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Üllői
Ivóvíz

 Üllőn a kutakból kinyerhető 
víz vas-, mangán- és ammó-
niumtartalom tekintetében 

meghaladja az egészségügyi 
határértéket. A vízbázis-

ról közvetlenül kitermelt vi-
zet kezelni szükséges. Az ön-
kormányzat időben reagált a 
problémára ennek köszönhe-

tően az ivóvíz minősége is-
mét kifogástalan lesz. 
Részletek a 4. oldalon

  

„Kik messze voltak, most mind 
összejönnek / a percet édes 
szóval ütni el, / amíg a tél a 
megfagyott mezőket / karcolja 
éles, kék jégkörmivel.”
	 Kosztolányi	Dezső	Kará-
csony	című	versének	soraival	
kívánunk	az	Üllői	Hírmondó	
minden	kedves	olvasójának	
áldott,	békés	karácsonyt	és	si-
kerekben	gazdag,	boldog	új	
évet!

Köszöntő

Jubiláló  
házaspárok

 Vége a  
kutyavilágnak 

A sportág  
reménye

Fergeteges  
nótázás Üllőn

Zöldebb  
lesz a város

20 éves  
az ipar-
testület
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Az ünnepreÙ

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden kedves
olvasónknak!
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Nagyon fontos számunkra, hogy a városközpont munkálatai 
az előzetes ütemterveknek megfelelően haladnak.

Az elmúlt napokban fontos előrelé-
pés történt a kivitelezési munkála-
tok menetében, ugyanis elkészültek 

épülő városközpontunkban az új útburko-

Üllő a fejlődés útján

latok. Az útburkolati jelek idén még csak 
ideiglenesen kerülnek felfestésre, mert 
a végleges jelölések a beruházás végére 
fognak kikerülni.

 Az új útborkolattal és új szegélyek 
megépítésével körvonalazódott a leendő 
közterület tagolása, és a zöldfelületek, jár-
daszigetek elosztása. A végleges állapot a 
mellékelt látványterven jól látható.
 Mivel a forgalmi rend véglegesen meg-
változott a Hableány lakástextil üzlet (volt 
Röltex) előtt a Kossuth utca végének zsák-
utcává alakításával, különös figyelemmel 
kell közlekedni az új szakaszokon. Ne meg-
szokásból, rutinból vezessünk, mert a köz-
pontban folyó munkálatok miatt egyébként 
is ügyelni kell a fokozott balesetveszélyre!
 A Gyömrői úton és a Templom téren a 
következő lépés, a még meglévő közvilá-
gítási oszlopok kiváltása lesz, amire akkor 
kerül sor, amikor az új közvilgítási hálózat 
megépül. Ez még szintén idén megvalósul.
 A városháza épületén elkészültek a 
bádogos munkák, zajlik az épület külső 
hőszigetelésének felrakása. Az elkövet-
kezendő hetekben bekerülnek a nyílászá-
rók is a helyükre, és ezután kapja meg az 
épület a végleges színét is. Ezzel párhu-
zamosan épül az új parkoló a városháza 
épülete mögötti területen, hamarosan ez 
is elkészül.
 Legyünk büszkék városunk megszépü-
lő, új központjára!
 Építsük együtt Üllőt!

Szabó Zsolt, Üllői Városfejlesztő Kft. ügyv.ig.

Köszöntő
Az év végéhez közeledve, karácsony szent 
ünnepén lehetőségünk nyílik, hogy vala-
melyest lassítsuk az idő kerekét. Ilyenkor, ha 
csak rövid időre is, kiléphetünk a túlhajszolt, 
rohanó, olykor gondokkal tűzdelt hétközna-
pok forgatagából. Az ünnepi készülődés az 
adventi koszorún elhelyezett gyertyák gyúj-
tásával válik teljessé, mely a várakozáson 
túl a lelki megtisztulást is jelképezi. Fontos, 
hogy ezeken a meghitt pillanatokon osz-
tozzunk családunkkal, szeretteinkkel, és az 
együttlétből töltekezzünk, hogy megújult 
erővel vághassunk neki az új esztendő kihí-
vásokkal teli hétköznapjainak. Az ünnepek 
után pedig szakítsunk időt az elcsendesülés-

re, a befelé fordulásra, mélyedjünk el gondo-
latainkban, készítsünk leltárt a mögöttünk 
hagyott esztendő döntéseiről, vizsgáljuk 
meg honnan indultunk és hová érkeztünk. 
 Üllő város történelmében évtizedek 
múlva talán mérföldkőként jegyzik majd 
a 2012. évet. Hosszú tervezést és előké-
szítő munkát követően elkezdtük építe-
ni a település új központját, mely amellett, 
hogy a város arculatát és fejlődését meg-
határozó befektetés, egy új korszak kezde-
tét is magában hordozza. Az a város, mely-
nek központja hanyatlásnak indul, maga is 
romlásra van ítélve, de amelyé virágzik az 
a fejlődés útját járja. Magam is a fejlődés 
híve vagyok, és hiszek abban, hogy a meg-
újuló városközpont kínálta lehetőségek 
nagyban hozzájárulnak az élhető, barátsá-
gos kisváros megteremtéséhez. 
 Minden követ megmozgattunk, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet ellenére is példa 
értékűen működtessük intézményeinket, és 
számos fejlesztést végrehajtottunk, hogy az 
üllői lakók életét komfortosabbá tegyük. 
 Persze engem és a képviselő-testületet 
sem kerülik el a hétköznapi gondok, prob-
lémák. A válsággal összefüggő nehézségek 
ugyanúgy jelen vannak az életünkben, mint 
bármely üllői polgáréban. Alapjaiban változ-
nak meg olyan évtizedek alatt rögzült beideg-
ződések, melyekről egykor azt hittük megin-
gathatatlanok. A polgármesteri hivatalban 
napról napra meg kell birkóznunk a kihívá-

sokkal, el kell gördítenünk munkánk útjából az 
akadályokat, hogy elmondhassuk: Üllő lakó-
közösségének élete a környezetünket körül-
vevő problémák dacára megfelelő mederben 
halad tovább. Ennek ellenére mi is követhe-
tünk el hibákat, nem vagyunk tévedhetetle-
nek. Emberek vagyunk, akik arra esküdtek fel, 
hogy az elvárható legjobb tudásuk szerint 
dolgoznak a város és a helyi közösséget alkotó 
polgárok életének jobbításán. Megígérhetem 
önöknek, ez a célunk jövőre sem változik, bár-
milyen év is köszönt ránk 2013-ban. 
 Magam és az önkormányzat nevében kí-
vánok önöknek szeretteik körében töltött, 
áldott, békés karácsonyi ünnepet, az előt-
tünk álló esztendőhöz pedig sok-sok erőt, 
kitartást és boldog pillanatot! 

Kissné Szabó Katalin, polgármester



3Üllői Közösség

Jubiláló házaspárok 
köszöntése
November 16-án, immáron 5. alkalommal ke-
rült sor a 25, illetve 50 éves házassági évfor-
dulójukat ünneplő párok köszöntésére. 

A szép és megható ün-
nepségnek idén is a ró-
mai katolikus templom 

adott otthont. 
 Az üllői zeneiskola növendé-
kei által előadott hangverseny 
után Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony köszöntötte 
szívhez szólóan a megjelente-
ket. Beszélt az elmúlt 5o év küz-
delmeiről, szépségeiről, kihang-
súlyozta a családok szerepét.
„Jó érezni azt, hogy szeretsz,  
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben  
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már  
szememben élnek és néznek 
S érezni azt, ha szép, veled szép,  
s csak veled teljes az élet.” 
 Ilyés Gyula soraival Ladányi 
Ágnes anyakönyvvezető köszön-
tötte a jubiláló házaspárokat.
 Az üllői házassági anya-
könyvek tanúsága szerint 1962-
ben 70 pár fogadott hűséget 
egymásnak. Sajnos az elmúlt 
50 év csak 7 párnak adta meg 

azt az örömöt, hogy megkö-
szönjék egymásnak az együtt 
töltött olykor nehéz, de szép 
éveket. Ünnepségünkön 3 pár 
erősítette meg az akkor tett fo-
gadalmát.
 1987-ben 60 pár fogadott 
örök hűséget egymásnak az ül-
lői anyakönyvvezető előtt. A 25. 
évfordulót elérő 29 házaspár 
közül 9 pár érezte úgy, hogy fo-
gadalmát családtagjai és a nyil-
vánosság előtt újra ünnepélye-
sen megerősítse.
 Az ünnepi ceremónia után 
a helyi művelődési házban kel-
lemes, családias hangulatban 
került sor a vacsorára, majd a 
kitűnő zenés mulatságra, me-
lyen az ezüstlakodalmasok 
mellett még az aranylakodal-
masok is táncra perdültek. 
 Reméljük jövőre már az új 
városháza házasságkötő ter-
mében kerül sor e szép, hagyo-
mányteremtő városi ünnepség 
megtartására. 

Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető

„Csak figyelem hangtalan s érzem, ahogy összeköt veled az idő”Ù

Jóban rosszban 25 éve együttÙ

Mindenki karácsonya

Karácsonyi koncert

Ajándékozni öröm!

Üllő Városi Önkormányzat szer-
vezésében és a helyi civilszer-
vezetek összefogásával decem-
berben megrendezésre kerül a 
Mindenki karácsonya.
 Idén is forralt borral, fahéjas 
sült almával és vidám karácso-
nyi hangulattal várják a szer-
vezők Üllő város lakosságát és 
minden érdeklődőt! Hozzon 

Kérjük, segítsen, hogy idén is 
minden üllői gyermeknek ke-
rüljön ajándék a fa alá!
 Ha talál olyan játékot, köny-
vet, apró ajándékot, melyet gyer-
meke vagy unokája már nem 
használ, kérjük, tegye egy cipős 

Szeretettel meghívjuk Önt és 
kedves családját az Árpád Feje-
delem Általános Iskola és a Har-
mónia Zeneiskola közös kará-
csonyi hangversenyére, melyet  
2012. december 21-én, pénte-
ken 16 órakor tartunk az üllői ró-
mai katolikus templomban.
 A műsorban közreműköd-
nek: az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola tanulói, a Har-
mónia Zeneiskola tanárai és 
növendékei.

Áldott, szép ünnepet  
kívánunk mindenkinek !

Legyen ma templom 
minden ember szíve,
Melyben a lélek 
szárnyat bontogat!
Karácsony  
édes ünnepén
Legyen imádság 
minden gondolat.

Móra László

magával mécsest, gyertyát, 
hogy az előző évekhez hason-
lóan idén is elvigye otthoná-
ba a Szentföldről, a betlehemi 
Születés Templomából érkező 
szeretet lángját!
 Mindenki karácsonya decem-
ber 20. 17 óra.
 Helyszín: Penny Market parko-
lója előtti tér.

dobozba, írja rá milyen korú kis-
lánynak vagy kisfiúnak szánja, és 
hozza el a Mindenki karácsonya 
ünnepén a kijelölt gyűjtőhelyre.  
Tegyük boldoggá közösen az ő 
karácsonyukat is, mert ajándé-
kozni öröm!
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Üllőn a kutakból kinyerhető víz vas-, mangán- és ammóni-
umtartalma meghaladja az egészségügyi határértéket.

Ivóvízminőség-
javító program

Gyilkos gáz

Hirdetés

„Legnagyobb 
Istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Ön aktualizálta már lakásbiztosítását?
Spóroljuk meg együtt 
a biztosítási adót!
Lakásbiztosítási akció  
2012. november 1-jétől december 20-ig.
Részletekről érdeklődjön irodánkban!

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 13–17, péntek: 8–13
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 41.
Telefon: 06-30/970-8083 és 06-20/399-7440
Fax: 06-29/322-235
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu
Pinczelné Egyed Györgyi

A vízkezelőből kilépő víznek ki kell 
elégítenie a 201/2001. (X.25.) Kor-
mány-rendeletben előírt vízmi-

nőség-követelményeket. Az Üllő Városi 
Önkormányzat 2011. évben az ivóvízminő-
ség-javító program végrehajtására hozott 
határozatot. Megvalósításához az Új Szé-
chenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez sikeres 
pályázatott nyújtott be. A program szerint 
az ivóvízminőség-javítás 2014 II. félévére 
megvalósul.
 Üllőn a kutakból kinyerhető víz vas-, 
mangán- és ammóniumtartalom tekinteté-
ben meghaladja az egészségügyi határérté-
ket. A vízbázisról közvetlenül kitermelt vizet 
kezelni szükséges. A település vízművében 
jelenleg víztisztító technológia nem műkö-
dik, így a jelenlegi vízmű rendszer nem képes 
biztosítani a víz előírás szerinti minőségét. A 
vízkezelőből kilépő víznek ki kell elégítenie a 
201/2001. (X.25.) kormányrendeletben előírt 
vízminőség-követelményeket.
 Üllő önkormányzata – a képviselő-tes-
tület 233/2011.(XI.30.) számú önkormány-
zati határozata alapján – pályázott a KEOP-
7.1.0 „Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” című pályázaton és támoga-
tást nyert.
 A vízminőség-javító projekt előkészítő 
szakaszában megvalósíthatósági tanulmány 
készül, majd a megvalósításra kiválasztott 
projektváltozat engedélyezési terveit kell el-
készíteni, engedélyek beszerzését, valamint 
a megvalósítás szakaszhoz szükséges pályá-
zat megírását és benyújtását kell elvégezni. 
Az előkészítési feladatokat követően 2013. 

I. félévében kezdődik meg a kivitelezés, és 
2014. II. félévre készül el. 
 A projekt megvalósítása eredménye ként 
az ivóvíz minőségére vonatkozó 201/2001. 
(X.25.)  kormányrendeletben meghatáro-
zott követelmények teljesítésre kerülnek.  
A fejlesztés hosszú távú célja elsősorban a 
lakosság életminőségének javítása, alap-
vető szükségleteinek kielégítése, a kör-
nyezetvédelmi megoldásokat előtérbe 
helyező egészséges, tiszta település meg-
valósítása. A demográfiai mutatók alap-
ján a város lakosainak száma évről évre 
növekvő tendenciát mutat, amelyhez az 
infrastruktúra fejlesztése, illetőleg ezen 
belül – jelen fejlesztés eredményeként – az 
egészségügyi szempontból kifogástalan, 
megfelelő mennyiségű ivóvíz biztonságos 
szolgáltatása kell, hogy társuljon.
 A témával kapcsolatban 2012. decem-
ber 13-án (csütörtök), 18 órától lakossá-
gi fórumot tartunk a Vargha Gyula Városi 
Könyvtárban, melyre szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

Üllő Városi Önkormányzat

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság működési területén november 13-ig 
nyolcvanszor riasztották a tűzoltókat fű-
tőberendezéssel kapcsolatos esethez. Ti-
zenötször szén-monoxid-mérgezés miatt, 
melyben három ember vesztette életét.
 A szén-monoxid-mérgezés a téli szezon 
legjellemzőbb veszélye, melyet legtöbb-
ször a tüzelőberendezés, kémény, kályha, 
kandalló, gázsütő, gázkazán, gáz vízmelegí-
tő helytelen használata okoz. A szén-mon-
oxid színtelen, szagtalan, megakadályozza, 
hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént 
szállítson. Levegővétellel kerül a szervezet-
be, a vörösvérsejteket támadja meg, akadá-
lyozva az agy és a belső szervek megfelelő 
oxigénellátottságát. A magas koncentráció 
perceken belül halált okozhat! Az áldozatot 
rosszullét fogja el, mozgásképtelenné válik, 
nem tud magán és a családján segíteni, kép-
telen az adott helyiséget elhagyni.
 A mérgezés tünetei:
 Enyhe: gyenge fejfájás, szédülés, hányin-
ger, tüsszentés.
 Közepes: erős fejfájás, erős szédülés, 
gyors szívdobogás.
 Erős: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb 
esetekben halál.
 Megelőzésként:
 Gázkészülékeinket és kéményeinket éven-
te egyszer szakemberrel ellenőriztessük.
 Kérjük ki szakember véleményét szagel-
szívó vásárlása, vagy műanyag nyílászárók 
beépítése esetén. Ha szükséges, használjunk 
a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyi-
ségekben légelvezetőt. 
 Kérjünk évente felülvizsgálatot gázké-
szülékeinkhez (kazán, bojler, konvektor). 
Tévedés azt hinni, hogy a bojler nem szivá-
roghat, vagy nem okozhat balesetet. 
 Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a 
kazán közelében.
 Használjanak szén-monoxid-érzéke lőt, 
hasz nos eszköz, tanácsos a lakás egyik frek-
ven  tál  tabb helyiségében elhelyezni.

Katasztrófavédelem, Monor
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Fakivágás az építkezések mi-
att, fakivágás a balesetek meg-
előzése érdekében, fakivá-
gás az elöregedett, veszélyt 
jelentő fák miatt és még so-
rolhatnánk az indokokat. 

Hirdetés

Zöldebb lesz a város 

Eladó Ingatlana van?
Mi segítünk az eladásban és  
a teljes folyamat lebonyolításában!

Zubor Gáborné Ilona 
06-30/512-8280 
zubor.ilona@dh.hu

Egyetlen megbízással bekerülhet  
több száz ingatlaniroda kínálatába!
Hívjon, segítek!

Összetett irodai  
kereskedelembe 
5 fő munkatársat  

keresek 
Monorra.

Tel.: 06-70/348-9867
*

Vas- és tűzifa-
kereskedés
Üllő, Állomás u. 37. 

Tölgy, bükk 
gurigában: 2300 Ft/q

Akác gurigában:  2600 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/g

06-29/320-932
06-20/262-6843

Üllő városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottsága, oktatási kulturális és 
sportbizottsága, egészségügyi szoci-

ális és ifjúsági bizottsága, valamint rendvé-
delmi bizottsága kezdeményezésére, a kép-
viselő-testület támogatásával kiegészülve, 
városunkban egy hétig tartó faültetési akció 
kezdődött, melynek keretén belül 110 darab 
fa ültetésére került sor, melyek a szabadidő-
parkokban, az intézmények udvarain, és az 
utcákon gyökeresedhetnek meg. 
 A döntéssel a város vezetése szeretne 
hozzájárulni a környezet védelméhez, az 
üvegházhatás csökkentéséhez, a kibocsáj-
tott szén-dioxid lekötéséhez, ami közvet-
len környezetünkben éppúgy komoly ki-
hívást jelent, mint Magyarországon és az 
egész világon. 
 Természetesen az előbb említett előnyök 
mellet a fa lomb koronája vege tációs időszak-
ban hoz zájárul pá-
rolgásával a klíma 
javításához, a zaj 
csökkentéséhez és 
mintegy szűrőként 
a szennyező anya-
gok megkötéséhez, 
amire igen nagy 
szükségünk van, fi-
gyelembe véve a 
városunkban lévő 
környezeti adottsá-
gokat.
 A fák szállítását és telepítését a legjobb 
árajánlatot adó Premier Garden Kertészeti 

Kft. szakemberei végezték. Az ültetés mel-
lett szakszerű tanácsokkal látták el a szer-
vezőket a használatos fafajták telepítésére, 
sőt az ültetés helyére vonatkozóan is.
 A növények a szabadidőparkokba (Sport 
tér, Agyagos, Cigri) továbbá a De ák Fe renc, 
Hajcsár, Liszt Ferenc. és Dózsa György utcá-
ba, az intézmények udvaraiba, (ó vo dák, is-
kola, sportcsarnok) és a templom kertjébe 
lettek telepítve. Nyír, szil, vérszilva, tölgy, 
gyertyán és a tavasszal szép fehérbe öltö-
ző díszkörte fafajták felhasználásával.
 Az akció utolsó napján faültetésre gyü-
lekeztek a tanulók, a tanárok és a képvise-
lő-testület tagjai az általános iskola udva-
rán. November 28-án, fenyőt, tölgyet és 8 
darab nyírt, illetve szilfát ültettek a sport-
csarnokhoz közelebb eső kerítés mellé. 
 Az egybegyűlteket Barna Tibor köszön-
tötte, valamint Kissné Szabó Katalin mondott 
rövid beszédet. Az igazgató úr a földrajz és 
biológia szakos tanárokkal együtt gyorsan 

szót értett a diákokkal, akiket az éltető oxi-
gén fontosságáról, valamint a fák szén-di-
oxid-megkötő képességéről is faggattak. A 
kisdiákok meglepő tájékozottsággal vála-
szoltak a feltett kérdésekre, és megtapasz-
talhatták, hogy a környezettudatos nevelés 
során milyen nagy szükség van a természet 
szeretetére, a természeti értékek megőrzé-
sére, a fák telepítésére és gondozására is.
 A faültető közösség kifejezi reményét, 
hogy a csemeték meggyökeresednek, át-
vészelik majd a teleket és a viharokat, az 
estleges rongálásokat, s néhány év múlva 
nem csak lekötik a szén-dioxid egy részét, 
de nyaranta árnyékot is adnak a pihenni 
vágyó városlakóknak. 
 Az akció költségeit a képviselő-testület 
egyetértésével, a már említett bizottságok 
keretei fedezték, a szervezést pedig a vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság tagjai végezték.

Kiss Tibor, VKB elnöke

Megtapasztalhat-
ták, hogy a kör-
nyezettudatos 

nevelés során mi-
lyen nagy szük-

ség van a termé-
szet szeretetére.

Eligazításon az faültető diákok csapataÙ
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Hirdetés

 2200 Monor, 
Móricz Zsigmond utca 45. 

(a vasútállomás mellett)

Telefon: 
06-29/417-662

 Nyitva tartás: 
H-P: 09-18, 

SZoMbaT: 08-13 Megnyitottunk!

1490 
 Ft/m2-től

laminált padló 
7 mm-es    AC3/31-es 

Zöldhulladék szállítás

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
nyerte a Legjobb Női Munkahely 2011-dí-
jat. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövet-
ség (MNKSZ) által alapított elismerés célja, 
hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának 
esélyegyenlőségi szempontján túl a nők al-
kalmazásának gazdasági szükségszerűsé-
gére és jó példákat mutasson be, amelye-
ket más vállalkozások is átvehetnek. 
 A díjat elnyert takarékszövetkezet jog-
utódja a PÁTRIA Takarékszövetkezet, mely 
három hitelintézet egyesülésével jött létre 
az év elején, létrehozva Magyarország leg-
nagyobb fiókhálózatával rendelkező szö-
vetkezeti formában működő hitelintézetét.
 A közép-magyarországi régió egyik 
legnagyobb foglalkoztatójaként 2012 év 
végére munkavállalóinak létszáma lassan 
eléri a 250 főt, melyből 90% női munkavál-
laló. A megbízható banki működést, a sta-
bilitást, a prudens üzletmenet, a jó érte-

lembe vett konzervatív üzletpolitikát 222 
női dolgozóval sikerült kialakítani és ered-
ményesen működtetni.
 A PÁTRIA Takarékszövetkezet egy csa-
ládbarát munkahely, a munkavállalók ér-
dekeit is figyelembe véve segíti a munka 
és a családi élet összeegyeztetését.

(x)

A Monor és Vidéke  
Takarékszövetkezet  
a legjobb női munkahely

A hulladékszállítási közszolgáltatást el-
látó Saubermacher Kft. a közszolgáltatá-
si szerződés alapján évente 14 alkalommal 
szállítja el a lakosságtól a cég jelzésével el-
látott zsákban kitett zöldhulladékot. A cég 
idén november 17-én, szombaton teljesí-
tette a tizennegyedik alkalmat.
 Több lakossági jelzést kaptunk azon-
ban, hogy az enyhe időjárás miatt még sok 
helyen a fán maradtak a levelek, amelyek-
nek ezután várható a tömeges lehullása.
 Egyeztettünk a hulladékszállítóval, így 
még 1 alkalommal, december 8-án a cég 
emblémájával jelzett zsákban el fogja szál-
lítani a kitett zöldhulladékot.
 Felhívjuk azonban a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a jelöletlen zsákban kitett 
zöldhulladékot továbbra sem szállítja el a 
közszolgáltató!
 Tájékoztatjuk önöket, hogy a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán korlátozott 
számban még kapható zöldhulladék-gyűjtő 
zsák 218 Ft/db áron. (Korábban kitett jelölet-
len zsákját is e zsákba átteheti.)
 Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje az 
alábbi: hétfő: 8.00–18.00, kedd–csütörtök: 
8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00.

Üllő Városi Önkormányzat

Az üllői postán augusztus hónaptól új in-
formatikai rendszert vezetett be a Magyar 
Posta Zrt., amelynek használatával a felvé-
teli munkahelyeken egy időben több szol-
gáltatás is igénybe vehető. A többi között 
levélküldemények és a készpénzátutalási 
megbízások, „sárgacsekkek” felvételét egy-
szerre is intézhetik, lerövidítve ezzel a sok 
bosszúságot okozó hosszabb várakozási 
időt.  

Gyorsabb postai kiszolgálás
 Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 
a csomagküldemények kézbesítését Üllő 
településen a Gyömrő posta végzi. A cso-
magtípusonként meghatározott számú si-
kertelen kézbesítési kísérletet követően a 
küldemények Üllő postára, letéti (postahe-
lyi) kezelésbe kerülnek. A csomagok termé-
szetesen a posta nyitvatartási ideje alatt – az 
átvételi határidőn belül – átvehetők.

Üllői posta vezetősége  

Az	utóbbi	időben	többször	is	előfordult,	
hogy	a	lakosság	nem	tudta	bejelente-
ni	panaszát	a	közvilágítás	meghibáso-
dásával	kapcsolatban.	A	további	kelle-
metlenségek	elkerülése	érdekében	az	
alábbi	elérhetőségek	valamelyikén	je-
lenthetik,	ha	a	közvilágítás	meghibá-
sodását	észlelik:
E-mail:	kozvilhiba@e-star.hu,
üzenetrögzítős	telefon:	06-40/200-855

nfo

Közvilágítás  
hibabejelentés
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Őszi segítségnyújtás
Hónapról hónapra egyre több család küzd megélhetési gon-
dokkal. Az alapvető szükségletek kielégítése miatt is nehéz-
ségek hadával kell szembeszállniuk, melyek a téli időjá-
rás beköszöntével csak tovább sokasodnak. Jóleső érzés, 
hogy vannak még, akik segítő kezet nyújtanak a bajban.  

Ezúton szeretném tájékoztatni a város 
lakosságát, hogy mivel tudtuk segíte-
ni a rászoruló családokat október és 

november hónapban.
 Az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bi-
zottság 30 mázsa burgonyát vásárolt, amit 
158 család részére tudtunk szétosztani. Fel-
ajánlásként kaptunk 25 zsák ruhát, amely ki-

osztásával csaknem 150 embernek segítet-
tünk, akik örömmel fogadták az adományt.
 Egy vállalkozó felajánlásának jóvoltá-
ból a legnehezebb helyzetben lévő csa-
ládok részére kisebb mennyiségű tűzifát 
tudtunk biztosítani, de sajnos ez a mennyi-
ség – még ennek a pár családnak is – csak 
egy két napra volt elegendő.

 Novemberben a Magyar Vöröskereszt és 
a „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Egyesü-
lete által szervezett élelmiszerosztásra került 
sor. Több mint kétezer fő részére osztottunk 
ki élelmiszercsomagot.
 Szeretném megköszönni a felajánlá-
sokat és mindenkinek a segítségét, aki az 
osztások bármelyikén részt vett. 
 Természetesen tudjuk, hogy sok a nehéz 
anyagi helyzetben lévő család, sőt vannak 
olyanok is, akik egyik napról a másikra él-
nek, ezért a lehetőségeinkhez mérten pró-
bálunk segíteni nekik, ami a mai gazdasági 
helyzetben igencsak szükséges.

Fazekas Violetta, Egészségügyi Szociális 
és Ifjúsági Bizottság elnöke

Az egészségügyi etikett 
Az orvosi rendelő nem csak az orvosi ellátás és a gyógyulás reményébe vetett hit háza. Sok-
szor félreértések, és az ezáltal kialakult kellemetlen helyzetek színtere is. De melyek azok az alap-
vető elvárások, amelyeket illik betartani, mikor egészségügyi segítségnyújtásra szorulunk?

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
az ügyeleti ellátás kapcsán mi el-
látók számtalanszor tapasztaljuk, 

hogy az ellátást kérők nincsenek tisztá-
ban jogaikkal, kötelességeikkel és az alap-
ellátásban elvárható normális viselkedési 
formákkal. Ennek kapcsán szeretnék tájé-
koztatást adni a gyakran előforduló, né-
zeteltérésekre okot adó jelenségekről, az 
egészségügyi alapszolgáltatás igénybevé-
telének szabályairól.
 A társadalombiztosító által finanszírozott 
szolgáltatók igénybevételének alapfeltétele a 
biztosított jogviszony. Akinek az ellátás kérés 
pillanatában nincs, haladéktalanul rendezze.
 A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellá-
tás annál a háziorvosnál, illetve helyettesé-
nél vehető igénybe, akinek a praxisába beje-
lentkezett.
 Az üllői ügyeleti szolgálatot az vehe-
ti igénybe, akinek a település területén be-
jelentett lakcíme, vagy üllői lakcímkártyája 
van, egyébként az ellátást a bejelentett lak-
címe szerinti ügyeleti szolgálattól kérheti.
 Mindezek alól kivétel a sürgősségi bal-
eseti ellátás, elsősegély és a közvetlen élet-
veszély elhárítása.
 A háziorvos csak az ellátási területén 
bejelentkezett lakost köteles a háziorvosi 
praxis ba bevenni.
 A betegellátás helye a háziorvosi rendelő, 
illetve az ügyeletes orvos rendelési helye.
 A beszállításról a betegnek, illetve hozzá-
tartozójának kell gondoskodni.
 Lakáson történő ellátást csak indokolt 
esetben lehet kérni (nincs szállítható álla-

potban, a szállítás a beteg állapotát súlyos-
bítja, közvetlen életveszély áll fent).
 A 3 év alatti gyermek beszállítása a ren-
delőbe elvárható.
 A háziorvosi rendelési idő minden házi-
orvosnál ki van függesztve, célszerű azt át-
tanulmányozni és be is tartani.
 Egyes, a társadalombiztosító által nem fi-
nanszírozott szolgáltatások körébe tartozó 
orvosi tevékenységek tarifájáról a betegek 
a várókban kifüggesztett táblázatokból tá-
jékozódhatnak.
 Minden háziorvosi rendelés utolsó fél 
órájában lehetőség van a telefonos konzul-
tációra. Ezen időn kívül a sürgős esetet kivé-
ve ne zavarják a rendelést telefonálással.
 Az ellátásra váróktól elvárható a kulturált 
viselkedés, kerülendő a hangoskodás és más 
ellátásra várókkal szembeni előny kiharcolása.
 A rendeléseken ne kérjenek jogszabály-
ba ütköző szolgáltatásokat: hamis orvosi 
táppénzes és egyéb igazolások, magánor-
vosok által javasolt vizsgálatokra beutalás, 
foglalkozás egészségügyi beutalások, a be-
teg által kért, de szakmailag indokolatlan 
beutalások szakrendelésekre, biztosítások-
kal kapcsolatos szakvéleményezés (kivétel, 
ha a biztosító ezt számla ellenében kifizeti).
 Mentőt a beteg csak baleset, szülés kap-
csán kérhet közvetlenül.
 Családi konfliktusok kapcsán csak akkor 
kérhető a háziorvos, ha ellátásra szoruló be-
teg van. Egyebekben a rendőrségre tartozik.
 Közterületen lévő ittas ember elszállítá-
sa, ha egyéb probléma nincs, a rendőrség 
feladata.

 Hétköznapokon 12 óra 30 és 13 óra 30 kö-
zött, az úgynevezett takarítási időben ké-
szenléti ügyelet biztosítja a sürgősségi be-
tegellátást.
 Az összevont háziorvosi ügyelet hétköz-
nap 18 órától másnap reggel 8 óráig, munka-
szüneti időben reggel 8 órától másnap reg-
gel 8 óráig működik.
 Munkaszüneti napokon a járóbetegek 
részére délelőtt 8 órától 10 óráig, délután17 
órától 18 óráig tart a betegfogadási idő.
 Az ügyelet nem a háziorvosi rendelések 
folytatása, ezért gyógyszerek írására, króni-
kus betegségek kezelésére, egyéb háziorvo-
si kompetenciák ellátására nincs lehetőség, 
csak a sürgős, halasztást nem tűrő esetek, 
sérülések, balesetek, az életet közvetlenül 
veszélyeztető állapotok ellátására vehető 
igénybe.
 Az alapellátásban dolgozók igyekeznek 
a legjobb tudásuk szerint végezni munkáju-
kat, megadva a betegeknek járó tiszteletet, 
melyet viszont is elvárunk.
 Csak együtt dolgozva, együtt gondol-
kozva tudunk az egészségügy jelenlegi sa-
nyarú helyzetében kölcsönösen elfogadha-
tó szolgáltatást nyújtani.
 Amennyiben az egészségügyi ellátással 
kapcsolatosan véleményt szeretnének nyil-
vánítani, úgy az ügyvezető háziorvost (Dr. 
Balázs László) keressék meg írásban, aki ha 
kell, lefolytatja a szükséges vizsgálatokat és 
a szükséges intézkedéseket megteszi.
 Esetleges egyet nem értés esetén a terü-
leti tisztiorvosi hivatalhoz lehet fordulni.

Dr. Balázs László
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A hegymászó útja
Az erdélyi születésű férfi megmutatta a világnak és novem-
berben az üllői iskolásoknak: ahol akarat van, ott út is van.

E rőss Zsolt, a híres magyar hegymászó 
november 15-én iskolánkba látogatott, 
a TÁMOP 3.1.4. keretein belül, mely-

nek mottója „Magyarnak lenni büszke gyö-
nyörűség” volt. Rá, pedig méltán lehetünk 
büszkék, ő az eddigi legeredményesebb 
expedíciós hegymászónk, kilenc nyolcezer 
méternél is magasabb csúcsot meghódítva, 
köztük hazánkból elsőként a Csomolung-
mát, a Föld legmagasabb pontját.
 Diákjaink nagy lelkesedéssel és oda-
adással készültek a bemutatóra, többek 
között a projektben részt vevő osztályok 
készítettek a pályafutásáról egy-egy tab-
lót, melyeket egymás mellé téve egy vá-
szonfalon állítottunk ki.
 Az előadásra több száz tanuló, tanár, ér-
deklődő jött el, hatalmas tapssal fogadva 
vendégünket. A bemutató kezdetén az al-
pinista a hegymászásról, túrázásról beszélt, 

közben jól motiválva az embereket a ter-
mészeti értékek megóvására. Ezután két 
kisfilm következett, melyek az expedíciói-
ról, családjáról, mindennapjairól szóltak.
 Az életcélokról is szó esett, meghívot-
tunk nem csak magáról és sportjáról be-
szélt, hanem általánosságban is adott ta-
nácsokat, megfogalmazva olyan szellemi 
értékeket, melyek számára fontosak, és szá-
munkra is követhetők, sőt követendők.
 Ezután kérdéseket lehetett feltenni, me-
lyek többnyire a mászásról, életéről, illetve 
elveiről szóltak. Erőss Zsolt szívesen válaszol-
ta meg mindet, kellően derűs hangvétellel, 
ezután pedig autogramosztás következett.
 Diákönkormányzatunk és tanulóink ne-
vében köszönetképpen átadtunk egy jel-
képes ajándékot, egy fotót a róla készült 
tablóról, hogy emlékezzen iskolánkra és 
szép emlékek kössék őt ide.
 Ekkorra már barátságos viszony alakult 
ki az előadó és a hallgatósága között. Azon 
felül, hogy kellemes délutánt töltöttünk el, 
mindannyiunkat elgondolkodtatott monda-
nivalója. A hegymászó kétség kívül hihetet-
len értékű példát, követendő utat mutatott 
számunkra a barátságos, természetszere-
tő viselkedésével, jó humorával, sikeres élet-
pályájával, de főleg emberfeletti kitartásával, 
hogy még balesete után sem adta fel, foly-
tatta tovább azt amit szeret. 
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Pályázati    
hirdetmény

Üllő Városi Önkor-
mányzat (2225. Ül-
lő, Templom tér 3.) 
pályázat útján kí-
vánja haszonbérbe 
adni, az önkormány-

zat tulajdonát képező, 
Üllő külterület  038/93 

hrsz.-ú, 2 ha, 9473 m2 te-
rületű  termőföldet, mely ter-

mészetben a Zsaróka út mellett található.  
 A haszonbérlet időtartama 5 év. 
 A haszonbérleti díj összege a minden-
kori földalapú támogatás 50 %-a. 
 Pályázni jogosult bármely természe-
tes és jogi személy.
 A pályázati ajánlatot írásban kell be-
nyújtani, s annak tartalmaznia kell:
 a) a pályázó nevét és címét,

 b) a haszonbérbe venni kívánt ingat-
lan hrsz.-át, területét,
 c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó 
a pályázati feltételeket elfogadja.
 A pályázati ajánlatot Üllő Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalához (2225. 
Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyúj-
tani, határideje: 2012. december 20.
 Felhívjuk a T. haszonbérlők figyelmét, 
hogy a Termőföldről szóló 1994. évi IV. 
törvény értelmében: 
 A termőföldre és tanyára az alábbi 
sorrendben előhaszonbérleti jog illeti 
meg:
 a) a volt haszonbérlőt, illetve ha a 
volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájá-
rulásával – ültetvényt telepített vagy ha-
lastavat létesített – az általa kijelölt sze-
mélyt feltéve, hogy a haszonbérlet nem 
a tulajdonos azonnali hatályú felmondá-
sa következtében szűnt meg;
 b) a helyben lakó szomszédot;
 c) a helyben lakót.
 A b) és c) pontban meghatározott 

jo gosulti csoportokon belül az elő ha-
szonbérleti jog gyakorlásának sorrendje 
a következő:
 a) a családi gazdálkodó;
 b) nyilvántartási (regisztrációs) szám-
mal rendelkező őstermelő, egyéni mező-
gazdasági vállalkozó;
 c) jogi személy és jogi személyiség 
nélküli más szervezet.
 Amennyiben a pályázatot benyújtó 
kívülálló személy által vállalt feltétele-
ket az előhaszonbérletre jogosult (jogo-
sultak) vállalja, részére kell haszonbérbe 
adni a termőföldet. 
 Az ingatlanok haszonbérleti jogát az 
a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a 
legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 
 A pályázatok elbírálásának időpontja: a 
pályázat benyújtását követő városfejlesz-
tési és környezetvédelmi bizottsági ülés. 
 Érdeklődni a polgármesteri hivatal B 
épület 7-es szobájában, Tóth Gábornénál 
lehet. (Telefon: 06-29/320-021/141 mellék)

Üllő Városi Önkormányzat

A korábbi jelzéseknek és tájékoztatások-
nak megfelelően a Sportliget lakópark 
víziközmű társulata folyamatosan erőfeszí-
téseket tesz a lakóparkban kialakult közmű-
helyzet megoldására.
 Szerencsére egyre több lakó és érintett 
vállalkozó ismeri fel, hogy csak akkor van kiút 
a problémából, ha közösen haladunk elő-
re, és az együttmőködést választják! Ennek 
egyik eredménye, hogy egyre többen látják 
be: a tartozásokat be kell fizetni. Idén szept-
emberig több mint háromszor annyi befize-
tés történt a társulathoz, mint a 2011. évben.
 Az együttműködés jegyében, az üllői ön-
kormányzat képviselő-testületének támo-
gatásával, az elövetkező hetekben egy már 
régóta várt fejlesztést tudunk megvalósíta-
ni a területen: ha az időjárás is engedi, akkor 
még a tél beállta előtt egy mart aszfaltos tö-
mörítést kap a Sportliget lakópark teljes út-
felülete – természetesen a még nem burolt 
utak vonatkozásában.
 Remélhetőleg a csapadékos idő előtt el 
tudjuk végezni a munkálatokat, és a télre 
már megszűnnek a lakópark útjaira jellemző 
áldatlan állapotok.
 A következő nagy előrelépés a közvilágí-
tási hálózat kiépítése lehet, amire akár már 
jövőre is sor kerülhet, ha a fizetési morál a to-
vábbiakban is javuló tendenciát mutat.
 Bízom a lakosság támogatásában és se-
gítségében, hogy az ellenpropagandát foly-
tatókat, és a lázító tagokat is közösen rábír-
hatjuk az együttműködésre!

Szabó Zsolt, Sportliget Lakópark Víziközmű Társulat ügyv.ig.

Együttműködéssel 
kiút a bajból
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Vége a kutyavilágnak 
– vagy éppen most kezdődik?

A kormány rendelkezése értelmében január 1-jétől új fejezet nyílik az 
ebtartásban. Háziállatainkat egyedi azonosítóval látják el az állator-
vosok, mely lehetővé teszi az állat és tulajdonosának beazonosítását.      

M indennapos látvány, hogy város-
unk utcáin, terein, a parkolókban 

– ahol sok felnőtt és gyerek meg-
fordul – gazdátlan, láthatóan rossz állapot-
ban lévő kutyák ténferegnek néhány jó szó, 
simogatás reményében, élelem és gazdá-
juk után kutatva. 
 Kóbor kutyák, melyek elvesztek, elszök-
tek vagy rosszabb esetben „gazdájuk” utcá-
ra tette őket, mert már feleslegessé váltak 
(a gyerek már nem játszik vele, sokba kerül 
tartani, már ételmaradék sem jut neki, szét-
szedi a kerítést, tönkre teszi a kertet, évente 
kötelező oltani, túl hangosan ugat, zavarja 
a szomszédot). Időnként jön a gyepmes-
ter, összeszedi a gazdátlan kutyákat és jobb 
nem tudni, mi lesz ezután a sorsuk? Ez ál-
datlan állapot mind a kóbor kutyák, mind 
az állatszerető emberek számára.
 Egy új jogszabály módosítás most 
megoldást kínál erre a problémára, mely-
lyel remél hetőleg a kutyatartók nagy ré-
sze egyetért, vagy legalábbis belátja annak 
szük ségességét.
 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
kormányrendelet módosított rendelkezé-
sei alapján 2013 januárjától a 4 hónaposnál 
idősebb kutyákat csak egyedi azonosítóval, 
úgynevezett elektronikus transzponderrel 
(mikrochippel) ellátva lehet tartani, azaz 
minden 4 hónaposnál idősebb kutyát – ha 
eddig még nem volt – be kell chipeltetni. 

Mi is az a mikrochip? 

Ez egy parányi, rizsszem méretű jeladó, 
amely az állat bal oldalán a nyak bőre alá 
van beültetve. Maga a beültetés minimá-
lis kellemetlenséggel jár, helyi érzéstele-
nítéssel még ez is csökkenthető. Minden 
microchip egy egyedi 15 jegyű számot kó-
dol, melyet a beültetéskor az állat oltási 
könyvébe is be kell írni. A microchipszámot, 
a kutya adatait (leírását, oltásait), a gazdája 
elérhetőségeit (lakcím, telefonszám, e-mail 
cím) egy adatlapon és egy internetes adat-
bázisban is rögzíteni kell. Mindez általában 
tovább tart, mint maga az állatorvosi be-
avatkozás. A chip szövetbarát, nem okoz 
semmiféle elváltozást, vagy gyulladást, és 
lehetővé teszi az állat és tulajdonosának 
beazonosítását az állat egész élete során. 
Ehhez minden esetben szükséges egy leol-

vasó készülék, ami az élelmiszerbolt pénz-
tárgépének vonalkód leolvasójához ha-
sonlóan működik. A chipszám leolvasása 
után az internetes adatbázisban lehet a tu-
lajdonost és elérhetőségeit megkeresni. 

Mit lehet várni ettől a rendszertől? 

Az elszökött állatokat a bőrük alá ültetett 
chip leolvasása után vissza lehet juttatni 
a gazdájukhoz. Aki veszített már el kutyát 
az tudja, hogy mennyi idegeskedéssel, ag-
godalommal jár ez. Érdeklődni a menhe-
lyeken, gyepmestereknél, állatorvosoknál 
hátha befogták az állatot. Plakátokat kiten-
ni a forgalmas helyeken, napokon, heteken 
át járni a települést, keresni, kutatni az el-
tűnt kedvencet. Amit ez alatt az állat átél: 
félelem, éhezés, kitettség betegségeknek, 
sérülésnek, balesetnek. A chippel megje-
lölt kutya gazdáját perceken belül értesíte-
ni lehet, ha egy szakember (aki rendelkezik 
leolvasó berendezéssel és hozzáféréssel az 
adatbázishoz) leolvassa az azonosítási szá-
mát és a nyilvántartásból megkeresi a tulaj-
donos adatait. 
 Az utcára szándékosan kitett, elűzött 
kutyák gazdáit is meg lehet találni és szá-
mon lehet kérni rajtuk a felelős állattartást. 
Mert – valljuk be őszintén – városunkban 
éppúgy, mint az ország minden részében 
jóval több kutyát tartanak, mint amennyit 
jó szándékkal, gondoskodással, szeretettel 
tarthatnának.

Hogyan lehet chipeltetni? 

Kutyájukkal felkeresik állatorvosukat, aki – 
miután beültette a chipet, felveszi a szük-
séges adatokat, melyeket rögzít a kutya ol-
tási könyvében és az országos elektronikus 
nyilvántartó adatbázisban.

Mennyibe kerül mindez?

A kutya mikrochippel történő megjelölé-
se sajnos nem ingyenes szolgáltatás. A ha-
tályos állatvédelmi törvényben előírt 3 500 
Ft csak a mikrochip árát, a beültetés költsé-
gét és az adatbázisban történő regisztráció 
díját tartalmazza. Chipelés előtt az állatot 
minden esetben meg kell vizsgálni, beteg 
állatot chipelni nem szabad. A fenti összeg 
ugyanakkor nem tartalmazza az állat klini-

kai vizsgálatának az esetleges bódításának, 
a helyi érzéstelenítésnek a költségét. Ezek 
alapján a chipelés tényleges ára 3 500 Ft-nál 
több is lehet. 
 2013. január 1-jétől minden, kutyák ke-
zelésével foglalkozó állatorvos köteles el-
lenőrizni az általa vizsgált, kezelt állat 
chippeltségét, azt hogy a kutya meg van-e 
jelölve és azt is, hogy a nyilvántartási ada-
tok az adatbázisban rögzítve vannak-e. Ha 
a kutya chipelve van, de az adatai nincse-
nek rögzítve, akkor ezt pótolni kell. Ha még 
nincs chipelve az állat, akkor a kezelő állat-
orvos köteles tájékoztatni a tulajdonost az 
erre vonatkozó előírásokról. 
 2013. január 1-je után a kutyák chippel 
való megjelöltségét a helyi önkormányzat 
és a járási állatorvosi hivatal is ellenőrizni 
fogja.

Nagyon fontos!

A chippel megjelölt és az adatbázisban re-
gisztrált állat tulajdonosának adataiban 
bármilyen változás történik (lakcím, tele-
fonszám, egyéb elérhetőség), azt frissíteni 
kell. Ez az adatmódosítás díjmentes és min-
den állatorvos elvégzi. 
 Az új szabályozásnak nagy előnye a 
pontos, életre szóló, egyedi azonosítás. 
Azonosítása a kutyának és tulajdonosának. 
Ez a megjelölési rendszer viszont csak ak-
kor lesz mindenki számára előnyös, ha a le-
hető legszélesebb körben elterjed, és ezál-
tal ki tudjuk használni minden előnyét.

Dr. Rudó József, kerületi főállatorvos
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Mit csinálsz? Néhány éve a cím-
ben szereplő mondatot vála-
szolta kérdésemre egy előttem 
táncoló icipici kislány. És most 
eszembe jutott ez a kedves jele-
net, ahogy készültem beszámol-
ni a legutóbbi programunkról. 
Ugyanis ünnepeltünk, mégpe-
dig a zenét, egy teljes héten át.

Zene Hete vendégekkel 
a Napraforgó óvodában

Természetesen jelen van a zene a min-
dennapjainkban. Egy óvodában hogy 
is lehetne ez másként? De most min-

den tevékenységünket zeneileg közelítet-
tük meg. Zenére tornáztunk, hangszere-
ket készítettünk természetes anyagokból, 
kottát írtunk. Olyan meséket, verseket vá-
lasztottunk, amelyek kapcsolatba hozha-
tók a zenével, dallal, ritmussal. A folyosó-
kon halk muzsika fogadta az érkezőket, és 
még a dekoráció is a zenéről szólt.
 Vendégeket is hívtunk. Kedden a gyer-
mekeink megismerkedtek jó néhány fúvós 
és vonós hangszerrel, szerdán felvonultak 
az ütősök  és az elektronikus zene képvi-
selői. Köszönjük a mini koncerteket és azt, 

Óvodánkban immár „szakmai szokássá” 
vált, hogy havonta szervezünk egy témahe-
tet, azaz egy hét óvodai eseményeit egyet-
len téma köré domborítjuk ki. A TÁMOP-
pályázatnak köszönhetően ismerkedtünk 
meg a projekt módszerével, ami számos is-
merettel és újdonsággal szolgált. Az 5 éves 

Zene van a fejemben
hogy a kicsik egyenként beülhettek a do-
bok mögé és megszólaltathatták azokat.
 Csütörtökön  iskolánk 2. z. osztályos ta-
nulói mutatták be tudásukat. Furulyáztak, 
énekeltek, táncoltak és végül minket is be-
vontak egy közös játékba. Nagyon ügye-
sek voltak. Többen a mi óvodánkba jártak, 
jó volt látni, hallani, milyen tehetségesek, 
büszkék vagyunk rájuk.
 Pénteken tíz órakor szélesre tártuk óvo-
dánk kapuját, és nem is csalódtunk, so-
kan eljöttek a záró programunkra. Ezen a 
napon következett a mi hangversenyünk. 
Mindhárom korcsoport bemutatta zenei 
tudását. A kicsik bájosan mondókáztak, 
rövid dalocskákat adtak elő, melyeket te-
nyerükben dobolva kísértek. A középső-
sök (mint komoly kórus) karmesterrel és 
ritmuszenekarral vonultak fel, így szóltak a 
vidám dalok, mondókák. A nagyok pedig, 
ritmusérzék- és hallásfejlesztő gyakorla-
tokkal kápráztattak el mindenkit. Ámultak 
a vendégeink. Több szülő meg is fogal-
mazta, hogy nem gondolta, milyen magas 
szintű zenei fejlesztés folyik az óvodánk-
ban. Köszönjük szépen a dicséretet!
 Ám még mindig nem mondtam el min-
dent. Végezetül mi, óvó nénik mutattunk be 
gazdag népdalkincsünkből egy csokorra va-

fenntarthatóság kötelező elemein túl egy 
éve határoztuk el, hogy ezzel a módszerrel 
dolgozunk, ami rendkívüli módon feldobta 
az óvodai életet. Nem csak a gyerekek, de a 
szülők is élvezik ezeket a napokat és a dolgo-
zók új késztetést, új lendületet kaptak tőle. 
Számos, a szakmai programon túli ismeretet 

és élményt kapnak a gyerekek. Olyanokat is, 
amik nem általánosak a magyar óvodákban.  
Idén volt már Vásár Hete, Állatok Hete és 
most a novemberi hideg és pangós időszak-
ban a Zene Hete. Álljon itt az élménybeszá-
moló Péteri Kálmánné, Marika néni tollából.

Akai Gabriella

lót, majd a Hungária együttes népszerű da-
lával zártuk a napot, hetet, bizonyítva, hogy 
a zenei stílusok nem vesznek össze, jól meg-
férnek egymás mellett. Köszönjük szépen a 
Harmónia Zeneiskola és az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola támogató segítségét.

 Végül, de nem utolsó sorban: a Napra-
forgó tagóvoda kis-, középső-, és nagycso-
portja, valamint felnőtt dolgozói.

A Napraforgó csapat nevében: Péteri Kálmánné.

Lassánné Balogh Andrea – hegedű,
Karmanóczki Attila – fuvola,
Lassán Bálint – trombita, fuvola,
Takács Péter – klarinét,
Hofbauer-Mezei Márta – zongora,
Kiss Sándor – ütő,
Gulácsi Liza – hegedű,
Hera Szilvia – fuvola,
Barad Balázs – gitár,
Serbán Gábor – gitár,
Váradi Bálint – xilofon,
Geér Ádám – xilofon,
Dócs János – zongora,
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. z. 
osztálya, osztályfőnökük: Földesi Éva.

Közreműködőink voltak:

Ù

Az elektronikus hangszerekkel is lehet maradandót alkotniÙ Rockabilly óvó néni módraÙ
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Mecénás
ÜLLŐI MECÉNÁS

M Ű VÉ SZE TI KLUB
2005.

Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

25. szám / 2012. év 3. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Míg advent a reményteli várakozás ideje, a 
szenteste maga a megvalósult és beteljesedett 
csoda . Mindenkit megérint ez az ünnep, ki-ki 
hite, és meggyőződése szerint készíti elő lel-
két a szeretet ünnepére . A képzőművészet-

ben, a zenében talán a legtöbbször feldolgo-
zott téma . Ami közös mindannyiunkban, 

hogy szeretetre, emberségre vágyunk 
ebben az egyre ridegebb és szeretetle-

nebb világban . De azért a karácsony 
varázslatát mindnyájan ismerjük, az 
éj misztikuma, csodája még mindig 

él bennünk szenteste . Ezen a napon 
állítják a karácsonyfát és ajándé-
kozzák meg egymást az emberek . 

Karácsonyi ünnepre hangolódva

Angyali gondolatok
Mennyei Szerelem, Isteni Kegyelem!
Őrizz, had állhassak kijelölt helyemen!
Gyengeségeimmel hozzád bújok közel,
mert erőt csak az ad, ki szeretőn ölel.
A titkot ismerjük. Sorsunk kell megélni.
Égi szívvel áldva, földi úton lépni.
Azzal, mi túl nehéz, senki nem tud szállni.
Könnyű szívvel lehet szebb világot látni.
Mi öröktől való, az mind örök marad.
Megmásíthatatlan! A Szeretet szabad!
Lehet még új világ, lehet benne béke.
Minden, minden lehet, – hogyha teszünk érte.
Megkaptunk utunkhoz mindent, ami kellhet,
ám míg vétkek húznak, szárnyak nem emelnek.
Angyalom! Értess meg legalább csak ennyit:
szeretetlen szívvel, senki nem ér semmit.

Körmendi Gitta

A szenteste fénypontja a katolikus 
keresztények számára, Jézus szü-
letésnapján, a karácsonyi misén 
való részvétel . 
 Arra kérünk mindenkit, hogy 
advent jegyében imádkozzanak 
az adventi koszorú négy lángjá-
ért . Tartsák életben a béke láng-
ját, a hit lángját, a szeretet láng-
ját, hogy soha ki ne aludjon .
 A Mecénás Művészeti Klub a 
város minden lakosának szere-
tetteljes, áldott, békés ünnepeket, 
és boldog új esztendőt kíván .

– kékedy –
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Nyáregyházán a mecénások

Emléktábla avatás

Koszorúzás Október 23.

Mihály-napi sokadalom

Nyáregyháza község fennállásának 601 . év-
fordulójára rendezett háromnapos falunap-
ra volt hivatalos a Mecénás Művészeti Klub 
szeptember 7 . és 9 . között, hogy kiállításaik-
kal színesítsék az ünnepet .
 Mi mecénások ismét kitettünk magun-
kért . Nagyon szép, színvonalas kiállítást ren-
deztünk .  A három napból csak két napot vol-
tunk jelen Nyáregyházán, 7-én megnyitottuk 
a kiállítást, 8-án pedig egész napos gyermek-
foglalkoztatást tartottunk . Már az ünnep elő-
estéjén berendezkedtünk, a paravánok és az 
asztalok megteltek szebbnél szebb kézműves 
tárgyakkal .
 Volt a csapatban kosárfonó, üvegfestő, folt-
varró, hímző, makettes, gobelines, bábos, mag-
mozaikos, mézeskalácsos, festő és gravírozó .
 A megnyitó ünnepségen a helyi polgármes-
ter méltatta a kiállítás sokszínűségét és jó-
kedvű irigységgel vallotta, hogy jó lenne, ha 
Nyáregyházán is működhetne hasonló klub, 

Október 23-án (kedden) 10 órakor Üllő város 
önkormányzata az 1956-os forradalom tiszte-
letére ismét megemlékezést tartott a 20 . szá-
zad hőseinek és halottainak emlékparkjában . 
Az emlékműsort az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulói adták és beszédet mondott 
Fehér Imre, Üllő város alpolgármestere .
 A műsort követően a szép napsütéses őszi 
időben koszorúzással tisztelegtek az ’56-os for-
radalom emléke előtt a város intézményei, a po-
litikai pártok és a civil szervezetek képviselői .

 – Oltványi –

Ezzel a címmel tartott hagyományőrző ren-
dezvényt szeptember 30-án, vasárnap, a Ken-
deres Hagyományőrző Egyesület . A népi 
hagyományban ez a nap a kisfarsang idősza-
kának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely 
Katalin-napig tart . Mihály napjától várták az 
emberek az időjárás hidegre, téliesre fordulá-
sát: „Szent Mihály öltöztet, Szent György vet-
kőztet” tartja a mondás . Ettől a naptól nem 
volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőz-
tetni . Mihály napja a betakarítás befejezésé-
nek, a gazdasági ügyletek elszámolásának jel-
képes napja is .
 Sőt, ez a nap pásztorünnep is . A legtöbb ál-
latot ezen a napon hajtják be a legelőről a téli 
szálláshelyre . A néphit szerint ekkor szűnik 
meg a fa növése és a halak is a víz fenekére hú-
zódnak . Ezután a nap után általában még ké-
sőbb kezdődnek a nappalok és korábban is sö-
tétedik .
 Végül pedig jó magyar szokás szerint ezen 
a napon is szokás vásárokat vagy búcsúkat 
tartani .
 Üllőn a gólyalábas maskarások már 12 órá-
tól messziről hívogatták a sokadalmat a sport-
csarnok köré . Volt itt népi kézműves mestersé-
gek bemutatója és kirakodóvásár, népviseleti 
kiállítás, jóféle pálinkák és péteri borok, friss, 
roppanós kürtőskalács . Színpadon volt a Ma-
gyar Állami Népi Együttes műsora, valamint 
Pál István „Szalonna” és bandája húzott au-
tentikus népzenét . A Boka Színház interaktív 
előadásban állította színpadra A helység ka-
lapács-át, Petőfi igazi népi humorral átszőtt 
darabját . Volt még népi játékos vetélkedő, ál-
latsimogató, fajátékok, műsort adott az Üllői 

November 10-én emléktáblát avattunk az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában . A tábla te-
lepülésünk történetéből 276 évvel korábbról 
megmaradt írás alapján Borbély Jánosnak állít 
emléket, aki az 1700-as években elsőként lépett 
Üllő település katedrájára iskolamesterként .  
 Úgy gondoljuk, hogy e táblának komoly 
üzenete, eszmei értéke van . A múlt üzen a je-
lennek, a jelen pedig tiszteleg a múlt előtt . A 
Mecénás Művészeti Klub így kívánt emléket 
állítani az üllői oktatás úttörőjének .

– kékedy – Népdalkórus, a Kenderes Néptáncegyüttes, a 
fiatalabb Kenderkócok és a legfiatalabb Ken-
dermorzsák is .
 A Mihály-napi sokadalom ez évben Üllő 
Városközpont fejlesztésének pályázatához is 
kapcsolódott és reméljük, hogy valóban ha-
gyomány lesz településünkön is .

– Oltványi –

ahol összefognák a helyi kézműveseket . Eh-
hez szeretne segítséget kapni az üllői mecéná-
soktól, majd gratulált a klub vezetőjének ál-
dozatos munkájához és a csapattagok sokrétű 
kiállításához .
 Ezután N. Kékedy Ibolya a klub vezetője 
megköszönte a lelkes fogadtatást, a polgármes-
tert kézműves ajándékkal, a kiállításszervezőt 
pedig virággal köszöntötte . A polgármester 
biztosította, hogy minden segítséget megad a 
településén alakuló klubnak .
 A megnyitó ünnepség után a nyáregyházi-
ak állófogadással, és névre szóló ajándékokkal 
kedveskedtek kiállítóinknak .
 Nagy volt az érdeklődés a gyermekfoglal-
koztató iránt is, ahol többek között a gyöngyfű-
zés, bábkészítés, mézeskalács-díszítés, csuhé-
fonás elsajátításának örülhettek a gyermekek .
 A nap végén testben fáradtan, de lélekben 
feltöltődve váltunk el vendéglátóinktól .

Evaricsné Irma

A táblával a jelen tiszteleg a múlt előtt

Magyar Állami Népi Együttes műsora

A mecénások standja

Balról jobbra: Barna Tibor iskolaigazgató, 
N. Kékedy Ibolya, a mecénások elnöke és  Fe-
hér László, az általános iskola volt igazgató-
helyettese
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visszatekintő

Karácsonyi foglalkozás

Szüreti Fesztivál Mendén

Visszatekintő

Elkezdődött a 2012–2013-as ne-
velési, tanítási év . Csoportunk ez 
évtől tovább bővült egy fiatal, lel-
kes és ügyes taggal, Kaneffné Kin-
cses Gabriellával. Aki nagyban se-
gíti jótékony munkánkat .
 Hamar bele is vetettük magun-
kat e csodás feladatba . A Napra-
forgó óvodában kosárfonás be-
mutatót tartottunk . A Csicsergő 
és Pitypang oviban az ősz téma-
körét fontuk bele a foglalkozta-
tóinkba . Részt vettünk az iskola 

által szervezett mese témahetén, 
ahol ujj, textil és hurkapálcikás 
mesebábokat készítettünk a gye-
rekekkel . A Bóbita oviban pedig a 
Márton-napra készültünk .
 Az év vége sem marad tétlenül . 
Meglátogatjuk az öt óvodát és az 
iskolát . Hisz jön az év legcsodála-
tosabb ünnepe, a karácsony . Erre 
próbáljuk ráhangolni gyermek-
foglalkoztatóinkkal az intézmé-
nyeinkbe járó gyermekeket .

Tóthné Kostyalik Tímea

Ismét eljött október első hétvégé-
je, amikor is megrendezték Men-
dén az immár hagyományosnak 
számító  szüreti fesztivált . A tava-
lyi évhez hasonlóan idén is meg-
hívást kapott klubunk egy kis ki-
állítás megrendezésére, valamint, 
hogy a kézműveseink bemutas-
sák, miképpen készülnek az egyes 
tárgyak .
 Szép számmal képviseltük az 
Üllői Mecénás Művészeti Klubot, 
szinte az összes kézművesünk jelen 
volt, valamint elkísért bennünket a 
klub vezetője, N. Kékedy Ibolya is .
 A fesztivál a szüreti felvonulás-
sal kezdődött, aminek mi csak a 
végét láttuk, ahogyan a felvonulók 
megérkeztek a Katlanba, hiszen a 
kiállítás felállításával voltunk el-
foglalva . 

 Nem csak a szemnek volt min-
denféle látnivaló, készültek a hely-
beliek finom ételekkel, és házi sü-
teményeket is lehetett vásárolni . 
Sokan megkóstolták a helyben ké-
szült mustot is .
 A műsor délután kezdődött, volt 
néptáncbemutató, mazsorettes lá-
nyok, valamint az operett színház 
két művésze, Oszvald Marika és Pel-
ler János is fergeteges műsort adott . 
Este bál zárta a szombati napot, majd 
másnap folytatódott a mulatság, de 
mi ezen már nem vettünk részt .
 Szerencsére az égiek is kegyesek 
voltak hozzánk, nagyon szép őszi 
napunk volt .
 A rendezvény végén úgy búcsúz-
tunk el a szervezőktől, hogy jövőre 
is találkozunk .

N. Dudás Zsuzsa

Február 7 . Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
Február 10 . Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
Február 16 . Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Február 26 . Klubülés
Február 28 . Szomszédolás képzőművészeti kiállítás, Felsőpakony
Március 9 . Szomszédolás, Gyál
Március 9 . Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
Március 15 .  Koszorúzás
Március 19 . Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
Március 23 . Szomszédolás képzőművészeti kiállítás, Vecsés
Március 25 . Klubülés
Március 29 . Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Április 3 . Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
Április 4 . Gyermekrajzpályázat zsűrizés
Április 5 . Pitypang óvoda gyermekfoglalkoztató
Április 15 .  Költészetnapja Közösségi Ház
Április 24 . Harmónia Zeneiskola  kirakodó vásár
Április 26 . Harmónia  Zeneiskola  kiállítás
Április 27 . Klubülés
Április 29 . Alapkőletétel Polgármesteri Hivatal
Május 6 . Sebestyén Kata-kiállítás, Unió-Galéria
Május 10 . Gyermekrajz-kiállítás
Május 21 . Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
Május 24 . Klubülés
Május 26 . Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Június 2 . Csülökfesztivál
Június 3 . Zsíros-Bokros Mária-kiállítás, Unió-Galéria
Június 19 . Klubülés
Július 2-6 . Alkotótábor, Vecsés
Augusztus 10 . Roma Önkormányzati gyermekfoglalkoztató
Augusztus 20 . Augusztus 20-i rendezvény
Augusztus 29 . Klubülés
Szeptember 1 . Lecsófesztivál, Gyömrő, kiállítás
Szeptember 8 . Nyáregyházi-napok kiállítás
Szeptember 14 . Gödi kézimunkaverseny, kiállítás
Szeptember 23 . Klubülés
Szeptember 30 . Mihály-napi sokadalom, kiállítás
Október 1 . Harmónia Zeneiskola, vásár
Október 6 .  Mende, kiállítás
Október 23 . Koszorúzás
Október 29 . TV-felvétel
November 9 . Bóbita óvoda gyermekfoglalkozás
November 10 . Emléktábla-avatás 
November 16 . Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
November 17 . Rajzpályázati zsűrizés
November 23 . Örkény-kiállítás 
November 25 . Klubülés
November 26 . Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
November 30 . Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
November 4 . Pitypang óvoda gyermekfoglalkoztató
November 5 . Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
December 16 . Mini-projekt pályázati rendezvény 
December 20 . Mindenki Karácsonya
December 21 . Iskolai foglalkoztató
December 28 . Évzáró 

Mecénás Művészeti Klub  
programjai 2012-ben

Szeptember 1-jére meghívást kap-
tunk a III . Gyömrői Lecsófőző- 
és Hagyományőrző Fesztiválra . 
Klubtagjaink kiállítással és vásár-
ral voltak jelen .
 Szeptember 6 . és 8 . között a 
Nyáregyházi Falunapokon tekint-
hették meg az érdeklődők kiállí-
tásunkat, a kicsik pedig gyermek-
foglalkozáson vehettek részt . A 
meghívásnak szívesen tettünk ele-
get 15 fő kiállítóval és 7 fő foglal-
koztatóval .
 Szeptember 14-én, Gödről kézi-
munka-kiállításra kaptunk meg-
hívást . Klubunkat 6 fő képviselte . 
Nagyon sok kiállító közül a har-
madik helyezést sikerült elhoznia 

Zsíros Sándorné klubtagunknak 
gobelin alkotásával .
 Szeptember 30-án az üllői Ken-
deres Hagyományőrző Egyesület 

„Mihály-napi Sokadalom” rendez-
vényén vettünk részt . Itt a régi ha-
gyományok, mesterségek kiállítá-
sával leptük meg vendégeinket .
 Október 1-jén a Harmónia Ze-
neiskola rendezvényére kaptunk 
felkérést, amit szívesen vállaltunk 
klubtagjainkkal .
 Október 6-án második alkalom-
mal kaptunk meghívást a mendei 
szüreti mulatságra, ahol 6 fő kép-
viselte klubunkat kiállításával .
 November 23-án második al-
kalommal kaptunk meghívást Ör-
kényből kiállítás megrendezésére, 
ahol 3 fő képviselte klubunkat .

– kékedy –

A Mecénás Művészeti Klub 2012-
ben is számos rendezvény aktív 
résztvevője volt . Az üllői mecénások 

más településekről is kaptak meg-
hívást, például Gyálról, Vecsésről 
vagy Mendéről . 
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Nógrád megye hegyei között bújik meg egy 
kis falu Bánk, aminek a tava is a hegyek közé 
ékelődött, mint egy igazgyöngy . Az ott lakók 
barátságos, vendégszerető emberek . Elmon-
dásuk szerint régen a mezei munkából haza-
térve, az emberek a tóban fürödtek meg, még a 
lovakat is ott mosták le a fárasztó munka után . 
A helybéliek a faluba érkező vendégeket nagy 
szeretettel fogadják . Vendégszeretetük meg-
babonázott, így aztán a többszöri szíveslátás 
után mi is ott ragadtunk .
 A falu egyik vendégcsalogatója a tóra épí-
tett vízi színpad, ahol mozi-, színházi előadá-
sok, koncertek nyújtanak feledhetetlen él-
ményt a mindig nagyszámú érdeklődőknek . 
Bánki-nyár című programfüzetükben min-
denki megtalálja a számára kedvező szóra-
kozást: jazzfesztivál, nemzetiségi találkozó, 
augusztus 20-i ünnep, szüreti felvonulás és to-
vábbi sok-sok színes program közül választhat 
aki ellátogat Bánkra . A tóban fürödni, hor-
gászni, vízibiciklizni lehet, partján pedig egy 
kalandpark várja a vendégeket .
 A falu összefogása nagyon nagy, mely tük-
röződik a lakosság rendezvényeken való rész-
vétében is, ahol apraja-nagyja kiveszi a részét 
a készülődésekből . Hagyományként a nemze-
tiségi találkozót – ami már tizenhétszer ke-
rült megrendezésre – a május 1-jei ünnepség-
gel vonják össze, amikor is szól a zene, főzik 
az üstökben a finomabbnál finomabb ételeket . 
Különböző nemzetségi csoportok tarka nép-
viseletben színesítik a rendezvényt .
 Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe zárta 
a nyári programokat . A falusi emberek, min-
dennapi küzdelmét a gabonáért, a kenyérért 

– ami soha nem avul el – a történelem nem írja 
felül . E napon a Tolnay Klári színház neves szí-
nészei szórakoztatták a vendégeket, amit tűzi-
játék és utcabál követett . Ekkor a faluban volt 
még egészségügyi szűrés, felvilágosítás egész-
ségmegőrzéssel kapcsolatban, szó volt a víz jó-
tékony hatásáról is . Jóleső érzés volt, hogy a 
falu vezetősége törődik a helyi és az odalátoga-
tó vendégek egészségével, közérzetével . 
 Az egészségügyi szűrés kis csapata úgy érzi, 
hogy felmérésük elérte célját, a falu vezetősé-
ge pedig szeretné ezt rendszeressé tenni a la-
kosság érdekében .

Magyarné Ilcsi

Nógrádi emlékek

Mindenki Karácsonya
Immár nyolcadik éve, hogy hagyományőrzés-
ként megrendezésre kerül a város központjá-
ban e mindenki által nagyon várt rendezvény . 
A Mecénás Művészeti Klub ez alkalommal is 
forró teával és illatos-fűszeres meleg borral 
várja a kedves vendégeket december 20-án . 

– kékedy –

A Merczel Erzsébet Alapítvány ez évben immár 
másodszor hirdet képeslaprajzoló pályázatot az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói részé-
re . A pályázat címe: Karácsonyi Üdvözlet Üllőről .
 Ez a pályázat is a mini-projekt keretében 
valósul meg . A pályázati munkáknak valami-

Rajzpályázat
lyen formában kapcsolódniuk kell az új vá-
rosközponthoz . A zsűri által legjobbnak ítélt 
alkotások bekerülnek a 2013 . évi művésze-
ti naptárába . A beküldött munkák december 
16-i rendezvényünkön kiállításra kerülnek .

– kékedy –

A pályázathoz a rajzokat úgy készítsétek el, hogy ötleteitek, elképzelései-
tek valamilyen formában kapcsolódjanak az új városközponthoz.
A zsűri által legjobbnak ítélt három alkotás bekerül a 2013. évi művészeti 
naptárunkba. 
A beküldött alkotások adventi rendezvényünkön kiállításra kerülnek.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.

Méret-technika: A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel
Két kategória (alsó-felső tagozat) 
(hátoldalra írd rá neved, életkorod)
Díjazás: ajándékok
Eredményhirdetés: 2012. december 16.

Az elkészült alkotásokat a pályázati határ-
időn belül (2012. november 17-ig), az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában, Sajtos-
né Öllei Andrea tanárnőnél kérjük leadni.

Az üllői Merczel Erzsébet Alapítvány képeslaprajzoló pályázatot 
hirdet az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói részére.

Rajzpályázat gyerekeknek

A pályázat címe:  
Karácsonyi Üdvözlet Üllőről

Információ: Nagyné Kékedy Ibo lya, 
Telefon: 06-70/77-18-782 
E-mail: n.kekedi@upcmail.hu
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„Igyekeztem mindenhol  
adni a magam szorgalmát”
Makai Sándor, a Mecénás Művészeti Klub tagja mesél életéről, munkájáról, 
családjáról és a nyugdíjas éveit kitöltő legkedvesebb elfoglaltságáról.  

K érlek, mesélj egy kicsit az 
életedről.
 – A Hajdu-Bihar me-
gyei Csökmőn szület-

tem . Elemi iskoláimat is ott vé-
geztem . Nagy család volt a mienk, 
nyolcan voltunk testvérek . Ab-
ban az időben nagyon nehéz volt 
a megélhetés, mondhatnám na-
gyon szegények voltunk . Már 
apró gyermekként meg kellett 
tanulnunk, hogy munka nélkül 
nem lehet élni, nekünk is ki kellet 
venni a részünket az állatok eteté-
séből, legeltetéséből . Szóval, amit 
egy kisgyerekre rá lehetett bízni, 
mindent elvégeztünk otthon . 
 Anyánk állandóan velünk volt, 
apánk napszámba járt dolgozni 
a megélhetésünkért . Ahogy nö-
vekedtünk szüleink azon voltak, 
hogy valamilyen szakmát adja-
nak a kezünkbe, hogy könnyebb 
legyen az életünk, mint az övéké 

volt . Én szobafestő-mázoló szak-
mát tanultam . Csökmőről Buda-
pestre jártam dolgozni, ingáztam 
minden héten . Negyvenhárom és 
fél év szolgálattal mentem nyug-
díjba .

– Sándor, hatalmasat ugrottál az 
időben. Úgy gondolom, hogy a 
nyugdíjig még sok minden történt 
veled. 
 – Hát igen . Nem sok munka-
helyem volt ez idő alatt, egy-egy 
helyen több évet dolgoztam . Elég 
hosszú időt töltöttem a Magas 
építő-ipari vállalatnál, azt követ-
te a Rákos-menti TSZ, majd Ke-
lebia, de akadtak apró kis állomá-
saim is . Igyekeztem mindenhol 
adni a magam szorgalmát . Az 
otthon megtaníttatta velem, hogy 
csak szorgalommal lehet becsüle-
tesen dolgozni, élni és pénzt ke-
resni .

– Van valami, ami akkortájt elma-
radt az életedből és azóta is hiányzik?
 – A szórakozás az kimaradt . 
Most így utólag mosolygok, mert 
ebben a korban az embernek ez 
már nem tűnik olyan fontosnak, 
de akkoriban az volt . Nem jár-
tam szórakozni, mert az ingázás 
és a munka kitöltötte az életemet . 
Nem volt rá idő .

– Azért csak sikerült egy kicsit la-
zítani, hiszen Magdikát, a felesé-
gedet is így ismerted meg.
 – Talán azt a kis időt mond-
hatnám szórakozásnak . Akkor 
már Pest környékén dolgoztam, 
itt ismertem meg a feleségemet . 
De ezzel vége is lett, mert nemso-
kára összeházasodtunk és fészek-
rakásba kezdtünk . Itt Üllőn talál-
tunk magunknak egy kis házat, 
amit később mindig csinosítot-
tunk . 

 A házasságomból két gyerme-
kem született, és már van négy 
unokám is . Szorgalmas dolgos 
emberek . Nekik már sokkal köny-
nyebb volt, mint nekünk, igyekez-
tünk mindig segíteni rajtuk . Há-
lás szófogadó gyermekek .

– Tudjuk, hogy nyugdíjas vagy, és 
azt is tudjuk, hogy van egy hobbid, 
aminek szabadidőben hódolsz. 
Mesélj erről is egy kicsit.
 – Nem csak nyugdíjas korom 
óta van ez az elfoglaltságom, már 
aktív éveim alatt is kedveltem ezt 
a fajta időtöltést, mert hasznos is 
volt . Gyermekkoromban az álla-
tok legeltetésekor kezdtem el vesz-
szővel játszadozni, majd egy két 
fogást is próbáltam tenni a vessző-
vel . Saját magamnak készítettem 
tárgyakat, amit később mindig fi-
nomítottam . A végén én magam 
is meglepődtem az eredményen . 
Most már egész komoly dolgokat 
művelek, de ez egy olyan szakma, 
ami mindig kívánja az újat, tehát 
állandóan fejlesztem magam .

– Hogyan találtál a mecénás klubra?
 – Merczel Erzsikét ismertem, 
ő mesélt a klubéletről . Így kerül-
tem a mecénásokhoz . Jól érzem 
itt magam, szeretek ide járni, van-
nak kiállítások, gyermekfoglalko-
zások és egyre többször kérnek 
arra, hogy tanítsam, mutassam 
meg e kihalófélben levő ősi mes-
terség szakmai fortélyait . Boldo-
gan teszek eleget ezeknek a kéré-
seknek . 

– Mit tartasz a legfontosabbnak, 
legértékesebbnek az életedben?
 – Szerintem a legfontosabb az 
egészség, a szeretet és a lelki béke . 
Amíg az egészségem engedi, hogy 
dolgozzak, amíg a családomat és 
a hozzám tartozó barátaimat sze-
rethetem ez a legértékesebb .

– Mit üzensz az olvasóknak?
 – Hogy éljenek az istenadta te-
hetségükkel, pihenésként fogla-
latoskodjanak olyannal, amiben 
örömüket lelik . Pihenjenek sokat, 
és alkossanak, legyen az bármi, 
de ne csak a maguk örömére, ha-
nem a másokéra is .

– Köszönöm, hogy megtiszteltél 
válaszaiddal, kívánok sok-sok al-
kotókedvet a családod és a saját 
magad örömére.

– kékedy –

Makai Sándor
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ízek-praktikák

Karácsonyi borleves  
mazsolával
Hozzávalók: 1 liter édes fehér bor, 5 dkg cu-
kor, 1 kis rúd fahéj, 3-4 szem szegfűszeg, fél 
citrom héja, 2 dl tejszín, 5 tojás sárgája, só, 
0.5 dl konyak, 5 dkg mazsola.
 Elkészítés: a mazsolát beáztatjuk a ko-
nyakba, és félretesszük, hogy tálalásig 
jól magába szívja a konyakot . A citromot 
krumplihámozóval megszabadítjuk a hé-
jától . A fehér bort felhevítjük, majd bele-
keverjük a cukrot . Amint a cukor elolvadt 
levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a fahéj 
rudat, a szegfűszeget, a citromhéjat, és le-
takarva hagyjuk kihűlni . Ha esetleg ren-
delkezünk tüll fűszeres zacskóval érdemes 
abban beletenni a fűszereket a borba,  mert 
így a végén amikor már nincs szükségünk 
rá könnyedén eltávolíthatjuk . A tejszínt fel-
verjük, hozzáadjuk egyesével a tojás sárgáját 
és állandó keverés mellett fokozatosan hoz-
zákeverjük a már kihűlt bort, amiből kivet-
tük a citromhéjat, a fahéj rudat és a szegfű-
szeget . Ha nem volt fűszerzacskónk akkor 
érdemes finom szűrőn egyszer átszűrni . Jó 
alaposan kikeverjük, amíg krémszerű álla-
got kapunk, és csipetnyi sóval ízesítjük . A 
végén hozzáadjuk a konyakban áztatott ma-

zsolát, egy pár szemet kivéve, amivel tála-
láskor egy kevés tejszínhab kíséretében dí-
szítjük . Hidegen érdemes tálalni .

Aszalt szilvával  
töltött kacsamell
Hozzávalók: 15 dkg aszalt szilva, 2 dl szá-
raz vörösbor, 2 db bőrös kicsontozott kacsa-
mell, (egyenként 30 dekásak) 1 db zsemle, 3 
dl tej, 1 db tojás, 1 db nagy alma, só, őrölt 
gyömbér, őrölt szerecsendió.
  Elkészítés: az aszalt szilvát beáz-
tatjuk a vörösborba, a zsemlét pedig a tej-
be . A kacsamellek bőrös oldalát kereszt-
irányba beirdaljuk, vigyázva, hogy a húsba 
ne vágjunk bele . A megpuhult zsemlét ki-
nyomkodjuk és lecsepegtetjük, a szilvát ap-
róra vágjuk, az almát a reszelő nagy lyukú 
felén lereszeljük és a tojással együtt egy ke-
verőtálban összegyúrjuk, sózzuk és kevés 
gyömbérrel, szerecsendióval ízesítjük . A 
masszát fél órán át állni hagyjuk . A kacsa-
melleket húsos oldalukkal felfelé fektetjük, 
majd beborítjuk az almás-szilvás töltelék-
kel . Félbehajtjuk őket és madzaggal átkö-
zözzük . A sütőt előmelegítjük 170 °C-ra .
  A húst tepsibe tesszük, alufóliával 
letakarjuk, a sütőt 180 °C-ra állítjuk légke-
veréssel . A fóliát 20 perc elteltével levesz-
szük, a sütőt visszavesszük 170 °C-ra és 10 
perc alatt készre, pirosra sütjük . A sütőből 
kivéve rácson pihentetjük fogyasztás előtt 
kb . 5 percig, és az alábbi sütőtökös krump-
lipürével tálaljuk .

Sütőtökös krumplipüré
Tulajdonképpen úgy készül, mint a ha-
gyományos, csak sütőtököt is teszünk bele, 

kis őrölt szerecsendióval . Így sokkal fino-
mabb, ízletesebb köretet kapunk . 
 Hozzávalók: 1 kg burgonya, 40 dkg sütő-
tök, 5 dkg vaj, 2 dl tej, só, 1 mokkáskanál 
szerecsendió.
 Elkészítés: a meghámozott krumplit 
össze darabolva sós vízben megfőzzük . A 
sütőtököt kima gozzuk, papírral bélelt tep-
sibe megsütjük (nem kell a tepsit mosogat-
ni) . A főtt burgonyát összetörjük, hozzá-
adjuk a sült tököt, sózzuk, megszórjuk a 
szerecsendióval . A vajat és a tejet hozzá-
adjuk, majd turmix szal habosra keverjük . 
Melegen tálaljuk .

Almás-csokis csodás süti
Gyors, nem kell sütni, de csak másnap fo-
gyasztható!
 Hozzávalók: 1 kg alma, 30 dkg kristály-
cukor, 1 csipet fahéj, 3 csomag vaníliás pu-
dingpor, 40 dkg négyzet alakú keksz (2 
csomag), 125g Rama margarin, 20dkg ét-
csokoládé, 3 dl hidegvíz.
 Elkészítés: a meghámozott almát 1-2 
centis darabokra vágjuk, majd a cukor-
ral sűrűre főzzük . A vaníliás pudingot 
elkeverjük a 3 dl hideg vízzel, majd be-
leöntjük az almás cukros szirupba, és jó 
sűrűre főzzük . Az egyik csomag kekszet 
tepsibe rakjuk, ráöntjük az almakrémet . 
A még meleg krémre rárakjuk a másik 
csomag kekszet . A tetejére a margarin-
ból és a csokoládéból készült mázat ke-
nünk . A mázhoz a margarint felolvaszt-
juk és beletördeljük a csokoládét . Amint 
a csokoládé felolvadt lehúzzuk a tűzről 
és kicsit hagyjuk kihűlni mielőtt a süte-
mény tetejére öntjük .  Hűtőbe tesszük, és 
csak másnap fogyasztjuk . Jó étvágyat kí-
vánok!

Jól bevált ősi módszerek napjainkban is ér-
vényesek .
 Nagyon egészséges magas vitamintartal-
ma miatt a fekete retek és a méz egyvelege . 
Valóságos vitaminbomba a reszelt alma, re-
szelt sárgarépa, méz együttessel, és egyben 
kiváló A-vitamin forrás is .
 Inhalálásnak a legjobb, ha vízben forra-
lunk 1-2 kanál sót (legjobb a tengeri só) és ka-
millateát teszünk bele, sőt ha veszünk ki be-
lőle egy kis pohárral és lehűtjük, akkor még 
gargalizálhatunk is vele, torokfájás ellen .
 Köhögésre a legjobb módszer, ha forró 
mézes tejet iszunk lefekvés előtt . A köhö-

gés csillapításán felül még nyugtató alvást is 
ad .  Időként édes finomságokkal is kedves-
kedhetünk magunknak . Például csokoládé-
val, amely erősíti a szervezet ellenálló képes-
ségét és még boldogsághormonokat is termel .
 Megfázásra kiváló gyógyír a forró ru-
mos tea és a szegfűszeges forralt bor, (termé-
szetesen mértékkel fogyasztva) valamint a 
zöldtea mentával .
 Érdemes még a fokhagymás pirítóst méz-
zel is megkóstolni . Érdekesnek tűnik az ösz-
szeállítás mégis, nagyon egészséges . A fok-
hagymának vírusölő hatása van, a méz pedig 
köhögésre és náthára is jó bevált alternatív 

kezelési módszer, amit már gyermekkorunk-
ban is megtapasztalhattunk . 
 Megfázásmentes szép napokat kívánok!

– kékedy –

Receptek

Téli praktikák megfázás ellen
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színház

Hyppolit hátulról
Ismét túl vagyunk egy nagyszerű próba- 
időszakon, és mire ez a cikk az újságba 
kerül, már az első bemutatókon is.

Az eddigi színdarabok kö-
zül ezt élveztem a legjob-
ban . Lehet, azért mert az 
egyik főszerep az enyém, 

de az is igaz, hogy eddig ez volt a 
leginspiratívabb darab, és végre 
két felvonásos művet is be tudunk 
mutatni . Felnőttünk a feladathoz . 
Ebben a rendezőnk, Vámos Éva is 
nagyot alkotott és igazából meg-
mutathatta – ő is és mi is –, hogy 
mire vagyunk képesek . Néha le-
esett az állam, hogy miket tud ki-
hozni belőlünk, úgy gondolom, 
hogy igazán nagyszabású és komp-

lex munkát végzett Bodrogközi Szi-
lárddal együtt, aki pedig teljesen 
megújította a technikai támoga-
tást . Színdarabról színdarabra fej-
lődik a társulat, azonban nem csak 
technikailag, hanem a játékunk is 
egyre professzionálisabbá válik .  
A színészkedés nehéz mesterség és 
nagyon sok energiabefektetést igé-
nyel, de ez számunkra már a pró-
bák alatt megtérül . Bevallom ré-
gebben soha nem gondolkoztam 
azon, hogy egyszer színjátszani fo-
gok . Ugyan mindig szerettem szín-
házába járni, de soha nem vonzott, 

zenés komédia két felvonásban
Zágon István vígjátékát, Nóti Károly filmforgatókönyvét átdolgozta:
Vajda Anikó és Vajda Katalin, Zene: Eisemann Mihály 

Szereplők:
Hyppolit, a lakáj: Záray Emil
Schneider Mátyás: Sárándi Tibor
Aranka, a felesége: Virág Timea
Terka, a lányuk: Virág Luca
Nagy András alias gróf Szeliczey: Záray Viktor
Mimi, lokáltáncosnő: Zárayné Sándorházy Eleonóra 
Makáts Csaba: Laza Máté
Makáts, főtanácsos: Hera László 
Julcsa: Tóth Józsefné Zentai Erika
Tóbiás: Laza István
Rendezte: Vámos Éva

Közreműködnek: 
Hangosítás, technika: Bodrogközi Szilárd
Világosítás: Virág Bence
Az énekeket betanította: Hofba uer-Mezei Márta
A táncokat betanította: János Rita
Smink: Virág Timea

Hyppolit, a lakáj

Hyppolit a lakáj próba az üllői Közösségi Ház színpadán

hogy mi van a kulisszák mögött . 
Persze az üllői színpad nagyon ki-
csi, de onnan is fantasztikus érzés 
látni, amit színjátszó társaim csi-
nálnak, és ebbe bele lehet szeretni .
 Számomra fantasztikus volt ez 
a pár hónap . Úgy feltöltött ener-
giával, hogy még a festést is ha-
nyagoltam azóta, szinte minden 
hétköznapi feszültséget le tudtam 
vezetni a színpadon és közben ba-
rátok közt lehettem . 
 Furcsán hangozhat, de a be-
mutatókkal ismét lezáródik egy 
időszak az életünkben . Egy több 
hónapos rendszeres-rendszerte-
len programnak lesz ismét vége, 
ugyanis a feszültséggel teli pró-
bák után megváltozik a színtár-
sulat motivációja . Persze még ter-
vezünk néhány bemutatót és még 
csiszolgatjuk a szerepünket, de a 
nagy hajrán és a feszültséggel teli 
próbákon túl leszünk . 
 Hamarosan kereshetünk újabb 
színdarabot, ami szintén nagyon 
nehéz feladat, mivel sok kritéri-
umnak kell megfelelni . Azzal is 
a mi közönségünket kell megszó-
lítani, nem lehet túl elvont, mert 
azt csak egy szűk réteg élvezné, és 
a szereposztásnak le kell fednie a 
társulatot, ami elég nagy kihívás, 
mert általában a nemek és a kor-
megoszlás is fontos . Ennél a szín-
darabnál viszonylag szerencsénk 

volt, de azért voltak nehézségek, 
amiket meg kellett oldani .
 Jó lenne sokszor bemutatni mi-
nél több ismerősünknek, hogy 
érezzük: igen is megérte az a 
sok munka . És most sem a pénz 
az elsődleges, bár a befolyt ösz-

szeg megint csak a befektetése-
ket fogja kompenzálni . Számunk-
ra a sok-sok nevetés és taps lesz 
a legnagyobb fizetség . Szeret-
nénk, ha minél többen eljönné-
nek és megnéznék, hisz elsősor-
ban azért csináljuk, hogy sokak 
örömére legyen . Most először 
annyira fogunk összpontosítani 
a finomhangolásokra is, amely-
re a nagyok is figyelnek, hogy ne 
unalmas, vontatott darab legyen, 
hanem minden percét élvezze a 
közönség . 
 A 2013-as évben ismét szeretettel 
várunk mindenkit előadásainkon!
  – Sárándi –

Lehetsz nyugdíjas vagy szabad-
úszó, ha kedvet érzel magad-
ban, hogy önkéntesként segíts 
nekünk egy csapatépítő játékos 
programban, akkor keress ben-
nünket, Mecénásokat! 
Elérhetőség: 06-70/77-18-782, 
e-mail: n.kekedi@upcmail.hu

Felhívás!
Folt volt, hol nem folt,
Üllőn kiállítás volt .
Nem esett ott szégyenfolt,
Minden folt a helyén volt .
Folthátára foltot varrtak,
Virágokat megfoltoztak .
Dudás Zsuzsi gyanús volt,
Tőle indult a sok folt .

Az is mind foltozva volt .
Nyílik majd egy foltos bolt,
Eladó lesz minden folt .
Ennyi folt jut nektek mára,
Becsukott a foltok háza .
Folt hátára foltot tettem,
Míg a foltot elkövettem .

Gál Judit

Foltvarró csoportnak

„ Szeretnénk, 
ha minél töb-

ben eljönnének és meg-
néznék, hisz elsősorban 

azért csináljuk, hogy so-
kak örömére legyen.”
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kulturális ajánlat és hirdetés

 (a Titánok bukása c. nagy sikerű könyv foly-
tatása)
 A véres és gyönyörű huszadik század törté-
nete úgy, ahogy azt csak Ken Follett tudja el-
mesélni .
 A megfagyott világ ott veszi fel a történet 
fonalát, ahol az első kötet abbamaradt . Az öt – 
amerikai, német, orosz, angol és walesi – csa-
lád egymásba fonódott életét ismerhetjük meg 
a Harmadik Birodalom felemelkedésével kez-
dődő, majd a spanyol polgárháborúval és a 
második világháború nagyszabású drámáival 
folytatódó, az amerikai és az orosz atombom-
bák felrobbantásáig tartó időszakban, vagyis 
az 1930-as évek elejétől 1946-ig .
 A német apától és angol anyától született 
Carla von Ulrich egyszeriben úgy érzi, maga 
alá temeti a náci árhullám; óriási bátorságról 
tanúskodó és szomorú következményekkel járó 
tettre szánja el magát . Woody és Chuck Dewar, 
a titkokat rejtegető két amerikai fivér is ki akar-
ja venni részét a fasizmus elleni harcban, egyi-
kük Washingtonban, másikuk pedig a Csen-
des-óceán véráztatta dzsungeljeiben . Lloyd 
Williams, az angol diák a spanyol polgárhábo-
rú tűzkeresztségében eszmél rá, hogy a kom-
munizmus ellen ugyanolyan elszántan kell har-
colnia, mint a fasizmus ellen . Daisy Peshkovot, 
az Amerikában élő milliomoslányt kizárólag a 
népszerűség és az élvezetek hajszolása érdek-

Könyvajánló – Ken Follett: A megfagyott világ 
li, amíg a háború meg nem változtatja az éle-
tét, nem is egyszer, hanem kétszer is . Miközben 
unokabátyja, Vologya olyan pozíciót harcol ki 
magának a szovjet hírszerzésen belül, amely a 
háború kimenetelére is hatással lesz .
 A főszereplők élete kibogozhatatlanul össze-
kuszálódik, miközben élményeiken keresztül 
kirajzolódnak a 20 . század arculatát meghatá-
rozó kataklizmák . A történet a gazdagok dolgo-
zószobájától a vérzivataros, füst borította csata-
terekig mindenütt egymásba gabalyodik, és az 
olvasó egyre bonyolultabb drámák tanúja lesz .
 Ahogyan azt Ken Follettnél már megszok-
tuk, a történelmi háttér briliáns bemutatá-
sa alapos kutatásokon alapul, a cselekmény 
gyors sodrású . A szerző szenvedéllyel és mes-
teri kézzel vezet el bennünket egy olyan világ-
ba, amelyről azt hittük, jól ismerjük, ám amely 
a könyv elolvasása után már sohasem fog a régi 
színben feltűnni .
 A második kötet, „A megfagyott világ” a Pá-
rizs környéki békékkel kezdődik, és az ameri-
kai és a szovjet atombomba feltalálásáig tart, 
szereplői az elso rész hőseinek gyermekei .
 Már gondoljon a karácsonyra és szeretteire, 
most sorban állás nélkül, helyben megvásárol-
hatja számukra az egyik legszebb, maradandó,  
értékes ajándékot: a KÖNYVET . 
 Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt: Üllő, 
Pesti út 41.

Egyszeri megjelenés bruttó 5000 Ft, erről ala-
pítványunk támogatási igazolást is tud adni, 
mely 100 százalékban leírható az adóból .

Adás: csütörtökön 19 óra . Ismétlés: vasárnap 
15 óra, kedd 19 óra . Minden délelőtt 11 óra .
Telefon: 06-29/352-362, mobil: 06-20/258-7167 . 
E-mail: williams@williams .hu

Hirdessen nálunk!

Plusz 29 magazin

Nincs ajándékötlete, elege van  
a tucattermékből?

Gravíroztasson névnapra, születésnapra, 
ballagásra, pedagógusnapra, esküvőre, 

házassági évfordulóra stb. 
személyre szóló ajándéktárgyat!

Üvegpohárra, vázára, bögrére, tálra stb.
Érd: 06-30-345-6621
www.ulloimecenas.hu

Gravírozás
Az egyik legszebb, legértékesebb 

ajándék a KÖNYV.
Már most is megvásárolhatja 

szeretteinek 
karácsonyi ajándékát. 

2013-as évi naptárak, határidő-
naplók nagy választékban!

Kedves vásárlóinknak 
örömteli karácsonyi 
ünnepeket és boldog  

új évet kívánunk!

•  Képkeretezés több mint  
700 különböző keretből,

•  Gobelinalap 9 beszállító gyártótól,
•  Hímzőcérnák nagy választékban!

Ivánszki Zoltán • Monor, Katona József u. 37.
Telefon: 06-30/214-7167

Óriási 
választék!

Információ: +36 30 569 6189  
vagy +36 29 320 660

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 222.

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika 

Figyelem!
Keresem kéz- és lábápolást  

végző kolléganő jelentkezését!

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás

Turbó szolárium • Kiegészítő termékek

Folyamatos akciók, kedvezmények 
és bérletlehetőség!

Üllő Város Önkormányzata, Williams Stú-
dió, Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné 
V. Gizike, Vigh Józsefné Anika, Bodáné Gabi-
ka, Mezeiné Ágika, Ifj. Zsíros Sándor és neje, 
Kriszta Virágbolt Pesti út Dr. Rudó József.

Támogatóink

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttérszerve-
zete a Merczel Erzsébet Alapítvány . 
 Kérjük, hogy a 2013-as tevékenységünket 
támogassa azzal, hogy jövedelemadója 1 szá-
zalékát a Merczel Erzsébet Alapítvány részére 
ajánlja fel .
 Adószám: 18711262-1-13
 Alapítványunk közhasznú szervezet, így a 
gazdasági társaság a készpénzt, természetben 
vagy szolgáltatásként nyújtott adományt a po-
zitív adóalapja 20 százalékáig a támogatás 100 
százalékát leírhatja . Ezért az adomány a cégek-
nek anyagi terhet nem jelent, viszont számunk-
ra hatalmas segítség terveink megvalósításához .
 Támogassa ön is az Üllői Mecénás Művészeti 
Klubot és az üllői kultúrát!
 Számlaszám: 65100046-11310640
 Elérhetőség: Nagyné Kékedy Ibolya  

06-70/77-18-782, 06-29/320-672,  
e-mail: n.kekedi@upcmail.hu

Felajánlás

Gabi Könyv 
és Nyomtatványbolt

Üllő, Pesti út 41.

PartyMix

Sárándi Tibor • Tel: 06-30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

koktélszerviz
Dobja fel rendezvénye hangulatát 
kulturált, ízléses italszolgáltatással! 
Kerti partira, lakodalomba, 
leány/legénybúcsúra, bálra,
bankettre, névnapra, szabadtérre 
és sátorba is. Korrekt árakkal, 
színvonalas szolgáltatással állunk rendelkezésre,  
a „welcome drink”-től akár a teljes italszolgálásig. Önnek 
is keverünk italt! Hívjon vagy kérjen ajánlatot mailben!
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Az első 
tanító
November 10-én különle-
ges, mondhatni történel-
mi pillanat szemtanúi le-
hettek az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola vendégei. 

E szomorkás őszi napon ugyanis le-
hullt a lepel az iskola falán elhelye-
zett emléktábláról, mely Borbély 

János egykori üllői iskolamester nevét hi-
vatott megőrizni az utókor számára. Hogy 
ki volt Borbély János, arról vajmi keveset, 
szinte semmit sem tudunk. Hogy nevéről 
és foglalkozásáról mégis értesülhetnek az 
üllőiek az a Magyar Nemzeti Levéltár Pest 
Megyei Levéltárának köszönhető. Illet-
ve Fehér Lászlónak, az üllői általános isko-
la volt igazgatóhelyettesének, aki kutató-
munkája során rátalált a levéltári forrásra, 
ahol egy 1736. október 10-én kelt jegyzék 

őrizte Borbély János nevét. A lajstromban 
azon üllői lakosok neve szerepel, akik pi-
acon vagy vásáron értékesítették porté-
káikat, s emiatt vásárvám megfizetésére 
is kötelezve voltak. A jegyzék 25. sorszá-
ma után a következő szöveg olvasható: 

„Borbély János iskolamester cselédje el 
nem adott sertés 
és tyúkok után fize-
tett 15 dénárt” illet-
ve ugyanő „orszá-
gos vásárkor üres 
kocsi után 5 dé-
nárt fizetett”. E so-
rokból származik 
az emlék, egy több 
mint negyed évez-
reddel ezelőtt kelt 
felsorolás árulkodik arról, hogy telepü-
lésünkön már az 1700-as években is volt 
oktatás, természetesen az akkori kor kö-
vetelményeinek megfelelő szinten. Ma-
gyarországon a Ratio Educationis rendele-
tig az egyház ügye volt az oktatás, melyet 
Mária Terézia királynő az említett határo-
zattal tett államilag rendezetté 1777-ben. 
Borbély János fő feladata feltehetően a 
számolás és olvasás tanítása lehetett, de 
a kornak megfelelően fontos szerepként 
hárulhatott rá a hitoktatás is. 

 Az avató ünnepségen Fehér László mon-
dott beszédet és részletesen bemutatta 
Üllő olykor hányattatott történetét a Rákó-
czi-féle szabadságharcot követő időkből. El-
mondta, akkoriban nagy valószínűséggel 
csak eseti, idényjellegű vagy hétvégi okta-
tásról lehetett szó, ami valószínűleg lányok 
részvétele nélkül zajlott. Azt sem vehetjük 
biztosra, hogy Borbély János volt a telepü-
lés első iskolamestere, de eddig csak az ő 
neve maradt fenn hivatalosan, így csak az ő 
munkálkodása létezett bizonyíthatóan. 
 – Borbély Jánoson keresztül emlékez-
zünk meg a sorban esetleg előtte lévő, név 
szerint nem ismert tanítóról vagy tanítókról, 
s az utána következőkről, a név szerint ismer-
tekről. Kutatásaim szerint körülbelül 6-700 
főről lehet szó, a mai tantestülettel bezáró-
lag. Köszönet az akkori falu lakóinak, akik ál-
doztak arra, hogy legyen tanítójuk – ezekkel 
a gondolatokkal zárta beszédét Fehér László 
az emléktábla leleplezésére készülve. 
 A novemberi avatás fontos szereplője 
volt az Üllői Mecénás Művészeti Klub, ami-
ért vezetése és tagjai felkarolták Borbély Já-
nos nevének megörökítését. Nekünk pedig 
ismét eggyel több okunk van, hogy büszkék 
legyünk településünkre: Üllőn már 276 év-
vel ezelőtt is művelték az emberfőket. 

Varga Norbert

A bálozni, mulatni szerető vendégse-
reg november 17-én este 7 órakor ta-
lálkozott a művelődési házban. Igaz-

gatónk, Barna Tibor köszöntője után a 8. z 
osztályos tanulók (Balla Szabolcs, Berinkei 
Soma, Erdősi Fatima, Gerber Zsanett, Gu-
lyás Kinga, Jenei Liza, Kalina Norbert, Kasza 
Klaudia, Morvai Bálint, Neményi Gergő, Né-
met Tibor,Szalai Bence,Tódor Imola, Váradi 
Viktória, Zahuczky Csenge, Zsohár Ádám) a 
már hagyománnyá vált keringővel nyitot-
ták meg a bált. A táncot Csetneki Klára ta-
nárnő tanította be.
 A csodálatos keringőt követően a Ken-
deres Néptáncegyüttes tánca meghoz-
ta a hangulatot az esti mulatsághoz. A fi-
nom vacsora után ez látható is volt, hiszen 
a vendégsereg hajnalig ropta a táncot. A 
talpalávalót a Mega-Boys együttes húzta. 
Pihenés közben tombolát lehetett vásá-
rolni, melyre az ajándékokat a helyi cégek, 
vállalkozók és a kedves szülők ajánlották 
fel. Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak a szülőknek, akik munkájukkal 
is hozzájárultak a bál sikeréhez, a fellépő 

Jótékonysági bál az iskoláért

táncosoknak, tanáraiknak és nem utolsó 
sorban a tombolát felajánlóknak:
 Ágika boltja, Ágnes kozmetika, Antenna 
Plusz műszaki, Arizona Bowling club, Árpád 
Fejedelem Általános Iskola, Árvainé Rácz Haj-
nalka és családja, Bakó István és Anna, Bakó 
István és családja, Balogh Adrián, Birta Ba-
bett, Birta Marika, Bitang vas-műszaki, Black 
& White, Bóbita tagóvoda, Boczek Andrea, 
Boda Tibor, Ciara italdiszkont, Civil központ, 
Continent Car Rent Bt., Csaba Tibor autó mosó, 
Csicsergő tagóvoda, Csík zenekar–Majorosi 
Mariann, Dócs Péter, Dr Takács János gyógy-
szerész, Dzsungel baba bolt, Erenky West Mark 
Kft., Erős Lászlóné, Fény-Hang Kft., Fialka Ani-
ta, Filip Ramóna, FJ Motors Kft.,  Fülöp Árpád, 
Gabi könyvesbolt, Ginké ékszerbolt, Gyömrői 
Horgász Egyesület, Gyömrői Kulturális és Tu-
risztikai Egyesület, Hableány lakástextil, Haj-

Ebben az évben is megren-
dezésre került a hagyomá-
nyos szülők-nevelők bálja.

dú Noémi 6.b, Haj-Lak fodrászat, Harmónia 
Zeneiskola,   Hem Kft., Horváth Ildikó, Ilcsi fod-
rászat, Kanyar zöldséges, Kaszpi számítás-
technika, Kelemen 4x4 shop Kft., Kerese Bt., 
Kis-Horváth Istán ropigyár, Kreatív Bt., Kritály 
Brill Shop Kft., K-Sped söröző, Lark Tőkehús 
97 Kft., Lódi László, Margit virágbolt, Meduza 
Catering Kft.,  Mészáros Patrik, Mészárosné 
Rakó Andrea, MOL töltőállomás, Mustang 
Trade kft., Napraforgó tagóvoda, Non-Stop 
Reál, Nyírfa cukrászda, Önkormányzat, Paler-
mo, Piroska ruházati bolt, Pollák György, Pro-
hászka Jocó, Reflex Hangtechnika, Retro pék 
bolt, Rézműves-Bajkai Kft., Roland zöldséges, 
Sajtosné Öllei Andrea, Sebőkné Minczér Erika, 
Smaragd kertészet, Szabó Tímea, Szegedi Ri-
hárd, Szenderák család, Szent Ilona és Szent 
Benedek gyógyszertár, Tradició pék bolt, Üllő 
Vezér Hagyományörző Egyesület, Üllői DSE, 
Üllői Mecénás,  Vághy Levente, Vega zöldséges, 
Villamossági szaküzlet (Pesti út), Virág Tímea, 
Virtax Kft., Zelei Sándorné (állomási forrnetti), 
Zita kozmetika, Zöldsziget virágbolt, Zubor 
Csaba, Zsófi bolt, 3.b, 8.z, 4.z/a, 8.a,  7.b, 
 Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, 
akik támogatójegyet vásároltak.
 A befolyt összeget a diákokra, az isko-
lára fogjuk költeni az iskola vezetésével 
egyeztetve.

Rézművesné Bajkai Anikó, SzMK elnök

Borbély Já-
nos fő felada-

ta feltehetően 
a számolás és 

olvasás taní-
tása lehetet



12 ÜllőiSport

A sportág reménye
Tóth Balázs sportolóként sikert sikerre halmozott a magyar 
taekwondo berkeiben, nevét a nemzetközi küzdőtéren is a legjobbak 
közt jegyzik. A nagy álom beteljesülése azonban még várat magára.  

Üllő nyerte a sportversenyt
Október 3-án, a monori sporttelepen im-
már második alkalommal került megren-
dezésre a kistérség általános iskolái között 
meghirdetett sportverseny.
 A sportnapra nevezett 12 intézmény 
bizonyította a kistérségi versenyrendszer 
fontosságát, szükségességét. Májusban a 
Vasadi Általános Iskola, most az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola nyert, Üllőről.
 A Monor és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás jóváhagyásával 
és támogatásával május 16-a után október 

3-án is sikeresen lezajlott a lassan már ha-
gyományt teremtő kistérségi általános isko-
lák közötti sportverseny. A versenykiírás biz-
tosította, hogy a kisebb ta nu lólétszámmal 
rendelkező is kolák is nevezhessenek, ezzel 
is elősegítve az egyenlő esélyeket, amely a 
kistérségi versenyek egyik legnagyobb elő-
nye. Ezen kívül komoly anyagi megtakarí-
tással is jár, hiszen nem kell jelentős útikölt-
séggel és nevezési költséggel számolni. 
 A kistérség iskoláinak tanulói létszáma 
és tárgyi feltételrendszere meglehetősen 

eltérő. A verseny 
feladatainak össze-
állításakor elsődle-
ges szem pont volt, 
hogy ne sportág-
specifikusan, ha-
nem az általános 
ügyességre és az ál-
talános iskolák test-
nevelés tantervi 
anyagát figyelembe 

véve kerüljenek kiválasztásra a verseny-
számok. 
 A verseny igen összetett volt, a tanulók-
nak 6 sportágban, nyolc helyszínen kellett 
megmutatniuk sokoldalúságukat. 
 Oklevél és érem mellett sportszervásár-
lási utalványt kaptak a legjobbak, az I. he-
lyezett 50.000 forint, a II. helyezett 30.000 
forint, a harmadik helyezett pedig 20.000 
forint értékben.
 Ezúton is köszönjük a Monor Városi Ön-
kormányzatnak, Monor Város és Uszoda 
Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és a Tie-
break Tenisz Sport Bt.-nek, hogy díjmente-
sen biztosították a rendezvény lebonyolí-
tásához a létesítményeket. 
 Elismerésre méltó a testnevelők mun-
kája és tanulóik felkészültsége, amely 
hozzájárult a verseny színvonalának eme-
léséhez. 
 A verseny részletes jegyzőkönyve 
és versenykiírása megtalálható a www.
monorikisterseg.hu weboldalon. 
 Köszönjük az iskolák nevezését, részvé-
telét!

Zátrok Tamás

T óth Balázs, az Üllői Diáksport Egyesü-
let taekwondoszakosztályának edző-
je. Elismerésre méltó munkát végez az 

üllői sportolókkal, hiszen az edzésekről alig 
két év alatt több gyermek is a magyar baj-
noki címig jutott. De Tóth Balázs nem csak a 
gyerekekkel ér el sikereket. Több fórumon is 
a magyar taekwando kiemelkedő alakjaként 
említik az üllői nebulók edzőjét, sőt a nem-
zetközi küzdőtéren is meghatározó egyéni-
séggé nőtte ki magát. Nem túlzás azt állíta-
ni, hogy a férfiak közt évek óta ő a sportág 
legjobb hazai versenyzője. Erről tanúskod-
nak elért eredményei – többek között egy 
világbajnoki bronzérem –, és ezt támasztja 
alá, hogy ettől az évtől már Balázs edzi a ma-
gyar taekwondoválogatottat, pedig még be 
sem töltötte a 30. évét. Nagy feladatot vállalt 

magára, amikor igent mondott a felkérésre, 
hiszen aktív élsportolóként a saját eredmé-
nyeiért is meg kell dolgoznia, emellett pedig 
elvárják tőle, hogy a sportág magyar váloga-
tottját is a sikerek felé kormányozza. Már vi-
lágversenyen is megmérette magát edző-
ként, szeptemberben pedig Bécsben lépett 
pástra a magyar csapat, ahol a Duna-kupa 
nemzetközi csapatbajnokságon a dobogó 
második fokára állhatott az általa vezetett 
válogatott. Ebből is látszik, hogy edzőként is 
megállja a helyét a taekwondoban.   
 A közelmúltban pedig egy nem minden-
napi kérésnek tett eleget Tóth Balázs. Bra-
zíliából, a Club in Sao Bernardo do Campo 
egyesületétől kapott meghívást azzal a 
céllal, hogy ő képviselje a klubot az Open 
Games of the Interior elnevezésű verse-
nyen. A Sao Paolo térség városai között zaj-
ló eseményen Balázs az abszolút kategóriá-
ban indult, és egészen a döntőig menetelt. 
Az utolsó mérkőzésen a brazilok kiváló ver-
senyzőjével, Douglas Marcellinoval került 
össze. Az összecsapás Balázs győzelmé-
vel ért véget, így aranyéremmel a tarsolyá-
ban utazott haza a dél-amerikai versenyről. 
A siker értékét fokozza, hogy Balázst egy ví-
rus fertőzte meg a Brazíliába vezető 27 órás 
úton, és a mérlegelés napján – a 39 fokos láz 
és a hasi tájékon összpontosuló panaszok 

miatt – még az is kérdéses volt, hogy egy-
általán indulhat-e a versenyen? Azonban a 
gyors és hatékony orvosi közbenjárásnak kö-
szönhetően, a mérkőzések napjára elhárult a 
betegség okozta akadály.
 Tóth Balázs győzelemtől feltöltődve tért 
haza Brazíliából, és megújult erővel vetheti 
bele magát a reá várakozó feladatok sokasá-
gába, hiszen edzeni kell az üllői gyerekeket, 
a magyar válogatottat és kezdődik a felké-
szülés a további versenyekre, melyek között 
szerepel egy beteljesülésre váró álom is: ki-
jutni az olimpiára. A teendőket elnézve nem 
lesz sétagalopp az elkövetkezendő időszak. 
Persze Balázs tisztában van vele, hogy a si-
kerhez vezető ösvény kemény munkával és 
küzdelemmel van kikövezve, hiszen hosz-
szú évek óta ezt az utat járja. Igaz, hogy leg-
utóbb nem jött össze a londoni kvóta, a ma-
gyar taekwondosportnak azonban még 
mindig ő az elsőszámú – ha nem az egyet-
len – olimpiai reménysége a férfiak között. 
Ha pedig a képességeit és sportba fekte-
tett munkáját vesszük alapul, akkor ő az, aki 
nem csak az olimpiai kvóta megszerzésére, 
hanem az éremre is eséllyel pályázhat. Hogy 
arany, ezüst vagy bronz lesz az az érem, ta-
lán már részletkérdés. Bár egy ízig-vérig él-
sportoló esetében mindig a lehető legjobb 
eredmény elérése a cél. Balázst ismerve 
mégis úgy vélem – álljon a dobogó bármely 
fokán – boldog lesz, mikor neki csendül fel a 
himnusz, és az általa elért siker tiszteletére 
emelkedik magasba a magyar zászló a 2016-
os Rio de Janeiro-i olimpián. Persze melyi-
künk ne lenne boldog abban a pillanatban, 
mikor beteljesül élete nagy álma. 

Varga Norbert

Az első öt helyezett összetett eredménye

H Csapat Eredmény

1. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Üllő 79 pont

2. Vasadi Általános Iskola 78 pont

3. Ady Úti Általános Iskola, Monor 73 pont

4. Laky Ilona Általános Iskola, Ecser 72 pont

5. Balla Károly Általános Iskola, Csévharaszt 52 pont
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A rendezvényt Kerezsi Sándor, az ipar-
testület elnöke nyitotta meg. Be-
szédében köszöntötte a meghívott 

vendégeket, a polgármester asszonyt, az 
alpolgármester urat, a képviselőket, vala-
mint az ipartestület tagjait és a megjelent 
alapító tagokat. Kerezsi Sándor a megnyi-
tót követően felkérte  tisztelet-
beli elnököt egy rövid visszatekintésre az 
elmúlt időszak eseményeiről.
 Az elnök úr felidézte a megalakulás kö-
rülményeit, beszélt arról, hogy minek is 
köszönhető az ipartestület megszilárdulá-
sa, visszaemlékezett azokra a munkálatok-
ra, melyeket az ipartestület tagjai társadal-
mi munkában végeztek, ezáltal szépítve 
meg a község intézményeit.

20 éves az ipartestület
November 10-én, 18 órai kezdettel tartotta az ipartestület jubileu-
mi rendezvényét a közösségi házban. Az ünnepélyes pillanatok a 20 
éves megalakulás évfordulójáról és az alapító tagokról szóltak.

 Az ipartestület megerősödését követő-
en tagjainak rendszeresen szervezett adó-
tanácsadást, oktatást, munka és tűzvédelmi 
vizsgát. Olyan rendezvényeket hívott életre, 
mint az iparosbál, a juniális, a sakkverseny 
vagy a csülökfesztivál, melyek napjainkra 
már hagyománnyá váltak. Az ipartestület 
megalakulása óta részt vesz a közéletben. 
Szoros együttműködés alakult ki az egyesü-
let és az önkormányzat között. Az ipartestü-
let tagjai közül pedig az évek alatt többen is 
önkormányzati képviselők lettek, jelenleg is 
részt vesznek a városvezetésben. 
 Az elnök úr a kezdeteket idézte egy 
1992. novemberi felhívás segítségével, 
mely 20 évvel ezelőtt a következő képpen 
szólt üllő polgáraihoz, iparosaihoz:
 „Tisztelt üllői polgárok! 1992. október 
5-én megalakult az Üllői Általános Ipartes-
tület! A megalakult ipartestület 37 alapító 
taggal rendelkezik, de szeretnénk, ha a jö-
vőben csatlakoznának hozzánk azok a he-
lyi iparosok és vállalkozók, akik eddig nem 
tudták, hogy létezünk. Az, hogy Üllő nagy-
község ismét magáénak tudhat egy saját 
ipartestületet, biztató lehet a lakossággal 
való hatékonyabb együttműködésre. Sze-

retnénk, ha tagjaink kiváló szakmai mun-
kájukkal és emberi tartásukkal kivívnák 
nagyközségünk lakosainak elismerését.”
 Ez a felhívás mára semmit sem vesztett 
aktualitásából. Az egyesület jelenleg 60 tag-
gal büszkélkedhet, de a vezetés továbbra is 
várja a csatlakozni kívánó helyi vállalkozókat.
 Botlik Béla elnök úr rövid visszatekinté-
se után Kissné Szabó Katalin polgármester 
méltatta az ipartestület 20 éves munkássá-
gát, gratulált az alapító tagoknak, és jó mun-
kát kívánt az elkövetkező évekre. Végül egy 
emlékplakettet adott át a tagságnak. Ezt kö-
vetően Kerezsi Sándor elnök úr és a vezető-
ség tagjai emléklappal és egy üveg borral 
köszöntötték az alapítókat. A rendezvény 
zenés vacsorával és jubileumi tortával zárult. 

BB.

Botlik Béla  elnök,
Sznopka János alelnök.
Az elnökség tagjai:
Kundermann Istvánné, Göde László,  
Hol ló József.
Felügyelőbizottság elnöke: Papp Miklós.
Tagok: Tóth Balázsné, Hugyák Mihály.

Az ipartestület alapítói

Ù

Novemberben 10-én délután a városi 
sportcsarnok ismét nóta- és operett slá-
gerektől zengett.
 A Hajnal Art Egyesület az Üllő városköz-
pont fejlesztése és funkcióbővítő rehabili-
tációja című projekt keretében két pályá-
zatot is elnyert.
 Az első a szeptemberben megrende-
zett néptáncfesztivál volt, a második pe-
dig a most megrendezett nótaest. A prog-
ramok fényét kiváló művészek emelték: a 
BB Musica Együttes, Leblanc Győző és Tóth 
Éva, Dócs Péter, Béresné Etelka és Hajnal Kál-
mán hozták el legszínvonalasabb produk-
cióikat. 
 Ha Hajnal Art Egyesület, akkor nem 
hiányozhat a már megszokott népzene 
sem, Zoltán Gáborné és lánya Anna tákosi 
népdalokat játszott el citerán, majd egy 
szováti csokrot adott elő. Vendégművé-
szeink szinte elvarázsolták a közönséget, 
akik nagyon lelkesen, óriási tapsokkal ju-
talmazták a műsort.
 Hosszú készülődés, sok-sok szervezé-
si munka van mögöttünk, de a közönség 
vidám, örömteli arca elfeledteti velünk a 

fáradságot. E novemberi délutánon nem 
csak üllőiek, de Gombáról, Csévharasztról, 
Monorról és a környező településekről is 
ideutaztak, mert aki csak tudta kihasznál-
ta a lehetőséget és eljött közénk, velünk 
együtt mulatni.  
 A közönség tapsa ez alkalommal nem 
csak a fellépőknek szólt, ugyanis amiről 
kevesen tudnak, az egyesület is ünnepelt, 
egy éves lett. 
 Reméljük tudjuk folytatni működésünket, 
ha nem is ebben a formában ahogyan ed-

dig, de mindig az üllőiek szolgálatában. A jö-
vőben inkább az oktatásra szeretnénk több 
hangsúlyt fektetni, a kereslet függvényében. 
 Köszönjük az önkormányzatnak a pá-
lyázat lehetőségét, polgármester asszo-
nyunknak és Konyecsnyi Dórának a sok-sok 
önzetlen segítséget, buzdítást, támoga-
tást, amikor elfáradtunk a szervezésben és 
már-már feladtuk. Az ő munkájuk és kitar-
tásuk nélkül nem jöhetett volna létre e két 
előadás. 

Zoltán Gáborné, az egyesület elnöke

Fergeteges nótázás Üllőn

Ù ÙLeblanc Győző és Tóth Éva Dócs Péter a közönséget is megénekeltette  
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Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

Evangélikus 
karácsonyA	Stefánia	úti	krízisközpont	bajba	ju-

tott	hiteleseknek	és	eladósodott	csalá-
doknak	nyújt	segítségét.
	 Ha	belekerült	az	adósságcsapdába,	
ha	nem	tudja	fizetni	hiteleit,	ha	közüze-
mi	tartozásai	miatt	már	végrehajtási	el-
járás	indult	ön	ellen,	ha	otthonának	el-
vesztése	reális	veszélyt	jelent,		ha	vitás	
ügyei	vannak	bankkal,	végrehajtóval,	
ha	jogi	képviseletre	van	szüksége.
	 Banki	elszámolások	szakirányú	el-
lenőrzése,	adósságmérséklési	lehető-
ségek.	
	 További	szolgáltatások:	kilakol	ta-
tottak	elhelyezésének	megszervezése,	
ingyenes	állásközvetítés,	családi	költ-
ségvetés	és	pénzügyi	gazdálkodás	se-
gítése,	új	életpályamodell	megszerve-
zése	és	megtervezése.
	 Vegye	igénybe	a	krízisközpont	in-
gyenes	szolgáltatásait!	Jelentkezés	
előzetes	időpont-egyeztetéssel.	 
Budapest,	XIV.	Stefánia	u.	61.,	 
Tel.:	+36-70/253-2910,	 
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Banki és Végrehajtási Károsultak  
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Segítség nehéz  
helyzetben

Polgármesteri	 
hivatal:	29/320-011
e-mail:  
titkarsag@ullo.hu
Monori	
Rendőr-
kapitányság:	
29/410-367
Vecsési	Rendőrőrs:	
29/350-444
Üllő	Polgárőr	és	
Bűnmegelőzési	
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői	Önkéntes	
Tűzoltó	Egyesület:
29/522-360

Orvosi	rendelők
Központi	rendelő,	
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi	ren-
delő: 29/600-097
Háziorvosi	ügyelet: 
06-20/542-6871

Gyógyszertárak
Csillag	Patika:	
29/320-940
Szent	Ilona	Gyógy-
szertár: 29/320-033
Szent	Benedek	
Gyógy	szertár:	
29/322-002

Hibabejelentés
GYÁVIV: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
E-STAR	Kft.	(közvi-
lágítási hiba esetén): 
40/200-855 éjjel-nap-
pal hívható)
ELMŰ-ÉMÁSZ	Dél-
pesti régió: 
06-40/383-838 (lakos-
sági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal 
hívható) 

Iskolák
Árpád	Fejedelem	Ál-
talános	Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax:27/320-053  
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	
és	Nevelési	 
Tanácsadó:	29/320-023,  
29/321-354 
Vargha	Gyula	 
Városi	Könyvtár:	

29/320-102
Postahivatal:	29/320-
046
Városi	sportcsarnok:	
29/320-318
Civil	központ:	
29/321-876

Egyházak
Katolikus	plé	bánia			
hivatala: 29/320-038
Református 
lelkészi	hivatal: 
29/321-340
Evangélikus	 
lelkészi	hivatal:	
29/350-371

Szeretettel várjuk az Üllőn élő evangéliku-
sokat karácsonyi istentiszteletünkre, me-
lyet december 25-én, délután 4 órakor 
tartunk az üllői református templomban.  
Üllőn havi rendszerességgel tartunk isten-
tiszteletet, melyeken minden hónap első 
vasárnapján, délután 4 órától vehetnek 
részt. Mindenkit szeretettel várunk! 
 További információ: Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész +36-20/770-0442.

Heinemann Ildikó

Örömmel értesítjük a kedves lakosokat, 
hogy a művelődési házban december 10-
én, 17 órai kezdettel immár 3. alkalommal 
rendezzük meg a Mikulás-ünnepséget, ze-
nés műsorral és fellépőkkel.
 Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
 Kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánunk mindenkinek a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében!

Szomora Zsolt

Zenés műsorral  
érkezik a Mikulás

Vidám adventi vásár                  

Köszönetünket	fejezzük	ki	mindazok-
nak,	akik	szeretett	feleségem,	édes-
anyánk,	lányunk	és	nagymamánk,	
Filipsz Jánosné	született	Vincze Mária 
temetésén	részt	vettek,	sírjára	koszorút,	
virágot	hoztak	és	utolsó	útjára	elkísér-
ték.	Külön	köszönet	az	ALFA-W.I.C.95	
temetkezési	Kft.	dolgozóinak,	valamint	
Tündinek és Gábornak,	a	magas	színvo-
nalú	és	lelkiismeretes	szolgáltatásért.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés
Zálogjegy! Magasak a költségek? Sok a törlesz-
tő? Nem éri meg hosszabbítani! Zálogjegy és 
arany felvásárlása a legkedvezőbb feltételekkel. 
Tel.: 06-30/587-8697

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, légzsák,  

vonóhorog, 129 000 km. Kitűnő állapot, olcsó 
fenntarthatóság, kedvező fogyasztás. 
Ára: 619 000 Ft. Tel.: 06-20/5-934-534

Eladó Fuji Finepix S5700 típusú digitális fényké-
pezőgép. A gép keveset használt, állapota újsze-
rű. 7,1 megapixel, 10x optikai zoom, videofelvétel, 
stb. Ajándék memóriakártya és egy Lowepro váll-
táska. Ár: 19 900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487

December  13-án (csütörtökön), 16 órá tól vi-
dám adventi vásárt tartunk a Pitypang óvodá-
ban (Faiskola u 17.), melyre ezúton meghívjuk!
 Karácsonyi hangulatban vásárolhatnak 
sok-sok portékát, amit barkácsoló kedvű szü-
lők, óvó nénik, dadus nénik, készítettek.
 Gyerekeknek ingyen zsákbamacska, vá-
sárlóinknak kedvező áron ajánlunk: zsíros ke-
nyeret lilahagymával, forró teát, forralt bort, 
csokoládés, vaníliás muffint, mézeskalácsot, 
sült almát mézes dióval, sült gesztenyét.
 Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az	önkormányzat	és	a	városi	intézmények	internetes	elérhetőségeiről	tájékozódjon	a	www.ullo.hu	weboldalon.

Budapesten a XVII. kerületben R.hegy és R.kert 
között, közel a lakott területhez, két útra nyíló 0,1 
hektáros szántó eladó. Péteriben lévő földterület-
re cserélhető egyeztetéssel. I.ár: 3,5 M. Ft. 
Érd.: 06-70/418-2558
 
Saját készítésű festményeim, grafikáim jó áron 
megvásárolhatók. Megrendelésre egyedi képeket 
is készítek. Képeim megtekinthetők a Facebook-
oldalamon. Zöldi Valéria. Tel.: 06-30/710-83-92
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Készen állunk!
A Market Central Ferihegy felkészült a karácsonyra. A központ 
vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az aján-
dékvásárlás az ünnephez méltó hangulatban történjen. 

Ünnepi lázban ég a Market Central. 
A Fő tér karácsonyi pompát öltött 
magára, már áll az 5 méter magas 

fenyőfa az éttermek szomszédságában. 
A vásárlások között megpihenve, pedig 
megcsodálhatjuk a tér ünnepi fényjátékát. 
A karácsonyt a központ parkolója is dísz-
kivilágításban várja, és díszes hangulatba 
öltözött a Market Central éttermi része is. 
Igazi ünnepi hangulatban tölthetik el a vá-
sárlásra szánt időt a központ vendégei. Az 
üzletek árukészlete pedig a vásárlók szé-
leskörű karácsonyi igényeit is képes magas 
szinten kielégíteni.

Karácsonyi akciók

A Market Central LÍRA könyvesboltjában a 
könyvek széles választéka tárul a vásárlók 
elé. Gyermekeknek remek karácsonyi aján-
dék a Manó Könyvek minőségi kiadványa, 
melyek december 31-ig kedvezményesen 
vásárolhatók meg a Líra könyvesboltban. 
Most akár 30-60%-os árkedvezménnyel 
vásárolhatják meg a Lírában a „Kinyílik a vi-
lág” akció keretén belül meghirdetett szí-

nes és érdekes ismertterjesztő albumokat. 
A választékban megtalálhatók az orvostu-
domány, egészséges élet, testedzés, sport, 
természet, de akár a történelem színes ké-
pekkel illusztrált albumai is. Az akció szin-
tén december 31-ig érvényes. 
 A Líra könyvesbolt nem csak kedve-
ző áraival csábítja a vásárlókat karácsony-
kor. Azoknak, akik december 24-ig vásárol-
nak a Líra üzletében, a vásárlást követően 
lehetőségük van nevük és e-mail címük 
megadásával egy nyereményakcióban 
részt venni. Ezáltal egy 10 000 forint értékű 
kedvezményre jogosító SzállásRajongók.
hu kupont vehetnek át, melyet a www.
szallasrajongok.hu/liraszallasok webol-
dalon történő szállásfoglalás esetén vált-
hatnak be 2013. augusztus 31-ig. Minden 
vásárló kap egy 500 Ft értékű kupont is, 
melyet 2013. június 30-ig, 5000 Ft értéket 
meghaladó vásárlás esetén  válthatnak be 
a boltban. A vásárlást igazoló blokkal egy 
különleges nyereményjátékon is részt ve-
hetnek, ahol 1 millió forint értékben várják 
az ajándékok, hogy gazdára találjanak. 
 Decemberben is horgászcikkek gazdag 
kínálatával várja a PECAPLÁZA a Market 
Central Ferihegy vásárlóit. A bolt elsősor-
ban az Energofish kínálatával kápráztatja 
el vásárlóit, melybe több nagy világmár-
ka is tartozik. A Pecapláza minden 5000 fo-
rintos vásárlás után egy ezerforintos utal-
ványt ad ajándékba, amely újabb vásárlás 
esetén beváltható. További részletekről ér-
deklődjön a határtalan horgászat boltjá-
ban, a Pecaplázában!

Mikulás a Market Centralon

December 6-án megszakítja világjáró kör-
útját, és néhány órára a Market Central 
vendége lesz a messzi északról érkező MI-
KULÁS. A pónifogattal érkező jóságos fe-
hérszakállú télapó idén is meglepi a gye-
rekeket egy kedves ajándékkal. Elhozza 
magával krampuszát is, ezért minden 
gyermeknek szóljanak, hogy nagyon jól 
kell viselkedniük a hátralevő napokban, 
ha azt szeretnék, hogy a Mikulás – és ne a 
krampusz – jutalmazza őket.

Elő a korcsolyákkal!

December 1-jétől a korcsolyázás szerelme-
sei is örülhetnek, hiszen a Market Central 
parkolójában ismét átadhatják magukat az 
önfeledt siklás élményének. A speciális, jég-
hez hasonlóan csúszós, műanyag felülettel 

ellátott KORCSOLYAPÁLYÁT idén is INGYE-
NESEN vehetik igénybe a központ vendé-
gei. A pálya több szempontból is környezet-
barát, hiszen a felület nem igényel hűtést, 
nem kell jeget termelni, ezáltal nem fo-
gyaszt elektromos áramot. Egy teljes egé-
szében lebomló anyaggal kell felkenni a te-
rületet és máris használatra kész. A pályát 
gyermekek és felnőttek, kezdők és profik, 
egyszóval mindenki használhatja. Annak 
sem kell bánkódnia, akinek nincs korcso-
lyája, hiszen a pálya mellett INGYENES köl-
csönző áll rendelkezésre, ahol egyszerre 70 
pár korcsolya várja a csúszkálni vágyókat, 
sőt még korcsolyaélező is igénybe vehető 
a pálya közvetlen szomszédságában. A kor-
csolyapálya február 28-ig várja vendégeit.   
 Hamarosan megérkezik a postaládák-
ba a Market Central karácsonyi magazinja, 
melyből még több ötletet meríthetnek a 
vásárlásokhoz, valamint további akciókról, 
hasznos információkról és érdekességekről 
értesülhetnek a Market Central háza tájáról.
 Mindenkinek kellemes vásárlást és ál-
dott karácsonyi ünnepet kívánunk!

(x)

A Market Centralon felállított korcsolya-
pályát december 1-jétől február 28-ig IN-
GYENESEN használhatják.
 Hétfő-péntek: 15 órától 20 óráig.
 Szombat-vasárnap és a téli iskolai 
szünetben 10 órától 20 óráig.
 December 24-25-26-án zárva! 
 December 31. 10 órától 16 óráig láto-
gatható.

A Market Central valamennyi üzlete este 
20 óráig meghosszabbított nyitva tartás-
sal várja kedves vásárlóit a bronz-, ezüst-, 
és aranyvasárnapokon.
 Üzleteink december 24-én és december 
31-én, délu tán 13 óráig tartanak nyitva. 

Korcsolyapálya

Ù

Ù

Ünnepi nyitva tartás

Ù Keresse postaládájában a karácsonyi magazint

WWW.MARKETCENTRAL.HU
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Gyermek és felnőtt
Fogorvosi Rendelő

Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Bejelentkezés: 06-29/323-093 Tevékenységeink:

  OEP-finanszírozott gyermek- és ifjúsági fogászat
  Felnőtt magánrendelés
 Egyénre szabott kezelési terv
 Egészségpénztár-elfogadás:

 Patika, K&H, OTP, Quaestor, Generali, Honvéd,  
 Medicina, Aranykor, Vasutas, MKB, AXA. 
 (Igény szerint bővítjük) 

  Hamarosan POS-terminálon keresztül  
bankkártyás fizetés lehetősége,  
hogy az Önök kényelmét szolgáljuk.

Átvizsgáljuk autójának futómű-
vét, fagyállóját, gumiabroncsa-
it, fékfolyadékát, ablakmosó és 
-törlő berendezését, valamint 
világító berendezéseit.
Amennyiben fél éven belül visszajön 
szervizünkbe javításra, ezt a 2000 Ft-ot 
a javítás költségébe beszámítjuk.
*Továbbá, ha nálunk vásárol fékbetétet 

és féktárcsát december 31-ig, akkor a tár -
csát és a betétet díjmentesen beszereljük 

autójába! 

Bosch szervizünk várja autóját, típustól 
függetlenül, computeres motordiagnosztika 
helyszínen megvárható, műszaki vizsgára 
igény szerint felkészítjük.

Javítás rend-
számtól rendszámig! 
Típustól függetlenül!

Akció!
INGYEN 
FÉKCSERE!*
Téli felkészítés 
2000 Ft-ért!   Dec. 31-ig.

2225 Üllő, Bimbó u. 20. • Tel./fax: 06 29 320 157 
 www.gaalauto.hu • info@gaalauto.hu

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
Tanfolyamok  
     „B”, „A” 
kategóriákban
Tanfolyam indul: 2013. január 16-án 9.00–17.00

Nyilvántartási szám:13-0519-05

AJÁNDÉK-
UTALVÁNY 

KAPHATÓ 
tetszőleges 

összegben 

akciós áron

A 2012 -ben vásárolt bérletek  
2012. dec. 31-ig  érvényesek.

Bozó Bódiné Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Masszázsstúdió
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES VENDÉGEMNEK!

BODA
B ú t o r

Bp. XIX., Üllői út 243.
Nyitva: H–P: 9–18-ig, Szo.: 9–1430-ig, V: 10–14-ig • Tel.: 708-6959
Bp. XX., Kossuth L. u. 84. (a Tátra téri piacnál)
Tel.: 283-3550, 06-30/206-2408 Nyitva: H–P: 9–18-ig, Szo.: 9–13-ig
Vecsés, Mátyás u. 7/D.        
Tel.: 06-29/352-259, 06-30/206-2418          

Nyitva:  H–P: 9–18-ig,  
Szo.: zárva

www.boda-butor.hu

Egyedi
méretben is!

Akció időtartama:
nov. 1-dec. 31-ig

Karácsonyi
Vásár kedvezmény!5-15%

MiNőSégi búTorok, keDVező árak!
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A kirakat előtt

Ajándékozz élményt 
karácsonyra!

Mindenki rohant a plázában. Bizonyos szem-
pontból érthető volt a nagy kapkodás, csak né-
hány óra, és az üzletek lehúzzák a rolót. A csör-
tetést, a kényszeres ajándékhajszolást leváltja 
majd a szenteste nyugalma és meghittsége.

Feltéve, hogy az utol-
só pillanatban még sike-
rül megvenni azt a száz-

huszonharmadik értelmetlen 
kacatot. Azt a kis mütyürt, 
amit csak azért adunk valaki-
nek, mert fogalmunk sem volt, 
hogy mire vágyik. Mert talán 
nem is volt számunkra fontos, 
hogy  kiderítsük mi lett volna 
ajándékozottunk szíve vágya. 
De mégsem érkezhetünk üres 
kézzel a családi összejövetelre, 
mert karácsonykor ajándékoz-
ni szokás. Valami tárgyat, ami 
kézzel foghatóan bizonyítja: én 
gondoltam rád. Még akkor is, 
ha amúgy arra a nyavalyás ka-
catra semmi szüksége az aján-
dékozottnak, mert három is 

van belőle, pedig a szeptem-
beri nagytakarításkor már ket-
tőt kiselejtezett.
 A cikázó emberek kavalkád-
jában egy kisfiú állt meg néhány 
pillanatra. A hömpölygő tömeg 
kellős közepén, kezében egy alu-
fóliába csomagolt szendviccsel, 
a bevásárlóközpont játékboltjá-
nak kirakatára ragadt tekintettel. 
 – Apu! – szólt oda két lépés-
sel odébb álló édesapjának, aki 
a gyermek anyjával együtt el-
mélyülten turkált egy sárga be-
vásárlószatyor tartalmában. Öl-
tözékükről lerítt, hogy nem a 
trendi plázalakók kasztjából 
származnak.
 – Nézd azt a versenyautót, 
lehet, hogy ilyet kapok? Tudod, 

távirányítósat kértem én is ab-
ban a levélben, amit a Jézuská-
nak írtam.
 Közben anyu és apu között 
érezhetően nő a feszültség, 
amint egyre nyilvánvalóbbá vá-
lik, hogy a szatyor nem rejti a 
keresett holmit.
 – Megmondtam, hogy ne 
hagyd az utolsó pillanatra, most 
nézd meg, otthon hagytuk! 

– csattan ki az apából a felismerés. 
 – Jól van na – feleli anyu –, 
inkább azt találd ki, hogy mit 
csináljunk. Mindjárt dél van, 
zárnak az üzletek.
 – Találjam ki, hogy mit csi-
náljunk? Te cseszted el, tudom  
is én, hogy mit csináljunk? – ki-
abálja addigra már vörösbe  
borult fejjel az apa.
 – Apu, nézd! Ugye ilyen au-
tót kapok? – szegezi ismét apjá-
nak a kérdést a kisfiú.
 – Hagyjál már békén fiam! 
Nem látod, hogy nagyobb gon-
dunk van, mint az a szaros autó? 
Ne feszítsd még te is tovább a 
húrt! Nem elég hogy anyád hü-
lyesége miatt most mehetünk 
haza, még te is engem nyag-

gatsz ilyen baromságokkal? Ele-
gem van ebből a nyavajás kará-
csonyból! Irány haza! – ordít apu.
 A gyerek beletörődéssel nyug-
tázza, hogy szülei idegesek. Va-
lószínűleg nem először lát ilyen 
jelenetet. Harap egyet a szend-

vicsből, majd lassan elindul a ki-
járat felé, apu és anyu után. Már 
nem hallani, de heves mozdula-
taikból ítélve tovább perleked-
nek. Nektek is boldog karácsonyt 

– gondoltam magamban. Majd si-
etve sarkon fordultam, mindjárt 
zárnak az üzletek, és még hiány-
zik pár ajándék a fa alól.

varga  

Üllői Hírmondó	 •	 Alapító	 laptulajdonos:	 Üllő	 Városi	 Önkormányzat	 •	 Kiadja:	 Régió	 Lapkiadó	 Kft.	
Cím:	 2200	Monor,	 Táncsics	M.	 u.	 38.	 •	 Szerkesztő:	 Varga	 Norbert.	 •	 Felelős	 kiadó:	 Papp	 János	 ügyveze-
tő.	 Szerkesztőség:	 2200	 Monor,	 Kossuth	 L.	 u.	 71/A.	 Tel./fax:	 06-29/412-587.	 E-mail:	 info@regiolapok.hu. 

	 Nyomda:	 Oláh	 Nyomdaipari	 Kft.	 (1211	 Budapest,	 Központi	 út	 69–71.).	 A	 nyomtatásért	 felel	 a	 nyomda	 ügyvezető	 igazgatója. 
Készült:	 4050	 példányban.	 •	 Terjesztés:	 Magyar	 Posta	 Zrt.	 Az	 újságban	 megjelent	 hirdetések	 tartalmáért	 felelősséget	 nem	 vállalunk.	 
A	beérkezett	írásokat	szerkesztés	után	közöljük.	•	A	lapban	közölt	információk	tájékoztató	jellegűek.	•	Címlap:	Juhász	András
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Nemsokára itt a karácsony. Ta-
lán az egyik legfőbb kérdésünk, 
hogy mit ajándékozzunk egy-
másnak. Sokszor van, hogy te-
hetetlenségünkben olyan dol-
gokat veszünk meg, amire a 
másiknak egyáltalán nincs szük-
sége. A fogyasztói társadalom 
reklámhadjárata pedig már a 
halottak napja elmúltával ost-
romol bennünket vásárlási aján-
lataival. Bevallom, ez a vásárlási 
láz nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy már vannak bizonyos 
fenntartásaim a karácsonnyal 
kapcsolatban. Elvesztette azt 
az örömét, amit gyerekkorom-
ban jelentett.  Viszont azt gon-

dolom, hogy rajtunk áll, hogy 
visszaadjuk a karácsony szépsé-
gét egymásnak és magunknak. 
Nem kell feltétlenül engedni a 
divatnak, a szokásnak, a reklám-
nak. Nem arra bíztatom a ked-
ves olvasót, hogy ne ajándékoz-
za meg szerettét karácsonykor, 
hanem arra, hogy ezt tegyük 
másképp. 
 Néhány hete kirándulni vol-
tam gyerekkel, felnőttekkel Sze-
geden. Megnéztük a vadaspark 
állatait, megcsodáltuk a dóm 
fenségét, elcsendesedtünk az 
evangélikus templomban és íz-
letes vacsorát ettünk az egyik 
halászcsárdában.  

 Nemrégiben 50 év körüli-
ek kértek helyet nálunk, hogy 
hosszú évek elmúltával talál-
kozhassanak egymással. El-
hozták gitárjaikat, erősítőiket 
és énekeltek. Azokat az éne-
keket énekelték, amiket fiatal-
korukban tanultak. Ezekkel a 
dalokkal járták Vecsés és az or-
szág templomait annak idején.  
A volt katolikus ifjúság tag-
jai ők. Irigyeltem őket. Van va-
lamijük, ami nem megy tönk-
re, nem avul el, nem eszi meg a 
rozsda, nem lesz szemétté. 
 Abban reménykedem, hogy 
azoknak a gyerekeknek, akik-
kel együtt kirándultunk Sze-
geden, van valamijük. Lehet, 
hogy még nem tudják, hogy 
van, de az hatalmas kincs, meg-
fizethetetlen érték.  Remélem, 
hogy ezt a kincset kapja, aki el-
jön a karácsonyi színdarabpró-

bákra, aki velünk izgul az elő-
adáson. 
 Magam is töröm a fejem, 
hogy mit ajándékozhatnék 
szeretteimnek, és azoknak az 
embereknek, akik ebbe a kö-
zösségbe valami módon be-
lecsöppennek. De azt hiszem, 
annál nagyobb dolgot, mint-
hogy megérzik, hogy jó itt 
lenni, jó együtt lenni, nem tu-
dok elképzelni. Nem tudok 
nagyobb dolgot ajándékozni 
nekik azon kívül, mint ami fe-
lejthetetlen. Nincsenek meg 
azok a tárgyak, amiket gyerek-
koromban karácsonyra kap-
tam, de megvannak az emlé-
keim. Egy tárgy sem ér fel azzal, 
amit a békés vacsora, a meg-
hitt beszélgetés, a közös játék, 
a Mecseken való szánkózás je-
lentett. 

Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész

A hömpölygő tömeg 
kellős közepén, ke-
zében egy alufóliába 
csomagolt szendvics-
csel, a bevásárlóköz-
pont játékboltjának 
kirakatára ragadt  
tekintettel.
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Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
Tel.: 06-70/325-6247 • Raktár címe: Üllő.

Monaco    3+2+1
135  000 Ft

Boston    279-es
125  000 Ft

Trixi ülőgarnitúra 3+2+1
129  000 Ft

Félix étkező   6 személyes
59  900 Ft

München étkező
109  000 Ft

Ines kanapé
76  500 Ft

•  Szúnyogháló, háztartási 
rovarölőszer

•  Szeg, csavar, kötőelem
•  Műanyag láda, vödör, hordó
•  Lánc, kötél, madzag
•  Bogrács, üst, üstház
•  Locsolótömlő, csatlakozók
•  Csirkeháló, madárháló
•  Fa-, fémvágó tárcsa
•  Sziloplaszt, púrhab
•  Kerti-, barkácsszerszám
•  Zártest, zárbetét
•  Elektróda

Hólapát, 
ciroksöprű,
vesszőseprű

    Apró 
Barkács

Üllő, Pesti út 174.
Szemben a Reál Nonstop üzlettel.
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–17
szombat: 7–12
vasárnap: zárva
Tel.: 06-30/997-6972 

Akció!



Akciós árak december 3-tól 15-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertés-
oldalas

Ft/kg

990,-Pacal
csíkozott  

1 kg Ft/kg

999,-

Csirkecomb

Ft/kg

629,-

Hízott  
kacsamáj

gyf. Ft/kg

4400,-

Csirke

Ft/kg

599,- Pulyka 
felsőcomb

Ft/kg

899,-

Miklósi 
füstölt

kolbász Ft/kg

1100,-Liba- 
szárnytő

gyf. Ft/kg

399,-

Grill
micshús

Ft/kg

1190,-

Baromfi-
párizsi

Ft/kg

450,- Tengeri  
halfilé

gyf. Ft/kg

990,-

Mell 
nélküli 

tyúk Ft/kg

570,-Sertés-
comb

Ft/kg

1090,-Csirkemell-
filé

Ft/kg

1150,-

Sertés-
tarja

Ft/kg

990,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

1090,-




