
MAJÁLIS
Április 30-án 

egész napos 
majális programmal  

várjuk a városközpontba  
a kedves érdeklődőket.

     Lesz játékpark, szabadtéri játékok, 
kirakodóvásár, büfé és változatos 

rendezvények óráról órára.
10:00  Fut az Üllő 2018 futóverseny részletek a 2. oldalon
10:00  Biciklijavítás, -szerelés, vetélkedő, látványos 

bemutatók
10:30  Virágvásár, virágkötészeti workshop a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tanárainak és diákjainak közreműködésével

14:00  Táncbemutatók: a Kenderes, a Gamedance, a 
Mirabell, a New Dance World és a Starlight Company 
tánccsoportok közreműködésével

16:30  Anyák napi köszöntő a Csicsergő óvoda előadásában
17:00  Alma együttes gyermekkoncert
18:00  Tombola
19:00  Retroleum zenekar koncert és utcabál 

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018. április • XXVII. évfolyam 4. számA tartalomból:

Üllői
Új óvoda épülhet

Lapzártánkkor érkezett a hír, 
hogy pozitív elbírálásban ré-
szesült Üllő óvodapályázata. 

Dr. Szűcs Lajos országgyű- 
lési képviselő telefonon szá-
molt be a pályázat sikeréről, 

amelynek eredményeként ha-
marosan megkezdődhet egy 

új, négy csoportszobás óvoda 
építése a Sportliget Lakópark-
ban. További információkat a 
májusi lapszámban közlünk.

Szépítsük 
együtt Üllőt!

Ülésteremből  
jelentjük

Fejlesztések  
a temetőben

Büszkeségeink

Nőnapi és kultu-
rális programok

Karitászbál
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oldal
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3Üllői Önkormányzat

Üllő Város Önkormányzat pályázatot ír 
ki a tulajdonát képező, Malom utca 12. 
szám 1. ajtó alatti 51 négyzetméter alap-
területű – eddig büféként hasznosított – 
üzlethelyiség bérbeadására kereskedel-
mi, szolgáltató-, vendéglátóipari tevé-
kenység céljára. 
 A helyiség uniós forrásból létesült és 
fontos szempont a vállalt funkciók jó 
színvonalon történő biztosítása. Ezért 
az önkormányzat olyan üzemeltetőt kí-
ván előnyben részesíteni, aki szolgálta-
tása során minél szélesebb rétegek igé-
nyét képes kielégíteni. 
 A helyiség minimum havi bruttó bér-
leti díja: bruttó 52 ezer forint, melyet fe-
lek minden év januárjában, a KSH által 
közölt inflációs ráta összegével meg-
emelnek. A bérleti jogviszony: 2018. má-
jus 14-től határozatlan időre szól.
 A pályázati ajánlatot írásban, 2018. 
április 20-ig kell Üllő város polgármes-
terének (2225 Üllő, Templom tér 3.) be-
nyújtani. 
 A pályázat további részleteit a www.
ullo.hu oldalon olvashatják. Érdeklőd-
ni minden nap 8-12 óráig: Tóth Gáborné 
vagyongazdálkodási ügyintézőnél (tel.: 
06-29/320-011/141 mellék) lehet.  nfo

Üllő Város Önkormányzat pályázat út-
ján kívánja haszonbérbe adni a termé-
szetben Üllő–Vecsés határában találha-
tó önkormányzati tulajdonú 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) össze-
sen 40.3930 m2 területű termőföldeket. 
 A haszonbérlet időtartama 1 év. A 
haszonbérleti díj összege az egységes 
területalapú támogatás 50 százaléka.
 A pályázati ajánlatot Üllő Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalá-
hoz (2225 Üllő, Templom tér 3.) címez-
ve kell benyújtani, határideje: 2018. 
május 1. 
 Érdeklődni Városháza 115-ös szobá-
jában Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 
06/29 320-021/141 mellék). További in-
formációt olvashatnak a www.ullo.hu 
oldalon. 

Üllő Város Önkormányzat.

Pályázati hirdetmény 
büfé bérbeadására

Pályázati  
hirdetmény 

Köszönöm az Üllőieknek az elmúlt évben tanúsított türelmet, ki-
tartást és a megtett erőfeszítéseket. Hitem szerint ez az év mér-
földkő lesz majd, ha visszatekintünk rá. Bizonyítani fogja, hogy 
megvalósíthatjuk az álmainkat, ha tettekre váltjuk a szava-
kat. Márpedig Üllő, az itt élő családok megmutatták, hogy mi 
a különbség szó és tett között – példamutató erővel és ösz-
szefogással, a családok és a közös jövő iránti elkötelezettség-
gel –, és ezt ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek.

Folytassuk a meg-
kezdett munkát

Üllő egy nagyszerű, vidám, szerethe-
tő város. Aki Budapesten él, el sem 
tudja képzelni, hogy mit jelent az itt 

élőknek bejárni a munkahelyre, elhelyezni 
a gyermekeiket az óvodában, iskolában, el-
intézni a hivatalos ügyeket, orvoshoz men-
ni, vagy akár csak bevásárolni. Ez a közösség 
megérdemli a nyugodt és békés fejlődést.
 Most jó eséllyel így is lesz. Magyarország 
ugyanis olyan döntéseket hozott meg az el-
múlt években alatt, amire a rendszerváltás 
óta nem volt mersz és akarat. Az erős kor-
mányzása megmutatta, hogy a nemzet ké-
pes a cselekvésre, a gazdaság, a jogrend 
és a közbiztonság újjászervezésére. Ezért 
ma több rendőr vigyáz a családokra, épül-
nek az óvodák és a bölcsődék, a játszóte-
rek, közterek. Ma már egyre többen bíznak 
abban, hogy az elvetett mag meghozza a 
gyümölcsét. Az olyan beruházások, mint az 
M4-es autóút építése, az orvosi rendelő fel-
újítása, a Hunyadi és István utcák megújítá-
sa azt bizonyítja, hogy elismerik az itt elvég-
zett munkát.

Április 22-én (szombaton) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
a város és a szűkebb lakókörnyezet szebbé tétele érdekében növénytelepítési akcióra hívja Önöket.

A városban virágos parkok kerülnek kialakításra, melyhez mindenki hozzájárulhat virágpalántával,
örökzöld növénnyel.

A közparkba szánt növényeket április 21-én, szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet átadni  
az ültetést végzőknek a Penny Market parkolója előtti füves területen.

A felajánlott növényekért tombolajegyeket adunk,  
melyeket a városi majálison sorsolunk ki.

Szépítsük együtt Üllőt!

www.ullo.hu

Várjuk Önöket,  
számítunk mindenki segítségére! 

 Minden egyes beruházás egy újabb lép-
csőfok. Minden egyes park, játszótér, felújí-
tott óvoda egy újabb lépés előre, ami to-
vább erősíti a bizalmat és az összefogást. 
Sok áldozatot hoztunk azért, hogy így le-
gyen, ezért most arra kérek mindenkit, hogy 
2018-ban is vigyázzunk a sikerekre és egy-
másra, mert nekünk Magyarország az első!
 Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő



4 ÜllőiNemzeti ünnep

Március 15-ére  
emlékeztünk Üllőn.

„Oh szabadság, hadd 
nézzünk szemedbe…”

Hirdetés

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.

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. április 25-én  9.00–17.00

Európa szívében a magyar 
emberek 1848. március 15-
én kokárdát tűznek a ruhá-

jukra, az épületeken is magyar 
zászlót lenget a szél. Minden te-
lepülésen megemlékeznek az 
1848-as forradalom és szabadság-
harc hőseiről, megkoszorúzzák a 
48-as emlékműveket, szobrokat.
 A szabadságharc 170. évfor-
dulóját ünnepeltük mi is váro-
sunkban. Szerencsére az időjárás 
kedvezett nekünk, így az emlék-
műnél tiszteleghettünk a magyar 
hősök előtt.
 Az ünnepi programot Hű-
vösvölgyi Ildikó, a Madách Szín-
ház Kossuth-díjas színművésze 
és Bonyár Judit, a Neofolk együt-
tes énekes-zenésze nyitotta meg 
verses, zenés összeállításukkal.
 Ünnepi beszédet mondott 
Kissné Szabó Katalin, Üllő város 
polgármestere, majd az Üllői Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola 
diákjainak műsora következett.
 A gyerekekkel megpróbál-
tuk megidézni azt a 170 évvel ez-
előtti szerdai napot, amikor egy 
csapat fiatal a Pilvax kávéház-
ból elindulva történelmet írt. Vé-
gigjártuk gondolatban a legfon-
tosabb helyszíneket: a Landerer 
és Heckenast nyomdát, a Nem-
zeti Múzeum előtt meghallgat-

tuk Petőfi előadásában a Nemze-
ti dalt, a tömeg ujjongva fogadta 
a városháza ablakából felmuta-
tott 12 pontot, majd Táncsics Mi-
hály kiszabadításának örülhet-
tünk. A társaság végül a Nemzeti 

Színházba ment, ahol a Bánk bánt 
mutatták be.
 Műsorunk végén csatlako-
zott hozzánk a kárpátaljai Cre-
do együttes és az iskolai kórust 
is bevonva együtt énekelték kár-

pátaljai költők megzenésített 
verseit.
 A koszorúzást követően a kö-
zönség a katolikus templomba 
ment, ahol a Credo ünnepi kon-
certet adott. Kárpátaljai vendé-
geink műsora kiváló példája volt 
az alázatnak, a hit erejének, a ha-
zaszeretetnek és méltó lezárása 
ünnepi megemlékezésünknek.
 Szeretnék köszönetet monda-
ni a műsorban részt vevő gyere-
keknek: elsősorban a 6.z osztály 
tanulóinak, az énekkar tagjainak, 

Prazsák Andrásnak (8.z) és Horváth 
Andrásnak (8.z), valamint Laza Ist-
vánnak a szervezésért, Istvánfy 
Zoltánnak a műsorvezetésért, 
Dudinszky Gézánénak a dalok be-
tanításáért és a kórus vezényleté-
ért, Balázsné Varga Gizellának az 
ötleteiért, támogatásáért.
 Emlékezzünk 1848. március 15- 
re Petőfi Sándor gondolataival:
 „Oh szabadságunk, édes ked-
ves újszülött, légy hosszú életű e 
földön, élj addig, míg csak él egy 
magyar. Ha nemzetünk utolsó fia 
meghal, borulj rá szemfedő gya-
nánt (…) s ha előbb jön rád a ha-
lál, rántsd magaddal sírodba az 
egész nemzetet, mert tovább él-
nie nélküled gyalázat lesz, veled 
halnia pedig dicsőség!” 

Fenyvesiné Ladányi Brigitta

Kárpátaljai vendége-
ink műsora kiváló pél-
dája volt az alázatnak, 
a hit erejének, a haza-
szeretetnek és méltó 
lezárása ünnepi meg-
emlékezésünknek.

Huszárok a megemlékezésen

Kissné Szabó Katalin polgármester és Fehér Imre  
alpolgármester helyezi el a városi koszorút március 15-én
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Üllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete március 22-én 
tartotta soron következő ülését.

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

A testületi ülésen döntés született a Ma-
gyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zetével – az utcai szociális munka ellá-

tására vonatkozó – feladatellátási szerződés 
megkötéséről. A szolgálat preventív munkájá-
nak eredményeként, nincs közterületen éjsza-
kázó hajléktalan településünkön. A feladat el-
látásához önkormányzatunk egy évre 120 ezer 
forint összegű támogatást biztosít. 
 Döntöttek a képviselők a római katolikus 
temető  bejáróútjának, a ravatalozó előtti te-
rületnek, valamint a hátsó behajtó útnak szi-
lárd burkolattal történő ellátásáról. A kivitele-
zési munkálatokat a   Road-Work Kft. végzi. 
 A Tandem Kft. Üllő város közlekedési kon-
cepciótervének kidolgozására történő megbí-
zásáról is döntés született, továbbá a Gyöngy-
virág téri óvoda épülete mellé tervezett két- 
 csoportos bölcsőde építési engedélyezési ter-
veinek elkészítésével a  Bodzán Építész Kft.-t 
bízták meg. 

 Döntés született a Napraforgó óvoda meg-
épülő tornaszobájához szükséges eszközök, 
felszerelések szállítóinak kiválasztásáról (Mi 
Óvodánk Kft.,  A-NECC Kft.) és a civil szerveze-
tek támogatásáról.
 A képviselő-testület a jogszabályi változá-
sokra tekintettel módosította a Humán Szol-
gáltató Központ és az Üllői Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát és a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatról szóló önkormányzati ren-
deletet. A módosítás – többek között – rendel-
kezik egy új, a Sportliget lakópark fejlesztési 
igényeit feltáró ad hoc bizottság létrehozásá-
ról, melynek feladatai a következők: felméri 
a Sportliget lakóparkban lévő utak, árkok ál-
lapotát, a csapadékvíz miatt keletkező prob-
lémák megszüntetése érdekében áttekinti, 
hogy hol került sor az árkok engedély nélküli 
betemetésére, műszaki megoldási alternatívá-
kat dolgoz ki az utak járhatóvá tétele érdeké-
ben, felmérve annak költségeit, megvizsgálja 
járdák kiépítésének lehetőségét és annak vár-
ható költségét, javaslatot dolgoz ki a 2018. évi 
költségvetésben e célra rendelkezésre álló for-
rás (16 millió forint) felhasználására, elkészíti a 
szükséges munkák elvégzésének műszaki és 
pénzügyi ütemtervét, 2018. szeptemberében 

munkájáról záróbeszámolót készít. A bizott-
ság létszáma 5 fő,  elnöke: dr. Lőre Attila.
 Módosításra került a pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet, 
amely lehetővé teszi, hogy a jogosultsági fel-
tételekkel rendelkező rászorultak, hozzátarto-
zójuk halála esetén nagyobb összegű (maxi-
mum 100 ezer forint) települési támogatásban 
részesülhessenek. A támogatást közvetlenül a 
temetkezési szolgáltató részére folyósítják. 
 A képviselő-testület módosította a civil 
szervezetek támogatási rendjéről szóló rende-
letet, amely működési támogatási igény tárgy-
éven belüli újabb benyújtása esetén a korábbi 
támogatással való elszámoláshoz köti a kére-
lem teljesítését.
 A képviselő-testület megalkotta  az igazga-
tási szünetről szóló rendeletet, mely szerint a 
polgármesteri hivatal zárva tart: április 21-én, 
október 13-án, november 10-én, december 
1-jén, december 15-én, július 2-án, illetve 2018. 
július 23-tól 2018. július 27-ig, valamint 2018. 
december 20-tól 2018. december 28-ig. 
 Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a testület 
2018. második negyedévi üléseinek tervezett 
időpontjai a következők: április 26., május 29. 
június 28. Petz Nándorné, ügyintéző
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7Üllői Közösség

Önkormányzati segítség  
patkányirtáshoz
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy – mivel 
az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatá-
nak tekinti a városban a patkányok kártételei-
nek, elszaporodásának megakadályozását és a 
2018. évi költségvetésében is forrást biztosít a 
lakóingatlanokon történő rágcsálóirtáshoz – a 
Né-Du Kkt. szakemberei április 13-án, 14-én és 
15-én, majd április 27-én, 28-án és 29-én vég-
zik a patkányirtást a bejelentett ingatlanokon. 
Ahol további ellenőrzés szükséges, azt május 
11. és 13. között teszik meg. 
 Azokon a területeken nyújtjuk a szolgál-
tatást, ahol nagymértékben elszaporodtak a 
patkányok és a lakosok jelzik az igényüket sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal recepcióján, 

telefonon a 320-011/100-as melléken vagy a 
csete.ibolya@ullo.hu e-mail címen.
 A cég szakemberei már jól ismerik telepü-
lésünket és a veszélyeztetett területeket. A 
helyszínen a gázmester dönt az irtás szüksé-
gességéről, és csak indokolt esetben helyez ki 
csalétket. 
 Az azonban nem elegendő, hogy az ön-
kormányzat felvállalta ezt a feladatot és biz-
tosítja hozzá az anyagi fedezetet, a rágcsá-
lók elszaporodásának megakadályozásához 
szükséges az önök aktív közreműködése is, a 
hulladék elszállíttatása, az ingatlanok rend-
betétele és megfelelő gondozása. 

Ladányi Ágnes, polgármesteri hivatal, hatósági iroda

Március 15-én, az ünnepi műsoron és utána 
a katolikus templomban megcsodálhattuk a 
Kárpátaljáról érkezett Credo együttes kon-
certjét. (Cikk az Üllői Hírmondó márciusi szá-
mában).
 A zenekar vezetője, Ivaskovics József a 
címben szereplő gyermekotthon zeneta-
nára. Ennek kapcsán gyűjtést szerveztünk, 
hogy a zenede hangszerkészletét gyarapít-
suk. Az ünnepi alkalom során 130 000 forint 
gyűlt össze. Az adományok gyűjtését ápri-
lis 15-ig folytatjuk. Ezután megvásároljuk 

Adományok gyűjtése a Ráti 
Szent Mihály Gyermek- 
otthon zenedéje javára

Az általános iskolai beiratkozás rend-
jét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése, va-
lamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) be-
kezdései alapján a Vecsési Járási Hivatal 
meghatározása szerint a 2018/2019. tan-
évre történő általános iskolai beiratko-
zásra április 12-én 8 óra és 19 óra között, 
valamint április 13-án 8 óra és 18 óra kö-
zött kerül sor.
 A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő tanév-
ben tankötelessé válik.
 A szülő köteles a tanköteles kor-
ba lépő (2011. augusztus 31-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes, 
kötelező felvételt biztosító vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára beíratni.
 A szülő az első évfolyamra törté-
nő beiratkozáskor köteles bemutatni: a 
gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (a gyermek lak-
címkártyáját), valamint az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást.
 Amennyiben a választott iskola a 
gyermek felvételével kapcsolatban el-
utasító döntést hoz, a szülő jogorvoslat-
tal élhet. Az eljárást megindító kérelmet 
a fenntartóhoz kell benyújtani a döntés 
közlésétől számított 15 napon belül. nfo

Iskolai  
beiratkozás

a hangszereket és elvisszük Kárpátaljára, a 
gyermekotthonba.
 Ezúton is kérjük, lehetősége szerint támo-
gassa a jótékonysági akciót! 
 Az adománygyűjtés helye: Üllői Kulturá-
lis Központ (ÜKK) iroda (városházán a porta 
mellett). Telefon: 320-011/128
 Utalási lehetőség: Kárpátaljai Credo Ala-
pítvány a Magyar Kultúráért Számlaszám: 
71900058-10028234. Átutalás esetén a köz-
leményben kérjük beírni: Üllői adomány, Rát, 
Zenede. 

Az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztár-
saság április 21-én szombaton, 8 órától a 
Föld napja alkalmából takarítási, szemét-
szedési akciót szervez a Fácános és környé-
ke erdőterületein, Üllő közigazgatási hatá-
rán belül.
 Az akció alkalmával az erdőinkért és a ter-
mészetért felelősséget érző barátainkat és ül-
lői lakosokat várjuk a közös munkára, amely-
ben megtisztítjuk az erdőt és az erdei utak 
mentét a felelőtlen polgárok által otthagyott 
háztartási-, lom- és építési törmeléktől és 
hulladéktól.

Önt is várják, ha felelősséget  
érez a természetért! 

 Találkozó és eligazítás 8 órakor az Üllő-Va-
sad Természetvédő Vadásztársaság vadász-
házánál. (Monor felé menet, Péter bácsi kocs-
mája után jobbra az első út a széles út, amely 
a vadászházhoz vezet!)
 Kérünk minden kedves résztvevőt, hogy 
az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre 
alkalmas öltözékről, továbbá a munkavédel-
mi kesztyűről legyen szíves gondoskodni!
 A vadásztársaság gondoskodik a háztar-
tási, illetve az építési-bontási hulladékok kü-
lön ártalmatlanítási helyre történő szállításá-
ról. Kora délután pedig a jól végzett munka 

jutalmaként a szervezők minden résztvevőt 
szeretettel várnak egy bográcsgulyásra!
 Kérjük, hogy a részvételi szándékot, illet-
ve több résztvevő egyszerre történő jelent-
kezése esetén a várható létszámot április 
18-ig a polgármesteri hivatal, 320-011 tele-
fonszámának 115-ös mellékén Oltványi Já-
nosnál legyenek szívesek jelezni!

Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság
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Az Üllői római katolikus teme-
tőben lévő ravatalozó 2016-os 
évben elkezdett és a tavalyi év-
ben befejezett felújítása után, az 
idei évben tovább újul a temető. 

Üllőn nyit új áruházat az 
Aldi Magyarország Élelmi-
szer Bt. A 4-es főút és a 400-
as út körforgalma mellett, a 
benzinkút szomszédságában 
már elkezdődött a zöldme-
zős beruházás kivitelezése.

Folytatódnak a római katolikus
temetőt érintő fejlesztések

Nyár végén nyit az új áruház

A tavalyi év vége felé elkezdett bizott-
sági, majd képviselő-testületi egyez-
tetések után sikerült a város 2018-as 

költségvetésében forrást találni a temető fő 
közlekedési útjának szilárd burkolattal való 
ellátására. 
 A képviselő-testület döntésének az értel-
mében a következő munkák kerülnek kivi-
telezésre a tavasz folyamán. A temető Ócsai 
út felőli bejáratától a ravatalozóig, a bejáró-
út térkőburkolat formájában fog megújulni. 
Ez egy közel 170 folyóméter hosszú szakasz 
és a helyi adottságok, a sírok egymástól való 
távolságának a következtében 2,2 m széles-

ségben, egyoldali lejtéssel, a szélén folyóka 
kiépítésével kerül megépítésre. A tervezés 
során figyelembe vettük, hogy gépjárműfor-
galom is jellemző ezen a szakaszon, ezért a 
bejáróút 20 cm vastag betonalap-megerősí-
téssel épül meg. Az üzemeltető kérése volt, 
hogy a ravatalozó előtti terület is kapjon szi-
lárd burkolatot, a balesetmentes közlekedés 
biztosítása érdekében. Így a ravatalozó előtt 
egy 225 négyzetméteres rész is térkővel lesz 
burkolva. A ravatalozótól a Kistemető utca 
irányába a közlekedőút 34 folyóméter hosz-
szon további térkőburkolat formájában lesz 
megépítve. A fennmaradó rész a Kisteme-
tő utcáig mintegy 180 folyóméter hosszban 
törtbetonalap-megerősítéssel készül, zúzott-
kőborítással fog megvalósulni. 
 A tavasszal induló kivitelezési munkák a 
temetőben történő közlekedést kismérték-
ben akadályozni fogják. Ezért a kivitelezé-
si munkák két ütemben történnek majd. Az 
első ütemben az Ócsai úttól a ravatalozóig 
készül el a térkőburkolatú út és a ravatalo-

zó előtti rész burkolása. Ennek következté-
ben a közlekedés a Kistemető utca irányából 
lesz lehetséges. Természetesen gyalogosan 
az Ócsai úton lévő kiskapun és az Ócsa felé 
eső másik nagykapun a temető megközelíté-
se biztosítva lesz az idelátogatóknak. A má-
sodik ütemben, a Kistemető utcától a ravata-
lozóig történnek majd a kivitelezési munkák. 
Ekkorra már az első ütem munkái befejeződ-
nek, így a temető az Ócsai út felől lesz láto-
gatható.
 Mint minden építőipari kivitelezési mun-
ka, főleg az útépítési munkák egy kevés ál-
dozatvállalással járnak, a megszokottakkal 
ellentétben egy kicsit nehezebb lesz szeret-
teink sírjainak megközelítése. Ezért a kivitele-
zési munkák időtartama alatt kérjük a lakos-
ság és az idelátogatók türelmét, megértését.
 Reményeink szerint a kivitelezési munkák 
a nyár elejére befejeződnek és a munkák el-
készültével egy megújult, jobb infrastruktú-
rájú temetővel gyarapodik majd Üllő városa.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Az Aldi-sztenderdek szerint épülő áru-
ház 900 négyzetméteres eladótérrel 
várja majd a vásárlókat. Az új üzletben 

a friss zöldség- és gyümölcskínálat, illetve 
mintegy 1800 termékből álló állandó szorti-
ment – amely zöme kiváló minőségű saját-
márkás termék – mellett helyet kap majd az 

„Azon melegében!” látványpékség is, amely 
közel 40-féle frissen sült pékárut kínál – ol-
vasható az áruházlánc közleményében. Az új 
üzlettel az ALDI Üllő és a környező települé-
sek mintegy 30-40 ezer lakosának kínál egy-
szerű, gyors és kényelmes bevásárlási lehető-
séget, de a jelentős átmenő forgalom miatt az 
erre közlekedőknek is ideális lesz az új áruház.

 A környezetért és a társadalomért fele-
lős vállalatként, az ALDI azon dolgozik, hogy 
az áruházlánc mindennapi működése és az 
országosan egyre több helyen nyíló ALDI-
üzletek minél kisebb terhelést jelentsenek a 
környezet számára. Ennek egyik lépéseként az 
ALDI tavaly teljes magyarországi üzlethálóza-
tával és központi raktárával zöldáramra állt át, 
ennek következtében az új, üllői üzlet is teljes 
egészében zöldáramból fedezi energiaszük-
ségletét, továbbá számos innovatív zöldmeg-
oldással csökkenti energiaigényét. Az új ALDI- üz le- 

tek összes fényforrása 
– beleértve az eladó-
teret, a raktárt, a szo-
ciális helyiségeket, de 
még a parkolót is – 
LED-technológián ala- 
pul. A parkolóban 
például olyan elekt-
ronikus szabályozó- 
berendezést épít be 
az ALDI, amely nem 
előre rögzített idő-
pontban kapcsolja ki, 
illetve be a lámpákat, 
hanem egy alkony-

fokmérő segítségével a fényviszonyok függ-
vényében szabályozza a parkoló világítását. 
Az üzlet légtechnikai rendszerét úgy építik ki, 
hogy a szellőztetés motorjai ne a teljes nyitva-
tartási időben üzemeljenek, hanem csak ak-
kor, amikor az üzlettér levegője elhasználódott 

– ezáltal jelentős mértékben csökken a szellőz-
tetéshez felhasznált energia is.
 Az építkezés az ALDI tervei szerint a nyár 
folyamán ér véget és a szükséges hatósági en-
gedélyek birtokában az üllői üzlet várhatóan a 
nyár végén nyílik meg a vásárlók előtt. nfo

Az üllői Aldi áruház látványterve



9Üllői Beruházás

Gőzerővel zajlik a Napra- 
forgó óvoda újjáépítése
Több mint 175 millió forint-
ból újul meg a tűzesetben 
megrongálódott épület. 

Tűzvédelmi Kft. könnyű fizikai munkára  
szorgalmas és egészséges  

férfi munkatársat keres  
havi 10–12 alkalomra.

Bejelentett alkalmi munka.  
Bárki lehet, akinek van ideje és a fentieknek megfelel.  

Fizetés: 1000 Ft/óra nettó. 

Rövid jelentkezési lapot kérem leadni:  
Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

Hirdetés

Az elmúlt év folyamán az Üllő Hírmon-
dó hasábjain – és egyéb tájékoztatási 
felületeken – számos alkalommal tá-

jékoztattuk már önöket a tűzkárt szenvedett 
Napraforgó óvoda helyzetéről. A 2017. janu-
ár 11-én történt tűzesetet követően a képvi-
selő-testület már 2017. februárjában döntött 
az óvoda újjáépítéséről, ezzel a megbízott 
tervező (Bodzán Építész Kft.) megkezdte az 
engedélyes tervek készítését. Az újjáépíté-
si munkálatokon túl az épület önerőből bő-
vítésre kerül egy tornaszobával és egy szél-
fogóval, amivel eddig nem rendelkezett az 
óvoda. Az engedélyes tervek április 28-án ke-
rültek az engedélyező hatóság részére be-
nyújtásra, a jogerős építési engedélyt június 
20-án kapta meg az önkormányzat. A kivite-
li tervek elkészítését követően augusztus 25-
én kiírásra került a közbeszerzési eljárás az 
újjáépítés és bővítés kivitelezőjének kiválasz-
tása érdekében. A képviselő-testület szep-
tember 28-án hozott döntést a közbeszerzé-
si eljárás eredményéről, majd október 5-én 
sor került a vállalkozási szerződés aláírására a 
Thermik Plus Kft.-vel. Az újjáépítés és bővítés 
esetében október 6-án, míg az energiahaté-
konyság-fejlesztés tárgyú (KEHOP) pályázat 
keretében történő beruházást kivitelező cég 
(Fenstherm Kontakt Kft.) október 4-én kapta 
meg a munkaterületet. Fontosnak tartjuk ki-
emelni, hogy az épületet érintő két beruhá-
zásrészt mind közbeszerzési, mind műszaki 

szempontból külön kell választani a kivitele-
zés során, tekintettel arra, hogy bár egy épü-
letről, de két pályázatról, két közbeszerzési 
eljárásról és két külön kivitelező cégről van 
szó. Ezzel szemben a megvalósítandó mű-
szaki tartalom sok ponton kapcsolódik egy-
máshoz, így elengedhetetlen a különböző 
munkanemek összehangolása, a két kivitele-
ző cég munkájának folyamatos egyeztetése. 
 Az újjáépítés és bővítés költsége brut-
tó 175 831 423 forint. Ennek forrása az aláb-
biak szerint oszlik meg: az önkormányzat az 
újjáépítés költségei tekintetében rendelke-
zik bruttó 45 millió forint kártérítési összeg-
gel, melyet a biztosító a tűzeset miatt ítélt 
meg részünkre. Emellett az önkormányzat 
további bruttó 50 millió forint támogatást 
vesz igénybe, melyre a 1818/2016. (XII.22.) 
kormányhatározat által vagyunk jogosultak. 
A kivitelezési költségek fennmaradó mint-
egy bruttó 81 millió Ft-os összegét az önkor-
mányzatnak saját forrásból kell biztosítania. 
 Fentiekben részletezett beruházási költ-
ségeken túl a KEHOP-pályázat keretében 
megvalósítandó beruházásrész értéke brut-
tó 46  530  569 Ft (mivel a pályázat 100 száza-
lékos támogatási intenzitású, így önerőt nem 

szükséges biztosítani 
hozzá).
 A kivitelezés során 
egyértelművé vált, 
hogy mindkét vállal-
kozás teljesítési ha-
táridejét módosítani 
szükséges (ütemezé-
si, időjárási okokból, 
felmerült pótmunkák 
kivitelezése miatt). 

Ezek alapján a Fenstherm Kontakt Kft. má-
jus 31-ig köteles elvégezni a KEHOP-pályázat 
keretében vállalt feladatait (az eredeti épület 
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, napelemek 
telepítése). A Thermik Plus Kft. eredeti április 
3-i teljesítési határidejét a képviselő-testület 
döntése értelmében május 15-re módosítot-
tuk, mivel a kivitelezési munkákat előre nem 
látható műszaki problémák hátráltatták (falak 
vizesedése, szárítás, udvari emésztő bontása, 
új rétegrend kialakítása a padlásfödémen).
 A május 31-i határidőt követően sor kerül 
a használatbavételi engedélyezés lefolytatá-
sára, mely várhatón maximum 1-2 hónapot 
vesz igénybe. Amint jogerős használatbavé-
teli engedéllyel rendelkezünk, megkezdőd-
het az óvoda berendezése és visszaköltöz-
tetése a megújult épületbe. Óvodánk az új 
nevelési évet szeptemberben már a helyreál-
lított, bővített épületben kezdheti meg.
 Tisztelt lakosság! Önök előtt is szeret-
ném megköszönni dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő úr, az eljáró biztosító társaság, 
továbbá képviselőtársaim segítségét, mely 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy szép, új, bő-
vített óvodánkat hamarosan át tudjuk adni az 
önök részére. Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Ügyvédi  
tanácsadás

Beszámoló 
a Bóbita-Bor-Bál 
rendezvényről
Február 24. napján este ke- 
rült meg rendezésre a Bóbita  
tagóvoda hagyományőrző  
jótékonysági bálja, mely- 
nek idén a témája a bor volt.

A Bóbita-Bor-Bál nyitótáncát a Kende-
res Hagyományőrző Egyesület nép-
tánccsoportja adta elő a megjelent 

vendégseregnek, majd az óvoda amatőr 
színtársulatának, a Csutka Színháznak pro-
dukciói következtek. A rendező idén nem 
egy nagyobb lélegzetvételű darabot, ha-
nem több kisebb humoros kabarétréfát ál-
modott színpadra. Sajnos azonban az inf-
luenza-járvány beleszólt a felkészülésbe és 
az előadásba, húzni kellett a műsorból, de 
a talpon maradt szereplők így is remek han-
gulatot teremtettek. 
 A tudományos borkóstolásról szóló ka-
baréjelenet után következett a valódi bor-
kóstolás: Tóth Sándor, a Jövő Borásza 2017 
címet viselő fiatalember vezette be a ven-
dégeket a borkóstolás alapjaiba, illetve rö-
vid előadást tartott a borról, a szőlő- és bor-
termelésről.
 Borkóstolás után következett a vacso-
ra, majd a Jer zsele Zenekar csapott a húrok 
közé és gondoskodott a báli hangulatról. Az 
este folyamán a szülők által felajánlott bo-
rokból borárverésre került sor, illetve kala-
pács alá került még egy gazdátlan kerékpár 
is, melyet ottfelejtettek az óvodában és hosz-
szú hónapok nyomozása sem derített fényt 
a tulajdonos kilétére. 
 Éjfélkor következett a tombolahúzás, 
idén is szép számban gyűltek össze fel-
ajánlások és ajándékok. A tombolajegyek 
bevételéből az óvodai kirándulásokat és a 

gyereknapi programokat fogja az óvoda fi-
nanszírozni.
 Köszönjük szépen mindenkinek, aki el-
jött a bálba és velünk együtt jól érezte ma-
gát, továbbá köszönjük mindenkinek, aki 
anyagilag, süteménnyel, tombolatárggyal, 
borral támogatta a rendezvényünk sikeres 
megvalósítását. Jövőre újra nekivágunk, vá-
runk akkor is sok szeretettel mindenkit.

Dr.Zeitler-Nagy Ildikó, szülői munkaközösség elnöke

A Bóbita óvoda nevében köszönetemet fe-
jezem ki mindazoknak, akik a jótékonysági 
bálunk megszervezésében és lebonyolítá-
sában részt vettek. Minden adományozó-
nak szeretném megköszönni az értékes 
felajánlásokat, aminek köszönhetően kö-
zel 200 tombolát sorsolhattunk ki. Köszö-
net a szülőknek, akik fáradhatatlanul sze-
rezték be ezeket az óvoda részére.
 Köszönöm a Kiss Sándor Művelődési 
háznak a helyszín biztosítását és a finom 
vacsorát. Köszönet a „Csutka Színház” 
minden tagjának a kitűnő produkcióértt, 
a Kenderes Táncegyüttesnek és Kökény 
Richárdnak a fergeteges táncokért, Tóth 
Sándornak a borkóstolás rejtelmeibe való 
beavatásért és az árverés lebonyolításáért, 
a Párizs Dekornak az ajándék poharak dí-
szítéséért, a szülőknek a sok-sok finom sü-
tiért.  Köszönöm t a szülőknek és kollégá-
imnak, a rengeteg ötletet, megvalósítást,  
munkát, amit az est létrejöttéért  végeztek. 
 Végül köszönet mindazoknak, akik ren-
dezvényünket megtisztelték jelenlétükkel 
és jól érezték magukat velünk!

Dócsné Bodnár Gizella, tagóvoda-vezető

Köszönetnyilvánítás!

Május 26-án a Sportcsarnok mellett ke-
rülnek megrendezésre a hagyományos 
Üllői Csülökfesztivál és a gyermeknapi 
rendezvények.
 Délelőtt kilenc órától kezdődik a ne-
vezett csapatok főzőversenye, és gyer-
meknapi programok, sportversenyek, 
játékos vetélkedők, motoros bemutató, 
szórakoztató műsorok várják az érdek-
lődőket. Ezt követően lesz az eredmény-
hirdetés, majd koncert, mulatás, utcabál 
zárja az egész napos programot.
 A rendezvény szervezője Üllő Város 
Önkormányzata és az Üllői Általános 
Ipartestület.
 Főzőversenyre jelentkezés: Kerezsi 
Sándornál, 06-30/924-1419. 
 Határidő: május 18.
 A program részletes leírása az Üllői 
Hírmondó májusi számában lesz olvas-
ható.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

A főzés során a versenyzők saját maguk 
által hozott nyersanyagból, saját eszkö-
zökkel (bogrács, előkészítő asztal, tüze-
lőanyag stb.) készítik el a jelentkezési la-
pon megjelölt csülkös ételt.
 A szervezők által kijelölt főzőhelyeket 
május 26-án 9 óráig kell elfoglalni és a 
területet berendezni. 
 A versenyre benevezett étel csak 
helyben készülhet! 
 Minden versenyző csapatnak 1 adag 
ételt kell leadni a zsűri részére elbírá-
lásra. Ehhez sorszámmal ellátott tálaló-
edényt a szervezők biztosítanak!
 Az esztétikus tálalást a zsűri külön 
értékeli.
 A főzőverseny I-III. helyezettje érté-
kes díjakat, a résztevők emléklapot kap-
nak. 
Nevezési díj: 2 500 Ft/csapat/bogrács. 
 Helyszín: Üllő Városi Sportcsarnok.
 A rendezvény helyszínén a közönség 
számára kijelölt főzőhelyen lesz lehető-
ség étel vásárlására, a főzőcsapatok ételt 
nem árusítanak!  

Üllői Csülökfesztivál 
és Gyermeknap

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvisele-
tét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanács-
adást tartanak a városházán (2225 Üllő, Temp-

lom tér 3.) a lakosság részére. Dr. Szkalka Tamás 
ügyvéd úr tanácsadása április 09-én 9 órától 
11 óráig tart. Dr. Szikora Gábor tanácsadása 
2018. április 23. 15-17 óráig tart. 
 A tanácsadás csak előzetes bejelentke-
zés után vehető igénybe. Dr. Szkalka Tamás 
tanácsadására a 06-20/555-6513 telefon-
számon, dr. Szikora Gábor tanácsadására a 
06-30/456-0889 telefonszámon jelentkez-
hetnek.  Üllő Város Önkormányzata
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Március 3-án iskolánk felső tagozatos zenei osztályai – immár hetedik 
alkalommal – sikerrel szerepeltek az országos népdaléneklési verseny 
Pest megyei fordulóján Cegléden, a Táncsics Mihály Általános Iskolában. 

A Farkas Gyula Tradíció Egyesü-
let – elnöke Szomora Zsolt – cél-
ja, hogy bővítse az üllői közmű-
velődési, kulturális és szabadidős 
programok és tevékenységek kö-
rét és új lehetőségeket kínál-
va teremtsen közösségi életet.

„Tiszán innen 
– Dunán túl”  
Országos  Népdal-
éneklési Verseny

Megalakult  
az új egyesület

H ázigazdáink nagy szeretettel fogad-
tak bennünket. Az ünnepélyes meg-
nyitó után gyermekeink három hely-

színen mutatták be produkcióikat, melyet 
neves szakmai zsűri értékelt.  
 Minden tanuló és csoport kapott minő-
sítést, 1 bronz-, 4 ezüst- és 5 aranyoklevéllel 
tértünk haza. 
 Bronzfokozatot ért el: Varga Kristóf 5.z/a 
osztályos tanuló szóló kategóriában. Ezüst-
fokozatot kapott:  Hajba Cseperke 5.z/a osztá-
lyos tanuló, a 6.z osztály kisegyüttese (Horváth 
Lilla, Kökény Levente, Szegedi Diána), a 7.z osz-

tály kisegyüttese (Bácskai Csenge, Kalina Blan-
ka, Pető Jázmin) és a 8.z osztály kisegyüttese 
(Baráth Fanni, Nagy Csenge, Rézmüves Adrienn). 
Aranyfokozatú minősítést ért el: Horváth And-
rás 8.z osztályos tanuló szóló kategóriában, a 
6.z osztály kisegyüttese (Horváth Lilla és Kö-
kény Levente), az 5.z/a és az 5.z/b  énekegyüt-
tese (Pap Mánuel, Huszár Dániel, Rostás Péter, 
Tóth Attila, Varga Kristóf, Kéri Ákos, Kun Balázs, 
Tóth Botond). az 5.z/b osztály énekegyüttese 
(Antal Anna, Iványosi-Szabó Málna Maja, Hu-
szár Dániel, Halassy Vivien, Pap Mánuel, Sza-
bó Fanni, Turai Boglárka) valamint a 7.z osztály 
énekegyüttese (Bácskai Csenge, Berente  Rená-
ta, Balázs Barbara, Szomora Tünde, Sáfár Angé-
la, Szabó Blanka, Tamási Kiara Zoé, Pető Jázmin). 
 A versenyre felkészült, de betegség mi-
att nem vehetett részt: Kovács Rebeka és Ma-
kai Máté 5.z/b, Bedécs Roland 5.z/a és Antal 
A lexandra 8.z osztályos tanuló. 
 A felkészülésben segítséget nyújtott két 
produkciónál: Majorosi Marianna és Hajba 
Eszter.                                                                                                                            
 Köszönetünket fejezzük ki kollégáinknak 
és a gyermekek szüleinek a kíséretért és a ta-
nulók felügyeletéért! 
 Szeretettel gratulálunk versenyzőinknek, 
akik teljesítményükkel öregbítették iskolánk 
hírnevét!
 A csoportokat és a szólistákat Dudinszky 
Gézáné készítette fel. 
 Szép élményekkel feltöltődve  tértünk 
haza. Hétvégénket bearanyozta, hogy része-
sei lehettünk ennek a színvonalas rendez-
vénynek! 

S zeretnénk első programunkat bemu-
tatni, amely Biciklizzünk biztonságosan 
címmel, a város önkormányzatával ösz-

szefogásban valósulhat meg. A program áp-
rilis 30-án a Fut az Üllő keretében reggel 10 
órakor kezdődik. 
 A Biciklizzünk biztonságosan program 
célja, hogy segítsük a biztonságos közleke-
dést, elsősorban a biciklivel közlekedők szá-

mára, másrészt az autósok és a gyalogosok 
érdekében is. Sajnos a városban közlekedő 
biciklisek nagy része hiányos felszereléssel és 
nem megfelelően karbantartott kerékpárral, 
nem biztonságosan közlekedik a forgalom-
ban. A helyzet javítása érdekében  50 kerék-
párt szeretnénk a kellő biztonságtechnikai 
felszerelésekkel ellátni, (előre fehér, vagy bo-
rostyán színű lámpa, hátra piros jelzőfényt 
adó helyzetjelzőlámpa, vörös színű hátsó 
prizma, két egymástól függetlenül működő 
fékszerkezet, hangjelzőcsengő, külső prizma) 
elsősorban gyerekeknek és rászorulóknak in-
gyenesen, szakemberek segítségével, vala-
mint biztonságos közlekedésről szóló bemu-
tatót szeretnénk szervezni, mely kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt hasznos lehet.
 Várjuk április 30-án a városközpontban 10 
órától 18 óráig a Tradíció Egyesület pavilonjá-
nál az 50 biciklitulajdonost, aki szeretne az in-
gyenes programban részt venni.

 A közeljövőben az egyesület magyar nóta 
és operett zenés-táncos műsorokat szeretne 
szervezni, valamint további kulturális progra-
mokat, melyekről a későbbiekben tájékoztat-
juk a kedves lakosságot.
 Ezúton szeretnénk kérni, hogy támo-
gassa adója 1 százalékával a Farkas Gyu-
la Tradíció Egyesületet, melynek adószáma: 
18276338-1-13
 A Farkas Gyula Tradíció Egyesület székhe-
lye: 2225 Üllő, Dózsa György utca 41. E-mail 
cím: tradicioegyesulet@gmail.com. Telefon: 
06-30/603-1694.  Szomora Zsolt, elnök

Farkas Gyula, a Rajkó Zenekar alapítója
és karmestere az egyesület névadója 
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A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Február 3-án tartottuk az idei, már hagyo-
mánnyá vált Karitászbálunkat a jótékonyság 
nevében. A mulatságba érkezőket színes te-
rem, vidám zene fogadta, ki-ki lepakolta „ba-
tyuját” és alapozhatta hangulatát a büfében. 
Az est megnyitójaként Rauscherné Horváth 
Gyöngy zongorajátékában merülhettünk 
el, majd templomunk kórusát, utána a Dan-
kó Rádió népszerű művészeinek fergete-
ges operettcsokrát hallhattuk. Dócs Péter és 
Kalina Enikő elvarázsoltak minket vidámsá-
gukkal, fokozták a jókedvet az ismert, fülbe-
mászó dallamokkal. Majd Kovács Kornél plé-
bános úr a beszédével megnyitotta a bált. A 
mulatsághoz a talpalávalót a vecsési  Bagotai 
Zoltán szolgáltatta. Kicsi és nagy ropta egész 
este és éjjel a táncot. A büfé roskadozott a 
csábító süteményektől, szendvicsektől, fi-
nomságoktól, melyeket a jólelkű, lelkes házi-
asszonyoknak köszönhetünk.
 Izgalmas percek következtek éjfél előtt, 
a tombola ismét sikeres része volt a rendez-

Kreatívkölyök-klub 
a könyvtárban
Minden hónapban egy szerda délután krea-
tív kölykök töltik meg a könyvtár olvasóter-
mét. Kanizsai Maya vezénylete mellett szebb-
nél-szebb kézműves alkotások kerülnek ki 
a szorgos gyerekkezek alól. Készült már pa-
pírvirág, ajtódísz, tűpárna és még sok min-
den más is. Mindamellett, hogy jó szórakozás, 
hasznos a gyerekek számára, hiszen fejlesz-
ti a  finommotorikát amely nagyon fontos a 

grafomotoros készség és a szem-kéz koordi-
náció kialakításához, finomításához. Követ-
kező klubnapon a közelgő anyák napja lesz 
a téma. Várunk minden gyereket szeretettel 
április 25-én 15 órától!

Horgolókör

Különleges alkotások készülnek hétről hét-
re a könyvtári horgolókörben. Viczkóné 
Marika vezetésével mindig újabb ötletek-
kel, újabb elkészült horgolásokkal motivál-
ják és tanítják egymást a tagok. A magunk 
részéről több horgolással kapcsolatos 
könyvvel segítjük az ötletelést. Érdemes ki-
emelni a kötés-horgolás jótékony hatását, 
miszerint felnőttkorban hozzájárul a szel-
lemi frissesség megőrzéséhez. Az alkotás 
öröme, az elkészült szemet gyönyörköd-
tető terítők, babák, tárolók pedig a lélek 
egészségét támogatja. Folyamatosan le-
het csatlakozni a társasághoz, minden hé-

ten, csütörtökön 15 órától! Kezdőket és ha-
ladókat egyaránt várunk! 

Könyvajánló

Sudár Balázs-Petkes Zsolt: A honfogla-
lók viselete című könyvéből megtudhatjuk 
többek között azt is, hogy kunkorodott-e a 
csizma orra, hegyes volt-e a süveg, merre is 
záródott a kaftán? Őseink öltözködését a tár-
gyakról készült fotók és magyarázó ábrák 
mellett művészi rekonstrukciós rajzok hoz-
zák még közelebb az olvasókhoz.
 Igaz elmúlt már Húsvét, de nem csak tojá-
sokat lehet növényekkel festeni. A növények 
festőképességét a mindennapi élet számos te-
rületén felhasználhatjuk. Kemendi Ágnes Fes-
tés növényekkel című könyve kifejezetten fo-
nalak és textíliák színezéséhez nyújt segítséget.
 Katona Klári: Közelség. Az író – érzékeny, 
gondolkodó nőként – az idei év végéhez kö-
zeledve új fejezetet nyit életében. Az Édesvíz 
Kiadó gondozásában Közelség címmel köny-
ve jelenik meg. A Közelség méltó folytatása 
gazdag életútjának. Olvasásához nem kell 
különleges alkalom. A könyvének lapjain az 
élet, a mindennapok, férfi-nő kapcsolata, az 
egymásra figyelés, az érzések, apró csodák 
világába vezet minket, azok észrevételére hív.
 Figyelem! Május 12-én, szombaton a 
könyvtár zárva lesz! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

vénynek, hiszen sokféle, értékes felajánlás 
gyűlt össze most is. Öröm volt annak, aki 
megnyerte, öröm annak aki önzetlenségé-
vel, segíteni akarásával hozzájárult a bál be-
vételéhez. Hiszen nem csak a mulatozók jó-
tékonykodtak részvételükkel, hanem az 
a sok személy, üzlet, akik fontosnak érez-
ték nehézsorsú embertársaik megsegíté-
sét. Ugyanis a bál teljes bevétele a közelgő 
húsvéti ünnepeken kerül szétosztásra élel-
miszercsomagok formájában az üllői legrá-
szorultabb családok között. Támogatásukat, 
felajánlásaikat hálásan köszönjük a követke-
ző személyeknek, létesítményeknek: ÁFÁI, 
Könyvtár, Csicsergő óvoda, Napraforgó óvoda, 
Jégkristály Jégpálya, Arizona Bowling, Gabi 
Könyvesbolt, Ginko Ékszerbolt, Hableány Üz-
let, Zsálya Bisztró, BeÜllő Ételbár, Szent  Ilona 
Patika, Benkóné Gáspár Ibolya, Pintér Kristóf-
né Göndöcs Zita, Füles József, Füles Pál, Boczek 
Andrea, Nagy Andrea, Pluss Market, Lark Tő-
kehús Kft., Ágica Fodrászat, Naszvadi Hús Kft., 
Mester Acél Kft. Dr. Dudás Mária, Babi Fodrá-
szat és mindazoknak akik név nélkül tették 
felajánlásaikat.         Üllői Karitász 

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

Karitászbál
Idén januárban iskolánk diákja kiemelke-
dő eredményt ért el Bécsben. Szolnoki Melin-
da 3.z/b osztályos tanulónk kétévesen kez-
dett ritmikus gimnasztikázni, 2016. január óta 
a Gracia Fair SE tagja és februárban már B ka-
tegóriás nemzetközi versenyen vett részt. 2016 
áprilisában a magyar bajnokságon ezüstérmet 
szerzett csapatversenyben, majd októberben 
aranyérmes lett a Jász-kupán. Ezt követően 
nővérével, Szolnoki Szilviával rengeteg magyar 
és nemzetközi versenyen vett részt, amelye-
ken szinte mindig dobogós helyezést értek el. 
Tavaly szeptemberben a boszniai nemzetkö-
zi bajnokságon már A kategóriában verseny-
zett, és több számban is az élen végzett. Innen 
már – néhány további szép helyezést begyűjt-
ve – egyenes út vezetett a bécsi nemzetközi 
bajnokságra, ahol január 28-án, 24 ország ver-
senyzői közül Melindánk harmadik legjobb-
ként került ki, így elhozta a bronzkupát. A lá-
nyok edzői Fata Anita és Berek Irina. Ezúton is 
gratulálunk nekik, további versenyeikhez sok 
sikert és kitartást kívánunk! Kissné Májer Anita

Büszkeségeink
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Nőnapi és 
kulturális 
programok
Bált és kulturális prog-
ramsorozatot szervezett 
a roma önkormányzat. 

Az üllői Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat március 
10-én tartotta nőnapi bál-

ját a Kiss Sándor Művelődési ház-
ban. A vendégeket Váradi Olasz 
és Dj Roy szórakoztatta este 8 órá-
tól reggel 3 óráig. Külön köszön-

jük Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszonynak, dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő úrnak és 
Fehér Imre alpolgármester úrnak 
a megtisztelő jelenlétét és támo-
gatását. Nagyon hangulatos és 
igényes este volt, amit támoga-
tott az Üllői Shulcz Market (Spar), 
és a Lolly cukorkagyár, melyet ez 
úton is köszönünk.
 Tradíciónk címmel szerveztük 
meg négy alkalomból álló tava-
szi kulturális programsorozatun-
kat, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatott. Az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolá-
ban járt Makai Sándor kézműves- 
mester és Lakatos György, aki a 
zenével, tánccal és kulturális isme-
retek bemutatásával, bővítésével 
szolgált az érdeklődőknek. 
 A program záróeleme egy 
a roma holokausztot feldolgo-
zó zenés táncos színpadi elő-
adás volt, amit a Romano Glaszó 
együttes  és a Humanae Vocis 
Alapítvány előadásában, Laka-
tos György vezetésével láthat-
tak március 23-án az érdeklődők 
a Kiss Sándor Művelődési Ház-
ban. A darabot a vendégek hosz-
szú tapssal díjazták. 
 A program kézműves foglal-
kozásán és bemutatóján jelen 
volt Kékedy Ibolya vezetésével a 

Merczel Erzsébet Alapítvány és 
Makai Sanyi bácsi, aki a régi szép 
értékes kosár- és nádfonást mu-
tatta be a jelenlévőknek. Nótár Ilo-
na is vendégünk volt, köszönjük 
az értékes és színvonalas több té-
mában tartott előadását. Ezúton 
szeretnénk meg köszönni, hogy 
részt vett a záróprogramon Üllő 
város polgármestere, Kissné Sza-

Roma holokauszt színpadi előadása

bó Katalin, és Hadadi-Fekete Ilona 
képviselő asszony. 
 Bízunk benne, hogy a kultu-
rális ismeretek bemutatása és 
átadása számos pozitív és ér-
tékteremtő hatással bír kicsik és 
nagyok számára egyaránt, mely-
nek feladatát az Üllői Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat örömmel 
vállalja. Szomora Zsolt

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!

Hirdetés

Váradi Olasz szórakoztatta
a közönséget nőnapon

Makai Sándor a kosár- és nádfonás mesterségét mutatta be  
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Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Pitypang-parti  
farmerban

Erdélyiek Baráti Köre társaság szerve-
zését hirdetjük meg Erdélyből szárma-
zó illetve egy ilyen közösség iránt ér-
deklődő üllőiek számára.
 A szervező ötletgazda a Nagyvárad-
ról Üllőre települt Győri Katinka. 
 Jelentkezés, érdeklődés az ÜKK-ban 
(Városháza, Templom tér 3.). 
 Telefonon: 320-011/128 és 20-381-
7404.

Felhívás

Apróhirdetések

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

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

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

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

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

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

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

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

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával ön a Baptista Szeretet-
szolgálat segítségével rászoruló családokat 
támogat. Várjuk önt április 18-án, szerdán,  
8-13 óra között, a Kiss Sándor Művelődési 
Házba (Gyömrői út 24.). 

Versünnep lesz április 11-én, 18 órától a Kiss 
Sándor Művelődési Házban. Sokan készülünk 
erre az alkalomra: a könyvtár, a zeneiskola, a 
Kenderes, a Mecénások, a gerArt Stúdió, a 
Szín-Játszó-Tér, az Üllő Vezér Hagyományőr-
zők. Jöjjön el ön is! Hozza el kedvenc versét, 
idézetét! Mondja el, írja le. Persze nem köte-
lező szerepelnie, jól hallgatni is elég.

Versünnep

Monoron hús és tej típusú (Búr – Núbiai vona-
lú) nőstény és bak kecskék széles választékban 
600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70-607-4444

Kertépítő cég segédmunkást és kőművest 
keres azonnali kezdéssel. Az utazást céges au-
tóval biztosítjuk, jogosítvány nem szükséges, 
egész évben van munka, versenyképes jó bé-
rezéssel. Érd.:0630/321-7691 

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

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

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

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

Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

Idén is megrendezik az Üllői Pitypang Óvo-
dában a Pitypang-parti farmerban jótékony-
sági rendezvényt. Az összegyűjtött pénzt 
most is a Faiskola utcában található óvoda 
fejlesztésére fordítják a szervezők. 
 A partin zenés programokkal, vacsorával, 
meglepetésfellépőkkel és tombolával várják a 
szórakozni vágyó közönséget. Az este folyamán 
Banderasz zenéjére táncolhatnak a vendégek. 
 A belépőjegy ára 3200 forint, amely magá-
ba foglalja a programokon való részvételt és a 
vacsorát. Támogatójegyeket is vásárolhatnak 
500 és 1000 forintért. A támogatójegyekkel a 
rendezvény nem látogatható! Jegyeket a Pity-
pang óvoda szülői munkaközösségétől vásá-
rolhatnak. 
 Műsorkezdés 19 órakor, vacsora 19 óra 
30-tól. 
 Önnek is ott a helye a partin június 8-án 
18 órától, ha szeretné támogatni a Pitypang 
óvodát, mindezt úgy, hogy közben jól szóra-
kozik!

A Masters of Puppets Network Europe Üllő-
re is elhozza a gyerekek egyik kedvencét: a 
Kisvakond bábjátékot. Az egyfelvonásos elő-
adás április 22-én 10 órakor lesz a Kiss Sándor 
Közösségi Házban. Az előadás elsősorban az 
1-6 éves korosztálynak ajánlott, jegyek egyéves 
kortól egységesen 1 500 forintért vásárolhatók. 

Lélekpengés címmel nyílik Káposztás Lilla 
kiállítása az Üllői Kulturális Központ galériá-
jában (Templom tér 3.). A kiállítást megnyit-
ja Gera Béla Miklós festőművész, közremű-
ködik Alejandro Moreta Sánchez zeneszerző. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ese-
ményre május 11-én 17 órakor. 

Káposztás  
Lilla kiállítása

Kisvakond Üllőre jön

1001 év
Az Experidance Production bemutatja Ro-
mán Sándor 1001 év – A történelem extázi-
sa 21 táncképben című koreográfiáját. Az elő-
adás április 6-án lesz a városi sportcsarnokban. 
Kapunyitás: 18 órakor, kezdés 19 órakor.
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Ünnepi műsor a költészet 
napja alkalmából
Április 11. 18 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Színek varázsa
Április 13.  16 óra  
Herbály Jolán és Fehér László 
kiállításának megnyitója.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Könyvtárosok világnapja
– olvassunk a könyvtárossal!
Április 14.  8 óra 30 
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Harmónia zeneiskola 
tanári koncert
Április 18. 17 óra.  
Üllői Kulturális Központ

Árpád-napok rendezvényei
Április 18–21.  
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Városi kulturális programok

Hirdetés

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

HSzK kézműves-foglalkozás 
anyák napja alkalmából 
Április 20. 13 óra
Üllői Kulturális Központ

Kisvakond c. bábelőadás
Április 22. 10 óra.   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó
Április 24. 10 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Majális
Április 30. 10 órától  
Városközpont, 
Üllői Kulturális Központ

Zrínyi Ilona  
nyugdíjasklub bálja
Május 5. 19 óra.   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Diadélután
Május 8. 16 óra 30  
Vargha Gyula 
Városi Könyvtár
     
Harmónia zeneiskola 
Tücsökhangversenye
Május 10.  17 óra   
Üllői Kulturális Központ

Csicsergő-parti
Május 11.   
Csicsergő óvoda
  
Lélekpengés
Május 11. 17 óra
Káposztás Lilla
kiállításának megnyitója. 
Üllői Kulturális Központ

N em egészen egy hét lefor-
gása alatt két helyszínen is 
helyt kellett állnia kis mu-

zsikusainknak.
 Március 3-án, szombaton ti-
zenegyedszer rendezték meg a 
Gombai Regionális Zongoraver-
senyt, amelynek évek óta részt-
vevői vagyunk. Az idén Gyömrő, 
Maglód, Monor, Vecsés zeneisko-
láinak tehetséges növendékeivel 
kellett megküzdenünk. A zongo-
risták versengése mellett néhány 
éve a kamarazenei csoportok is 
összemérhetik tudásukat ezen a 
napon.  Míg a korábbi években 
többnyire „csak” dicséretet kap-
tak tanítványaink, s ritkán sikerült 
kiemelkedő díjat hazahoznunk, 
elmondhatjuk, hogy az idén fer-

geteges sikerrel zárhattuk ezt a 
remek napot.
 A zongoraversenyen bronz- 
minősítést kapott: Sasvári András 
(felkészítője: Plutzer Gábor). Ezüst- 
minősítés: Baráth Fruzsina (felké-
szítője: Godó Jávorszky Marianna), 
Sasvári Bálint (felkészítője: Plutzer 
Gábor).   
 Aranyminősítés: Hofbauer Kin-
ga (felkészítője: Godó Jávorszky 
Marianna), Sasvári Angelika (fel-
készítője: Plutzer Gábor). Kiemelt 
arany: Rauscher Fülöp (felkészítő-
je: Plutzer Gábor), Kun Marcell (fel- 
készítője: Godó Jávorszky Mari-
anna).
 Kamarazenei versenyen ezüst- 
minősítésben részesült: Sasvári 
Angelika, Sasvári András, Sasvári 
Bálint trió (felkészítőjük: Plutzer 
Gábor), Sasvári Angelika, Muszka 
Dávid, Muszka Orsolya, Svanyova 
Adrián, Svanyova Nikolasz kvin-
tett (felkészítőjük: Plutzer Gábor, 
Lassánné Balogh Andrea).
 A verseny fődíját Sasvári Ange-
lika nyerte el.
 Alig öt nappal a gombai ver-
seny után újra ringbe szálltak nö-

vendékeink, ezúttal hazai tere-
pen.
 Március 8-án a huszadik ka-
marazenei fesztiválunkat ren-
dezhettük az Üllői Kulturális Köz-
pont házasságkötő termében. A 
helyszín korábban zeneiskolánk 
hangversenyterme volt, ami év-
ről évre kisebbnek bizonyult az 
egyre növekvő érdeklődés mi-
att. Ezúton is Köszönjük Laza Ist-
ván úrnak, az Ü.K.K. vezetőjének, 
hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a nagytermet, ahol ké-
nyelmes és ideális körülmények 
között versenghettek tanítvá-
nyaink a kecsegtető díjakért.
 Magas szakmai kvalitású, há-
romtagú zsűri figyelte és értékelte 
a szereplők zenei érzékenységét, 
egymásra figyelését, összjátékát, 
pontosságát. A résztvevők élet-
kora nagyon szélsőséges volt, (a 
legifjabb 7, a legidősebb verseny-
ző pedig közel 70 éves!) emiatt az 
összehasonlítás szinte lehetetlen 
is. Ezért a szigorú, de barátságos 
zsűri tagjai úgy döntöttek, hogy 
mindenkit díjaznak valamilyen 
formában. Így a következő ered-

 
Missziós hétvége
Május 12.  9 óra 30  
Katolikus templom, 
Üllői Kulturális Központ

Napsugár  
nyugdíjasklub bálja
Május 12. 19 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

mények születtek: dicséretben ré-
szesült Bekker Liza, Bodonyi Bog-
lár, Hofbauer Júlia, Fazekas-Szűcs 
Gergely, Revák Regina. Kiemelt 
nívódíjasok: Hajba Cseperke, 
Gyöngyössy-Szabó Viktor (duó), 
Sasvári Angelika, Sasvári András-
Sasvári Bálint (trió).
 Sasvári Angelika, Lassánné 
Balogh Andrea, Muszka Orsolya, 
Svanyova Adrián, Svanyova Ni-
kolasz (nagycsoport). A zsűri kü-
löndíja: Czékmási Attila-Kovács 
Karolina (duó), Sárdi Kristóf Gyula-
Serfőző Árpád (duó), Varga Kris-
tóf, Lantos Zsófia, Varga Benjámin 
(trió), Fiers Emese, Fiers Mira, Né-
meth Gertrúd, Hörcsik Henrik, Ko-
máromi Nóra, Gyöngyössy-Szabó 
Viktor (nagycsoport).
 Közönségdíj: Hera Szilvia Zsó-
ka, Horváth Zsófia Anna, Baráth 
Fanni Flóra, Gulácsi Kornélia Liza, 
Svanyova Letícia (nagycsoport). 
Vándorkupa: Báthori Béla, Sasvári 
Angelika.
 Minden szereplőnek és fel-
készítő tanárnak szívből gratulá-
lunk!
 Ha valaki azt gondolná, meg-
pihenhetünk egy kicsit, az téved! 
Pici szusszanás után a megmé-
rettetések sora folytatódik április 
6-án a Gyáli Kamarazenei Verse-
nyen szeretnénk tovább öregbí-
teni zeneiskolánk hírnevét!

Lassánné Balogh Andrea

Mozgalmas március  
a zeneiskolában
A március a versenyek, 
fesztiválok ideje ze-
neiskolánk növendé-
kei és tanárai számára. 
Így volt ez az idei ta-
vasz első hónapjában is.
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Több mint 1,2 milliárd forintból convenience üzemet épített a 
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. A vállalat üllői logiszti-
kai központjának területén felépült létesítményben naponta 4 
tonna majonézes saláta és 16 ezer szendvics összeállítását vég-
zik mától. A beruházás első üteme 50 új munkahelyet teremtett.

Többszázezer 
szendvicset készí-
tenek havonta a 
SPAR új üzemében

A fogyasztói igények vál-
tozásával az elmúlt évek-
ben jelentősen megnőtt 

a kereslet az olyan élelmiszerek 
iránt, amelyek gyors, ugyanak-
kor minőségi, tartalmas étkezést 
jelentenek a rohanó hétközna-
pokon. 
 – A Spar termékfejlesztései 
között fontos helyen áll a con ve-
nience, azaz a kényelmi termé-
kek bővítése. Ma már 344 Spar 
és 33 Interspar áruházban talál-
kozhatnak a vásárlók a minősé-
gi alapanyagokból készült hideg 
szendvics- és salátakínálatunkkal. Vásárló-
ink szélesebb körű kiszolgálása érdekében 
úgy döntöttünk, hogy ezeket a termékeket 
egy új, korszerű üzemegységben állítják ösz-
sze munkatársaink a jövőben – hangsúlyozta 
Maczelka Márk kommunikációs vezető.
 Az 1500 négyzetméteres üzem építése 
2017. július elején kezdődött. A zöldmezős 
beruházás költségvetése mintegy 1,2 milli-
árd forint volt, amelyből a technológia és a 
berendezések 250 millió forintba kerültek. A 
legmagasabb élelmiszerbiztonsági követel-
ményeknek megfelelő létesítmény két cso-
magolósorral kezdte meg működését. A be-
ruházást a Spar saját erőből valósította meg, 
s az első fázis ötven munkahelyet teremtett, 
de az üzem második körös bővítése során to-
vábbi szakképzett munkatársakat vesznek 

majd fel. A Spar tervei szerint folyamatosan 
növekvő gyártási kapacitás mellett három 
éven belül már négy csomagolósoron ké-
szülnek majd a termékek az országos üzlet-
hálózat számára.
 Az üllői convenience üzemben a legmo-
dernebb technológiával, többféle kiszerelés-
ben, 15-féle majonézalapú saláta és 15-féle 
szendvics készül, de a későbbiekben a vá-
laszték folyamatosan bővülni fog. A húské-
szítményt tartalmazó szendvicsekbe és salá-
tákba a SPAR bicskei Regnum húsüzemében 
készülő minőségi termékek kerülnek. A hét 
öt napjára tervezett gyártás során naponta 4 
tonna majonézes saláta és 16 ezer szendvics 
kerül majd az üzletekbe innen. A vállalat rö-
vid távú célja, hogy saját áruházait ellássa az 
Üllőn készülő minőségi termékekkel.

Látogatás a 
Terror Háza 
Múzeumban

Február 21-én, szerdán, két rendhagyó törté-
nelemórán vehettünk részt. A kiránduláson a 
8.z osztályt elkísérte Kissné Szabó Katalin pol-
gármester is.
 A Terror Háza Múzeum az Andrássy út 60-
ban található, ami a második világháború 
alatt a nyilasok, majd az Államvédelmi Ható-
ság székhelye volt.
 Először egy Rendhagyó Plusz (Rh+) órán 
vehettünk részt. Lenin életéről, a bolsevik for-
radalom kitörésének körülményeiről tudhat-
tunk meg információkat. Sok-sok újdonságot 
hallottunk, három történész segítségével. A 
második órán pedig Kádár János életét – egé-
szen születésétől fogva – ismerhettük meg, a 
tanultakkal kiegészítve. Ezt követően végig-
jártuk az egész múzeumot, elejétől a végéig.
 A múzeum legelején egy hatalmas tank 
fogadott bennünket, háta mögött a falon az 
összes áldozat fényképeit láthattuk. Minden 
terem elején találhattunk a falon informáci-
ót papír formájában, angol és magyar nyel-
ven. A termek egy-egy témát mutattak be 
számos tárgyi emléket felvonultatva a nyila-
sokról és az ÁVH-ról. Rengeteg érdekes, de 
egyben elszomorító dolgot láttunk. Bele-
hallgathattunk az akkori eseményekbe, szá-
mos korabeli dokumentumfilmet vetítettek. 
Láthattuk a katonák és tisztek öltözékeit, il-
letve fegyvereket is.
 A múzeumlátogatás az alagsorban ta-
lálható börtönnel végződött. Hihetetlen él-
mény volt ott nézelődni, ahol régen mások 
szenvedtek. Az utolsó terem a Könnyek ter-
me volt, ahol az áldozatoknak állítottak emlé-
ket. A kijárat előtt pedig az elkövetők és még 
több áldozat arcképét láthattuk.
 Névjegyünket a vendégkönyvben is ott 
hagytuk. Köszönjük az élményt.  Baráth Fanni 8.z
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Az akció 2018.  
április 5-től május 5-ig,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

 2018. április 5-től 
május 5-ig (meg a 
készlet erejéig szö-
veg). Kérlek, küldd 
ki, ha megvagy. 

1405 Ft helyet t 

890  Ft

Színes kókusz

lábtörlő
Az akciós ár  

csak a hirdetés 
felmutatásával 

érvényes!

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 250   000 – 350   000 Ft/hó 

órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő irányából

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

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,
KAcSA, 
LIbA és  

puLYKA

 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.

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




