Költségvetés
A februári képviselő-testületi ülésen egy konzervatív, a
város érdekeit szem előtt tartó egészségügyi, szociális és
közoktatási területeken egyaránt gondoskodó, az intézményeink működését támogató, a beruházásokat és a
fejlesztéseket biztosító, takarékos és megfontolt költségvetés született.
Részletek a 7. oldalon

A tartalomból:
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Üllői

Közösség

Ilyen lesz az új 4 csoportos
óvoda a Sportliget lakóparkban
Megkezdődött a kivitelezés a Dóra Sándor krt. 13.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon

A

z ütemtervnek megfelelően reményeink szerint 2020 őszén az ovisok birtokba vehetik majd az új
Gyöngyvirág Óvodát. Az új óvoda építését az indokolta, hogy a
jelenlegi telephelyen működő

(Gyöngyvirág téri) óvodaépület
korszerűtlen, kicsi, energetikai
mutatók tekintetében gazdaságtalan, az épület bővítésre alkalmatlan és nem rendelkezik sem
fejlesztőhelységekkel sem tornaszobával.

Üllői

Hírek
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Helyi adózás
és befizetési
határidők

Tegyük rendbe
a várost húsvétra!
Újra önkéntes szemétgyűjtést és növénytelepítési akciót szervezünk a tiszta és virágos Üllőért!
Üllő Város Önkormányzata az idei évben is
megszervezi szemétgyűjtő és növénytelepítő
akcióját, mely eseményre hívjuk önöket!
A szemétgyűjtés mellett ezen a napon a
városban virágszigetek kerülnek kialakításra,
melyhez mindenki hozzájárulhat a saját maga
által hozott virágpalántákkal. A közparkba
szánt növényeket április 13-án, szombaton
reggel 8 és 10 óra között lehet átadni az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen. A virágültetésben is számítunk a dolgos kezekre!
Az önkéntes városi szemétgyűjtés és virágosítás időpontja: április 13. (szombat) 8 órától
14 óráig. Gyülekezési pontok: Penny Market
parkoló (Ócsai út 2.) és az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság vadászháza előtti terület (a 400. számú főúton, Monor felé a

Rojcsik büfét elhagyva jobbra az első földútra
– Széles útra –, kanyarodva 2 km távolságra)
Üllő Önkormányzata a szemétgyűjtéshez
gondoskodik: láthatósági mellényekről, védőkesztyűkről, szemétgyűjtő zsákokról, a
szemét összegyűjtéséhez szükséges konténerekről, az összegyűjtött szemét konténeres elszállításáról, az akcióban résztvevő önkéntesek biztonsága érdekében a Gyömrői
út-Ócsai út és a 4., illetve 400. számú (Pesti
út) menti területek közlekedésének biztosításáról.
Számítunk mindenki segítségére! Tegyünk
közösen a tiszta és virágos Üllőért!
Üllő Város Önkormányzata

Üllőn is kérdezősködik a KSH

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Üllő településen a
KSH elnöke által 2019-re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek
gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei; 1942 A
lakosság utazási szokásai; 2003 Háztartások

információs és kommunikációs technológiai
eszközhasználata.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából
a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott
kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen választották ki. A válaszadás önkéntes!
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában
kerülnek nyilvánosságra.
További felvilágosítás a lakosság részére
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 óra
és 16 óra között, pénteken 8 óra és 14 óra között a 06-80/200-766 telefonszámon, illetve a
lakinfo@ksh.hu e-mail címen érhető.
Kérjük együttműködésüket, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy megkezdtük a helyi adók és a gépjárműadó első
félévi befizetési kötelezettségeiről szóló értesítések postázását. A jogszabály szerinti március 15-ei befizetési határidő várhatóan 1-2 héttel tolódik.
Az adók megfizetését minden esetben a
kézhezvételtől számított 30 napon belül kell
teljesíteni (15 nap a határozat véglegessé válása, további 15 nap a befizetési határidő), akkor is, ha a kiküldött határozaton és csekken
más határidő szerepel.
Kérjük szíves megértésüket!
Üllői Polgármesteri Hivatal, adócsoport

Tájékoztató az óvodák
és a bölcsőde nyári
zárva tartásáról
Az óvodák és a bölcsőde nyári karbantartási, tisztasági munkálatai a következő sorokban olvasható időpontokban
zajlanak. A munkavégzés idején az intézmények zárva lesznek.
Bóbita Óvoda zárva: augusztus 5-9.;
augusztus 12-16.
Pitypang Óvoda zárva: július 22-26.;
július 29.-augusztus 2.
Napraforgó Óvoda zárva: augusztus
5-9.; augusztus 12-16.
Gyöngyvirág Óvoda zárva: július
22-26.; július 29.- augusztus 2.
Csicsergő Óvoda zárva: augusztus
5-9.; augusztus 12-16.
Babarózsa Bölcsőde zárva: augusztus 12-16.; augusztus 21-23.; augusztus
26-30.
Szabó Katalin Ildikó,
Humán Szolgáltató Központ igazgatója
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Üllői

Önkormányzat

Ülésteremből jelentjük
A képviselő-testület 2019. február 14-én ülést tartott. A napirend alapján összeválogattuk
azokat a témákat, melyek közérdeklődésre számíthatnak.

T

öbb ütemben kívánja megoldani az Árpád Fejedelem Általános Iskola előtti parkolási, közlekedési problémákat
a képviselő-testület. A legfontosabb, hogy
hétköznapokon a reggeli órákban biztosítani kívánja a folyamatos rendőri és/vagy közterület-felügyelői jelenlétet, amelytől a képviselők érzékelhető javulásra számítanak.
A komplex megoldás érdekében közlekedési, rendőrhatósági szakértők bevonásával
megvizsgálják a Malom utca–Pesti út torkolatának közlekedéstechnikai megoldásait, továbbá forgalomlassító műtárgyak és kamerarendszer kiépítésének lehetőségét.
Bízunk benne, hogy a rendőri, közterületfelügyelői jelenlét már rövid távon is megoldást jelent az iskola körüli közlekedési problémák felszámolásában, a komplex javaslatok
megvalósításával pedig a probléma is megszűnik.

Költségvetés
A képviselő-testület elfogadta a város 2019.
évi költségvetését, mely alapján településünk közel 3 milliárd forintból gazdálkodhat.
Üllő Város Önkormányzata a források harmadát fejlesztésekre fordítja, mert a város fejlődését és az itt élők életminőségének javítását
kiemelt fontosságúnak tartja. Az elfogadott
költségvetés fő számait, prioritásait megismerve kijelenthetjük, hogy a város érdekeit szem előtt tartó, egészségügyi, szociális és
közoktatási területeken egyaránt gondosko-

Épületek
energetikai
tanúsítása
Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 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
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Katolikus
közösségi ház épül

Közétkeztetés
A képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén elfogadta a közétkeztetést biztosító Junior Zrt. 10 százalékos áremelését. Az erre vonatkozó szerződésmódosítást aláírták, amely
alapján március 1-jétől 2020. február 28-ig
tartó időszakra vonatkozik a megállapított
vállalkozói díj. Emiatt kellett módosítani a
szociális rendeletben rögzített ún. intézményi térítési díjat.
A szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő összegek nem változtak, mivel a képviselő-testület már korábban úgy döntött,

hogy az áremelést nem hárítja át az ellátottakra.

Megújul az Árvácska utca
A képviselők zárt ülésen tárgyalták az Árvácska utca útépítésére közbeszerzési eljárás keretében érkezett árajánlatokat. A meghívásos közbeszerzési eljárásban 6 vállalkozás tett
ajánlatot, melyek között az összességében
legjobb ajánlat is 25 millió forinttal volt magasabb a korábban becsült összegnél. A képviselő-testület ennek ellenére úgy döntött, hogy a
2019. évi költségvetésben biztosítja az Árvácska utcai útépítéshez szükséges, közel 70 millió
forintos saját forrást, melyet 30 millió forintos
központi költségvetési forrásból érkező támogatással egészít ki. A vállalkozási szerződés
aláírása 2019. március első felében megtörténik, a kivitelezés legkésőbb április elején indul. Az útépítéssel kapcsolatban a beruházás
részleteiről az önkormányzat lakossági fórum
keretében tájékoztatja majd az érintett lakosságot. A lakossági fórum időpontjáról az önkormányzat nyújt tájékoztatást.

TAKARMÁNYBOLT

Ibolya
és
István
G

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása alapján február 25-től
tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A képviselő-testület módosította a helyi építési szabályzatát, mivel az Üllői Római Katolikus Egyházközség közösségi
ház építését tűzte ki célul. A testület döntésére azért volt szükség, mert a
katolikus közösségi ház engedélyezési eljárását márciusban szeretnék megindítani és ehhez szükségessé vált a szabályozási terv módosítása. Az új katolikus közösségi
ház építésének költsége mintegy 60 millió
forint és a megvalósításához az egyházközség pályázati forrást kíván bevonni. A szükséges önerő előteremtéséhez a közösség ez
év elején gyűjtést szervezett.

KIS ÜZLET NAGY VÁLASZTÉK!

Üllő,
Pesti út 206.

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

Napos- és
előnevelt

cSIrKE

Purina tápok,
premixek,
koncetrátumok

KOMFORT-MIX tápok

március 22-től Termények, korpa,
ELŐJEGYZÉS
galambkeverék,
SZÜKSÉGES!

vitaminok,
kutya-, macskaeledel
és sok minden más!

Házhoz szállítás

: Ibolya-István Takarmány boltja

kacsa, liba,
pulyka,
nyúl,
tojó,
sertés
Bankkártyaelfogadóhely
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Hírek

Tűzgyújtási
tilalmat rendeltek el!

dó, intézményeink működését
támogató beruházásokat és fejlesztéseket biztosító, ugyanakkor
takarékos, megfontolt és felelősségteljes költségvetés született.
A költségvetésről bővebben márciusi lapszámunkban Kissné Szabó Katalin polgármester írásában
olvashatnak.

Hirdetés

Üllői

SzobafeStéS
tapétázáS
MázoláS
budapesten és
pest megyében vállalok
SzobafeStéSt, tapétázáSt,
MázoláSt kedvező áron a
megrendelő igénye alapján

Gábor Krisztián

tel.: 06-70/452-0345
e-mail: gabor.festes@gmail.com
https://www.facebook.com/
festés-tapétázás-mázolás1849371068669369

est megye mellett Bács-Kiskun, BorsodAbaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok
és Heves megyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. A korlátozásra az évszakhoz képest
szokatlanul meleg időjárás miatt van szükség.
Meglehet, hogy a tilalmat lapunk megjelenéséig feloldják, mégis fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk az olvasókat a tűzgyújtási tilalommal
kapcsolatos fontos információkról.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben
és fásításokban, valamint azok 200 méteres
körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és
közút menti fásításokat, valamint a parlag- és
gazégetést is.

Tűzgyújtási tilalom idején a kijelölt tűzrakó
helyeken is tilos tüzet gyújtani!
A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes!
Amennyiben tüzet lát, hívja a Tűzoltókat az
ingyenesen hívható 112-es telefonszámon!
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a belterületen a kiskertekre nem vonatkozik a
tűzgyújtási tilalom! Kivétel ez alól, ha az
érintett telektől 200 méter távolságban
erdő vagy fás terület található! Ebben az
esetben tilos tüzet gyújtani!
A környezetünk védelme érdekében
kérjük, hogy az avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen!
Minden más esetben a helyi rendeletünkben foglaltak maradnak érvényben,
a rendeletben foglaltak szigorú betartása
mellett!
Ennek értelmében:
Tűzgyújtás és égetés közterületen és magántulajdonú ingatlanon havonta egy alka-

lommal, minden hónap utolsó szerdáján – az
ünnepnapok kivételével – 9 és 21 óra között
szélmentes, derült időben megengedett.
Szeles időben kerti hulladékégetés céljából
tűzgyújtás szabad térben nem megengedett.
Amennyiben a kijelölt szerda ünnepnapra
esik, akkor legközelebb az azt követő munkanapon megengedett a tűzgyújtás.
Tűz- és balesetek elkerülése érdekében az
alábbi szabályok betartása szükséges:
Égetni csak megfelelően kialakított helyen,
a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet, a tűzvédelmi szabályok
betartásával.
Az égetést végző személy a tűzrakhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat
ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket ill. ezek maradékait).
Kérjük, hogy minden esetben tartsák be
a tűzgyújtásra és égetésre vonatkozó szabályokat!

Hirdetés

Nyitvatartás:
ióS
H–Szo: 9–20, Akrkcetták és
p a ye g e k
V: 9–18
szőn

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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TAKARÉK FIX
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹
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Telefon: 29/412-320

Delta Autósiskola
Tanfolyamok
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”
kategóriákban

Tantermi tanfolyam indul: 2019. 04. 24-én 9 és 17 óra között
E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos.
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
Nyilvántartási szám:13-0519-05

www.patriatakarek.hu

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹
THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Fix Személyi
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat elérésének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje:
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.
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Képviselői beszámoló 2014–2019

Üllői

Több mint egy
évtizede szolgálja Üllőt
A 2019. évben ismét településvezetőket választunk. Várhatóan október hónapra írja ki Áder
János köztársasági elnök az önkormányzati választások időpontját. Az Üllői hírmondó következő lapszámaiban afféle
számvetésként sorban bemutatjuk a 2014–2019 önkormányzati ciklus egyéni választókörzetekben megválasztott képviselőinek
elmúlt öt évben végzett munkáját. Ez alkalommal a 2. számú választókörzetet és Fazekas Violetta munkáját tettük górcső alá.

F

azekas Violetta születésétől kezdve Üllőn él. A képviselő-testületbe először a
2006. évi választásokon került be. 2006–
2010. között az egészségügyi és szociális bizottság tagja, melynek 2010-től elnökeként
dolgozik, emellett tagja az oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottságnak.
A szociális támogatások rendszerét Üllőn
2006-tól kezdve a képviselő asszony vezetésével az egészségügyi és szociális bizottság
dolgozta ki és a képviselő-testület hagyta
jóvá. A szakterületen végzett munka eredményeként az önkormányzat ma már a helyi szociális rendeletben garantálja: a 80 év
feletti üllői időskorúak 20 ezer forintos ünnepi támogatását minden tárgy év végén (ez az

Fazekas Violetta, a 2. számú
választókörzet képviselője
intézkedés csaknem 300 főt érint a településen); a fiatal házasok részére házaskötéshez
40 ezer forintot, minden megszületendő
gyermek után szintén 40 ezer forintos életkezdési támogatás. (A támogatás üllői lakcímhez kötött, az életvitelszerűen Üllőn élők
számára garantált.); minden üllői óvodás- és
iskoláskorú kisgyermek részére 50 százalékos
étkezési támogatást.
Fazekas Violetta a 2. számú körzet képviselője, mely választókörzet, a Pesti út–Gyár
utca–Árpád utca–Ócsai út (Pesti út és István

utca közötti szakasz) által határolt területet, a
Gyömrői út (Pesti út és vasúti átjáró közötti
szakaszát), továbbá a József Attila, Zug, Csillag utcát valamint a Hosszúberek útját foglalja magában.
A választókörzethez tartozik a Napraforgó Óvoda, mely a sajnálatos tűzesetet követően 2018-ban teljesen megújult, és a Kiss
Sándor Művelődési Ház, melynek működéséhez az önkormányzat folyamatosan biztosítja a szükséges pénzügyi keretet.
A 2. számú választókörzetben minden
utca aszfalt- vagy mart aszfaltburkolattal ellátott. Az utcák burkolatainak karbantartása,
a csapadékvízárkok tisztítása folyamatos feladat.
A 2014–2019 önkormányzati ciklusban:
új járda épült a Pesti úton a Gyömrői úttól a
Malom utcáig tartó szakaszán, parkoló épült
az Ócsai úton a Pennyvel szembeni üzletek
előtt, a katolikus temető területén az önkormányzat saját forrásból épített belső közlekedési utat.
2019-ben több mint 47 millió forint hazai
pályázati támogatással teljes hosszában újjáépül a Vasadi utca szilárd útburkolata. Az önkormányzat a beruházás megvalósításához a
pályázati önrészt biztosítja. A beruházás keretében a Vasadi utca mellett a Vasadi köz és
a Fürdő utca útburkolatai, valamint a kapcsolódó útszakaszok vízelvezető árkainak felújítására és átereszeinek cseréjére is sor kerül.
A képviselő-testület döntése értelmében a kivitelezési munkákat megelőzően az
érintett utcákban a DPMV Zrt. kivitelezésével
megtörténik a házi bekötések cseréje annak
érdekében, hogy a későbbiekben a felújított
útburkolatokat bekötési hiba miatt ne kelljen
felbontani.

Hirdetés

termelői
mézdiszkont
A Kispesti Piac Üzletház
I. emeletén.

Nyitva: K, Sz,: 8–12h, Cs, P: 8–17h, Szo: 8–13h

Gyógynövényágyon
érlelt termelői
Minden
mézek
mézünk

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos, zsályás, köményes,
bazsalikomos és ánizsos.

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET

keresünk 2 műszakos (12 órás)
munkarendbe
a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT
kereskedelmi raktárba, 2 műszakos
munkavégzésre Alsónémedibe.
Pilis, Vecsés, Gyömrő, Maglód,
Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából
ingyenes céges busz.

Felvételi interjú:
2019. március 21. csütörtök, 13.00 óra,
Gyömrő, Fő tér 1/b,
Hankó István Művelődési Ház.

Érdeklődni: 06 70 342 1653
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Költségvetés – a források
harmadát fejlesztésekre
fordítja a város
Konzervatív, a város érdekeit szem előtt tartó, egészségügyi,
szociális és közoktatási területeken egyaránt gondoskodó, intézményeink működését támogató,
beruházásokat és fejlesztéseket biztosító, takarékos és megfontolt költségvetés született.

A

fiatal házasok házasságkötési támogatása,
minden megszületendő gyermek után a helyi
életkezdési támogatás továbbá a 80 év feletti
üllői időskorúak ünnepi támogatása mely városunkban több mint 300 főt érint.

Több mint 240 millió forint
jut városüzemeltetésre
A Városüzemeltető Kft. részére az idei költségvetésben 241,5 millió forintot terveztünk
be a településüzemeltetési feladatok ellátására, így különösen Üllő középületeinek karbantartására-, utak, járdák javítására, időszakos
síkosságmentesítésre illetve a városi zöldfelületek folyamatos gondozására. E feladatokat
a cégünk részben saját személyi állományával,
részben külső vállalkozók (pl. útjavítás, zöldfelület-karbantartás) bevonásával tudja elvégezni, illetve elvégeztetni.
Nem kerülte el a figyelmünket a sport valamint a civil terület működtetése sem. A
Sport és Szabadidő
Kft. feladatainak ellátásához 36,2 milliót
Külön említerveztünk be a költtést érdemel a
ségvetésbe. Fontosnak tartjuk az egyháSportliget lazak, az alapítványok,
kóparkban léa különböző területesülő új óvoda, teken (kultúra, művészet, sport, stb.)
melynek kiviműködő civil szervetelezése már
zetek, egyesületek
megkezdődött. tevékenységét, így
működésükhöz, céljaik megvalósításához közel 55 millió forint
támogatást kívánunk biztosítani.

képviselő-testület február 14-én elfogadta Üllő Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetését, mely alapján
településünk közel 3 milliárd forintból gazdálkodhat.
A költségvetés tervezésénél a városvezetésnek figyelembe kellett venni a strukturális átalakítások rendszerszintű, az önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásait,
így többek között a minimálbér- és garantált
bérminimum-változást, a munkaadói járulék
százalékos arányának csökkenését, a cafete
riaszabályok módosulását. Ezen túlmenően
gondos tervezést igényelt a városi intézmények zavartalan működésének, a településüzemeltetési feladatok ellátásának, valamint
a szociális-, egészségügyi rendszer, a sport- és
szabadidő, továbbá a civil szervezetek támogatásának biztosítása, valamint a tavalyi évben tett kötelezettségvállalások garantálása.
Üllő Város Önkormányzata a 2019. évi
költségvetésében gondoskodik az általa
fenntartott költségvetési intézmények működéséhez szükséges forrásokról, mely intézmények összköltsége meghaladja a 800 millió forintot. Ebben a működési célú keretben
a legnagyobb tétel a Humán Szolgáltató Köz- Beruházások és pályázatok
pont 550 millió forintot meghaladó büdzséje,
amely a helyi egészségügyi, szociális, óvodai, A város fejlődése, infrastruktúrájának fejleszbölcsődei ellátások működését biztosítja.
tése a 2019. évben is prioritást élvez.
A városi beruházásokkal az a célunk, hogy
Üllő minden tekintetben korszerű település
Megmaradtak a polgárokat
legyen, ahol a helyben élő polgárok életmisegítő intézkedések
nősége és komfortérzete biztosított. Városi
A szociális gondoskodás terén az elmúlt évek szinten a beruházások és a felújítások miatt
támogatásaihoz hasonlóan megmaradtak az 2018. évben tett kötelezettségvállalásaink
üllői polgárokat segítő intézkedések. A 2019. okán, a pályázati önrészekkel együtt az idei
évi költségvetésben megszavazott közel 38 büdzsében több mint 1 milliárd forintot szükmillió forintos keretben több más mellett sze- séges biztosítanunk a fejlesztésekhez. Ennek
repel az üllői óvodás- és iskoláskorú kisgyer- fedezetét részben EU-s valamint hazai pályámekek 50 százalékos étkezési támogatása, a zati forrásokból, részben helyi adóbevételek-

ből (jelentős mértékben iparűzési adóbevételekből) teremtjük elő.
A pályázati lehetőségeket az elmúlt évben
is megragadtuk, a maximális eredményességre törekszünk a pályázati források megszerzése érdekében. Folyamatban van a piac,
a kerékpárút és az új bölcsődeépítés pályázatainak az elbírálása, mely pályázatok önerejének biztosításához 180 millió forintot különítettünk el a költségvetésben.
A beruházások között sor kerül több más
mellett útépítésekre, járdaépítésekre, temetőbővítésre, a Zsaróka úton a közlekedésbiztonság és a járműforgalom szabályozása
érdekében kamerarendszer, sebességmérő és szükséges kijelzők kerülnek kialakításra, a Cigri Szabadidőpark kerítésépítésére, a
Sportliget lakóparkban játszótér és zöldfelület kialakításra, valamint a következő évek fejlesztéseit megalapozó kiviteli tervek elkészítésére.
Külön említést érdemel a Sportliget lakóparkban létesülő új óvoda, melynek kivitelezése már megkezdődött. A munkák befejezése 2020 közepére várható. A beruházás
megvalósításához csaknem 200 millió forint
önerőt szükséges biztosítanunk az idei évben.
A számok ismeretében a gazdaszemlélet,
a megfontoltság tükröződik a képviselő-testület által elfogadott 2019. évi költségvetésben. Üllő Város elfogadott büdzséje kiszámítható és stabil, a bevételek, illetve kiadások
tekintetében egyensúlyban van. Szívből kívánom, hogy Üllőnek a következő években is
ehhez hasonló költségvetése legyen!
Kissné Szabó Katalin, Üllő város polgármestere
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Tisztelt adózó ügyfeleink!
Korábban többen nehezményezték, hogy
az adóhatósági küldeményért be kellett Átutalással is fizethet!
menniük a postára. Ennek kapcsán felhívjuk
azon adózó ügyfeleink figyelmét, akik 2018. Fizetési kötelezettségeiket átutalással is
évben új, vagy újonnan forgalomba helye- teljesíthetik az OTP Bank Nyrt.-nél vezezett gépjárművet vásároltak, vagy 2018. év- tett számlákra.
ben költöztek Üllőre, továbbá akik esetében
Gépjárműadó-számlaszám:
csökkent a gépjárműadó mértéke, hogy a fi11742056-15392141-08970000
zetési kötelezettségükről határozatban érteIparűzési adó számlaszám:
zúttal – idén első alkalommal – már sülnek, melyet tértivevényes levél formájá11742056-15392141-03540000
most kiküldjük a 2019. II. félévi gépjár- ban postázunk. A határozatok tértivevénnyel
Építményadó-számlaszám:
történő kézbesítése jogszabályi kötelezettséműadó és építményadó csekkjeit is.
11742056-15392141-02440000
günk, mivel igazolnunk kell az átvételt a dönKésedelmi pótlék számlaszám:
tés véglegessé válásának megállapítása ér11742056-15392141-03780000
Maradjon Üllőn
dekében. Ezért megértésüket kérjük!
az
adó 1Üllőn
százaléka!
Maradjon
az adó 1 százaléka!
„különbözetként” megállapított összeget az
adózó köteles május 31-ig minden további
Gépjárműadó
A személyi jövedelemadó 1 plusz 1 száértesítés nélkül megfizetni, valamint a 2019.
zalékának törvényi keretek közt bizA gépjárműadó mértéke személygépkocsik, il- évi második félévi adóelőleg-fizetési köteletosított felajánlásával mindenki elletve motorkerékpárok esetén kW-ban kife- zettségének szeptember 15-ig eleget tenni.
döntheti, hogy adófelajánlását milyen
jezett adóalap után: gyártási években és az
Az építményadó mértéke változatlan, az
célokra szánja.
azt követő 3 naptári évben 345  Ft/kW, gyár- 500  m2-t meg nem haladó alapterületű adóTámogassa felajánlásával a helyi citási évet követő 4-7. naptári évben 300  Ft/kW, köteles építmények tekintetében továbbra is
vil szervezetek, egyesületek és törtégyártási évet követő 8-11. naptári évben 230  Ft/ 750  Ft/m2/év, az 500  m2-t meghaladó alaptenelmi egyházak munkáját! Az adó 1
kW, gyártási évet követő 12-15. naptári évben rületű adóköteles építmények tekintetében
plusz 1 százalékának felajánlása nem
185  Ft/kW, gyártási évet követő 16. naptári év- 1 050  Ft/m2/év.
kerül semmibe, viszont nagy segítség
ben és az azt követő naptári években 140  Ft/kW.
Továbbra is mentes az építményadó alól
a civil szervezeteknek. A felajánlásTehergépjárművek és utánfutók esetén az adóalanynak a nem lakás céljára szolgáról az adóbevallás idején kell nyilatkoza gépjárműadó alapja a hatósági nyilvántar- ló, egyébként adóköteles építménye(i) 50 m2
ni, de májusig akár utólag is beadható
tásban feltüntetett saját tömege, növelve a alapterületig, kivéve az üzleti célt szolgáló
a rendelkező nyilatkozat. Üllői szerveterhelhetősége (raksúlya) 50%-ával, mérté- építményt. Az építményadó fizetési kötelezet, egyesület támogatása esetén a helyi
ke az adóalap minden megkezdett 100 kilo- zettségnek két részletben kötelesek eleget
közösség erősödéséhez, a helyi értékek
grammja után a légrugós vagy azzal egyen- tenni. A 2019 első félévi építményadó fizetéápolásához is hozzájárulnak.
értékű rugózási rendszerű tehergépjármű, si kötelezettségének határideje 2019. március
Merczel Erzsébet Alapítvány: 		
nyergesvontató, autóbusz esetén 850  Ft, fenti 18-a, a második félévi építményadót szept18711262-1-13
csoportba nem tartozó tehergépjármű, nyer ember 15-ig kötelesek megfizetni.
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért
gesvontató, autóbusz esetén 1 380  Ft.
Közalapítvány: 18706550-1-13
A gépjárműadó fizetési kötelezettség- Jogszabályi változás
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
nek két részletben kötelesek eleget tenni. A
18677746-2-13
2019. első félévi gépjárműadó fizetési köte- Felhívjuk a figyelmüket egy lényeges jogÜllői Diáksport Egyesület:
lezettség határideje a határozat végleges- szabályi változásra. A 49/2012. (XII.28.) NGM
18710546-1-13
sé válásától (a kézhezvételtől számított 15. rendelet 3.§. (1). bekezdése alapján az AdóÜllői Sportegyesület: 19831679-2-13
nap) számított 15. nap, a 2019. második félévi hatóságot a végrehajtás foganatosításáért
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok
gépjárműadó fizetési kötelezettség határide- 5  000  Ft költségátalány illeti meg.
Egyesülete: 18670196-1-13
je szeptember 15., mely fizetési kötelezettMit jelent ez a gyakorlatban? Azon adóÜllő Polgárőr és Bűnmegelőzési
ségekről a borítékban található készpénzát alanyoknak, akik határidőre nem tesznek eleEgyesületet: 18724116-1-13
utalási megbízás.
get az adófizetési kötelezettségüknek és az
Üllői Gyermekekért Alapítvány:
adóhatóság megindítja a végrehajtási eljá19180083-1-13
rást (letiltás munkabérre és nyugdíjra, hatóIparűzési- és építményadó
Civil Érték Egyesület: 18664940-2-13
sági átutalás bankszámlára) az adóhátralék
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
A helyi iparűzési adó mértéke változatlan, to- mellett a jogszabályban előírt 5  000  Ft költSzervezete: 19170039-2-13
vábbra is az adóalap 1,9 százaléka. A hatályos ségátalányt is meg kell fizetniük.
Üllő Vezér Hagyományőrző
jogszabályok alapján a helyi iparűzési adó
Felmerülő kérdéseikkel az adócsoport
Egyesület: 18288841-1-13
bevallása önadózással történik, miszerint az munkatársaihoz fordulhatnak a polgármesÜllő-Kenderes Hagyományőrző
adózó saját maga állapítja meg, vallja be és fi- teri hivatal első emeleti 131-es és 132-es iroEgyesület: 18289969-1-13
zeti meg a helyi iparűzési adót.
dájában ügyfélfogadási időben: hétfőn 13
Magyarországi Evangélikus Egyház:
A 2019. év első félévi adóelőleg fizetési órától 17 óra 30-ig, szerdán 8 órától 12 órá0035
határideje március 18. A 2018. évi helyi ipar- ig és 13 órától 15 óra 30-ig, péntek: 8 órától
Magyar Katolikus Egyház: 0011
űzési adóbevallás benyújtási határideje 2019. 12 óráig, valamint telefonon, a 06-29/320Magyar Református Egyház: 0066
május 31-e, mely kötelezettségnek elektroni- 021/116, 131 és109-es melléken. E-mail cím:
kus úton kötelesek eleget tenni. A 2018. évre devai.eva@ullo.hu. Dévai Éva, adócsoport-vezető

Tájékoztatjuk az üllői adófizetőket, hogy megkezdtük a 2019. évi
helyi adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségekről szóló határozatok és értesítések postázását.
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Még egy hónapig akár SMSben is kérhető a postázás

Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
(NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell
mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát
tartalmazó kérelmet akár SMSben eljuttatni a NAV-hoz március 18-áig.
A NAV idén is automatikusan,
külön kérés nélkül elkészíti azok
szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal
rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfafizetésre kötelezett magánszemély vagy egyéni
vállalkozó.
Az elkészített tervezeteket a
NAV március 15-étől az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus
formában elérhetővé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adó-

bevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig kérheti.
Az elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen április 30-áig
küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet benyújtani: SMSben a 06-30/344-43-04-es telefonszámra lehetséges; illetve a NAV honlapján elérhető
webűrlap
(www.nav.gov.hu/
eszja/
eszja) kitöltésével; telefonon a 1819-es Infóvonalon, vagy
az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül a 06-80/
20-21-22-es telefonszámon; postai úton kötetlen levél formájában
(születési dátum és adóazonosító jel megadásával), vagy a NAV
honlapjáról letölthető BEVTERVKnyomtatványon; míg személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés
mellett az adóazonosító jelet és

a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJA (szóköz) adóazonosítójel (szóköz) év/
hónap/nap (számmal kiírva).
Aki netán lecsúszik a március
18-ai határidőről, május 20-áig
személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.
Az adózók bármikor nyithatnak
ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a www.nav.
gov.hu-ról és a www.magyar
orszag.hu-ról elérhető eSZJA
portálon március 15-étől megtekinthetik és szükség esetén
módosíthatják.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez
hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A kommunizmus
áldozataira emlékeztünk
Február 25-én este Üllő közössége is megemlékezett a
kommunizmus áldozatairól a
Templom téren, a hősök emlékműveinél, ahol vitéz Zentai István az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület titkára mondott
beszédet.
A résztvevők közösen énekelték el a Himnuszt és gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatok
emléke előtt.
Üllő Város Önkormányzata
nevében Fehér Imre alpolgármester és Udvardi Mátyás képviselő, az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület nevében Ország
László elnök és vitéz Kerékgyártó
József helyezett el koszorút.
„Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapjává
nyilvánította. 1947-ben ezen
a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták,
majd a Szovjetunióba hurcol-
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Fehér Imre alpolgármester
és Udvardi Mátyás képviselő
ták. Február 25-én emlékezünk
a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a
koholt vádak alapján mészárszékre küldött emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon felidézzük
mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak,
családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim

Zentai István, az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület titkára
mondott beszédet
meghurcolt és kiszolgáltatott.”
(forrás: kommunizmusaldozatai.
kormany.hu)
nfo

A DPMV Zrt. üllői
ügyfélszolgálati
fiókirodája
ügyfélpontként
működik tovább
A DPMV Zrt. a városháza épületében működő ügyfélszolgálati fiókiroda megszüntetéséről,
egyúttal ügyfélpont létrehozásáról döntött 2019.
március 4. hatállyal. Az
ügyfélpont nyitvatartási
ideje: hétfői napokon 12
órától 18 óráig tart.
A rövidített nyitva
tartás mellett az ügyintézési lehetőség is korlátozódik. Ivóvíz- és/vagy
szennyvíz-csatorna bekötések létesítésének
megindítására, bekötési kérelem ügyintézésére
(igénybejelentésre) kizárólag a kiemelt státuszú
ügyfélpontokon és az állandó ügyfélszolgálati irodán van lehetőség.
Készpénzfizetési lehetőség kizárólag a vecsési
állandó ügyfélszolgálati
irodában biztosított.
Üllő Város Önkormányzata képviselő-testülete nem ért egyet a
DPMV Zrt. azon döntésével, amely szerint
megszűnik a városháza
épületében működő ügyfélszolgálati fiókiroda és
az a továbbiakban csak
ügyfélpontként működik. A városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a DPMV
Zrt. üllői ügyfélszolgálati irodája változatlan ügyfélfogadási idővel, valamint változatlan
ügyintézési lehetőségekkel újra indítsa a működését.
Üllő Város Önkormányzata valamint a
DPMV Zrt. között jelenleg egyeztető tárgyalások folynak az ügyfélszolgálati fiókiroda
továbbműködtetéséről.
A megoldásig kérjük szíves türelmüket!
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Köznevelés

Közlemény óvodai
beíratásról

Üllő Város Önkormányzata
Oktatási, Közművelődési,
Sport és Ifjúsági Bizottsága
meghatározta a 2019/2020
nevelési évre történő
óvodai beíratás időpontját.

A

Humán Szolgáltató Központ intézményegységeiként működő valamennyi óvodában a beíratás ideje:
2019. április 25. (csütörtök) 8 órától 18 óráig, a pótbeíratás: 2019. május 2. (csütörtök)
8 órától 12 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a
gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig
betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszon�nyal még nem rendelkeznek.
A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.

Tisztelt szülők!
A jogszabály lehetőséget biztosít a 3 éves kortól történő kötelező óvodába járás alóli felmentésre. Az a szülő, aki élni szeretne ezzel
a lehetőséggel, a beiratkozást megelőző időszakban, tehát április 25-ig nyújtsa be erre vonatkozóan a kérelmét.
Kérelemnyomtatvány beszerezhető a
HSZK-ban, hivatalunk recepcióján, illetve
letölthető honlapunkról: www.ullo.hu közigazgatás/polgármesteri hivatal/ügyintézési kalauz/iskolai, óvodai ügyek/óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség alóli
felmentés.

A kérelem benyújtható a Humán Szolgáltató Központban, illetve az Üllői Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (1.
em. 104-es szobában Bogdán Józsefné ügyintézőnél).
A gyermeket elsősorban a körzet szerinti óvodába kell beíratni!
A vonatkozó jogszabály rendelkezése szerint: „A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik”.
Az óvoda azt a gyermeket
köteles felvenni, vagy átvenni,
aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Kérjük a kedves szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal leendő óvodás gyermeküket és az alábbi okmányokat:
– a gyermek lakcímkártyáját, a születési anyakönyvi kivonatát és a TAJ-kártyáját,
(anyakönyvi kivonat bemutatása nem szükséges, ha van a gyermeknek személyi igazolványa),
– a szülő személyi igazolványát és a lakcímkártyáját,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben a
gyermekre vonatkozóan készült korábban orvosi vagy szakértői vélemény és az rendelkezésre áll, kérjük azokat bemutatni!

Üllői
száros Ervin köz, Nefelejcs u., Nyárfa u., Papp
László u., Pelle István u., Puskás Ferenc u., Viola u., Zakariás József u.
NAPRAFORGÓ ÓVODA
(Pesti út 98/2. telefon: 29/ 320-966 vezető:
Akai Gabriella): Ady Endre u., Arany János u.,
Árpád Fejedelem u., Bem apó u., Damjanich
u., Dózsa György u., Fürdő u., Hosszúberek tanyák, Hosszúberek útja, Kistemető u., Malom
u., MÁV-őrház, Monori dűlő, Nagy Sándor u.,
Pávai-Vajna u., Szegfű u., Táncsics Mihály u.,
Templom tér, Török Ignác u., Vasadi u., Vasúti
őrházak, Wesselényi u., Gyömrői út, Kossuth
Lajos u., Deák Ferenc u.
PITYPANG ÓVODA
(Faiskola u. 17., (telefon: 29/320-024 vezető:
Monostori Edina): Baross Gábor u., Cédulaház
tanya, Faiskola u., Hatháza u., Homok u., Hunyadi u., Jókai u., Juhállási tanya, Kenderes u.,
László u., Lejtő u., Malik köz, Medikus u., Mező
u., Mikszáth Kálmán u., Móricz Zsigmond u.,
Ócsai út 32. számtól végig, Öregszőlő köz,
Öregszőlő u., Pásztorház u., Pesti út 98. számtól Budapest irányába végig, Petőfi u., Pipacs
u., Rétköz u., Tompa Mihály u., Vadvirág u.,
Vasvári Pál u., Vörösmarty u., Zöldfa u., Zsák u.

CSICSERGŐ ÓVODA
(Kisfaludy tér 10., telefon: 29/600-105, vezető: Zentai Erika): Árpád u., Berkes András
u., Berkes köz, Dobó István u., Dóramajor,
Dórapuszta, Erdősor köz, Erdőszél u., Erdőszél tanya, Erdősor u., Gazdák erdeje u.,
Gazdák erdeje tanya1., Gazdák erdeje tanya 2., Gárdonyi Géza u., Gyár u., Hajcsár u.,
Halomhatár u., Hegedűs tanya, Hubert tanya,
Ilona köz, István u., Jegenyés tanya, Kinizsi u.,
K-Sped körút, Kertekalja u., Kisfaludy tér, Kisfaludy u., Kölcsey Ferenc u., Major köz, Mátyás király u., Ócsai út 1–31. számig, Pesti út
1–98. számig, Pusztalöb, Söprűs tanya, Stöckl
tanya, Szekerestanya, Szőlőskert köz, SzőlősÓvodai körzethatárok
kert u., Tamási Áron u., Vásártér u., Zöldmező út.
a 2019/2020 nevelési évtől
A beiratkozással kapcsolatos teljes közBÓBITA ÓVODA
lemény a www.ullo.hu városi honlapon és a
(Állomás u. 17., telefon: 29/320-059, veze- www.ullohszk.hu honlapon olvasható.
tő: Dócsné Bodnár Gizella): Akácfa u., Állomás u., Batthyány u., Bercsényi u., Csillag u., Pedagógiai szakszolgálat
Diófa u., Ecseri út, Hársfa u., József Attila u.,
Klapka u., Maglódi u., Május 1. u., Móra F. u., A Pest Megyei Pedagógiai SzakszolgáRákóczi u., Sport tér, Széchenyi u., Szövetke- lat Üllői Tagintézménye (ügyviteli telepzet u., Tölgyfa u., Virág u., Zug u., Zsaróka út, helye: Üllő, Pesti út 98./2.) a 2019/2020-as
Zsarókahegy.
tanévben a következő feladatokat látja el: gyógypedagógiai tanácsadás, koGYÖNGYVIRÁG ÓVODA
rai fejlesztés és gondozás, (járási) szak(Gyöngyvirág tér 1/A. telefon: 29/320-022 értői bizottsági tevékenység, nevelési
vezető: Micsinai Istvánné): Árvácska u., Bim- tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív
bó u., Bozsik József körút, Budai László u., Csík pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, isFerenc u., Dóra Sándor körút, Földes Dezső kolapszichológiai és óvodapszichológiai
köz, Gyöngyvirág tér, Hajós Alfréd u., Halassy ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek,
Olivér köz, Kocsis Sándor u., Kozma István tanulók gondozása.
u., Kutasi György u., Liliom u., Liszt Ferenc u.,
A tagintézmény ellátási körzete: Ecser,
Lóránth Gyula u., Lőrincz Márton köz, Mé- Maglód, Üllő, Vecsés.

Üllői

„Nyelvében
él a nemzet”
Január 11-én az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola felső tagozatán anyanyelvünk előtt
tisztelegtünk. Diákjaink a Szép magyar beszéd
verseny keretein belül mutatták meg, mennyire fontos manapság is a tiszta, érthető kiejtés,
a megfelelő hangsúlyozás, a hanglejtés, a szövegértés, valamint a közlendőnk pontos, egyértelmű tolmácsolása.
A verseny kétfordulós volt. Az első fordulóban szabadon választott szöveggel indultak
a gyerekek, amelyet előzőleg jól begyakorolhattak felkészítő tanáraikkal. A második fordulóba csak a legjobbak juthattak tovább, itt egy
számukra ismeretlen alkotást kellett felolvas-

Rajzpályázat
gyerekeknek
Az üllői Merczel Erzsébet Alapítvány 13. alkalommal hirdet rajzpályázatot Üllő Város
gyermekei részére. A pályázat címe: Kedvenc
sportom. Olyan alkotásokat várunk, melyek
tükrözik a sportolás és a mozgás szeretetét.
Pályázat határideje: 2019. április 5. Pályázhat: 5-15 éves gyermek egyénileg, csoportosan.

niuk. A szövegek között voltak szépirodalmi
művek, esszék, tanulmányrészletek egyaránt.
A versenyzők 3 évfolyamról kerültek ki. Mindenki 3 percet kapott az előadásra. A zsűri értékelése alapján a következő eredmények születtek: 5. évfolyam: I. helyezett: Szabó Blanka
(5.z/a), II. helyezett: Dobos Hedvig (5.z/b), Petz
Lilla (5.a), III. helyezett: Boda Dzsenifer (5.c).
6. évfolyam: I. helyezett: Körözsi Balázs
(6.z/b), II. helyezett Huszár Dániel (6.z/b), III.
helyezett Erdősi Enikő (6.z/a).
7. évfolyam: I. helyezett: Árpási Réka (7.z),
Horváth Lilla (7.z), II. helyezett: Huszár Márk
(7.a).
Köszönjük szépen a felkészítő tanároknak:
dr. Kövérné Sándor Erzsébetnek, Ortutay Gizellának, Vári Diánának a felkészítést, valamint
a zsűri munkáját. A gyerekeknek köszönjük a
részvételt. Számítunk rájuk jövőre is!
Fenyvesiné Ladányi Brigitta

Mérettechnika: A/4 méretű lap, bármilyen eszközzel, technikával. Zsűrizés: óvoda, általános
iskola alsó, felső tagozat. (Rajzod hátoldalára
írd rá a neved és osztályod!) Díjazás: ajándékok.
Eredményhirdetés: 2019. április 15. 16 óra, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. emeletén.
Az elkészült alkotásokat a pályázati határidőn belül 2019. április 05-ig, az Árpád Fejedelem Általános Iskola portán kérjük leadni.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad Nagyné Kékedy Ibolya a 06-70/7718782 telefonszámon vagy a nagynekekedi@
digikabel.hu e-mail címen. 
nfo

Idén nyáron is lesz napközi
és ingyenes étkeztetés
Örömmel értesítjük a tisztelt szülőket, hogy
az előző évekhez hasonlóan 2019 nyarán is
lehetőségünk van az arra jogosultak gyermekei számára ingyenes nyári étkeztetés biztosítására (az étkezést 18 éves korig igényelhetik gyermekeiknek).
Az étkezés mellett idén is igénybe vehetik
a nyári napközit június 24. és augusztus 9. között, 7 éves kortól 12 éves korig.
Csak étkezésre június 17. június 21., továbbá augusztus 12. és augusztus 16. között van
lehetőség.
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További információ a napköziről és letölthető jelentkezési lap a www.ullohszk.hu honlapon található.
Jelentkezési lapot igényelni lehet a Humán Szolgáltató Központban (HSZK) is. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a HSZK-ban
leadott jelentkezéseket tudjuk figyelembe
venni. Jelentkezési határidő: május 10.
További információt kérhetnek: Czvikli
Annamáriától a 06-30/746-9510 telefonszámon. 
Szabó Katalin Ildikó, igazgató

Nemzeti
Értéktár
Verseny
Törökbálinton

A Dóramajor birtokosai nevű üllői csapat
Barna Tibor iskolaigazgatóval a törökbálinti Nemzeti Értéktár Vetélkedőn
Február 16-án az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata részt vett a Nemzeti Értéktár Vetélkedő középdöntőjében Törökbálinton.
A középdöntőt megelőzte egy levelezős
forduló, mely alkalmával feladatsort kellett
megoldani, illetve powerpoint-os prezentációt kellett készíteni a csapatnak. A prezentációnak arról kellett szólnia, hogy mit szeretnének felvetetni a Pest Megyei Értéktárba.
Diákjaink a Bajnokok Útja Mentorprogramról készítettek bemutatót. Az elért eredmények alapján iskolánk csapata bekerült a
középdöntőbe, és mint a Dóramajor birtokosai mérték össze tudásukat a többi pest megyei csapattal.
A törökbálinti verseny során épület puzzle-t
kellet kirakni, az épületet felismerni, szókereső
rejtvényeket kellett megoldani, projektorról kivetített értékeket kellet felismerni, illetve hogy
az hol található. Talán a leglényegesebb feladat
az volt, amikor egy Pest megyei értéket kellett
bemutatni jelenet formájában. Diákjaink nagy
sikerrel adták elő a vecsési savanyúkáposzta
múltját, eredetét, elkészítését.
A Dóramajor birtokosai az ötödik helyen
végeztek. A csapat tagjai 8.b osztályos tanulók: Bartek Ádám, Boda Vivien Mária, Víg Alexa,
Zubornyák Ildikó. 
Dr. Barna Tibor, igazgató

Általános iskola
felvételi körzete
Ezúton is értesítjük az üllői szülőket,
hogy az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola köznevelési intézmény (címe:
2225 Üllő, Malom utca 1.) felvételi körzete a 2019-2020-as tanévben: Üllő város közigazgatási területe.
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Olvasni jó!

Üllői

A Vargha Gyula
Városi Könyvtár hírei
Egy különleges kiállításra és egy múltidéző előadásra hívjuk az olvasókat az üllői könyvtárba.

A

Húsvét csodája – ezzel a
címmel nyílik Gál Judit kézműves-meseíró kiállítása a
könyvtár Merczel Erzsébet termében. A cím bizonyos értelemben
természetesen a keresztyén ünnep csodájára, a feltámadásra utal.
Az Istenfiú föltámadása örömhírének fényében, a húsvéti valóságban csak másodlagos az olyannyira megszokott tojásfestés,
ami a mi kiállításunk középpontjába került. Judit elképesztő precizitással díszített, festett, áttört
vagy éppen tulipánt formázó hí
mestojásai és a legkülönbözőbb

Tojástulipán

húsvéti dekorációk töltik majd
meg a kiállítótermet. Libatojásokból készült remekei már a Sándorpalotát is díszítették Kruchio László európai hírű, monori virágkötő
varázslatos dekorációjának részeként. Nincs közöttük két egyforma. Ez is Judit határtalan fantáziájának köszönhető, mint azok a
verses mesék, amiket két alkotás
között papírra vet. Szerencsére
nem csak a sublótfióknak írja tanulságos meséit. Már több antológiában jelentek meg művei, amelyek közül az író válogatásában és
előadásában többet is megismerhetünk a március 29-én pénteken
16 órakor nyíló kiállítás megnyitójának alkalmával. A megnyitót
húsvéti kézművesvásár színesíti
majd. Várunk minden érdeklődőt
szeretettel!

Meditittimó, egy
autista herceg kalandjai
Nemrég jelent meg Csender Levente A különleges Meditittimó
kalandjai című mesekönyve. A József Attila-díjas író első gyerekkönyvében két világ találkozik: a
mesésen természetes, különleges, varázsos lényekkel teli belső világ, amely a főszereplő autizmusából eredő különlegességeit
természetesnek veszi, és egy másiké a GPS-től és kütyüktől hemzsegő külső világ, amely az elfo-

Hogy volt?
Könyvtár Üllőn
Tavaly decemberben találkoztunk
először a témában, de mivel nem
sikerült mindent felidéznünk, és
meghívott vendégeink közül is
többen lebetegedtek, ezért megbeszéltük, hogy a könyvtárosok
világnapja tiszteletére ismét ös�szejövünk a könyvtárban. Ebből
az alkalomból április 13-án szombaton ingyenes lesz a beiratkozás, a késedelmi díjakat elengedjük, valamint a könyvtárosok által
készített könyvszobrokból összeállított kiállítással várjuk a város
minden lakóját. 10 órától Zimáné
Lengyel Vera, Üllő első hivatalos
könyvtárosa és kedves pedagógus kolléganője, Szirmai Ivánné
Árvai Angéla mesél a régi szép
időkről. Várunk mindenkit ez alkalommal is, hozzák magukkal a
könyvtárral kapcsolatos képeiket,
régi könyvjelzőiket, emlékeiket!
Figyelem! 2019. március 16án és április 20-án szombaton a
könyvtár zárva lesz.
Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Tavaszi megújulás a Kiss Sándor Művelődési Házban
Ahogy odakint emelkedik a hőmérséklet, és egyre inkább érzi az
ember a tavasz közeledtét, mind
inkább kedvet kap ahhoz, hogy új
célokat tűzzön ki maga elé, szebbé varázsolja környezetét.
Így vagyunk ezzel mi is itt, a
Kiss Sándor Művelődési Házban.
Szeretnénk, ha ez az időszak a
megújulásról szólna. Célunk egy
olyan környezet kialakítása, melyben kellemesen érezheti magát
az idelátogató. Ezért április első
heteiben egy átfogó kertrendezésre kerül sor a művelődési ház
udvarán.

Terveink között szerepel egy
fűszer- és gyógynövénykert kialakítása, mely nem csupán a szemet
gyönyörködtetné, de hasznos
tudnivalókkal szolgálna az érdeklődőknek. Ehhez várjuk a kedves lakosság segítségét, növényadomány formájában. Bármilyen
gyógy- és fűszernövényt, virághagymát, bokrot, cserjét, szívesen
látunk. Ezzel az adományozó nem
csupán egy növényt adna nekünk,
de kicsit a művelődési ház részévé
is válna.
Tavaszi projektünk része egy
szerelemfal kialakítása is. Üllő sze-

relmesei áprilistól helyezhetik el
lakatkáikat az erre a célra kialakított helyen, ezzel átadva szerelmüket az „örökkévalóságnak˝.
Projektünk harmadik része egy
verseny, mely a húsvéthoz kapcsolódik. Szeretnénk egy tojásfát állítani a művelődési ház udvarán,
melyhez kézzel festett, akasztható tojásokat várunk. Felnőttek,
óvodás- és iskoláskorú gyermekek
egyaránt jelentkezhetnek alkotásaikkal. A legszebbeket díjazzuk
mindhárom kategóriában.
A festett tojások április 1. és 15.
között adhatók le a művelődési
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Közösség

Legyen aktív
résztvevője a
költészet napjának!
Könyvszoborbagoly

gadás és segítés helyett a herceg
hiányosságaira fókuszál és a fiú
megváltoztatására, saját képére formálására törekszik. A 8-12
éves gyerekeknek ajánlott, de az
elfogadásban, megismerésben
a felnőtteket is segítő kötet, egy
aktuális és izgalmas történetbe
kalauzolja olvasóit. Április 9-én
kedden 17 órától találkozhatnak
az íróval, aki bemutatja könyvét
és elmeséli hogyan és miért is született meg ez a mesekönyv. Szeretettel várjuk azokat, akik esetleg
valamilyen formában érintettek
a témában és azokat is akik még
nem találkoztak az autizmus fogalmával. Csak tudásból születhet
megértés és elfogadás. A találkozón könyv vásárlására is lesz lehetőség. Jöjjenek el, bővítsük együtt
ismereteinket a világról!

Üllői

A tavalyi költészet napja valódi
versünnep volt itt, a Kiss Sándor
Művelődési Házban. Bizonyíték
ez arra, ha sokan együtt munkálkodunk, abból nagyszerű dolgok születhetnek. Nem is tudnám
számba venni, hogy hányan alkottak, készülődtek, hogy letegyenek
valamit a közös asztalra, így lett
mennyei a lakománk.
Kiállítottunk közel 150 képet,
óvodások, általános iskolások
festményeit. József Attila egyik
„legnehezebb” távoli asszociációkon alapuló, szimbólumokkal
teletűzdelt, az én és a világ dis�szonáns viszonyáról szóló Medáliák című versét formálták képpé.
Hogy mit ért meg egy ilyen költeményből egy óvodás, egy speciális tagozatos? Talán semmit. A képeket nézegetve mégis az derült
ki, hogy igenis sokat megéreztek,
s ezeket az érzéseket képesek voltak közvetíteni.
Köszönöm Zentai Erikának és
Sajtosné Öllei Andreának, hogy alkotásra inspirálták a gyerekeket, s
lehetővé tették, hogy mi is bekukkanthassunk az ő világukba. Hálával tartozom minden magánembernek, intézménynek, civil
szervezetnek – könyvtár, zeneiskola, általános iskola, Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület,
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület, Szín-Játszó-Tér, Mecénás
Művészeti Klub, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ger’Art Stú-

Aranyosi Ervin költő lesz a
Kiss Sándor Művelődési Ház
vendége a költészet napján
dió, nyugdíjas klubok – akik énekeltek, táncoltak, verset mondtak,
közreműködésükkel színesebbé,
élménygazdagabbá tették ezt a
délutánt.
Nem véletlenül most írok
minderről. Ha valami ennyire jól
sikerül, abból hagyományt kell
teremteni. Arra biztatom hát a
kedves olvasót, hogy jelentkezzen a 321-933-as telefonszámon,
ha szívesen megosztaná velünk
kedvenc versét az idei költészet
napján a Kiss Sándor Művelődési Házban április 12-én 16 órától.
Nincsenek kötöttségek!
Nagy örömünkre ezen a napon vendégünk lesz Aranyosi Ervin, napjaink egyik legnépszerűbb
kortárs költője, mégsem mondanám, hogy ő azt est főszereplője, hiszen mindenki, aki eljön, egyaránt fontos. Legyen itt ön is! VÉ

Hirdetés

Terveink között szerepel egy fűszer- és gyógynövénykert kialakítása,
mely nem csupán a szemet gyönyörködtetné,
de hasznos tudnivalókkal szolgálna.
ház irodájában, keddtől péntekig,
9 és 16 óra között.
Minden alkotást szeretettel
várunk és minden növényt hálával és köszönettel fogadunk. VÉ

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.
Nyugdíjas is lehet.
Nagyon fontos: jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!
Esetenként létrán kell dolgozni.
Rövid életrajzot kérjük leadni:
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

A képen látható keresztek (balról jobbra, fentről lefelé haladva):
Templom tér, katolikus temető, Ócsai utca–Kinizsi utca sarok,
Hunyadi utca–Mező utca–Vörösmarty utcai kereszteződés, Pesti
út (Hatháza), Állomás utca–Ecseri utca sarok, sporttelep mögötti
felüljáró, Pesti út–Wesselényi utca.

Keresztek
történetét kutatjuk
Az Üllő város közterületén található keresztek bekerültek a települési értéktárba. Ezúton is szeretnénk kérni mindenkit, aki tud
valamit a képeken is látható keresztek eredetéről, történetéről,
ossza meg velünk ismereteit! Azt

is szeretnénk tudni, ki gondozza
a kereszteket, ki tartja rendben a
környezetüket.
Érdeklődéssel várjuk az információkat a városházán: Üllői
Kulturális Központ, telefon: 320011/128
Laza István

Koday-kiállítás a városházán
A Városház Galériában (Templom
tér 3.) március 13-án 17 órakor nyílik meg Koday László Csokonaydíjas festőművész kiállítása. A különleges hangulatú, mesevilágot
idéző festmények alkotója másodszor állít ki városunkban. Képei
most is elragadó vizuális élményt
tartogatnak az érdeklődőknek.

A kiállítást megnyitja: dr. Feledy
Balázs művészeti író. Közreműködik: Sőregi Anna népdalénekes, a
Fölszállott a páva döntőse és Hegedűs István furulyás, Orsós Ádám
mesemondó, Kenderes néptánccsoport.
A kiállítás megtekinthető április 29-ig. 
nfo
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Ajánló

Kamarazenei fesztivál
a zeneiskolában

Térítésmentes
jogi tanácsadás
Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a polgármesteri hivatal
jogi képviseletét ellátó ügyvédek a lakosság részére térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a városházán
(Templom tér 3.). Dr. Szkalka Tamás tanácsadása március 4-én és április 1-jén
9 órától 11 óráig tart.
Dr. Szikora Gábor tanácsadása március 25-én és április 22-én 15 órától 17
óráig tart.
A tanácsadást előzetes telefonos bejelentkezés után vehetik igénybe. Dr.
Szikora Gábor telefonszáma: 06-30/4560889. Dr. Szkalka Tamás telefonszáma:
06-20/555-6513.
Bíztatjuk önöket, hogy szükség esetén éljenek a térítésmentes jogi tanácsadás lehetőségével!
Üllő Város Önkormányzata

Nyusziváró
kézműveskedés
Április 6-án, szombaton 16 órától Nyusziváró
kézműves-foglalkozás lesz a Kiss Sándor Művelődési Házban. Készítünk ajtó- és asztaldíszeket, kreatív ajándékokat. A belépés ingyenes, minimális anyagköltség fizetendő.
Metszőollót, ragasztópisztolyt, ha tud, hozzon magával!
Felnőtteket, gyerekeket egyaránt várunk.
Jöjjön el ön is!
nfo

Apróhirdetés
Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré- Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron
szére, a siker díja 2%-3%. 18 éves szakmai ta- és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén inpasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa- gyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444
lódni! Tel.: 06-20/397-4055
Külső homlokzati hőszigetelés korrekt
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil-fix), NAP- áron, garanciával! Akár 15 méteres magasELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN és környékén! VÉDJE ságig! Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33
OTTHONÁT REDŐNNYEL! 25 éves tapasztalat!
Minőséggarancia legjobb áron! Ingyenes fel- Monoron hús- és tejtípusú (Búr–núbiai vonamérés! Tavasztól új nyugdíjaskedvezmény! lú) nőstény és bakkecskék széles választékban
Műanyag ablakok gyártása, cseréje! Pál re- 600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444
dőny: 06-30/401-1029
Parkolók, gépkocsibejárók, járdák térkövezéEladó lakást, házat keresek Budapesten, és se, betonozása 25 év tapasztalattal! Ingyenes
Pest megyében. Érd.: 06-30/333-3661
helyszíni felmérés: 06-70/639-9733

%

Hasznos telefonszámok

Polgármesteri
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapitányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs:
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület:
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület:
29/748-240

Üllői Rendőrőrs
29/521-410 (hivatali
munkaidőben)
06-30/631-0690 (éjjelnappal hívható)

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 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

Üllői

Üllői
A Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei sok szeretettel hívják és várják a kedves érdeklődőket március
21-én a 16 órakor kezdődő XXI. Kamarazenei
fesztiválra, melyet idén is az Üllői Kulturális
Központban (városháza) rendeznek meg.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján biztosak vagyunk benne, hogy idén is remek zenei élménnyel lesz gazdagabb, aki ellátogat
a rendezvényre, ezért arra buzdítjuk zenekedvelő olvasóinkat, hallgassák meg élőben
a Harmónia zeneiskola fellépőit. 
nfo

Ez az a vásár,
amit már várnak!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett férjemet, Szenczi Ferencet utolsó útjára elkísérték, virágaikkal megemlékeztek és mély gyászomban
együttérzésüket fejezték ki. Hálás köszönetem a SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport
irodavezetőjének, Juhász Andreának áldozatos munkájáért, valamint Zsuzsikának a búcsúztató méltóságteljes lebonyolításáért.
Szencziné Pajtás Ilona

5. sz. (Kisfaludy tér):
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi
intézmények

Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ:
29/321-876

Egyházak

Kiss Sándor
Katolikus plébánia
Művelődési Ház:
hivatala: 29/263-005
29/321-933
Református lelkészi
Humán Szolgáltató
hivatal: 29/321-340
Központ: 29/320-023
Evangélikus
Pedagógiai
lelkészi hivatal:
szakszolgálat:
29/350-371,
29/321-904
06-20/770-0442
Vargha Gyula Városi
Könyvtár:29/320-102 Falugazdász
Postahivatal:
Világosné Ágota
29/320-046
06-20/933-5767

Irodalmi teázó
Március 26. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Ünnepi műsor és koszorúzás
az 1848-as forradalom
évfordulója alkalmából
Március 15. 10 óra
Városközpont
Kölyökklub
Március 20. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat
fillérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgálat segítségével rászoruló családokat
támogat. Várjuk önt március 21-én, csütörtökön 8 és 12 óra között a Kiss Sándor Művelődési Házban (Gyömrői út 24.).
VÉ

mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112
Szent Benedek Gyógy Iskola
szertár: 29/322-002
Árpád Fejedelem
Általános Iskola:
Hibabejelentés
tel.: 29/320-054;
DPMV Zrt.:
Fax: 29/320-053
munkaidőben:
Harmónia Zene
29/320-014
iskola: 29/320-924
munkaidőn kívül:
Óvodák,
29/340-010
bölcsőde
Eurovill Kft.
(közvilágítási hiba
1. sz. (Faiskola u. 17.):
esetén): 06-80/980-030 29/320-024
ELMŰ-ÉMÁSZ
2. sz. (Gyöngyvirág
Dél-pesti régió:
tér l/A): 29/320-022
06-40/383-838
3. sz. (Állomás u. 17.):
(lakossági)
29/320-059
TIGÁZ: 80/300-300
4. sz. (Templom tér
(éjjel-nappal hívható) 2.): 29/320-966

Városi kulturális programok
Koday László Munkácsydíjas festőművész
kiállításának megnyitója
Március 13. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Rigócsőr király címmel a
Grimm-Busz Sínház előadása
kisgyerekeknek
Március 27. 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Aprók tánca
Március 28. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ

Harmónia Zeneiskola
– Kamarazenei fesztivál
Március 21. 16 óra
Üllői Kulturális Központ

A Húsvét csodája – Gál Judit
kiállításának megnyitója
Március 29. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

„Szeretnék május
éjszakákon…”
Második alkalommal szervezi
meg magyar nóta műsorát és fotókiállítását a Tradíció Egyesület
május 12-én 16 órai kezdettel a
Kiss Sándor Művelődési házban,
ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az énekesfellépők, akik a
jó hangulatról gondoskodnak:
Szász Katalin és Egri József. Az énekeseket kíséri Szomora Zsolt és cigányzenekara.
Szeretettel várjuk a magyar
nóta, operett és csárdás rajongóit, akik a színes zenei élményen
túl egy különleges fotókiállítást is

Azt a ragyogóját!
címmel nótaest
Március 31. 15 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Diadélután
Április 2. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Családmodell és gyermekvállalás a magyar népmesékben
Április 5. 17 óra
Hadnagy Jolán előadása.
Üllői Kulturális Központ
Nyusziváró
kézműves-foglalkozás
Április 6. 16 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Jobbagyféltekés
rajztanfolyam I.
Április 6-7. 9 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
Roma Kulturális Világnap
Április 7. 14 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Csender Levente különleges
mesekönyvének bemutatója
Április 9. 17 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Költészet Napja
Április 12. 16 óra
Vendég: Aranyosi Ervin költő.
Kiss Sándor Művelődési Ház
HSzK húsvéti
kézműves-foglalkozás
Április 12. 13 óra
Üllői Kulturális Központ
Hogy volt? Könyvtár
Üllőn című előadás folytatása
Április 13.
Mesél Zimáné Lengyel Vera.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Jobbagyféltekés
rajztanfolyam II.
Április 13-14. 9 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Üllő is érdekelt volt
a Dal 2019 versenyben

láthatnak „Híres cigányzenészeink” címmel.
A belépőjegyek elővételben és a helyszínen is kaphatók.
Jegyárak: 1800 Ft, nyugdíjasoknak 1600 Ft.
Jegyek kaphatók a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban és a Kiss
Sándor Művelődési Házban. Jegyfoglalás a 06-30/603-1694 telefonszámon és a tradicioegyesulet@
gmail.com e-mail címen lehetséges.
Demko Gergő, Antal Tímea és Dudinszky Balázs
Szervező: Szomora Zsolt, a
Tradíció Egyesület elnöke.
Demko-Antal Tímea és Demko
A Kedves világ! a döntőbe
nfo Gergő Kedves világ! című dala ugyan nem jutott be, de meghóa válogatótól az elődöntő- dította szívünket. Bízunk benne,
ig menetelt a Dal 2019 színpa- hogy lesz alkalmunk hazai színdán, amellyel a verseny iránt ér- padon, Üllőn is meghallgatni a
deklődő üllőiek százait ültették szerzőpáros más dalaival együtt.
megrendezésre a városi gyer- szombat esténként a televízió
Az idei versenyen 30 produkció
meknap. A fesztivál részleteiről, képernyők elé. A fellépések al- került élő adásba, amelyek közül a
főzőversenyre történő jelentke- kalmával az üllői illetőségű február 23-i döntőben Pápai Joci
zésről további információkat ol- házaspár előadása mellett a Az én apám című dala lett a győzvashatnak majd az Üllői Hírmon- hegedűkíséret is „hazai” volt, tes, így idén májusban ő képviseldó következő lapszámaiban.
Dudinszky Balázsnak köszönhe- heti Magyarországot Izraelben, a
nfo tően.
64. Eurovíziós Dalfesztiválon. ÜH nfo

Június elsején Csülökfesztivál!
Az idei rendezvényt a városközpontban rendezik meg, június 1-jén az új helyszínen várják a csapatokat és az érdeklődő
közönséget a szervezők. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
a Csülökfesztivállal együtt kerül
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Közösség

„Lélekmozgató program”
a Bóbita Óvodában
Óvodánk már több alkalommal tartott érzékenyítő napot. A magyar parasport napja alkalmából (február 22.) ismét fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek tapasztalják meg a
„másság” fogalmát, a segítés, elfogadás fontosságát már kisgyermekkorban. Ezért óvodánk mindhárom csoportja csatlakozott a
Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ Lélekmozgató programjához.
Az érzékenyítő projektünket az érzékszervek megismerésével vezettük be.
Egész héten ez volt a témánk. Ízlelgettünk, szagolgattunk, hallgatóztunk, általában becsukott vagy bekötött szemmel,
hogy átérezzük kicsit a látás- és hallássérültek mindennapjait. A programhoz kiváló alapot adott Bartos Erika: Őrangyal című

i

Üllői

könyve, mely minden csoportban napi
szinten kézben volt.
A gyerekek az érzékenyítő napon kipróbálhatták a kerekesszéket, a látássérültek
Braille-írásával „ismerkedtek” meg és egy
akadálypályán bekötött szemmel, bottal tájékozódva közlekedtek.
Az óvodások kíváncsian és örömmel vettek részt a programokon. Úgy gondoljuk,
hogy az érzékenyítés fontos feladatunk. Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy a speciális
nehézségekkel küzdő embereket, társaikat
segítsék, elfogadják és figyeljenek oda rájuk.
A projekthét végén az óvodások sok élmén�nyel és egy óvónénik által készített emlékéremmel tértek haza.
Kertész-Berceli Orsolya, óvónő

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyvezető. Szerkesztőség: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek. • Címlap: Gergely Margit
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Ajánló

Üllői
Dolgozz a Knorr-Bremse csapatában
és mozgassuk együtt a világot!
Előrelépési lehetőség, biztos munkahely,
tiszta környezet, kiemelkedő alapbér és
egyéb juttatások, vidéki kollégáknak utazási
költségtérítés, céges események.

Minősített hegesztő • gépi forgácsoló
cnc forgácsoló • élhajlítógép-kezelő

szakmunkások jelentkezését várjuk üllői telephelyre
Előnyt jelent:
• egyéb fémmegmunkáló tapasztalat,
• kis szériájú és egyedi munkadarabok forgácsolása
Amit kínálunk:
fizetés: :
• stabil vállalati háttér
ó
k
a ár nett
• szakmai és anyagi megbecsülés
• kiváló munkakörülmények
4 00 000 f t
• szabad hétvégék
Szükséges iskolai végzettség: min. okj-képesítés
jelentkezés: 06-20/519-5292

BÉREMELÉS!

KELET PEST MEGYE
LEGMAGASABB
FIZETÉSÉVEL VÁRJUK!
Betanított munkatárs
Átlagosan elérhető juttatási
csomag mostantól:
Br. 285 000–
385 000 Ft/hó
06-30/182-6434
jelentkezes@delego.hu

MOST

+ Br. 30 000 Ft
BELÉPÉSI BÓNUSZ
+
INGYENES CÉGES
BUSZJÁRAT
+
AZONNALI
KEZDÉS
+
HOSSZÚ TÁVÚ
MUNKA
Könnyen
megtanulható feladatok
Munkavállalóbarát
vezetőség
8 általános iskolai
végzettség elegendő
Tapasztalat NEM elvárás

Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:
14:00-15:00 között
Üllő, Kiss Sándor Művelődési Ház (Gyömrői út 24.)
A megadott dátumok közül bármikor
2019. 03. 12.
jöhetsz, az időpont mindig azonos lesz. 2019. 04. 02. vagy 2019. 04. 23.

Munkavégzés helye:
Budapest, 23. kerület HÉV vonal mellett, nagyon jó
egyéb tömegközlekedési lehetőségekkel

Jelentkezés:
www. kballas.hu
+36 20/66 55 259
knorrbremse@prohumanallas.hu

Munkalehetőség
Vecsésen

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

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

garnIer
aqua bomb gél
állagú arckrém

790 Ft/db

890 Ft/db

150 ml
többféle
850 Ft/db helyett

Jelentkezz az alábbi
nyitott pozícióinkra mielőbb!
· Sorjázó
· Szerelő munkatárs
· Raktári munkatárs
· Forgácsolási gépkezelő
· Forgácsolási gépbeállító
· Felületkezelő üzemi operátor

hImalaya
herbals
bőrápoló krém

soldarnosc
I’ amour
pisztácia ízű
alkoholos
krémmel
töltött praliné
115 g
650 Ft/db helyett

590 Ft/db

50 ml
éjszakai, nappali
990 Ft/db helyett

Ferrero
raffaello
tulipándesszert

Ferrero
raffaello
desszert

150 g
850 Ft/db helyett

790 Ft/db

mIrabell
mozart golyó
desszert
85 g

80 g

670 Ft/db

790 Ft/db

Az akció 2019. március 11-től 30-ig,
vagy a készlet erejéig tart.

Üllő, Pesti út 100.

mIrabell
mozarttafel
táblás csokoládé

100 g
650 Ft/db helyett

590 Ft/db

Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

