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Üllői
Körkérdés

Talán sosem volt még ennyi 
program karácsony táján a 
településen. A megújult vá-

rosközpontban rejlő lehe-
tőségek tárát kihasználva 

számos érdekes és hangula-
tos eseményt rendeznek Ül-

lőn. Körkérdésünkkel arra 
kerestük a választ, hogy a 
lakosok részt vesznek-e a 

programokon?
Részletek a 4. oldalon

  
Ünnepekre

Ismét véget ér egy esztendő, s 
kezdetét veszi az új. Az örök-
ké forgásban levő napkerék 
egy pillanatra sem áll meg. 
Nem enged hosszan megpi-
henni. Talán csak év vége 
felé lassul egy keveset. Így ad 
némi időt, hogy átgondoljuk a 
mögöttünk hagyott 364 napot. 
Hogy végül az utolsón békés 
szívvel lépjük át a következő 
esztendő küszöbét.

Cipősdoboz- 
akció

Zeneiskola 
beszámolója

Ülésteremből 
jelentjük

Mese Hete  
az óvodában

Karácsonyi  
gondolatok

Jubiláló 
házaspárok 
köszöntése

„Azért 
vagyunk 

a világon...”
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Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden 
kedves olvasónknak!
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Hagyományőrző mézeskalács-
fesztivál és -koncert

A hagyományteremtés céljából meghir-
detett rendezvény keretében mézeskalács-
sütő-versenyt és -kiállítást is szerveznek a 
programok megálmodói. 
 A versenyre karácsonyi receptúra alap-
ján összeállított házi készítésű mézes ka lács-
figurákat, má zas süteményeket és házikókat 
várnak a szervezők. 

Borsiczky Imre versével kíván minden ked-
ves üllői lakosnak áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt Üllő város önkor-
mányzata, polgármesteri hivatala és képvi-
selő-testülete.

Karácsony – újév
Eljön a karácsony és a sok szép lapok, 
Miket bizony több világrészből kapok, 
S a könyv-ajándék, mit a hazai jóság 
Küld: egytől-egyig megfogható valóság.

Majd az új esztendő is gyorsan beköszönt, 
– Kapunk jókívánságot, akár egy özönt – 
Imánkban hisszük: az Isten halhatatlan, 
És a jövő, … a holnap … megfoghatatlan!

 A mézeskalácsok készítői óvodai csoport, 
általános iskolai csapat, illetve háziasszo-
nyok, munkahelyi közösségek kategóriák-
ban mérethetik meg kézművesremekeiket.
 Az elkészült művek a rendezvény napján 
a Közösségi Központban tekinthetők meg. 
 Nevezni december 13-án 18 óráig lehet az 
Azzurro cukrászdában. 

 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjki-
osztás december 14-én szombaton, 16 óra-
kor a Közösségi Központ galériájában. 
 A hagyományos konyha kedvelőit is íny-
csiklandó ízek várják ezen a napon a város-
központban: a Zsálya bisztró ízletes ételek-
kel és italokkal várja a mézeskalács-fesztivál 
vendégeit. 
 Az adventi készülődés jegyében kézmű-
ves foglalkozásokon vehetnek részt kicsik és 
nagyok, 15 órától pedig a Kiss Kata Zenekar 
ünnepi koncertjét hallgathatják meg akik ki-
látogatnak a Templom térre. 
 December 14-én 10 órától mindenkit sze-
retettel várnak a szervezők a városközpont 
épületében és a Templom téren! VRG 

Kiss Kata Zenekar koncertezik december 14-énÙ
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Hirdetés

„Legnagyobb 
istenáldás  
az előrelátás,  
legbölcsebb 
előrelátás  
a biztosítás”

(Biztosítási Almanch, 
2009)

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.

Független 
Biztosítási 

Alkuszok 
MAgyArországi 

szövetsége

Nyitva: 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

Kötelező 
gépjármű
biztosítási  
kampány
Válassza ki a  
legkedvezőbb  
biztosítást  
autója számára!
Ha már nálunk jár, aktuali
zálja lakásbiztosítását is!  
Higgye el, megéri! 

Kérjük segítsen, hogy idén is min-
den üllői kisgyermeknek kerüljön 
ajándék a fa alá!
 Ha talál olyan játékot, könyvet, 
apró ajándékot, melyet gyerme-
ke vagy unokája már nem hasz-
nál, tegye egy cipősdobozba, írja 
rá milyen korú kislánynak vagy 
kisfiúnak szánja és hozza el a vá-
rosközpontban kijelölt gyűjtő-
helyre: Üllő, Templom tér 3. (az ár-
kád alatti belső téren elhelyezett 

Cipősdoboz-akció

Parlamenti látogatás
Nagy meglepetés érte a polgár-
mesteri hivatal valamennyi kollé-
gáját, amikor dr. Mátrai Márta, az 
országgyűlés háznagya és titkára, 
dr. Hegedűs Judit meghívott ben-
nünket egy parlamenti látoga-
tásra. A látogatás igen szívélyes 
és családias hangulatban zajlott, 
amelynek számunkra külön ér-
dekessége volt, hogy betekintést 
nyerhettünk az ország házának 

mindennapi életébe, megcsodál-
hattuk azt a gyönyörű környeze-
tet, amelyre méltán lehet büszke 
mindenki és nem utolsó sorban 
láthattuk a nekünk kedveskedő 
és díszgyakorlatokat bemutató 
díszőrséget. A kellemes délelőt-
töt egy finom ebéddel zártuk. In-
nen is köszönjük háznagy asszony 
és titkár asszony kedvességét.

Kissné Szabó Katalin, polgármester 

adventi koszorúnál). A gyűjtés 
december 14-től december 16-
ig tart.
 Biztosak vagyunk benne, 
hogy ezekkel az apró ajándékok-
kal nagyon sok örömet okozha-
tunk a rászoruló gyermeknek.
 Tegyük boldoggá közösen az 
ő karácsonyukat is, mert ajándé-
kozni öröm!
 Adományaikat előre is kö-
szönjük! Üllő Városi Önkormányzat
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Bőséges a kínálat decemberi programokból. Nincs akadálya, hogy egy-
más társaságát keresve közösségi élményhez jusson, aki szereti em-
bertársai közt megélni a karácsonyra való készülődés napjait. 

Karácsonyváró 
programok: együtt 
vagy egyedül?

K ellemes ráhangolódás ez 
az ünnepre, ami azért leg-
inkább családi körben te-

lik, minden család saját kis mik-
rokozmoszában.
 De igényeljük-e a társaságot 
ilyenkor? Szívesen mozdulunk-e 
ki otthonról, hogy feloldód-
junk mások ünnepváró izgalmá-
ban? Hallgatunk-e a szeretettel 
teli invitálásra?  Ez alkalommal 
azért álltunk meg kérdezősködni, 
hogy erről tudjunk meg valamit.
 Az az igazság, hogy én nem 
vagyok egy kimozdulós ember 

– ismerte be Méhes László. Meg-
értettük mi ezt, hiszen 75 éve-
sen nem nagyon szeret az em-
ber társasági eseményekre járni, 
ha otthon meleg szeretet és csa-
lád veszi körül. Méhes Lászlónak 
a gyerekei révén van ebben ré-
sze – derült ki –, de azért ő maga 
is kiveszi a részét a készülődés-
ből. A lánya ugyanis – árulta el – 
évek óta részt vesz a karácsonyi 
vásárokon, s amit ő oda elkészít, 
süteményt, kézműves holmit, 
ahhoz az édesapja vásárolja be 
az alapanyagot. És ha úgy adó-
dik, hogy olyan rendezvény van, 
amire nagyon szívesen elmenne, 
oda elviszi őt a fia.

 Gémesi Józsefné a mozgás-
sérültek számára szolgáló kis 
járművét állította meg a kéré-
sünkre, aztán mindjárt könny is 
szaladt a szemébe, amint meg-
hallotta, mit kérdezünk. Kide-
rült ugyanis, hogy olvassa az 
Üllői Hírmondóban a progra-

mokat mindig, és nagyon szí-
vesen el is menne egyikre-má-
sikra. Csakhogy egyedül él, 
nem tudja, hogyan is lenne ké-
pes bemenni a rendezvények 
helyszínére a járművével, vagy 
valamiképpen anélkül. Még 
soha senki nem szólította meg, 
hogy segítségére legyen eb-
ben – mesélte – nem tud olyan 
nyugdíjasklubot sem a város-
ban, ahol a hozzá hasonló ma-
gányosoknak segítenének. Pe-
dig – sóhajtotta – de jó lenne, 
ha ez másképp lenne…
 Együtt éreztünk, hiszen kará-
csonykor különösen tud fájni az 
ilyesmi.
 Kapusi Gábortól azt tudtuk 
meg, hogy a családjával másfél 
éve költözött Üllőre, még nem 
sok mindent tud a városról. De 
azt mindig figyeli, milyen kö-
zösségi programokat hirdetnek 
a plakátok. Az adventi rendez-
vényeken is szívesen részt ven-
ne, csakhogy a lánya kint dol-
gozik Angliában, hozzá utaznak 
az ünnepekre. Húsvétkor a fia-
talok jönnek haza, karácsony-
kor a szülők mennek London-

ba – így kellett elrendezniük, 
hogy együtt tudjanak ünnepel-
ni. Emiatt azután az üllő adven-
ti gyertyagyújtásokról Kapusiék 
kényszerűen hiányozni fognak 

– derült ki.
 Dezső Piroska – akit pedig 
ugyancsak érdekel, miképpen 
készülődnek a város közösségei 
a karácsonyra, milyen rendez-
vényeken találkoznak adven-
ti vasárnapokon – amiatt nem 
lesz jelen ezeken, mert hazauta-
zik Erdélybe. Amint megtudtuk, 
itt is itthon van és Erdélyben is, 
s karácsonykor annak jön el az 
ideje, hogy odautazzék haza, Er-
délybe.
 Szántó Lajosné arról beszélt 
nekünk, hogy még nem volt 
ideje áttanulmányozni az ünne-
pi műsorkínálatot. Kérdezőskö-
désünk idején még nem is volt 
ezzel elkésve, és mint mondta, 
mindenképpen megnézi, hová 
lesz érdemes elmennie. A gyer-
tyagyújtásokon minden bizony-
nyal ott lesz, tudtuk meg, s mivel 
kicsi gyerek van a háznál, a Miku-
lás-ünnepről sem hiányozhat.

 E kicsi merítésben is, az ötből 
egy beszélgetőtársunk akadt, 
aki egyedül várja karácsonyt, s 
bár szeretné, nem érezheti a kö-
zösség ilyentájt felerősödő me-
legét. Talán még van idő tenni 
róla, hogy ők minél kevesebben 
legyenek.

Koblencz Zsuzsa

Méhes László

Gémesi Józsefné

Kapusi Gábor

Dezső Piroska Szántó Lajosné

Nem tud olyan nyugdí-
jasklubot a városban, 
ahol a hozzá hasonló 
magányosoknak segí-
tenének.

Nem sok mindent tud 
a városról. De azt min-
dig figyeli, milyen kö-
zösségi programokat 
hirdetnek a plakátok.



5Üllői Kultúra

Még csak 3 hónap telt el az új 
tanévből, s máris számtalan ze-
nés rendezvényen való sikeres 
szereplésről számolhat be ze-
neiskolánk Üllő város lakóinak.

Hirdetés

M ár állandó szereplői vagyunk az au-
gusztus 20-i városi ünnepségnek, 
mely az idén újra a szépen felújí-

tott katolikus templomban került megren-
dezésre.
 Egy év szünet után ismét hívnak-várnak 
bennünket a Vargha Gyula Városi Könyvtár 
kiállításainak megnyitóira is, hogy növendé-
keink, tanáraink muzsikálása fokozza, színe-
sítse a kiállítás látványát. Az első megnyitóra 
szeptember 27-én került sor, majd október-
ben, novemberben is felléphettek kis muzsi-
kusaink.
 Minden évben igyekszünk méltó módon 
megünnepelni a zene világnapját. Az ideit vi-
szont különösen felfokozott izgalommal vár-
tuk, hiszen első ízben vehettük birtokba az 
új városháza szép házasságkötő termét, ami 
pillanatok alatt átalakítható koncert céljára. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az új hely-
szín akusztikája kiváló, hangulata nagyon kel-
lemes, s a „házigazda”, Laza István igazgató úr 
minden koncerttel kapcsolatos kívánságun-
kat a legnagyobb készséggel igyekszik telje-
síteni. Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy remekül sikerült a hangversenyünk.
 Október 12-én a művelődési házban lép-
tek fel növendékeink és tanáraink az Üllői 
Karitász által szervezett jótékonysági bálon.
 Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szony baráti beszélgetésre hívta meg a Par-
lament, illetve az Európai Parlament két il-
lusztris hölgy képviselőjét, dr. Mátrai Mártát 

és Pelczné dr. Gáll Ildikót, valamint dr. Szűcs 
Lajos urat október 16-án. Kiváló tanáraink-
nak ezen az összejövetelen is sikerült lenyű-
gözniük a hallgatóságot csodálatos zenei 
közreműködésükkel.
 Pár nappal később, október 25-én újra 
szólt a muzsika a városházán – ezúttal az 
épület galériaavató kiállításán szerepeltek 
legügyesebbjeink.
 Az igazi csemegére azonban november 
9-én került sor, amikor Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony hivatalosan is felavat-
ta az új házasságkötő terem csodálatos han-
gú, új pianínóját, melyet Plutzer Gábor ta-
nár úr muzsikus barátaival és növendékeivel 
nagy sikerű koncerttel koronázott meg.
 Az idén hatodik alkalommal került sor a 
25., 50. illetve 60. házassági évfordulójukat 
ünneplő üllői házaspárok rendezvényére a 
katolikus templomban. Zeneiskolánk a kez-
detektől fogva aktív résztvevője szép zenei 
műsorával e nemes eseménynek. Remélhe-
tőleg az idén jubiláló házaspárok estéjét is 
sikerült bearanyoznunk kis koncertünkkel.
 Felfokozott izgalommal vártuk rendkí-

vüli növendékhangversenyeinket, hiszen 
az új helyszín, az új rendezés és megvalósí-
tás próba elé állította tantestületünket. Visz-
szatekintve erre a három alkalomra elmond-
hatjuk, hogy igazán ünnepélyes, méltó 
rendezvényei lettek növendékhangverse-
nyeink zeneiskolai műsor-repertoárunknak.
 S hogy ne feledkezzünk meg zeneisko-
lánk kicsiny, de barátságos hangversenyter-
méről sem, december 13-án itt tartjuk a már 
hagyományos, ovisoknak szervezett kará-
csonyi műsorunkat.
 Ugyanezen a napon délután az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola adventi koncert-
jén is közreműködünk.
 A téli szünet előtti utolsó nagy alkalomra 

– tanáraink és néhány kiváló növendékünk 
karácsonyi hangversenyére – december 20-
án, pénteken 17 órai kezdettel – nagy szere-
tettel várjuk városunk valamennyi zenesze-
rető polgárát a katolikus templomba, majd 
azt követően a Mindenki karácsonya sza-
badtéri rendezvényre, hogy együtt ünne-
pelhessük az év legszebb ünnepét!

 Lassánné Balogh Andrea 

Zenés őszi beszámoló 
a Harmónia Zeneiskolából

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek, s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsony álomból valóság,
És békessége már az embereknek!
                                      Juhász Gyula

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját
a Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

karácsonyi hangversenyére,
melyet 2013. december 20-án, pénteken 

17.00 órakor tartunk
az üllői római katolikus templomban.

A műsorban közreműködnek:
a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei.

Áldott, szép ünnepet kívánunk mindenkinek!
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Hirdetés

Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15, 45 és 90 napos futamidők) 

Kamatmentes 
kiváltási lehetőség 

(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Az állomás utcájában.
Telefon:

 06-29/413-336 
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 
07.30–12.00-ig és 

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.

Megnyitottunk Monoron is!

THM: 21,56-43,48 %. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. A zálogtárgyak köréről  
és a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

Frangipani SPA VECSÉS

www.thaimasszazsvecses.hu
06-70/555-6662

Vecsés, Fő út 158. 1/2.

Tradicionális Balinéz 
és Thai masszázs

Ajándékkártya 

karácsonyra 
4500 Ft 60 perc 

Indonéz 
masszőzzel

Eladó  
utánfutó

Típus: Lady 6

Önsúly: 120 kg

Összsúly: 600 kg

Gyártási idő: 2000.

Méret: 2x1 méter

Állapot: teljesen felújított

Irányár: 80 ezer Ft

06-1/280-3754

Jubiláló házaspárok köszöntése 
Idén hét házaspár tett 
tanúbizonyságot ar-
ról, hogy megtalálták 6o, 
5o, és 25 évvel ezelőtt 
egymásban azt az em-
bert, aki nélkül nem tud-
ják elképzelni az életet. 

R itka adomány az élettől, ha 
az ember megtalálja azt a 
valakit, aki nélkül nem tud 

létezni. Honnan tudtuk ki lesz 
a társunk, kivel fogunk együtt 
evezni egy csónakban az élet vi-
haros tengerén? Egy sugallatnak 
hála, egy érzésnek, ami egész 
valónkat átjárta amikor rájöt-
tünk, hogy nem az számít, hogy 
vele le tudnánk-e élni az életün-
ket, hanem az, amikor rádöb-
bentünk, nélküle nem. 
 Ahogyan Aranyosi Ervin is írja: 

„Nélküled nem lenne teljes a vilá-
gom. Hiányozna mindig a másik 
felem. Ezért kellett egykor, tit-
kon, rád találnom, ezért kötött 
hozzád vonzó szerelem. Csiszo-
lódnunk kellett, mint a drága-
kőnek, ám az igaz érték, mind 
bennünk maradt. Elfogadtuk 
egymást örök kísérőnek, miköz-
ben az idő gyorsan elszaladt...” 
 Ha kölcsönös szeretetre épült 
a házasság, akkor meg kell len-
nie a maga kis ünnepeinek és a 
maga szokásainak. A házassá-
gi évforduló nagyszerű lehető-
ség arra, hogy egy kicsit lassít-
sunk ebben a rohanó világban, 
pihenjünk és örüljünk egymás-
nak. Ez az alkalom lehetőséget 

nyújt arra, hogy a házastársak 
köszönetet mondjanak egymás-
nak a meg nem köszönt szép na-
pokért, ezáltal boldog perceket 
éljenek át. Az a legfontosabb, 
hogy ilyenkor ne feledjük: ez a 
nap más, mint a többi.   
 Gyorsan múlnak az évek, pe-
regnek a szemek a homokórá-
ban, ez ellen semmit nem te-
hetünk. Változnak az idők, az 
álmok, változunk és valahol leg-
belül mégis ugyanazok mara-
dunk. Átélünk, megélünk, túl-
élünk dolgokat, eseményeket. 
Azonban újra és újra felfedez-
hetjük az élet szépségeit. Mindig 
találhatunk valamit, ami örömöt 
okoz. Számoljuk az évek sokasá-
gát, bár számolva sem lesz több 
vagy kevesebb, és nem is a kö-
zös éveink számától függ a há-
zasságunk minősége. Sokkal 
meghatározóbb az, hogy meny-
nyire tudjuk szeretni egymást.
 A házassági évforduló férj 
és feleség közös ünnepe, amely 
eszükbe juttat egy nagyon szép 
és felejthetetlen közös emléket, 

az esküvőjük napját. Ki ne emlé-
kezne arra a bizonyos boldogító 
igenre, amit, mint örök fogadal-
mat a párunk csillogó szemébe 
tekintve tettünk egymásnak és 
amely a házasság kezdetét je-
lentette? A házassági évforduló 
remek alkalom az esküvő újbó-
li átélésére, annak minden izgal-
mával és szépségével átölelve. 
Ünnepeljünk együtt! 
 Ennek az ünneplésnek adott 
otthont immáron hatodik alka-
lommal a katolikus templomban 
Üllő önkormányzata, s annak ne-
vében Kissné Szabó Katalin pol-
gármester, az üllői Harmónia 
Zeneiskola tanárainak, növendé-
keinek zenei közreműködésével. 
 Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony, valamint  
Heinemann Ildikó evangé li kus lel-
kész köszöntője után került sor 
La dányi Ágnes anyakönyvvezető 
előtt az ünnepélyes fogadalom-
tételre. 
 Idén  az 1953-ban Üllőn meg-
kötött 68 házasság közül csak 
1 pár,  Koczó Elek és Koczó Má-

ria Magdolna erősíthette meg 
a 6o évvel ezelőtt tett fogadal-
mát, mely szerint jóban, rosszban, 
erőben, egészségben, örömben 
és bánatban kitartanak egymás 
mellett, ahogyan azt megfogad-
ták egymásnak évtizedekkel ez-
előtt.  Sajnos egészségi állapo-
tuk miatt nem tudtak megjelenni 
a városi ünnepségen, de kívánsá-
guknak megfelelően otthonuk-
ban megtehették ezt.
 Az 1963-ban megkötött 52 há-
zasság közül 13 pár élhette meg 
az 5o. évfordulót, közülük 3 pár 
jelezte, hogy ünnepélyes keretek 
közt ismét fogadalmat szeretné-
nek tenni egymás iránti hűségük 
és szeretetük bizonyítékaként. Az 
ünnepségen személyesen csak 
egyetlen pár tudott részt ven-
ni, Rakó József és Dobos Margit Er-
zsébet.  Dobronyovszky József és 
Nagy Ilona, valamint Horváth Pé-
ter Károly és Pap Lujza Ilona egész-
ségi állapotuk romlása miatt szin-
tén nem tudtak megjelenni, ezért 
ők otthonukban tehetik meg hű-
ségesküjüket.
 Az 1988-ban 25 évvel ezelőtt 
49 házasságkötésből 24 házas-
ság megszűnt. Az  25 élő házas-
ság közül 3 pár esküjére és kö-
szöntésére került sor.  Pusztai 
Attila és Pongó Györgyi, Őri József 
és Balogh Erzsébet, Béres Pál és 
Joó Klára tették le fogadalmukat. 
 A szinvonalas, meghitt cere-
mónia után a jubiláló párok és 
családtagjaik egy kellemes, csa-
ládias hangulatú estét tölthet-
tek el az ünnepség szervezőivel 
együtt a Zsálya bisztróban. 

Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető
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Üllő Városi Önkormány-
zat képviselő-testülete ok-
tóber 31-én, majd novem-
ber 21-én tartotta ülését. 

Ülésteremből jelentjük

Tájékoztató téli 
melegedőhely 
kijelöléséről

Tanácsadás 
fogyatékkal élőknek

Így vehető igénybe az orvosi ellátás

Üllő város polgármestere – felkészülve a rend-
kívüli téli időjárásra – melegedőhelyet biz tosít 
az orvosi rendelő előterében (Templom tér 3.) 
a rászorultak részére.
 A melegedőhely nyitva tartása hétközna-
pokon 7 órától 18 óráig tart, továbbá ünnep-
napokon és munkaszüneti napokon 8 órától 
10 óráig és 17 órától 18 óráig – az orvosi ügye-
let ideje alatt – vehető igénybe.
 Kérjük, hogy a rendre és a tisztaságra fo-
kozottan ügyeljenek.

Jakab Angelika, közbiztonsági referens

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete ta-
nácsadást tart mozgáskorlátozottak és 
más fogyatékossággal élők számára.
 Jogszabályváltozások miatt fogyatékos-
sági támogatás, gépjárműszerzési támo-
gatás, lakás-akadálymentesítési támoga-
tás, parkolási igazolvány és egyéb segélyek 
igényléséhez nyomtatványok, amelyek kitöl-
tésében segítséget nyújt és tanácsot ad Ma-
kai Rozália a Civil Központban, hétfőn, szer-
dán, csütörtökön és pénteken 8-15 óráig.
 Cím: Pesti út 124., tel.: 06-29/321-876, 
e-mail: info@civilkozpont.hu
 A tanácsadás ingyenes. nfo

Az októberi ülésen döntés született 
a 2014. évi költségvetési koncepció 
megalkotásáról, és elfogadta a 2013. 

évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésé-
ről szóló beszámolót a képviselő-testület. 
 Döntés született a város településközpont 
beruházása során megvalósult közműveknek 
(ivóvízhálózat, közvilágítási hálózat) az illeté-
kes szolgáltató részére történő átadásáról.
 Az utak csúszásmentesítésével a GX-
Beton Kft.-t bízta  meg a testület.
 A hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-

nulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához csatlakozott a város a képvise-
lők döntése alapján.  
 A novemberi ülésen módosította a testü-
let a Vargha Gyula Városi Könyvtár és az ön-
kormányzat, illetve a  polgármesteri hivatal 
szervezeti és működési szabályzatát.
 A testület az Egészségügyi, Szociális és If-
júsági Bizottság új tagjának, Juhász Andreát 
választotta, tekintettel arra, hogy a korábbi 
külsős tag, Orosz Tímea lemondott tisztsé-
géről. 
 A Malom utca–Dózsa Gy. utca sarkán 
megépült gazdasági szolgáltatóházban ta-
lálható, 51 m2 alapterületű, eddig büféként 
hasznosított üzlet bérbeadására pályáza-
tot írt ki a képviselő-testület. A pályázat be-
nyújtási határideje: 2014. január 6. Az önkor-

mányzat elsősorban továbbra is hasonló 
üzletkörű bérlőket vár, de más elképzeléssel 
bíró pályázók anyagát is szívesen fogadja.
 Az ülés napirendjén szerepelt a repülőtér 
tervezett zajgátló védőövezetének telekha-
tárra bontásával kapcsolatos javaslat meg-
tárgyalása. Tekintettel arra, hogy a testület 
egyrészt nem ért egyet a védőövezet ha-
tóság általi kijelölésével, másrészt a javaslat 
az ingatlantulajdonosok egy részének ked-
vező, másoknak kedvezőtlen lehet, úgy ha-
tározott, hogy nem foglal állást a kérdés-
ben. Ugyanakkor  továbbra is szorgalmazza 
az Üllő felől görbe vonalú, állandó sugarú 
megközelítéssel történő leszállás bevezeté-
sét a 2-es futópályára, mert a város számára 
a légi forgalomból eredő zajterhelés a jelen-
leg ismert eljárások közül csak ennek beve-
zetésével csökkenthető számottevően.

Almási Adrienn, ügyintéző

Az utóbbi időben az új betegek tömeges 
bejelentkezésével előforduló, olykor a tes-
ti épségünket fenyegető atrocitások miatt 
szeretném tisztázni az általam nyújtott há-
ziorvosi ellátást igénybe vevő betegek le-
hetőségeit. 
 A hatalmas betegforgalom ellenére is 
20 éve lelkiismeretem szerint gyógyítok 
és nem futószalagon röptetem a betege-
ket. Többek között ezért is különösen fel-
háborító, hogy az asszisztensemet fenye-
getik, ököllel verik az ajtót betegellátás 
közben. 
 Rendelési időben a telefonközpontos 
az utolsó órában kapcsolja be azt, aki sze-
mélyesen velem szeretne beszélni, a köz-
tes időben csak sürgős hívást fogadok 

– mindezt azért, hogy aki kivárta a sorát és 

vizsgálom, tisztességes, zavartalan ellátást 
kapjon. 
 Gyógyszert íratni, bármi mást intéz-
ni, időpont-előjegyzéssel is lehet a tele-
fonközpontban kedd, szerda és csütörtö-
ki napra. Javaslom, hogy egy héttel előbb 
jelentkezzen, mint ahogy elfogy a gyógy-
szere. A másik praxis helyettesítésekor elő-
jegyzésre nincs mód. Lehetetlen a beírt 
időt tartani a dupla forgalom miatt. 
 Minden egyéb dologban az érkezési 
sorrend a mérvadó. 12 óra 30 és 13 óra 30 
között kötelező takarítás, fertőtlenítés van. 
Az esti rendelés 6 óráig tart, sürgős esetre 
ügyelet van. Kérem szíveskedjenek ezeket 
tudomásul venni a zavartalan betegellátás 
érdekében.

Dr. Halasi Katalin

Talán még sokan nem tudják, de városunkban 
működik egy kis családi kézművescsokoládét 
készítő manufaktúra. Jelszavuk: „Csak iga-
zi, minőségi csokoládét fogyassz”! A cso-
koládé értékét a magas kakaó és kakaóvaj 
tartalma adja. Ez a család mindennap elmond-
hatja: „Édes az életünk”!. Az egész hobbi szin-
ten kezdődött, mára azonban már az egész 
országban, Tokajtól Pécsig, Szombathelytől 
Hollókőig nagyon sok városban és idegen-
forgalmi helyen megtalálhatók termékeik. 
Aki szívesen megkóstolná a különleges ízesí-
tőkkel készült táblás csokoládékat, bonbono-
kat, azok előtt a műhely mindig nyitva áll. A 
most megnyitott bemutatótermükben egyéb 
kézművestermékeket is talál: méz, lekvár, bor, 
fürdőcsokoládé. A család jelenlegi célja: minél 
több helyre eljuttatni a karácsonyi különleges-
ségeket: mézeskalács ízű csokoládé marcipán 
fenyővel, tejcsokoládé zserbós töltelékkel, kekszes-
gyömbéres tábla karácsonyi motívumokkal. 
Mindenkit szeretettel várnak a Dózsa György 
utca 18. szám alatt.

CsoXi Hungary Kft. Telefon: 06-30/983-6458, 
Web: www.csoxi.hu E-mail: csoxi@csoxi.hu  

Üllő egy „édes város”
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„Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol  otthon legyünk benne”
Tamási Áront idéztük, amikor az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la idei háromhetes projektjének mottóját kiválasztottuk. A T.Á.M.O.P. 
3.1.4. pályázat keretében tartottuk meg október 8. és november 8. 
között, immár ötödik ízben a rendezvénysorozatot iskolánkban.

Ttémánk idén a lakóhelyünk és az itt élő 
vagy alkotó híres emberek megisme-
rése volt. A programsorozat népsze-

rűségét jellemzi, hogy a bevont osztályok 
mellett a felső tagozat majdnem teljes lét-
számmal indult a versenyen.
 Több feladat során is kipróbálhatták 
ügyességüket és kreativitásukat a tanulók, 
miközben hasznos ismeretekre tettek szert, 
elsősorban településünk történelmi és iro-
dalmi emlékeivel kapcsolatban. Felkészülé-
süket Fehér László nyugalmazott igazgató-
helyettesünk tanulmánya biztosította, aki 
több évtizede kutatja városunk helytörténe-
tét, s e téma valódi szakértőjévé vált.
 A legnagyobb kihívást azonban az a 
fela dat jelentette a tanulóknak, hogy az ál-
taluk kiválasztott híres üllői személyiséggel 
riportot kelellett készíteniük és ennek alap-
ján bemutatni őket a november 8-i pro-
jektzáró ünnepségen. Tanulóink megis-
merkedtek városunk aktív és nyugalmazott 
intézményvezetőivel, valamint kitüntetett-
jeivel: Kissné Szabó Katalin polgármester-
rel, Hamikus Ferencné iskolánk volt igaz-
gatónőjével, Misák Béláné nyugalmazott 

tagóvoda vezetővel, Pálmai Lászlónéval,  a 
Vargha Gyula Városi Könyvtár nyugalma-
zott igazgatójával, Fehér László iskolánk 
nyugalmazott igazgatóhelyettesével, aki  
Üllő város helytörténetének kutatója és 
szakértője, Illés Viktor paralimpikonnal, vá-
rosunk díszpolgárával, Majorosi Marianna 
néptáncoktatóval, a  
Kossuth díjas Csík 
zenekar énekesével, 
János Rita nívódí-
jas táncpedagógus-
sal, a Mirabell tánc-
klub vezetőjével, 
Bognár István fafara-
góval, Kissné Csaba 
Éva védőnővel,  akit 
Üllő Város Szolgálatáért Díjjal tüntettek ki, 
Viczkó Ferenccel, a Pro-Urbe díjas Mecénás 
klub tagjával, valamint Dudinszky Balázzsal, 
aki iskolánk kitüntetettje és a Kalapos Folk 
Band vezetője.
 Ez igen összetett feladat volt, mellyel 
szándékosan kicsit az iskola falain kívül sze-
rettük volna tanulóinkat próbára tenni. Bát-
ran állíthatom, hogy mindannyian megáll-

ták a helyüket, hiszen előzetes felkészülés 
után felkeresték riportalanyaikat, megis-
merkedtek velük és munkásságukkal.  Nagy-
szerű, változatos és profi módon elkészített 
riportfilmekkel ismertették meg kiválasz-
tottjukat velünk. Néhány híres személyiség 
jelenlétével is megtisztelte rendezvényün-
ket. Köszönöm nekik és a többi interjúalany-
nak is, hogy tanulóink rendelkezésére álltak 
a riportok elkészítése során és szívesen fo-
gadták őket.
 Aki itt volt velünk és látta ezeket a be-
mutatókat meggyőződhetett arról, hogy 
a gyerekek mennyire ötletesen, színvona-
lasan és kreatívan dolgoztak. Úgy érzem 
mindannyian méltán érezhetjük büszké-
nek magunkat, hogy együtt élhetünk te-
lepülésünkön ilyen sok, kivételes tehet-
ségű és a város iránt elhivatottságot érző 
emberrel.
 Gratulálok a rendezvénysorozaton részt 
vett minden osztálynak és osztályfőnöké-
nek a színvonalas munkájukhoz és nagy-
szerű eredményeikhez.

 Végezetül szeretnék köszönetet mon-
dani a programsorozat támogatásáért a ve-
csési tankerület igazgatójának, dr. Hrutkáné 
Molnár Monikának, dr. Barna Tibor igazgató 
úrnak, valamint a sok segítségért – kollégá-
im mellett – Pálmai Lászlónénak, a Vargha 
Gyula Városi  Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatónőjének.

Toldiné Horváth Sarolta, projektfelelős

H ála a Jóistennek a mindenszentek ün-
nepe az idén fagymentesen telt el.  
A katolikus temetőbe látogató embe-

reket, akik a szeretteiket felkeresték, gyönyö-
rűen rendezett, tiszta, szépen felparcellázott 
temető várta az emlékezés napján. A kiska-
pu bejáratától mindkét oldalon ültetett vi-
rágok szegélyezték az utat, mely a gyönyö-
rűen feldíszített, kivilágított kápolnáig vezet. 
A főúton az újonnan ízlésesen megépített 
Mindenki Jézusa, amely már messziről világí-
totta az utat a rengeteg mécsesével. Szemet 
gyönyörködtető látvány tárult az emberek 
elé, amikor a feldíszített ravatalozó épület-

Az alábbiakban egy olva-
sónk, Nagy Józsefné leve-
lét osztjuk meg önökkel. 

A katolikus temetőről
hez értek. Hátul a Szűz Mária millió gyertyái 
világítottak, a temérdek virág szinte elkáp-
ráztatta a temető látogatóit. Említésre mél-
tó a ravatalozó épületében a tiszta, kulturált 
illemhely, s nem utolsó sorban az egész te-
mető területén elhelyezett szemétlerakó-
helyek, amelyeket nádszövettel elkerítettek, 
hasonlóan a hátsó szeméttárolóhoz, amely 
szintén el van kerítve, hogy a temetőbe láto-
gatók ne a szemetet lássák.
 Megemlíteném, hogy a nyári időszakban 
sem lehetett találkozni gazzal, mint koráb-
ban. Szinte 2-3 hetente az egész területen 
vágták a füvet, az utcától elkezdve a temető 
végéig. Az utcai rész takarítása, gereblyézése 
is szembetűnő, hisz hasonlót nem lehetett 
tapasztalni a temető területén. Nem beszél-
ve a virágosításról, ami rengeteg forintráfor-
dítás az üzemeltető részéről. 

 Nem kell már gereblyét, kapát, kannát, 
seprűt hordani a temetőbe, hisz az üzemel-
tető azt ingyen és bérmentve bárkinek ren-
delkezésre bocsátja. 
 A temetőbe járó emberek – úgy érzem – 
ezeket az új dolgokat örömmel fogadták. 
 Az állandó ügyelet is meghozta hatását, 
teljesen visszaszorította a lopást, az üzemel-
tető emberei állandóan kint dolgoznak a te-
metőben. Ha valakit rosszullét ér a temető-
ben, az irodában helyet foglalhat, ivóvizet 
bármikor adnak a részére. 
 Úgy gondolom, hogy az ilyen üzemelte-
tő miatt muszáj tollat ragadni, megérdem-
li, hogy megköszönjük az odaadó munkáját! 
Reméljük, hogy nagyon sokáig lesz még eny-
nyi energiája, szépérzéke a temető üzemel-
tetéséhez, szépítéséhez. 

Nagy Józsefné

Az iskola fala-
in kívül sze-

rettük volna 
próbára tenni 

tanulóinkat.
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Már több mint másfél évtize-
de ünnepeljük a szociális mun-
ka napját, amely a szociális mun-
kások nemzetközi szervezetének 
jóvoltából világnap. Ekkor a fi-
gyelem azokra irányul, akik hi-
vatásuknak választották rászo-
ruló embertársaik segítését.

Harmadik éve, hogy a nevelőtestületünk úgy döntött, a kö-
telező tavaszi projektprogramokon felül minden hónap-
ban szervezünk egy hetet, melyen azonos témát járunk kör-
be az óvodai tevékenységek bevonásával, az adott időn belül.

Szociális munka napja

Mese hete az óvodában

A szociális munka hivatás, amely több 
évszázados hagyományokkal bír. A 
szociális munka folyamatos kihívá-

sok sorozata, amely a felmerülő problémák 
megoldását követeli meg, akár a családok-
ban, akár csoportokban, akár közösségekben 
végzik. A szociális problémák megoldása az 
egész társadalom ügye.
 November 15-én került sor Üllőn, a Hu-
mán Szolgáltató Központban a szociális 

munka napjának megünneplésére. A családi-
as hangulatú rendezvényt jelenlétével meg-
tisztelte Kissné Szabó Katalin, Üllő város pol-
gármestere.
 Köszöntőjében méltányolta a szociális 
munkások és a szociális területen dolgozók 
napi erőfeszítéseit és köszönetet mondott 

a település számára hasznos és szükséges 
munkájukért.
 Drd. Gazsi Csaba az intézmény igazgató-
ja a dolgozók nevében köszönetet mondott 
Üllő város képviselő-testületének és polgár-
mester asszonyának a rengeteg segítségért, 
amit az intézménynek nyújtottak.

November hónapban a mesére esett a 
választásunk.
 Szerencsére programunk eleme-

ként gyerekeink mindennap hallgatnak me-
sét többször is. Rendkívül nagy szükség van 
az élő szóban előadott mesére, illetve a jól 
megválasztott, életkori sajátosságoknak 
megfelelő, elsősorban magyar népmesé-
re. Ezzel lehet némiképp ellensúlyozni a té-
véből dőlő, többször válogatás és igényes-
ség nélküli rajzfilmeket, amik sokszor távol 
állnak a mesétől. A mai gyerekek mindent 
képeken keresztül kapnak, akár filmekről, 

akár mesekönyvekről beszélünk. Ezáltal a 
képzeletük, fantáziájuk nem fejlődik olyan 
mértékben, ahogyan akár egy generációval 
ezelőtt is. Nekünk, pedagógusoknak kell el-
lensúlyozni ezeket a kihívásokat. A szülőket 
is arra kérjük, meséljenek otthon legalább 
lefekvés előtt a gyerekeknek. Ezért is tartot-
tuk fontosnak és figyelemfelhívónak a Mese 
Hetét.
 Hétfőn mesebirodalmat varázsoltunk az 
előtérbe, hogy már az érkezőket is kedvenc 
meséik szereplői fogadják és megadják a 
hangulatot egész napra. Kedden a gyerekek 

tevékenykedtek, lerajzolták kedvenc mesé-
iket, fejbábokat készítettek. Szerdán a Kö-
zösségi Központ által szervezett mesejáté-
kot tekintettük meg a Grimm-Busz társulat 
előadásában. Csütörtökön a gyerekeink dra-
matizáltak meséket a többieknek. A nagy-
csoportosok verseket adtak elő jelmezes és 
játékos formában. A középsősök eljátszot-
ták A kiskakas gyémánt fél krajcárja című 
mesét, bájosan, életkorukat meghazudtoló-
an. A kicsik pedig a Répa című mesét adták 
elő, kóstolgatva az óvodai életet, a mesék 
varázsát és a szereplőkkel való azonosulást.
 Péntekre szoktuk tartogatni a fő ese-
ményt a hét lezárásaként. Óvó nénik, da-
dus nénik mindahányan előadtuk a Három 
kismalac című mesét, vidáman, improviza-
tív módon, saját gondolatainkat és ki-ki hu-
morérzékét is beleszőve. Gondoltunk egy 
merészet és nem előre betanult szöveget 
mondtunk, hanem akkor találtuk ki élő elő-
adásban a részleteket és a részletes szöveget. 
Elmondható, hogy fantasztikusan sikerült, 
mi felnőttek is legalább annyira élvezetes-
nek tartottuk, mint a gyerekek. Egymáson 
is sokat nevettünk a bajszunk alatt, hogy ne 
legyen túl feltűnő a gyerekek számára. A ki-
csiknek pedig mindig rendkívüli élmény, ha 
a szeretett óvó néni, dadus néni mesefigura 
bőrébe bújik, mert megérzik, hogy értük a 
felnőttek még erre is képesek. Sikeres hetet 
zártunk és készülhetünk a következő esemé-
nyekre, többek között az Advent Hetére. 

Akai Gabriella, tagóvodavezető
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Üllő Város Önkormányzat (2225. Üllő, Templom tér 3.) pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonát képező, 
Üllő, Malom utca – Dózsa Gy. utca sarkán megépült gazdasági szolgáltatóházban található, 51 m2 alapterületű  
– eddig „büfé”-ként hasznosított (fagylaltot, palacsintát, hot dogot, hamburgert, lángost árusító) –  üzlet bérbeadására.
Az önkormányzat elsősorban továbbra is hasonló üzletkörű bérlőket vár, de más elképzeléssel bíró pályázók anyagát is szívesen fogadja.
A helyiség havi bruttó bérleti díját 1000 Ft/m2-ben (51 m2) – 51  000 Ft összegben – állapítja meg, melyet a felek minden év januárjában, 
a KSH által közölt inflációs ráta összegével megemelnek. 
A bérleti jogviszony: 2014. január 16-tól határozatlan időre szól.
Az a pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát, aki licitálás útján a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a megszerzési alapdíj 100%-ának megfelelő összeg pályázati díjként 
történő megfizetését igazolja.
Pályázati díj a nyertes pályázó részére visszafizetésre nem kerül, hanem a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul 
át (óvadék).
A bérlő kötelessége a tevékenységéhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése. Bérlő köteles a bérleti jog megszűnésekor az 
eredeti állapot helyreállítására.
Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban 2014. január 6-ig lehet Üllő Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2225 Üllő, 
Templom tér 3.) benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét
b.) a folytatni kívánt tevékenység megnevezését, a helyiség általa tervezett felhasználási célját
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

Pályázati hirdetmény

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január havi képviselő-testületi ülés (helye: városháza).
Érdeklődni: Kissné Szabó Katalin polgármesternél  Tel.: 06-29/320-011   Üllő, 2013. november 24.  Üllő Városi Önkormányzat

Városunk a Hungaro cont rol Zrt. pályázati 
támoga tásának jóvoltából zon    gorát vá-
sárolhatott. Bár a zeneiskola tanáraink 

ajánlása szerint megvásárolt Yamaha márká jú 
hangszer néhányszor már meg szólalt az elmúlt 
hetekben, az igazi avatóra, amikor is a zongo-
ráé volt a főszerep, most kerülhetett sor.
 A rendezvény kezdetén polgármeste-
rünk, Kissné Szabó Katalin mondott ünnepi 

Az érdeklődő közönséggel zsúfo-
lásig megtelt Közösségi Központ-
ban kultúrtörténeti esemény-
re került sor november 9-én.

Zongoraavató koncert
beszédet, melyben ismertette a hangszer-
vásárlás történetét és kifejezte reményét, 
hogy a következő évtizedekben sok-sok 
szép zenei élményben lesz részünk város-
unk e nagy becsben tartott, új szerzemé-
nyének köszönhetően.
 Ezután – alkalomhoz illően – a Harmó-
nia Zeneiskola zongoratanára, Plutzer Gábor 
estje következett. A művésztanár magával 
ragadó zongorajátékát kiegészítették és az 
élményt fokozták a koncert közreműködői, 
Tóth Viktor főiskolai hallgató és Sasvári An-
gelika a zeneiskola növendéke, mindketten 
Gábor tanítványai. Különleges hatást gya-
korolt a hallgatóságra Székely Erzsébet ven-
dégművész, a Szege-
di Operaház énekese. 
Ezidáig kevesek ta-
pasztalhatták közü-
lünk, amint a klasz-
szikus operák dalai, 
áriái nem felvételről 
vagy a színház né-
zőtéri távolságából, hanem néhány méte-
res testközelből, a művésznő szíve dobba-
násának és lélegzetvételének érzékelésével 
együtt varázsolnak el minket.
 A műsor – világhírű zeneszerzők: Schubert, 
Bizet, Faure, Sosz takovics, Gluck  és Diabelli nép-
szerű műveinek részletei – nem csak érzelme-

inkre gyakorolt felejthetetlen hatást, hanem 
Hof ba uer-Mezei Márta, a Harmónia Ze neiskola 
igazgatójának a zeneműveket, a szerzőket és 
az előadókat is bemutató konferálásával ze-
nei műveltségünket is gyarapította.
 A zongoraavatás szertartása befejező-
dött, és elindult hódító útjára a hangszer. 
Az idén még három alkalommal lesz ko-
molyzenei rendezvény, a zeneiskola növen-
dékhangversenyeire és a jövőben is számos 
koncertre várjuk a kedves közönséget. Re-
méljük, minél többen és minél gyakrabban 
élünk a lehetőséggel és gazdagítjuk önma-
gunkat a kultúra e különleges adományával, 
hiszen a zene mindenkié.

Laza István, Közösségi Központ vezetője

Számos kon-
certre várjuk 

a kedves kö-
zönséget.
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Üllői dicsőség a könyvtár névadójának szülőhelyén, 
decemberi programok, bővül a kínálat, visszatekintő 
az elmúlt évre – ezek a Vargha Gyula könyvtár hírei.

Olvasni jó!

Az idén Káván került meg-
rendezésre névadónkról, 
Vargha Gyuláról elneve-

zett szavalóverseny. A költő 160 
évvel ezelőtt született a telepü-
lésen. Az évforduló tiszteletére 
november 9-én rendezte meg a 
Bénye-Káva Általános Iskola a 7. 
Vargha Gyula szavalóversenyt. Az 
üllői gyerekek ismét dicsőséget 
szereztek a városnak. Az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tanu-
lói alsós és felsős kategóriában is 
dobogós helyeket szereztek. 
 Akikre büszkék vagyunk: I. 
korcsoport: Horváth András I. 
helyezett, Tóth Richárd III. he-
lyezett, Agócs Andor különdí-
jat, Bácskai Csenge és Tóth Kristóf 
könyvtárunk különdíját kapták 
a nagyszerű szereplésért!
 II. korcsoport: Botlik Bence I. 
helyezett, Hera Szilvia II. helyezett, 
Szalai Réka, Virágos Alexandra és 
Zódor Vivien különdíjat, Barta Fló-
ra pedig könyvtárunk különdíját 
kapta az emlékezetes szavalatért!
 Külön öröm volt számunk-
ra, hogy nem csak diákjaink, de 
felnőtt segítőink is kitüntetés-
ben részesültek. Az idén odaítélt 
két Vargha Gyula-díj is Üllőre ke-
rült. Többéves lelkiismeretes fel-
készítő munkájáért Balázsné Var-
ga Gizella tanárnő, valamint a 
szavalóversenyek értékelő mun-
káját évek óta zsűritagként segí-
tő Kondás Imre, az üllői oktatási, 
kulturális és sport bizottság el-
nöke kapta. Köszönjük segítsé-
güket és szívből gratulálunk!

Programajánló

December 17-én 17 órától A tu-
datos életvezetés a siker titka 
című interaktív beszélgetéssoro-
zatunk 3. találkozóját rendezzük 
meg, amely témája: a test har-
móniája és tudatosítása. Célunk 
az eligazodás segítése a témá-
ban, a felmerülő kérdések meg-
beszélése oldott hangulatban.
 A beszélgetéseket vezeti: Pir-
bus Ernő, pszichoterapeuta és 
meditáció tanár.
 A részvétel ingyenes.
 Az Üllői Mecénás Művészeti 
Klub Csillagszóró című kiállítása 
január 20-ig tekinthető meg a 
könyvtár kiállítótermében. Min-
denkit szeretettel várunk!

Márai-program

A Márai-program harmadik for-
dulójában 325 ezer forint ér-
tékben vásárolhattunk szép- 
és tényirodalmi könyveket a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyv-
kiadás Kollégiuma által kiírt 
meghívásos állománygyarapí-
tási pályázatnak köszönhető-
en. A pályázat célja a nemzeti 
kultúrkincs megőrzése, a hazai 
és a határon túli magyar kiadók 
által megjelentetett, értéket 
képviselő könyvek eljuttatása 
minél több olvasóhoz a hazai 
és a határon túli könyvtárakon 
keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szer-
zők támogatása és megismer-

tetése. A sok szép, új könyvvel 
előreláthatólag az új évet kö-
szöntjük majd!

Gondolatok az év végén

Rendkívül mozgalmas évet 
tudhat maga mögött a könyv-
tár. Személyi változások történ-
tek, szinte minden szinten. Má-
jusban új vezetőt kapott, június 
végén pedig, felmentési ideje 
lejárván elbúcsúzott régi, ked-
ves dolgozójától, Berta Lászlóné 
Incikétől. Gondos odafigyelése, 
rendszeretete áthatotta az in-
tézményt. Jó gazdasszonyként 
tartotta rendben az egész há-
zat az udvartól az utolsó köny-
vig. Amikor én ideérkeztem, 
már hivatalosan nem dolgo-
zott, mégis egy nap azzal foga-
dott Kriszti kolléganőm, hogy a 
régi takarítónő, Incike ma be-
jön, mert még nem végzett a 
kézikönyvek polcainak letörlé-
sével. Hát igen, manapság már 
az ilyen tetteken meglepődik 
az ember. Sajnos. És valóban, 
Incike jött és takarított, hiszen 

szinte második otthona volt a 
könyvtár. Anyukájától örökölte 
meg a tisztséget annak idején, 
aki szintén nagy elhivatottság-
gal végezte munkáját úgy, mint 
a lánya. Nagy örömünkre, meg-
érdemelt nyugdíjas élete so-
rán sem feledkezik meg rólunk. 
A kiállításmegnyitók alkalmá-
val, ahol és amit tud segít, ho-
lott szeretnénk most már mi ki-
szolgálni őt.
 Így karácsonyhoz közeledve 
szeretném mindenkinek meg-
köszönni, aki bármilyen formá-
ban segítette az elmúlt évek 
során a könyvtár és dolgozói 
munkáját.
 Minden kedves olvasónak 
kívánok a magam és kollégáim 
nevében boldog, meghitt ün-
nepeket, az új évre békét, csen-
det, mely elűz vihart; szent erőt, 
mely próba közt kitart; és hitet 
mely, mint sasmadár fölfelé tart 
és égbe száll!
 A könyvtár december 23-tól 
január 6-ig zárva tart. Nyitás ja-
nuár 7-én, kedden 9 óra 30-kor!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Mozgalmas éven van túl az üllői könyvtárÙ

Kondás Imre és Balázsné Varga Gizella (jobbról)  Vargha Gyula-díjat kapott Ù
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Szépkorúak köszöntése
Magyarország kormánya támo-
gatja, hogy a szépkorú szemé-
lyek köszöntésben részesüljenek.

Minden 90. életévét betöltött állam-
polgár Orbán Viktor miniszterelnök 
saját kezű aláírásával ellátott dí-

szes emléklapot kap, mely hivatott kifejez-
ni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket 
és hálánkat. Azok a szépkorúak vagy család-
tagjaik, akik szeretnék, hogy otthonukban 
90. születésnapjukon köszöntsék őket, azok 
részére a település polgármestere szemé-
lyesen juttatja el az emléklapot. Nagy öröm-
mel várják a napot, ki-ki egészségi állapotá-
nak megfelelően. Van aki egyedül, van aki 
családtagjai, barátai körében várja a köszön-
tést. Csillogó szemekkel nézegetik a díszes 
emléklapot, örülnek a virágnak, boldogok, 

hogy Kissné Szabó Katalin polgármester 
személyesen köszönti őket Üllő önkormány-
zata nevében.
 Erre került sor az elmúlt két hónapban is.
 Csík Józsefné Földesi Klára Üllőn született 
1923. október 8-án.  Négyen voltak testvérek, 
három lány, egy fiú.   Férjével 5o évig éltek 
boldog házasságban, melyben két gyerme-
kük született: Panni és Dodi.
 Háztáji gazdálkodóként savanyítással 
foglalkoztak.  Klára néni nagyon aktív éle-
tet élt, még 86 éves korában is biciklizett, in-
tézte ügyes-bajos dolgait,  művelte a kertjét, 
tisztán tartotta portáját. Derűs, érdeklődő 
ember, nyitott a világra, érdekli a politikai 
helyzet, napi szin-
ten olvassa az újsá-
gokat, nézi a tv-ben 
a külvilág és hazánk 
eseményeit. Öröm-
mel fogadta, hogy 
szomszédságában 
felépült az új város-
háza. Egész életé-
ben nagyon szeret-
te a virágokat. Különös szeretettel emlegeti 
egyik büszkeségét a hatalmas pálmát, amit 
25 éve vásárolt egy idős bácsitól. Ablakában 
még most is rengeteg virág pompázik. Sze-
retettel emlegeti két unokáját, 3 dédunoká-
ját, akik bearanyozzák mindennapjait. Min-
dennapi életvitelében leánya Panni segíti, 
aki munkája mellett is odaadóan gondozza 
édesanyját.
 Dr. Rónaszéki Elemerné, Mária néni Deve-
cserben született 1923. november 7-én.  Há-
rom fiútestvére közül kettőt hamar elveszí-
tett, a legkisebb fiútestvérét ő iskoláztatta, 
taníttatta szerény kezdő pedagógusi jöve-
delméből.  Későn ment férjhez. Egy gyer-
meke született: Beáta.  Őt és a még fiatalon 
elhunyt öccse két árva gyermekét is nagy 
szeretetben nevelte fel nehéz körülmények 
között. Három műszakban dolgozott, dél-
előtt matematika-fizika tanár volt, délután  

napközis tanár és hetente háromszor,  ér-
telmi fogyatékos gyermekekkel foglalko-
zott.  Nyugdíjba vonulása után, még 7o éve-
sen is tanított. Pedagógusként elismert volt 
a szakfelügyelői körökben, tagja volt a pe-
dagógus-munkaközösségnek. Diákjai rajon-
gásig szerették, ezt bizonyítja, hogy még két 
éve is  diáktalálkozóra hívták. Lánya elmon-
dása  szerint Mária néni olyan őszinte szere-
tetben nevelte fel, hogy közöttük nem szü-
lő-gyermek viszony alakult ki, hanem egy 
mély, őszinte barátság.  
 Miután megözvegyült Üllőre költözött lá-
nyához, vejéhez és három unokájához, akik 
szerető gondoskodással veszik körül. Mária 
néni mélyen hívő katolikus asszony. Művé-
szetrajongó, kézimunkázik, fontosak neki 
az emberi kapcsolatok. Napközben, amíg 
a család dolgozik, felváltva  négy  barátnő-
je (Kolozsiné Erzsike, Simonné Magdika, Móri 
Erzsébet és Lazáné Bucsics Mária) társaságá-
ban tölti mindennapjait. Olvasgatnak, éne-
kelgetnek, imádkoznak. 
 Az elmúlt napokban pedig nagy öröm 
érte:  részt vehetett a Közösségi Házban 
megtartott Plutzer Gábor zongoraművész 
zongoraavató hangversenyén, ahol Fehér 
Imre alpolgármester virágcsokorral köszön-
tötte, mint a rendezvényen megjelent leg-
idősebb vendéget.
 Nagy János  Vasadon született 1923. no-
vember 23-án. Egyszerű dolgos családban 
látta meg a napvilágot. Heten voltak testvé-
rek, akik közül már csak ketten élnek. János 
bácsi és lánytestvére, aki 86 éves. A  szüle-
itől szerénységet, munkaszeretetet tanuló 
fiúból hamarosan csoportvezető lett a Bu-
dapesti Vegyipari Gépgyárban, ahol 1954-
től egészen 1983 novemberéig dolgozott.
 Nagyon sok szeretettel beszélt volt gép-
gyári kollégáiról.  Nyugdíjba vonulása után 
az akkori tanácselnök Erdei Gábor hívására 

a tanácsnál helyezkedett el, mint karbantar-
tó, fűtő. Munkáját itt is odaadással végezte, 
mint ahogy otthon a kertjét művelte. Köny-
nyes szemekkel mesélt a feleségéről, akivel  
57 évig éltek együtt nagy szeretetben, soha 
rossz szó el nem hangzott közöttük, úgy  ne-
velték fel gyermeküket Margitkát.  Beszélt 
arról, hogy nagy hálával tartozik dr. Balázs 
Lászlónak,  háziorvosának, aki 40 éve havon-
ta meglátogatja, őrzi egészségét. Ennek kö-
szönhetően még mindig a kertjét műveli, 
igaz már csak azért is, hogy a mozgás miatt 
kevésbé fájnak öreg ízületei. Mindennapja-
it leánya szerető gondoskodása teszi köny-
nyebbé.
 Üllő Város Önkormányzata nevében 
mindhárom szépkorú polgárunknak nagyon 
jó egészséget és derűs, nyugodt éveket kívá-
nunk.

 Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető

Nagyon jó 
egészséget és 

derűs, nyu-
godt éveket 

kívánunk

Csík Józsefné Földesi KláraÙ

Nagy JánosÙ

Rónaszéki ElemérnéÙ
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Hirdetés

Élhetőbb környezet
Üllő Városi Önkormányzat ez-
úton szeretné tájékoztatni önö-
ket az ingatlanaik előtti közte-
rület megfelelő gondozásáról. 

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

155/70/13 Hankook 10  900,- Ft/db 
 Dayton 9  800,-  Ft/db
175/70/13 Dayton 11  800,-  Ft/db
175/65/14 Firestone 14  700,-  Ft/db
185/65/14 Dayton 13  900,- Ft/db
 Hankook 14  100,- Ft/db
185/65/15 Firestone 14  700,- Ft/db
195/65/15 Firestone 14  700,- Ft/db
 Bridgestone 15  900,- Ft/db
205/55/16 Bridgestone 25  500,- Ft/db
 Firestone 22  700,- Ft/db
 Dayton 19  900,- Ft/db

Kovács Gumi Szerviz
Üllő, Pesti út 12. * Kovács Zsolt  * 06-70/289-2657

Szerelés helyben megoldható 
Vasfelnire 1000,- Ft/db,  alufelnire 1200,- Ft/db áron.

Új gumi árainkból egy kis ízelítő: 

Új és használt 
téligumi-akció!

Használt gumik már 3000,- Ft/db-tól 
mérettől és állapottól függően.

Betanított 
összeszerelőket keresünk 

vecsési partnerünk részére.
Elvárás: 

8 általános iskolai végzettség,  
hasonló területen szerezett 

tapasztalat.
Bejárás céges buszokkal biztosított!

Érdeklődni: 06-20/499-6 36

Munkalehetőség!

Méretek Belív egyszínes
(fekete-fehér)

Belív kétszínes 
(fekete-piros)

Belív színes Belső borítók
színes (B2, B3)

Hátsó borító, 
színes (B4)

1/1 oldal 41 500 Ft 47 000 Ft 59 500 Ft 69 000 Ft 89 000 Ft

1/2 oldal 24 000 Ft 26 000 Ft 34 500 Ft 39 000 Ft 49 000 Ft

1/4 oldal 12 900 Ft 14 500 Ft 18 500 Ft 22 500 Ft 27 500 Ft
1/8 oldal 6 900 Ft 8 000 Ft 9 900 Ft 11 900 Ft -

1/16 oldal 3 900 Ft 4 500 Ft 5 900 Ft - -

Üllői
Érvényes: 2013. január 1-jétől visszavonásig.

Hirdetési árak

Apróhirdetés: feketet-fehér: 50 Ft/szó
Az Üllői Hírmondóban reklámriportok elkészítését és közlését is vállaljuk. 
Áruk megegyezik a táblázatban közölt keretes hirdetések tarifájával. 
A cikkek megírása ingyenes, ön csak a hirdetési felület árát fizeti. 

Hirdetésfelvétel: Szekerka János  Tel.: 06-70/607-4444

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Mint a kisvárosokban általában, Üllőn 
is bevett gyakorlat, hogy az ingat-
lantulajdonosok tartják karban az 

ingatlanjaik előtti környezetet. Főutak ese-
tén (400-as út, Gyömrői út, Ócsai út) a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. a járdák, árkok kezelője, 
a többi út esetében pedig az önkormányzat. 
Ez azt jelenti, hogy az út menti árkokban, 
járdákon elhelyezendő autóbehajtók vagy 
egyéb építmények elhelyezéséhez a Magyar 
Közút vagy az önkormányzat hozzájárulása 
szükséges. Azonban vannak olyan felada-
tok, amelyeket a tulajdonosnak kell elvé-
geznie: az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz 
állandó tisztántartása, a hó eltakarítása, a sí-
kos járdaszakasz hintése, locsolása, portala-
nítása, gyomtalanítása, a járdaszakasz mel-
letti átereszeknek, folyókáknak, árkoknak, 
csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más 
folyást akadályozó egyéb anyagoktól való 
megtisztítása, közutak mentén a füves rész 
kaszálása és az árokból a hordalék kitakarí-

tása, megsemmisítése. Kivéve: Templom téri 
területek, parkok, Pesti úti emlékmű előtti 
terület, Pesti úti parkoló és zöldséges közötti 
terület, Pesti út 100–Széchenyi u. közötti te-
rület, Gyöngyvirág tér, Kisfaludy tér, Hajcsár 
utca (számozott 6 házszámig), Hunyadi utca 
(Ócsai utcától a Hajcsár utcáig).

A gépjárművek közterületen tá-
rolásának szabályai
Közúti közlekedésben használt személygép-
kocsi, tehergépkocsi, nyerges vontató, autó-
busz  közúton vagy közterületen nem tárol-
ható. 
 Tilos a közterületen közúti közlekedéshez 
hasz nált személygépkocsi, tehergépkocsi, 
pót ko csi, nyer ges vontató, autóbusz szerelé-
se, javítása, karbantartása, mosása. 
 Közterületen üzemképtelen, a közúti köz-
lekedésre alkalmatlan járművek, vagy mun-
kagépek nem tárolhatók. 
 Ha a jármű csupán azért minősül üzem-
képtelennek, mert hatósági engedéllyel, 
vagy jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvo-
nalon, mellékútvonalon, közterületen nem 
szabad tárolni, elszállításáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. 

További problémák

Az égetés közterületen és magántulajdo-
nú ingatlanon heti egy alkalommal – az ün-
nepnapok kivételével – szerdán 9-21 óra kö-
zött szélmentes, derült időben megengedett. 
Szeles időben kerti hulladékégetés céljából 
tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. 
Amennyiben a szerda ünnepnapra esik, ak-
kor legközelebb az azt követő munkanapon 
megengedett a tűzgyújtás. Égetni csak meg-
felelően kialakított helyen, a vagyoni és sze-
mélyi biztonságot nem veszélyeztető módon 
lehet, a tűzvédelmi szabályok betartásával. 
Az égetést végző személy a tűzrakhely oltásá-
ról az égetést befejezően köteles gondoskod-
ni. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat 
ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket ill. ezek maradékait).
 Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó kör-
nyékén mosakodni, szennyezett anyagot, 
tárgyat, edényt, gépjárművet mosni, állato-
kat itatni tilos! 
 Bármilyen probléma felmerülése esetén 
kérjük, hívja a polgármesteri hivatalban mű-
ködő 0-24 órás portaszolgálatot a 320-011-es 
vagy a 320-021-es telefonszámon.
 Kérjük, a fentiekben felsoroltak betartásá-
val alakítsunk ki együtt városunkban egy él-
hetőbb, tisztább környezetet!

Üllő Városi Önkormányzat
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Polgármesteri  
hivatal: 29/320-011
Monori Rendőrkapi-
tányság: 
29/410-367
Vecsési Rendőrőrs: 
29/350-444
Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület: 
06-20/223-7181
Üllői Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület:
29/522-360

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 

ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi ren-
delő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871

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

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

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

Iskola
Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola:
tel.: 29/320-054;
Fax: 29/320-053  
Harmónia Zene-
iskola: 29/320-924

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

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

Közösségi 
intézmények
Közösségi Ház: 
29/321-933
Humán Szolgál -
tató Központ 
és Nevelési  
Tanácsadó: 29/320-023,  
29/321-354 
Vargha Gyula  
Városi Könyvtár: 

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

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

Üllői anyatej-klub

Baba-mama torna

Kinek van 
itt kedve nótázni?Rock-Mikulás

Ünnepi 
hulladékszállítái rend

Istentisztelet és programok a Reformá-
tus Egyházközségben:
 December 1. vasárnap 10.00 óra, ad-
vent első vasárnapja: istentisztelet és 
úrvacsora.
 December 6. péntek 9 óra 30, Baba-
mama kör: ünnepre készülve – képes-
lapkészítő kreatív foglalkozás.
 December 8. vasárnap 10 óra: advent 
második vasárnapja: istentisztelet.
 December 8. vasárnap 15 óra: Családi 
délután: kreatív foglalkozás, Mikulás-
várás.
 December 15. vasárnap 10 óra: advent 
harmadik vasárnap: istentisztelet.
 December 22. vasárnap 10 óra: advent 
negyedik vasárnap: istentisztelet.
 December 23. hétfő 18 óra: úrvacsora 
előkészítő istentisztelet.
 December 24. kedd 15 óra: karácsony-
esti istentisztelet és gyermekműsor.
 December 25. szerda 10 óra: karácso-
nyi ünnepi istentisztelet és úrvacsora.
 December 26. csütörtök 10 óra: kará-
csonyi ünnepi istentisztelet és
úrvacsora.
 December 29. vasárnap 10 óra: isten-
tisztelet.
 December 29. vasárnap 15 óra: T cso-
port gyülekezeti ház.
 December 31. kedd 18 óra: óévi hála-
adó istentisztelet.
 Január 1. szerda 10 óra újévi istentisz-
telet.

Református 
programok

Ügyvédi tanácsadás

Apróhirdetés

Minden páratlan héten szerdán 16 órától 
18 óráig az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la Tükrös termében kötetlen kiscsoportos 
beszélgetést tartunk édesanyákkal, gyer-
mekükkel és támogató családtagokkal!
 Decemberben 4-én és 18-án, téma: ün-
nepi készülődés kisbabával 
 Az érdeklődőket szeretettel várja Árok-
szállási Gyöngyi védőnő, szoptatási szakta-
nácsadó (IBCLC).

Kismamáknak és gyermeküknek (1-3 éves ko-
rig) indul szerdánként 16 órai kezdettel baba-
mama torna. A programot vezeti dr. Véghné M. 
Ildikó óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 Közösségi Központ Üllő, Templom tér 3. (vá-
rosháza épülete. Tel.: 320-011/128, 06-70/312-
9772. E-mail: kozossegikozpont@ullo.hu.

Az Üllői Hírmondó lapzártájáig nem érkezett 
meg a Saubermacher Kft.-től a lakossági hulla-
dék elszállításának decemberi, ünnepi rendje. 
 A szemétszállítás időpontjáról pontos in-
formációval csak később tudunk szolgál-
ni, kérjük figyeljék Üllő hivatalos weboldalát 
(www.ullo.hu) illetve szórólapjainkat. nfo  

„Nyílik a rózsa…” tehetségkutató versenyt hir-
det a Közösségi Ház. Keressük azokat a nótás 
kedvű üllőieket, akik szívesen megmutatnák 
énekes tehetségüket a nagyközönségnek. 
 A verseny időpontja 2014. január 26. Ne-
vezni magyar nótával, népies műdallal vagy 
sanzonnal lehet.
 Jelentkezési határidő: 2014. január 12. Je-
lentkezni a választott dallal személyesen a 
Közösségi Házban, illetve a 06-20/991-0985-
ös telefonszámon lehet. 
 A fellépők zenei kíséretéről kiváló muzsi-
kusok gondoskodnak.
 A díjazottak szép élményekkel és értékes 
ajándékokkal gazdagodnak.

„A Rock halhatatlan!” Tudja ezt a Mikulás is. 
December 6-án, 19 órától a Közösségi Ház-
ban kiváló rockzenével ajándékozza meg 
azokat, akik megérdemlik.
 Buli lesz. A jó hangulatról a Dinosaurus 
Band, Laza Bálint, Hera lászló, Bogi és a Csizy-
Band gondoskodik.
 Hangszert ti is nyugodtan hozzatok ma-
gatokkal!
 A belépő: 500 Ft

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a Polgármesteri Hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a lakosság részére a Vá-
rosi Sportcsarnokban. 
 Dr. Szkalka Tamás 2014. január 6-án, dél-
előtt 10 órától 12 óráig tart tanácsadást, me-
lyet előzetes bejelentkezés alapján (tel.: 06-
20/555-6513) vehetnek igénybe. 
 Dr. Szikora Gábor legközelebb december 
10-én, este 18 órától 20 óráig tart lakossági 
tanácsadást, amely szintén csak előzetes be-
jelentkezést követően (tel.: 06-30/456-0889) 
vehető igénybe. Üllő Városi Önkormányzat

Samsung Galaxy Note (GT-N7000) eladó 60 
ezer forintért. Telefon: 06-20/326-6487
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Hirdetés

Zöldi Valéria festőművész
kiállítása
December 7. 15 óra
Megnyitja: Ignácz József újság-
író. A kiállítás megtekinthető 
december 19-ig.
Közösségi Központ, galéria
   
Zrínyi Ilona Nyugdíjas
Klub évzáró bál
December 7. 19 óra
Közösségi Ház

Adventi koszorú
 2. gyertyagyújtás
December 8. 11óra
Közreműködik az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont
   
Családi délután
December 8. 15 óra
Mikulás-várás, ünnepre készü-
lődés.
Református gyülekezeti terem

Természetjáró Klub 
évzárója
December 8. 15 óra
Közösségi Ház

Adventi készülődés
December 13. 13 óra
Ajándékkészítés, kézműves 
foglalkozás gyerekeknek.  
Közösségi Központ

Roma-nap
December 13. 14 óra 30
Kulturális programok, nem 
csak romáknak. 
Közösségi Ház

A kupon összege a teljes vételárból 
kerül levonásra, más kedvezménnyel 
nem vonható össze. Vásárlásonként 
csak egy kupon használható fel.
Az akció 2013. december 2-től 20-ig tart,  
illetve a készlet erejéig. Az akciónkban való 
részvétel a kupon felmutatásával  
együtt érvényes!

Tel.: 06-20/610-1978

FÖLDLABDÁS FENYŐVÁSÁR
A Premier Garden Kft.-nél!

Üllő, Gyömrői út 142. szám alatt.

 500  Ft 
(ötszáz forint) 

 értékű kupon


Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft.• Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkia

Üllői rendezvények 
2013. december

55 éves az iskola 
zenetagozata
December 13. 17 óra
Az általános iskola ünnepi mű-
sora a jubileum 
alkalmából.
Árpád Fejedelem Általános Is-
kola

Mézeskalács Fesztivál
December 14. 13 óra
Sütőverseny és kiállítás az 
Azurró cukrászda közreműkö-
désével. Luca-napi meglepeté-
sek, kézműves foglalkozások az 
advent jegyében.
Városközpont

Évzáró bál
December 14. 19 óra
Az Életet az éveknek nyugdíjas 
klub évzáró programja.
Közösségi Ház

Játék és beszélgetés 
az állatokról
December 15. 10 óra:  
Az Üllői Állatvédőrség 
foglalkozása kisgyermekeknek.
Közösségi Ház

Adventi koszorú 
3. gyertyagyújtás
December 15. 11 óra 
Közreműködik a Mecénás 
Művészeti Klub.
Városközpont

Egyházközségi
kórustalálkozó 
December 15. 16 óra
Katolikus templom

Tudatos életvezetés 
a siker titka
December 17. 17 óra
Interaktív előadássorozat az 
egészségmegőrzés gyakorlati 
megoldásairól, alternatív gyó-
gyítási módszerekről. Vezeti 
Pirbus Ernő, pszichoterapeuta 
és meditációs tanár.
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Karácsonyi ajándékkészítés 
kisgyerekekkel
December 19. 14:30  
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek.
Közösségi Központ
     
Civil Érték Egyesület évzáró 
taggyűlése
December 20. 14 óra  
Civil Központ
   
Karácsonyi koncert
December 20. 17óra  
Előadják a Harmónia 
Zeneiskola tanárai 
és növendékei.
Katolikus templom 

Mindenki Karácsonya
December 20. 18 óra
Adventi koszorú 4. gyer-
tyagyújtás és a város ünne-
pi műsora. Közreműködik a 
Szín-Játszó-Tér, a Kenderes 
Néptánccsoport, a Harmónia 
Zeneiskola tanárai, a Zrínyi Ilo-
na kórus, a Mecénás Művészeti 
Klub és még sokan mások.  
Városközpont

Hittanos gyerekek betlehe-
mes műsora 
December 24. 16 óra
Közreműködik a katolikus
egyházközség kórusa.  
Katolikus templom

Keve súlyosan sérült kisfiú. Agyá-
ban – még a születése előtt – oxi-
génhiányos állapot lépett fel, 
amely helyrehozhatatlan károso-
dásokat okozott.
 Hatalmas akaratereje segítet-
te, hogy keményen és rendület-
lenül megküzdjön minden egyes 
apró lépésért. 
 A fiú terápiákra, fejlesztő ke-
zelésekre jár, amit az OEP nem tá-
mogat. A család egyre keveseb-
bet bír, ezért a szülők kérik, hogy 
a műanyag kupakokat ne dobják 
ki, hanem ha tehetik gyűjtsék Ke-
vének. Ami másnak csak szemét, 
az a kisfiúnak egy újabb és újabb 
lépést jelenthet, a szó szoros ér-
telmében. Mindenféle műanyag 
kupak jó: ásványvizes, üdítős, te-
jes, joghurtos, tejszínhabos, mo-
sogatószeres, mosószeres, öblí-
tős, stb.
 A kupakokat leadhatják a For-
gó ABC-ben (Faiskola utca 19/A) 
és a Hableány textilüzletben 
(Kossuth Lajos utca 1.).
 Nagyobb mennyiség esetén 
Keve édesanyja elmegy a ku-
pakokért. Keve anyukája Cson-
tos Diána, tel.: 06-30/397-54-65, 
e-mail: helpkeve@gmail.com, 
2225 Üllő, Jókai utca 11.  nfo

Segítsen! 
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Karácsony
Azokon a békebeli képeken, amit sokan csak a mesékből is-
merünk, esetleg olykor álmainkban látunk, hófehér lepel alatt 
nyugvó, füstölgő kéményű házakhoz köszönt be a karácsony.

Emlékezetünk szobájának ablakában 
gazdagon díszített fenyőfa idézi meg 
azt a hangulatot, amit mindig is látni 

szeretnénk. Orrunkban szinte érezzük a fe-
nyőfa, a mézeskalács és a sült húsok illatát, 
amely az esztendőben csak egyszer ke-
veredik össze ilyen 
szerethető elegyé-
vé az életörömnek. 
Nincs olyan sarka a 
keresztény világnak, 
ahol ez az ünnep az 
észről ne szállna át 
ilyenkor a szívre, az 
örök számolásból 
és mérlegelésből a 
szertartásokra. Még 
a legnyomorultabb 
háborús helyzetek 
közepette is, a ha-
lára váró emberek karácsony este gyer-
tyát gyújtottak és legalább egy dalt el-

zümmögtek, megidézni a megváltó iránti 
reménységet.
 A felnőtté érett gyermek, még évtize-
dek távolából is emlékszik az ünnepi szer-
tartásokra, a szépen terített asztalra, a ké-
szülődés izgalmára, miközben ajándékainak 
sorát már régen emlékezetének mélyére 
raktározta. Ezért van az, hogy aki a földi ja-
vakon túl, erről a napról szeretne valami ma-
radandó emléket örökül hagyni gyermeke-
ire, esetleg saját megkopó emlékezetének 
valami megidézhető szépet hagyományoz-
ni, az a karácsonyt inkább ünnepi ruhájában 
akarja gazdagabbá tenni, s nem a jóléti di-
csekvésben. Az emlékező ember nem felej-
ti el az ünnepvárást, a reménykedést, és ke-
vésbé nyomasztja magát az agyonvásárlás 
fogyasztói kényszerével.
 Szenteste a csengőszó megidézi a pillana-
tot, hogy talán mégis járt közöttünk a meg-
váltó hírnöke, rátekintett fáradt gyermekei-
re, s áldását adta rá, hogy a megváltás nagy 

feladatából az emberek egy-
más között is részt vállalhas-
sanak. A képzeletbeli karácsonyi 
emlékezet nem mulasztja el azt a pillana-
tot, amikor mindannyian ünnepi ruhát öltve, 
csöndes várokozással megpillantjuk a sötét 
szobában felgyulladó fényeket, a csillagszó-
rók szikráiban szétröppen a tűz, s megvilá-
gítja a gondosan becsomagolt ajándékokat. 
Az ajándékozás, avagy önzetlenül adni a ma-
gunkéból a másik ember örömére, s az aján-
dék titka, különösen gyermeki korban, az ün-
nepi varázslat része. 
 Karácsonykor még a legszegényebb he-
lyeken is megtelik az asztal, mert a terített 
asztal gazdagsága legalább egyszer az év-
ben a bőség, a gondtalanság igézete, ami 
egy küzdelmes év után mindenkinek ter-
mészetes járandósága. 
 Amikor aztán a lopakodva leszálló este 
csendjében a sokadik vállalati, iskolai kará-
csony után végre a muzsika, illatok, színek, 
és gyertyák fényében eljön az „igazi”, a re-
mény pillanata, akkor még a magányos em-
ber sincs egyedül, mert gyertyagyújtáskor 
ott vannak körülötte azok is, akikkel valaha 
együtt kívántak egymásnak boldog ünnepet 
és szeretetükkel szentelték meg ezt a napot.
 Békés karácsonyt mindenkinek!

Kövér Tibor

Szenteste a 
csengőszó 

megidézi a pil-
lanatot, hogy 

talán mégis 
járt közöttünk 

a megváltó 
hírnöke
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Boldog, békés karácsonyi ünnepeket  
és eredményekben gazdag új évet kívánunk!

Jenei fogászatok minden dolgozója

•Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

Fájdalommentes kezelés

Mindig megújuló szolgáltatási kör   

Szakorvosok és dentálhigiénikusok

Fogfehérítés

Egyénr  szabott tervezés

Minden típusú fogpótlás2 munkanap alatt f x f
ogpótlás
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WWW.PATRIATAKAREK.HU

A PÁTRIA Takarék fiókjai:
Üllői Fiók: 2225 Üllő, Pesti út 71., Telefon: (29) 521-240
Vecsési Fiók: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A, Telefon: (29) 350-354
Maglódi Fiók: 2234 Maglód, Fő út 13., Telefon: (29) 325-170
Gyömrői Fiók: 2230 Gyömrő, Táncsics u. 82., Telefon: (29) 530-675 L
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TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

MENTŐÖV
MEGTAKARÍTÁSAINAK

* A 2013. október 21. – december 31. között nyitott PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla 
(továbbiakban: Számla) kamata a számlanyitás napja és 2013. december 31. között 
fix éves 4,50%, EBKM 4,50%. 2014. január 1-jétől a kamat megegyezik a PÁTRIA 
Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében meghirdetett kamatokkal. Az akció 
előtt nyitott Számlákra a PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében fog-
laltak vonatkoznak. A Számla kezelésére és adózására az 1995. évi 
CXVII. törvény (SZJA) 67/B. §-ban leírtakat kell alkalmazni. Jelen hirde-
tésben szereplő információ nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése 
a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos 
hirdetményekben és kondíciókban talál.

Karácsonyi 

REDŐNY- 
akció!

Heliostop Árnyékoló 
berendezés Gyártó  
és Forgalmazó Kft.

1162 Budapest, Cékla u. 24.
Tel.: 06-20/935-4558

06-20/364-5446
email: 

heliostop@heliostop.hu

STOP

HELIO

Kft.

Az akció 2013. 12. 31-ig érvényes.

REDŐNYÖK: 6  000 Ft-tól

szúNYogháló: 4  400 Ft-tól

REluxa: 3  000 Ft-tól

szalagfüggÖNY: 3  000 Ft-tól

Ultrahangos zsírbontás 
1 alkalommal akár 3 cm-rel csökkenhet a kezelt terület.
1 kezelésnek 3 hatása van  
(fogyás, méregtelenítés, bőrfiatalítás)
1 kezelésnek 3 fázisa van  
(zsírbontás, nyirokmasszázs, bőrfeszesítés)

Flabelos
Ne futással vagy kemény edzéssel formáld az alakod!
Edzz napi 10 percet FLABELOS-szal és hozd magad 
formába 4-6 hét alatt!

Masszázsstúdió   Üllő
Frissitő masszázs • Alakformáló masszázs

Ha felkeltettem érdeklődését, hívjon! • Bayer Ildikó: 06-30/222-0436

Ultrahangos zsír-

bontás 10 bérlet 

vásárlásakor  

3000 Ft/alkalom

Ajándékutalvány 

kapható!

FLABELOS 10 bérlet 

vásárlásakor  

+5 ajándék

AKCIÓ! 
december 

31-ig.

Műanyag nyílászárók!
Beépítéssel! 

www.muanyag.com

•   műanyag ablakok, erkélyajtók
• bejárati ajtók
•   műanyag és alumínium  
redőnyök és rovarhálók

•   teraszbeépítések

Szabvány méretek raktárról!

Al-Pet Kft.
vecsés, vasútállomás

06-70/360-8120   
06-29/357-042   

info@mutermo.hu

-50 %
+ 2% kedvezmény 

a 2014. januári megrendelésekre.



ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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

Akciós árak december 9-től 21-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!
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Pulyka  
felsőcomb

Ft/kg

949,-Hasa- és 
tokaszalonna

Ft/kg

590,-

Darált  
pulykahús

Ft/kg

850,-

Csirkeszárny

Ft/kg

559,-

Pecsenye- 
kacsa gyf.

Ft/kg

650,- Pulykanyak
gyf.

Ft/kg

Lecsókol-
bász, virsli

Ft/kg

599,-Pacal

Ft/kg

990,-

Marha  
leveshús

Ft/kg

990,-

Libaháj gyf.

Ft/kg

599,- Sertés-
tarja

Ft/kg

990,-

Hevesi 
kolbász

csípős, 
csemege Ft/kg

1190,-Sertéslapocka

Ft/kg

990,-Csirkemellfilé

Ft/kg

1150,-

Sertés 
darálthús

Ft/kg

890,-Tyúk, kakas

Ft/kg

699-

499,-



• vegyi áru • tanszer, írószer • ajándék • élelmiszer • édesség • játék 
• papíráru • háztartási cikk • textiláru • barkács 

• telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség

ÓRIÁSI 
AKCIÓK 

HETENTE
Nyitva tartás: 

H-P: 8-18, Szo: 8-13
Telefon: 06-29/322-646

Pesti út 100.
Üllő


A kupon tulajdonosa 

december 14-15-én 

10% 

kedvezménnyel 

vásárolhat!


