyeleti idő-
ben az ügyeletes orvosnak lényegesen keve-
sebb lehetőség áll rendelkezésére a beteg-
ségek részletes kivizsgálására.  Az ügyeletes 
orvos feladata az elsődleges vagy csoportdi-
agnózis felállítása, a sürgősségi ellátás meg-
kezdése és szükség esetén a betegút továb-
bi szervezése.
 Ha ügyeleti időben jelentkezik a beteg-
ség, akkor szintén minél hamarabb jelentkez-
zenek az ügyeleten, ne várják meg a beteg-
ség súlyosabbra fordulását!
 Kérjük, hogy a kezelőorvos által  felírt 
gyógyszereket időben váltsák ki, mert Ül-
lőn nincs lehetőség a gyógyszerek helyben 
történő folyamatos kiváltására. Legyenek fi-
gyelemmel a rendszeresen szedett gyógy-
szereik időben történő felíratására és kiváltá-
sára, mert az ügyelet életmentő, sürgősségi 
gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen 
szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem 
minden esetben tudunk segíteni.

Sürgősségi esetek

Heveny hasi fájdalom esetén, melyet akár 
epekövesség, vesekövesség is okozhat, je-
lentkezni kell az ügyeleten! Fejfájásos pa-

naszok erősödése, 
nem múló mig-
rén, heveny szédü-
lés, féloldali végtag-
gyengeség, beszédzavar, mellkasi fájdalom, 
fulladásos panaszok, végtagduzzadás, a 
magasvérnyomás mindenképpen az ügyele-
ti sürgősségi ellátáshoz tartozik. Ahogy az ál-
latok által okozott harapás, kisebb háztartá-
si balesetek is.
 Az ügyeleti időben történő betegellátás 
alapvetően az ügyeleti rendelőben történik 
(Üllő, Templom tér 3.). A rendelőben megje-
lenő betegek állapotuknak megfelelően, sür-
gősségi sorrendben kerülnek ellátásra.
 A közterületen történő baleset, rosszullét 
az Országos Mentőszolgálat ellátási kompe-
tenciájába tartozik.
 Lakáson, területen történő helyszíni ellá-
tásra kizárólag a jogszabály adta kereteken 
belül, csak valóban indokolt esetekben, sú-
lyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén 
kerülhet sor.
 Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szem-
pontok alapján nem megengedhető gyakor-
lat, az ellátandó lakosságszám nagyságát fi-
gyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen 
történő betegellátás akár 1-1,5 órát is igény-
be vehet. Ezen idő alatt a rendelőben akár 
6-8 beteg ellátása is megoldható. 
 Az indokolatlan házhoz hívások tehát sú-
lyosan veszélyeztethetik a valóban rászoruló 
betegek ellátását.

Telefonos segítség  
(06-29/320-083)
Fel lehet hívni az ügyeletet bármilyen új kele-
tű tünet esetén, ami az életet nem veszélyez-
teti. Sok esetben például vérnyomáskiugrás, 
vércukor-eltérések, lázcsillapítás, hasmenés, 
szorulás, menstruációs görcs esetén telefo-
non is tudunk segítséget nyújtani, vagy meg-
kérjük a beteget, hogy jöjjön be az ügyelet-
re.  Amennyiben indokolt a panaszok jellege 
alapján, illetve fekvő beteg esetén az ügyele-
tes orvos megy ki a helyszínre vagy az Orszá-
gos Mentőszolgálatot értesítjük.

Mikor hívjunk mentőt?

Életveszélyes állapotban, eszméletvesztés, 
heveny vagy fokozódó fulladás, baleset, na-
gyobb mennyiségű vérzés, tudatzavar, he-
veny fej-, mellkasi-, és hasi fájdalom, mérge-
zés, megindult szülés esetén a mentőket kell 
értesíteni a 104-es telefonszámon, hiszen a 
végső ellátás várhatóan csak kórházi körül-
mények között valósítható meg.

Az orvosi ügyelet működésének 
jogszabályi háttere

„Központi ügyelet: A sürgősségi betegellátó 
rendszer részeként a fekvőbeteg-ellátáson 
kívüli sürgősségi ellátás végzésére közpon-
ti ügyelet működik, amely több háziorvosi 
körzet lakosságának folyamatos vagy meg-
határozott időben történő alapellátási szin-
tű sürgősségi ellátását végzi az adott terüle-
tet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.”  
(47/2004 (V.11.) ESzCsM rendelet 5.§ (1) )
 Az 1997. évi CLIV törvény, úgynevezett 
egészségügyi törvény a betegjogok között 
határozza meg a sürgősségi egészségügyi el-
látáshoz való jogot, mely szerint minden be-
tegnek joga van:
 „Sürgős szükség esetén az életmentő, il-
letve a súlyos vagy maradandó egészség-
károsodás megelőzését biztosító ellátáshoz, 
fájdalmának csillapításához, szenvedésének 
csökkentéséhez, az egészségügyi állapota ál-
tal indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzá-
férhető és az egyenlő bánásmód követelmé-
nyének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.”
 Ugyanakkor ugyanezen törvény 27. § (1.) 
meghatározza, hogy: „A betegek és hozzátar-
tozóik jogaik gyakorlása során kötelesek tisz-
teletben tartani más betegek jogait.” Azaz a 
betegek nem hívhatják fölöslegesen az ügye-
letet, mert ezzel más betegek egészségét, éle-
tét veszélyeztethetik! Dr. Kéri István, ügyeletvezető

Vigyázzunk a gázvezetékekre! 
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 
az utóbbi hetekben megnövekedett a gáz-
veze ték szakítással járó káresemények száma. 
 A káresetek megelőzhetők azzal, ha a 
gázcsonk közelében körültekintőbb munka-
végzés (pl. fűnyírás közben) zajlik, illetve az-
zal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdé-
se előtt mindenki beszerzi az adott területre 

vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet 
a területileg illetékes földgázszolgáltatóval. 
Szem előtt kell tartani azt is, hogy a gázveze-
ték egyméteres körzetében csak kézi szerszá-
mokkal szabad dolgozni. 
 Ezúton szeretnénk kérni a lakosságot, hogy 
a kertfenntartási és tereprendezési munkák 
során (különösen magas fűben végzett kaszá-

lás, gyökerek eltávolítása, alapásás) fokozott 
figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fo-
gyasztói vezetékek elhelyezkedésére.
 A fentiekről Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság honlapján (www.pest.
katasztrofavedelem.hu) a hírekben megje-
lent cikkben bővebben is olvashatnak. 

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

A ugusztus 20-án 13 órakor nyílik az Ül-
lői Mecénás Művészeti Klub hagyo-
mányos, szabadtéri kiállítása a Hely-

történeti Gyűjteményben. Az idén Ripp Zsuzsi 
grafikái színesítik a tárlatot. A megnyitó alkal-
mával a Zrínyi Ilona kórus műsorát hallhatják, 
Dudinszky Gézáné vezetésével. Az ünnep tisz-
teletére a várostörténeti kiállítás is megte-
kinthető lesz.

Kulturális Örökség  
Napok 2018.
2018. a Kulturális Örökség Európai Éve, eb-
ből az alkalomból szeptember 15-én, szom-
baton 10 órától 16 óráig lesz megtekinthető 
Üllő kincsei – Örökségünk Európában című 
kiállítás, valamint ezen a napon látogató-
ink kipróbálhatják a Helytörténeti Gyűjte-
ményben megtalálható és még jól működő, 
régi korok használati tárgyait. Az idelátoga-
tó vándorok kemencében sült zsömlét is kós-
tolhatnak!

Folt hátán folt

A Békási Foltvarrók kiállítása szeptember 
14-én pénteken 16 órakor nyílik a könyvtár 
Merczel Erzsébet termében. A klub Dudás 
Zsuzsa vezetésével már több éve működik 
az Óbudai Kulturális Központban és vár-
ja a patchworktechnika iránt érdeklődő-
ket. Tagjai ez alkalommal egyedi és közös 
alkotásokat is bemutatnak. A kézműves al-

kotásokat október 6-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők. Megnyitja: Balázsné Varga Gi-
zella

Újdonságok

Megújult tartalommal, változatlan időpont-
ban várjuk a gyerekeket minden hónap har-
madik szerdáján 15 órától Kölyökklubunk-
ban! A klubfoglalkozáson meseolvasással, 
kéz mű veskedéssel, és logikai-fejlesztő tár-
sasjátékokkal várjuk a kíváncsi gyerekeket és 
szüleiket egyaránt.

 

Kártyaklubot szervezünk! Játszani minden 
életkorban jó, és jót is tesz! A felnőtt korosz-
tály számára is szeretnénk lehetőséget kínál-
ni a közös játékra, szeptembertől minden 
csütörtökön 13-17 óráig.
 Első alkalom szeptember 6-án!

Pályázati felhívás!

Az én családom, az én őseim címmel, rajzpá-
lyázatot hirdetünk általános iskolások számá-
ra! Készítsd el a saját családfádat, mely lehet 
táblázatszerű, de akár rajzolt is. Segítségedre 
lehetnek a következő dokumentumok: anya-
könyvek, gyászjelentések, hivatalos doku-
mentumok.
 Családfa elemei: ükszülők (ha tudjátok), 
dédszülők (4 dédmama, 4 dédpapa) nagy-

szülők (2 nagymama, 2 nagypapa), szülők 
(anya, apa), testvérek (húgod, nővéred, bá-
tyád, öcséd), és te.
 A családfa-ábrázolások mellé várunk még 
rövid, maximum 1 oldalas, a család életéről 
szóló, érdekes történeteket is. (A pályázat en-
nek hiányában is érvényes.)
 A pályaművek szabadon választott tech-
nikával készülhetnek.
 Családfa: max. 1 db A/3 oldal. Tartalmi kö-
vetelmények: a családfán szereplő személyek 
adatai (név, születés helye, ideje, halálozás 
helye, ideje). Házasságkötés esetén, ha tudod, 
jelölheted a dátumot és a házasságkötés he-
lyét is.
 Kategóriák: 1-2. osztályosok, 3-4. osztályo-
sok, 5-6. osztályosok, 7-8. osztályosok.
 Beadási határidő: 2018. szeptember 25.
 A pályázókat kategóriánként oklevéllel és 
értékes tárgyjutalmakkal díjazzuk!
 Eredményhirdetés a pályaművekből ren-
dezett kiállítás október 4-i megnyitóján. 
Megnyitja Gudenus János József, családtörté-
neti kutató.
 Találkozzunk a könyvtárban, mert Üllőn 
nem csak élni, de olvasni, és könyvtárba jár-
ni is jó! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
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Július 1-jétől módosult az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.), 
melynek hatására július 1-jétől évente egy al-
kalommal lesz illetékmentes a személyazo-
nosító igazolvány és lakcímkártya kiadásá-
ra irányuló eljárás. Az Itv. 29. § (1) bekezdése 
szerint az első fokú közigazgatási hatósági el-
járásért 3000 forint illetéket kell fizetni.
 A 2018-as év vonatkozásában az Itv. nem 
állapít meg visszamenőleges kötelezettsége-
ket, így július 1. és december 31. között egy 
alkalommal illetékmentes a személyazonosí-
tó igazolvány és a lakcímkártya kiadása.
 Továbbra is illetékmentes: az eltulajdoní-
tott okmányok pótlására irányuló eljárás, az 
okmány cseréje, ha az okmány gyártáshibás, 
a 18. életévét be nem töltött személyek ok-
mányigénylése, a családi állapot változásá-
ból eredő névváltozás miatt indult eljárás.
 Amennyiben a kérelem benyújtása az elő-
ző okmány elvesztése vagy megsemmisülé-
se miatt történik, az Itv.-ben foglalt 3 000 fo-
rintos illetéket szükséges megfizetni.
 Az ügyfél jövedelmi-vagyoni viszonyai 
alapján azonban július 1-jétől hatályos ille-
tékköteles eljárás esetén is lehetőség van 
költségmentességi kérelem előterjesztésére, 
amely alapján külön döntést szükséges hoz-
ni, amelyben az elsőfokú hatóság a kérelem-
nek helyt ad, vagy azt elutasítja. nfo

Személyi igazolvány 
ingyen igényelhető

Megtéríti a kormány a sikeres 
KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját

Tankönyvek-
kel telt meg  
az üllői raktár

A 20 évnél fiatalabbaknak kedvez a kormány 
egyik új döntése: a közlekedési alapismeretek-
tanfolyam és -vizsga díjához nyújtott támoga-
tásról szóló 55/2018. (III. 23.) kormányrendelet 
értelmében 2018. július 1-jétől megtérítik a si-
keres KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját.
 A Vecsési Járási Hivatal tájékoztatása sze-
rint a támogatást minden magyar állampolgár, 
illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-
h) pontjaiban meghatározott személy veheti 
igénybe, aki 2017. július 1. napját követően le-
tett sikeres közlekedési alapismeretek-vizsga 
napján a 20. életévét még nem töltötte be.
 A visszatérítés maximum 25 ezer forintig 
igényelhető a B kategóriás közúti járműveze-
tői engedély megszerzéséhez. A tanfolyam 
elvégezhető hagyományos tantermi vagy 
online, elektronikus formában is.
 A támogatás megállapítására irányuló el-
járás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a 
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóságnál a „B” kategóriás vezetői engedély 
megszerzéséhez szükséges közlekedési alap-
ismeretek-vizsga sikeres letétele napjától szá-
mított egy éven belül elektronikus űrlapon 
vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

 A visszatérítés menetéről a Magyar Állam-
kincstár tud felvilágosítást adni. A tanfolyam 
és a vizsga díját postai és elektronikus úton 
lehet visszaigényelni.
 A kérelem formanyomtatványon a Ve-
csési Járási Hivatal valamennyi ügyintézési 
helyszínén benyújtható, melyet a hivatal az 
illetékes hatósághoz továbbít. A formanyom-
tatványok az ügyfelek számára ugyanitt elér-
hetők.
 További információ: www.kreszvizsga.
ujnemzedek.hu, Új Nemzedék Központ +06-
30/711-8280 telefonszámán (hétfőtől csütör-
tökig: 9 órától 16 óráig, pénteken 9 órától 14 
óráig).

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.

Mint minden évben, az idén is várja a 
Mecénás Művészeti Klub a 70 év felet-
ti nyugdíjasokat egy kis megvendégelés-
re, beszélgetésre augusztus 20-án 13 órai 
kezdettel. Programunkat a Helytörté-
neti Gyűjtemény szép virágos udvarán, 
a Pesti út 96. szám alatt tartjuk, ahol a 
Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus Dudinszky 
Ildikó vezényletével lép fel, majd bemu-
tatkozik a tehetséges Ripp Zsuzsi gra-
fikáival. Ezt követően vendégeink a 
Mecénás Művészeti Klub alkotóinak ki-
állítását is megtekinthetik. 
 Minden 70 év feletti üllői nyugdíjast 
szeretettel várunk!  -kékedy-

Vendégül látják a 70 év 
feletti nyugdíjasokat

Augusztus elsején indult a 2018/2019-es tan-
év tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. A 
legtöbb tankönyv, szám szerint 12,5 millió da-
rab, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ül-
lői központi raktárából érkezik meg az intéz-
ményekbe. A kiszállítás megkezdése előtt, 
július 31-én az üllői raktárban tartott sajtótá-
jékoztatót Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának államtitkára, Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős helyettes állam-
titkár és Tőczik Zsolt, a Kello ügyvezető igaz-
gatója.
 Rétvári Bence kiemelte, az állami tan-
könyvellátás tette lehetővé, hogy az elsőtől 
a kilencedik évfolyamig minden, összesen 
több mint egymillió diák ingyenesen kapja 
meg a tankönyveket. 
 Tőczik Zsolt elmondta, az idei tankönyvel-
látási igények kielégítésére a Kello saját kész-
letével együtt mintegy 15 millió tankönyv 
áll rendelkezésre, ebből Üllőn 12,5 millió ta-
lálható, a többi a celldömölki raktárban van. 
Az ügyvezető igazgató kitért arra, hogy a rak-
tározási tevékenységben a Kello saját dolgo-

zói mellett három műszakban naponta több 
mint 500 diák vesz részt. 
 A tankönyveket a Kello saját eszközök-
kel, illetve a Magyar Posta közreműködésével 
szállította ki, így augusztus elsején 215 isko-
lához már megérkeztek a tankönyvek. A pót-
rendeléseket augusztus 20-a után szeptem-
ber 15-ig fogadja a Kello, majd a kiszállítás 
szeptember utolsó hetétől kezdődik.
 Azoknak a diákoknak – 10., 11. és 12. év-
folyam –, akiknek fizetniük kell a tankönyve-
kért, a fizetési határidő szeptember 15., vagy 
a kézhezvételtől számított 15 nap – hívta fel 
a figyelmet az igazgató. 
 A szuloifelulet.kello.hu oldalon a szülők 
megnézhetik a gyereküknek rendelt tan-
könyvek listáját, illetve online fizetés is lehet-
séges.

Tőczik Zoltán, Rétvári Bence 
és Maruzsa Zoltán nézi az új 
könyveket az üllői raktárban

M
TI 

Fo
tó

: K
os

zt
ics

ák
 Sz

ilá
rd



12 13Üllői Üllői KözösségKözösség

Hirdetés

Az Üllői Települési Értéktár Bizottság június 28-án tartott ülé-
sén két újabb értékkel, a katolikus temetőben található – feltehe-
tőleg – Üllő legrégibb sírkövével és a Kubinyi család kriptája fölé 
épített kápolnával egészítette ki a települési értéktár listáját. 

Még két érték 
az üllői értéktárban

A sírkő alig-alig látható felirata a követ-
kező: „Itt nyugszik Jesus oltalmazó Sz. 
Keresztény Az Üllei Boldogult Keresz-

tény Híveknek sirhalmai között Bitterer Borbá-
la Nagyasszony Schimpl Josef Vátzi Lakos Úr-
nak özvegye ollyan nevü üllei Plébánosnak és 
Esperestnek nevelő Annya és 29 esztendéig nála 
tiszteletben volt. 
 1831-dik Eszt. 24-dik Áprilisb. 72 Esztendős 
korába e Világból kiköltözvén Által men az örök 
Életre a hova Ditsöült Lelkét követni fogja itt el-
rejtett hamvaiból Feltámadó teste és ahol ismét 
látni ohajtyák vele örök kelteni kívánó vérei és 
Atyafiai.
 Ó’ Boldog Reménység!” (Schimpl József . 
1801-től 1832-ig Üllő plébánosa volt.)

 A katolikus temető tujafákkal övezett útja 
a kápolnához vezet. Ez egy kripta fölé emelt, 
esztétikusan megformált, arányaiban és szí-
neiben is szépen kialakított épület. Itt nyug-
szik többek között Kubinyi Endre, aki 1909-től 
39-ig volt Üllő katolikus egyházközösségének 
plébánosa.
 Az épület közel 100 éves, az üllői emberek 
emlékezetének különleges részévé vált.
 Mivel a sírkőről és a kápolnáról is viszony-
lag kevés ismeretünk van, kérjük mindazok 
segítségét, akik további információkkal tud-
nák gyarapítani az értéktár ezirányú tevé-
kenységét.
 Kérjük továbbá, hogy észrevételeikkel, 
javaslataikkal járuljanak hozzá Üllő továb-

bi értékeinek felderítéséhez és megismer-
tetéséhez! 

Értékek listája az érték- 
tárba kerülés dátumával
2014. június 17.: Keresztelő Szent János ka-
tolikus templom, református templom, vas-
útállomás felvételi épülete, a helytörténe-
ti tár gyűjteménye, Üllői Mecénás Művészeti 
Klub, Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egye-
sület, Vargha Gyula Szavalóverseny, Majorosi 
Marianna népdalénekes-néptáncpedagógus, 
Bognár István fafaragó mester, Józan Beáta 
öttusázó. 
 2014. december 10.: Doberdói Bánlaky Jó-
zsef munkássága és életműve. 
 2015. június 26.: Pávai-Vajna Ferenc kutatá-
si eredményei és életműve. 
 2016. szeptember 20.: Dóra Sándor 
agyaggalamblövő Európa- és világbajnok, 
Balla Péter népzene- és népdalkutató zene-
pedagógus. 
 2017. január 11.: Üllői Helytörténeti Gyűj-
temény (épület, kiállítás, udvar), Vargha Gyu-
la tudós statisztikus és költő-műfordító élet-
műve, Vargha Gyuláné szemerjai Szász Póla 
költő-műfordító és publicista életműve, Üllő 
Vezér Nap hagyományőrző kulturális emlék-
program.  
 2017. január 19.: Csík József gerelyhajító, Il-
lés 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 iparmű-
vész alkotásai, Bege Nóra fotográfus-művé-
szetterapeuta tevékenysége, Erdős Dorottya 
sportlövő eredményei, Mészáros Sándor mér-
nök-feltaláló életműve, Fehér László tanár és 
helytörténész munkássága, Dócs Péter éne-
kes előadóművészi tevékenysége.
 2017. december 5.: Fodor-Lengyel Zoltán 
festő- és szobrászművész alkotásai. 
 2018. június 28.: Bitterer Borbála sírköve, 
temetőkápolna.

Laza István, ÜTÉB elnök

Szépkorú köszöntése
Június 11-én délelőtt ismét ünnepélyes alkalmat köszön-
töttünk – 1928-ban ezen a napon született Süttő Kál-
mánné, Kati néni, aki 30 éve él a városunkban, a Pesti út 
4. szám alatti takaros családi házban családja körében.

A portát el sem téveszthettük volna: 
a kapun színes lufikat táncoltatott a 
szél. Kati néni fia és menye jött elénk, 

belépve a kertbe színes boltívet állítottak, 
rajta a felirat: „Kati néni 90 éves!”.
 Szépen gondozott, hangulatos kert, a 
nagy fák árnyékában kerti asztal székekkel. A 
ház oldalán kisebb néprajzi gyűjtemény lát-

Süttő Kálmánné Kati néni – középen – 
családtagjai körében

Kissné Szabó Katalin polgár-
mester köszöntötte Kati nénit

ható, tavacska csobogóval és halacskákkal, 
köcsögfa, virágok. Ebben a boldog, szeretet-
teljes miliőben ültünk le beszélgetni Kati né-
nivel és családjával.
 Kissné Szabó Katalin polgármester virág-
gal és Orbán Viktor miniszterelnök által alá-
írt díszoklevéllel gratulált Kati néninek az 
egészségben, tiszteletben megért 90. évé-
hez és készült néhány kedves fotó a csillogó 
szemű, boldog, szépkorú Kati nénivel.
 Süttő Kati néni „felmenő” családja Sümeg, 
Keszthely és Hévíz után került Döbröcére, 
Zala megye északkeleti részére, ahol is meg-
látta a napvilágot. Hat leány és két fiú testvé-
re közül mára sajnos már csak egy él. Édes-
apja Sümegen a város kovácsa volt, nagy 
tiszteletnek örvendett, az övék volt a „falu” 
legpatinásabb háza. 
 1951-ben Budapestre költözött és a BM 
kórházban dolgozott 33 évig. 1952-ben 
férjhez ment, két 
fiút neveltek fel. Az 
idősebb fia Száron 
él, a „kisebbik” fia, 
Süttő Lajos és csa-
ládja látott vendé-
gül minket ottho-
nukban, mivel édesanyja a férje elvesztése 
után eladta pesti lakásukat és azóta velük 
él ebben a házban, egy ideje menyének 
idős édesanyjával is. Két fiú unokája és egy 
dédunokája született.
 Párja a budapesti Állat- és növénykertben 
dolgozott állatgondozóként, majd a chilei 
nagykövet sofőrje volt.
 Kati néni fia derülten mesélt néhány tör-
ténetet állatkerti kalandjairól, amikor édes-

apjával töltötte a napot és nem kevés galibát 
okozott az állatok között.
 A vidám beszélgetés közepette, észrevét-
lenül került az asztalra a torta és az üdítő ital, 
majd a házba invitáltak bennünket, ahol az 
ünnepeltünk megmutatta takaros szobá-
ját és legkedvesebb időtöltésének „gyümöl-
cseit”: az általa hímzett csodálatos terítőket, 
falvédőket.
 Nehezen váltunk meg a Süttő családtól, 
jó volt érezni a családtagok szeretetét és tisz-
teletét egymás iránt, a ragaszkodást, a békes-
séget és gondoskodást.
 Reméljük, még sok ilyen meghívást ka-
punk, hiszen a mai, rohanó, elszemélytelene-
dő világban szükség van a lelki feltöltődésre, 
egy kis megnyugvásra és talán a saját éle-
tünk újragondolására is. 

Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Az övék volt a 
„falu” legpati-
násabb háza. 

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!

Hetedik alkalommal, 87 gyermek részvéte-
lével két helyszínen – a városi sportcsarnok-
ban és a sportpályán – rendeztük meg a DSE 
Sport- és szabadidőtábort. Az idén sem lehe-
tett unatkozni, hiszen a focié és a kézilabdáé 
volt a főszerep – azért persze volt jóga (Olasz 
Szilvinek köszönjük), sor és ügyességi verseny, 
tollaslabda, arcfestés, társasjátékozás is bő-
ven. Szeretném megköszönni Dienes András-
nak, hogy biztosította a sportcsarnokot ré-
szünkre (és türelemmel viselte a sok gyerkőc 
ide-oda rohangálását), köszönjük továbbá 
kollégáinak, Katának, Szabinának és Lacinak, 
hogy segítették munkánkat.

 Szeretnénk megköszönni a Zsálya bisztró 
minden munkatársának a nagyon finom és 
bőséges étkezést, amiért ki sem kellett moz-
dulnunk, mert a csarnokba szállítottak min-
dent. Köszönjük Kőházi Károlynak a remek ké-
peket és Füles Anitának a fagyit. Szeretném 
még megköszönni kollégáimnak, Horváth 
Györgynek, Magyar Tamásnak, Rudolf Jenőnek, 
Buzás Gábornak, ifj. Buzás Gábornak és Miklós 
Máténak, hogy ismét egy közös célért együtt 
dolgozhattunk. Azt hiszem, legalább úgy él-
veztük mi is azt az egy hetet, mint a gyerekek. 
A legnagyobb elismerés a gyerekeké, akik be-
csülettel – olykor erőn felül – edzettek és min-
dent ki akartak próbálni. Szeptemberben ta-
lálkozunk! Prikrillné Erős Ildikó, DSE

Üllő DSE Sport- és szabadidőtábor
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Zenés  
nyári esték

Kulturális 
Örökség Napok

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (Templom tér 3.) a 
lakosság részére. A tanácsadás elő-
zetesen egyeztetett időpontban vehe-
tő igénybe. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart augusztus 21-én. 
Bejelentkezés: 06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 
agusztus 27-én lesz 15 órától 17 óráig. 
Bejelentkezés: 06-30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás Apró-
hirdetések

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

A Zenés Nyári Esték ötödik évadának követ-
kező koncertjei Üllő város központjában, 19 
órától a szabadtéri színpadon: augusztus 17.: 
Dirty Slippers, augusztus 31.: További Magyar 
Hangok és a Radio Live.

Szeptember 14-től október 6-ig megtekint-
hető a Vargha Gyula Városi Könyvtárban Folt 
hátán folt címmel a Békási Foltvarrók kiállí-
tása. A klub Dudás Zsuzsa vezetésével már 
több éve működik az Óbudai Kulturális Köz-
pontban és várja a patchworktechnika iránt 
érdeklődőket. Tagjai egyedi és közös alkotá-
sokkal színesítik kiállítási anyagukat.
 Megnyitja: Balázsné Varga Gizella szep-
tember 14-én, péntek 16 órakor.

Szeptember 15-én 10 órai kezdettel a Hely-
történeti Gyűjteményben Kulturális Örökség 
Napok 2018. – őszi nyílt nap a várostörténe-
ti kiállításon. Látogatóink kipróbálhatják a 
helytörténeti gyűjteményben megtalálható 
és még jól működő, régi korok használati tár-
gyait. Az idelátogató vándorok kemencében 
sült zsömlét is kóstolhatnak!

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, Ócsa, Gyál,    
 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

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 250   000 – 350   000 Ft/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  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Hirdetés

Üllő Város Önkormányzata  
ASP-központhoz való csatlakozása
Kedvezményezett neve: Üllő Város Önkormányzata
Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00837
Kezdőnapja: 2017. 03. 16.
Fizikai befejezésének dátuma: 2018. 06. 30. 

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 9 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatás: 9 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 9 000 000 Ft
Támogatási okirat aláírása: 2017. május 3.

A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP-köz-
ponthoz történő csatlakozás kiépítése az egységesített önkormányzati elektroni-
kus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében. Az önkormányzat a következő 
szakrendszerekhez kíván csatlakozni: iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyin-
tézésiportál-rendszer – ide értve az elektronikus űrlapszolgáltatást – a gazdál-
kodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter rendszer, – önkormányzati adórend-
szer, – ipar- és kereskedelmi rendszer, – hagyatéki leltárrendszer. 
Eszközbeszerzés: A hivatal csak részben rendelkezik az ASP kormányrendelet 2. 
számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP-rend-
szer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel, ezért a projekt so-
rán kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok és nyomtatók beszerzése valósul 
meg.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: a projekt megvalósítása 
során megtörtént az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési szabály-
zat, valamint a hivatalban használt érintett szabályzatok ASP működési rendjé-
hez való igazítása.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítá-
sa: megtörtént az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való 
csatlakozás és ennek segítségével az iparűzési adóbevallás ügytípus elektronikus 
ügyintézési szolgáltatás nyújtása a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portá-
lon megjelölt módon. 
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: megfelelő 
minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szak-
rendszerek tekintetében. Azok a szakrendszerek kerültek migrálásra, amelyeket 
az önkormányzat jelenleg is használ. A migrációt ASP-központ által központilag 
meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végeztük.
Tesztelés, élesítés: a kialakításra kerülő szolgáltatások működésének megfelelő-
sége, valamint a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése tesztforgatókönyv alapján 
történt, mely a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási Szerződés meg-
kötésével zárult. 
A projekt eredményeképpen Üllő Város Önkormányzata sikeresen csatlakozott az 
ASP-rendszerhez.

REDŐNY-, SZÚNYOGHÁLÓ-, NAPELLENZŐ- 
AKCIÓ ÜLLŐN! 25 éves tapasztalat! Német 
minőségi termékek. Nyugdíjaskedvezmény! 
Ingyenes felmérés! Garancia! 06-30/401-1029 

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 1490 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás ese-
tén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás minőségi 
munka, tiszta környezet megbízható, tapasz-
talt szakemberek. Árajánlat, időpont-egyez-
tetés: Gerstenbrein István – 06-20/260-3768

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

Eladó használt, 2016-os Huawei P9 
lite (Dual Sim, 2GB RAM, 16GB) 
fehér színű mobiltelefon. 
Érd.: 06-20/423-0747

Fenyő forgács almozásra nagy 
tételben monori átvétellel eladó. 
Érd.: 06-70/237-6675
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Üllő Vezér Nap képekben
Június utolsó hétvégéjén rendezték meg a tizedik Üllő 
Vezér Napot. A rendezvény első napján Üllő város név-
adójára emlékeztek a városközpontban, a követke-
ző napon pedig a Sport téren zajlottak az események. 
Az ünnepélyes megnyitó után változatos programo-
kon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény né-
hány pillanatát mutatja be a következő képriport. 

Vérszerződés történelmi élőkép

Életfaavatás, énekel Semes-Bogya 
Eszter a szobor faragója Kovács Nóri

ÉletfaavatásEmléktábla

Csévharaszti NéptáncegyüttesKirály Andris és a betyárok

Hangos Banda

Gemina római légió X. századi harcászatPannonikum
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1. Recepciós  Albertirsára

Feladatai: 

•   Nagyfokú közreműködés vállalat 

napi operatív tevékenységében

elvárás:

•   Magabiztos ismeretek Excel és 

Word területén

•   Outlook levelezőprogram 

ismerete 

2. Dietetikus  Albertirsára

Feladatai:

•   Üzemi konyhák részére 

havi étlaptervezés és 

tápanyagszámítás

•   Napi termelés, diétás ételkészítés 

felügyelete

•   Kapcsolattartás a megrendelő 

intézményeivel

•   Közétkeztetői dietetikai 

feladatok ellátása

•   Pályázatokhoz kapcsolódó 

étlaptervezés

elvárás:

•   Dietetikus végzettség

•   Szakmai tapasztalat

3. ÉlelmezÉsvezető   

Ócsára

Feladatai:

•   Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok 

összeállítása, rendelése

•   Napi kiszabatok készítése az élelmezésvezetési 

program használatával

•   Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása

•   Hatósági előírások betartása, betartatása

elvárás:

•   Szakirányú élelmezésvezetői, vagy vendéglátó-

ipari végzettség, közétkeztetésben szerzett 

gyakorlattal

•   Minimum 1-3 éves szakmai tapasztalat

4. eszköz nyilvántaRtási 

aDminisztRátoR  Albertirsára

Feladatai:

•   Új eszközök nyilvántartásba vétele, aktiválása

•   Adatkezelés, rögzítés

•   Leltározásban való aktív részvétel

elvárás: 

•   Legalább középfokú végzettség

•   Magas szintű informatikai ismeretek

5. szemÉlyzeti munkatáRs  Albertirsára

Feladatok: 

•   Munkavállalók toborzása,

•   Folyamatos kapcsolattartás a munkavállalókkal,

•   Munkaügyi adminisztráció,

•   HR-riportok készítése

elvárás: 

•   Minimum középfokú végzettség,

•   Legalább 2 éves személyzeti területen szerzett 

tapasztalat,

•   Kiváló kommunikációs képesség

6. szakács   

Albertirsa – Cegléd – Ceglédbercel

Feltétel:

•   Szakmai tapasztalat

•   Szakirányú végzettség

•   Diétás szakács végzettség előny

7. Főzőkonyha-üzemvezető 

helyettes   Ceglédre

 Feladatai:

•   Az élelmezésvezető helyettesítése

•   Konyha teljes irányítása

elvárás:

•   Vendéglátási tapasztalat

•   Élelmezésvezetés vagy helyettesi pozícióban 

szerzett tapasztalat.

8. Ételkiszállító  Ceglédbercelre

Feladatok:

•   Közétkeztetési konyhákon főzött ételek 

kiszállítása céges autóval 

•   Szállítóedények tisztán tartása

•   Autók takarítása

•   Kisebb szerelések elvégzése

elvárások: 

•   „B” kategóriás jogosítvány, 

•   jó fizikum 

Jelentkezését a pozíció megjelölésével,    

fényképes önéletrajzzal az 

   allas@tsgastro.hu 

   e-mail címre várjuk.

közétkeztetéssel 

foglalkozó, 

dinamikusan 

fejlődő cég 

munkatáRsat 

keRes a következő 

pozíciókba:

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

Az akció 2018.  
augusztus 7-től 31-ig,  

vagy a készlet erejéig tart.

150  Ft /db

Műanyag, 

mintás  

mély-tányér
vagy

lapos-
tányér

Műanyag, mintás

mélytányér
vagy

lapostányér

    Nyári grillpartihoz ajánljuk!




