
Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván  

Üllő város önkormányzata!

Üllő város önkormányzatának lapja • 2014 december • XXIV. évfolyam 11. számA tartalomból:

Üllői
Cipősdoboz-akció

Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is megszervezi az ön-

kormányzat a karácsonyi 
cipősdoboz-akciót. A kezde-

ményezés lényege, hogy gyer-
mekek vagy családok állíta-
nak össze ajándékcsomagot 

rászoruló gyermekeknek. Az 
akció a szeretet és az együtt-

érzés jelképe lett nem csak Ül-
lőn, hanem az egész világon. 

Részletek a 18. oldalon

  

Megint eltelt egy év. Mintha 
csak tegnap lett volna, mikor 
a tavalyi évtől búcsúztunk. 
A rohanó, olykor feszültség-
gel teli hétköznapok az év vé-
géhez közeledve elcsendesed-
nek, időt és lehetőséget adva 
a megpihenésre. Figyeljenek 
egymásra, töltsék szerette-
ik körében az ünnepet. Békés 
karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!

Tud a korcsolya-
pályáról?

Házalók- 
csalók

Környezet-
tudatos karácsony

Házaspárok 
köszöntése

Illatos 
ünnepeink

Ludas 
játékok

A középmezőny 
végén várják 

a tavaszt
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2 ÜllőiProgram

Részletek a 7. oldalon!



3Üllői Emléknap

Ócsa, 2014. 
november 16.

A színpadon Kissné Szabó Katalin és Bukodi Károly, Üllő és Ócsa 
polgármesterei, a háttérben Laza István, az emléknap szervezője

Képriport az üllőiek menekülésének 
és befogadásának 70. évfordulója  
alkalmából rendezett emléknapról.

Ù
Koczó Elekné is 
emlékezik

Ù
Tisztelgés az emlékhelynél: dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, Kissné Szabó Katalin polgármester, 
Fehér Imre alpolgármester

Ù Útra készen még  
Üllőn, a világhábo- 

rús emlékműnél

Ù

Ù

Ù
Hetven év után is: 
Köszönjük Ócsa!

Ù
Ökumenikus istentisztelet a műemlék templomban. 
Előtérben Hantos Péter ócsai, mellette  
dr. Kun Mária, üllői lelkész

Díszőrség és a megemlékezők 
a kopjafánál

Háborús szilánkok 
című emlékműsor 

az Üllői Szín-Játszó-
Tér társulatának  

előadása. Rendezte: 
Vámos Éva

Melegszívű fogadtatás ÓcsánÙ

Ù

Ù Ócsa város központjában a Bognár  
István készítette kopjafa leleplezése
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4 ÜllőiKörkérdés

Újabban nem kifejezet-
ten idilli a viszonyunk 
az évszakok változásá-
val, inkább nevezhe-
tő rapszodikusnak.

Tud a korcsolyapályáról?

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
E-mail: info@doradoxxi.hu    
Web: www.doradoxxi.hu • Pinczelné Egyed Györgyi

Bennülők  
balesetbiztosítása  
már évi 5000 Ft/autó  
díjért!

Meglévő szerződések  
mellé is köthető.

Ön már gondoskodott 
utasai biztonságáról?

Az idei hosszú ősz példá-
ul valósággal elkényezte-
tett bennünket kellemes 

időjárásával és gyönyörű színei-
vel, ám amikor azt hittük, hogy a 
tél is a szebbik arcával köszön be, 
tévednünk kellett. Fákat, villany-
póznákat tördelő jeges esővel jött 
a váltás, és nem tudhatjuk, milyen 
lesz a folytatás? Az állandóságot 
jóformán csak az évszakok régi 
formájához kötődő hagyománya-
ink jelentik, miszerint például té-
len szánkózni és korcsolyázni is le-
het – ha van hó és jég. Ha pedig 
nincs, előállítjuk. Üllőn a sport-
csarnoknál sem a tél teremtette a 
korcsolyázáshoz való jeget, a pá-
lya emberi közreműködéssel te-
remtett lehetőséget rá, hogy akik 
szeretnének siklani a jégen, azok 
megtehessék. Vajon hogyan fo-
gadják, mit szólnak hozzá? – erről 
kérdezősködtünk.
 Magyar Árpádné hallott a 
korcsolyapályáról, épp tegnap 

újságolta neki a lánya, aki na-
gyon örült a lehetőségnek – tud-
tuk meg. Az unokák is tervezik, 
hogy igénybe veszik, ők is örül-
nek – mesélte Magyarné, aki na-
gyon is megérti a fiatalok örömét, 
hiszen még jól emlékszik rá, mi-
lyen élmény a jégen siklani. Igaz, 
ő fiatalon ezt csak a vasútállomás 
közeli árokban tehette a barátai-
val, ha befagyott a víz – idézte fel 
nevetve az emlékeit – de akkori-
ban annak is tudtak örülni.
 Az ötéves unokáját sétáltató 
Nagyné Roik Katalin ugyancsak 
hallott már a pálya megnyitásá-
ról. Egy üzletben beszélgettek 
róla, ott jutott a tudomására, 
hogy van ilyen a városban. Örül 
neki – mondta. Kiviheti majd az 
unokát, hogy a kicsi lány is meg-
tanuljon korcsolyázni. Sajnos, 
idén már nem, majd csak janu-
árban – osztotta meg velünk –, a 
kicsi ugyanis folyamatosan man-
dulagyulladással küzd ami mi-
att hamarosan mandulaműtét-
re kell vinniük a kórházba. Éppen 
a születésnapjára írták ki az ope-
rációt, így hát jó ideig ezzel a kü-
lönleges élménnyel is emlékeze-
tesebb lesz ez a nap.
 Bertalan Lajosné a szom-
szédasszonyától tudta meg a jó 
hírt – derült ki. Jó dolognak tart-
ja a korcsolyapálya megnyitá-
sát – tudtuk meg –, bár az ő lány-
unokája nemigen szereti ezt a 
sportot. Pedig ő maga nagyokat 
korcsolyázott gyerekként a mos-
tani élelmiszeráruház helyén állt 
régi iskola udvarán – mesélte fel-
idézve, hogy annak idején a kor-
csolyák sem hasonlítottak a ma-
iakra: megesett, hogy szíjakkal 

kellett felerősíteni a cipőre, any-
nyira kezdetleges konstrukció 
volt. Mégis boldogan korcso-
lyáztak, mert bár az édesanyjuk 
egyedül nevelte őket – mesél-
te –, azért nekik mindig igyeke-
zett megteremteni a legszüksé-
gesebbeket.
 Kótai Piroska úgy értesült 
az üllői korcsolyapálya megnyi-
tásáról, hogy elkezdett szólni a 
zene a szomszédban. Ő ugyan-
is ott lakik a sportcsarnok köze-
lében. Nem szeret korcsolyázni 

– tudtuk meg –, viszont tud örül-
ni a mások örömének is, ezért jó 
ötletnek tartja a pálya megnyitá-
sát. A családban egyedül ő tud a 
szomszédban zajló események-
ről – mondta mosolyogva –, reg-
gel ugyanis mindenki megy a 
dolgára és többnyire csak késő 
este érnek haza, ahogyan az már 
alvóvárosokban, mint amilyen 
Üllő is, lenni szokott.
 Ördög László ezzel szem-
ben már frissiben értesült az 
eseményről. A tízéves unoká-
ja mondta el neki, aki mindjárt 
be is jelentette igényét egy lá-
togatásra a sportpályán, amire 
alighanem majd a legközelebbi 
szombaton kerítenek sort – tud-
tuk meg a nagypapától, akinek 
négy unokája van. Közülük azon-
ban a legidősebb már 18 éves, 
akit nem kell kísérgetni, a legki-
sebb viszont csak nemrég szü-
letett, így nem mostanában lesz 
korcsolyacipő a lábán. Ördög 
László azonban maga is kíváncsi 
a pályára és a jégen sürgő-forgó 
társaságra, ezért szívesen lesz kí-
sérője az odakívánkozó unoká-
nak – hallhattuk.  M. A.

Magyar Árpádné

Nagyné Roik Katalin

Bertalan Lajosné

Kótai Piroska Ördög László
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5Üllői Közösség

Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2015. január 15-én   9.00–17.00

Szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS,
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM,

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, 
SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva 

vállalkozása aktuális lehetőségeiről? 
KERESSEN MEG BENNüNKET!

Számviteli és Tanácsadó Kft.

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

2200 Monor, Mátyás király u. 13. • Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2014 Ft/hó!

Bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

eredeti indonéz masszőzökkel Vecsés központjában!

Lepje meg Szeretteit 
egy csodálatos élménnyel!
A nyugalom szigete, ahol igazán kipihenheti a stresszes mindennapok fáradalmait...

www.balinezmasszazs.hu
Vecsés, Fő út 158   I/2.  06-70/555-666-2

Nyitva: Kedd-Vasárnapig 10-20 óráig

Üllőn november 14-én 9 órai kezdettel tar-
tottuk meg az ünnepet a Közösségi Köz-
pontban. Ebből az alkalomból a polgár-
mester asszony nagyon kedves köszöntőt 
mondott, ami megmelengette szívünket. 
Az eseményre színvonalas előadással ké-
szültek a Harmónia Zeneiskola tanárai is. 
 A rendezvényt jelenlétével megtisztel-
te Molnár János úr is, a Babes-Bólyai Tudo-
mányegyetem Református Tanárképző kar 
dékánja. A dékán úr hosszú évek óta küld 
gyakornokokat intézményünkbe.
 Évek óta először, ismét kiadásra került 
az Üllő Humán Szolgáltató Központért Vég-
zett Tevékenységért-díj arany fokozata. Az 
elismerést Nagy Lajosné kapta, aki tizenhat 
éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott a humán szolgáltató központ általá-
nos igazgatóhelyetteseként. 
 Ezúton fejezzük ki köszönetünket a tisz-
telt képviselő-testület jelenlévő tagjainak 
és Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szonynak, Fehér Imre alpolgármester úrnak 
és Bogdán Évának a nagyon kedves és szín-
vonalas megemlékezésért.
 Szociális munkásnak lenni jóval több, mint 
munka. Szolgálat, a szó legnemesebb értel-
mében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, 

Szociális munkások napja

akik támogatást, a segítséget igénylők részé-
re konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen 
segítségen túl konfliktuskezelő, válságmeg-

oldó technikákat, módszereket is átadnak, 
hogy klienseik mindennapi életben való bol-
dogulását megkönnyítsék. Gazsi Csaba, igazgató

Gazsi Csaba, Kissné Szabó Katalin és Nagy Lajosné  az ünnepségenÙ



6 ÜllőiHivatal

Változik az 
ügyfélfogadás ideje
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Vecsési 
Járási Hivatal közleménye szerint december 
1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Vecsési Járási Hivatal Okmányirodájá-
nak ügyfélfogadási rendje. Ezentúl hétfőn 
12 órától 16 óráig, szerdán 8 órától 18 órá-
ig, csütörtökön 8 órától 12 óráig intézhetik 
ügyeiket az okmányirodában. 
 Az ügyfélmentes napokon, forduljanak 
bizalommal a kormányablakhoz (2220 Ve-
csés, Fő út 246–248. Market Central), ahol 
kulturált környezetben, magas felkészült-
ségű ügyfélszolgálati munkatársak segít-
ségével intézhetik okmányirodai és egyéb 
hivatali ügyeiket. nfo

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 2014. december 18-án, csütörtökön 

17.00 órakor tartunk
az üllői római katolikus templomban.

A műsorban közreműködnek:
a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei.

Áldott, szép ünnepet kívánunk mindenkinek!

Hirdetés

Lakossági 
panaszfelvétel
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
panaszaikat, közérdekű bejelentéseiket sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal portaszolgá-
latán, telefonon a 29/320-011/100-as melléken 
(portaszolgálat), e-mailen a panasz.ullo@gmail.
com címen tehetik meg. Polgármesteri hivatal

Üllő Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete november 20-
án tartotta soron következő 
rendes ülését, amelyen a követ-
kező közérdeklődésre számot-
tartó döntések születettek.

Ülésteremből 
jelentjük

A testület elfogadta Üllő Városi Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi teljesítéséről szóló be-

számolóját és az üllői óvodák 2014–2015-ös 
nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 A képviselő-testület döntött a 2015. évi 
költségvetési koncepció megalkotásáról és az 
önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról, 
melynek eredményeként a megbízási szerző-
dést 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig 
ismételten a Szikora valamint Szkalka Ügyvé-
di Irodával köti meg az önkormányzat.
 Elfogadta a testület a köztemető üzemel-
tetésének tapasztalatiról szóló beszámolót, 
melyet az Agitem 95 Kft. készített. A beszá-

moló alapján a vonatkozó megállapodásokat 
változatlan feltételekkel tartják fenn. 
 Döntött a testület Üllő Fenntartható Fej-
lődése Helyi Programjának elfogadásáról, az 
üllői iskola 8. osztályos lánytanulói részére a 
HPV (méhnyakrák) elleni oltóanyag költsé-
geinek biztosításáról, az Üllői Gyermekekért 
Alapítvány 250 ezer forintos támogatásá-
ról, mellyel Csontos Keve üllői gyermek műté-
ti és rehabilitáció költségeihez járul hozzá az 
önkormányzat. Döntés született a gyömrői 
szennyvíztisztítóból származó, Üllő lakossá-
gát időről időre terhelő kellemetlen szaghatá-
sok okának kivizsgálása és a probléma elhárí-
tása érdekében munkacsoport létrehozásáról.
 A testület módosította az új, ötödik házi-
orvosi praxis működésének előkészítéseként 
a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló ön-
kormányzati rendeletét, valamint a közteme-
tő fenntartásáról, használatának rendjéről, 
üzemeltetéséről, a ravatalozó üzemeltetésé-
ről, valamint a szociális temetés rendjére vo-
natkozó szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletét. Almási Adrienn, ügyintéző
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Közvilágítási hibák 
bejelentése

A hulladékszállítási közszol-
gáltatást ellátó Vertikál Non-
profit Zrt. minden hónapban 
két alkalommal elszállítja az 
egyes ingatlanoktól a lomb-
hullásból, fűnyírásból, illet-
ve egyéb kerti tevékenység-
ből származó zöldhulladékot.

Fontos tudnivalók
a zöldhulladék 
elszállításáról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy 2014. december 1-jétől módosul 
a Pest Megyei Kormányhivatal kor-
mányablakainak és a járási székhe-
lyek okmányirodáinak ügyfélfogadá-
si rendje, mely a következők szerint 
alakul:
 Hétfő 7–17 óráig, kedd 8–18 óráig, 
szerda 8–20 óráig, csütörtök: 8–18 órá-
ig, péntek: 8–16 óráig.
 Okmányirodáink és kormányabla-
kaink nyitva tartásáról honlapunkon, 
valamint a http://www.nyilvantarto.
hu/ oldalon tájékozódhatnak.
 Kérjük, az új ügyfélfogadási időben 
is forduljanak bizalommal ügyfélszol-
gálatunkhoz, ahol magas felkészültsé-
gű ügyfélszolgálati munkatársak se-
gítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

Változik a kormány-
ablak ügyfélfogadása

Üllőn a közvilágítási hibák javításával a 
Lanzo Kft. foglalkozik. Közvilágítási hiba 
észlelése esetén – ha kiégett a lámpa, illet-
ve ha egész utcában (szakaszhiba) vagy te-
lepülésrészen nem világítanak a lámpák – 
a 29/320-011 telefonszám 100-as mellékén 
tehet bejelentést a tisztelt lakosság.
 Ezen a telefonszámon a polgármesteri 
hivatal recepciója, az újság megjelenésé-
nek időpontjában már hétvégén, péntek 
este 8 órától hétfő reggel 8 óráig is tudja 
fogadni a bejelentéseket.
 A telefonon történő bejelentés során a 
szolgáltató kéri megadni a hiba helyének 
pontos címét és magát a hibajelenséget.
  nfo

Az idei évben a burgonyaosztásnál válto-
zás történt, ugyanis az egészségügyi és 
szociális bizottság megemelt összegű tá-
mogatást adott a családok részére.
 Újdonság volt, hogy a jelentkezőket a 
rászorultság alapján a bizottság elbírálta 
és a burgonyát a lakásra kiszállította.
 Az osztásban 240 család részesült, a ki-
szállításban a roma önkormányzat képvise-
lője is részt vett.
 Az osztást november 24-én öt autóval 
végezték a dolgozók, köszönet a közremű-
ködésükért, valamint a bizottságnak a ka-
pott támogatásért.

Fazekas Violetta, ESZB-elnök, 
Németh Elekné, szociális munkás

Az április 1-jei szolgáltatóváltást kö-
vetően a város hivatalos honlapján 
(www.ullo.hu), valamint az Üllői Hír-

mondóban is felhívtuk a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a zöldhulladékot kizárólag 
a közszolgáltató Vertikál Nzrt. emblémájá-
val jelzett zsákban lehet kitenni az ingat-
lan elé.
 Ennek ellenére még novem-
berben is sok lakossági jelzést 
kaptunk, hogy a közszolgál-
tató nem szállította el a je-
löletlen zsákokban kitett 
zöldhulladékot.
 A jelöletlen zsákok-
ban otthagyott zöldhul-
ladék azonban nem a 
közszolgáltató mulasz-
tása!
 Ezért ezúton is – és immár 
sokadszor – felhívjuk a tisztelt 

lakosság figyelmét, hogy a jelöletlen zsák-
ban kitett zöldhulladékot továbbra sem 
szállítja el a közszolgáltató!
 Ennek oka, hogy a zöldhulladékgyűjtő 
zsák árában benne van a szolgáltatás díja, 
amely tartalmazza a komposztáló telepre 
lerakás díját, a szállító jármű fenntartási 
és rezsiköltségét, valamint a szállításhoz 
igénybe vett emberi munkaerő bérkölt-
ségét.
 A jelöletlen zsák vásárlása és használa-
ta esetén a költségek fedezete nem áll ren-
delkezésre, a zöldhulladék elszállítása – a 
szelektív hulladékkal ellentétben – nem in-
gyenes, a közszolgáltató megtagadhatja a 
szállítást.
  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a polgármesteri hivatal recepcióján fo-
lyamatosan kapható a közszolgáltató emb-

lémájával jelzett zöldhulladékgyűjtő 
zsák 205 forint darabáron.
 Valamint tájékoztatjuk a tisz-

telt lakosságot arról is, hogy 
idén már nem lesz zöld-

hulladék-szállítás. A leg-
közelebbi szállítás 2015. 
áprilisában lesz.
 Szállítással kapcsola-
tos bejelentés, informá-

ciókérés a 06-24/535-535 
és a 06-20/369-6440 tele-

fonszámokon! 
Üllő Városi Önkormányzat

Burgonyát osztottak 
a rászorulóknak

Mézeskalács-fesztivál 
és családi nap 
Második alkalommal szerveződik az Üllői 
hagyományőrző mézeskalács-fesztivál és 
családi nap (december 21., városi sportcsar-
nok), amely keretében az Azurro cukrászda 
idén is meghirdeti a mézeskalácssütő-ver-
senyt és kiállítást. 
 A szervezők várják a versenyre a jellegze-
tes karácsonyi receptrúra alapján összeállí-
tott mézeskalácstésztából házilag elkészí-
tett figurákat, mázas süteménykollekciókat 
és mézeskalács-házikókat. A jelentkezők kü-
lönböző kategóriában nevezhetnek: óvo-
dás, általános iskolás, háziasszonyok és 
munkahelyi közösségek.
 Az elkészített művek a rendezvény nap-
ján kiállítás keretében megtekinthetők a vá-
rosi sportcsarnokban. 
 Az elkészített alkotásokat december 20-
án 18 óráig adhatják le az Azurro cukrászdá-
ban (Pesti út 79.). Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés és díjkiosztás december 21-én 16 
órakor a városi sportcsarnokban lesz. 
 További információ: 06-30/464-6272. 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
 nfo

Kiállítások
Evarics Györgyné mézeskalács- és bábké-
szítő Illatos ünnepeink című kiállítása a Kö-
zösségi Központban január 8-ig, Kasperné 
Ferenczy Gabriella festőművész Üvegfények 
című kiállítása a Vargha Gyula Városi Könyv-
tárban január 17-ig tekinthető meg.



8 ÜllőiNevelés

Márton-naptól András-napig
Az utolsó „ kötelező” pro-
jekt a Bóbita Óvodában.

András napja a néphagyományban fordu-
lópont volt, a pásztorok elszámoltatásának 
utolsó napja és a disznóvágások kezdete.
 A háromhetes projekt zárásaként, ehhez 
kapcsolódó néphagyományokat elevenítet-
tünk fel.
 Előzményként októberben a turai vá-
sárba látogattunk el, ahol tanúi lehettünk, 
hogy az állatvásáron, hogyan cserélnek gaz-
dát a kismalacok.
 A malac vásárt el is játszottuk az óvodá-
ban, nagy örömünkre szolgált, hogy az egyik 
kis óvodásunk nagyszüleinél, (Boczekéknél), 
megnézhettük, hogyan tartják a „hízókat”, a 
gyermekek, az óvodában morzsolt kukori-
cával megetethették a malacokat.
 A disznótor szokásairól képeket gyűjtöt-
tünk, tablót készítettünk, megismerhették  
(és kipróbálhatták) a hurkatöltés folyamatát, 
kemencénkben sült „krumplival” egészítet-
tük ki a disznótoros lakomát. Disznótoros vi-
galommal, táncházzal zártuk a programot.
 A mindennapi élet és a jeles napok a 
néphagyományban szorosan összetartoz-
tak, mert régen az emberek sokkal közvet-

Óvodánk – több óvodával és az isko-
lával egyetemben – 2009-ben be-
kapcsolódott a TÁMOP 3.1.4./09/1-

2009.0005 pályázatba. A pályázat kötelezően 
5 éves fenntarthatóságot írt elő. Ennek kere-
tében mindhárom csoportunk a kompeten-
cia alapú nevelés elveinek érvényesítésével 
végzi mindennapi nevelőmunkáját. Elő-
térbe helyezzük a képességek, készségek 
fejlesztését, az alkalmazkodóképes tudás 
megszerzését. Ez által lehetővé válik, hogy 

az alkalmazott kompetencia fejlesztés élet-
szerű keretet nyerjen. Óvodánk néphagyo-
mányőrző szemléletének megfelelően, 
ezen a területen belül oldjuk meg a felada-
tokat.. A pályázaton való részvételnek kö-
szönhető, hogy a pedagógiai munkánk 
módszertani része megújult, modernizáló-
dott, alkalmazkodva korunk elvárásaihoz. 
Tervezésben, szervezésben is megújultunk 
ez alatt az öt év alatt. A megszerzett új is-
mereteket, tapasztalatokat tovább felhasz-
nálva búcsúzunk a pályázat kötelező ele-
meitől. A továbbiakban már „a gyermekek 
és saját magunk miatt alkalmazzuk a meg-
szerzett tudást. Ezalatt az idő alatt kidol-

goztuk a „jó gyakorlat” beillesztését a min-
dennapokba. Ennek köszönhetően minden 
gyermek rendszeresen néptáncoktatásban 
részesül az óvodában. Minden évben meg-
szerveztük a pályázathoz kapcsolódó há-
romhetes projektünket. Évenként más nép-
hagyományhoz kapcsolódó témában került 
megvalósításra. Volt a húsvéti ünnephez, a 
tavaszi állatkihajtáshoz, a Mihály-napi vá-
sárhoz és  az adventhez  kötött háromhetes 
projektünk.
 Ebben az évben az őszi ünnepkört vá-
lasztottuk. Ezen belül a Márton-naptól, And-
rás-napig terjedő szakaszt dolgoztuk fel. 

Dócsné Bodnár Gizella, Tagóvoda vezető

Az első hetet a Márton-napi ludas játékok-
kal nyitottuk meg. A gyermekeket a régi 
idők történetébe, hagyományaiba is be-
avattuk, hogy miért is ünnepeljük Márton 
napját és persze hogy mi a kötődés Márton 
és a libák között?
 Azonban sok más élményekkel teli 
programra is sor került ezen a héten. Első 
nap egy színházi előadást tekinthettek 
meg a gyerekek, melyben libákról szóló 
mesét dolgoztak fel a színészek. Egyik dél-
előtt az óvoda kiskertjében a libaterelés, li-
baetetés élményét is átélhették a gyerme-
kek. A hét tetőpontja a közösségi házba 
való látogatásunk volt, ahol számos ludas 
játék került megvalósításra, mint példá-
ul a tollfosztás, kukoricamorzsolás, dió-
törés, libatollal írás, csutkababa-készíté-
se, zokniliba-készítés, kézműveskedés, liba 
célbadobó verseny, valamint a libatalpon 
járást is ki lehetett próbálni. Akinek játék 
közben megjött az étvágya, libatepertős 
falatkákkal valamint libazsíros kenyérrel, li-
lahagymával csillapíthatta éhségét.
 Évről évre törekszünk arra, hogy prog-
ramjaink még sokszínűbbek, változato-
sabbak, élményekkel telibbek legyenek a 
gyermekek számára. 
 Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink 
ne csak megismerjék, hanem át is éljék, 
meg is őrizzék és tovább is vigyék népi ha-
gyományainkat, értékeinket.

Lukács Nóra, óvónő

Mesehét

András-napi „disznótoros”

Az őszi háromhetes TÁMOP-projekt máso-
dik hete volt a mesehét. Ennek kereteiben 
az egész hét a mese jegyében telt. 
 Elbeszélgettünk a gyerekekkel a mesék-
ről, a kialakulásukról, hogy régen a fonó-
ban meséltek az asszonyok munka közben 
a gyerekeknek, hogy kezdetben nem vol-
tak szép színes mesekönyvek, hanem száj-
ról szájra terjedtek a mesék. 
 A Katica-csoportba járó gyerekek közö-
sen írtak is egy mesét, A szépséges Dorka 
és a bátor Bendegúz címmel.

 A Pillangó-csoportba járó nagycsoporto-
sokkal feldolgoztuk a Gőgős Gúnár Gedeon 
című mesét, és a gyerekek szerdán elő is ad-
ták a többi csoport előtt.
 De a hét csúcspontját egyértelműen az 
óvónők meglepetéselőadása jelentette. A 
Pillangó-csoportos óvó nénik (Betti és Eszter 
néni) főszereplésével, valamint a Szőlő-cso-
portos Nóra néni és a Katica-csoportos Ildikó 
néni segítségével előadták a Három kíván-
ság című népmesét.
 A hét zárásaként a gyerekek lerajzolták a 
kedvenc meséjüket. Valamint a folyosón lévő 
állandó néphagyományőrző kiállításunk is ki-
bővült egy népmese résszel. Janzsó Eszter, óvónő

lenebb kapcsolatban voltak egymással és a 
természettel, így élték napjaikat, formálták 
életüket a faluközösségek. Ma is teljesebb 
lenne az életünk, ha több tapasztalatot sze-
rezhetnénk a természeti, emberi környeze-
tünkből, ezt próbáljuk támogatni az óvo-
dánk hagyományéltető programjával, hogy 
az értékek ne vesszenek el, a gyermekekben 
a magyarságtudat, közösségformáló hatás 
erősödjék. Dr. Véghné Musil Ildikó, óvónő

Ludas játékok
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M egkezdődött a fűtési szezon, ez-
zel egy időben megjelenhetnek a 
tűzifával házaló, portékájukat sze-

mélyesen, szórólapon vagy interneten ke-
resztül hirdető árusok is, akik minden év-
ben több tucatnyi embert csapnak be.  
Az alkalmi fakereskedők találékonysága ki-
meríthetetlen. Olcsó árujukon különböző 
módszerekkel szeretnének túladni, minél 
nagyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk 
a tűzifa beáztatása és a mérlegek elállítá-
sa. Gyakori módszer továbbá, hogy a táro-
ló alját nehezékkel rakják meg és arra pa-
kolják rá az eladásra kínált fát, amely így 
jóval nehezebbnek tűnik, mint amennyi 
valójában. A gyanútlan vásárló csak a tűzi-
fa kipakolását követően eszmél rá, hogy át-
verték. További veszélyforrás, hogy az áru-
sok az értékesítés alkalmával – különböző 
ürüggyel – bejutnak a vevő lakásába, elte-
relik a figyelmet és eközben értékeket tu-
lajdonítanak el.
 Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, 
hogy lehetőleg ne vásároljanak olyan fa-
árustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt kí-

nálja a portékáját. Fontolják meg a jónak 
tűnő ajánlatot!
 Mindenki csak olyan tüzelőanyagot vá-
sároljon, melynek ellenőrizhető a szárma-
zása, a minősége és a szállító rendelkezik a 
megfelelő okmányokkal. 

Házalók

Szinte egész évben találkozhatnak az ut-
cán kisebb-nagyobb csomagokkal háza-
ló „kereskedőkkel”, akik szezonális árucik-
keiket próbálják kedvező, vevőcsalogató 
áron eladni. Az ilyen emberek megjelené-
se az ünnepek közeledtével még gyako-
ribb. Leggyakrabban ágyneműt, ruházati 
termékeket, kéziszerszámokat, evőeszkö-
zöket, optikai- és egyéb orvosi eszközöket, 
illatszereket kínálnak, melyeket a minden-
napokban használunk.
 Jellemzőjük, hogy többnyire az utcán 
szólítják meg a potenciális vevőket, de be-
csengetnek házakba, lakásokba is. Nagy 
a kísértés, hiszen rendkívül kedvező ára-
kon kínálják a termékeket, melyek minősé-
ge azonban sok esetben silány. A vásárlást 
követően szinte semmi esélye nincs annak, 
hogy újra felbukkannak a környezetünk-
ben az árusok, így cserére vagy panaszra 
nincs lehetőség.
 Különösen veszélyes, hogy az idegen 
személyek különböző indokokra hivatkoz-
va bekéredzkednek a lakásba, majd a ki-
szemelt értéktárgyakkal vagy készpénzzel 
távoznak. Éppen ezért felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy az általuk nem ismert sze-
mélyeket, árusokat a bezárt ajtón kívül vá-
rakoztassák. Ha van rá lehetőség, akkor tá-
jékozódjanak a „látogató” kiléte felől, vagy 
gyanús viselkedés esetén hívják a rendőr-
séget.

Szolgáltatók

Többször előfordult már olyan eset, amikor 
álrendőrök „intézkedtek” vagy az ismeretle-
nek hivatalos jelleget színlelve beférkőztek 
a sértett bizalmába. Bejutottak az otthonuk-
ba és különféle értékeket tulajdonítottak el. 
Azonban ez nem csak a rendőrség tevé-
kenységével visszaélve fordulhat elő, ezért 
fontos valamennyi szolgáltató alapos isme-
rete, hogy tudjuk kivel állunk szemben.
 A rendőrség munkája összetett. Munka-
társaink civil ruhában vagy egyenruhában 
végzik munkájukat. Legtöbben azonban az 
egyenruhás járőrökkel találkozhatnak. Fon-
tos tudni, hogy a jelvényen minden esetben 
egy ötjegyű számnak kell szerepelni és ez a 
szám mindig egy rendőrhöz tartozik. A civil 
ruhában dolgozó kollégák is minden eset-
ben kötelesek felmutatni az arcképes igazol-
ványukat és a jelvényszámukat. Amennyi-
ben gyanús körülményt észlelnek, abban az 
esetben azonnal hívják a rendőrséget.
 A szolgáltatók szakembereiket szintén 
ellátják a megfelelő igazolványokkal, ame-
lyen fel kell tüntetni a munkát végző sze-
mély nevét, a cég megnevezését, elérhető-
ségét és általában jogosultságát is. Minden 
esetben kérjék el ezt az igazolványt! Érde-
mes telefonon tájékoztatást kérni az adott 
cég központjától arról, hogy az adott cí-
men valóban végeznek-e olyan típusú 
munkálatokat, mint amilyenre a szakember 
hivatkozik.
 Amennyiben mégis bűncselekmény ál-
dozatává váltak, akkor igyekezzenek mi-
nél jobban megfigyelni a tettest és az álta-
la használt jármű típusát, színét, jellemzőjét, 
esetleg a forgalmi rendszámát. Ezeket a jel-
lemzőket jegyezzék fel és értesítsék a rend-
őrséget a 107 vagy 112 központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén. A rendőrök ki-
érkezéséig lehetőség szerint ne változtassák 
meg a helyszint!

Monori Rendőrkapitányság

A leleményes szélhámosok for-
télyainak tárháza kifogyha-
tatlan. A legkülönfélébb mód-
szerekkel próbálnak bejutni 
az otthonokba, hogy a házia-
kat becsapva pénzhez vagy el-
adható értéktárgyakhoz jus-
sanak. A bajt jobb megelőzni, 
ezért még az ünnepek közeled-
tével is résen kell lenni, hisz a 
csalók ilyenkor sem pihennek.

Házalók-csalók

November 17-én közbiztonsági fórumot, majd 
közmeghallgatást tartottak a városházán.
 A közbiztonsági fórum keretében Bala-
ton János, az Üllői Rendőrőrs parancsnoka tá-
jékoztatott működésük eddigi tapasztalata-
iról, bemutatta az őrs vezetői állományának 

tagjait, majd válaszolt a jelenlévők kérdései-
re. A hallgatóság kérte a rendőrőrs vezetőjét, 
hogy a vasútállomás környékét sűrűbben el-
lenőrizzék, akár a késői órákban is, mert az 
utazók biztonsága ezt szükségessé teszi. Fel-
merült továbbá a Sportliget-lakóparkban szá-

guldozó autósok kiszűrése is. Tájékoztatott az 
őrsparancsnok, hogy iskolarendőrt foglalkoz-
tat az őrs, aki nem csak az iskola épülete előt-
ti közlekedés rendjével, hanem minden segít-
séget kérő iskolás ügyével foglalkozik.
 A közmeghallgatáson Kissné Szabó Katalin 
polgármester bemutatta a képviselő-testület 
tagjait, majd tájékoztatott az ötödik háziorvo-
si praxis megnyitásával kapcsolatos ügy állá-
sáról. Beszámolt az önkormányzat gazdasági 
helyzetéről, felújítási munkálatairól, valamint 
a jövőt illető elképzelésekről. A lakosságtól ér-
kező közérdekű kérdések és javaslatok zár-
ták a közmeghallgatást, amelyek a – teljesség 
igénye nélkül – érintették a vasúti vonal mel-
lett hiányzó zajvédő fal problémáját, a Hajcsár 
úti szennyvízátemelő problematikáját, és a 
nyári időszakban Gyömrő felől tapasztalt bűz 
okainak kiderítését. Virág Andrea, aljegyző

Közmeghallgatás volt
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Környezettudatos karácsony
Oda kell figyelnünk karácsony-
kor is a természetre, talán még 
jobban, mint az év többi napján. 

Gyorsan elkészíthető receptek 

Karácsonykor az ünnep makulátlan han-
gulatának megőrzése miatt hajlamo-
sak vagyunk szemet hunyni a környe-

zetmegóvó intézkedések előtt. Többségünk 
számára a karácsony „lopva” érkezik. Gondo-
lunk rá, fejben tartjuk, de mire észbe kapunk, 
már az ajtón kopog. Ez a helyzet általában ro-
hanáshoz, kapkodó beszerzési hadjárathoz 
vezet, ami – valljuk meg – sokat elvesz az ün-
nep fényéből. Hogy a szent ünnep ne csu-
pán a piszkos anyagiakról szóljon, a drágább-
nál drágább ajándékok csereberéjéről, hogy 
a ragyogás megmaradjon, idén tervezzünk 
kicsit előre! De tegyük ezt tudatosan, célirá-
nyosan, környezetbarát módon. Legyünk 
kreatívak és élvezzük másképp az ünnepet!

Az ünnep díszei

Az otthon és a karácsonyfa szépítése nem 
csak tucatszám kapható, egyentermékekkel 
valósítható meg. A karácsonyfadíszeket ké-
szíthetjük természetes anyagokból és készít-
hetünk egyedi, környezetkímélő, természetes 
alapanyagú kiegészítőket is. Ráadásul a közös 
alkotás vidám program a gyerekek számára is.
 Akik a kivágott fa helyett inkább az alter-
natív megoldásokra szavaznak, azok felhasz-
nálhatnak lehullott, száraz ágakat, díszes 
zsinórral kombinált karácsonyfadíszeket, kar-
tonpapírt is. Kerüljük a felesleges díszítéseket. 
A karácsony legszebb dísze egy összetartó 
család.

Adjunk szolgáltatást ajándékba!

A szolgáltatások ajándékozásának számos 
környezeti és társadalmi előnye van: az el-
költött pénz a helyi közösségnél marad, tá-

mogatjuk a helyi munkahelyeket és a hulla-
déktermelés is kevesebb. Talán szeretteink 
is jobban örülnek, ha az ünnepek után nem 
darabszámra, hanem átélt élményekre gon-
dolhatnak vissza, vagy konkrétan januárban 
vagy februárban „karácsonyoznak”. 
 Hagyományos szolgáltatások: színház-, 
koncert-, masszázs-, szauna- vagy uszoda-
jegy. Ezen kívül lehet szövés-, gombafel-
ismerés-, gépírás-, sajtkészítő foglalkozás, 
hogy elsajátítsák a házi sajtkészítés fogása-
it, vagy bármilyen más tanfolyam. A jó étele-
ket kedvelők biztosan szívesen kipróbálnák 
az egyre népszerűbb lakáséttermek valame-

lyikét. A természet-
kedvelők, baráti tár-
saságok barlangi 
kalandtúrák részesei 
lehetnek a Pál-völ-
gyi, Mátyás-hegyi 
bar langrendszer ki-
építetlen szakaszán, 
a Keszthelyi-hegy-
ség Csodabogyós 
barlangjában, vagy 
a soly mári Ördög-
lyukban, de végig-
járhatják a Magyar 

Madárta ni Egyesület sasok birodalmába ve-
zetett ökotúráját is. Az olvasás szerelmesei-
nek ajándékozzon könyvtári tagságot.
 Ajándékozzunk időt, barátságot, saját 
szolgáltatást! Adhatunk például közös kirán-
dulásra, teázásra, hátmasszírozásra, gyerek-
vigyázásra szóló, az ajándékozott által ké-
sőbb beváltható „utalványt”.

Ha már tárgy

Karácsonykor gyakran lepjük meg egymást 
használati eszközökkel, ami környezetbarát 
megoldásnak tekinthető. A régi eszközök le-
cserélése környezetkímélő gépekre hosszú 
távon kifizetődő. 

 Jó megoldás az is, ha ajándékainkat családi 
gazdaságok, kis- és őstermelők, kézművesek 
által készített termékek közül választjuk, és pi-
acon vagy karácsonyi vásárokon szerezzük be. 
 Gyerekeknek ajándékozzunk egyedi, ter-
mészetes anyagból készült, kreativitást fej-
lesztő játékokat, igényes kivitelezésű köny-
veket. Néhány kapaszkodó a keresgéléshez: 
kreatív és logikai játékok – Okosjáték, DJECO, 
alternatív könyvesboltok (Anno, Két Egér, Pa-
gony), fajátékok (Meseerdő, Natúr Fajátékok 
Birodalma, Dano fajáték), karton építőjáté-
kok (kartonjáték), alternatív energiaforráso-
kat megismertető játékok is megtalálhatók 
többek közt a Zöldbolt kínálatában.

Ajándékok saját kezűleg

Az interneten keresgélve számtalan egy-
szerű és nagyszerű ötletre bukkanhatunk. 
Olyan tárgyak ezek, amelyek a „csupa szív 

– természet – egyszerűség” mottót követve 
könnyen, nagyobb kiadások nélkül elkészít-
hetők, akár a kicsik bevonásával is. 

Ünnepek után

Fektessünk nagyobb hangsúlyt a karácsony-
fák kidobásánál is arra, hogy ne szanaszét he-
verjenek mindenfelé ezek a fák, amelyek pár 
hete még a lakás legszebb díszei voltak. Kará-
csony után sok a feleslegesnek tűnő szemét, 
de nem minden hulladék szemét. Egy jelen-
tős részét újra lehet már házilag hasznosíta-
ni, a maradékot pedig szelektíven kell gyűj-
tenünk és az erre a célra kialakított szelektív 
hulladékgyűjtő pontokon elhelyezni. Mini-
mális dolgok, amelyekre ha mindenki odafi-
gyel és betartja, valóban szebbé varázsolja a 
karácsonyt, mert ezzel gyakorlatilag minden-
ki adott valamit mindenkinek a világon.
 A környezettudatos karácsony a boldog 
karácsony! Hogy még jó sok karácsonya le-
hessen a Földnek. V.H.

Sajtos pogácsa és gyorsan elkészíthető beigli 
az ünnepekre. Hogy több idő maradjon a ka-
rácsonyra.

Sajtos pogi, hozzávalók (felezni is lehet): 50 
dkg trappista sajt, 50 dkg margarin, 2 kis doboz 
tejföl, 4 egész tojás, só (én 4 teáskanállal tettem 
bele), 2 csomag sütőpor, kb. 80-100 dkg liszt.
 Az összes hozzávalót összegyúrjuk – kö-
zepesen lágy tésztát kell, hogy kapjunk. A 
tésztát 2 cm vastagságra nyújtjuk – nem kell 
állni hagyni –, majd a legkisebb szaggatóval 
kiszaggatjuk. Sütőpapírral kibélelt tepsibe 
rakjuk 2 cm távolságra egymástól. A tetejét 

bekenjük tojással, az 50 dkg sajtból ellopunk 
a pogácsák tetejére egy keveset. A sütőt 200 
fokra – ha légkeveréses 180 fokra – előmele-
gítem és 15-20 percig sütöm aranysárgára. 4 
nagy tepsi lesz ebből a mennyiségből.

Beigli (gyúrjuk-nyújtjuk-sütjük)
Hozzávalók: 60-80 dkg liszt, 1 pohár tejföl (2 
dl), 1 pohár sertészsír a tejfölös pohárral mér-
ve, 2 db tojás, 3 evőkanál cukor, 1 kiskanál só, 
5 dkg élesztő, a kenéshez 1 db tojás.
 Töltelékhez mákból vagy dióból 50 dkg, 
40 dkg cukor, kevés tej, 2 csomag vaníliás cu-
kor, esetleg mazsola.

 A mákhoz vagy a dióhoz hozzáadjuk a 
cukrot és a vaníliás cukrot, összekeverjük pici 
tejjel és már lehet tölteni a tésztába (én nem 
szoktam főzni).
 Egy tálban minden hozzávalót összedol-
gozunk – ne készítsünk túl kemény tésztát –, 
majd az egészet 3 cipóra osztjuk. Kinyújtjuk a 
cipókat és megtöltjük, feltekerjük, de ne túl 
szorosra, bekenjük tojással. Az oldalát, tetejét 
megszurkáljuk villával és már süthetjük is 180 
fokos előmelegített sütőben. Fontos, hogy a 
töltelék ne legyen lágy, és legalább olyan vas-
tag legyen, mint a kinyújtott tészta, mert ak-
kor lesz szép. 
  Szeretettel kívánok Önöknek áldott, 
szép ünnepet a Mecénás Művészeti Klub ne-
vében! Nagyné Kékedy Ibolya, klubvezető

Gyerekeknek 
ajándékoz-
zunk egyedi, 
természetes 
anyagból ké-
szült, kreati-
vitást fejlesztő 
játékokat.
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Felhívjuk kedves olva-
sóink figyelmét, hogy a 
könyvtár december 21-
től január 5-ig zárva lesz!

Olvasni jó! – a Vargha 
Gyula könyvtár hírei

K asperné Ferenczy Gabriella 
festőművész alkotásaiból 
nyílt kiállítás könyvtárunk-

ban. Nagyné Kékedy Ibolya meg-
nyitóbeszédéből megtudhattuk, 
hogy a művésznő Erdélyből szár-
mazik, ahol az általános iskolával 
párhuzamosan végezte el a szé-
kelyudvarhelyi képzőművésze-
ti iskola grafika, festészet, szob-
rászat és művészettörténelem 
szakát. Képein Erdély titokzatos-
sága, tájainak megfoghatatlan 
és váltakozó szépsége mutatko-
zik meg. Emlékeiből táplálkozik. 
Fantáziája sugallatára szület-
nek meg, lázadóan zsúfolt, örök 
mozgásban tartó, színekben 
gazdag festményei, amelyek hí-
ven tükrözik egyéniségét.
 A kiállítás 2015. január 17-ig 
tekinthető meg a könyvtár kiállí-
tótermében.

Irodalmi teázó

December 16-án 10 óra 30-tól 
irodalmi teázóba várunk minden 
kedves verset, irodalmat kedve-
lő embert. 
 Meghitt hangulat, elgondol-
kodtató versek, forró tea egy kis 
teasüteménnyel és egy óra nyu-
galom, feltöltődés az irodalom, a 
művészetek segítségével.
 Hozza el kedvenc versét, írá-
sát, hogy megajándékozhassuk 
egymást jó gondolatokkal!
 A beszélgetést vezeti Bege 
Nóra fotográfus-művészettera-
peuta.

Igaz mese 
a karácsonyfa alá
A kölni manók történetét bizo-
nyára sokan ismerik. A legen-
da szerint a kölni házimanók az 
emberekre vigyáznak és segítik 
őket, ha szükség van rá. A most 
következő mesés történet az 
utolsó szóig igaz!
 Meglepően enyhe novem-
beri délután volt. Ám a korán ér-

kező este mégis arról árulkodott, 
hogy bizony az ősz utolsó hó-
napjában járunk. Az üllői könyv-
tárban Csabi, Hajni és Kriszti, 
legújabb kiállításmegnyitójuk-
ra készülődtek, rendezgették 
az új könyvespolcon a verses-
könyveket, színeznivalót adtak 
a könyvtárban lévő gyerekek-
nek, és szorgalmasan kölcsö-
nözték a könyveket. Észre sem 
vették, hogy halk csengettyű-
szó csendült, amikor belépett az 
ajtón két kis manó. Hoztak egy 
kis mohás fadarabot, taplógom-
bát, őszi faleveleket, borostyánt, 
kövirózsát, néhány kavicsot, egy 
gyönyörű lámpást és ablaktisz-

Lehet-e 130-féle-
képpen szeretni?

„Úgy szerette Isten a világot, 
hogy az ő egyszülött fiát adta, 
hogy valaki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” János ev. 3:16. 
 Az Ars Sacra Fesztiválhoz 
kapcsolódva, az üllői Család-
háló.pont szervezésében, gyer-
mekrajz-kiállítás nyílt a reformá-
tus gyülekezetben. Az óvódás 
és általános iskolás korú gyer-
mekek azt a felhívást kapták, 
hogy papíron, rajzban fejezzék 
ki, hogy mit jelent számukra a 
szeretet. 
 130 rajz, 130-féle, sokszínű 
ábrázolás. A rajzokon megje-
lennek az örömteli, vidám ün-
nepek, a szerető családi közös-
ség, a természet szépsége, az 
állatok szeretete. De van ahol 

November 30. vasárnap 10 óra: 
advent első vasárnapja – isten-
tisztelet és úrvacsora.
 December 7. vasárnap 10 óra: 
advent második vasárnapja – is-
tentisztelet, 15 órakor családi 
délután kreatív foglalkozással és 
Mikulás-várással a gyülekezeti 
házban. 
 December 14 vasárnap 10 
óra: advent harmadik vasárnap-
ja – istentisztelet.
 December 21. vasárnap 10 
óra: advent negyedik vasárnap –
istentisztelet. 
 December 22. hétfő 18 óra: 
úrvacsora előkészítő istentisz-
telet.

Ünnepi istentiszteleti
rend a református 
egyházközségben

 December 23. hétfő 18 óra: úr-
vacsora előkészítő istentisztelet.
 December 24. szerda 15 óra: 
karácsonyesti istentisztelet és 
gyermekműsor.
 December 25. csütörtök 10 
óra: karácsonyi ünnepi istentisz-
telet és úrvacsora.
 December 26. péntek 10 óra: 
karácsonyi ünnepi istentisztelet 
és úrvacsora.
 December 28. vasárnap 10 
óra: istentisztelet, 15 óra T-cso-
port gyülekezeti ház.
 December 31. szerda 18 óra: 
óévi hálaadó istentisztelet. 
 Január 1. csütörtök  10 óra: új-
évi Istentisztelet. nfo

szívszorítóan csupán egy teme-
tői sírt láthatunk…
 A kiállítás december 5-ig lát-
ható, majd december 7-én, a 10 
órakor kezdődő istentisztele-
tet követően, ünnepélyes díj-
átadással zárul. Ugyanezen a 
napon 15 órától Mikulás-váró 
családi délután lesz a gyüleke-
zeti teremben.
 A kiállítás zárását követően a 
rajzokat – szeretetteljes ajándék-
ként – a helyi idősek otthona la-
kóinak, illetve a Bethesda Gyer-
mekkórházban gyógyuló beteg 
gyermekeknek adjuk át.
 Mindenkit nagy szeretet-
tel hívunk és várunk a kiállítás 
megtekintésére és a többi prog-
ramra! 

Timár Julianna 

tításhoz való ezt meg azt. Be-
surrantak a kiállítóterembe, té-
rültek-fordultak és ügyes kezeik 
által egy szempillantás alatt va-
rázslatosan tiszta, jó illatú, han-
gulatos őszi tájat varázsoltak 
a kirakatba. Még arról sem fe-
ledkeztek el, hogy egy patinás 
régi könyvet rejtsenek a lombok 
közé, a könyvtár legnagyobb 
kincsének, az Üllő történetének 
társaságában. Aztán, ahogy jöt-
tek, úgy el is illantak a már kissé 
borongós éjszakában. A három 
kis könyvtáros csak ámult és bá-
mult, amikor zárás előtt észre-
vették, hogy valaki járt a kiállító-
termükben és a kirakatban lévő 
virágok látványa helyett, gyö-
nyörű őszi színekben pompá-
zó kép tárult eléjük. Hálával és 
melegséggel a szívükben men-
tek haza, megerősítve hitükben, 
hogy aki a könyvet (és a könyv-
tárost) szereti, rossz manó nem 
lehet!
 Virágos Kriszta manó és segí-
tője Mariann manó mosolyog-
va kortyolgatták este a teájukat, 
mert nem csak olvasni, de örö-
met szerezni is jó!
 Ezzel a kedves történettel kí-
vánunk önöknek, nagyon bol-
dog, szeretetteljes, meghitt ka-
rácsonyt és sikerekben gazdag 
új esztendőt!

A könyvtár munkatársai

Meghitt hangulat, el-
gondolkodtató versek, 
forró tea egy kis tea-
süteménnyel és egy 
óra nyugalom, feltöltő-
dés az irodalom, a mű-
vészetek segítségével.
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Hetedik alkalommal szervez-
te meg az önkormányzat a ju-
biláló házaspárok ünnepét. 

Házaspárok köszöntése

November 21-én a 25., 50. és 65. há-
zassági évfordulójukat ünneplő pá-
rok és hozzátartozóik töltötték meg 

a római katolikus templomot. A hetedik al-
kalommal megrendezett, emelkedett han-
gulatú eseményen 12 pár tett tanúbizony-
ságot arról, hogy a mai világban is lehet 
hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül 
élni azzal személlyel, akinek egykor örök 
hűséget fogadtak. Mert ahogyan a mondás 
is tarja: párosan szép az élet. 
 – A házassági évfordulók jó alkalmat 
jelentenek a mai felgyorsult világban a 

megállásra, számbavételre, amikor köszö-
netet mondhatnak egymásnak a házaspá-
rok az együtt töltött szép évekért – muta-
tott rá az ünnep lényegére a polgármester. 
Kissné Szabó Katalin hangsúlyozta, hogy a 
megjelent párok követendő példával szol-
gálnak a mai kor embere és nem utolsó-
sorban a helyi közösség számára is. Mint 
mondta: a házasságok azzal a szándékkal 
indulnak, hogy a párok egymással élik le 
az életüket, de ez nem mindenkinek sike-
rül. Sok a megromlott házasság, a kiürese-
dett kapcsolat, melyeknek általában válás 
a vége.
 – Azért is határoztuk el, hogy megpró-
bálunk olyan párokat keresni, akik több év-
tizeddel ezelőtt mondták ki a boldogító 
igent, hogy álljon mindenki előtt példaként 

az ő hűségük, szeretetük, kitartásuk. Példá-
val szolgálnak a mai kor embere számára, 
hogy mit jelent két szív egymás melletti ki-
tartása hűsége és szeretete. A sikeres házas-
ság nem ajándék, hanem vívmány – mond-
ta a polgármester.
 A megjelent házaspárokat Heinemann 
Ildikó evangélikus lelkész köszöntötte, ezt 
követően Ladányi Ágnes anyakönyvvezető 
előtt tettek ünnepélyes fogadalmat. 
 1954-ben 61 pár kötött házasságot, kö-
zülük mára tíz pár maradt, a meghívásnak 
két pár tudott eleget tenni: Tóth Béla és Bíró 
Rozália Erzsébet, illetve Káposzta János és 
Deák Rozália. 
 1964-ben 75 pár kötött házasságot Ül-
lőn, közülük mára csak 20 házaspár maradt. 
Az ünnepségen megjelentek: Szluka Mihály 
és Csordás Mária, Farkas Ferenc és Fazekas 
Erzsébet, Kolozsvári Benedek és Spányik Ilona. 
Nem tudott részt venni az eseményen Illing 
József és Gyarmati Klára Margit, őket ottho-
nukban köszöntötték. 
 1989-ben 75 pár kötött házasságot, 
napjainkban 37 pár él együtt, közülük ha-
tan fogadták el a meghívást: dr Hrutka Tibor 
és Molnár Monika Katalin, Birta István és Ba-
busa Mária, Illing György és Antal Erika, Bese-
nyei Zoltán és Kurucz Ilona, Pintér István és 
Pintér Andrea, Illés Gyula László és Ujvári Vik-
tória. 
 Manapság, mikor a házasságok sorban 
mennek tönkre, sokan pedig úgy véleked-
nek életük összekötéséről, hogy „az csak 
egy papír, amire semmi szükség”, ilyen idők-
ben úgy tűnhet, mintha nem előny hanem 
hátrány, nem a stabilitás hanem a bizony-
talanság hordozója lenne a házasság. Per-
sze a házasság nem mentes a gondoktól. 
Sok munkával, lemondással, jó és rossz na-
pok váltakozásával teli. A sikeres házaspárok 
mégis, valahogy mindig ugyanoda érnek, 
még a válságos, nehéz időkben is: egymás-
hoz. Mert tudják, tapasztalják, hogy a valódi 
szeretet soha nem vall kudarcot.  GA

Üllő 2015-ben ünnepli várossá válásának 
10. évfordulóját. Nekünk, üllőieknek – vagy 
ahogy a régiek mondják ülleieknek – tele-
pülésünk névadója miatt is illik és kell is még 
méltóbban, még mélyebben ünnepelnünk 
évfordulóinkat. Ha Árpád fia méltónak talál-
ta ezt a helyet a letelepedésre, akkor mi is le-
gyünk rá büszkék! Hiszen érdemei elisme-
réseként kapta meg a település 2005-ben a 

városi rangot, és a fejlődés azóta is töretlen. 
A város dicső múltját – egészen a kezdetek-
től – ismét szeretnénk láthatóvá tenni a hoz-
zánk érkező turistáknak, vendégeknek és fő-
leg magunknak.
 A tervek szerint az egykori honismereti 
gyűjtemény ismét összeállításra kerül. A vá-
ros vezetése már évek óta kereste a megfe-
lelő helyet, ahol az egykor bedobozolt hon-

Méltó helyre kerül 
a honismereti gyűjtemény

ismereti anyagokat újra kiállítsa. Reményeink 
szerint a Pesti út 96. sz. alatti ingatlan lesz a 
megvalósítás helyszíne. Az évek során mél-
tatlanul hánykódó dokumentumok, kiállítási 
tárgyak nagy része épségben van, de sajnos 
van, ami eltűnt, megrongálódott. Ezért kérjük 
a lakosság segítségét. Akinek bármilyen tár-
gyi-, vagy iratanyag van a birtokában, amely 
a település történetét gazdagítja (lehet ez 
irat, fénykép, egykori használati eszköz fából, 
fémből, kerámiából, esetleg ruhanemű) és 
felajánlja erre a nemes célra, kérjük adja le a 
Vargha Gyula Városi Könyvtárba 2015. április 
15-ig! Segítségüket előre is köszönjük!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Tortával köszöntötték az ünneplő házaspárokatÙ
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A középmezőny 
végén várják a tavaszt
Az Üllő SE labdarúgói felemás 
őszi szezont tudhatnak ma-
guk mögött. A sérülésektől ti-
zedelt csapat több méretes za-
kóba is beleszaladt, azonban 
a hajrára felépült meghatáro-
zó játékosokkal már  jobb ered-
mények is születtek. 

BirkózógálaNémeth László 8.z osztályos tanuló ezt a tan-
évet is – hasonlóan a korábbi évekhez – a ta-
nulás mellett a birkózásnak szenteli. Így szü-
lettek a következő eredmények: október 19. 
Budapesti Területi Bajnokság második helye-
zés, november 8. Serdülő Szabadfogású Di-
ákolimpia harmadik helyezés, november 29. 
Serdülő Szabadfogású Magyar Bajnokság 
első helyezés.
 Laci a Vasas SC színeiben az Üllői Árpád 
Fejedelem Általános Iskolát képviselte. Edző-
je: Illés Gergely. nfo

November 22-én szombaton Inárcson 
rendezték meg a meghívásos körzetek kö-
zötti gyermekek szabadfogású birkózógá-
lát 142 résztvevővel. 
 Az Üllői DSE versenyzői a következő he-
lyezéseket érték el: Kanalas Martin (18 kg) 
első helyezett, Rózsa Dávid (28 kg), harma-
dik helyezett, Kanalas Máté (45 kg) harma-
dik helyezett. 
  Kovács János, edző

V éget ért a Pest megyei első osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság őszi idé-
nye. Az Üllő SE november 22-én ját-

szotta idei utolsó mérkőzését. A zöld-fehér 
gárda hazai környezetben fogadta Török-
bálint csapatát. A lefújást követően ugyan 
az üllői játékosok örülhettek, de az előre-
lépés az 1-0 arányban megnyert mérkő-
zés ellenére sem sikerült a csapatnak. Így 
a tavaszi szezonkezdést a tabella alsó ré-

szén szerénykedve, a 13. helyen várhatja az 
egyesület.
 A csapat játékát több tényező is nehezí-
tette az ősz folyamán, több meghatározó já-
tékosra sem számíthatott Lengyel Roland ve-
zetőedző, köszönhetően az egyesületet sújtó 
sérüléshullámnak – tudtuk meg Király Zoltán-
tól, az egyesület elnökétől. A csapat az idény 
végére állt össze újra, amit az eredmények is 
tükröztek: az elmúlt három fordulóban meg-
szerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött 
az üllői alakulat. Az utolsó fordulóban elért 
eredmény például valódi sikerként könyvel-
hető el az egyesület elnöke szerint, hiszen 
egy erős játékoskerettel rendelkező Török-
bálintot győzött le az üllői csapat. 
 – Közel kerültünk a kitűzött célunkhoz, 
mindössze két pont választja el a csapa-
tot a 10. helytől. Teljes biztonságban csak 
a 10. helyezett érezheti magát, a 11. hely-
től lefelé bárki kieshet. Sajátos helyzet ez itt 
Pest megyében. Ahhoz képest, hogy néme-

lyik egyesületnél csak az első csapatra a mi 
költségvetésünk többszörösét költik, fan-
tasztikusan helyt áll Üllő – magyarázta az 
egyesület elnöke.
 A tavaszi szezonra a jelenlegi játékoske-
rettel készül az egyesület, esetleg a fiatal 
játékosok piacán néz új tehetségek után a 
vezetés, és az ifjúsági csapatból is többen 
esélyesek a nagycsapat mezére.
 Ha sikerül hasonló tavaszt produkálnuk, 
mint egy évvel korábban, akkor nem forog 
veszélyben a bennmaradás. 
 Az Üllő SE idén is sikeresen pályázott tár-
sasági adókedvezményből elérhető támo-
gatásra (TAO), az elbírálás során 17,1 millió 
forintot ítéltek meg az egyesületnek. Király 
Zoltán elmondta, a neheze még csak most 
jön, hiszen a keretet fel kell tölteni, ezért 
minél több olyan céget kell találni, akik a 
Nemzeti Adóhivatal helyett inkább az üllői 
csapatnak fizetnék az adójuk egy részét. A 
befolyt összeget célzott fejlesztésekre for-
díthatja az egyesület. Jelen esetben a lelá-
tót szerelnék fel székekkel, de új fűhengerre 
és tartalékkapukra is szükség lenne, továb-
bá a strandröplabda-pálya bekerítésére és 
az utánpótláskorú játékosok felszerelésére 
is áldozni kell, ezért az Üllő SE vezetése vár-
ja a cégek adófelajánlását.  varga

Gödöllői SK–Üllő SE 2-2, Üllői SE–Érdi VSE 
2-6, Üllő SE–Taksony SE 3-3, Százhalom-
battai LK–Üllő SE 3-3, Üllő SE–Örkény SE 
2-4, Dabas-Gyón FC–Üllő SE 3-1, Üllő SE–
Pilisi LK Legenda Sport 2-0, Tápiószecső 
FC–Üllő SE 0-1, Üllő SE–Vecsés FC 0-6, Pi-
lisszentiván SE–Üllő SE 3-1, Üllő SE–Tura 
VSK 2-5, Viadukt SE-Biatorbágy–Üllő SE 
3-1, Üllő SE–Nagykőrösi Kinizsi TL FC 1-1, 
Hévízgyörki SC–Üllő SE 1-2, Üllő SE–Tö-
rökbálinti TC 1-0.

Eredmények

Ù

Pest megyei labdarúgó-bajnokság I. osztály
H Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P

1. Érdi VSE 15 14 1 0 46 7 39 43

2. Tura VSK 15 10 1 4 41 22 19 31

3. Vecsési FC 15 9 2 4 30 11 19 29

4. Dabas-Gyón FC 15 9 2 4 36 21 15 29

5. Taksony SE 15 8 4 3 35 24 11 28

6. Nagykőrösi Kinizsi TL FC 15 7 5 3 27 14 13 26

7. Viadukt SE-Biatorbágy 15 7 5 3 24 13 11 26

8. Százhalombattai LK 15 7 1 7 26 27 -1 22

9. Törökbálinti TC 15 6 2 7 23 21 2 20

10. Pilisi LK-Legenda Sport 15 5 2 8 25 34 -9 17

11. Gödöllői SK 15 4 5 6 28 39 -11 17

12. Pilisszentiván SE 15 4 3 8 24 39 -15 15

13. Üllő SE 15 4 3 8 21 40 -19 15

14. Örkény SE 15 2 4 9 19 34 -15 10

15. Hévízgyörki SC 15 3 0 12 23 54 -31 9

16. Tápiószecső FC 15 1 0 14 13 41 -28 3

Birkózósikerek
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Első adventi 
gyertyagyújtás

Mindenki karácsonya
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik szeretett férjem, Osvalda József te-
metésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, utolsó útjára elkísér-
ték, fájdalmunkban osztoztak. Köszöne-
tet mondunk továbbá az Üllő, Gyár utcai 
Alfa-Wic 95 temetkezési vállalat dolgo-
zóinak. Külön köszönet Tündikének és 
Gábornak kegyeletteljes munkájukért, a 
temetés lebonyolításáért, segítségükért.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak akik 
szerető édesanyánkat Kovács Sándornét, 
szül: Zubor Ilonát utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük 
Tündének és Gábornak az ALFA WIC 95 
Kft. dolgozóinak az áldozatos, lelkiisme-
retes munkájukért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apró

Meghívó adventi estre

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

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

Orvosi rendelők
Központi rendelő, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083
Gyermekorvosi  
rendelő: 29/600-097
Háziorvosi ügyelet 
telefonszáma: 
06-20/542-6871
Éjszakai ügyelet:
06-70/223-1801

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

Szent Benedek Gyógy-
szertár: 29/322-002

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

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

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

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

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

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

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

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/320-038
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus 
lelkészi hivatal: 
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Advent első vasárnapján, 11 órakor a város-
központban állított adventi koszorún – me-
lyet a Premier Garden Kft. készített – ünne-
pi szertartás keretében meggyújtottuk az 
első gyertyát. Az eseménynek egy-egy civil-
szervezet a házigazdája. Az első alkalommal 
az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület töl-
tötte be ezt a szerepet, a következő vasárna-
pokon a Mecénás Művészeti Klub és a Ken-
deres Néptánccsoport fogadja műsorral a 
szertartás résztvevőit. A Zsá lya Bisztró pe-
dig finom forró teával kedveskedik a vendé-
geknek. Mindenkit szeretettel várunk a va-
sárnapi gyertyagyújtásokra. A koszorún a 
negyedik gyertya meggyújtására a Minden-
ki karácsonya rendezvényen, december 20-
án szombaton délután kerül sor.  L.I.

December 20-án egész nap várjuk a város-
központba a kedves vendégeket. Már dél-
előtt hangulatos zeneszó és a kirakodó 
vásárosok karácsonyi kínálata fogadja az ér-
deklődőket. A délutáni program 15 órakor 
a Kiss Kata zenekar karácsonyi koncertjével 
kezdődik. 17 órakor Kissné Szabó Katalin pol-
gármester asszony ünnepi köszöntője, az ad-
venti koszorú negyedik gyertyájának meg-
gyújtása és a „szeretetláng” átadása után a 
Kenderes és a Kenderkócok néptáncegyüt-
tes énekes, zenés, táncos műsorral ajándé-
kozza meg a – remélhetőleg – szép számú 
közönséget. A Mecénás Művészeti Klub jó-
voltából harapnivalóval, meleg teával és for-
ralt borral is kedveskedünk a vendégeknek.
 Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi 
rendezvényre! Ünnepeljünk együtt! L.

Az üllő evangélikusok szeretettel hívnak 
és várnak mindenkit zenés adventi estjük-
re, amely  december 21-én délután 4 órakor 
kezdődik az üllői református templomban. 
 Közreműködik: Völgyesi Szomor Fanni éne-
kesnő (énekek, népdalok), Balogh Éva lelkész-
nő (adventi irodalmi versek, prózák), Németh 
Zoltán (áhítat).
 Evangélikus karácsonyi úrvacsora-osztá-
sos istentiszteletünket december 25-én, 4 
órakor tartjuk, a református templomban. 
 Minden hónap 1. vasárnapján tartjuk isten-
tiszteletünket a református templomban.  nfo

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítés-
mentes jogi tanácsadást tartanak a la-
kosság részére a városi sportcsarnok-
ban – januártól már új helyszínen a 
városházán. A szolgáltatás igénybevéte-
léhez előzetes bejelentkezés szükséges a 
következő telefonszámok valamelyikén: 
 Dr. Szkalka Tamás: 06-20/555-6513
 Dr. Szikora Gábor: 06-30/456-0889
 Ügyfélfogadás: 
 Dr. Szkalka Tamás: 2015. január 13. 9 
órától 11 óráig.
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanács-
adása minden alkalommal 9 órától 11 
óráig tart. 
 Dr. Szikora Gábor: december 16-án 4 
órától 16 óráig, 2015. január 26-án 14 órá-
tól 16 óráig. Üllő Városi Önkormányzat

Ügyvédi tanácsadás 
a sportcsarnokban

Hentest keresünk monori húsüzletbe. 
Tel.: 06-29/412-046, 06-20/204-8448

Készpénzért vásárol Almási Katalin búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárt, könyveket, bizsukat, 
borostyánt, ezüstöt, csipkét, teljes hagyaté-
kot, díjtalan kiszállással. Érd.: 06-30/308-9148

Monori iroda 2 fő munkatársat keres! Ver-
senyképes alapbér + emelkedő jutalék. Fel-
tétel: diploma vagy érettségi. Önéletrajzát 
ide várjuk: munkahely.stabil@gmail.com 
Tel.: 06-70/286-5770
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Illatos ünnepeink
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Az ötlet az Öné 
az anyagiakat 
bízza ránk!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, 
Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, 
Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, 
Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes
és ingatlan fedezet nélkül
tetszőleges célra
igényelhető!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

Mit vegyek 
karácsonyra?

THM: 
16,68%*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, 
Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, 
Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Mit vegyek
karácsonyra?

Az ötlet az Öné
az anyagiakat 

bízza ránk!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM
16,68%*

Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes  
és ingatlanfedezet nélkül  
tetszőleges célra igényelhető!

Hirdetés

Evarics Györgyné Illatos Ünnepeink című 
kiállításának megnyitóján közreműködött 
a hangulatos zenét játszó Vasadi Hagyo-
mányőrző Citerazenekar, Pintér Donatel-
la népdalokat énekelt, a megnyitóbeszé-
det az alkotó lánya, Evarics Regina tanárnő 
mondta, akinek gyermeke volt a kiállítás 
legifjabb résztvevője, lévén 19 napos. A 
különleges bábfigurák, a hagyományos 
világot idéző tárgyak és az ünnepi alkal-
maknak megfelelő mézeskalácsszobrok és 
épületecskék harmonikus összeállításában 
gyönyörködhetnek a látogatók. Evarics 
Györgyné, a 2013. évi üllői mézeskalácssü-
tő-verseny győztese, kiállítása január 8-ig 
megtekinthető a Közösségi Központ galé-
riában. I.
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Üllői rendezvények 
december–január 
Óvodás karácsony
December 12. 9 óra 
Harmónia Zeneiskola

Karácsonyi hangverseny
December 12. 17 óra  
Árpád Fejedelem Általános Iskola

   
Őszirózsák Nyugdíjas Klub évzáró bál
December 13. 19 óra
Közösségi ház

Advent 3. vasárnap
December 14. 11 óra  
Adventi koszorú 3.  gyertyagyújtás,  
közreműködik a Üllő-Kenderes  
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

Irodalmi teázó
December 16. 10 óra 30
A beszélgetést vezeti Bege Nóra  
fotográfus, művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Pesti út 100.Üllő

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

                                      • telefontöltés • bankkártyás fizetési lehetőség  •  Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13 • Telefon: 06-29/322-646

Ajándéktasakok
120 Ft-tól

Karácsonyi asztaldíszek
799 Ft

Boák
249 Ft-tól

Karácsonyi égősorok
1150 Ft-tól

Díszgyertyák
799 Ft

Kozmetikai termékek
199 Ft-tól

Illatgyertyák
299 Ft

Műfenyő 210 cm-es

12500 Ft

Karácsonyfadíszek
99 Ft-tól

Sütemény formák
299 Ft-tól

Hirdetés

Karácsonyi hangverseny
December 18. 17 óra  
Katolikus templom

Karácsonyi ajándékkészítés 
December 19. 14 óra 30  
Közösségi központ
   
Mindenki karácsonya  
December 20.    
Városközpont
   
Mézeskalács-fesztivál
December 21.    
Városi sportcsarnok
   
Karácsony váró-betlehemes játék
December 24. 16 óra  
Katolikus templom
   
14. Üllői Amatőr Sakk Kupa
Január 10. 9 óra
Sporttelep
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Jenei             fogászatok

Üllő * gomba 

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

*  2 munkanap alatt fix fogpótlás             
*  Fogfehérítés                
*  Fájdalommentes kezelés       
*  Minden típusú fogpótlás    
*  Mindig megújuló  

szolgáltatási kör                     
*  Szakorvosok és  

dentálhigiénikusok
*  Egyénre szabott tervezés



18 ÜllőiAjánló

Hirdetés

Hirdetés

A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban szeret-
nénk gyorsan célba érni, és a lehető 
legrövidebb idő alatt elintézni 
a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet, vagy a napijegy 
megváltása kényelmes és gyors is lehet. 
Üllőről a Nyugati pályaud varig utazó 
ügyfeleink időt spórolnak, ha az új, 
éjjel-nappal működő BKK-automatákból 
váltják meg ezeket, mert így elkerülhető 
a sorbaállás. A készülékekből a BKK 
legtöbb jegy- és bérlettípusa megvásá-
rolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is elfo- 
gadnak és visszaadnak, de bankkártyával 
is fizethetünk, akár érintés nélkül. 
Amennyiben számlát szeretnénk a jegy- 

és bérletvásárlásról, a BKK-automata 
kiállítja. Ehhez azonban előzetesen 
a bkk.hu/automata oldalon szükséges 
regisztrálni, ezután e-mailben egy ki- 
nyomtatható azonosító kártyát kapunk, 
melynek segítségével gyorsan és gördü-
lékenyen megkaphatjuk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 
a folyamatot meggyorsítsuk, a használni 
kívánt igazolvány számát BKK ügyfélkár-
tyán is feltüntethetjük. A BKK ügyfélkár-
tyával ráadásul nemcsak a saját, hanem 
akár az egész család bérletét is megvásá-
rolhatjuk, ugyanis akár négy igazolvány-
számot is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát 
a BKK Ügyfélközpontokban, illetve jegy- 
pénz tárakban kaphatunk, vagy letölthet-
jük a bkk.hu/automata honlapról. Ugyan- 
itt tájékozódhatunk a BKK-automaták 
elhelyezkedéséről és működéséről is.

Gyors és kényelmes jeGy- és bérletvásárlás 
bkk-automatákból és a bkk ÜGyfélközpontban
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Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Üllői Lakástextil Üzlet 
hatalmas áruválasztékkal 
vár minden kedves vevőt
Tel.: 06-29/320-067

Üllő, Kossuth L. u. 1. 
Tel.: 06-20/410-8655

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

bérlet árusítása

Kellemes ünnepeket 
kívánok!
Varrónőt felveszek.
Jelentkezés  
önéletrajzzal.

Kérjük segítsen, hogy idén is 
min den üllői kisgyermeknek ke-
rüljön ajándék a fa alá!
 Ha talál olyan játékot, köny-
vet, apró ajándékot, melyet gyer-
meke vagy unokája már nem 
használ, tegye egy cipős doboz-
ba, írja rá milyen korú kislány-
nak vagy kisfiúnak szánja és hoz-
za el a városközpontban kijelölt 
gyűjtőhelyre: városháza recep-

ció (Templom tér 3.) A gyűjtés de-
cember 18-ig tart.
 Biztosak vagyunk benne, 
hogy ezekkel az apró ajándékok-
kal nagyon sok örömöt okozha-
tunk a rászoruló gyermeknek.
 Tegyük boldoggá közösen az 
ő karácsonyukat is, mert ajándé-
kozni öröm!
 Adományaikat előre is kö-
szön jük! Üllő Városi Önkormányzat

Cipősdoboz- 
akcióVaúúú, te fázol? 

Akkor szaladj a 
Tappancs-Barlang 

Kutyakozmetikába, 
most sokféle dologból 

válogathatsz:  
mellény, póló, kötött 

pulcsi!  
Vagy kérj egyet 

karácsonyra!  
Ja és ha már amúgy is  

ott jársz...

06-30/266-5672
Nyakas Monika

Üllő, Gárdonyi u. 86.

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

Tölgy, bükk 
gurigában: 2400 Ft/q

Akác gurigában:  2800 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

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

Üllőn, hitelesített hídmérlegen ellenő
rizheti a megvásárolt tűzifa tömegét.



Akciós árak  december 10-től 22-ig.

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

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertéscomb

Ft/kg

1049,-Szeletelt
bacon
0,5 kg

Ft/db

699,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

990,-

Juhász
virsli

Ft/kg

990,-

Erdei  
vargányás 

gomba-
keverék Ft/kg

Tyúk, kakas

Ft/kg

690,-Tengeri 
halfilé

gyf.
Ft/kg

890,-

Bébipulyka
gyf.

3,8 kg
Ft/kg

1599,-

Hajdúsági
kolbász

Ft/kg

890,-

Tintahal tuba
gyf.

Ft/kg

1690,- Pulykamell-
filé

Ft/kg

1490,-

Ft/kg

1190,-Csirkemell-
filéEgész 

csirke

Ft/kg

599,-Sertés
hosszúkaraj

Ft/kg

1150,-

Hízott 
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3990,-Hízott
libamáj

gyf.
Ft/kg

4990,-

1490,-




