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Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018 március • XXVII. évfolyam 3. számA tartalomból:

Üllői
Költségvetés 2018

Amint az lenni szokott, 
februárban  elfogadta a 

képvselő-testület a város 
költségvetését. A fő összeg 

közel 2,5 milliárd forint. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan 

most is az volt a városveze-
tés célja, hogy a rendelke-

zésre álló bevételi forrásokat 
a lehető leghatékonyab- 

ban használják fel. 
Részletek a 4-5. oldalon

Meghívó  
március 15-re

Óvoda-  
fejlesztés

Tudnivalók a 
választásról

Tavaszvárás
virágkompo-

zíciókkal

A fák az  
ingatlan  
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 Kellemes húsvéti ünnepeket kíván  
                    Üllő Város Önkormányzata!
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                               ADATLAP           Adataim megadásával részt kívánok venni a komposztálási programban:

Név:  Cím:  

E-mail:   Telefonszám:  

A program részeként és a támogatás feltételeként az igénylőknek egy ismeretterjesztő előadáson kell részt venni, amelyen a jelentkezők megismerkedhetnek a 
komposztálás alapjaival. A programmal kapcsolatos további információkat későbbi időpontban tudatjuk a jelentkezőkkel.

Az alábbi űrlap kitöltésével, kérem jelezze a részvételi szándékát a programban! (Üllő Város Polgármesteri Hivatala, 2225 Üllő, Templom tér 3., partnerseg@ullo.hu)

Üllő Város Önkormányzata a 2018-as 
évben komposztálási programot indít, 
melynek keretében 50 százalékos 
támogatással műanyag 
komposztálóedények 
vásárolhatók a készlet erejéig. 

Komposztálási 
program

A VEKOP-pályázat keretében min- 
den tagóvodánkba megérkeztek 
2017. december 15-i határidővel a 
beszerezhető eszközök. A pályá-
zat során az épületekben és cso-
portszobákban új bútorok, a cso-
portokba új játékok, felszerelések, 
az udvarra pedig kinti játékok ke-
rültek beszerzésre és letelepítésre, 
összesen bruttó 42  367  690  Ft ér-
tékben.
 A támogatás segítségével 
megújult mind az 5 tagóvoda bel-
ső és külső látványa, játékkészlete. 
A bútorok esetében többek közt 
új asztalok, székek, ülőkék, szek-
rények, öltözőszekrények, szőnye-
gek teszik szebbé a helyiségeket. 
A gyerekek által évek óta használt, 
régi, elnyűtt játékok lecserélődtek, 
az eddig használt játékok kiegé-
szítésre kerültek a gyerekek nagy 

„Pitypangtól  
Bóbitáig” – 5 óvoda 
fejlesztése Üllőn

örömére, például új mozgás- és 
egyéb fejlesztőjátékokkal, egyen-
súlyozó játékokkal, szőnyeg-tár-
sasjátékokkal, babzsákpuffokkal, 
labdajátékokkal, logikai játékokkal, 
bábozáshoz kisházakkal és még 
sok-sok egyéb játékkal. Az udvar-
ra kerülő játékok esetében fontos 
tényező volt a téli időjárás alaku-
lása, mely gyakran nehezítette a 
kivitelezést. A decemberi esőzés 
és fagy ellenére végül határidőre 
megtörtént az 5 tagóvodában 22 
udvari játék telepítése, melyben 
nagy segítségünkre volt az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 
Ezúton köszönjük a sok-sok közre-
működést, valamint minden tag-
óvo davezető türelmét, melynek 
segítségével minden tagóvoda 
udvara december 15-ig megújul-
hatott. Ambrus Tímea, pályázati referens

Üllő Város képviselő-testülete feb-
ruár 15-én tartotta soros ülését. A 
testületi ülés jegyzőkönyvét elol-
vashatják a www.ullo.hu oldalon. 
 A városvezetés elfogadta a 
Kiss Sándor Művelődési Ház va-
lamint az Üllői Települési Ér-
téktár Bizottság 2017. évi mun-
kájáról szóló beszámoló, az 
önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szerveinek 
2017. évi költségvetésének ne-
gyedik módosításáról szóló ren-
delet, továbbá a Rendvédelmi és 
Ügyrendi Bizottság tájékoztató-
ját – mely szerint a január 29-én 
megtartott ülésen a polgármes-
ter, az alpolgármester, a képvi-
selők, továbbá hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatainak leadá-
sa megtörtént, így a képviselő-
testület valamennyi tagja eleget 
tett jogszabályi kötelezettségé-

Ülésteremből 
jelentjük

nek –, valamint a polgármester 
2018. évre vonatkozó szabadsá-
golási ütemtervét.
 A testületi ülésen döntés szü-
letett arról, hogy Üllő Város Ön-
kormányzatának képviselő-tes-
tülete gesztorként részt vesz a 
Sour cing Hungary Kft. által szer-
vezett, a 2018–2020-as időinter-
vallumra vonatkozó, csoportos 
földgázenergia-közbeszerzés-
ben. A képviselő-testület hoz-
zájárult dr. Bene Szilvia fogorvos 
(Szép és Ép Fog Kft.) praxisjogá-
nak dr. Novák Zsófia Diána fogor-
vos részére történő átadásához.
 A képviselő-testület megal-
kotta az önkormányzat és az álta-
la irányított költségvetési szervek 
2018. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet, amelyről részleteseb-
ben külön cikkünkben olvashat-
nak. Petz Nándorné, ügyintéző
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Mint az utóbbi években megszokottá válhatott, eljött a költségve-
tés tervezésének, majd elfogadásának időszaka, és úgy gondolom 
nem haszontalan, ha e lapok hasábjain osztom meg gondolataimat, 
és adok egy rövid áttekintést önöknek Üllő Város 2018. évi költség-
vetéséről, melyet februárban fogadott el a képviselő-testület.

Hirdetés

Költségvetés 2018

Hirdetés

Tűzvédelmi Kft.  
bejelentett 

férfi alkalmi 
munkásokat keres

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

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

Vidéki munkán alkalmanként 
fizetünk.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti u. 

 198. alatt.

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

G

Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

fsfodor@gmail.com

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

A költségvetés előkészítése során min-
dig az a legfontosabb kérdés, hogy a 
rendelkezésre álló bevételi forrásokat, 

hogyan tudjuk leghatékonyabban felhasz-
nálni.
 Az önkormányzat gazdálkodásának két fő 
forrását az állami támogatások valamint a he-
lyi adóbevételek jelentik. 

Állami támogatások 

Az állam a támogatásokat a jogszabályban 
meghatározott kötelező önkormányzati fel-
adatok ellátásához, annak mértékéhez iga-
zodva (ez az un. feladatalapú finanszírozás) 
biztosítja.  Az állam továbbra is kiemelten tá-
mogatja az óvodaműködtetést, hozzájárul  az 
önkormányzat által működtetett szociális el-
látórendszer, valamint a közművelődési intéz-
ményeink működéséhez.
 Üllő tekintetében azonban jelentős a mí-
nusz tételként jelentkező adóerő-képes-
ség figyelembe vételével történő beszámí-
tás, amellyel az állam csökkenti a támogatás 
mértékét. 2014 évben az adóerő-képesség 
miatti beszámítás összege 136 millió forint, 
2015 évben 191 millió forint, 2016 évben 205 
millió forint, 2017 évben 217 millió forint, az 
idei esztendőben 238 millió forint (a feladat-
alapú finanszírozás alapján ez az összeg jár-
na az önkormányzatnak, de a magas adóbe-
vétel miatt az állam ennyit von el).
 A köznevelési intézmények működteté-
sének átadás-átvételével a megfelelő pénz-
ügyi fedezet biztosítása érdekében a Magyar 

Országgyűlés 2017. január 1-jétől bevezette 
az úgynevezett önkormányzati szolidaritá-
si hozzájárulást. Ezt differenciált módon kell 
fizetniük az önkormányzatoknak, a számított 
adó-erőképesség alapján. 2017 évben az ül-
lői önkormányzatnak nem volt fizetési köte-
lezettsége, 2018-ban viszont mintegy 8 millió 
forint befizetését írták elő. 

Helyi adók 

Átgondolva és ismerve az üllői vállalkozók, 
üllői lakosok helyzetét, a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy nem emel adót, és nem 
vezet be új adónemet. Így változatlanul el-
mondhatjuk, hogy Üllőn a magánszemélyek 
számára az önkormányzat továbbra sem vet 
ki semmiféle helyi adót, hogy a lakosság ter-
heit ne növelje. Azt gondolom, hogy erre sze-
mélyesen is büszke lehetek. Kevés olyan ön-
kormányzat van ma Magyarországon, aki ezt 
elmondhatja magáról.

Kiadások

Mint mindig, most is a leglényegesebb kér-
dés, hogy a megtett intézkedések mit jelen-
tenek a számok nyelvén, hogyan sikerült az 
egyensúlyt megteremteni, mi várható 2018-
ban. Úgy látom, hogy sikerült egy megfelelő, 
a lehetőségeket messzemenően szem előtt 
tartó, az intézmények működését, a lakossá-
gi ellátásokat legalább a korábbi színvonalon 
ellátni képes költségvetést készíteni, amely 
jelentős fejlesztéseket is tartalmaz. 

 A költségvetés fő összege: 2 milliárd 454 
millió 411 ezer 149 forint. 
 Szociális kiadásokra 60 millió forintot ter-
vezünk. Úgy ítéljük meg, hogy ez az összeg 
lehetőséget ad arra, hogy a településün-
kön élő nehéz helyzetben levő polgárainkat 
megfelelő módon támogassuk. Jelentős tá-
mogatást biztosítunk továbbá az üllői gyer-
mekes családoknak azzal a döntésünkkel, 
hogy – bár a szolgáltatás jelentősen drágult –,  
50 százalékkal csökkentettük az étkezési té-
rítési díjakat, és közel 5 millió forint felhalmo-
zódott tartozást engedtünk el. Nyomatéko-
san kérem azonban, hogy ezt a csökkentett 
térítési díjat mindenki határidőre, pontosan 
fizesse meg.
 Évről évre jelentősebb összeget szánunk 
a civil szervezetek, az egyházak és az alapít-
ványok támogatására. A támogatások terve-
zett összege meghaladja a 45 millió forintot. 
 Beruházásokra, felújításokra több mint 500 
millió forintot tervezünk. Beruházásaink kö-
zött vannak olyanok, amelyek megvalósítását 
elősegítette, hogy pályázati forrást is nyertünk 
rá. Így kerül kiépítésre a Deák Ferenc utca, így 

tudjuk magas színvonalon újjáépíteni, bővíte-
ni a Napraforgó óvodánkat és így tudunk óvo-
dáinkba korszerű eszközöket vásárolni. 
 Kizárólag saját forrásból rendezzük: a 
Pesti út „kanyarjában” a zöldséges és egyéb 
üzletek előtti parkolás céljára szolgáló te-
rületrész felújítását, parkosítjuk a Csicsergő 
óvoda tavaly átadott épületszárnya előtti 
területet, a Sportliget lakópark útfelújítását, 
belterületi utak karbantartását, katolikus te-
metőben lévő út és ravatalozó előtti terület 
kiépítését, önkormányzati ingatlanok felújí-
tását (Turulház, Sportbüfé), leendő piac ter-
veinek elkészítését, lakossági járdaépítési 
program folytatását, Helytörténeti Gyűjte-
mény udvarában lévő öntözőrendszer fej-
lesztését, az egész településre vonatkozó 
közlekedési koncepció készíttetését, kom-
posztálási program indítását a lakosság felé, 
a Cigri és az Agyagos szabadidős területek 
fejlesztésére vonatkozó koncepció elkészí-
tését. 
 Amennyiben beadott pályázatunk kedve-
ző elbírálásban részesül úgy a Sportliget lakó-
parkban megépítünk egy 4 csoportos óvo-
dát és felújítjuk az Árvácska utcát.
 Természetesen sok más fejlesztési elkép-
zelésünk is megfogalmazódott a költségve-
tés tárgyalásakor, amelyek megvalósítása 
függhet pályázati források rendelkezésre ál-

lásától, ezekről az év közben adunk tájékoz-
tatást önöknek.
 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
csak nagyon fegyelmezett, összehangolt 
munkával tartható a költségvetés, amelynek 
elkészítésében valamilyen módon (ötlet, vé-
lemény, javaslat) a polgármesteri hivatal vala-
mennyi munkatársa részt vett, köszönet érte. 
Köszönet a polgármesteri hivatal vezetésé-
nek, a képviselő-testületnek a támogatásért, 
a segítségért, az iránymutatásért és köszönet 
az önkormányzati intézmények vezetőinek, 
munkatársainak. És természetesen külön 
köszönet a polgármesteri hivatal pénzügyi 
iroda munkatársainak, hiszen az aprólékos, 
néha éjszakába és hétvégébe nyúló munká-
juk nélkül nem sikerült volna.
 És végül, de nem utolsó sorban szeret-
ném megköszönni az üllői lakosoknak, az ül-
lői vállalkozóknak, hogy meghatározó több-
ségük tisztességesen, határidőre befizeti a rá 
kivetett adót. Mindnyájunknak tudnunk kell, 
hogy egyre inkább saját magunkra vagyunk 
utalva, az állam a támogatásait folyamatosan 
csökkenti, így fejlődésünk záloga szinte kizá-
rólag saját bevételeinken múlik. 
 Kívánok önöknek sok sikert mind a magán-
életben, mind munkájukban, hivatásukban, 
nem csak a 2018. évben.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Örömmel értesítjük önöket, hogy az előző 
évekhez hasonlóan 2018 nyarán is lehetősé-
günk van az arra jogosultak gyermekei szá-
mára ingyenes nyári étkeztetés biztosítására 

– az étkezést 18 éves korig igényelhetik gyer-
mekeiknek.
 Az étkezés mellett idén is igénybe vehe-
tik a nyári napközit, június 25. és augusztus 10. 
között, 7-12 éves korig. 
 További információ a napköziről és letölt-
hető jelentkezési lap a www.ullohszk.hu hon-
lapon található. 
 Jelentkezési lapot igényelni lehet a Humán 
Szolgáltató Központban (HSZK) is. Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy csak a HSZK-ban leadott je-
lentkezéseket tudjuk figyelembe venni.
 Jelentkezési határidő: május 11.
 További információt kérhetnek Czvikli An-
namáriától a 06-30/746-9510 telefonszámon. 

Dr. Gazsi Csaba, igazgató 

Idén is  
lesz nyári  
étkezés  
és napközi
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Tisztelt üllői választópolgárok! A Ma-
gyar Köztársaság elnöke az ország-
gyűlési képviselők 2018. évi általá-
nos választásának időpontját április 
8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A fiatal üllői tanuló kémiai kuta-
tó szeretne lenni. Számos nem-
zetközi elismerés után most felvé-
telt nyert az Oxfordi egyetemre, 
ahol megvalósíthatja álmát. 

Tudnivalók a választásrólÜllőről indult 

A 2018. évi országgyűlési választás – mint 
2014-ben – egyfordulós lesz. Az egyé-
ni választókerületben az a jelölt lesz or-

szággyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. Településünk – csakúgy, mint 
Vecsés (a választókerület székhelye), Ecser, Fel-
sőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Pécel – vá-
lasztópolgárai Pest megye 7. számú választó-
kerületének jelöltjeire szavazhatnak. 

A választók nyilvántartása

A magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgárok automatikusan felkerülnek a név-
jegyzékbe, mely tényről a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a vá-
lasztópolgárokat. Az értesítő a személyes ada-
tokon kívül tartalmazza a szavazás idejét és azt, 
hogy a választópolgár melyik szavazókörben 
adhatja le szavazatát. 
 Aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt el-
veszíti, a választási irodától (2225 Üllő, Temp-
lom tér 3.) új értesítőt igényelhet. (Az értesí-
tő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, 
de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság 
munkáját!) 
 A névjegyzékből való kihagyás, törlés, illet-
ve a névjegyzékbe felvétel miatt 2018. április 
6-án 16 óráig lehet személyesen vagy írásban 
kérelmet benyújtani.
 Amennyiben valamely választópolgár csak 
települési szintű lakóhellyel rendelkezik (lakcí-
me kizárólag csak az Üllő megnevezést tartal-
mazza) szerepel a névjegyzéken, azonban csak 
a település kijelölt szavazókörében (2. számú 
szavazókör: könyvtár, Üllő, Vasadi u. 1.) adhat-
ja le szavazatát. 
 Amennyiben a választópolgár magyarorszá-
gi lakcímmel nem rendelkezik, a választást meg-
előző 15. napig (március 24.) elektronikusan re-
gisztrálhat, illetve eljuttathatja a  www.valasztas.
hu  oldalról letölthető „Névjegyzékbevételi ké-
relem a magyarországi lakcímmel nem rendel-
kező választópolgárok számára” elnevezésű 
nyomtatványt a Nemzeti Választási Irodához. 
Ebben az esetben levélben szavazhat.
 Levélben történő szavazás esetén a szava-
zási levélcsomag feladható postán április 5-ig, 
hogy a szavazást megelőző napon 24 órá-
ig  beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához, 
eljuttatható március 24-től minden munka-
napon 9-16 óra között valamint a külképvise-
leti szavazás ideje alatt bármely külképviseleti 
választási irodába, de leadható bármelyik or-

szággyűlési egyéni választókerületi választá-
si irodában (Vecsés) a szavazás napján (április 
8-án) 6-19 óra között.
 Aki a szavazás napján külföldön szeretne 
élni a választójogával, annak legkésőbb a sza-
vazást megelőző nyolcadik napon (március 31-
ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti név-
jegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint 
illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható sze-
mélyesen, levélben, továbbá a www.valasztas.
hu honlapon.
 A külföldön szavazó, magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgárok kizárólag 
Magyarország külképviseletein szavazhatnak, 
levélben nem!
 Az a magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző választópolgár, aki a szavazás napján la-
kóhelyétől távol, de Magyarország területén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti választási iro-
da az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a 
lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből 
és egyidejűleg felveszi azon település kijelölt 
szavazókörének a névjegyzékébe, ahol a vá-
lasztópolgár szavazni kíván. 
 A választópolgár legkésőbb április 6-án 16 
óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavé-
telét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
 Átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti egyé-
ni jelöltekre lehet szavazni! 
 A valamely nemzetiségi közösséghez tar-
tozók kérhetik, hogy nemzetiségi választópol-
gárként szerepeljenek a névjegyzéken. 
 A nemzetiségiként regisztrált választópol-
gár az országgyűlési választásokon ugyanúgy 
szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgá-
rok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistá-
ra) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyúj-
tásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési 
választásra is terjedjen ki nemzetiségi regiszt-
rációjának hatálya, pártlista helyett nemzetisé-
gi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
 Elismert nemzetiségek Magyarországon: 
bolgár, görög, horvát, lengyel, német, ör-
mény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, 
szlovén, ukrán.
 Aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de egészségi állapota, fogyatékossága illet-
ve fogva tartása miatt nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A moz-
góurna iránti kérelmet április 6-án 16. óráig a 
Nemzeti Választási Irodához lehet benyújtani, 
személyesen vagy meghatalmazott útján tel-
jes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meg-
hatalmazással (teljes bizonyító erejű okirat, ha 
azt saját kezűleg írták és aláírták, vagy a nem 
saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával 
vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy 
azt a nyilatkozó irta alá. A tanúk lakcímét az ok-
iraton fel kell tüntetni) ajánlott levélben vagy a 
www.valasztas.hu honlapon.  
 A szavazás napján mozgóurnát már csak a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A ké-

relemnek a szavazás napján  legkésőbb 15 órá-
ig be kell érkeznie.
 Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag 
mozgóurnával! 
 A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti Braille-írással ellátott szavazósablon al-
kalmazását, a könnyített formában megírt tá-
jékoztatóanyag megküldését, továbbá hogy 
akadálymentes szavazóhelyiségben szavaz-
hasson.

A szavazás

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig, ki-
zárólag személyesen a választópolgár lakóhe-
lye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör 
sorszáma és címe a névjegyzékbe történő fel-
vételről szóló értesítőn szerepel. 
 Átjelentkezéssel szavazni az erre kijelölt 2. 
számú szavazókörben (Könyvtár, Vasadi u. 1.) 
lehet.
 Szavazni a következő érvényes igazolvá-
ny(ok) bemutatásával lehet: lakcímet tartalma-
zó (régi típusú) személyazonosító igazolvány 
vagy lakcímigazolvány és személyazonosító 
igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél 
vagy 2001. január 1-jét követően kiállított veze-
tői engedély (kártyaformátumú).
 Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik 
szavazólapon az országos listát állító jelölő 
szervezetek, a másikon az adott választókerü-
leti egyéni országgyűlési képviselőjelöltek sze-
repelnek. 
 Az országos nemzetiségi önkormányza-
ti listára azon választópolgárok szavazhatnak, 
akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk név-
jegyzékben történő feltüntetését az ország-
gyűlési választásra kiterjedő hatállyal, ebben az 
esetben azonban ők a jelölőszervezetek (pár-
tok) országos listájára nem szavazhatnak.
 Érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy or-
szágos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve 
alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két 
egymást metsző vonallal (+ vagy X)
 Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.
hu oldalon megjelenő híreket, információkat! 
 Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda 
munkatársaitól is kérhető felvilágosítás szemé-
lyesen munkaidőben, vagy az alábbi elérhető-
ségeken. Vezető: Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
jegyző; helyettes: Virág Andrea aljegyző. Ta-
gok: Bükkös Hajnalka (névjegyzékkel kapcso-
latos kérdések, mozgóurna iránti kérelmek), 
Bogdán Józsefné (SZSZB-be delegálás, techni-
kai információk). Elérhetőség: Üllői Polgármes-
teri Hivatal (Templom tér 3.), tel.: 320-011/ 108 
(Bükkös Hajnalka), 104 (Bogdán Józsefné), 105  
(Földváriné dr. Kürthy Krisztina, Virág And-
rea). Fax.: 29/521-930. E-mail: titkarsag@ullo.hu,  
jegyzo@ullo.hu Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző, 

Helyi Választási Iroda vezetője

Hirdetés

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

Az akció 2018.  
március 6-tól 29-ig,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

Az akciós ár  
csak a hirdetés 
felmutatásával 

érvényes!
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B otlik Bence 7. osztályban, az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola tanulójaként 
kezdett kémiával foglalkozni. A tantárgy 

már az első órákon magával ragadta – meséli. 
Tanára, Marosi Józsefné nagyon érdekessé tet-
te a tananyagot, az elméletet számos kísérlet 
elvégzésével színesítette, és bátorította Ben-
cét, hogy kezdjen el kémiaversenyekre járni. 
 – Rengeteget foglalkozott velem órákon 
kívül, szakkört és versenyfelkészítőket tartott. 
Délutánonként én is sokat foglalkoztam az új 
tananyag elsajátításával, feladatok megoldásá-
val, és végül ennek meg is lett az eredménye, a 
Hevesy György Kémiaverseny országos döntő-
jén 3. helyen végeztem, és azóta is minden év-
ben a dobogóra állhattam a hazai versenyek 
döntőjén – emlékezett vissza Botlik Bence. 
 Az egyik versenyen tartott előadást jelenle-
gi kémiatanára, Villányi Attila, a Nemzetközi Ju-
nior Természettudományi Diákolimpia (IJSO) fel-

készítőjéről, és az annak helyet adó 
Apáczai gimnáziumról. Bence lel-
kesen vetette bele magát a féléves 
felkészítő munkájába, és az egész 
nyári szünetet, illetve az első félév 
egészét is a felkészülésnek szentel-
te. Ennek meglett az eredménye: 
nagy mennyiségű tudást sikerült 
megszereznie, amely a későbbiek 
során meghatározónak bizonyult. Ezzel egy idő-
ben eldőlt az is, hogy az Apáczai gimnázium ter-
mészettudományi tagozatán tanul tovább, ahol 
immár a végzős diákok közé tartozik. 
 – A négy év alatt, folyamatos kemény mun-
kával számos eredményt sikerült elérnem. Meg-
nyertem a Kémia OKTV-t, és öt nemzetközi 
olimpián lettem érmes helyezett, így a Nemzet-
közi Junior Természettudományi Diákolimpián 
és a Mengyelejev Diákolimpián bronz-, az Eu-
rópai Unió Természettudományi Olimpiáján és 
a legrangosabb nemzetközi kémiaversenyen, 
a Nemzetközi Kémia Olimpián ezüstérmes let-
tem, míg a Nemzetközi Kémiai Torna nevű, an-
gol nyelvű tudományos vitaversenyen a magyar 
csapat kapitányaként abszolút első helyet sike-
rült elérnem – sorolja elért eredményeit. 
 A versenyek segítségével a világ távoli pont-
jaira is eljutott Bence: kétszer járt Moszkvá-

ban, egyszer Argen-
tínában és Thaiföldre 
is eljutott, tulajdon-
képpen a kémiának 
köszönhetően. Eb-
ben a tanévben Fehér- 
oroszországba, Cseh-
országba először, 
Moszkvába pedig har- 
madszor utazhat. 
 Bence tavaly a  
Magyar  Tudományos 

Akadémia Szerves Kémiai Intézetében dolgo-
zott egy kutatási projekten, és a Kutatók Éjsza-
káján is tartott már előadást – tudtuk meg –, 
 de talán az egyik legmeghatározóbb pillanat 
Bence életében az volt, mikor megtudta: fel-
vételt nyert az Oxfordi Egyetem kémia szaká-
ra, ahol idén szeptemberben kezdi meg ta-
nulmányait. 
 – Az egyetem elvégzése után itthon sze-
retnék elhelyezkedni szerves kémiai kuta-
tóként. Bence hangsúlyozta, érzése szerint 
mindezt nem érhette volna el, ha nincs az ál-
talános iskola teljes mértékben támogató lég-
köre, illetve az általános és középiskolai ta-
nárai, kiváltképpen Marosi Józsefné, Simon 
Gyula, Nagy Sándorné és Villányi Attila. 
 – Az ő munkájukért különösen hálás va-
gyok, és ezúton is köszönöm nekik – zárta 
gondolatait Botlik Bence.
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Auchan logisztikai 
központ épül Üllőn

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Hazai kereskedelmi kapacitásá-
nak bővítésén dolgozik a fran-
cia Auchan kiskereskedelmi lánc: 
új, integrált logisztikai centru-
mot építtet Üllő M4-es út mel-
letti kereskedelmi területen. A 
87 200 négyzetméteres, zöldme-
zős komplexum az ipariingat-
lan-megoldásokra szakosodott 
Goodman fejlesztésében készül, 
és ez lesz Magyarország legna-
gyobb logisztikai központja.

Gyermek szívgyógyász  
mesélt a könyvtárban.

I dőről időre, ismert vagy kevésbé ismert 
főként üllői embereket kérünk fel, hogy 
meséljenek el egy számukra kedves me-

sét a gyerekeknek a könyvtárban, és meg-
ragadva az alkalmat igyekszünk őket és hi-
vatásukat is bemutatni egy kicsit. Legutóbbi 
mesedélutánunkon dr. Ablonczy László, 
gyermek kardiológus, a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív 
Központjának vezetője volt a vendégünk, 
akit felesége és legkisebb lánya is elkísért. A 
doktor úr itt él Üllőn családjával, és feleségét 
is bizonyára sokan ismerik, ő a gyógytornász 
Erika, dr. Ablonczyné Kelemen Erika. Ablonczy 
doktor bácsi egy nagyon kedves mesét ho-
zott, amit még senki sem ismert, még a 
könyvtárosok sem, a Tündérmanók meséjét. 
Olyan nagy sikere volt a lelkes hallgatóság 
körében, hogy azóta már könyvtárunk is be-
szerezte a mesekönyvet, hogy azok is meg-
ismerkedhessenek a tündérmanókkal, akik 
nem voltak itt aznap. Kérésünkre orvosos 
mesét is olvasott, hogy picit hű maradjon 
a hivatásához, ahol megcsillogtatta fejből 
mesélő tudományát is! Megtudhattuk azt 
is, hogy ezt a tudományát régebben bicik-
lizés közben gyakorolta igazán, hogy Anna 
lánya figyelmét lekösse. Nagyszerű délután 
volt, még ha közönségünk sorait az influ-
enza meg is tizedelte. Ezúton is köszönjük 

szépen a meséket! Várunk mindenkit szere-
tettel minden hónap első keddjén mesedél-
utánjainkra!

Elfoglalt Szülők Akadémiája 

Általános probléma a családok életében az, 
hogy a szerepek megváltoznak, a terhek és a 
felelősség egyre növekszik, miközben a gyer-
mekeink helyzete is folyamatosan változik a 
mai társadalomban.
 Egyre kevesebb idő és energia jut a gyere-
keinkre, és magunkra is.
 Sokszor már csak robotokként funkcionál 
az ember és elveszíti az örömöt, a boldog pil-
lanatokat. 
 Hogyan élhetjük meg a mindennapokat 
úgy, hogy azokért érdemes legyen minden 
reggel felkelni?
 Hogyan tehetjük le a kiegyensúlyozott, 
boldog élet alapjait családos emberekként?
 Ez a témája Tóth R. Viktória újságíró-mé-
diaszakember és Petrus Márta író-család 
coach interaktív előadásának Teljes élet mű-
vészete családban címmel, melynek végén a 
közönség kérdései kerülnek terítékre. 
 Szeretettel várjuk március 27-én ked-
den 17 óra 30-ra az anyákat, apákat az ingye-
nes előadásra, akik szeretnék megtalálni az 
egyensúlyt a család, az én-idő és a munka kö-
zött.

Színek varázsa  
a kiállítóteremben
Április 13-án nyílik Herbály Jolán és Fehér Lász-
ló közös tárlata a könyvtár Merczel Erzsébet 
termében. A kiállításon Jolika utazásai során 
gyűjtött kincseiben, varázslatos színekben 
pompázó keleti selymekben, viseletekben és 
Laci öntödében szerzett széleskörű tapaszta-
latának köszönhetően, aprólékos gonddal ki-
dolgozott kisplasztikáiban gyönyörködhet-
nek az idelátogatók Megnyitja N. Kékedy Ibolya, 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub elnöke. Meg-
tekinthető nyitvatartási időben május 4-ig.

Könyvtárosok világnapja 
– olvassunk a könyvtárossal!
Április 14-én, szombaton egész délelőtt hi-
vatásunknak élünk majd. Csak ülünk, és olva-
sunk. Akinek kedve támad, velünk olvashat, 
de szívesen megosztjuk olvasmányainkat 
hallgatóságunkkal is! Ezen a napon a beirat-
kozás ingyenes, a késedelmi díjakat elenged-
jük, ingyen pótoljuk az elveszett olvasójegye-
ket, és minden látogatónk ajándékot is kap. 
Találkozzunk ezen a szombaton, és töltsünk 
együtt egy jókedvű olvasós délelőttöt!

 Várjuk mindenkit továbbra is szeretettel 
állandó programjainkra a könyvtárba! 
 Figyelem! Március 30-31-én a könyvtár 
zárva lesz!
 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Az állandó várostörténeti kiállítás csü-
törtökönként 12 órától 16 óra 30-ig várja 
az érdeklődőket. A kiállítás előre bejelen-
tett csoportokat, nyitvatartási időn kívül 
is szívesen fogad. (Pesti út 96.) A belépés 
díjtalan!

Helytörténeti Gyűjtemény

A még idén átadásra kerülő létesítmény 
szerepet játszik majd az Auchan áru-
házainak logisztikájában, valamint a 

cég országos online kereskedelmi tevékeny-
ségének támogatásában is. A több milliárd fo-
rintos beruházás környékbeliek százainak ad 
munkát, egyben innovatív és hatékony hát-
teret biztosít az Auchan magyarországi tevé-
kenysége számára. Az új épület automatizált 
csomagoló- és szál-
lítórendszerek befo-
gadására is alkalmas, 
ezzel még hatéko-
nyabbá válhat az 
Auchan vásárlóit ki-
szolgáló ellátási lánc.
 A beruházás ter-
mészetesen Üllő vá-
ros számára is nagy 
jelentőséggel bír, hi-
szen a már működő létesítmény iparűzési 
adója és építményadója jelentős pluszt ad a 
város költségvetésének, amiből így több for-
dítható a helyi intézmények fejlesztésére és 
szolgáltatások bővítésére.

kukTanoda – barangolás  
az ízek birodalmában

 Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, 
hogy az új logisztikai központ forgalma to-
vábbi terhelést jelent a Zsaróka úti és az Ár-
vácska utcai lakosoknak. Éppen ezért a terü-
leten érintett Ferihegyi Ipari Park, a Goodman 
és a SPAR Magyarország Kft. finanszírozásá-
val már készülőben van egy tanulmányterv a 
Zsaróka utat elkerülő, mintegy 4 km hosszú 
szervizút megvalósítására, amely elterelné a 
forgalmat a Zsaróka útról. A szervízút meg-
építése 2-3 éven belül prognosztizálható.
 A szervizút az M4–Gyömrői út 2019 tavaszá-
ra elkészülő külön szintű csomópontjából indul 
majd és az M4 már működő szakasza mellett, a 
most épülő logisztikai csarnok mögött halad el 
és megy tovább a SPAR-központ felé.
 A szervizút így mintegy 260 méterrel kerül 
távolabb a Zsaróka úttól, valamint a két út kö-
zött az új csarnoképület további zajgátló sze-
repet lát el és nem csak a szervizút, de az M4-
es út forgalmának zaját is csillapítja.
 Fentieken túl, a majd kész logisztikai csar-
nok működéséből eredő esetleges zavaró 
hatások további csökkentése érdekében a 
beruházás részeként, a telken belül kötelező 
zöldfelületi mutatók teljesítése mellett az Ár-
vácska utca felé néző telekhatáron 4-méteres 
szélességben zöldsáv kerül telepítésre 3-szin-
tes növényzettel, összefüggő fasorral.

Üllő Város Önkormányzata

Pályázati hirdetmény

0145/3 hrsz. 1 7747 m2

0145/16 hrsz.    8861 m2

0145/17 hrsz.    3589 m2

0145/18 hrsz. 2 1139 m2

0145/19 hrsz.    1114 m2

0145/29 hrsz. 8 3303 m2

0145/73 hrsz.    8033 m2

0149/1 hrsz. 26 0144 m2

összesen: 40 3930 m2

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

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

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

határában található – önkormányzati tulajdonú külterületi termőföldjeit: 

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

A létesít- 
mény ipar-

űzési adója 
jelentő pluszt 

ad a költség-
vetésnek.

Valljuk, hogy a főzés-sütés örök szerelem és 
célunk, hogy megosszuk veletek ezt az él-
ményt.
 E foglalkozás során alapos tudásra te-
hetsz szert havi kétszeri látogatásod alkal-

mával. Megismerkedhetsz az alapanya-
gok változatosságával, fűszernövényeink 
alkalmazásával, először csak egy egysze-
rű, később már magasabb szintű főző elsa-
játítással  és mindezt úgy, hogy közben a 

Mecénásoknál egy jó buli közepén találod 
magad.
 Ha többet szeretnél tudni és látni, hogy a 
Mecénás-foglalkozáson miként zajlik egy főző-
óra, jelentkezz, nézz körül nálunk! Számítunk 
az iskola felsős diákjaira, sőt olyan fiatal felnőt-
tekre is, akik bővíteni szeretnék főzőtudásukat.
 Helyszín: Üllői Mecénás Művészeti Klub 
(Kistemető utca 1.)
 További információ és jelentkezés:  
06-70/771-8782, Nagyné Kékedy Ibolya
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A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd-versenyt  
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 5-8.évfolyamos tanu-
lói között hirdettük meg. Január 26-án délután 14 órára kö-
zel 40 tanuló jelent meg izgatottan az iskola első emeletén. 

„Az édes mienk” 
– Szép Magyar  
Beszéd verseny  

Fekete-fehér 
jótékonysági 
iskolabál

Február 17-én megrendezés-
re került a szülők nevelők feke-
te-fehér jótékonysági bálja. 

A bált a hagyományokhoz híven a  
nyolcadikosok keringője nyitotta 
meg. A műsort az 5.z/a osztály tán-

cával valamint a 8.b két fiú tanulója elő-
adásával folytattuk. Ezt követően Hajba 
Cseperke és Gyöngyössy-Szabó Viktor Gá-
bor tanár úr előadásában egy 
gyönyörű fuvoladarabot hall-
gathattunk meg. A finom va-
csora után meglepetésként a 
szülők-nevelők Zorba tánca kö-
vetkezett, megalapozva a bál 
további jó hangulatát. Köszö-
netünket szeretnénk kifejezni a 
színvonalas műsorért Csetneki 
Klára, Toldyné Horváth Sarolta, 
Gyöngyössy-Szabó Viktor Gá-
bor, Karmanóczki Attila pedagógusoknak és 
Dormán Andreának. 
 Ez az este nem csak a szórakozásról 
szólt, hanem a jótékonykodásról. Úgyhogy 
örömmel tudatom mindenkivel: a bál sike-
res volt! Az osztályok között versenyt hir-
dettünk, azok az osztályok, akik a legtöb-
bet járultak hozzá a bál sikeréhez az év végi 

kirándulásukhoz egy kisebb pénzösszeget 
kaptak. A legjobbakat jutalmaztuk: 4.a, 1z/b, 
3z/a, 1.z/a, 2z, 1c, 4c. Az Üllői Árpád Fejede-
lem Általános Iskola szülői munkaközössége 
ezúton szeretné köszönetét kifejezni mind-
azoknak, akik támogatták az általunk szer-
vezett jótékonysági bált. Városunk vezetői, 
képviselőtestülete, pedagógusai, Harmónia 
zeneiskola, szülők, gyerekek, osztályok, vál-
lalkozók, civil szervezetek.
 Támogatóink a következők: Állomás Pék-
ség, Antal Anita, Arizona Bowling Klub, Ci-

vil Nonprofit Kft., Csendes Rená-
ta, Balog Péter, Csicsergő óvoda, 
dr. Szalay Éva fogászat, Fém és 
Kert Kft., Gabi Könyvesbolt, Gara 
György, Gera Béla, Gyöngyszem 
Szépségszalon Vecsés, Hatha 
Jóga, Kanyar zöldséges, Kemencés 
Büfé, Kiscsülök, Kiss Dorka, Kissné 
Szabó Katalin polgármester, Me-
cénás Művészeti Klub, Mészáros 
Anita, Nagy Andrea Zöldsziget vi-

rágbolt, Opóczki Edina masszőr, Pardi Ildikó , 
Pintér Kristófné Göndöcs Zita, Slambútor, Sma-
ragd Kertészeti áruda, Szőcs Edit vállalkozó, 
Vastag Veronika, Virág Tímea, WLshop.hu, Zita 
kozmetika, Zoé Drink House Kft., Zsálya Bisztró, 
továbbá az általános iskola osztályai és a spe-
ciális tagozat. 
 Tóthné Kostyalik Tímea, SZMK-elnök         

A vetélkedő résztvevőinek egy kötele-
ző és egy magukkal hozott szabadon 
választott 20-25 soros prózai szöve-

get kellett felolvasniuk. A Fenyvesiné Ladá-
nyi Brigitta, Jódy Adrianna, Ortutay Gizella és 
Vargáné Fazekas Éva alkotta zsűri figyelte a 
szövegértést, szöveghűséget, hangvételt, 
hangképzést, hangsúlyozást, szünettartást, 
természetes beszédet.

 Két tanteremben, két főből álló zsűri előtt 
folyt a verseny első fordulója , melyen az 5.a, 
5.b, 5.z/a, 5.z/b, 6.a, 6.b, 6.c, 6.z, 7.a és 7.c leg-
szebben beszélő és olvasó tanulói olvasták fel 
az általuk hozott szöveget. Hallhattunk soro-
kat többek között Molnár Ferenctől, Nógrády 
Gábortól, Ravasz Lászlótól, Márai Sándortól.
 A második fordulóba továbbjutottak már 
csak egy teremben, egy zsűri előtt verse-

Az üllői Merczel Erzsébet Alapítvány 11. al-
kalommal hirdet rajzpályázatot Üllő város 
gyermekei részére. A pályázat címe: Kedvenc 
állatom. A pályázat mottója: „Te egyszer s 
mindenkorra felelős lettél azért, amit meg-
szelídítettél”.
 Az alkotásod tükrözze kedvenc állatodat, 
állataidat, s az irántuk érzett barátságodat, sze-
retetedet.
 Pályázati határidő: 2018. április 18. 
 Pályázhat: 5-15 éves gyermek.
 Méret, technika: A/4 méretű lap, bármilyen 
eszközzel.
 Zsűrizés: óvoda, általános iskola alsó-felső 
tagozat. A hátoldalra írd rá neved, osztályod. 
 Díjazás: ajándékok. 
 Eredményhirdetés: 2018. április 18. 17 óra, 
Árpád Fejedelem Általános Iskola II. emeletén. 
 Az elkészült alkotásokat a pályázati határ-
időn belül 2018. április 10-ig, az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola portán kérjük leadni.
 További információ: Nagyné Kékedy Ibo-
lya, tel.: 06-70/77-18-782, e-mail: nagynekibi@
gmail.com

Rajzpályázat  
gyerekeknek

 Ez az este 
nem csak a 
szórakozás-
ról szólt, ha-
nem a jóté-
konykodásról.

nyeztek tovább. Délután öt óra körül meg-
születtek az eredmények.
 5.osztály: 1. Körözsi Balázs 5.z/b, 2. Polyák 
Alexandra 5.a, 3. Huszár Dániel 5.z/b. Különdíj: 
Bálint Eszter 5.z/a. 
 6.osztály: 1. Lantos Zsófia 6.z, 2. György 
Zsanett 6.z, 3. Tóth Gréta 6.b. Különdíj: Huszár 
Márk 6.a.
 7. osztály: 1. Bácskai Csenge 7.z, 2. Kálmán 
Lilla 7.z, 3. Tokodi Gábor 7.a
 Így írt erről Bácskai Csenge, 7. z osztályos 
tanuló: „Örömmel vettünk részt a versenyen, 
nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon örül-
tünk, mikor megtudtuk, hogy továbbjutot-
tunk a következő fordulóba, ami a Gyömrői 
Weöres Sándor Általános Iskolában került 
megrendezésre. Itt egy nagyon kedves tár-
saság fogadott minket.”
 Csenge mellett Körözsi Balázs, Lantos Zsó-
fia és Kálmán Lilla is szépen szerepelt s kép-
viselte iskolánkat a megyei fordulón, február 
2-án.
 Reméljük, minél több diák számára to-
vábbra is fontos marad az anyanyelv szere-
tete és a szép magyar beszéd, mert „a nyelv 
nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes 
mienk” (Kazinczy Ferenc). 

Vargáné Fazekas Éva

A kárpátaljai  
Credo együttesről
A Credo együttes több mint két évtizede fáradhatatlanul jár-
ja a Kárpát-medencét, hogy elsősorban a kárpátaljai magya-
rok sorsáról és a történelmi Magyarország határain kívül re-
kedt nemzettársaink mindennapjairól énekeljen. Az együttes 
lágy dallamvilága magával ragadja a hallgatót és a megzenésí-
tett versek mély mondanivalója elgondolkodtatja az embert.

A Credo műsorán Dzsida Jenő, József 
Attila, Kányádi Sándor költeményei 
éppúgy megtalálhatók, mint Bodnár 

Éva kortárs felvidéki költőnő és 
Horváth Sándor kárpátaljai köl-
tő versei. Az együttes előadásán 
a hallgatóság képzeletben kör-
bejárhatja a Kárpát-medencét és 
a megzenésített versek által kö-
zelebbről megismerheti a hatá-
ron túli magyarok életét, különös 
sorsát.
 Ivaskovics József, zeneszerző, a 
CREDO együttes vezetője több 
kárpátaljai alapítványi zeneisko-
la, művészeti műhely alapítója. Ő 
is, mint az együttes többi tagja 

– Soós Lívia, Nagyné Fekete Zsuzsanna és Varga 
Katica – missziónak tekinti a kárpátaljai ma-
gyar gyermekek anyanyelvi zenei oktatását. 

 A Credo együttes nemzetszolgálatát és 
kultúránkat gazdagító tevékenységét 2015-
ben Magyar Örökség-díjjal jutalmazták. 
 Azóta is töretlenül végzik feladatukat: hit-
valló énekeikkel és a versek erejével szólítják 
meg a világ magyarságát. 
 Az üllői közönség március 15-én az ün-
nepi műsoron, valamint ezt követően a ka-
tolikus templomban rendezett Himnusz a 
csúcsokon című koncerten találkozhat a kár-
pátaljai együttessel. Varga Katica, az együttes tagja

A koncerthez kapcsolódóan az ÜKK ado-
mánygyűjtő akciót szervez. Kárpátalján 
millió helye lenne a támogatásnak, amely 
az ott élő mintegy százötvenezer fős ma-
gyarság megmaradását segítené. Mi a 
rengetegből egyet próbálunk támogatni. 
A Ráti Szent Mihály Gyermekotthon ne-
héz sorsú, többnyire árva gyerekek lakó-
helye. Ennek „zenedéje”, ahol Ivaskovics 
József, a Credo együttes vezetője zeneta-
nár, híján van a hangszereknek. (Érdekes-
ség, hogy Bódi László „Cipő” a szomszéd 
faluból, Kisgejőcről származott.) Az üllő-
iek adományát a zenede számára ajánljuk 
fel, hogy pótolhassák hiányos hangszer-
készletüket.
 További információk: Üllői Kulturális 
Központ, Városháza, Templom tér 3. Tele-
fon: 06-29/320-011/128  ÜKK

Adománygyűjtés  
a ráti zenedénekSok szeretettel várunk mindenkit az 1. alka-

lommal megrendezésre kerülő városi futó-
versenyünkre, Üllőre. A versenyt a majális ke-
retében rendezzük meg. Több korosztálynak, 
több távon lesz lehetősége egy kellemes test-
mozgásra. A verseny időpontja: április 30. (hét-
fő), 10 óra. Helyszín, versenyközpont: városi 
sétány–Deák Ferenc utca sarok.
 Program: 7 órától regisztráció, rajtszámát-
vétel, 10 órakor megnyitó, 10 óra 30 perc-
től óvodásfutam (600 m), 11 órakor iskolásfu-
tam (2,3 km maximum 14 éves korhatár), 12 
órakor egyéni minimaraton (7 km), 12 óra-
kor csapatváltó (háromszor 7 km, 2 vagy 3 
fős csapatok) és egyéni félmaraton (21 km).  
A verseny városi körülmények között, nagy 
részben aszfalton lesz, 500 méter erdei sza-
kasszal. Időmérés: chipes rendszerben. A ne-
vezés, díjtalan!
 Kérjük, az indulási szándékot elő regiszt-
rációban jelezzék, helyszíni nevezés nem le-
hetséges! Regisztráció határideje: április 23-
án 12 óra. Kérjük, a toth.gabor@ullo.hu címre 
küldjék el nevüket, születési dátumukat, hogy 
mely futamon kívánnak indulni, csapatver-
seny esetén az indulók számát és a csapat ne-
vét! Levél tárgya: „FUT AZ ÜLLŐ 2018”. Egy 
levélben több versenyzőt is lehet nevezni. 
Regisztráció az ovisfutamra nem szükséges. 
További információ: Tóth Gábor, tel.: 06-
70/312-4134, e-mail: toth.gabor@ullo.hu. 
Az esemény főtámogatója az Auchan Retail 
Magyarország.  Üllő Város Önkormányzata

Fut az Üllő 2018
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Hirdetés

A monoriaknak már nem kell be-
mutatni Kruchió Lászlót. A ker-
tész-dekoratőr olyan hagyomá-
nyos rendezvényekkel írta be 
magát a város emlékezetébe, ame-
lyeket már számon tart a közön-
ség. A Borvidékek hétvégéje szal-
mabábui, az adventi kiállítás a 
Vigadóban és a város nagy adven-
ti koszorúja – mind az ő munkái. 

Tavaszvárás, virág- 
kompozíciókkal

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

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

Talpreflexológia,  
peDiKÜr

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

méregtelenít (salakanyagok kiürülnek) belső 
szerveinket életre kelti.  

Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

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

sírnak. Javítja a légző, keringési rendszerüket. 
Segíti a mozgás fejlődését, fejleszti a koordinációs 

rendszerüket. A súlygyarapodásuk  fejlődésük 
kiegyensúlyozott. Mellékhatása nincs.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Teljes TesTmasszázs 
Ízületi manipuláció, ízületi fájdalmak/bántalmak 

enyhítése, gyógyítása, köpölyözés (méregtelenítés), 
moxázás (belső szervek regenerálása, feltöltése), 
ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, 

vagy elektroterápiás kezelés.

1 alkalmas kezelés:  5000 ft
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal!
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A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek.

Impresszumi

Hamarosan az üllőiek is megismer-
kedhetnek az egyik legkeresettebb 
szakember virágokból és az azokhoz 

hangulatukban is illeszkedő elemekből ösz-
szeállított kompozícióival. A városvezetés fel-
kérésére Kruchió László Tavaszi zsongás cím-
mel nyíló kiállításának megnyitójára március 
20-án délután öt órára várják a közönséget.
 Mi még a virágtalannak mond ható feb-
ruárban beszélgettünk az elismert fiatal 
vállalkozóval, aki nem csak a legnevesebb 
fővárosi szállodák – köztük a világ legszebb-
jének választott Aria hotel – dekorációjáról 

és külső-belső növényeinek fenntartásá-
ról gondoskodik kollégáival, hanem ban-
kok, valamint négy minisztérium, ezen kívül 
a köztársasági elnöki hivatal, a miniszterel-
nökség és a Parlament házelnöksége ren-
dezvényeinek virágdíszítésének feladatai is 
hozzájuk tartoznak.
 Kruchió László büszke rá, hogy a MÜPÁ- 
ban és a Nemzeti Színházban tartott mo-
numentális rendezvények dekorációs fel-
adataival is őt bízzák meg, méghozzá oly 
módon, hogy nem kötik meg sem a kezét, 
sem a fantáziáját – szabadon szárnyalhat. 

Fák, fasorok hiányában az utca sivár és 
kényszerű közlekedési csatorna. Ezen 
kell változtatni közterületi fásítással. A 

közterületi fák megakadályozzák a porré-
szecskék bejutását a lakásokba és az épüle-
tekbe, éjszaka megkötik a lefelé áramló hű-
vös levegőből kiülepedő port, megszűrik az 
utca felől érkező zajt és szennyeződéseket, 
hűtik az utca meleg levegőjét. És akkor még 
nem beszéltünk a szén-dioxid megkötéséről 
és az oxigéntermelésről. És arról sem, hogy 
mennyivel kellemesebb egy lombos fákkal 
övezett, árnyas utcán közlekedni, mint a sivár, 
poros úton.
 Amennyiben a lakók felvállalják a közte-
rületi faültetést az azzal jár, hogy a növények 
gondozása is rájuk hárul. Fontos feladat a 
légvezetékek védelme érdekében a fák nye-
sése, mert az utóbbi időszak áramkimaradá-

sai, közvilágítási problémái mögött is nagyon 
sok esetben a benyúló faágak miatti szakasz-
hibák álltak.  
 Az elektromos vezetékek közelébe nőtt 
növényzet és ágak ugyanis egy-egy széllö-
kés alkalmával ráhullva vagy ráhajolva a lég-
vezetékekre, múló vagy tartós zárlatokat, 
meghibásodásokat okozhatnak a hálózaton. 
Sőt! Emberélet is múlhat azon, hogy a fa lom-
bozata és ága az elektromos vezetékek biz-
tonsági övezetébe ne nyúljon bele, hiszen el-
lenkező esetben áramütés és égési sérülés 
veszélye is fennáll.
 Az önök zavartalan villamosenergia-szol-
gáltatásának, valamint élet- és vagyontár-
gyaik biztonsága érdekében kérjük önöket az  
elektromos vezetékekhez közeli növények és 
faágak gallyazására. Amennyiben nem tud-
ják elvégezni az utcai fák ilyen jellegű gallya-
zását, azt jelezzék a közterület-felügyelőnek 
és az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. 
segítséget nyújt. 
 Ha már a biztonságról szóltunk nem me-
hetünk el szó nélkül a közlekedés biztonsága 
mellett. Az úttestre, járdára kihajló növényzet 
súlyosan veszélyeztetheti a közlekedők tes-
ti épségét, akár csak az adott útszakasz vagy 
kereszteződés beláthatóságának az akadá-
lyozásával. Kérjük, hogy ilyen szempontból is 
gondoskodjanak a növényeikről, mindig te-
gyék szabaddá a közlekedési útvonalakat.
 Bár nem írja elő jogszabály, de a közte-
rületi fatelepítés előtt célszerű megkeresni 

az Üllői Polgármesteri Hivatal városfejleszté-
si irodáját, ahol az ajánlott fafajokról kaphat-
nak tájékoztatást.
 A fák egy ingatlan ékességei, de néha 
mégis ki kell őket vágni. Hogyan tehetjük ezt 
meg és mik a jogszabályi előírások? 
 Ha a kivágni szándékozott fa a közterüle-
ten áll az ingatlan előtt, akkor azt természete-
sen nem vághatjuk ki korlátlanul, még akkor 
sem, ha mi magunk ültettük és gondoztuk. 
Ilyen esetben a helyi település jegyzőjéhez 
kell fordulni és egy formanyomtatványon 
(vagy azzal tartalmilag egyező beadványon) 
kérni kell a fa kivágásának engedélyezését. 
 Nagyon fontos, hogy kérésünket alapo-
san meg kell indokolni. Az engedély kiadá-
sára  általában csak akkor kerül sor, ha azt 
vagyonvédelmi, életvédelmi, vagy egész-
ségvédelmi indokok támasztják alá. Példá-
ul a fa a viharban erősen megdőlt és félő, 
hogy a házra dől, vagy ha a házban lakó gyer-
meknek súlyos allergiája van, vagy más ha-
sonló indok állhat meg az eljárásban.  Tehát 
az, hogy a fa beárnyékolja ingatlanunkat és 
ezért sötét van bent, nem elégséges indok. 
Ahogy az sem, hogy nem tudunk a ház előtt 
parkolni, vagy takarja a kilátást. Az engedé-
lyező határozatban minden esetben rendel-
kezünk a pótlási kötelezettségről. 
 Az engedélykérelem-nyomtatvány meg-
található a város honlapján (http://www.ullo.
hu/ugyintezesi-kalauz).  

Ladányi Ágnes, Üllői Polgármesteri Hivatal

A fák az ingatlan ékességei
Bár e cikk írásakor még kemény 
téli időjárás uralkodik, hamaro-
san, néhány nap múlva elérke-
zik a tavasz. Az az évszak, mikor 
minden újjászületik, a termé-
szet megújul. Ezt a időszakot sze-
retnénk kihasználni arra, hogy 
a településünk zöldebbé tételé-
re, faültetésre biztassuk önöket. 

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével rászoruló családokat 
támogat. Várjuk március 22-én 8-13 óra kö-
zött a Kiss Sándor Művelődési Házba.

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Neked MunKa,  
nekem ÁloM!
Március 23-án az Üllői Kulturális Központ-
ban kerül megrendezésre a Neked MUNKA 
nekem ÁLOM! foglalkoztatási rehabilitációs 
szakmai nap. A rendezvény megvalósítója a 
Civil Érték Egyesület, amely már második alka-

lommal vesz részt az országos Duo Day prog-
ramsorozatban. A rendezvényt megnyitja dr. 
Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő és Kissné 
Szabó Katalin polgármester. A szakmai nap ke-
retében a foglalkoztatáspolitika aktuális kér-
déseivel és a Neked MUNKA nekem ÁLOM! 
Projekt megvalósításának eredményeivel és 
a résztvevők élménybeszámolóival is megis-
merkedhetnek a rendezvény látogatói.

 Mindemellett az általa nagyon szívesen 
vállalt családi rendezvények díszítését is egy-
re többen szeretik az ő és csapata kezében 
tudni: tavaly márciustól októberig 48 eskü-
vőn közreműködtek.
 A kiállításokra való felkérésekre akkor sem 
tud nemet mondani, ha tisztában van vele, 
hogy túlvállalja magát. Ezek a rendezvények 
ugyanis különösen tág teret adnak ahhoz, 
hogy ne csupán megmutassa, mi mindent 
lehet létrehozni ötletekkel és képzelőerővel, 
hanem ilyen alkalmakkor a látogatókban is 
megpróbálja felébreszteni az otthoni díszí-
tés iránti igényességet: ne csak úgy beledug-
janak egy csokor virágot valamilyen vázába. 
Érezzék meg annak hangulatteremtő erejét 
is – ezt szeretné elérni.
 Az üllői kiállítás a tavaszvárás jegyében 
születik majd. Nem volt még ideje apróléko-
san kidolgozni, a mindennapi feladatok soka-
sága erre nehezen ad alkalmat, de már tudja, 
hogy a friss, színekkel és illatokkal teli évszak-
váltást, a húsvéti ünnepek közeledtét szeret-
né kompozíciókká fogalmazni – mondja.
 Ha itthon akkor még nem is lesz virág-
özön, a Hollandiából és Dániából egyéb 
munkáikhoz folyamatosan rendelt virágok-
ból bőven jut az üllői tavaszváró rendezvény-
re is. Ahol a remélhetőleg szép számú látoga-
tó számára Kruchió László szeretne ötleteket 
is adni, például egy-egy tavaszi kopogtató, 
ablakra való vagy asztali dísz otthoni elkészí-
téséhez.
 Április 6-ig tart nyitva a kiállítás, a kompozí-
ciókat hetente felújítják, hogy minden látoga-
tó friss, üde élményekkel, megragadó hangu-
latokkal találkozzon. K. Zs.

Az elmúlt napokban tapasztalt zord időjá-
rásra való tekintettel különösen fontosnak 
tartotta az önkormányzat, hogy a környeze-
tünkben élő rászorulókat, elesetteket segítse, 
hogy egészségben és biztonságban vészel-
hessék át a fagyos időszakot. Segítségül a vá-
rosközpontban az árkádok alatt meleg ruhá-
kat helyeztek el, melyek közül bárki elvehette, 
amire szüksége volt. További segítségként az 
önkormányzat melegedőnek jelölte ki a vá-
rosháza főbejárati előterét, amely minden 
nap 4 órától 21 óráig tartott nyitva, de szük-

ség esetén akár tovább is igénybe vehető 
volt. A lehetőséggel többen is éltek – tudtuk 
meg Kissné Szabó Katalintól. A polgármester 
hozzátette, a Jégkristály mobil jégpálya me-
legedőhelye is igénybe vehető a nagy hideg-
ben, a pálya nyitvatartási idejében.
 Úgy tűnik, a fagyos időjárásnak vége, a 
meteorológiai tavasz beköszöntével talán 
már nem kell kiadós havazástól és fogcsikor-
gató hidegtől tartani, mégis, ha az időjárás 
úgy alakul, az említett helyszíneket igénybe 
vehetik a rászorulók.  V.

A polgármesteri hivatal jogi képviseletét 
ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (Temp-
lom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása már-
cius 26-án 15 órától 17 óráig tart.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása ápri-
lis 9-én 9 órától 11 óráig tart.
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szi-
kora Gábor telefonszáma: 06-30/456-
0889. Dr. Szkalka Tamás telefonszáma: 
06-20/555-6513. 

Ügyvédi  
tanácsadás Melegedővel és ruhákkal  

segített az önkormányzat
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Apróhirdetés

Aprók táncházaCsoport- 
foglalkozások 
a kulturális 
központban

Himnusz a csúcsokon
Március 15. 11 óra
A Credo zenekar koncertje. 
Katolikus templom

Tavaszi zsongás 
Március 20. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Aprók táncháza
Március 22. 17 óra.
Üllői Kulturális Központ

Neked MuNKA, nekem ÁloM!
Március 23. 10 óra
A Civil Érték Egy. rendezvénye.
Üllői Kulturális Központ
  
Roma holokauszt című előadás
Március 23. 17 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Húsvéti kézműves-foglalkozás
Március 25.  15 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Március 27. 10 óra 30 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi programok 

Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és Bűn-
megelőzési Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület:
29/522-360 

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

Orvosi rendelők
Központi rende-
lő, gyermekorvos, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083

Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

Gyógyszertárak
Csillag Patika: 
29/320-940
Szent Ilona 
Gyógyszertár: 
29/320-033

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Lanzo Kft. (közvi-
lágítási hiba esetén): 
29/320-011 (polgármes-
teri hivatal központi 
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)

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

TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)
 
Iskola
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

Óvodák, bölcsőde
1. sz. (Faiskola u. 17.): 
29/320-024
2. sz. (Gyöngyvirág 
tér l/A): 29/320-022
3. sz. (Állomás u. 17.): 
29/320-059

4. sz. (Templom tér 
2.): 29/320-966
5. sz. (Kisfaludy tér): 
29/600-105
Bölcsőde: 29/322-774

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál tató 
Központ: 29/320-023
Pedagógiai 
szakszolgálat: 
29/321-904 
Vargha Gyula Városi 
Könyvtár:29/320-102
Postahivatal: 

29/320-046
Városi sportcsar-
nok: 29/320-318
Civil központ: 
29/321-876

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Hirdetés

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

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

Üllő, 
Pesti út 206. 

   Új termék

Házhoz szállítás

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

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos- és  
előnevelt 

cSIrKE 
március 20-tól
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Elfoglalt Szülők Akadémiája
Március 27. 17 óra 30 
Találkozó Petrus Márta írónővel.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Aprók táncháza
Április 5. 17 óra
Üllői Kulturális Központ

Ezeregy év
Április 6. 19 óra   
Az Experidance előadása
Városi sportcsarnok

Diadélután
Április 6. 16 óra 30 
Vargha Gyula Városi Könyvtár
     
Nyílt nap az iskolában
Április 10.   
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Költészet napja 
Április 11. 18 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Színek varázsa
Április 13. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

2018. március 22-én és április 5-én, 17 órai kez-
dettel. Néptánc, éneklés, népi játékok 2-től 5 
éves korig. A foglalkozást vezeti Szabados Zsu-
zsi óvodapedagógus. Belépődíj: 500  Ft csalá-
donként.
 Helyszín: Üllő, Városháza, ÜKK díszterem
 ÜKK

Gerinctorna minden korosztálynak: hétfőn és 
szerdán 18 és 19 órakor, kedden és csütörtökön 
9 órakor. Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a létező 
problémák tüneteinek enyhítése; orvosi javas-
lat nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné Kelemen Erika.
 Felnőtteknek hatha jógafoglalkozás ked- 
den és csütörtökön 19 órakor. Vezeti: Olasz 
Szilvia jógaoktató. 
 „Ringató” zenei nevelés a legkisebbeknek is 
(félévestől 3 éves korig) szerdán 10 órakor.Utá-
na: baba-mama klubösszejövetel. Minden ér-
deklődőt várnak a városháza épületében. ÜKK

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

Kőfaragó cég segédmunkást felvesz azonna-
li munkakezdéssel. Érd: 06-70/601-4182 

Üllői lakástextilüzlet varrni tudó eladót 
keres. Érd.: 06-20/410-8655 vagy az üzletben: 
Kossuth Lajos u 1. 

Eladó, kiadó ingatlant keresek 
ügyfeleim részére, a siker díja 2%-3%.
16 éves szakmai tapasztalat, érték- 
becslés. Hívjon, nem fog csalódni! 
Tel.: 06-20/397-4055

Az Üllői Humán Szolgáltató Központ 
(HSZK) intézményegységeiként műkö-
dő valamennyi óvodában a beíratás ide-
je: 2018. április 25. (szerda) 8 órától 18 órá-
ig. Pót-beíratás: 2018. május 2. (szerda) 8 
órától 12 óráig. A beiratkozással kapcsola-
tos további információk olvashatók a HSZK 
weboldalán (www.ullohszk.hu).

Óvodai beíratás

Március 25-én, 15 órától a Kiss Sándor Mű-
velődési Házban festünk tojást, készítünk 
ajtó- és asztaldíszeket, kreatív ajándékokat. 
Jópofa ötletekkel várunk. A belépés ingye-
nes, minimális anyagköltség fizetendő. Ol-
lót, metszőollót, ha tudsz, hozz magaddal, ha 
nem, gyere anélkül, csak itt legyél! Felnőtte-
ket, gyerekeket egyaránt várunk.

Melyik az a pillanat, amelyben eldől, hogy az 
irodalom, a költészet örökre „kötelező iroda-
lom” marad, vagy életünk részévé válik, s ott 
bújik minden fájdalmunk, szerelmünk, ma-
gányunk mélyén, kíséri repülésünk és elmú-
lásunk. Nem tudom, de biztos vagyok abban, 
hogy gazdagabb az, aki nem kívülről, hanem 
belülről tanul verset, aki érti, érzi ezt a rendkí-
vül intim önkifejezési módot, a lélek zenéjét.
 Versünnep lesz április 11-én, 18 órától a 
Kiss Sándor Művelődési Házban. Sokan ké-
szülünk erre az alkalomra: a könyvtár, a ze-
neiskola, a Kenderes, a Mecénások, a gerArt 
Stúdió, a Szín-Játszó-Tér az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrzők. Jöjjön el ön is! Hozza el kedvenc 
versét, idézetét! Mondja el, írja le. Persze nem 
kötelező szerepelnie, jól hallgatni is elég.

Versünnep

Kreatív műhely 

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

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

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

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tanfolyamok  
„AM”, „A1”, „A2”, „A” és „B”

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2018. március 7-én  9.00–17.00

Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

Monoron hús és tej típusú (Búr – núbiai vo-
nalú) nőstény és bak kecskék széles választék-
ban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70/607-4444

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

Monori hentesüzletbe hentest keresünk. 
Szakmai tapasztalat előny. Kiemelt bérezés. 
Tel.: 06-20/204-8448

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmé-
ben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala meghatározta az általános 
iskolák felvételi körzetét. Településünkön 
működő Üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskola (Malom utca 1.) felvételi körzete: 
Üllő város közigazgatási területe. 

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

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

+36 20 318 3760 | info@ladadelpest.hu

FINANSZÍROZÁS

LADA. Az elérhető új autó.

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

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

Országút 11.

06-20/435-3499

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett

4
Nyitvatartás keddtől szombatig:  

8-tól 19-ig

Az akciós árak 2018. március 6-tól 20-ig,  
a készlet erejéig  érvényesek! 

Serrano szeletelt 
sonka 

Tisztított királyrák
gyorsfagyasztott, 1 kg

1290
Ft/kg

790
Ft/kg

4490
Ft/kg

850
Ft/kg

3190
Ft/kg

1790
Ft/kg

1190
Ft/kg

5990
Ft/kg

490
Ft/kg

590
Ft/kg

1690
Ft/500 g

3990
Ft/csomag

Sertés grillkaraj

Pácolt zöldfűszeres 
csirkecombfilé

Pancetta coppata

Sertés bőrös comb

Olasz érlelt  
aurin sajt

Erdélyi füstölt  
sertés párizsi

Csirkemellfilé

Toscan szalámi

Serrano sonkás 
pannini szendvics

Csirkecomb

Serrano szeletelt sonka

Tisztított királyrák
gyorsfagyasztott, 1 kg




