
Űllő Városi 
Sportcsarnok  
mellett

XIII. Üllői Csülökfesztivál 
és Gyermeknap
 2018. 
május 

26.

Egészségügyi szűrés a Csülökfesztiválon 9 órától 13 óráig.
Vérnyomás, koleszterin, vércukor mérése, egészségügyi felvilágosítás. 

Elsősorban azokat várjuk, akik legalább 1 éve nem voltak szűrővizsgálaton. 

EgéSz nap 
sportversenyek, 

sátorkönyvtár, papírszínház, 
képzőművészeti műhely 
tükörrajzolás, tenyérfestés, 

üveggolyófestés,  
utcazene és 

gyermektáncház, csülközés 
népi ügyességi játék, 
rendkívüli véradás  

9-15 óráig,  
ehető virágok bemutatója, 

lovagoltatás, körhinta, 
légvár, csülkös ételek 
büféje, sátorkocsma, 

kirakodóvásár

  9.00  Főzőverseny kezdése
10.00  Megnyitó, zsűri bemutatása
11.00  Motoros rendőrök karusszelbemutatója
12.00  Kelevézek zenekar koncertje, aprók táncháza
13.00  Főzőverseny ételeinek zsűrizése
13.30 Tűzoltó bemutató
14.00  Könyvbemutató ételkóstolóval egybekötve
14.30  Kötélhúzó verseny felnőttek és gyerekek részére
15.00  Rendőrség és kutyatanoda kutyásbemutatója
16.00  Csülökfőzőverseny eredményhirdetése
16.30  Táncbemutatók: Kenderes és Kenderkócok Néptáncegyüttes, 

New Dance World, Mirabell, GameDance, Star Light Dance 
Company

17. 30 Buborék zenekar koncertje
19.00  Csülökkoncert: játszik a Jerzsele zenekar

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2018. május • XXVII. évfolyam 5. számA tartalomból:

ÜllőiMúlthavi lapszámunkban 
röviden beszámoltunk a vá-
ros legújabb pályázati sike-

réről: a Nemzetgazdasági 
Minisztérium óvodafejlesz-

tésre kiírt pályázatán kö-
zel 400 millió forintot nyert  
Üllő. A pályázati forrásból 
egy új, modern óvoda épül 
a Sportliget Lakóparkban.

Részletek a 4-5. oldalon

Sportünnep  
volt Üllőn

Lakossági  
felhívás

Jobb veled  
a világ

Pályázat
lakossági 

járdaépítésre

Városi kulturá-
lis programok

Adományokkal 
Kárpátaljára
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oldal
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Gyöngyvirág óvoda



2 ÜllőiAjánló

Városközpont, szabadtéri színpad
Június 8. 20 óra 

ZENÉS   
NYÁRI   
ESTÉK
2 0 1 8
Ü L L Ő

Ülőhelyet korlátozott 
számban biztosítunk.

Helyfoglalási lehetőség 
a Zsálya Bisztró teraszán: 
29-740-740

A szabadtéri rendezvényen a részvétel ingyenes.

FG-4
zenekar
(a Black Birds zenekar tagjai)

Nevezési díj: 2500,- Ft/csapat/bogrács 
Nevezési határidő: május 22.     Helyszín: Üllői Városi Sportcsarnok mellett

További információ, a nevezési lapok leadása és a nevezési díj befizetése: 
Kerezsi Sándor, tel.: 06-30/924-1419

A rendezvény helyszínén a közönség számára kijelölt főzőhelyen  
lesz lehetőség étel vásárlására, a főzőcsapatok ételt nem árusítanak! 

XIII. ÜLLŐI CSÜLÖKFESZTIVÁL

1.  A főzés során a versenyzők saját maguk által hozott 
nyersanyagból, saját eszközökkel (bogrács, előkészítő asztal, 
tüzelőanyag, stb.) készítik el a jelentkezési lapon megjelölt 
csülkös ételt.

2.  A szervezők által kijelölt főzőhelyeket május 26-án 9 óráig kell 
elfoglalni és a területet berendezni. 

3.  A versenyre benevezett étel csak helyben készülhet! 
4.  Minden versenyző csapatnak 1 adag ételt kell leadni a zsűri 

részére bírálásra. 
Ehhez sorszámmal ellátott tálalóedényt a szervezők biztosítanak!

5.  Az esztétikus tálalást a zsűri külön értékeli.
6.  A főzőverseny I-II-III. helyezettje értékes díjakat, a résztevők 

emléklapot kapnak. 

A főzőversenyre 
való jelentkezés 
feltételei

Belépőjegy nincs, a részvételért adományokat gyűjtünk, mely 1500 forint.  
A befolyt összeggel a légcsőszűkülettel született Rolikát és családját támogatjuk. 

Az este szervezését és az adománygyűjtést  
a Magyar Vöröskereszt üllői önkéntesei segítenek lebonyolítani.

Jótékonysági Tarka est 
 Rolikáért

Június 2. 
17 óra 

érkezés 16 óra 30-tól

Helyszín: 
Kiss Sándor  

Művelődési Ház
Üllő, Gyömrői út 24. 

•  Paulovics Effi: vers
•  Pánya Beatrix: ének
•  Móri Flóra: vers és népdal
•  Oláh Laura: ének
•  Bátrak Ének és Tánccsoport

Fellépnek:
•  Kenderkóc néptánccsoport
•  Nazirah orientális 

tánccsoportok 
•  Árpád Fejedelem Általános 

Iskola 2/z és 4/z osztály 



3Üllői Közösség

Futott kicsi és nagy, kezdő és haladó, rö-
vid távon és hosszabbon egyaránt, a fel-
készültebbek pedig a 21 kilométeres 

fél maratonon tehették próbára állóképessé-
güket. A Fut az Üllő! futóversenyt április 30-
án rendezték meg első alkalommal a város-
ban, és a szervezők munkáját dicséri, hogy 
már az első rendezvény is zökkenők nélkül 
zajlott le. Az első futam az óvodásoké volt, az 
egészségház mögötti árnyas területen szala-
gokkal kijelölt pályán futottak a legkisebbek, 
a célvonalon áthaladva valamennyi gyermek 

boldogan vette át a teljesítésért járó érmet és 
ajándékokat. 
 Az iskolások már hosszabb, 1,7 kilométer 
távot teljesítettek, a célba érve ők is érmet és 
ajándékokat kaptak. 
 A felnőtteknek szóló futamok délben in-
dultak, egy időben álltak rajthoz a 7 és a 21 
kilométeres távon induló nők és férfiak – a 
hosszabb táv teljesítésére 2-3 fős csapatok-
ban is volt lehetőség. Az üllői futók mellett 
a környékbeli településekről is érkeztek ver-
senyzők, a legidősebb résztvevő bőven túl 
volt a nyolcvanadik évén. 
 A Fut az Üllő! főszervezője, Tóth Gábor ez-
zel a versennyel debütált az üllői sportese-
mények szervezői között. Terepfutóként elért 
eredményeiről korábban az Üllői Hírmondó 
olvasói is értesülhettek. Csapatával rendsze-
res résztvevői a Spartan Race versenyeknek, 
emellett Gyálon már öt éve szervez akadály-
futó-versenyeket. 
 – A sport körül forog az életem és Gyá-
lon már több alkalommal szerveztem futó-
versenyt, ezért felmerült bennem, hogy Ül-
lőn is megpróbáljuk. Kissné Szabó Katalin 
polgármester örült az elképzelésnek, róla 
egyébként is köztudott, hogy fontos számá-
ra az egészséges életmód és a sport. A képvi-
selő-testület sem zárkózott el az ötlettől, így 
elkezdődhettek a részleteket kidolgozó tár-
gyalások. A megbeszéléseken számos fontos 
kérdés felmerült, ezeket végül egytől egyig 
sikerült megoldani. A versenyt megelőzően 
sokat tájékozódtam más településeken, igye-
keztem minél több információt gyűjteni ha-
sonló rendezvények szervezőitől. Ezeket öt-
vöztem a saját tapasztalataimmal, végül 
pedig egy közel 60 fős szervezőcsapattal si-
került lebonyolítani a versenyt. Valódi össze-
fogásról beszélhetünk, hiszen az önkormány-

zattól az általános iskoláig, a sporttársakon át 
a barátokig, mindenki hozzátette a tudását, 
a lelkesedését a megvalósításhoz – mondta 
Tóth Gábor. 
 A versennyel kapcsolatos visszajelzé-
sek megerősítették, hogy jó volt a szerve-
zés. Talán az egyik legnagyobb elismerés a 
szervezőknek, hogy a hazai erőfutók ikon-
ja, a többszörös magyar bajnok Tóth Ádám is 
megjelent az eseményen – igaz, ő most nem 
állt rajthoz, csak óvodás gyermeke vett részt 
az első futamon – és elismerően nyilatkozott 
az első üllői futóversenyről. 
 – Egy ilyen rendezvényen az a legfonto-
sabb, hogy a résztvevők minden tekintetben 
ki legyenek szolgálva. Legyen elegendő fris-
sítő, az útvonal jól láthatóan legyen kitáb-
lázva és legyen biztosítva, illetve elenged-
hetetlen az orvosi jelenlét. A polgárőrök és 
a rendőrök nagyon sokat segítettek, szeren-
csére az orvosi csapatnak egyszer sem kel-
lett beavatkoznia, ami azt jelenti, hogy senki 
nem lett rosszul és nem történt baleset. Ak-
kor jó egy verseny, ha a résztvevőknek csak 
a sportra kell koncentrálniuk – hangsúlyozta 
Tóth Gábor. 
 A nagy érdeklődés és a sikeres lebonyolí-
tás után meglepődnénk, ha nem lenne foly-
tatása a versenynek. Bár a szervezők még 
nem ültek össze, hogy értékeljék a versenyt 
és elkezdjék tervezni a jövőt, Tóth Gábor el-
mondta, a következő alkalommal várható-
an több kisebb futam is lesz, hogy a kevésbé 
gyakorlott futók is megmérethessék magu-
kat. A főszervező szavaiból ítélve pedig szin-
te biztosra vehető, hogy egy év múlva újra 

„fut az Üllő”. VN

Fut az Üllő! – ezzel a címmel ren
dezték meg a település első futó
versenyét a városi majális kereté
ben. A szervezés profi volt, talán 
nem túlzás azt állítani: a 400 részt
vevőnek igazi „sportünnepben” 
volt része április utolsó napján. 

Mindenki élvezte, aki ott volt

Üllő Város Önkormányzat (főszervező), 
Auchan Magyarország (főtámogató), De - 
cat hlon (ajándékok), Spar Magyarország 
Kft. (anyagi támogatás, vásárlási utal-
vány), üllői Stihl kisgépszerviz (ajándé-
kok), USB energiaital (frissítők), Spar/
Schulz Market (frissítő pontok), Smart In-
gatlan (óvodás futam lebonyolítása), Meet 
Life (biztosítás), OTP (anyagi támogatás), 
Zsálya Bisztró (a finom falatok otthona).

A Fut az Üllő! lebonyolításában segítettek: 
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesü-
let, Üllői Rendőrőrs munkatársai, mezőőri 
szolgálat, Üllő Közterület-felügyelet, Első 
„Motorvéd” Polgárőr Egyesület, Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola, képviselő-testü-
let, önkormányzati dolgozók, Üllő-Gyál 
kravmaga tanulói.

Támogatók

Segítők



4 ÜllőiFejlesztés

Újabb jelentős pályázati sikert könyvelhet el magának városunk, hi
szen a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM Óvodafejlesztés 
2017 azonosítójelű, Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályá
zat keretében önkormányzatunk bruttó 397 millió 369 ezer 872 fo
rint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új köntösben, új hely
színen a Gyöngyvirág óvoda tárgyú projektjének megvalósítására.

Pályázati siker: új, 4 csoportos 
óvoda épülhet városunkban!

Hirdetés

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. május 16-án  9.00–17.00

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 beruházás keretében – melynek célja 
a Gyöngyvirág óvoda kiváltása – négy 
csoportszoba és az ahhoz tartozó ki-

szolgálóhelyiségek, tornaszoba, sószoba, fej-
lesztőszoba, játszóudvar kerül létesítésre, 
mintegy nettó 1100 négyzetméteren. Az új 
óvoda a Dóra Sándor körúton található, je-
lenleg üres önkormányzati tulajdonú ingat-
lanon épül meg. A kivitelezés megvalósítása 
során megújuló energiaforrások használa-
ta is megvalósul, napelemeket  létesítenek, 
emellett jelentős nagyságú zöldfelületek is 
kialakításra kerülnek. A pályázat keretében 
az intézmény működtetéséhez szükséges 
eszközök beszerzését is megvalósítjuk.
 A beruházás összköltsége bruttó 467 mil-
lió 493 ezer 967 forint, melyből 15 százalékot 
(bruttó 70 millió 124 ezer 95 forint) önerőből 
szükséges biztosítani.
 A pozitív pályázati döntés birtokában a 
képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött 
az építésre vonatkozó kiviteli tervek készíté-
séről, valamint megbízta a Pro Régió Nonpro-
fit Közhasznú Kft.-t a projektmenedzsment 
feladatok ellátásával. Jelenleg a legfonto-
sabb feladat a támogatási szerződés aláírá-
sának előkészítése (várhatóan május végére 
megtörténhet a szerződés aláírása), mellyel 

egy időben már zajlik a kiviteli tervek készíté-
se. Tekintettel arra, hogy a beruházás megva-
lósítására a támogatási szerződés megköté-
sét követően 18 hónap áll rendelkezésünkre, 
úgy számolunk, hogy az óvodának 2019 ok-
tóberéig kulcsrakész állapotban el kell ké-
szülnie, majd ezt követően mintegy 2 hónap-
ja marad önkormányzatunknak a szükséges 
használatbavételi engedély megszerzésére 
és a pályázat pénzügyi zárására. Ez nem sok 
idő, főleg ha figyelembe vesszük, hogy be-
leesik a téli időszak is, mely az építési beru-
házás kivitelezését hátráltatja majd. Ennek 
figyelembevételével szükséges a kiviteli ter-
veknek mihamarabb elkészülnie, mivel a kivi-
telező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárást csak ezt követően indíthatjuk el. Re-
ményeink szerint a közbeszerzési eljárás aka-
dálytalanul lezajlik majd, ebben az esetben 
még ez évben, az őszi hónapokban megin-
dulhat az építkezés. A beruházás megvaló-
sításával párhuzamosan, ahhoz szervesen 
kapcsolódva zajlik majd az új óvoda felszere-
léséhez szükséges eszközök beszerzése.
 Természetes, hogy a lakosság érdeklődé-
sét felkeltette annak kérdése, hogy a projekt 
célja a Gyöngyvirág óvoda kiváltása. Aggo-
dalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy 

a Gyöngyvirág óvoda jelenlegi telephelye be-
zárásra és más irányú hasznosításra kerül 
majd. Ezen félelmek eloszlatása érdekében 
szeretnénk tájékoztatást nyújtani a „kiváltás” 
fogalmának lényegéről és annak hátteréről. 
A pályázat összeállítása során nyilvánvalóvá 
vált, hogy a jelenlegi települési szintű óvodás 
korú gyermeklétszám alapján nem pályázha-
tunk férőhelybővítést eredményező óvoda 
építésére, hiszen minden óvodáskorú gyer-
mek elhelyezése biztosított, nem küzdünk fé-
rőhelyhiánnyal. Ebben a pályázati konstrukci-
óban nem érvényesíthető szempont, hogy a 
gyermekszületések folyamatosan emelkedő 
száma azt prognosztizálja, hogy néhány éven 
belül óvodai férőhelyhiánnyal küzdünk majd 
települési szinten. Tehát a pályázat csakis a je-
lenlegi állapotot veszi figyelembe! A Gyöngy-
virág óvoda kiváltása azért vált szükséges-
sé, mivel az épület elavult, szűkös, bővítésre 
nem alkalmas, hiába rendelkezik jelentős sza-
bad területtel az ingatlan. A Gyöngyvirág 
óvoda jelenlegi épületének bővítési lehető-
ségeit alaposan megvizsgáltuk, építészi szak-
véleménnyel rendelkezünk arról, hogy ez 
semmilyen formában nem lehetséges. An-
nak ellenére, hogy a Gyöngyvirág óvoda az 
üllői gyermekek és szülők szívéhez egyaránt 
közel áll, tudomásul kell venni, hogy az épü-
let nem korszerű, nem rendelkezik több olyan 
fejlesztőhelyiséggel vagy tornaszobával sem, 
melyek megléte elengedhetetlen gyerme-
kek megfelelő színvonalú fejlesztése érde-
kében. Ezért döntött úgy az önkormányzat, 
hogy a pályázat keretében új óvoda építésére 
pályázik, mellyel kiváltja a jelenlegi Gyöngy-
virág óvodát. A fejlesztés férőhelybővítéssel 
nem jár, tehát a jelenlegi 4 csoportszoba és az 
abba felvehető 100 gyermek elhelyezése va-
lósul meg a fejlesztés keretében.
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Hirdetés

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

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

Üllő, 
Pesti út 206. 

   Új termék

Házhoz szállítás zárás után

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

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos-  
és előnevelt 

cSIrKE,
KAcSA, 
LIbA és  

puLYKA

 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja

Már bankkártyával 
is fizethet.

Ingatlanába költöztek  
                        a méhek?

Hívjon a 
06-70/607-4444-es számon!

Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

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

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

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

G

 Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a 
Gyöngyvirág óvoda jelenlegi telephelye 
mindaddig zavartalanul működik, míg az új 
épület átadásra nem kerül, tehát várhatóan 
2019 őszéig nyitva marad. Amint az új épület 
elkészül, az óvoda átköltözik új telephelyé-
re. A tagóvoda-vezetővel egyeztetve sor ke-

rül mind a beltéri, mind a kültéri jó állapotú 
eszközök áttelepítésére az új óvodába, annak 
érdekében, hogy használható eszközök ne 
vesszenek kárba, hanem az új óvoda beren-
dezéséhez hozzájáruljanak.
 Az új telephely nyitásával egy időben a 
Gyöngyvirág téri óvoda régi telephelye be 

fog zárni. Terveink szerint az épület átalakítás-
ra kerül, de mivel az épületet bővíteni nem le-
hetséges, ezért a jelenlegi adottságok kihasz-
nálásával igyekszünk majd újjávarázsolni az 
intézményt. A jelenlegi 4 csoportszoba he-
lyett feltételezhetően csak 2 csoportszobával 
fog újra kinyitni az óvoda, cserébe korszerűbb 
konyhával, fejlesztő helyiséggel és tornaszo-
bával is rendelkezik majd. Jelenleg nem tud-
juk megmondani, hogy a telephely mennyi 
ideig tart majd zárva, ez függ a férőhelyigény 
számának alakulásától, a pályázati feltételek-
ről és a felújítási munkálatok teljesülésétől is.
 Végezetül még egy reményteli fejleszté-
si lehetőségről szeretném tájékoztatni önö-
ket, miszerint az újonnan létesítendő 4 cso-
portos óvoda épületéhez megkezdődött egy 
2 csoportszobás bölcsőde engedélyezési ter-
veinek készítése. A bölcsőde az óvoda épü-
letéhez kapcsolódna, 2 csoportszobával, az 
ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, az 
óvoda udvarral közös, de elválasztott udvart 
használva. A bölcsőde építése abban az eset-
ben valósulhat meg, amennyiben ennek tár-
gyában is találunk pályázati lehetőséget. 
 Bízom benne, hogy a fentiekben vázolt 
fejlesztés mindannyiunk megelégedésére 
szolgál majd, hiszen gyermekeink hamaro-
san egy korszerű és megújult Gyöngyvirág 
óvodát tudnak majd birtokba venni.

Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja önt  
az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a 

lomhulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjté-
sére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtő-
pont(ok)on történik! (Városháza mögötti parkolóban a fedett kerékpártárolónál; Gyöngyvirág tér)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 06-53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfo-
gadási időben) igényelhető.

DTkH tájékoztatója  
hulladékok gyüjtéséről

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS   2018.

május június július augusztus szeptember október november december

10.; 24. 7., 21. 5.; 19. 2.; 16., 30. 13.; 27. 11.; 25. 8.; 22. 6.; 20.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS   2018.

május június július augusztus szeptember október november december

10.; 24. 7., 21. 5.; 19. 2.; 16., 30. 13.; 27. 11.; 25. 8.; 22. 6.; 20.

ÜGYfÉLSZOLGÁLAT

cím ügyfélfogadás

Üllő
Polgármesteri Hivatal

Templom tér 3.

2018.04.30.    szünet
2018.05.14.    9:00-18:00
2018.06.04.    9:00-18:00
2018.06.18.     9:00-18:00
2018.07.02.     9:00-18:00
2018.07.16.     9:00-18:00

2018.07.30.    9:00-18:00
2018.08.13.    9:00-18:00
2018.08.27.    9:00-18:00
2018.09.10.    9:00-18:00
2018.09.24     9:00-18:00
2018.10.08.    9:00-18:00

2018.10.22.    szünet
2018.10.24.    9:00-18:00
2018.11.05.    9:00-18:00
2018.11.19.     9:00-18:00
2018.12.03.    9:00-18:00
2018.12.17.     9:00-18:00

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00–20.00
K–Cs: 08.00–15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu dtkh.hu

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI napokon.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 meny-
nyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (zöld színű, emblémás) adnak, 
amennyi kihelyezésre került.   
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Üllő Város Önkormányzata 2017 májusában pályázatot nyújtott be 
a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (továbbiakban: MLSZ) az Or
szágos Pályaépítési Program keretében azzal a céllal, hogy váro
sunkban is épülhessen egy új, kisméretű (22x42m) rekortán pálya. 

Új sportpálya épül  
az üllői diákoknak

Az atlétikában járatosabb olvasóink előtt 
bizonyára nem ismeretlen ez a pályatí-
pus. A Rekortan eredetileg egy márka-
név volt, először az 1972-es müncheni 
olimpián – amelyen Csík József üllői ge-
relyhajító is részt vett – volt ilyen pálya, 
mely gumigranulátumból és poliuretánból 
készült. A márkanév azóta beépült a köz-
nyelvbe, és a szintetikus atlétikapályák szi-
nonimájává vált. Manapság az eredetitől 
némileg eltérő összetételben készítve elő-
szeretettel alkalmazzák hosszú távú futó-
körök készítésére (pl. margitszigeti futókör), 
multifunkciós iskolai sportpályák készíté-
sére, illetve játszótereken is találkozhatunk 
ezzel a burkolattal.

Mi az a rekortán? 

Az MLSZ 10 évre szóló stra-
tégiájával összhangban a 
pályázat megvalósításá-

nak eredményeként szeretnénk 
elősegíteni az utánpótlás-ne-
velés infrastrukturális feltétele-
inek erősítését, a labdarúgással 
tömegsport szintjén foglalkozó 
gyerekek létszámának növeke-
dését és a sza bad idős futball fel-
tételeinek javítását.
 A pályázat sikerességének fel-
tétele volt, hogy a TAO tv. 22/C. §. és a 24/A. §. 
szerinti adókedvezmény és adófelajánlás in-
tézménye működjön olyan vállalkozásokkal, 
akik biztosítják a pályaépítéshez szükséges 
támogatási összeget. Ezúton köszönjük az SB 
Dynamic Kft. és a Budapest Airport Zrt. támo-
gatását, melynek segítségével a pályázatunk 
2017. szeptember 5-én kedvező elbírálásban 
részesült, a felajánlásnak köszönhetően pe-
dig a támogatói partnereinkkel 2017 végén 
megszülethetett az együttműködési megál-
lapodás. A rekortán pálya a Malom utcai Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola udvarán lévő 
beton futballpálya helyén fog megvalósul-
ni. 2018 elején, az MLSZ által kiírásra került 
közbeszerzési tendert megelőzően, több ki-
vitelező vállalkozó által bejárás keretében 
felmérésre került a helyszín, melynek révén 
állíthatták össze ajánlataikat az MLSZ részére. 
 A közbeszerzési tender eredményeként 
az Átrium 88 Kft. nyerte meg a pálya kivite-
lezési feladatát, melynek értelmében az új 
rekortán pálya kialakításának teljes bruttó 
költsége 37 934 507 forint lett. A pályázati fel-

hívás értelmében a nyertes kivitelező meglé-
tét követően az MLSZ, a Monori Tankerületi 
Központ és Üllő Város Önkormányzata há-
romoldalú együttműködési megállapodás-
ban rögzítik a részletes feltételeket a pályá-
ra vonatkozóan. A szerződéskötést követően 
a teljes bruttó költség 30 százalékát önkor-
mányzatunknak önerőként szükséges telje-
síteni a pályázati előírások szerint, amely 11 
380 352 forintot jelent. A szerződést és az ön-
erő megfizetését követően kezdődhetnek 
meg a kivitelezési munkák, melynek előké-
szítését a tanév befejezésével tervezzük el-
indítani. Elképzeléseink szerint az MLSZ lo-
gisztikai irányításával együttműködve a nyári 
szünetben kerül megújításra a jelenlegi be-
tonpálya, így a következő tanévkezdésre már 
egy új, modern rekortán pályát használhat a 
város. Üllő Város Önkormányzata

Legszebb 
konyhakertek  
pályázat

A következő 
négy évben is-
mét dr. Szűcs 
Lajos képviseli 
településünket a 
parlamentben.
 A 2018. április 
8-i országgyűlé-
si képviselő-vá-
lasztás eredmé-
nye a 7. számú 
OEVK Üllő vo-
natkozásában: 
részvételi arány: 68,28%. Dr. Szűcs La-
jos FIDESZ-KDNP (érvényes szavaza-
tok száma: 2737), 44.48%, Sas Zoltán 
JOBBIK (érvényes szavazatok száma: 
2018) 32.8%, Nyeste Andrea (érvényes 
szavazatok száma: 739) 12.01%.  nfo

A folytatásra  
szavaztak

Üllő Város Önkormányzata csatlakozva „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország or-
szágos felhíváshoz – meghirdeti Üllőn „A leg-
szebb konyhakertek” programot.
 A program ötletgazdája Kovács Szilvia, 
Karcag város alpolgármestere.
 A program célja: elismerni a kertműve-
lők munkáját és ezzel ösztönözni a lakossá-
got arra, hogy saját, rokonai vagy barátai ud-
varán, kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza, termesszen benne maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti zöld-
séget, gyümölcsöt.
 Várjuk minden konyhakerttel rendelkező 
kertművelő és közösség jelentkezését!
 Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

 Jelentkezési lap kérhető és leadható: Ül-
lői Polgármesteri Hivatal 119-es szobájában 
(Templom tér 3.).
 Nevezési kategóriák: balkon: erkélyen ki-
alakított mini: 50 négyzetméter alatt; normál: 
50 négyzetméter felett; zártkert 1.: zöldséges; 
zártkert 2.: gyümölcsös; zártkert 3.: vegyes 
(zöldség és gyümölcs); közösségi: csoportok, 
óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt 
kertek. 
 A kertek megtekintésére 2 alkalommal ke-
rül sor előzetes időpont-egyeztetés alapján.
 Eredményhirdetés: 2018. ősze, a Szent Mi-
hály-napi búcsún. 
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Árvízveszély a Hajcsár utcai 
szennyvízátemelő környékén

Lakossági felhívás

E lap hasábjain már többször jelent meg hír 
adás a GYÁVIV által üzemeltetett csatornaháló
zat működési zavaraival kapcsolatban. Kivédhe
tetlen események, az óriás nyári zivatar, a hirte 
len hóolvadás, melyet még eső is tetéz. Ezek ter
mészetesen okozhatnak átmeneti gondokat. 

Felelőtlen fogyasz
tók miatt önti el a víz 
az ingatlanokat.

Az utóbbi de főleg a téli 
időszakban lehullott nagy 
mennyiségű csapadék 

mennyiségének köszönhetően 
extrém magas a talajvíz szintje a 
DPMV Zrt.  működési területén. 
Az elmúlt napokban több he-
lyen is havária helyzet alakult ki a 
szennyvízelvezetésben. Egyes ak-
nák kiöntenek egyes szennyvíz - 
átemelőink  csak szippantós rá-
segítéssel bírják az extrém meny-

Az a veszélyhelyzet, ami 
gyakorlatilag március kö-
zepétől folyamatosan 

jelentkezett, nem írható a ter-
mészeti jelenségek számlájá-
ra. Az átemelő szivattyúi felvált-
va mondták fel a szolgálatot. A 
szennyvíz eltávolítása tartályko-

csikkal történt. Amikor a folya-
matos szállítás ellenére tovább 
emelkedett a vízszint, a köze-
li házakban már feltört a szenny.  
A GYÁVIV dolgozói éjt nappal-
lá téve dolgoztak a sorozatos hi-
bák elhárításán. Volt úgy hogy 
az eltömődött szivattyú meg-

tisztítása után néhány óra múl-
va már megint ki kellett emelni a 
szerkezetet. (Április 4-re virradó 
éjszakán ötször fordulva men-
tett meg bennünket és szom-
szédainkat a tartálykocsi az elön-
téstől.)  
 Ez nem rendszerhiba! Mi, ül-
lői lakosok idézzük elő! A szi-
vattyúkat tönkretevő hulladék 
nem a köznapi értelemben vett 
szennyvízből származik. Előfor-
dul döglött állat, nagyobb mé-
retű textilhulladék. A legna-
gyobb gondot a  háztartásban 
semmi problémát nem jelen-
tő „popsitörlő” és „intim betét” 
okozza.

nyiségű szennyvizet, 
amely jellemzően 
nem csak szennyvíz, 
főleg talajvíz, belvíz. 
Egyes fogyasztóink 
esetében azt tapasz-
taltuk, hogy a telkeik, 
ingatlanjaik belvize-
inek elvezetését úgy 
oldják meg, hogy a 
vizeket mobilszivaty-
tyúval a szennyvíz-
csatornába vezetik. 
Ennek köszönhetően 
a szennyvízhálózaton 

havária helyzet alakult ki az Üllő 
Hajcsár utcai átemelőnél.
 Megkérjük a tisztelt lakossá-
got, hogy a szennyvízcsatorná-
ba semmilyen körülmények kö-
zött ne vezessék be a belvizet és 
a talajvizet, mert az a közüzemi 
szennyvízelvezetésben elhárít-
hatatlan vis maior helyzetet fog 
generálni. 
 Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a szabálytalan talajvíz-, bel-
vízelvezetés végett azokkal a fo-
gyasztóinkkal szemben, akik a 
felhívás ellenére is megkísér-
lik, vagy tevőlegesen folytatják 
a talajvíz és a belvíz szennyvíz-
csatornába történő bevezetését, 

társaságunk az üzletszabályza-
tában meghatározott szankció-
kat, bírságokat fogja alkalmazni. 
A közszolgáltatás veszélyezteté-
se végett rendőrségi eljárást kez-
deményezünk a szabályszegő la-
kossal, felhasználóval szemben.
 Kérjük szíves együttműködé-
süket a kialakult helyzet normali-
zálásában.    

Hajcsár utcai  
szennyvízátemelő  
beruházási munkák 

A Hajcsár utcai átemelőnél előfor-
dult számos műszaki probléma és 
átdolgozott éjszaka után Üllő Vá-
ros Önkormányzata és a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
úgy döntött, hogy egy jelentős, 
több tíz millió forintos beruházást 
valósít meg a Hajcsár utcai áteme-
lőnél. Az átemelő térbe 3 irányból 
érkezik szennyvíz és meghibá-
sodás esetén nem lehet kizárni 
az átemelőt a javítás időtartamá-
ra. A tolózárak beépítése április 
20-ig megvalósult. Az átemelő-
kapacitás bővítése szükségessé 
vált, ezért nagyobb teljesítmé-
nyű szivattyúk beszerzésére van 
szükség, amely május 31-ig meg-

történik, ezzel együtt az elektro-
mosvezérlő-szekrények moder-
nizálása is szükségessé válik. A 
Hajcsár utcai átemelőbe érkező 
szennyvíz összetétele miatt – ron-
gyos, szemetes stb. – szükséges 
egy szennyvízdaráló beépítése, 
amelyhez kapcsolódik a három 
irányból érkező vezetékek egy ak-
nában való összegyűjtése az át-
emelő előtt, hogy a darálással elő-
kezelhető legyen a szennyvíz, ami 
az átemelőtérbe megérkezik. Ez a 
beruházás remélhetőleg 2018. 
szeptember 31-re elkészül, előse-
gítve a meghibásodások elkerülé-
sét, ezáltal a szennyvízelöntések 
megszűnését. 
 Nem szabad elfelejteni, hogy 
a szennyvízelöntéseket csak ak-
kor tudjuk elkerülni, hogyha az 
előzőekben foglalt felhívásnak is 
eleget tesz a lakosság és a csator-
nahasználati illemtant – amely el-
érhető a www.ullo.hu oldalon – is 
szem előtt tartja.

Fehér Bálint, üzemeltetés irányító

 Ezek simán lehúzhatók, de a 
rendszerben méteres kígyókká 
csavarodnak össze.
 Egy-egy dugulás során több 
száz kilós mennyiséget kell 
ezekből apránként kézzel ki-
szedniük a hibaelhárítást végző 
dolgozóknak. 
 Tisztelt üllői polgárok! Kérem, 
figyeljünk egymásra! Óvjuk érté-
keinket és ne okozzunk kárt vá-
rosunk más területén élő társa-
inknak! Ezzel saját javunkat is 
szolgáljuk, hiszen a karbantartás-
ra, hibaelhárításra fordított mil-
liókat önkormányzatunk jobb 
helyre, mindannyiunk javára tud-
ná fordítani.  Nagy Csaba
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Ülésteremből 
jelentjük
Üllő Város Önkormányzatának képviselőtestülete 
április 26án tartotta soron következő rendes ülését.

Április 20án került sor az Üllő 
Város Humán Szolgáltató Köz-
pont dolgozói által szervezett 
anyák napi kézműveskedésre az 
Üllői Kulturális Központban.
 A gyerekek minden alkalom-
mal élvezik a programot, szíve-
sen vesznek részt a kézműves- 
foglalkozásokon, most is körül-
belül 70 gyermek volt jelen.
 Az iskolából is áthozták a ne-
velők azokat a gyerekeket, akik 
részt szerettek volna venni rajta, 
illetve jelen voltak a régi megszo-
kott ismerős arcok.

Anyák napi  
kézműves-foglalkozás 

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.

 Anyák napja alkalmából tava-
szi vidám hangulatban sok csodá-
latos ajándék készült; lehetőség 
volt például tavasztündér, kulcs-
tartó, papír képkeret, papírvirá-
gok, lakásdekoráció készítésére. 
 Ezúton is köszönetet mon-
dunk Üllő Város képviselő-testü-
letének és polgármesteri hivata-
lának az anyagi segítségért és a 
helyszín biztosításáért, mellyel 
hozzájárultak, hogy a város gyer-
mekei ismét színvonalasan és jól 
szórakozva töltsék el szabadide-
jüket. Dr. Gazsi Csaba, HSZK-igazgató

Í rásunkban a legfontosabb 
döntéseket ismertetjük. A ha-
tározatok hátterét, testületi és 

bizottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le az érdeklődők.
 A testületi ülésen a képvise-
lők elfogadták az Üllői Rendőr-
őrs, a DPMV Zrt., az Üllői Polgárőr 
és Bűnmegelőzési Egyesület, az 
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, a Mezei Őrszolgálat, a Civil Ér-
ték Egyesület és a közterület-felü-
gyelők 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolókat, továbbá a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár előző évi 
beszámolóját és a 2018. évi mun-
katervét. A testületi ülésen elfo-
gadásra került az önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési terve, va-
lamint a 2017. évi zárszámadási 
rendelete. 
 A képviselő-testület döntött 
a Csicsergő óvoda parkosításáról 
(füvesítés, cserjék, tuják ültetése), 
és ehhez kapcsolódóan az öntö-
zőrendszer kiépítéséről, és az Ár-
vácska utca felújítása érdekében 
az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatá-
sa elnevezésű pályázaton törté-
nő indulásról, melynek sikeres-
sége esetén max. 30 millió forint 
támogatást kaphatunk (a beru-
házás becsült költsége több mint 
70 millió forint), továbbá a Pesti út 

128. sz. előtti terület rendezéséről 
(területegyengetés, murvaterítés). 
 Folytatódik a komposztprog-
ram – derült ki a testületi ülésen – 
a képviselők a nagy érdeklődésre 
való tekintettel további 36 darab 
komposztálóedény kedvezmé-
nyes megvásárlását támogatták. 
 A képviselő-testület támogat-
ja az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület kezdeményezését, 
mely eredményeként a Liszt Fe-
renc utca és a Móra Ferenc utca 
sarkán egy fából készült emlék-
oszlop kerül felállításra. Az em-
lékoszlop átadására a 10. Üllő Ve-
zér Nap keretében kerül sor. 
 Új pályázat meghirdetésé-
ről döntött a testület. A legszebb 
konyhakertek program célja az 
otthoni konyhakertművelés nép-
szerűsítése, a kertészkedésre való 
ösztönzés. A pályázat a közeljövő-
ben kerül meghirdetésre, amely-
ről az Üllői Hírmondó hasábjain és 
a honlapon is olvashatnak.
 Idén is lesz lakossági járdaépí-
tési pályázat, melyre azok az ingat-
lantulajdonosok jelentkezhetnek, 
akik az önkormányzat által bizto-
sított anyagból vállalják a mun-
kák kivitelezését, megjelölve az 
azért felelős személyt. A pályázat 
benyújtási határideje: május 31. (A 
részletes felhívást külön oldalon 
olvashatják.) Petz Nándorné, ügyintéző

Hirdetés

Március 25én rendezték meg 
Százhalombattán a 20. Hun garian 
Masters Nyílt Magyar Bajnokságot, 
amelyen az Üllői Tori Judo Club ve-
zetőedzője, Csík Attila is megmé-
rettette magát a 81 kilogrammos 
súlycsoportban. A rangos esemé-
nyen 15 ország csaknem 200 ju-
dósa vett részt. Csík Attila a 16 kö-
zött egy román ellenféllel kezdte a 
menetelést, akit kellemetlen stílu-
sa miatt elég nehéz volt legyőzni. 
A legjobb nyolc között egy rutinos 
debreceni ellenféllel került szem-
be, akit szinte első fogásból sike-
rült legyőznie egy látványos do-
bással. A négy között a döntőbe 
jutásért egy cseh versenyző ellen 
hosszabbításos meccsen sikerült 
nyerni. Így következet a délutáni 
final four-ban a döntő. 
 Az első helyért egy szlovák el-
lenféllel kellett megküzdenie At-
tilának, de a rendes játékidő nem 

Bajnok lett  
az üllői edző

Csík Attila (a dobogó  
középen) júniusban az  
Európa-bajnokságon kép-
viselheti Magyarországot

hozott döntést, így hosszabbítás-
ban dőlt el az aranyérem sorsa. 
Mivel a szlovák 6 perc után telje-
sen elkészült erejével, egy kom-
binációs dobással sikerült legyőz-
ni. Ez a magyar bajnoki cím azt is 
jelenti, hogy Csík Attila kivívta az 
indulás jogát és képviselheti Ma-
gyarország színeit június 14. és  
17. között a glasgow-i Európa-baj-
nokságon. 



10 Üllői

tályfőnök). Fekete 
vagy vörös táncos 
produkció 4.z/a osz- 
tály, (felkészítette: 

Tóth Csilla és Nagy-
né Seres Anikó). Szél 

szárnyán című táncos-
énekes pro- 
dukcióval Nagy 
Csenge Panna 
 7.b, Balogh Luca 

 Panna 4.z/a, Kovács Lili 4.z/a (felkészítette: 
Tóth Csilla).
 Csapataink lelkesen készültek és izgatot-
tan várták a Kiskunfélegyházán megrende-
zett regionális döntőt. A rendezvény igazi Ki 
mit tud? volt. Rengeteg táncos, énekes, ver-
ses, hangszeres műsorszám szerepelt. Bár a 
továbbjutás nem sikerült, de a versenyben 
minden résztvevő, köztük mi is, valóban vi-
dám és boldog perceket töltöttünk el a felké-
szülés és a verseny alatt is.
 Köszönjük az iskola vezetőségének és szü-
lőknek a támogatását ebben.

Oktatás

Így ünnepeltük  
a Föld napját

Jobb veled a világ

Április 21én 
nálunk minden 
a Földről és a 
környezetvé
delemről szólt.

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai április 21én a 
Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóraprogram által meghir
detett tehetségkutató pályázaton mutathatták meg magukat.

Gyere és zenélj velünk! 

A Harmónia Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola sok 
szeretettel vár min-
den érdeklődőt felvé-
teli meghallgatásra a 
2018–2019-es tanévre! 
Időpont: május 7-8. 15 
és 18 óra között. 
 Tanszakok: furulya, fuvo-
la, klarinét, trombita, gitár, jazz-gitár, hegedű, 
magánének, ütőhangszer, zongora. 
 Érdeklődni lehet telefonon: 06-29/320-924, 
személyesen a Pesti út 53. szám alatt, valamint 
e-mailen: titkarno@harmonia-zeneiskola.hu.
 Az iskoláról további információkat olvashat 
a www.harmonia-zeneiskola.hu honlapon. 

A Föld napját 
megelőző he-
tekben isko- 

lánk Ébred a természet 
címmel természetfo-
tó-pályázatot hirde- 
tett. Tanulóink több 
száz színes és érdekes fotóval pályáztak, me-
lyek között volt több olyan is, amely egy-egy 
igazán különleges pillanatot örökített meg.
 Április 19-20-án tanintézményünk folyo-
sóját kaktusz- és dísznövény-kiállítás és -vá-
sár színesítette.
 Szombaton színvonalas rádiós műsorral 
emlékeztünk a Föld napjára, majd mindenki 
belevetette magát a keresztrejtvények, totók, 
feladatok megoldásába. Diákjaink válogathat-
tak a színesebbnél színesebb programok kö-
zül. Volt plakátkészítés, természetfilm-vetí-
tés, képrejtvények, iskolaszépítés, virágültetés, 
szemétszedés, valamint lufiüzenet-küldés.
 A legkülönlegesebb, legélvezetesebb 
prog ramról az Utazó planetárium gondos-

kodott számunkra. Egy 6 méter átmérő-
jű, felfújható kupolával érkeztek hozzánk, 
amelyet az iskola tornatermében állítottak 
fel. Előadásaikat a Föld és a Világegyetem 
keletkezéséről, a Holdra szállásról szájtátva 
hallgatták kicsik és nagyok. 270 gyereknek 
felejthetetlen élményben volt része az Ok-
tatási- és Kulturális Bizottság és Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony jóvoltából, hi-
szen az Utazó planetáriumot Üllő város ön-
kormányzata támogatta. Ez úton is köszön-
jük szépen a fantasztikus élményt. 
 Minden szervező és résztvevő pedagó-
gusnak köszönjük szépen a segítséget, a gye-
rekeknek pedig az aktív részvételt.

Balázsné – Fenyvesiné, szervezők

Jelentkezni olyan alkotásokkal – egyé-
ni vagy csoportos produkciókkal – lehe-
tett, amelyekkel a boldogság üzenetét 

terjeszthetjük a fiatalság körében és felhív-
hatjuk a figyelmet arra, hogy mindenki ren-
delkezik az öröm, az inspiráció, a boldogság 

továbbadásának ké-
pességével, amitől 
jobb lesz a világ.
 A versenyen 41 
műsorszám közül az 
üllői iskolások három 
produkcióval készül-
tek: Orgonák 2.b (fel-
készítette: Kissné Do-
bos Ildikó és Seresné 
Kiss Zsuzsanna osz-

Új és használt ruhákat, cipőket vásárol-
hat fillérekért. Vásárlásával ön a Baptista 
Szeretetszolgálat segítségével rászoruló 
családokat támogat. Várjuk önt május 16-
án, szerdán,  8-13 óra között, a Kiss Sán-
dor Művelődési Házba (Gyömrői út 24.). 

Ez az a vásár,  
amit már várnak!
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Könyvtárosok világnap
ja, kiállítás és programok 
a városi könyvtárban. 

Hangos nevetéssel  
telt meg a könyvtár!

A Könyvtárosok világnap-
ja azzal a céllal jött lét-
re, hogy egy napon erre 

az évezredes hivatásra irányul-
jon a figyelem, amely az elmúlt 
időszakban jelentősen megvál-
tozott, de a könyvtárosokról ki-
alakult közel évezredes sztereotí-
piák nagyon nehezen változnak. 
Mire is gondolok? A könyvtáros 
kortalan ősz hajú, kontyos, szem-
üveges, kardigános, szigorú te-
kintetű hölgy, aki egész nap ol-
vas. Ha nem akkor csendet kér! E 
jeles nap alkalmából április 14-én 
vállalkozó kedvű kollégáimmal 
megvalósítottuk ezt az általános 
elképzelést a könyvtárosokról. 
Ősz parókában és konzervatív öl-
tözetbe bújva vártuk olvasóinkat. 
Az volt a terv, hogy egész dél-
előtt kedvenc könyveinkből ol-
vasunk, ápoljuk a tudáSOMfáját, 

– amit azóta már ki is ültettünk – 
és nagy csendet tartunk. Ezzel el-
lentétben hangos nevetéssel telt 
meg a könyvtár. Először a belé-
pő látogatóink döbbent arcki-
fejezését látván mi nevettük el 
magunkat, erre felismertek min-
ket és együtt kacagtunk tovább. 
Azzal fokoztuk a jókedvet, hogy 
könyvtárosvicceket tartalmazó 
kis cédulákkal borítottuk be az ol-
vasóterem asztalát, amiket haza 
lehetett vinni. „Mert magamat ki-
gúnyolom, ha kell” vallottuk mi is 

Cyrano de Bergerac szavait idéz-
ve, hiszen a mai kor könyvtárosai 
már közel nem ilyenek. Szakmai 
felkészültségük mellett, kreatí-
vak, sokoldalúak, öltözködésük 
egyedi személyiségüket tükrözi 
és jó a humorérzékük! Ezért ösz-
szeállítottunk három válogatást 
piros, kék és lila borítójú köny-
vekből, arra utalva, amikor a ked-
ves olvasó semmi másra nem 
emlékszik csak a keresett könyv 
borítójának színére. A jó hangu-
latban aznap ingyenes volt a be-
iratkozás, a késedelmi díjakat el-
engedtük és mindenki ajándékot 
kapott, a tudás fájának gyümöl-
csét, egy finom almát!

Maglódi kéz- 
művesek kiállítása
A könyvtár Merczel Erzsébet ter-
mében május 18-án 16 órakor 
nyílik közös kiállítása öt tehetsé-
ges maglódi kézművesnek Lát-
ni és megmutatni címmel. A ki-
állítók: Katona-Siklósi Gabriella 
tiffany üvegező, Nemes Erika hím-
ző és gyöngyékszerkészítő, Ma-
dár Olga tűzzománcos, meseil-
lusztrátor, Milyánné Blatniczky 
Mária Anna horgolt tárgy- és já-
tékkészítő és Milyán Mihály fa-
játék készítő. Van közülük, aki 
hivatásszerűen végzi alkotó te-
vékenységét, de többségük hob-
biból, a család és munka mel-
lett kikapcsolódásként a maguk 
és környezetük legnagyobb örö-
mére. Egy hónapra megtöltik 
szépséggel a mi kiállítótermün-

ket is. Jöjjenek el, gazdagodja-
nak egy szép élménnyel, gyűjtse-
nek tapasztalatot, és ha úgy érzik, 
vágjanak bele önök is az otthoni 
kézműveskedésbe!

Sátorkönyvtárral  
a Csülökfesztiválon
Az idei fesztivál és gyermeknap 
sem múlhat el sátorkönyvtár nél-
kül. A már megszokott program-
jaink mellett – papírszínház, lo-
gikai játékok, kézműveskedés 

– vendégünk lesz Lénárt Gitta 
nyersétel szakértő és táplálkozá-
si tanácsadó. Élő ételkóstolóval 
egybekötött könyvbemutatójá-
ra 14 órakor került majd sor. Meg-
nyugtatásképpen: élő ételeknek 
a nyers növényeket nevezzük! 
 A rendezvény ideje alatt Fehér 
László, Üllő története című kétkö-
tetes, helytörténeti monográfiá-
ját féláron, 2500 forintért árusít-
juk. Keressék piros sátrunkat 10 
órától a Csülökfesztiválon!

Diadélután Exta 
– Nicsak, ki mesél most?
Buda Gábor a népszerű Alma 
együttes énekese lesz a vendé-
ge következő mesedélutánunk-
nak június 5-én, 16.30-kor. Az 
együttes frontembere a koncer-
teken édesapaként nagyon köny-
nyen megtalálja a hangot mind a 
gyerekekkel, mind pedig az őket 
kísérő szülőkkel, nagyszülőkkel 
egyaránt. Ez alkalommal prózai 

oldaláról ismerhetjük meg őt. Já-
tékos mesefoglalkozást tart majd 
a gyerekeknek. A rendezvényre 
a belépés ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött! Részvételi szán-
dékukat kérjük, előre jelezzék a 
könyvtár elérhetőségein!

Orosz krimik  
a könyvtárban 
Alekszandra Marinyina írót a „kri-
mi királynőjeként” emlegetik 
Oroszországban. A Lomonoszov 
Moszkvai Állami Egyetem jogi ka-
rát 1979-ben végezte el. Rend-
őri pályafutását 1980-ban kezdte 
hadnagyi rangban, 1998-ban  al-
ezredesként  szerelt le.
 1995-ben kitüntették az orosz 
rendőrség munkájának bemu-
tatásáért, A halál célja: halál és az 
Idegenbeli játszma című könyve-
iért. 1998-ban Marinyina könyvei 
fogytak a legnagyobb példány-
számban Oroszországban, 2006-
ban elnyerte Az évtized írója címet.
 1998-ban bekerült Oroszor-
szág 25 legbefolyásosabb em-
bere közé. Az általa írt, hatal-
mas példányszámban megjelenő 
könyvek azonnal gazdára találnak, 
ami – az egyik orosz folyóirat sze-
rint – azt jelenti, hogy Marinyina 
emberek millióinak gondolkodá-
sára van hatással. Könyveiben ki-
áll a demokrácia és a mérsékelt 
feminizmus mellett, bemutatja a 
hatalomban uralkodó korrupciót. 
2005-ben megkapta az Olympia 
állami kitüntetést, mint olyan nő, 
akinek az irodalmi tevékenysége 
az orosz kultúra meghatározó ré-
szévé vált.
 Magyarországon a Detek-
tív Kiadó adta ki az írónő eddig 
megjelent 6 könyvét, amelyekre 
már fogadjuk az előjegyzéseket! 
Előre is kellemes borzongást kí-
vánunk a nyári melegben!
 Figyelem! Május 19-én és 26-
án, szombaton a könyvtár zárva 
lesz! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Júniusban ismét könyvvásár-
ba várjuk a város lakosságát. 
Június 1-től kiárusításra kerül-
nek a könyvtári könyvek közül 
törölt, de még jó állapotú, illet-
ve támogatóink által ajándéko-
zott könyvek azon része, ame-
lyek nem kerültek könyvtári 
állományba. A kedvezményes 
vásár a készlet erejéig tart!

Régi Könyvek Vására
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Ferenc utca építéséről
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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

A Deák Ferenc 
utca az épít-
kezés ideje 

alatt mindkét irány-
ból, tehát a Pesti út és 
az Állomás utca irá-
nyából is lezárásra ke-
rül. Kizárólag az ott la-
kók és a célforgalom 
(pl. az ottani építkezé-
sekre anyagot szállító 
autók) használhatják 
majd az utcát, ezt a kivitelező fél-
pályás útlezárással kívánja meg-
oldani. Előreláthatólag sajnos 
lesznek olyan időszakok, mikor 
egyáltalán nem lehet gépjármű-
vel behajtani az útra, erről mindig 
előzetes tájékoztatás lesz. Kérjük, 
hogy a napi közlekedést minden-
ki igyekezzen minimálisra csök-
kenteni, ha lehet előre megter-
vezni, hogy az építési forgalmat 
minél kisebb mértékben akadá-

lyozzuk. Tekintettel arra, hogy szá-
mos építkezés zajlik a területen a 
tavaszi és nyári időszakban, fon-
tosnak tartjuk a lakosság együtt-
működését abban, hogy az épít-
kezések gördülékenyen tudjanak 
zajlani, ezzel párhuzamosan az 
út kivitelezése is zavartalanul ha-
ladhasson. Ennek érdekében elő-
nyösnek tartanánk a magánhá-
zas építkezések építőanyagait a 
lehetőségek szerint a kivitelezés 

előtt, vagy nagy té-
telben egyszerre le-
szállítani a helyszín-
re, mivel előfordulhat, 
hogy az utcát a kivi-
telezési időszak alatt 
többször, több napra 
is le kell zárni a gép-
járműforgalom elől. 
Kiemelkedően fon-
tosnak tartjuk a la-
kosokkal történő fo-

lyamatos kapcsolattartást és 
naprakész tájékoztatást, ezért a 
kivitelezést végző Szabó-TLM Bt. 
rendszeresen tájékoztatni fogja a 
lakosságot az aktuális kivitelezé-
si munkákról, azok alakulásáról és 
az érintett területek lezárásáról is. 
Sajnos a kivitelezési munkák so-
rán előfordulhat, hogy nem lehet-
séges a saját ingatlan területére 
történő behajtás, valamint a Deák 
Ferenc utca–Állomás utca sarkán 

lévő parkolók használata sem lesz 
lehetséges. Az átmeneti parkolá-
si problémák megoldásaként kér-
jük, hogy azokban az időszakok-
ban, mikor az utcába behajtani 
gépjárművel nem lehetséges, a 
Deák Ferenc utca 400-as út felő-
li végén kiépített, mintegy 56 db 
parkolót, illetve a Deák Ferenc ut-
cában lévő önkormányzati üres 
zöld területen (Városi sétánnyal 
szemben) kialakításra kerülő par-
kolókat szíveskedjenek igénybe 
venni.
 A kivitelezés során sajnos elő-
fordulhat, hogy valamelyik közmű- 
és egyéb vezeték megsérül és ez 
olyan kellemetlenséggel járhat, 
hogy esetlegesen nem lesz víz/
gáz/telefon. Amennyiben ilyen 
előfordul, a kivitelező az adott 
szolgáltatóval egyeztetve azon 
lesz, hogy a hiba minél előbb kija-
vításra kerüljön. 
 A munkálatok várható befeje-
zése július 31.
 Az útépítéssel kapcsolatos 
észrevételeiket az útépítési mun-
kák alatt a következő telefonszá-
mokon tehetik meg: kivitelező 
részéről Kaiser János 06-70/318-
6144 telefonszámon, beruházó, 
Üllő Város Önkormányzata részé-
ről Nagyszegi Kálmán beruházási 
ügyintéző 06-30/475-0987 tele-
fonszámon érhető el. 
 Kérjük szíves türelmüket és a 
segítőkész közreműködésüket az 
útépítési munkák kivitelezése alatt!
 Kissné Szabó Katalin, polgármester



13Üllői Közösség

Pályázat lakossági 
járdaépítésre

Adományokkal 
Kárpátaljára

Üllő Város Önkormányzatának kép
viselőtestülete pályázatot ír ki la
kossági járdaépítésre Üllő város te
rületén lévő utcákra vonatkozóan.

A március 15én meghirdetett 
adománygyűjtés eredménye
ként 200 ezer forintért vásárolhat
tak hangszereket, kottás könyve
ket és kottatartókat a Ráti Szent 
Mihály Gyermekotthonban fo
lyó zeneoktatás támogatására. 

A település központjában lévő Ócsai út 
(Faiskola utcától a Pesti útig) és a Pesti 
út (Széchenyi utcától a Malom utcáig, 

illetve a Tompa utcától a Malik közig), a Deák 
Ferenc utca, továbbá a Berkes közt és a Gár-
donyi utcát összekötő 2578 hrsz-on lévő in-
gatlanok tulajdonosaira a pályázat nem vo-
natkozik.
 Lakossági járdaépítési pályázatra azon in-
gatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az 
önkormányzat által biztosított anyagból vál-
lalják a munkák kivitelezését és beadványuk-

ban megjelölik a kivitelezésért felelős sze-
mélyt.
 A pályázaton indulhat minden olyan in-
gatlantulajdonos, aki előtt a járda járhatatlan, 
hiányos, balesetveszélyes, vagy eddig még 
nem épült meg. 

 Előnyt élveznek a legalább 100 folyómé-
ter hosszúságú szakaszok tulajdonosai, to-
vábbá a saroktól sarokig terjedő járdaszaka-
szok pályázói.
 Az önkormányzat vállalja a régi beton-
járdából származó törmelék elszállítását, de 
a járda építése során keletkező föld és más-
honnan származó egyéb hulladék elszállítá-
sát nem. 
 Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a 
betonjárdánál magasabb műszaki színvona-
lú térkőburkolatú járdát kívánnak építeni, az 
önkormányzat csak a pályázatban meghatá-
rozott betonjárda (1 500 Ft/m2) költsége ere-
jéig fedezi felmerülő költségüket az Üllői Vá-
rosüzemeltető és Fejlesztő Kft. nevére szóló 
számla alapján. 
 A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. május 31.  
 A pályázatot benyújthatják postai úton az 
Üllő Polgármesteri Hivatal, 2225 Üllő, Temp-
lom tér 3. címre, Nagyszegi Kálmán műszaki 
ügyintézőnek címezve.  
 Személyesen a polgármesteri hivatal por-
táján a fenti címzéssel ellátott lezárt boríték-
ban leadni. Üllő Város Önkormányzata

M indezeket, valamint Üllő Város Ön-
kormányzatának ajándékát (háti-
zsákok, törülközők) április 27-én, 

egy ünnepi eseményen volt szerencsém át-
adni. Ekkor került sor a gyermekotthon új 
épületének avatására, és beköltözhettek a 
nevelőszülőkkel a gyerekek a Magyarország 
Kormánya segítségével épült új házba. Ez-

úton is köszönöm minden jó szándékú ül-
lői adakozó hozzájárulását a küldetés sikeres 
megvalósításához – mondta Laza István, az 
adománygyűjtés szervezője.
 A következő sorokban Bíró Árpádnak, a 
Ráti Szent Mihály Gyermekotthon igazgató-
jának köszönőlevelét olvashatják. 

Köszönet

A Szent Mihály Gyermekotthon ezúton sze-
retne köszönetet mondani Laza Istvánnak, 
Üllő Város Önkormányzatának, illetve a te-
lepülés lakóinak az értékes adományokért, 
amiket ön április 27-én adott át a kárpátaljai 
Ráton a gyermekotthon lakóinak és zeneta-
nárának, Ivaskovics Józsefnek. 
 A hangszerek, kották és kottatartók nagy 
segítségére lesznek a gyermekotthon zene-
déjének, és lehetővé teszik, hogy minél több 

A gyermekotthon kis családtagjai

Laza István mellett Bíró Mária, 
a gyermekotthon egyik vezetője

Ivaskovics Józseffel, 
aki zenélni tanítja a gyerekeket

Háttérben az éppen átadott új épület

gyerek együtt zenélhessen. Köszönjük, hogy 
gondoltak ránk és támogatták gyermekott-
honunk rehabilitációs célú zeneprojektjét.
 A nemzeti színű táskákat és törölközőket 
nagy örömmel fogadták a gyerekek és büsz-
kén használják majd. 
 Kérem, hogy továbbítsa köszönetünket 
minden adományozónak. Hálásak vagyunk 
nem csak a hasznos és szép adományokért, 
hanem a gesztusért is, azért, hogy gondol-
nak ránk és igyekeznek lehetőségeik szerint 
jobbá és élhetőbbé tenni a kárpátaljai árva és 
elhagyott gyermekek életét.
 Hálás köszönettel a gyermekotthon min-
den tagja nevében: Biró Árpád igazgató.
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Meghívó  
hangversenyre

Magyar Hősök Napja 

Nemzeti 
összetartozás napja

Plen air  
festészet Üllőn!

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a városhá-
zán (Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása május 
14-én és június 11-é n 15 órától 17 óráig tart. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása június 
4-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. Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 

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

Szeretettel meghívjuk önt és kedves család-
ját a Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola Tücsökhangversenyére. Időpont: május 
10., csütörtök 17 óra. Helyszín: Üllői Kulturális 
Központ. Harmónia Zenei AMI

Június 9én szombaton, plein air festészeti 
versenyt tartunk Üllő város területén.
 Minden résztvevőnek magának kell gon-
doskodnia az eszközeiről.
 A verseny szombat reggel fél 10-kor kezdő-
dik. Ekkor találkozunk minden résztvevővel Ül-
lőn, a Városházánál, a szökőkútnál, ahol min-
denkit regisztrálunk. 10 órától indul a festés. 
 Mindenki azt a részletet festheti meg Üllő 
város közterületén, amelyiket akarja. Lehet ez 
utcarészlet, valamelyik középület, parkrészlet 
stb. Az elkészült alkotásokat délután 16 óráig 
kell leadni a szökőkútnál.
 A beérkezett művekből nyár elején kiállí-
tást rendezünk a Városháza Galériában. 
 Az eredményhirdetés a kiállítás megnyi-
tóján lesz.
 Információ: ÜKK (Városháza), tel.: 320-
011/128, e-mail: ukk@üllo.hu.  L. I.

Ünnepi megemlékezés a Trianon-keresztnél, 
a Harmónia Zeneiskola előtt június 4-én, hét-
főn 17 órakor. 
 A nemzeti összetartozás gondolata jegyé-
ben szeretettel várunk mindenkit a megem-
lékezésre! nfo

A világháborús emlékműveknél kegyelet-
teljes emlékezést tartunk május 27-én (vasár-
nap) 18 órakor a háborúkban elesett magyar 
katonákról.
 Előtte: 16 órakor indulás autókkal a Vecsés 
és Üllő határában található ismeretlen ma-
gyar tüzér sírjához, koszorúzás.
 17 órakor koszorúzás a katolikus temető-
ben a magyar honvédek és Doberdói Bánlaky 
József sírjánál.
 Emlékezzünk együtt az üllői hősi halot-
takról és áldozatokról. L. 

Munkájára igényes eladót keresünk rész vagy 
teljes munkaidőben színvonalas munkakör-
nyezetben. Fényképes önéletrajzokat az aláb-
bi e-mail címre várjuk: emodinikoletta04@
gmail.com

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

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

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

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

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

Köszönetemet szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik a hideg, téli hónapokban segí-
tettek abban, hogy támogassuk a rászoruló 
családokat.
 Külön köszönet illeti a Zsálya Bisztró csa-
patát, amiért hetente többször is biztosítot-
tak meleg ételt, Németh Elekné Jucikát, aki ki-
szállította ezeket a felajánlásokat, a szociális 
bizottság tagjait, akik egyszer-egyszer főz-
tek a családoknak, és Füles Józsefet, aki pár 
mázsa tűzifával hozzájárult, hogy néhány 
család ne fagyoskodjon a téli napokon.
 Még egyszer köszönöm mindenkinek az 
önzetlenségét.

Fazekas Violetta, szociális bizottság elnöke

Önzetlen  
segítség
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Harmónia Zeneiskola 
Tücsökhangversenye 
Május 10. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ 

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

Missziós 
hétvége
Május 12. 10 óra 30  
Katolikus templom, 
Üllői Kulturális Központ

Napsugár  
nyugdíjasklub bálja
Május 12. 19 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház
  
Aprók táncháza
Május 17. 17 óra 30 
Üllői Kulturális Központ 

Városi kulturális programok

Hirdetés

Látni és megmutatni
Május 18. 16 óra
Maglódi kézművesek 
kiállításának megnyitója
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Csülökfesztivál 
és gyermeknap
Május 26. 9 óra
Városi sportcsarnok mellett

Magyar Hősök Napja
Május 27. 16, 17 és 18 óra 
Ismeretlen tüzér sírja, katolikus 
temető, városközpont
   
Irodalmi teázó
Május 29.  10 óra  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Aprók táncháza
Május 31. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ 
    
Álom hava c. film vetítése
Május 31. 19 óra 
Üllői Kulturális Központ

Régi Könyvek Vására 
Június 1-től.
Amíg a készlet tart!  
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Pedagógusnap
Június 1. 17 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Jótékonysági rendezvény
Június 2. 17 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Megemlékezés a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából
Június 4. 17 óra  
Trianon kereszt
  
Nicsak, ki mesél most?
Június 5. 16.30  
Buda Gábor az Alma 
együttes énekese. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

V. Üllői Utcazenész Találkozó
Június 8. 16 óra  
Városközpont

Zenés Nyári Esték 1. koncert: 
FG-4 (BlackBirds)
Június 8. 20 óra 
Városközpont 

Harmónia Zeneiskola 
gálakoncert
Június 13. 17 óra   
Üllői Kulturális Központ 
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

DÍJAK:
Az ovis rajzok közül egy 

gyermek  
2 fős állatkerti belépőt nyer 

Budapestre!
Az alsósok közül egy gyermek 
a Fővárosi Nagycirkuszba nyer 

jegyet 2 fő részére!
A felsősök és középiskolások 

közül egy gyermek egy két fős  
budapesti mozijegyet nyer!

SORSOLÁS:  
2018. május 25., délben  

az üzletben, Julcsi bohóccal,  
aki apró ajándékokat oszt!

További részletek felől érdeklődni 
lehet az üzletben, vagy a  

06-20/33-55-192-es  
telefonszámon!

Kedves Gyerekek!  
Májusban érdemes lesz 
szorgalmasnak lennetek, mert 
menő gyereknapi ajándékot 
nyerhettek!

Ovisok! 
Rajzoljatok  
valami szépet!

Alsósok! 
Gyűjtsétek a piros csillagokat!

Felsősök!
Középiskolások! 
Legyen sok 5-ös osztályzatotok!
A rajzokat, a piros csillagokat, az 5-ösöket az üllői 
Plus Market üzletben kérjük leadni, bemutatni!

Minél többet gyűjtötök be,  
annál nagyobb lesz az esélyetek a 
nyerésre!

FARMERBAN

JÓTÉKONYSÁGI PARTY
AZ ÓVÓDA FEJLESZTÉSÉÉRT2018.

JÚNIUS 8.

18:00
A ZENÉT SZOLGÁLTATJA:

BANDERASZ 
MEGLEPETÉS FELLÉPŐK

TOMBOLANYEREMÉNYEK

JEGYÁRAK
BELÉPŐJEGY: 3200 FT

(A belépőjegy ára tartalmazza a zenés 
programot és a vacsorát is)

TÁMOGATÓJEGY: 500 FT,1000 FT
MŰSORKEZDÉS: 19:00
VACSORA: 19:30-TÓL
JEGYEK KAPHATÓK AZ
 SZMK-S SZÜLŐKNÉL
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8 órás munkalehetőség 
Ócsán
•  Jó kereseti lehetőség
•  Rugalmas vezetők, megújult munkarend és szemlélet
•  Családbarát munkahely
•  Európai színvonalú munkavégzési feltételek és környezet

Amit kínálunk: 
•  napi 8 órás munkaidő pihenőidőkkel,  

heti 2 szabadnap munkaidőkeret szerint
•  kezdés reggel 7 óra
•  teljesítmény alapú bérezési rendszer
•  béren kívüli juttatások
• munkaruha
•  saját gépkocsi esetén a bejárás támogatása
•  céges buszjárat Üllőről és Ócsáról 

telephelyünkig. 

Jelentkezés:
•  Gombaszedő 

munkakör megneve-
zésével önéletrajzát a 
karrier@biofungi.hu 
e-mail címre várjuk.

•  Telefonon a  
+36 30 756 8460-as  
számon érdeklődhet.

Jelentkezzen hozzánk  
gombaszedő 

munkakörre!

Legyen megújult csapatunk tagja! 
Várjuk jelentkezését! 

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, 0175/9. hrsz.

2225 Üllő,  
Ócsai út 1. 

+36-30/758-1312
fb.com/korrektoptika

Napszemüvegek  
100%- os  
UV-védelemmel 
2  990 Ft-tól

Polarizált  
napszemüvegek 
5  990 Ft-tól 
kaphatók!

Egészségpénztár és szép-kártya ElfogadÓhEly

Nyitvatartás: vasárnap, hétfő: ZÁRVA • kedd–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

Multifokális lencse  
30  000 Ft/db helyett
20   000 Ft/db

Fényre sötétedő lencse 
16  000 Ft/db helyett
9   000 Ft/db

Retro keretek   
28  000 Ft helyett
12   000 Ft

Fém keretek  
16  000 Ft helyett
6   000 Ft

Műanyag keretek   
9  000 Ft helyett
1  500 Ft

Jelentkezés: 
06-30/898-2013

Munkalehetőség 
 főleg nyugdíjasoknak
irodai, telefonos  
munka

•  választható  
munkaidő:  
4, 6, 8 óra/nap

•  heti 1-2 napra is  
van lehetőség

•  nettó órabér:  
500–700 Ft 
heti fizetés

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




