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2022-ben is

FUT AZ ÜLLŐ

Idén végre ismét lesz

CSÜLÖKFESZTIVÁL

KELLEMES 
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK!
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IDÉN VÉGRE ISMÉT LESZ CSÜLÖKFESZTIVÁL
Az idei évben hosszú kihagyás után az Ipartestület és Üllő Város Önkormányzata közös 
szervezésében ismét megvalósul a Csülökfesztivál és családi gyermeknap az Üllő Piac területén.
 

A z egész napos gyereknapi aktivitások, főzőverseny 
és színes színpadi programok, bemutatók után este a 
nagyszínpadon fellép az R-GO zenekar, és utána utca-

bál is lesz a Jerzsele zenekarral!

Időpont: 2022. május 28.

A főzőversenyre csapatok jelentkezését várjuk az alábbi fel-
tételekkel:
• A főzés során a versenyzők saját maguk által hozott 

nyersanyagokból, saját eszközökkel (bogrács, előkészítő 
asztal, tüzelőanyag stb.) készítik el a jelentkezési lapon 
megjelölt csülkös ételt, saját sátorban.

• A szervezők által kijelölt főzőhelyeket május 28-án 8 órá-
ig kell elfoglalni és a területet berendezni.

• A versenyre benevezett étel csak helyben készülhet.
• Minden versenyző csapatnak egy adag ételt kell leadni a 

zsűri részére bírálásra, ehhez sorszámmal ellátott tároló-
edényt a szervezők biztosítanak.

• Az esztétikus tálalást a zsűri külön értékeli!
• A főzőverseny I.–II.–III. helyezettje értékes díjakat, a 

résztvevők emléklapot kapnak.
Az idei évben lehetőség van (egy tálca) házi készítésű süte-
ménnyel is nevezni, amelyet a zsűri külön értékel és a fellé-
pők fognak elfogyasztani, nevezési díj ez esetben nincs. 

Nevezési díj: kis sátorral: 3 000 Ft/csapat/bogrács; nagy 
sátorral: 5 000 Ft/csapat/
bogrács.

Nevezési határidő: 2022. 
május 18. 

További információ, ne-
vezési lap igénylése és a ne-
vezési díj befizetése: 

Méhes Magdi:  
+36-20/385-6822; 

mehesmagdi@gmail.com.
A rendezvény helyszínén 

a közönségnek több he-
lyen lehetősége lesz csül-
kös étel vásárlására a piac 
üzleteiben és a kitelepülő 
egységeknél is! Kiállítóként, 
vásári résztvevőként is lehet 
jelentkezni a toth.gabor@
ullo.hu címen vagy a +36-
70/312-4134-es telefonszá-
mon.

Várjuk a csapatok jelent-
kezését, a programokon pe-
dig szeretettel látjuk minden 
lakosunkat, legyen egy nagy, 
jó hangulatú, közös családi 
napunk együtt!

TISZTELT LAKOSAINK!
 
Április 3-án az ország dön-
tött az új országgyűlés 
összetételéről, megvá-
laszthattuk lakóhelyünk 
országgyűlési képviselő-
jét. Településünkön a vá-
lasztópolgárok 69,07%-a 
járult az urnákhoz.

Az Üllőt is magába fog-
laló pest megyei 7. szá-
mú választókerület kép-
viselője dr. Szűcs Lajos, a 

FIDESZ-KDNP jelöltje lett, 
(49,22%-kal) akinek ezúton 
is gratulálok újbóli megvá-
lasztásához.

Bízom benne, hogy kép-
viselői tevékenysége révén 
segíteni tudja városunk 
további fejlődését. Egyben 
köszönetet mondok mind-
azoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a választás 
sikeres lebonyolításához.

Kissné Szabó Katalin,  
Üllő Város polgármestere
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Polgármesteri hivatal: 29/320-011
Üllő Polgárőr Egyesület: 06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 29/748-240
Üllői Rendőrőrs: 06-30/631-0690
Közterület-felügyelő: Tóth Gábor 06-70/312-4134
     Molnár András 06-30/265-6166

Központi rendelő, gyermekorvos, ügyelet: 29/320-082, 29/740-699,  
29/320-083.  Védőnők: Templom tér 3.: 29/320-011/130-as mellék

Gyógyszertárak
Csillag Gyógyszertár: 29/320-940
Szent Ilona Gyógyszertár: 29/320-033
Szent Benedek Gyógyszertár: 29/322-002

Hibabejelentés
DPMV Zrt.: munkaidőben: 29/320-014, 
munkaidőn kívül: 29/340-010
Eurovill Kft. (közvilágítási hiba esetén): 
06-80/980-030
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-3940
TIGÁZ: 80/300-300 (éjjel-nappal hívható)
Falugazdász: Molnár Zsuzsanna 06-70/684-0969

Oktatási intézmények
Árpád Fejedelem Általános Iskola: 29/320-054 
Harmónia Zeneiskola: 29/320-924
Pitypang Óvoda, Faiskola u. 17. 29/320-024 
Gyöngyvirág Óvoda, Dóra Sándor krt. 13. 29/320-

022
Bóbita Óvoda, Állomás u. 17. 29/320-059 
Napraforgó Óvoda, Pesti út 98/2. 29/320-966 
Csicsergő Óvoda, Kisfaludy tér 10. 29/600-105
Babarózsa Bölcsőde, Pesti út 98/1. 06-30/684-7985
Szellőrózsa Bölcsőde, Dóra Sándor krt. 13., 29/700-123

Közösségi intézmények
Kiss Sándor Művelődési Ház: 29/321-933
Humán Szolgáltató Központ: 29/320-023
Pedagógiai szakszolgálat: 29/321-904
Vargha Gyula Városi Könyvtár: 29/320-102
Postahivatal: 29/320-046
Városi sportcsarnok: 29/320-318
Civil központ: 29/321-876

Egyházak
Katolikus plébánia hivatala: 29/263-005
Református lelkészi hivatal: 06-20/355-9818
Evangélikus lelkészi hivatal: 29/350-371, 06-20/770-0442

Taxiszolgáltatás 
(egészségügyi intézménybe történő fuvarnál jelentős 
kedvezmény, részletes információk telefonon) 
Nagy Lajos (Surda) 06-20/479-8318.

HASZNOS TELEFONSZÁMOK       SEGÉLYHÍVÓ: 112

Holmi 
APP

VÁGD KI,
TEDD EL!

INGYENES ÜGYVÉDI TANÁCSADÁS
Térítésmentes jogi tanácsadás ér-
hető el a Városházán 
(2225 Üllő, Templom 
tér 3.). Üllő város kép-
viselő-testületének 
döntése alapján a 
polgármesteri hivatal 
jogi képviseletét ellá-
tó ügyvédek segítik a 

lakosságot a jogi kérdésekben való el-
igazodásban. Az ügyvédi tanácsadás 
helyszíne a földszinti 1. számú iroda, 

ahol előre megadott 
időpontokban kereshe-
tik az ügyvédeket.

2022. második ne-
gyedévének időpontjai:

Dr. Szkalka Tamás 
ügyvéd tanácsadásai 
9:00 órától 11:00 óráig 

tartanak 2022. április 19-én, május 
24.én és június 21-én.

Dr. Beneczki Tímea ügyvédnő ta-
nácsadásai 15:00 órától 17:00 óráig 
tartanak 2022. május 5-én és június 
2-án.

A tanácsadásra előzetes be-
jelentkezés szükséges: dr. 
Szkalka Tamás 06/20-555-6513, 
dr. Beneczki Tímea 06/70-459-1401

Üllő Város Önkormányzata

Házi jellegű, 
leveles tésztából 
készült, helyben 

sütött rétes.

Előrendelést, na
gyobb rendelést házi 
és céges összejöveés céges összejöve

telekre, találkozókra, 
ünnepségekre 

felveszünk.

ES METÉR

Nyitvatartás:
K, Sz, Cs: 9:00–16:30

P: 9:00–17:30
Szo: 6:00–12:00

V, H: szünnap

HELYBEN SÜTÖTT 

A VÁROSI PIACON

06-20/413-9710 • ÜLLŐ VÁROSI PIAC – 13. ÜZLET

Kedvezményes 
csomag

ajánlatok!

REndELd HÁZHOZ kEdVEnC RéTESEd!

Kérjük a kedves lakosságot, hogy 
amennyiben tehetik, az idei év-
ben válasszanak a lenti listából 
és adójuk 1%-ával egy üllői civil 
szervezetet támogassanak:

Civil Érték Egyesület: 18664940-1-13
EPONA Lovas Sport Egyesület 18708026-1-13
Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet 18283028-2-13
Farkas Gyula Tradíció Egyesület 18276338-1-13
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 19170039-2-13
MENTOR Speciális Mentő és Tűzoltó Alapítvány 18902921-1-13
Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13
Pozitív Élet Alapítvány 18848373-1-13
Szemünk Fénye Nagycsaládosok Egyesülete: 18670196-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány: 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesülete: 18724116-1-13
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 18288841-1-13
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13
Üllői Templomért Alapítvány 18703351-1-13
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület 18289969-1-13
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület 18716669-1-13
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SZAKMAI NAPOT TARTOTTAK AZ ÜLLŐI OVIK
Az elmúlt három évben a járványhelyzet miatt szakmai kérdéseket feszegető, problémákat 
megbeszélő intézményi nevelőtestületi értekezletet nem tudtunk tartani. A szigorítások 
feloldása lehetőséget adott arra, hogy 2022. március 26-án a Gyöngyvirág tagóvodában, az 
öt tagóvodából álló óvodai intézményegység pedagógus, pedagógiai és gyógypedagógiai 
asszisztens munkatársainak szakmai napot tartsunk, amelynek témája „A kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok az óvodai nevelésben” volt.

Kik is a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek? 
2011. évi CXC. törvény szerint a:
a) különleges bánásmódot igénylő gyer-

mek, tanuló: sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló (SNI); beilleszkedé-
si, tanulási, magatartási nehézség-
gel küzdő gyermek, tanuló (BTMN); ki-
emelten tehetséges gyermek, tanuló;

b) a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény sze-
rint hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek, tanuló;

c) tartós gyógykezelés alatt álló gyer-
mek. 
Mivel nagy területet érint, meghívott 

vendégeink a felsoroltak közül az aláb-
bi témákban tartották meg színvonalas 
előadásukat:
• Az autizmussal élő gyermekekről 
beszélt Klimaj Bernadett – autizmus 
spektrumpedagógiája/értelmileg aka-
dályozottak pedagógiája területen szak-
vizsgázott gyógypedagógus, PMPSZ 
Üllői Tagintézményének munkatársa, 
autizmussal küzdő gyerme-keink szak-
ellátója a HOPPLA fejlesztőközpont-
ban. Jelenleg 10 SNI gyermekünk van, 
ebből 6 autista. Kitartó szervezőmun-
kánknak köszönhetően fejlesztő cso-
portunk által biztosított fejlesztések 
mellett, szeptembertől megoldottuk a 
gyermekek szakellátását is, mindemel-
lett óvodapedagógusainknak kell vég-
rehajtaniuk a gyermekek integrá-cióját 

a mindennapi óvodai életbe, ezért is 
tartjuk fontosnak a témával kapcsola-
tos ismereteink bővítését. 

• Beszteri Éva – közoktatási szakértő, 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
szaktanácsadója, Jászberény Város 
Óvodai Intézményének vezetője, a 
Tehetséggondozásról tartott tájékozta-
tót, amely azért is volt tanulságos szá-
munkra, mert terveink között szerepel 
minden óvodában tehetségműhely ki-
alakítása, különböző műveltségi terü-
leteket érintve. Már ebben a nevelési 
évben a Csicsergő tagóvodában bein-
dítottuk a „Pompás magocskák” tehet-
séggondozó műhelyünket, aminek mű-
ködését sajnálatosan megakadályozta 
a pandémia. Előadónk több hasznos ta-
náccsal látott el minket a témával kap-
csolatban, illetve megerősített abban, 
hogy a sport területén jelenleg is meg-
valósulnak ilyen irányú feladataink 
(Bozsik program, néptánc, „OVI-FOCI”).
• Gyermekvédelmi feladatok a közne-
velésben témában, Balogh-Csizmadia 
Lilla – Vecsés és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ/
Óvodai és iskolai szociális segítő, szak-
mai egység vezetője prezentált. Óvodai 
intézményegységünk a vecsési intéz-
ménnyel harmadik éve gyümölcsöző 
kapcsolatot ápol. Bevezették óvodáink-
ban a Csak bátran, Til Tigris szociális 
kompetenciafejlesztő csoportfoglalko-
zást az 5 éves kort betöltött gyermekek 
számára. A kicsik a tréning során olyan 
trükköket tanulnak meg, amelyek segít-
ségével könnyebben boldogulnak a tár-
sas környezetben, támogatva őket az 
óvoda-iskola zökkenőmentesebb átme-
netében. Kollégája, Jávor Ilona Györgyi, 
emellett két tagóvodánkat is segítette a 
Boldog óvoda cím elnyerésében. A sze-
mélyiséggazdagító program (heti egy 
alkalom csoportos foglalkozás) növeli 
az érzelmi kultúrát, szociális és érzelmi 
intelligenciát. 

Az előadás során tisztázódott néhány 
fogalom, gyakorlati segítséget kaphat-
tunk a jelzőrendszeri nyomtatványok 
pontosabb kitöltéséhez is. Átláthatóvá 
vált az egész gyermekvédelmi rend-
szer, tudatosult a rendszerben elfoglalt 
helyünk, kötelezettségünk. A „nehéz” 

témát oldva, Jávor Ilona Györgyi, já-
tékra invitált minket: egy papírlapra 
megfogalmazhattuk aznapi örömün-
ket, boldogságot adó élményünket, 
amit egy közös plakátra felragasztva 
oszthattunk meg egymással. Öröm volt 
látni, ahogy szorgosan jegyzetelnek 
munkatársaim, majd az örömforrásai-
kat tartalmazó kis cetliket felragaszt-
ják. Hihetetlen, mennyi apró élményből, 
szépségből merítkezünk, töltődünk!

Intézményegységünk két szakmai 
munkaközösséget működtet. Vezető-
ik tájékoztatójukban saját példájukon 
keresztül ismertették a területükkel 
kapcsolatos fejlesztő hatást a nevelő 
munkában. 
• Tokárné Gödri Melinda óvodapedagó-
gus, munkaközösségvezető (Pitypang 
Tagóvoda) a Bábjáték szerepéről be-
szélt, színes képekkel illusztrálva a 
csoportjában folyó pedagógiai munkát, 
hogyan, milyen módon alkalmazható a 
báb, milyen a szerepe, milyen lehetősé-
geket rejt alkalmazása az eszköznek.
• Legendi Katalin óvodapedagógus, 
munkaközösség vezető (Csicsergő 
tagóvoda) pár szóban a tagóvodá-
ban indult, de a járványhelyzet miatt 
megszakadt Pompás magocskák te-
hetséggondozó műhelyről informált 
bennünket, az élő mese jótékony hatá-
sát taglalta, végül egy megindító mese 
előadásával búcsúzva zárta le a dél-
előttöt.
A közel 50 fős rendezvényen előadóink 
rengeteg hasznos információval látták 
el a résztvevőket, támogatva a minden-
napi pedagógiai munka hatékonyságát, 
emelve szakmai színvonalunkat. 

A szakmai nap lebonyolításáért kü-
lön köszönetet szeretnék mondani Sza-
bó Katalin Ildikó igazgató asszonynak, 
aki lehetővé tette számunkra, hogy 
„szakmázzunk”, Mucsiné Rozman Re-
nátának, aki gondoskodott rólunk, ha a 
nap folyamán megéheztünk, megszom-
jaztunk, és a Gyöngyvirág Tagóvoda 
vezetőjének, Micsinai Istvánnénak és 
munkatársainak, akik kulturált környe-
zetet, technika felszerelést biztosítot-
tak, elláttak minket finomságokkal.

Farkasné Hárs Jolán,  
óvodai intézményegység-vezető
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

GYERMEKEK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ FEJLESZTÉSEK
A teljesség igénye nélkül összegyűjtöt-
tük a településen található lehetősége-
ket, ahova azok a szülők fordulhatnak, 
akik gyermekének valamilyen típusú fej-
lesztésre van szüksége.

Pedagógiai szakszolgálat
Az ellátást a szakszolgálatnál a szü-
lők önként kérhetik, valamint a nevelé-
si-oktatási intézmények, családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatok – a szülő bele-
egyezésével, aláírásával ellátott – eset-
jelző lapon. A pedagógiai szakszolgálat 
szolgáltatásai ingyenesek.

Főbb szakszolgálati feladatok:
• logopédiai ellátás,
• nevelési tanácsadás,
• korai fejlesztés és gondozás,
• szakértői bizottsági tevékenység.
Ellátásra jogosultak a vecsési járás 

településeinek (Vecsés, Üllő, Maglód, 
Ecser) gyermekei és tanulói. Cím: 2225 
Üllő, Pesti út 98. 

Telefonszám: +36-30/444-9143, 
Vékonyné Hegedűs Andrea

Bolyongó fejlesztőpont
Ha gyermekünknél valami eltér a meg-
szokottól, a várt viselkedésformától, an-
nak oka van. Ha valami eltér a gyermek 
fejlődési ütemében, az időben történő 
pontos felismerés, a minőségi megse-
gítést eredményezi – vallja a Bolyongót 
vezető szakember, Horváthné Végh 
Zsuzsanna.
A Bolyongópont főbb fejlesztéshez kap-

csolódó szolgáltatásai:
• iskolai előkészítő foglalkozás,
• gyógypedagógiai felmérés,
• autizmusspecifikus fejlesztés,
• alsó tagozaton tanulónak (1., 2., 3. osz-

tály) korrepetálás, fejlesztéssel egybe-
kötve,

• fejlesztésközpontú Vasárnapi Mókázás 

6-10 éves gyermekeknek.
Cím: 2225 Üllő, Vörösmarty u. 16.
Telefonszám: +36-70/418-0779 – 
Horváthné Végh Zsuzsanna

Manó Tanoda
Óvodapedagógusként, gyógypeda-
gógusként (pszichopedagógia sza-
kos tanár) nagy szakmai tapasztalattal, 
gyermekek korrepetálását, egyéni fej-
lesztését, iskola-előkészítését vállalja 
Farkas Andrea, a tanoda vezetője.

Ha szükséges gyógypedagógiai véle-
ményt állít ki és segít értelmezni a szak-
értői véleményben foglaltakat. Négyéves 
kortól várja a tanulni, okosodni vágyó 
gyerekeket. Főbb feladatok:
• iskolai előkészítő oktatás,
• m.n.s. egyéb oktatás,
• gyógypedagógiai ellátás,
• konduktív pedagógia.

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 68. 
Telefonszám: 06-30/190-9203, Farkas 

Andrea

Mozgó-logo Fejlesztőkuckó
Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
volt tanítónője, Füles-Kovács Rita vezeti a 
kuckót, aki gyógypedagógus végzettsé-
gét logopédia-pszichopedagógia sza-
kon szerezte, LongiKid-vizsgálóként, és 
egyéni TSMT-terapeutaként is a segítsé-
gére lehet a gyermekeknek.
Tevékenységi körök:
• a neuro-szenzomotoros szemléle-

tű Longitudinális Komplex Vizsgálat 
(LongiKid ©) felvétele és értékelése,

• egyéni Tervezett Szenzomotoros Tré-
ning (TSMT) írása, betanítása, a terápi-
ás folyamat nyomonkövetése, segítése,

• logopédiai ellátás gyermekek és felnőt-
tek részére is,

• gyógypedagógiai fejlesztés: SNI óvo-
dások és iskolások fejlesztése (főként 
tanulási zavarral, figyelemzavarral 

küzdő, beszédfogyatékos gyerekek fej-
lesztése),

• iskolára való felkészítés: általános 
részképességfejlesztés óvodásoknak,

• korrepetálás: általános iskola alsó ta-
gozatos diákjai számára magyar nyelv-
ből és matematikából.
Cím: 2225 Üllő, Ócsai út 3.
Telefonszám: 06-30/964-1691, Füles-

Kovács Rita

HOPPLA Fejlesztő
A HOPPLA Fejlesztő azzal a céllal jött lét-
re, hogy játékos fejlesztési lehetőséget 
nyújtson az Üllőn és vonzáskörzetében 
élő gyermekek számára és tanácsadási, 
terápiás lehetőséget kínáljon a szülők ré-
szére. Főbb szolgáltatások:
• állapotfelmérés,
• korai fejlesztés (baba-mama foglalko-

zás),
• alapozó mozgásterápia,
• TSMT-torna,
• Ayres (DSZIT) terápia,
• fejlesztőpedagógia,
• iskola-előkészítő foglalkozás,
• gyógypedagógiai fejlesztés,
• DISZlexia, -gráfia, -kalkulia prevenció és 

terápia,
• logopédiai fejlesztés,
• Neurofeedback,
• pszichológiai fejlesztés és tanácsadás 

(gyermekek és szülők részére; párkap-
csolati és családterápia).
Cím: 2225 Üllő, Gyöngyvirág tér 1/A.
Telefonszám: +36-30/921-5122 –

Fenti fejlesztőkről Üllő város mobil-
telefonos alkalmazásában az Üzletek/
szolgáltatások/Fejlesztők menüpontban 
találnak további információkat, elérhe-
tőségeket. (Ha esetleg kimaradt volna 
valaki, aki helyben foglalkozik fejleszté-
sekkel, kérjük a kommunikacio@ullo.hu 
címre írja meg. Köszönjük szépen!)
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MEGEMLÉKEZÉS ÜLLŐN
2022. március 15-én ünnepi műsorral emlékeztek 
meg a Templom téren található emlékműnél az 
1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. 
A fell–pők színvonalas előadásokkal készültek, 
míg az óvodákban, iskolákban is fantasztikus 
programok zajlottak a megemlékezés jegyében.

Az idei évben szép, napos 
időben zajlott az ünnepi 
megemlékezés a központ-

ban. A délelőtti városi műsorra 
az Üllő-Kenderes Hagyományőr-
ző Egyesület látványos, művészi 
„Táncvers a szabadsághoz” című 
előadással készült, amely nagy 
sikert aratott a jelenlévők körében 
és emelte az ünnepség színvona-
lát. A műsorban az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola 7/Z/B diák-
jai, a Színházikó Társulat tagjai is 
részt vettek és segítettek közösen 
felidézni a múlt eseményeit. 

ÍGY KÉSZÜLTEK AZ ÓVODÁK AZ ÜNNEPRE
Napraforgó óvoda
„Az ünnepi megemlékezést március 11-
én, pénteken tartottuk. Az erre való készü-
lődés már hetekkel ezelőtt megkezdődött. 
Előkerültek a nemzeti színek, szimbó-
lumok. A témában sok óvodás korosz-
tálynak szóló vers, mondóka, dal létezik, 
ezekből válogattunk, amit megtanultak a 
gyerekek. Ábrázolás-tevékenység kereté-
ben készültek a párták, csákók, zászlók, 
huszárok, menyecskék. Magát a történe-
tet mesébe ágyazottan ismertettük meg a 

gyerekekkel. Elkészítettük a Nemzeti Múzeumot korabeli figu-
rákkal. Ünnepi díszbe öltöztek az ablakok, csoportszobák. 

Az ünnepségen meghallgattuk a Himnuszt, amit már is-
mernek a gyermekek, azt is tudják, hogy állva hallgatjuk végig. 
Ezt követően a két nagycsoport egy nagy közösséget alkotva 
adta elő a műsorát. Dramatikus játék keretében elevenítettük 
fel a korabeli eseményeket. Korabeli táncot, palotást táncoltak 
a gyermekek, majd egy megható finálé keretében nemzetiszín 
szalaggal ellátott kenyeret és békegalambot megjelenítve ün-
nepeltünk. Ezt követően kilátogattunk a 4̀8-as emlékműhöz, 
ahol kitűztük a kis pálcikafiguráinkat és elhelyeztük az óvoda 
koszorúját.”

Bóbita óvoda 
„A Bóbita óvodánk is meg-
emlékezett az 1848–
49-es szabadságharc-
ról. Nemzeti ünnepünkre 
kézműveskedéssel és óvo-
dánk nemzeti díszbe öl-
töztetésével készültünk. 
Magyar zászlónkat a gyer-
mekeink kézlenyomatával 
készítettük.” 

Csicsergő tagóvoda
„A tagóvoda március 15-i megemlékezését a béke és a sza-
badság szelleme hatotta át. Minden csoportban készültek ko-
kárdák, zászlók és nemzeti színben pompázó békegalambok. 
Többen rajzoltak huszárt vagy pártás menyecskét. Készítettek 
papírkardokat és huszárcsákókat is. 

A központi dekorációnak a Csicsergő vár adott otthont. Itt 
egy huszáros dekorációval lepték meg az óvodapedagógusok 
a gyerekeket, amely mögé állva a gyerekek és a szülők is egy-
aránt fotózkodhattak. A nagy és középső csoportos gyerekek 
az emlékműhöz sétáltak, ahol együtt elmondták az ünnephez 
kapcsolódó verseket és énekeket. A nemzeti színű békega-
lambok is elhelyezésre kerültek, amelyek reményeink szerint 
elhozzák az emberek számára a békét és a szabadságot.”

Gyöngyvirág óvoda
„Március 15-e tiszteletére ismét ünneplőbe öltözött az óvo-
dánk. Minden csoportban beszélgettünk a nemzeti ünnep je-
lentőségéről, a hagyományok fontosságáról, szimbólumaink-
ról. Ezt segítette a gyűjtőmunka, ami segített elmélyíteni ezt 
a fontos ünnepet. Verseket, 
népdalokat tanultunk, tán-
coltunk, kézműveskedtünk. 

Dekorációink és az 
aulában kiállított törté-
nelmi zászlók maradan-
dó élményt jelentettek 
mindannyiunknak. Kiláto-
gattunk a Városközpontba 
a ’48-as emlékműhöz, ahol 
a gyerekek elhelyezték saját 
készítésű ünnepi munkái-
kat. Pénteken a közösen tar-
tott ünnepségen a Törpike 
csoportos gyerekek méltó megemlékezésére került sor, ahol 
népi énekes játékokat, verseket adtak elő. Az ünnepség végén 
mindannyian egy békegalamb-szimbólummal fejeztük ki az 
összetartozás és a béke iránti szeretetünket.”

Pitypang óvoda
„A nemzeti ünnephez közeledve a Pitypang óvodában az óvo-
dás gyermekek ügyes apró kezei alatt piros-fehér-zöld szín-
ben pompázó alkotások születtek. Minden csoportszobában 
festettek, vágtak, rajzoltak, ragasztottak a gyermekek, miköz-
ben új szavakkal bővült szókincsük, mint a kokárda, a huszár, 
a csákó, a nemzeti színű szalag, a lobogó. 

Hallgattak meséket, történeteket Petőfi Sándorról, hango-
san és boldogan éneklik, a „Kossuth Lajos azt üzente”, az „Aki 
nem lép egyszerre” és az „A jó lovas katonának” kezdetű da-
lokat. 

A nagycsoportosok a szívük fölé tűzött, saját készítésű ko-
kárdát viselve kisétáltak a városunk központjában található 
emlékműhöz is, és megemlékeztek a bátor hőseinkről, akik-
nek a szabadságunkat köszönhetjük, majd letűzték az erre az 
alkalomra készített madárkákat, virágokat.”
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Vasárnap és hétfőn zárva,  
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Hétfő, péntek, vasárnap: zárva,  
kedd, szerda, csütörtök: 9–17, 

szombat: 9–12

2360 Gyál, Kőrösi út 156.
A MOL kúttal szemben    •   +36-30/979-7073

2225 Üllő, Ócsai út 1.
+36-30/758-1312

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadóhEly

http://lokacio.hu/korrekt-optika/
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Minimum 50%

Amennyiben gondolkozik lakása,  
háza, telke eladásán,  

forduljon bizAlommAl 
Az ingAtlAnpiAci közvetítő 

irodához!

Tel.:
06-70-935-5181

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a dél-pest megyei és budapesten,  
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, 
az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház  
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
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          MáJUS 7. 9.00-18.00 
 

ÜllŐ-Városi Sportcsarnok 

  PARASPORT NAP 
Fő szervező: Civil Érték Egyesület 

A csarnokban különböző versenyek: 

BOCCIA  Kerekesszékes ügyességi verseny         Kapura rúgás     

     Kislabda dobás   Csörgőlabda        Kosárra dobás  DARTS 

és más ügyességi játékok    SZERÉNY VENDÉGLÁTÁS     

           DÍJAZÁS 

       A sportcsarnok udvarán:  

 

 

               
   

  
 

   
  

   

    

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIÓ: cee@civilkozpont.hu; 06-29/321-876 

              

11.00 BORONKAY PÉTER 
                                                                 paratriatlonista interaktív előadása 

 

 

17.00 fellép: AGÁRDI SZILVIA 
 

 

15.00 SEGÍTŐKUTYA bemutató 
 

 
16.00 ÜLLŐ-KENDERES  
        HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
    tánc előadása  

 

 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT ÜLLŐI ALAPSZERVEZETE  
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

 

Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület  

HAGYOMÁNYŐRZŐ JÁTÉKAI  

ÜLLŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK EGYESÜLETÉNEK BEMUTATÓJA 

 

    MáJUS 7. 9.00

FOCI 

 

9.30 KÖZÖS ZENÉS torna 
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JÓ TUDNI! – KORMÁNYHIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A városvezetés tájékoztatja a lakosságot, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal Üllői ki-
rendeltsége 2022. április 4-től hétfőnként 08:00-11:00 
között tart ügyfélszolgálatot az Üllői Polgármesteri 
Hivatal földszintjén. 

A Vecsési Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgá-
latán továbbra is a hét minden napján, továbbá szerdai 
napokon 08:00-16:00 között a járási hivatal székhelyén 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.) tudják ügyeiket intézni. 
Ez utóbbi helyszínen személyi okmány és hatósági ügy-
intézésre van lehetőség.

Kormányablakbusz is segíti az ügyintézést
Bizonyos időnként kormányablakbusz is kitelepül a 
Városi sétány Templom téri bejáratához, mely nem csak 
üllői lakosok számára nyújt elérhető szolgáltatásokat. 
Érdemes figyelni az önkormányzat közösségi oldalát 
a legközelebbi időpontokról. A buszban csak bizonyos 
ügyek intézhetők, így erről is érdemes előzetesen érdek-
lődni. Az ügyvitel érkezési sorrendben történik, a várako-
zók sorszámot kapnak.

Közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos kérdések-
ben 0-24 órában felvilágosítás kapható  1818-as telefon-
számon. Honlap: http://1818.hu.

Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) https://
ekozigazgatas.magyarorszag.hu/ 

Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.gov.hu/ 
Webes ügysegéd (Ügyleírások): http://nyilvantarto.hu/hu/
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ISMERJÜK MEG  
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÚJ VEZETŐJÉT!
Topor István mindössze két éve él feleségével Üllőn, ám szaktudása és lelkesedése elég volt ahhoz, 
hogy felkérjék a Helytörténeti Gyűjtemény, majd az Irodalmi Teázó vezetőjének. Vele beszélgettünk. 

– Van üllői kötődése? 
– Üllői gyökereim nincsenek, de 

nagyon jól érezzük magunkat itt a 
családommal. Nem messze innen, 
a Pest megyei Pándon születtem és 
laktam hosszú időn keresztül, majd 
1998-ban a családommal Debre-
cenbe költöztünk. Két évvel ezelőtt 
jöttünk Üllőre, a kisebbik lányom itt 
él a családjával, szerettünk volna 
közelebb lenni az unokákhoz. 

– Milyen szakmai területek iránt ér-
deklődik a leginkább?

– Feleségemmel mindketten pe-
dagógusok voltunk, két éve men-
tem nyugdíjba. Magyar-történelem 
szakos középiskolai tanárként dol-
goztam, emellett közel két évtizede 
foglalkozom kutatómunkával: első-
sorban történeti, helytörténeti, iro-
dalomtörténeti vonatkozásokban. 
Számos tanulmányom megjelent 
és állandó szerzője vagyok több 
internetes történelmi portálnak és 
magazinnak.

– Üllőn egy ideje Ön vezeti a Helytörténeti 
Gyűjteményt.

– Az itt élő lányom és az unokáim 
lelkes könyvtárba járók, jó kapcsolatot 
építettek ki a könyvtár munkatársaival. 
Egyik alkalommal a könyvtár vezetője, 
Velkey Hajnalka említette a lányomnak, 
hogy Fehérné Fazekas Anett, aki ed-
dig a Helytörténeti Gyűjteményt kezel-
te, elmegy és szükség lenne valakire a 
helyére. A lányom megemlített engem, 
személyesen találkoztam Hajnival és 
sikerült abban megállapodnunk, hogy 
januártól átveszem a gyűjtemény keze-
lését illetve a környezet rendbetételét.

– Kihívás szakmailag?
– Nem kis feladat, de mivel a helytör-

ténet is a szívem csücske, így nem esett 
nehezemre elvállalni a feladatot. Ráadá-
sul, mielőtt a Helytörténeti Gyűjtemény-
nyel közelebbi kapcsolatba kerültem 
volna, a könyvtárban azt megelőzően 
már beszélgettem az ott dolgozó höl-
gyekkel, és Fehér tanár úr helytörténeti 
munkáit is megkaptam tőlük, így nem 
volt ismeretlen számomra a terület.

– Helyi szinten milyen kutatásokat foly-
tat?

– Többek között kutatom az első vi-
lágháborús veszteséglistákat, ez alap-
ján pedig sikerült jó néhány üllői első 
világháborús hősre rátalálni, akik nem 
szerepelnek az emlékművön és Fehér 
tanár úr könyvében sem említették őket. 
A polgármester asszonnyal beszél-
gettünk is már erről: 2023-ban lesz az 
emlékmű avatásának 100. évfordulója, 
akkor nem ártana kicsit megújítani az 
alkotást, így a már ismert, de még hiány-
zó nevek is felkerülhetnének.

– Az Irodalmi Teázót is ön szervezi és ve-
zeti, ugye?

– Igen, ez is a véletlen műve volt. 
Részt vettem a januári Teázón, ott de-
rült ki, hogy a hölgy, aki addig vezette 
az eseményt, családi okok miatt nem 
tudja tovább vállalni, ezért Hajnalka 
megkérdezte, nem lenne-e kedvem át-
venni. Szívesen elvállaltam, de tudtam, 
hogy néhány újítást be kell majd vezetni. 
Így áttettük az időpontot kedd délután-
ra, 16:30 és 17:30 közé, így nagyobb az 
esély arra, hogy többen tudnak majd 

eljönni. Emellett mostantól minden 
alkalmat valamilyen tematika köré 
csoportosítunk: ezért lett a febru-
ár témája a farsang, márciusban 
a nemzetközi nőnap miatt pedig 
a témánk a Keresd a nőt az iro-
dalomban lett. Az áprilisi alkalom 
Zolcer János író könyvbemutatója 
lesz, májusban a magyar líra lesz 
terítéken. Már most nagy örömmel 
látom, hogy a létszámunk növeke-
désnek indult.

– Miért tartja fontosnak, hogy a 
nyugdíj után is ilyen aktív maradjon 
szakmailag?

– Alig vártam, hogy végre azzal 
is foglalkozhassak, ami kiemelten 
érdekel. A tanítás nagyon sok időt 
és energiát vitt el, most pedig már 
tényleg csak az tölti ki a napjaimat, 
amit nagyon szeretek. Nekem ez 
kikapcsolódás, egy-egy téma fel-
göngyölítése, az utánaolvasás, az 
adatok gyűjtése, a cikk vagy tanul-
mány összeállítása, megjelenése 

mind sokat jelent nekem. És talán má-
sok számára is tudok olyan ismereteket 
nyújtani, amiről kevesebbet tudnak, ez-
által talán egy kicsit előttük is megnyílik 
a világ.

– Mik a jövőbeli tervei?
– A Helytörténeti Gyűjteménybe is 

szeretnék egy kicsit pezsgőbb életet 
vinni, hiszen egy nagyon szép, kultu-
rált környezet várja az érdeklődőket. A 
feleségem segítségével rendbe tettük 
az udvarrészt, virágmagokat vetettünk, 
gyógynövényest alakítottunk ki. A terve-
ink között szerepel, hogy civil közössé-
gek számára is megnyissuk a helyet. Azt 
is szeretnénk, hogy a gyerekekkel szo-
rosabb kapcsolat alakuljon ki, többször 
jöjjenek és több mindent megismerje-
nek a város történetéből. Ennek volt az 
egyik ráhangoló eseménye tavaly ősszel 
a szüreti foglalkoztató: úgy láttam, hogy 
a fiatalok nagyon élvezték a szőlődará-
lást, sutulást, a mustkóstolást, emellett 
pedig különböző népi fajátékokkal is 
megismerkedhettek. Szeretnénk, ha mi-
nél többször tudnánk fogadni az iskolá-
sokat. VNyL

Közösség
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Érd: 06-70/419-0680

Üllői autóalkatrészek 
raktározásával 

foglalkozó céghez 
keresünk 

raktárost 
2 műszakos munkarendbe

 6:00–15:00, 13:00–22:00.

Cegléd irányából ingyenes céges 
buszok Üllőig több település 

érintésével. 

Átlag nettó bér: 260  000 Ft. 

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

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

kategóriákban
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tantermi tanfolyam: szünetel
E-learning tanfolyamokra  a jelentkezés folyamatos. 

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

Tel./Fax: 06-29/322-422, mobil: 06-20/9-152-268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Tantermi tanfolyam: szünetel

HÚSVÉTI ÜNNEPEK ÜLLŐN
A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe minden évben 
megmozgatja az országot. A húsvét a vallásos vonatkozáson 
kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, mely 
idén április közepére esett. A legkisebbeknek a húsvét egyet 
jelent a szabadban töltött szórakozással, a húsvéti nyúllal 
és a díszített tojásokkal. Üllőn idén is biztosan mindenki 
megtalálta az ünnepben azt az örömöt, amit keresett.  

Üllő Húsvét Szigete és tojásgyűjtés
Szerencsére idén a pandémia már nem 
korlátozza a készülődést, a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár munkatársai pe-
dig mindent elkövettek azért, hogy a 
város lakossága méltó módon meg-
ünnepelhesse a húsvétot. A tündérkert 
Életfájának feldíszítése mellett a könyv-
tár a várossal közösen idén is megszer-
vezte Üllő Húsvét Szigetét. Idén is volt 
lehetőség locsolkodóvideót és képesla-
pot készíteni az óriás tojásnál az Életfa 
tövében, és újdonságként kikerült egy-
két nyuszifészek-készítő játék is a kör-
nyező fákra.

Tavaly már csak néhány száz darab 
hiányzott ahhoz, hogy összegyűljön a 
tervezett 2225 darab tojás, az idei cél 
újra ugyanennyi tojás összeszedése 
volt. Aki szeretett volna részt venni az 
akcióban, az kiakaszthatott az Életfa 
melletti aranyesőbokrokra (Penny par-
koló mellett) pár színes tojást, bármilyen 
anyagból és módon készített tojások 
megfeleltek. A célt idén könnyedén sike-
rült teljesíteni.

Ünneplés a kisgyermekekkel
Az óvodákban a húsvét tematiká-
ja nem csak a nevelési terv része, de 
minden évben kimeríthetetlen alkotá-
si és szórakozási lehetőséget nyújt a 
legkisebbek számára. A gyermekek az 
óvodapedagógusokkal együtt mindig 
boldogan készülnek az ünnepre: idén is 
kézműveskedtek, nyuszit simogattak, 
de mindemellett a hagyományos hús-
véti szokásokkal is játékosan ismerked-
hettek. 

Húsvéti Kreatív Műhely
Április 2-án a 100 éves Kiss Sándor 
Művelődési Házban fogadták az alkotni 
vágyókat a Húsvéti Kreatív Műhelyben. 
A résztvevők az ünnephez illő dekorá-
ciókat készíthettek, de volt ötletbörze és 
húsvéti ajándékok is, sőt még egy közös 
teázásra is lehetőség nyílt. A belépés rá-
adásul ingyenes volt, mindössze anyag-
költséggel kellett számolniuk a lelkes al-
kotóknak. 

Tudta?
Mivel Jézus feltámadásának 
története egybeesett a pogány 
újjászületéssel kapcsolatos 
szokásokkal, a korábbi vallási 
elemek beépültek a keresztény 
ünnepbe. Az angol Easter és a 
német Ostern szavak is pogány 
eredetűek, és az ősi kelta napéj-
egyenlőségi ünnepre, az Ostarára 
(Eostréra) utalnak. 

Szaporasága miatt a nyúl már 
az ókor óta a termékenység egyik 
fő szimbóluma volt, hasonlóan a 
tojás is az újjászületés ősi jelké-
pe. A nyugati kultúrkörben gyak-
ran jelenítettek meg mezei nyula-
kat, ezek az állatok azonban nem 
üregekben, hanem fészekszerű, 
elzárt és száraz helyeken hoz-
zák világra utódaikat – hasonló 
körülmények közt, mint ahogy a 
madarak a tojásaikat tojják. Va-
lószínűleg így mosódott össze a 
húsvéti tojást tojó nyúl szimbó-
luma.

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS

Molnár Péter      
+36-30/488-1688

Teljes körű takarítással
Fertőtlenítéssel

Szagtalanítással
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„NINCS TEHETSÉGTELEN 
EMBER”
Az Üllői Mecénás Művészeti Klubot 17 éve alapította a néhai 
Merczel Erzsébet, akinek elvesztésével 2006 novemberében 
súlyos veszteség érte a közösséget. Azóta már 15 év telt 
el és Nagyné Kékedy Ibolya vezetésével a klub évről évre 
tovább virágzik, elsődleges céljuk pedig megmutatni, 
hogy Üllőn milyen sok tehetséges művész él. Ibolyát 
megkértük, meséljen kicsit az elmúlt évekről, önmagáról, 
a klubról és hogy mit is jelent számára ez a közösség.

T öbb évtizedes tapasz-
talat mondatja velem, 
hogy a nagyon kevés 

kivételtől eltekintve, nincs 
tehetségtelen ember. A te-
hetség – úgy tartják – már 
egészen korán, kisgyermek-
korban megnyilvánul, azután 
vagy hirtelen kirobban, vagy 
szép lassan kinövi magát, 
vagy rejtőzködik, vagy vala-
mi külső vagy belső kényszer 
hatására mégis megmutatja 
magát. A líraiságom rendha-
gyó. Hét-nyolc éves korom-
ban kezdtem versírással, de 
abba is hagytam, fi gyelmem 
más felé fordult. Tizenhét 
éves lehettem, amikor erős 
érzelmi motivációk ismét 
arra késztettek, hogy ke-
zembe véve a tollat rövid, 
pársoros versikékkel fejez-
zem ki állapotomat, vélemé-
nyemet a világról. Ezeket az 
írásokat így utólag is csak 
verskezdeményezéseknek 
lehetett nevezni, amelyek 
viszont ezek után születtek, 

azoknak már sokkal több 
köze volt a klasszikus vers-
íráshoz. Életemnek ebben a 
szakaszában nem sokat ír-
tam, mert időmnek nagy ré-
szét a munka, az egziszten-
cia kötötte le. Volt, amikor 
magamra maradtam belső-
leg, akkor törtek fel énemből 
az érzések, gondolatok. Az 
évek teltek-múltak, verssel 
vagy vers nélkül, amikor már 
az életem révbe ért, amikor a 
család mellett az egziszten-
ciám is alapkőnek számított, 
amikor már gondolataim is 
beértek, mint a gyümölcs, 
ismét írni kezdtem. Ezekben 
a versekben már tudatosan 
jelennek meg a szubjektum 
masszívvá érett gondola-
tok és az érzelmi világom, 
amit már bátran vállaltam. 
Az ezt követő időkben már 
képekkel, hasonlatokkal és 
alliterációkkal leptem meg 
olvasóimat. Rövid kis novel-
lákkal színesítettem a Monor 
Alkotói Antológiát és az üllői 
Oltalom újságot, majd az Ül-
lői Hírmondó mellékletének 
a szerkesztését is vállaltam.

17 évvel ezelőtt, mikor be-
léptem a Mecénás Művészeti 
Klubba, már akkor éreztem, 
hogy művészet és a kultúra 
az életem – szerelmi – ré-
sze lesz. Igyekszem minden 
erőmmel és tudásommal a 
mai napig is fáradozás nél-
kül tenni a dolgomat.

2005. március 25-én né-
hai Merczel Erzsébet létre-
hozta 10 alapító taggal a 
Mecénás Művészeti Klubot, 
ami már év végére 50 fő-
vel gyarapodott, ezek között 

voltak ren-
des és 
t iszte let-
beli tagok is. Elsődleges cél-
ja az volt, hogy bemutassa, 
Üllőn milyen sok művészet-
tel foglalkozó tehetséges 
ember él. Közben eltervez-
te, hogy szervezzünk kiállí-
tásokat nyitott kapus jelleg-
gel, ahol szép virágos udvart 
találtunk, megnyitottunk egy 
kiállítást, amelyen amatőr 
tagjaink, festők, textilműve-
sek, fafaragók, irodalmárok, 
kosárfonók műveit, alkotá-
sait bemutattuk. Később át-
váltottunk udvargalériára, 
ahol felolvasásokat tartot-
tunk, táncoltunk, faragtunk, 
lényegében olyan tevékeny-
ségeket végeztünk, ami a 
művészettel és kultúrával 
kapcsolatos volt. 2006 nov-
emberében klubunkat sú-
lyos veszteség érte, alapító 
tagunk Merczel Erzsike ha-
lálával.

Próbáltuk az ő szellemé-
vel tovább folytatni klub-
béli életünket, amit ezután 
bővítettünk gyermekfoglal-
kozással és rajzpályázatok-
kal, ahol minden általános 
iskolás, illetve óvodás gyer-
mek rajzát az Árpád-napi 
ünnepség keretén belül egy 
kiállítással mutattunk meg. 
Majd ezt követte a városi au-
gusztus 20-i hagyományte-
remtő rendezvényünk, amit 
idős emberek meghívásá-
val és megvendégelésével, 
az önkormányzat támoga-
tásával tarthattunk meg. 
Tízéves születésnapunk-
ra a Vargha Gyula Városi 

Könyvtár kiállítóter-
mét Erzsikénk tiszteletére 
Merczel–Kiállítóterem névre 
keresztelte el. Éves szinten a 
könyvtárral közösen 7-8 al-
kalommal rendezünk kiállí-
tásokat a művészet-kedvelő 
látogatóinknak. Időközben a 
KukTanoda névű gyermek-
foglalkozással is bővültünk, 
melynek elsődleges célja a 
gyermekek sütni-főzni taní-
tása, megismertetjük velük a 
konyha szeretetét és elsajá-
títhatják a főzés alapjait, il-
letve a konyhai munkálato-
kat.

Nagyon nagy szeretettel 
nyitottuk meg a 2021-es év-
ben az egyhetes táborunkat 
Klubházunkban, ami reggel 
8 órától 16 óráig kínált elfog-
laltságot a résztvevőknek, 
és ahol még a reggelit és az 
ebédet is saját magunk, kö-
zösen készítettük el, ebéd 
után pedig a Mecénás-tagok 
tartottak minden egyes nap 
foglalkozásokat.

Merczel Erzsébet ké-
szítette el a Rákóczi 
Oratóriumot, amit egyfajta 
örökségül hagyott ránk, és 
amit több előadással adtunk 
tovább többek között Üllőn, 
Gyömrőn és Budapesten is 
nagy sikerrel. Alapítványunk 
is az ő nevét viseli, klubunk 
háttérszervezete, a Merczel 
Erzsébet Alapítvány sok 
szeretettel fogadja a támo-
gatókat és adójuk 1%-nak 
felajánlását. Adószámunk: 
18711262-1-13

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS  
A 2022/2023-AS TANÉVRE
 
A Monori Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a 
2022/2023-as tanévre az általános iskolai beiratko-
zásra 2022. április 21-én (csütörtökön) és 2022. ápri-
lis 22-én (pénteken) kerül sor.

A beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentu-
mokra van szükség:

• a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány

• a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ható-

sági igazolvány
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlá-

sára vonatkozóan
További részleteket a www.ullo.hu és a város hivata-
los közösségi oldalán találhatnak. ÜH infó

ITT AZ IDEJE A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE 
TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEÍRATÁSNAK
 
Üllő Város Önkormányzata által fenntartott, Üllő 
Város Humán Szolgáltató Központ által működtetett 
tagóvodákban a 2022/2023-as nevelési évre történő 
beiratkozás időpontja 2022. április 27. 8-18 óráig és 
2022. május 2. 8-12 óráig lesz.

A 2022/2023-as óvodai nevelési évre történő be-
iratkozás személyesen történik, minden gyermek ré-
szére a körzetes óvodában.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek lakcímkártyája, amellyel igazolja, hogy a 

gyermek legalább 3 hónapja életvitelszerűen Üllőn 
él; a születési anyakönyvi kivonata és a TAJ-kár- 
tyája (anyakönyvi kivonat bemutatása nem szük-
séges, ha van a gyermeknek személyi igazolványa);

• a szülő személyi igazolványa és a lakcímkártyája;
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumen-

tumok, illetve – amennyiben készült – a gyermekre 
vonatkozó orvosi vagy szakértői vélemények.

Részletes információkat a www. ullo.hu oldalon és a 
város hivatalos Facebook-oldalán találnak. ÜH infó

Oktatás
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022-BEN

Április 21., május 5., 19., június 2., 16., 30., július 14., 28., 
augusztus 11., 25., szeptember 8., 22., október 6., 20., 

november 3., 17., december 1., 15., 29.

A kommunális szemétszállítás időpontja: csütörtök.

Üveggyűjtő pont: Leadható színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros-, pezsgősüvegek kiöblítve. Üllő, Deák Ferenc utca.

Használt sütőolajat gyűjtő pontok: Sportpálya gyűjtőpont: Üllő, 
Dóra Sándor krt.; Gyöngyvirág téri gyűjtőpont: Üllő, Gyöngyvirág 
tér; Deák Ferenc utcai gyűjtőpont: Üllő, Deák Ferenc utca, Berkes 
András utcai gyűjtőpont: Üllő, Berkes András utca 40.

Zöldhulladék: (fű, gally, levél, termések, növények) a DTKH által 
meghirdetett időpontokban. A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban kell kihelyezni az ingatlan elé, az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben viszik el.

Csomagolási hulladék: (a kereskedelmi forgalomba kerülő ter-
mékek csomagolása) a DTkH által meghirdetett időpontokban. 
Szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot adnak. Az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban vagy a kommunális hulla-
dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

Konténeres hulladékelszállítás: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.
Építési törmelék: (kizárólag beton, tégla, cserép, kerámia kerül-
het bele) A DTkH Nonprofit Zrt.-nél lehetőség van konténeres hul-
ladékelszállítás megrendelésére. 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft 
+ áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Háztartási lom: (bútorfélék) a DTkH Nonprofit Zrt. házhoz menő 
lomtalanítás keretében évente két alkalommal díjmentesen el-
szállítja előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: +36-
53/500-152. Vagy akár konténer is rendelhető hozzá szintén a 
DTkH-nál amelyek ára: 5 m3-es konténer díja: 10 833 Ft + áfa, plusz 
2500 Ft + áfa napi bérleti díj, vagy 8 m3-es konténer díja: 17 333 Ft + 
áfa, plusz 2500 Ft + áfa napi bérleti díj. +36-53/500-052.

Papír: csomagolási hulladékként kidobható a szelektív sárga 
zsákba, amennyiben  (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-
nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, fü-
zet.

Ügyfélszolgálat: DTkH Nonprofit Kft. székhelyén (2700 Cegléd, 
Kút u. 5.) Hétfő: 8–20 óra; kedd, szerda, csütörtök: 8–15 óra.

Elérhetőség: 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu.
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MEG KELL ELŐZNI AZ ILLEGÁLIS 
HULLADÉKLERAKÁST
Üllő Város Önkormányzata a tavalyi évben nyert az IFKA pá-
lyázatán, így ennek keretein belül a város több területét meg-
tisztították és felszámolták az illegális hulladéklerakókat. A 
tisztaság megőrzéséhez azonban további intézkedésekre is 
szükség van. A megtisztított területek további védelme ér-
dekében március végén az önkormányzat munkatársai több 
sorompót is kihelyeztek a város külterületén, a korábban 
megtisztított területek közelében. A sorompók mellett kame-
rák is kihelyezésre kerültek, hogy minél inkább védeni tudják 
az érzékeny területeket. „Bízunk benne, hogy ezek az intézke-
dések védelmet nyújtanak majd az egyre súlyosabb mértékű 
illegális hulladéklerakásokkal szemben. Kérjük önöket, hogy 
vigyázzanak a területeink tisztaságára, óvjuk közösen kör-
nyezetünket, és ha bármilyen jellegű környezetszennyezést 
észlelnek városunk környékén, akkor hívják Szemők Zoltán 
mezőőrt a +36-30/194-7993-es telefonszámon. Köszönjük!” 
– olvasható a városvezetés közösségi oldalán.

Elektronikai hulladék leadására is rendszeresen van lehetőség
Legutóbb március végén lehetett leadni a felesleges elekt-
ronikai hulladékokat. A városvezetés a hivatalos védeke-
zés mellett a lakosság együttműködését is kéri abban, 
hogy közösen léphessenek fel a település környezetének 
megóvásáért. Ha az elektronikai hulladékok a megfelelő 
hulladékfeldolgozóba kerülnek, már biztosan nem a határ-
ban végzik illegális hulladékként.

HASZNÁLT AUTÓGUMI-BEGYŰJTÉS LESZ
Önkormányzatunk az idei évben is támogatja a la-
kosság által elhasznált gumiabroncsok elszállítását, 
amelynek keretében ingyen adhatják le az üllői lako-
sok a személygépkocsi-gumikat. Az egyéb járművek 
gumijainak más az összetétele, ezért azokat nem tud-
ja a partnercégünk feldolgozni, kérjük, hogy kizárólag 
személygépkocsi-abroncsokat hozzanak. A használt 
gumiabroncs veszélyes hulladéknak minősül, azt ki-
zárólag erre szakosodott gyűjtőkben lehet leadni. Az 
önkormányzat által összegyűjtött gumiabroncsokat 
100%-ban újrahasznosítják majd, így azok nem szeny-
nyezik a környezetet. A begyűjtés keretében a használt 
személygépkocsi-abroncsokat felni nélkül, lakcímkár-
tya felmutatásával lehet leadni, lakcímenként 16 db 
gumiabroncsot. A gyűjtés helye a 4-es főút melletti 
önkormányzati, sorompóval elzárt terület. Megközelí-
tés: 4-es főút Aldi körforgalmának Üllőről Monor felé 
haladva a 4. kijáratán lehajtva.  

A gyűjtés pontos időpontjai 2021. május 20. pénte-
ken 08:00–16:00-ig, valamint 2021. május 21. szom-
baton 08:00–12:00-ig. A gyűjtésen kizárólag személy-
autó gumikat lehet leadni, sem kerékpár, sem nagyobb 
méretű jármű abroncsa nem adható le!  A gyűjtést a 
közterület felügyelők és a polgárőrség munkatársai 
felügyelik. Kérjük, vegyenek részt az akcióban, tegyünk 
közösen a környezetünk tisztaságáért! Együttműködé-
süket köszönjük!
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Fejlődő kisváros

EGY ALKALOMMAL ÚJRA 
ENGEDÉLYEZETT LESZ AZ AVARÉGETÉS
Üllő Város Önkormányzata 2022. április 29-én (pótnap 
2022. május 13.) egy alkalommal lehetőséget biztosít 
Üllő területén az avar és kerti hulladék égetésére.

Tűzgyújtás és égetés közterületen és magántulajdonú 
ingatlanokon 2022. április 29-én, kedvezőtlen időjárás 
esetén 2022. május 13-án 9 és 21 óra között szélmentes, 
derült időben lesz megengedett. Szeles időben avart és 
kerti hulladékot nem lehet égetni.

Tűzkár 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 ége-
tést befejezően köteles gondoskodni;

• az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű 
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, ill. 
ezek maradékait), ezek égéstermékei mérgezőek.
Kérjük, hogy minden esetben tartsák be a tűzgyújtás-

ra és égetésre vonatkozó előírásokat!
Általános szabályként levegővédelmi okból az ország 

teljes területén szabadtéri tűzgyújtási és kerti hulladék 
égetési tilalom van érvényben, azzal, hogy az önkor-
mányzatoknak lehetőségük van az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozóan szabályokat alkotni.

A fent megjelölt időponton kívül Üllőn tilos a szabad-
téri tűzgyújtás és égetés a kerti bográcsozás, sütögetés 
kivételével. Üllő Város Önkormányzata

REMÉLJÜK, MIHAMARABB ÜDVÖZÖLHETÜNK  
A HOPI CSAPATÁBAN!

 Várunk Téged is  
a HOPI csapatába!  

Jelentkezz az alábbi pozíciókba:

Amennyiben nálunk képzeled el a jövődet, a következőt kell tenned:
Továbbítsd önéletrajzod a zchromec@hopi.hu e-mail címre!

Tel.: 06-70/330-2601 (8–16 óra között)

   Amit kínálunk:
• határozatlan szerződés
• alapbér + teljesítménybónusz 

+ egyéb juttatások
• kimagasló munkakörülmények
• Gyálra céges buszjárat Buda-

pestről
•munkábajárási támogatás

Magasemelésű targoncavezető – Gyál 
Targoncavezető – Gyál 

Áruátvevő – Gyál és Vecsés 
Komissiózó – Gyál és Vecsés 

WMS Operátor – Gyál
Adminisztrátor – Vecsés

Cégünk 2005. óta van jelen Magyarországon. Büszkék vagyunk rá, hogy a térség 
raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó piacvezető vállalatai közé tartozunk.

   Feltételek, elvárások:
• Gyál: hétfőtől péntekig tartó munkavég-

zés, 3 műszak
• Vecsés: vasárnaptól hétfőig tartó munka-

végzés, 3 műszak vagy állandó délután
• pontos, precíz munkavégzés
• fizikai pozíciók esetén targoncavezetői 

jogosítvány

A PESTI ÚT FÖLDKÁBEL-LÉTESÍTÉSI 
MUNKÁLATAINAK IDŐPONTJAI
Tavasszal folytatódik a Lenovo üllői telephelyének mű-
ködéséhez szükséges elektromos hálózat földkábellel 
történő kiépítése. A munkálatokat egyidejűleg bonyolít-
ják le a Pesti úton haladva Vecsés, illetve Monor irányá-
ból Üllő városközpontja felé. A munkabeosztás alakulá-
sa a következő:

Pesti út 115.–Pesti út 105.  2022. április 29-től május 
13-ig,

Pesti út 53.–Pesti út 77.  2022. április 25-től május 13-
ig,

Pesti út 77.–Pesti út 105.  2022. május 9-től május 20-
ig,

ÖMV gk. behajtó–K-Sped krt., Zöldmező u. sarok  
2022. május 20-tól május 31-ig.

Minden ingatlan előtt az eredeti típusú burkolatot állít-
ják helyre. Az eredetitől eltérő burkolatot (AC8 minősé-
gű hengerelt aszfaltot) csak azoknak a lakóknak ajánl-
ják fel, akiknél a munkák kezdete előtt öntött beton volt. 
A projekt keretén belül a kivitelező a földkábel fektetési 
és helyreállítási munkálatokon kívül egyéb térburkolási 
munkákat nem végez. A burkolatok helyreállítása a la-
kók részéről sem-
milyen fizetési kö-
telezettséggel nem 
jár. Éppen ezért fel-
hívjuk a lakók fi-
gyelmét, hogy elő-
leget senkinek ne 
fizessenek ha-
sonló megkeresés 
esetén. Ilyen jelle-
gű kártérítési igény 
esetén a kivitelezőt 
semmilyen felelős-
ség nem terheli. 

A létesítési mun-
kát várhatóan 2022. május 31-én fejezik be. Az építési 
munkálatok miatt a gépjárműforgalom csekély mérték-
ben, illetve az érintett ingatlanokra történő be és kijutás 
időszakosan, előre egyeztetve, korlátozásra kerülhet. 
Ezek időpontjairól minden esetben előzetesen értesíti az 
érintett ingatlanok tulajdonosait a kivitelező.

Az építkezésből származó kellemetlenségek miatt 
megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Üllő Város Önkormányzata

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.



MÉG TART AZ EBOLTÁSI AKCIÓ
Tavaly év végén eboltási akció indult: a kutyák in-
gyenes mikrochippel való egyedi megjelölésére és 
a veszettség elleni oltására lehetett regisztrálni. Jó 
hír az érintetteknek, hogy az akció még tart: április 
30-ig vagy a keretösszeg erejéig még lehet jelent-
kezni. Aki kérni szeretné az ingyenes ellátást, vagy 
akinek információja van mikrochip nélküli és/vagy 
oltatlan ebről a településen, azt kérik, hogy keresse 
meg a Zöld Zebra Egyesület képviselőjét az aláb-
bi elérhetőségeken: Tel.: +36-30/447-6492 (Legendi 
Judit), e-mail: jutka@zoldzebra.hu

VIRÁGVASÁRNAPI KONCERTET TARTOTTAK
Április 10-én „Csak Te légy Velem” virágvasárnapi Bach Kon-
certtel ünnepeltek az üllői Református Templomban a hívek. 
Gémes Katalin operaénekest Tegyei Zoltán orgonaművész 
kísérte, aki maga is üllői lakos. Csodálatos előadásukkal el-
varázsolták a hallgatóságot, az élményt pedig fokozta, hogy 
Bach művei a felújított orgonán szólaltak meg. A közönség 
nevében dr. Kókay József köszönte meg a művészek felemelő 
előadását!
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ANYÁK NAPI ILLATSZEÁNSZ
Mi is az az aromaterápia? Erről mesél majd április 29-én, 
pénteken 17 órától Kruza Flóra doTERRA wellness tanács-
adó, aki természetes parfümöket is készít.

A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy az aro-
materápia a 100% tisztaságú finom illatú természetes 
illóolajok használata a test és a lélek befolyásolására és 
ellazítására, betegségek enyhítésére. Időnként illóolaj-
terápiának hívják. Magában foglalja a növények levelei-
nek, gyümölcseinek, gyökereinek, valamint fák kérgének 
desztillálásával nyert illóolajok felhasználását. Bár az 
aromaterápia kifejezést csak a XX. században kezdték 
használni, az aromaterápia alapjai többezer évesek. Való-
színűleg a kínaiak voltak az elsők, akik aromás növénye-
ket használtak a jó közérzet érdekében. Úgy tartják, hogy 
az egyiptomiak találták fel a parfüm kifejezést, amely a 
latin pro fumum szóból származik.

Az illatok gyógyító és tiszta erejét sok módon vehet-
jük magunkhoz. Bármilyen kellemes illat inspirálja a 

kikapcsolódást, elősegíti a légzést, a vírusok és fertő-
zések elleni védekezést, és védi a testet a stressz káros 
fizikai és érzelmi hatásaitól. Miközben a modern élet el-
választ bennünket a természettől, a növényekből és virá-
gokból kinyert illatos illóolajok használata összekapcsol 
minket.

Most itt a remek alkalom, hogy egy parfümkészítő se-
gítségével megismerjük és kipróbáljuk a doTERRA 100% 
tisztaságú termékeit az illatbemutatón!

Aki kedvet kap egy kis, saját keverésű parfüm elké-
szítésére, az az előadás után, vagy a könyvtár elérhe-
tőségein jelentkezhet június 18-ára, egy parfümkészítő 
workshopra!

Lányok, anyák, nagymamák és mindenki, aki érzi az il-
latokat, tartsanak velünk egy izgalmas illatkalandra!    VHK

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérés

•   Hagyományos és okos  

rendszerek tervezése, kivitelezése 

•   Teljes körű engedélyeztetés

•    A számla végösszegének fele visszaigényelhető

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632  www.naphaszon.hu  naphaszon@gmail.com

50% család-
támogatási 

kedvezménnyel

L lla Liget
Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

Lovaglás oktatásLovaglás oktatásLovaglás oktatás
Monoron

családias környezetben 
7-től 17 éves korig.



Kertészkedjünk!
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KERTÉSZKEDJÜNK! – A KIÜLTETÉS
Előző rovatunkban a palántanevelés folyamatát 
mutattuk be az olvasóknak. Az alábbi tanácsok a 
sikeresen felnevelt palánták kiültetéséhez kívánnak 
segítséget nyújtani a kertészkedni vágyóknak.

A kiültetés időpontjai
• káposzta és saláta félék: március közepétől április kö-

zepéig
• paradicsom: április végétől
• paprika, kabakosak, csemegekukorica: május eleje-kö-

zepe
A kiültetés előtt fontos kiválasztanunk a megfelelő terüle-
tet a növényeknek, mivel ezen utólag már nem tudunk mó-
dosítani. A növények fényigénye fajonként más és más, sok 
növény nem bírja, ha árnyékos helyre ültetik, de akadnak 
olyanok is, amelyek a tűző napon nem érzik jól magukat. 
A paradicsom és a paprika fényigényes növények árnyékos 
helyen nem fejlődnek megfelelően.

Talaj-előkészítés
A talaj-előkészítési munkálatokat már ősszel érdemes el-
kezdeni. A szerves trágya és a komposzt talajba dolgozá-
sát is ekkora érdemes időzíteni, mert így a földbe juttatott 
szerves anyagoknak van idejük megfelelően lebomlani a ta-
vaszi kiültetésig.

Tavasszal elő kell készíteni a területet a palánták kiülte-
tésére. Ilyenkor kerül sor az ásásra vagy rotációskapálásra 
és a talaj elegyengetésére. 

A sorok kijelölését karók között kihúzott madzaggal te-
hetjük meg. Ültetéskor legalább 100-150 cm-es sortávot 
alkalmazzunk, hogy később is elférjünk a sorok között.

A paradicsom esetén a palántákat 50-70 cm tőtávolságra 
ültessük egymástól, hogy ne legyen túl sűrű az állomány, 
mivel az kedvez a gombabetegségeknek, és megnehezíti a 
növények gyommentesen tartását. Paprikánál 40-50 cm tő-
távolság is elegendő.

Ültetési mélység
A palántákat olyan mélységbe kell ültetni, hogy a palánta-
neveléshez használt tápközeg a talajjal egy síkba, vagy ki-
csivel mélyebbre kerüljön. Paprikánál erre különösen ügyel-
jünk, paradicsom esetében nem okozunk bajt, ha mélyebbre 
ültetjük a palántákat.

Öntözés
Először a kiültetéskor biztosítsunk vizet a növényeknek. 
Ekkor beiszapoló öntözéssel 3-5 dl/tő vízmennyiséget jut-
tatunk ki. A vízhez kevert, lehetőleg foszforban gazdag táp-
oldat, fokozza a gyökeresedést. A beiszapoló öntözés után 
3-4 napig ne adjunk vizet a palántáknak, ezzel is arra ösz-
tönözve a növényeket, hogy erőteljesebb gyökérnövekedés-
be kezdjenek.

A paradicsom és a paprika fokozott hőigénye miatt az ön-
tözés megfelelő időpontjának kiválasztása igen fontos, így 
lehetőleg 25°C nappali és 13°C éjszakai hőmérséklet felett 
adjunk vizet a növényeknek, mivel az öntözéssel 3-4°C-ot is 
hűlhet a talaj akár 5 napra is. Ez paprika esetén különösen 
fontos, mivel a paprika számára az optimális hőmérséklet 
25°C, ez alatt nem hasznosul sem a víz, sem a tápanyag.

Kucsera Csaba, környezetvédelmi referens

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt termelői mézek

Levendulás, 
kakukkfüves,

citromfüves, mentás, 
kamillás, rozmaringos,

zsályás, köményes, 
bazsalikomos 

és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

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

kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 

méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
kiscsillag termelői gyógyteakeverékek 
30 g-os csomagban, 10-féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Nyitvatartás: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Pályázatírás  •  Pályázatfigyelés

Otthonfelújítási támogatás,  
lakossági napelemes, eszközbeszerzési,  
mezőgazdasági és vállalati pályázatok 

teljes körű ügyintézése.
Civil szervezetek pályázatírását is vállaljuk. 

Díjmentes igényfelmérés és tanácsadás.
Tel.: +36-20/223-5243,  +36-20/550-3109
Email: info@pulsation.hu
Web: www.pulzuspalyazatiras.hu

A nyertes pályázatok szakértője
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Mazsola 03. 23-án a 
Tölgyfa utcából kiszökött 
és elveszett. Azóta semmit 
nem tudunk róla. 
Az elmúlt 2 évben 
családunk fontos tagjává 
vált. Nagyon szeretjük és 
nagyon hiányzik! 
Kérjük segítsenek, 
hogy újra velünk 
lehessen! 

Keressük 
szeretett 
kiskutyánkat!

Bármikor hívhatók vagyunk a Bármikor hívhatók vagyunk a Bármikor hí
06-70/703-1707 vagy 
06-70/631-6407
telefonszámokon. 
NagyoN várjuK haza! 

2 éves kan, chip 
van benne. 
2 éves kan, chip 
van benne. 
2 éves kan, chip 

Figyelem! 

       jutalom a 
nyomravezetőnek! 

Köszönjük a segítséget!

EGY ÚJRATÖLTÖTT SZELLEMISÉG

Üllőre érkezik a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ kiál-
lítása, mely május 1-től két hétig lesz 
megtekintehtő a Városháza előtt.
Hargita megyében, Gyergyó-
szárhegyen működő művésztelep 
anyaga különösen jelentős egész 
Romániában, hiszen az ország oly 
sok képzőművésztábor anyagával 
ellentétben, nem hordták szét, to-
vábbra is egyben van. A művészte-
lepet 1974-ben alapította Zöld Lajos, 
Gaál András és Márton Árpád. A kiál-
lítás anyaga magyar és román mű-
vészek, különböző műfajban alko-
tott műveiből áll, a tárlaton mintegy 
60 alkotás (festmények és grafikák), 
XX. századi és kortárs művek szere-
pelnek.

Forrás: Gödöllői Királyi Kastély oldala

ÜLLŐN IS MEGTEKINTHETŐ 
A MAGYAR SZENT KORONA INSTALLÁCIÓ
Május 1-jén 11 órakor nyílik meg a Vá-
rosháza előtt Elekes Gyula kiállítása, 
ahol az érdeklődők a magyar Szent 
Korona felnagyított mását nézhetik 
meg, az ünnepélyes megnyitó után 
kézműves-foglalkozásra várja a gye-
rekeket az installáció megálmodója, 
Elekes Gyula.

A Korona váza egy alumíniumszer-
kezet, áttetsző polikarbonát- (plexi) 
idomokkal, felépítménnyel. A felső 
része a koronát mintázza, annak zo-
máncképei színes üvegablakként 
működnek. A beérkező fény átsüt a 
zománcképeken, felfokozott élményt 
produkálva. A szerkezet kör formája 
egy szentélyt idéz meg. Az építmény 
falai műanyagból készültek, belső fe-
lületein információs anyag található 
a zománcképeken szereplő szentek-
ről, a Korona általános történetéről. A 
külső falakon a Koronával megkoro-
názott királyok névsora, portréik lát-
hatók.

A magyar Szent Korona Euró-
pa egyik legrégebben használt és 

mai napig épségben megmaradt 
beavatókoronája, mely minden tekin-
tetben egyedülálló alkotásnak tekint-
hető. A Szent Koronán jelenleg 27 zo-
mánctechnikával készült alkotórész 
található. A zománcképek jelentősé-
gét növeli, hogy ilyen mennyiségben 
és színvonalon megalkotott művet a 
középkorból nem ismerünk – írja Ele-
kes Gyula, a kiállítás megalkotója. Az 
installáció két hétig tekinthető meg.
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2022-BEN IS FUT AZ ÜLLŐ
A versenyezni, sportolni vágyók ismét rajthoz állhatnak Üllőn, hogy egy közös futáson 
megmérettethessék magukat. Az idei futógálán is több kategóriában, újabb versenyszámokkal 
várják a sportolni vágyókat. Óvodás kortól nyugdíjas korig mindenki rajthoz állhat a rendezvényen. 

Idén újabb versenyszámokban lehet 
nevezni, újra van lehetőség közösségi 
sétakörre is. 

Várjuk azokat, akik gyalogosan, 
rollerrel, babakocsival, kerékpárral 
vagy bármilyen más módon szeret-
nék végigjárni a futóversenyünk sza-
kaszait.

Kategóriák:
• Ovis örömfutás INGYENES, nincs re-

gisztrációhoz kötve
• 1,7 km Iskolás futam 6–14 év INGYE-

NES,  regisztrációhoz kötött
• 1,7 km Családi futam (1 felnőtt és  

1 vagy 2, 10 év alatti gyermek)
• 3,5 km-es egyéni Picimaraton (új!)
• 7 km-es egyéni Minimaraton
• 14 km-es egyéni Kicsimaraton (új!)
• 21 km-es egyéni Félmaraton
• 21 km-es Félmaraton váltó (vegyes 

váltó)

• Sétál Az Üllő, közösségi séta 
(regisztrálni előzetesen kell az 

ablonczyerika@gmail.com címen)  
INGYENES.

Versenyünkről további infókat a www.
ullo.hu oldalon a sport/hírek olda-
lon olvashatnak. Ugyanitt a neve-
zéseket is le tudják adni.

Rajtcsomag, rajtszám átvétel illetve a 
helyszíni nevezések lebonyolítása 
az alábbi helyen időben történik:

• 2022. 04. 28. csütörtök Üllő Piac  
8 óra–16 óra között

• 2022. 04. 29., péntek Üllő Piac  
8–16 óra között

• 2022. 05. 01, vasárnap Üllő Piac  
7–8 óra között

Kérjük, hogy a regisztrációkat idő-
ben adja le mindenki, hiszen készülni 
kell a megfelelő mennyiségű éremmel 
és csomaggal, hogy mindenki vihessen 
haza egy kis emléket a versenyről!

Egyéb információ, regisztrációval kap-
csolatos kérdések: 

Tóth Gábor
e-mail: toth.gabor@ullo.hu,
Telefonszám: +36-70/312-4134

Rendezvényünkre egy kis meglepetést 
is tartogatunk nektek:
Két szomszéd település, Üllő és Ócsa 
összefogott, és egy nyereményjáték-
kal összekötötte a versenyeinket. Ver-
senyzőinknek, akiknek mindkét ver-
senyen van befutó ideje, azok az  őszi 
ócsai verseny után részt vesznek egy 
sorsoláson, ahol 4 fő versenyző egyen-
ként 10 ezer Ft-os Decathlon-utalványt 
nyer, illetve további 4 fő a 2023-as ül-
lői és ócsai versenyre ingyen nevez-
het. Semmi extra teendőd nincs, csak 
fuss mindkét eseményen és már bent 
is vagy az esélyesek között.

Hajrá Fut az Üllő és Ócsa UFÓ-k ! 
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AZ ÜLLŐI LÖVÉSZKLUB 
SIKEREI
Megtartották Üllőn a Gyorspont Minősítő 
Versenyt, amelyen a helyi lövészek kiemelke-
dő eredményeket értek el. 

Március 12-én került sor a megmérette-
tésre az Üllői Lövészklub telephelyén, az üllői 
lőtéren. Az ország egész területéről érkeztek 
most is résztvevők, a házigazda lövészek ki-
váló eredményeket értek el, szinte az összes 
számban a dobogón végeztek: Balogh Lász-
ló, Vörös Imre, Nándorfi Tamás Gyula, Székely 
Péter, Hargitai András, Szabó Tamás, Németh 
Róbert és Zántó István. Egy évben több ver-
senyt is rendeznek, így áprilisban, májusban 
és később is lehet rájuk számítani. Az általuk 
szervezett programokra és nyílt napokra min-
denkit szeretettel várnak.

AZ ÜLLŐIEK NYILAI
A MESE Mindenki Egyért Sportegyesület csa-
patának egy része a WA Teremíjász Országos 
Bajnokságán kiemelkedő eredményeket ért 
el. A Magyar Íjász Szövetség által szervezett 
bajnokságot március 14-én rendezték meg a 
Pestszentimrei Sportkastélyban. A résztve-
vő csapattagok: Dobos Veronika R gyerek nő 
kategóriában 557 pontot, Kelemen Máté 521 
pontot B gyerek férfi kategóriában, és Zsákai 
Kadosa Csanád C gyerek férfi kategóriában 
530 pontot szerzett, ezzel pedig mindhárman 
első helyezettek lettek. Gratulálunk nekik!

ÜH infó

LÉGTORNAFESZTIVÁLON ARATTAK 
SIKEREKET AZ ÜLLŐI SPORTOLÓK
A Pole Akadémia-Táncsziget és 
Rúdakadémia SE versenyzői az el-
múlt időszakban kimagasló ered-
ményeket értek el több megmé-
rettetésen is.

Márciusban az MLTSZ Buda-
pesti Kvalifikációján Kundra Flóra 
és Balogh Panna is arany minő-
sítést és különdíjat, Tóth Kamilla 
pedig ezüst minősítést kapott. Az 
I. Budapesti Légtorna fesztivá-
lon Szenderák Petra és Szenderák 
Dóra 1. helyezettek, Tóth Barbara 
2. helyezett lett. A Ritmuscsapatok 

Országos Táncversenyén akro-
batikus kategóriában két koreo-
gráfiával is indultak a tehetséges 
versenyzők. Szenderák Petra a 
dobogó legfelső fokára állhatott 
és különdíjat is kapott, illetve az 
Elit trió-Aladdin is első helyezett 
lett, akik a legjobb produkció kü-
löndíjában is részesültek. Tóth Ta-
mara és Paulovics Effi sajnos nem 
állhattak dobogóra, de nagyon 
szép gyakorlatot mutattak be.

Gratulálunk mindenkinek a 
szép eredményekhez.
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Kultúra

„Aki a múltat tagadja, az életet tagadja, s aki a múltat átírja, a 
jövőt lopja meg.” Raana Raas

A XX. SZÁZAD TITKAI 
    –HIBRIDKÖNYVBEMUTATÓ

Áprilisi Irodalmi teázónkon 26-án, ked-
den 16:30-kor, Topor István irodalmár 
vendége Zolcer János, újságíró lesz. XX. 
század: 100 év – 100 esemény – 100 film 
című könyvében bemutatja a század egé-
szét meghatározó eseményeket, amely 
sok-sok ismeretlen tényt, adatot, infor-
mációt, titkot tartalmaz!

De milyen is volt a XX. század? Kétar-
cú: minden eddiginél nagyobb fejlődés és 
minden eddiginél nagyobb pusztítás volt 
a jellemző. Ezt a kétarcúságot mutatja be 
a könyv: résztvevők, túlélők, politikusok 
vallomásaival; rengeteg fotóval, videóval. 
Könyv és mozi egyszerre. A videók QR-
kódokról megnézhetők! Hasonló könyv 
még nincs a nemzetközi piacon, de a könyvtárból már kölcsönözhető! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! VHK

ÁPRILIS 14. 
A KÖNYVTÁROSOK 
VILÁGNAPJA
Ez a nap a világ könyvtárainak 
és a bennük tevékenykedő 
könyvtárosok fontosságára, 
történelmi és társadalmi 
szerepére hívja fel a figyelmet. 
Ilyenkor is hangsúlyozzuk, 
mennyire fontos a modern 
világban a klasszikus 
könyvolvasás, hová tart a 
könyvtárak technikai fejlődése 
és a tudásbázis gyarapítása.

2011 óta kerül hiva-
talosan megrende-
zésre, de köztudott, 
hogy sokkal régebb-
re nyúlnak vissza hi-
vatásunk gyökerei, így 
számos patrónus volt 
hivatott e nemes te-
vékenységet támogat-
ni, védelmezni. Robert 
Lee Hadden tájékoz-
tató könyvtáros sze-
rint számos hivatalos 
és nem hivatalos ke-
resztény patrónusa 
van a könyvtáraknak és a könyvtárosok-
nak. A szentek közül az Amerikai Egyesült 
Államokban Szent Jeromos (akinek neve 
a kezdetektől a tekercsekhez, az íráshoz, 
a fordításhoz, a katalogizáláshoz kapcso-
lódott) a népszerű, míg Európában Szent 
Lőrinc, a dokumentumok őrzője. Az or-
todox országokban Alexandriai Szent 
Katalint jelölték ki a könyvtárak, könyv-
tárosok védőszentjének. Szent Wiborada 
is a könyvtárak és a könyvet szeretők vé-
dőszentje. Ő volt az első nő, akit a Vatikán 
hivatalosan szentté avatott 1047-ben. 
A könyvkötő apáca előrelátásának kö-
szönhetően meg tudták menteni a Szent 
Gallen-i kolostor értékes könyveit a kalan-
dozó magyaroktól.

Mi, üllői könyvtárosok is megünnepel-
tük ezt a szép napot. Minden látogatónkat 
megajándékoztuk egy könyvtáras vászon-
táskával, nyakpánttal és természetesen 
könyvjelzővel. Mindenkinek ingyenes volt 
a beiratkozás, és még a késedelmi díjakat 
is elengedtük. Aki most lemaradt róla, ne 
búsuljon, ezt a jó szokásunkat október 
első hetében, az országos könyvtári na-
pokon is megtartjuk!  VHK



Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS!

A képen látható autó 
illusztráció.

Finanszírozási feltételek: FIX 7,49% THM: Az akciós finanszírozás 2022. február 15-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 7,15%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap, 
THM: 7,49%, kamat összege: 593 040 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 593 040 Ft, havidíj: 59 884 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek 
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 

unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong  
Korando Style +  felszereltségű crossover.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 7,49% THM-től, fix kamatozással! 

CO

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 7,49%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 859 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

Monor-Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu

Üllő, Pesti út 100.

Nyitva: H–P: 08–18,  Szo: 08–13

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 
Érintésmentes fizetés!

Bankkártyás fizetési mód. 

Telefon: 06-20/548-4317 

Monoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontján

 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00


